I. évfolyam

Budapest, 1914 április 5.

Az élet beszél.

Az irgalmas
fogház

7. szám

A budapesti magyar királyi államrendőrség

főkapitányának 1913. évről szóló második
félévi jelentésében olvassuk:
viszont a megtévesztésig hasonlított számtalan
»A rendőrség még ma is igen gyakran kerül abba a
előtte lepergett naphoz. A vezércikk a munkanélkühelyzetbe, hogy b e t e g és e l a g g o t t embereket, tehát
l i e k m e g s z á m l á l á s á r ó l mond el szívetfacsaró keserű- akaratlan munkakerülőket vissza kell tartania a fogházban, hogy
ségeket. A következő cikk pedig szörnyű á r a d á s o k r ó l szá- ott meleg helyen legyenek, élelmezést kapjanak s ápolásban
mol be. Egy nap alatt kiapadna a munkanélküliek tengere, ha részesüljenek. A szegényházak csekélyszámúak és folyton zsúkormányzó uraink végre gátakra, töltéfolva vannak s így az elhelyezésre szorulókat fel nem veszik.
sekre és folyamszabályozásra is szánnának
Ez kényszeríti a rendőrséget arra, hogy az
néhány milliót azokból a milliárdokból,
őrizetbevétel címén voltaképpen jótékonyamik a kaszárnyákra kellenek. Az államságot gyakoroljon, ez nemcsak feladatával
háztartás költségvetését terjesztette az orellenkezik, de támadásokra is okot adhat.«
szág pénztárosa a nemzet atyái elé. S
Íme megint egy bizonyítéka annak, amit
ők el fogják fogadni. Ránk fognak paranZelma Lagerlöf »Otthon és állam« című
csolni, hogy teremtsük elő a kiadásban
gyönyörű előadásában állított: a férfiak
ránk, asszonyokra eső részt. Kétségtelenül
egymagukban képtelenek a világból minboldogok leszünk, hogy kezünk és agyunk
denki számára otthont felépíteni. Minden
munkáját odaadhatjuk majd annak a
gondjuk a kaszárnyák felé fordul, azért
2,261.096.830 koronának (tessék ezt az
kell beteg és elaggott embereket irgalomból
fogházban tartani.
összeget elképzelni) összeharácsolásához,
amelyet az Ausztriával közös hadügyi kiA gyilkos
Egy torpedónaszád Velenadások mellett nemzetünk atyái az államt
o
r
p
e
d
o
.
cében szétmorzsolt egy szeháztartás fentartására fognak elkölteni
mélyszállító hajót. Rongyos ötven halott
anélkül, hogy egy árva szavunk volna a
jelzi a torpedó hőstettét. Az emberek
költekezés célszerűségére vonatkozóan. A
hajukat tépve sírtak. Részvétsürgönyök jaközgazdasági rovatból — némi kárörömvították a postaforgalom statisztikáját s
mel — megtudjuk, hogy a Máv. mérlege
a világ sajtója érdekes riporttémához ju12 millióval megrosszabbodott. Hiába jótott. Miért e nagy hűhó ? Nem hivasolta ezt meg minden fiskális-elcsavartt á s a - e a torpedónak, hogy zúzzon,
ságtól ment gondolkodású polgár. Kívánöljön? Európaszerte azért préselik ki
csiak vagyunk, nem a vasúti pénztárosutolsó fillérünket a tengerészet és a hadnők fizetésén iparkodnak majd behozni —
sereg fejlesztése érdekében, hogy minél
a 1 2 mi l l i ó t . A z t á n a k a rt á r s i s z e r et e t
több és minél tökéletesebb gyilkoló eszés egyetértés három megható példájáról
közünk legyen. S ha az egyik ilyen eszad együttes hirt egy kis közlemény, amely
köz túlvirgonc, s hivatását teljesíti, mihárom — párbajt ismertet. Az első kaelőtt a kommandó elhangzott: ez csak
szabolás hőse két mentőorvos. (Hivatádicséretreméltó buzgóság. Ha a kommandó
suk gyógyítani, menteni.) A másiké a főelhangzása után röpít a másvilágra ötven
városi és a vidéki sajtó egy-egy exponált
személyt, ordót kap a torpedónaszád szeképviselője. (Hivatásuk a társadalmi ermélyzete, meg emléktáblát, meg történelmi
kölcs védelme.) S ha orvosok és újságírók
megemlékezést s eféléket. Csúnya igazságkiállnak, miért ne élvezzen ebből a dicsőtalanság az elhamarkodott hőstettet bűnségből két színész is. Hiszen az ő hivanek bélyegezni.
tásuk legközelebb áll a párbaj hatásához,
A hasított
Lélekzetünket visszafojtva
lévén hivatásuk mulattatni és megbotránkoztatni. Kémek elfogatásáról szóló hirek,
férfinadrág lessük, mit szól majd a hadte s t p a r a n c s n o k , d ö r ö g - e
gyilkosságok,
öngyilkosságok,
bombamemajd a német császár, fogunk-e olvasni
rényletek, sikkasztások, nemi merényletek
felháborodott főpásztori véleményeket a
hosszú sora töltik meg a lapok többi
hasított férfinadrág divatja alkalmából.
hasábjait. Végnélküli láncolata olyan tüVagy evvel is úgy leszünk, mint minden
neteknek, amelyek a világ háziasszonyainak munkára ébredését sürgetik.
egyébbel: Jupiternek minden szabad s
Angol irónők a fehér rabszolgákért.
csak a nőnek kell eltűrnie, hogy állandóan
(1. 131. oldal.)
leckéztessék.

Mi újság? Ma is csak az, ami tegnap volt, amely nap
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Úságkivágások.
Írta: SZIKRA.
Két újságkivágást hozott ma a posta. Az egyiken ez áll:
»Az albán asszony szegény, szül és dolgozik; ezekkel törődjék Iska, a magyar feministák nagy főpapnője. Menjen el a balkáni asszonyok közé, akkor
tán meg lesz elégedve szegény, nem nagy igényű nem
zsúrozó, nem politizáló idevalósi nemével. Szülni s
dolgozni különben nem szégyen, úgy-e főpapnő!«
Ezt a pár sort egy kedves rokonom küldte, azzal
a biztos tudattal, hogy pompás »trompf«-ot zúdít
feminista fejemre.
Hogy »Deli« e pár sort megírta, hogy azt az én
nagyon szeretett barátnőm nekem elküldte, gondolkodóba ejtett:
Hogyan is áll ez a dolog? Nekik van-e igazuk?
Vagy nekem? Hol a súlypont? Mi a lényeges?
Mindenek előtt mi az ő szempontjuk s mi a
mienk, feministáké?
Ők azt mondják: Az asszony egy és változhatlan rendeltetése a földön az hogy: szüljön. Punktum.
Amen. Schluss.
Mi pedig azt feleljük: Hogy a nőnek változhatatlan
rendeltetése a földön az, hogy anya legyen, annyira
természetes és magától értetődő, hogy ezért még
dicséretet, lelkesedést se, de még csak — szót sem
érdemel. Hiszen ezt a sajátságot osztja minden nőnemű
állattal. De, — csakis és kizárólag anyának lenni, ez
ma már, nézetünk szerint, sem az ő, sem a gyermekei, sem a társadalom szempontjából nem elég.
Kell, hogy anyai mivolta mellé még egy csomó »is«
sorakozzék. Sok »is«. Temérdek »is«. Mert csakis a
lelket benépesítő kedélyt, tudást benépesítő »is«-ek
sokasága avatja a nőt emberré. Tehát nem elég, ha
jó anya, — de legyen kiválóan okos anya is. Ne
érje be, hogy csak jó feleség legyen, de igyekezzék
férje igazi élettársává is evolválni. Ne legyen csak
lelkes honleány, — de fejlessze ki magát hasznos
honpolgárrá is, stb. stb.

Mivel pedig mind ennek elérésére nem látunk se
más utat, se más módot, mint a választók sorába
való felvételt, mely lehetővé tenné, hogy az asszony ott
lehessen, ahol a nevelés ügyét tárgyalják, ahol a
törvényeket szentesítik, ahol a szociális- és kulturmunkát kiszabják, elosztják, lehetővé teszik, mivel másrészt, napnál világosabban látjuk, hogy aki nem szavazó »annak a szava nem ér;« — hogy aki nem szavazó, azt nem tekintik egyenértékűnek a szavazóval, —
mindezért igenis küzdünk, érvelünk, bizonyítunk a
választójog elérésének érdekében. De talán nem is jó
mondom. Hiszen túl vagyunk az érvelések és bizonyítások kezdetleges korszakán. Ma már csak küzdenünk kell, (huszadik század igazságérzetének, szabad·
ságérzetének örök szégyenére!) küzdenünk egy olyat
igazságosságért, aminek »miért«-jét, jogosultságát csakis1
az nem látja, aki erőnek erejével bezárja szemeit.
Hogy tehát az albán nők mennyit ülnek és meny-a
nyit szülnek, ezt igazán nem kérdezem, — az a
kultúrfok, amelyen a Balkán áll, nem lehet irányadó a mi kultúrtörekvéseinknél. Jellemző csak az,
hogy még az a lángeszű »Deli« sem látja meg a
különbséget albán asszony és magyar asszony létszükséglete között. Ebből azt az igen érdekes tapasztalatot vonom le, hogy az emberi agy (még a legkiválóbb
férfiaknál is) nem egyenletesen nyílik meg a civilizációnak, hanem hogy a különböző góczok, dúcok,
tekervények mindenike külön-külön tárul fel, vagy zárkózik el, — s míg az egyik átformálódik, addig
másik öregre kövesedik, ez progresszive eszméket, eszményeket fogad be, az marad prehisztorikus primitívségében. Ezért van az, hogy egy és ugyanazon ember,
míg egyrészt csodás előreérzéssel, szinte prófétaszerűen tud a jövőbe látni, embertársai gondolatait é
tizedekkel megelőzni, másrészt felfogása p. o. a vadászatról, vagy a vallásról, vagy az »úr« előjogairól
de legkivált az asszonyokról csak ott van még
is, ahol őse gondolkodása volt ötszáz, kétezer, vagy
pláne ötvenezer esztendővel ezelőtti időkben.
De lássuk a másik újságkivágást: ez Pluier
(Szini Gyula) kedves és szellemes csevegését tartalmazza, címe: »Hajadoni adó.«
Az van benne megírva, hogy Ausztria nem csupán az agglegényeket, de minden — 2400 korona
jövedelmen felül kereső — aggszüzet és meg akar adóztatni. (Vajjon az apácakolostorok, e par excellence
aggszüzeket tartalmazó intézmények is adózás alá fognak esni?)
»Már most, — írja a szellemes tárcaíró, — mármost, az a kérdés: mit szólnak a feministák ezen
az új adónemhez, amely elsősorban őket sújtja?«
Ez a mondat nem hagy nyugtot.
Folyton folyvást kérdezgetem magamtól:
»Miért e l s ő sorban?« Miért, oh miért azonosítják még legjobb akaratú íróink is a feminizmus
vénleánysággal?
Miért oh miért? Be szeretnék
végre valahára választ kapni, mert így a magam aszszonyi véges eszemmel ezt még eddig soha sem volnék
képes kisütni. Hiszen a feminizmus, — ahogy azt mi
értjük — minden nő és elsősorban nem a leányok
az asszony ügye. Az ő sorsát akarjuk igazságos
törvényekkel körülsáncolni. Igen, az övét: a feleségét,
az anyáét, az özvegyét. S ha célt érünk, elsősosorban
is az asszonyoknak lesz abból haszna.
Hogy mégis vannak férjhez nem ment nők a feministák között, az a világért sem azért van,
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a feminizmus »elsősorban is az ő ügyük«, — de
azért, mert őket köti legkevesebb béklyó.
Ha egyszer a saját egyéni előítéleteiből kinőtt,
— ha azokat leküzdte, — azután rendszerint aránylag már könnyű szerrel kiszabadulhat a többé kevésbé
közeli rokonok lebeszélő szóáradatából, s ekkor legott
beállhat a csatasorba, hogy a némák, a hanghoz nem
jutók és az elnémítottak, ügyéért harcoljon.
Ellenben minden férjes asszony nem azért nem vesz
részt a feministák küzdelmében, mert nem tartozik reá
a dolog, — hiszen dehogy is nem tartozik! Sőt, sőt!
Elsősorban ő reá tartozik! — de azért, mert a
férjes asszony ma még rabmadár, — ha Európában
nincs is háremekbe zárva. Kalitkája tárva-nyitva áll,
— igaz! — de törvény, szokás, társadalom folytonfolyvást ott ólálkodik körülötte a kényszer hosszú ollójával, s amint a madár meglebbenti szárnyát, —
Klikk! Klikk! rendre-rendre sietnek azt letörögetni, lenyesegetni...
Fájdalmasan tapasztalom, hogy az antifeministák
inkább az olló pártján állnak, semmint a repülő szárnyokén! De menjünk tovább: Szini Gyula tárcája végén
szó szerint ezeket mondja: »Nem jön-e mindég előbb
a kötelesség, érdem, jogalap, és csak azután a jogosítás?« Szent Isten! Hát még most sincs bebizonyítva?
még most se vette a világ tudomásul, hogy a nő
megtette kötelességét: Ült eleget! Szült eleget! $rdeme
is volt, — hiszen Goethének is volt anyja, sőt még
Mohamednek is volt anyja, a bölcs Fatma, — és felesége: a még bölcsebb Katisba! Ami pedig a jogalapot illeti, hogy értsük ezt? A család központja az
a kacsaláb, amelyen az otthon mesevára forog, nem elég
jogalap? Mi kell ahhoz, hogy jogosítását elismerjék?
Hát ez a sor: »Miért követelnek jogokat, ha nem
akarnak viselni adóterheket«... Mennyivel igazságosabb
így irni, ezt a mondatot: »Miért követelnek tőlük adóterheket, ha nem akarnak nekik jogokat biztosítani?«
Félek uraim, — hogy az önök ollói már nem birnak az asszony szárnyaival, — mert az az olló elkopott, berozsdásodott, ám azok a szárnyak pedig már
egészen megnőttek.
A nőik választójoga Massachusetsben.
Az amerikai Unió Massachusets államának képviselőháza március 27-én 164 szóval 39 ellenében elfogadott egy
javaslatot, amely szerint a választásra jogosultakra vonatkozó határozmányokból a »férfi« jelző kihagyandó. Ugyanezt a határozati javaslatot a szenátus már elfogadta.
Angol írónők a fehér rabszolgákért.

Március 26-án az angol írónők választójogi ligája nagyszabású előadást rendezett Londonban a leánykereskedelem
ellen. Beatrice H a r r a d e n és dr. Flora Murray, írónők
voltak a gyűlés szónokai. A gyűlés művészi plakát- és meghívó-rajzát címlapunkon közöljük.

A Magyar és Székely Asszonyok
Törvényé-ről
Írta: Reichenhallerné Petheő Irén.
Áhítattal kell, hogy forgassuk ennek a régi könyvnek
megsárgult lapjait. Zaklatott, háborús idők alatt, bizonytalan életviszonyok között csodás tisztasággal kialakult, kikristályosodott világnézet tárul fel bennük, a régi magyar
világnak önmagában egyensúlyozott, nemes lelke.
Az a lélek, mely céljait még egyenes utón, bizton elérhetni vélte, ha nem ezen, úgy a másvilágon, — az a
lélek, mely a legnagyobb kérdéseket, minden kérdést
hiánytalanul megoldhatónak vélt. Az a lélek, mely a nemesi rendnek számtalan kiváltságait még semmiben sem
érezte igaztalanoknak, melybe még csak az előrevetett árnyéka sem lopódzott be a kétségnek aziránt, hogy az
akkori világrend helyes és hibátalan.
Mint hogyha nem huszonöt esztendő, hanem hosszú
évszázadok választanák el ennek a munkának az 1800-ban
való megjelenését Széchenyi István gróf első fellépésétől...
A könyv írója nagy-ajtai Cserei Farkas, az »apostoli
királyi felségnek udvari tanácshíve«; kiadója pedig ennek
fia, ki a bevezetés szavai szerint »kedves kötelességének
tartja, hogy atyja müvét, melyet az »dicsérletesen viselt
hivatalának nemes foglalatosságai között írt, az Magyar
Világ elé terjessze.« A könyv »haltenkői Haller Karolina
Grófnőnek, néhai Méltóságos gróf és Hadvezér Gyulai Ferenc
úr özvegyének« van ajánlva, kiváltképpen megtisztelő szavakkal.
Az író az ő anyagát, ahogy maga mondja, »e két
nevezetű, de egy vérű nemes Nemzetnek törvényeiből, jogszokásaiból, végzésiből, birák Ítéletiből és más törvény-tudók
írásaiból vette. A törvények és jogszokások m a g y a r á z a t a i azonban tőle magától valók, aminek ékes bizonyságai a
mindnyájokban közös élet, világos logika és tiszta humánus érzés, mely utóbbit még a szerető gyöngédségnek valami
csillogó zománca árasztja el mindannyiszor, a hányszor csak
az asszonyról, mint a férfi gondjára, védelmére bízott gyöngébb félről beszél.
Mert általában gyöngébbnek tartja a nőt nemcsak
testben, de elmében is, sőt »bűnre hajlandóbbnak«, ami
éles ellentétben áll a mai, statisztikai adatokra alapított
felfogással. Bűnre hajlandóbbnak véli nemcsak »hajlíthatóbb
volta« folytán, de főként abból kifolyólag, hogy »az paradicsomi kertben is ő volt az, aki nemcsak először harapott
az tiltott almába, de ki a férfit is abból enni készteté.«
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Ma tudjuk, hogy a nő bűnözési aránya nemcsak általában kisebb, mint a férfié, de hogy az ő bűnre való
hajlandóságát az esetek túlnyomó részében magasabb rendű
okok keltik fel, mint megcsalódottság, a szégyenbejutástól
való irtózás stb, mig a férfi bűnözését túlnyomólag a
nyerészkedési vágy, az itallal való visszaélés, a lelki durvaság okozza. Ez a különbség pedig minden elfogultság nélkül
is annál inkább a nő javára írandó, mert ott, ahol a nő
egyáltalán életküzdelmet folytat, az ő küzdelme súlyosabb,
keservesebb, mint a férfié.
Bárha Cserei Farkas itt tévedett is, tévedése egészen
jóhiszemű, hiszen senki nálánál nem hajlandóbb elismerni
minden asszonyi kiválóságot, sőt nagy büszkeséggel felemlíteni azokat a történelmi vagy más intimebb családi vonatkozású eseteket, melyekből kiviláglik »az magyar asszonyok
hazaszeretete, hősies bátorsága, szeplőtlen erénye, gazdálkodni tudása, s férje iránt más nemzetek a s s z o nyaiénál n a g yo b b engedelmessége.«
Csupán e g y kiválóságot nem ismer el az asszony
egyéni kiválóságaként, a nagy uralkodónők kiválóságát.
»Nem hasonlíthatjuk több, közönséges asszonyok állapotjához
az Országlásra emeltetett Asszonyságok állapotját, — mondja
— mert felvévén őket Isten az ő maga népének igazgatására, úgy látszik, kivette más asszonyok számából és azonnal
f é r f i - s z í v e t , e r ő t támasztott bennök.«
Cserei Farkasnál ez a felfogás nem talál részrehajló
elfogultságból, hanem egyedül az ő sziklaszilárd vallási hitéből fakad. Éppúgy, mint annak a megindokolása, hogy
asszonyok miért nem lehetnek törvényhozók. Erre a kérdésre ugyanis ekként felel: mert elsőbben is ők szegték
meg a törvényt, s mert a férfi is őmiattuk vettetett törvény alá.
Arni pedig magát a Cserei Farkas által összegyűjtött
törvényanyagot illeti, az olyannyira nagy méltányosságról
tesz tanúságot, hogy valóban nagy okuk volt büszkélkedni
a régi magyar férfiaknak külső országokkal szemben az
asszony megbecsülésével, az iránta való lovagiassággal.
Legelsőbben a nemesi tisztességből, szabadságból
ugyanaz a rész jut a nemesnek született asszonyszemélynek,
mint a nemes férfinak. A nemes asszony a hajadon dija,
vagyis azon összeg, melyet bizonyos sérelmekért néki fizetni köteles a sértő, teljesen ugyanaz, mint a nemes
férfiaknál.
Amely nem-nemes asszonynak pedig »valamely különös
testi és elmebeli jóságos cselekedetei vannak, az i l y e n
d i c s é r e t b e n t a l á l t a s s z o n y t a király nemességgel felékesítheti, birtokkal megajándékozhatja, sőt fiu-ággá
is teheti azt.
A nemes asszony férjétől nász-ruhát (móringot) kap,
mely a férj birtokán biztosíttatik. Ha a férj eladná birtokát, úgy a vevő az asszony nászruháját abból néki
megfizetni tartozik, sőt még a fiskus is, abban az esetben,
ha a birtok a férjtől annak bűnbeesése miatt elvétetnék.
A nemes asszony meghalt fia helyett királyi kegyelemmel fogadhat magának fiút jószágába.
Ugyanígy tútora is lehet úgy atyafiainak, mint özvegysége esetén saját gyermekeinek.
Az asszony elválhat férjétől, hogyha az őt házasságtöréssel megbántotta.
Olyan férj, kire a házasságtörés szintén rábizonyítható, ugyanily vétekért nem tehet panaszt a felesége ellen.

Ha valamely férj elhagyja az ő hites feleségét, ugyanúgy pénzbírságra, sőt elfogatásra is ítélhető, mint az olyan
asszony, ki a férjét hagyta el.
Az özvegyasszony, aki »jámborul özvegykedik«, vagyis
megholt férje nevét tisztességgel viseli, holtáig bennmarad
férje birtokában. Ha pedig új házasságra lép, jegy-ruháját
s volt férje ingó javaiból illendő részt, sőt ha valamiben
kereső fél volt az asszony, abból is a maga részét magával
viszi. Lakodalmát pedig azok, kik a jószágban maradnak,
tartoznak kitartani.
Ha az özvegy férje után gyermektelenül marad, s ha
a férjétől rámaradt vagyon oly nagy, hogy annak jövedelme
sokkalta több, mint amennyit az ő illendő megélhetése kíván, úgy néki törvényes utón méltányos birtokrész átadandó
mig a többi a férje atyafiságának jut.
A házasfelek közül szabadságában áll kinek-kinek a
maga keresményét megtartani.
Az asszony külön jószágára azok, kiknek a férj adós
kezüket nem tehetik még akkor sem, ha a férfi jószága'
feleségével együtt élte volna el. A férj nejének eltartássá
tartozik; az asszony pedig kárpótlással nem tartozható
azért, ami neki törvényesen járt.
A jószágos, nemes asszonyok oly dolgokban, melyei
az úri széken szoktak ítéltetni, bíráskodhatnak a magul
jószágukon.
Testamentumi tanuk is lehetnek az asszonyok »jón
irányult rendelkezéseknél.«
Prókátorai lehetnek továbbá a törvény előtt önmaguk
nak, szüleiknek, gyermekeiknek. Sőt külső országban éli
s ott a haza vagy a fejedelem ellen való dolgokba elegyedet
fia ügyében is, annak anyja Erdélyországban törvény el
mehet, ott fiát védelmezheti.
Olyan asszony, ki külön jószággal bír, kezességet i
vállalhat.
Leányok apjuk után (Magyarországon) a »leánynegyed«-et öröklik, vagyis a vagyon egy negyedrészét, melyen
számukhoz képest egyenlően osztoznak. Ezenfelül illő kiházasítást kapnak, s ha férjhez nem adattak, holtig való ellátás
az apjuk birtokán.
Fegyverrel vagy deáki tudománnyal szerzett jószágból
azonban leány nem jussolhat.
A leányok szülőik akarata szerint mennek férjhez, ha,
landóságuk ellenére azonban nem kényszeríthetők.
A menyasszony a szokásos megbírságoltatás nélkül
felbonthat eljegyzést akkor, ha a vőlegény magát nemesnek
hazudta, ha titkolt nyavalyában szenved, ha közönséges bűntettben találtatott, ha hosszabb s bizonytalan időre külországba ment, — vagy ha mátkája iránt durván viselkedett.
Végül, aki hajadon ellen erőszakot követ el, halált
bűnhődik.
Ezen férfinak és nőnek majdnem egyenlő mértékkel
mérő törvények mellett vannak olyanok is, melyek az aszszonynak látszanak kedvezni. Így az apa tartozik megházasodott fiával osztozkodni az anya nem. Ami azon alapszik
azonban, hogy a gyermek az apa hatalma alatt lévén, ezen
hatalom alul felszabadulhat, — míg az anyának nincs hatalma
gyermeke fölött, tehát nem lehet köteles őt ez alól felszabadítani.
Hasonlóan az asszonynak úgy testi erőre, mint belátásra a férfinál csekélyebbnek értékelésére vezethető vissza
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az is, hogy némely közönséges vétekért őt enyhébben büntetik, mint a férfit, öt sem akasztásra, sem kerékbetörésre
nem ítélhették.
Viszont ha a házasságtörő asszonyt férje megölné,
esetleg a bűntársával együtt, a férj ezért nem büntethető,
— és házasságtörésért a törvény előtt is csak a férj keresheti halálra feleségét s az őtet nem, ami az ősi
felfogás szerint teljesen indokolt. Hiszen a leszármazás tisztasága itt mindennél fontosabb és az asszony vétke ezt
teszi kétségessé.
Hogy a férj feleségének egyéb hibáit »büntetéssel is
orvosolhatja, bárha csak kíméletesen, úgy bánván vele, mint
saját testével, szabad-e ezen csodálkozunk, amikor például
mindmáig nem büntethető nálunk az olyan apa, ki gyermekét
megfenyítve, néki nyolc napnál hamarább gyógyuló testi sértést okozott.
Cserei Farkas művéből még számtalan érdekes törvényt
lehetne idézni, az általános benyomás pedig, amelyet kelt,
igen magasrendünek mutatja őseink ethikai világát.
Hogy valláserkölcsi és rendi alapon is milyen elfogulatlan tudott lenni ez a nagy törvényismerő, mutatja, hogy
nála nem ritkán olyan sorokra akadunk, melyek beillenének
modern feminista érvelésnek is.
»Nincs mivel dicsekedjék az ember asszony nélkül; ahol
asszony nincs, fiú sincsen.
Ha az asszonyok rendszerint katonáskodással nem szokták az Hazáért verőket ontani, őrájok sokkal nagyobb terhek
unalmát mérte a természet azzal, hogy ők szülnek és nevelnek hős fiákat ellenségeink tartóztatására s olyanokat,
akikből a népnek emberséges, jó byrói válhatnak.«
Hogy Cserei Farkas mégsem volt feminista, csak egy
mondása bizonyítja megdönthetetlenül, az az intelme, hogy:
Rut az asszonyi állatnak szólni az gyülekezetben...

Egy kis címfestő inas.
Írta: GERE ZSIGMOND
Kávéházban könnyű az ismeretség; a mindennapi fekete hamarosan megteremti a barátságot.
Az ember szürcsölgeti a kávét, olvasgatja a lapokat
s egyszer csak felháborodva, önkéntelenül odafordul a szomszédjához :
— Micsoda politikai viszonyok! Az embernek felforr
a vére!
Az csendesen bólintgat rá:
— Bizony, tönkre megy az ország — el kell pusztulnia !
Aztán ismét tíz perc múlva:
Hallatlan! Már megint egy szenzációs gyilkosság!
A szomszéd egyetértőről bizonygat:
Valóban kérem, cudar időket élünk.
Másnap már mint régi jó ismerősök örülnek egymásnak. Aztán kezet fognak, aztán bemutatkoznak, összebarátkoznak — pár nap múlva pedig már a fekete se ízlik,
ha nincs ott a szomszéd, aki épp úgy fel tud háborodni
a cudarságokon, akárcsak mi.

Van nekem egy ilyen kávéházi kedves öreg barátom, akiről eddig csak annyit tudtam, hogy jómódú ember
s hogy a kerületben igen nagy tekintélynek} és tiszteletnek örvend. Foglalkozására nézve szobafestő- és mázoló-mester,
aki állandóan negyven, hatvan segéddel is dolgoztat. Egyébként Léderer Ignácnak hívják.
Valamelyik nap a képes folyóiratokat lapozgattam. Az
egyik képes német lapban egy kép különösen lekötötte a
figyelmemet. Egy fiatal nőt ábrázolt, aki bugyos térdnadrágban egy kétágú létrára támaszkodik; kezében paletta, egy
nagy csomó ecset, körülötte pedig a földön egy sereg vödör,
fazék, csupor és bögre. Az első női szobafestő-segéd.
Természetes, hogy átnyújtottam szomszédomnak a lapot.
— Ezt tessék megnézni! Ez önt is érdekli, hisz ön is
szobafestő. Hát nem nagyszerű ez? Egy nő, aki szobafestőlegény! Egy nő, aki ilyen praktikus iparospályát választ!
Hát nem pompás dolog ez? Istenemre az! Mennyire elibünk
került megint a német! Mikor jutunk mi odáig?
Szomszédom megnézte figyelmesen a képet, visszanyújtotta a lapot, aztán a világ legnyugodtabb hangján felelte:
— Nemsokára.
— Ugyan, kérem, — csattantam fel — a mi viszonyaink közt? A mi flanc-világunkban, ahol tisztességes munkát a legtöbben lealázásnak tartják; ahol látszat és tartalomnélküli aranyfüst minden? Hogy mondhat ilyent? Hol akad
manapság egy intelligens iparos, aki nem zongorázó kisasszonyt nevel a lányából? Olyan még csak kerül, aki esetleg tanítónőnek, gépíró irodai kisasszonynak adja, de olyan,
aki kimondott iparospályára képezteti, egy se. És hol van
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olyan lány a mai világban, aki vállalja ezt a mesterséget?
Sehol!
— Már pedig van.
— Hol? Nálunk? Ugyan kicsoda az?
Egész közönyösen mondta rá:
— Az én leányom.
— Tessék...?
— Igen, az én tizenötéves Rózsi leányom, aki a Peterdy-utcai polgári leányiskolában négy osztályt kitűnő eredménnyel végzett s most mint ipartestületbe szerződtetett címfestőtanonc inaskodik Glas Lipót címfestőmester József-körúti
műhelyében.
Eleven kérdőjellé váltam.
— Inas? — rendes inas?
— Igen, már tíz hónapja; körülbelül két esztendő múlva
fölszabadul és segéd lesz.
— Segéd? — igazi segéd?
— Hogyne. Huszonegyéves korában műhelyt nyitok neki.
Önálló cimfestő-mester lesz és ipartestületi tag. — Aztán
némi kis büszkeséggel toldotta hozzá: — Igen, az én kis
leányom most az első magyar címfestő-nőtanonc s a közel jövőben az első magyar címfestő-nősegéd lesz.
Szomszédom egyszerre óriásit nőtt a szememben. Csodálatos módon kezdtem egyszerre tisztelni ezt a mellettem
ülő aranyláncos, komoly urat, aki 60 segéddel dolgoztató
mázoló- és szobafestő-mester s akinek tizenötesztendős kis
leánya most címfestő-inas s akiből nemsokára cimfestősegéd és mester válik.
Persze, így felkerestem a kis leányt már csak azért
is, hogy lássak egy eleven kis címfestő-inasnőt.
Ott találtam a műhelyben, éppen munkaközben.
Egy rettentő nagy fekete-piros címtáblán dolgozott egy
ügyeskezű segéd, — ő meg egy ezer színnel telemaszatolt
szürke kabátban ott asszisztált neki. Látogatásom megzavarta
egy kicsit, de ez csak rövid ideig tartott.
Szubtilis termetű szőke kis leány, okos szemű, vékonycsontu, hosszú ujjú.
Bizony ez a kéz zongorázni is tudna, s mégis a produktiv, hasznos ipari munka ecsetét forgatja.
— Hogy érzi magát, Rózsi kisasszony?
— Köszönöm, nagyon jól.
— Nem fáradt?
— Istenem, hogy lennék fáradt? Az én legfőbb munkám most csak a szemlélődés, a tanulás; az meg nem fáraszt, hanem gyönyörködtet.
— Aztán hány órát tölt itt naponta?
— Reggel nyolctól délig, — azután meg kettőtől hatig.
— Ilyen sokat?
— Nem sok az; öröm itt lenni. A műterem világos
és jó levegőjű.
— Aztán este hatkor hazamegy, ugye?
— Dehogy. Akkor az iparművészeti iskolába megyek
s ott hallgatom az előadást kilencig, mert annak a növendéke
is vagyok. Voltaképpen ipariskolába is kellene járnom, de
annak a látogatása alól az ipertestület felmentett.
— Aztán volt kedve ehhez a pályához? Nem lett volna
jobb tanítónőnek, vagy bankhivatalnoknőnek menni?
— Semmiesetre se. En határozottan mázoló és szobafestő akartam lenni, mint az édesapám. Nála akartam kitanulni is a mesterséget, de nem lehetett, mert apa mun-

Nőtisztviselők!
Egyesületünk 1914 április 19-én,
vasárnap d. u. 3 órakor tartandó
XVI-ik évi rendes közgyűlésén
okvetlenül vegyünk részt.
kásai mind sztrájkba léptek, mikor meghallották, hogy inas
akarok lenni közöttük. Így lettem hát címfestő.
— És szeretne már segéd lenni?
— Borzasztóan! Alig várom már, hogy az legyek, —
majd meglátja, milyen segéd' leszek! örülhet az a mester,
akinél dolgozom, mert jobb munkása nem lesz nálamnál. Nem
bizony, ezt előre mondhatom.
S ahogy nagykomolyan, felcsillanó szemekkel erősítette, — istenemre — el is hittem neki s meg is győzött róla.
Mikor pedig hazamenet az utcákat róttam, elgondolkoztam rajta, hogy ennek a mai flancos, aranyfüstös világnak talán egyik legokosabb embere az a Lederer Ignác
mázoló és szobafestő barátom, aki dacára, hogy 60 legénynyel dolgoztat, az egyetlen kis leányát odaadja cimfestő-inasnak. Azután arra gondoltam ott az utcán, hogy mégis
csodálatos és nagy a természet hatalma. Azzal szembe-szállani mégis csak ostobaság. A gyümölcs megérik, ha eljön az ideje. Az eszme is megérik és győz, akár lelkes
harcosok küzdenek érte, akár csak kis emberek józan ész
sugallta öntudatlan cselekedetükkel mozdítják elő, mert a természet rendje szerint győznie kell, akármilyen nagy tábor
küzd ellene minden erőszakosság minden fegyverével.
Az annyira kicsúfolt emancipációnak nem árthat semmi; napról-napra növekedik s egymásután foglalja el s hóditja meg azokat a gazdasági termelési tereket, amelyekről
évszázadokon keresztül oly következetesen leszorították a nőt.
Ez a kis címfestő-inas még csak az első fecske, amely
a közelgő nyarat hirdeti; az első törtető pionír, aki a konzervatizmus ősi mocsarán és vegetációján keresztül lerakja
azt a hidat, amelyen a későbbi seregek már kényelmesen vonulhatnak a női jogok jövő társadalmába. De eljön a többi
is, mert el kell jönniök, mert csodálatos és nagy a természet hatalma, s vele szemben haszontalan minden ellentállás.

Házi tanácsadó a fájós lábaktól egy ismertető, amit
kívánatra ingyen küld Székely és Társa ortopäd-cipőkészítő,
Budapest, Múzeum-körút 9.
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A Feministák Egyesülete tagjaihoz!
Egyesületünk pontosan fizető tagjainak a lap díjtalanul jár.
Több lelkes tagtársunk vállalkozott arra, hogy lapunk e számát
s a következőket — mint önkéntes árusítók — a sétáló közönség körében
terjesztik. Újabb jelentkezéseket köszönettel fogad a kiadóhivatal.

Legközelebbi előadó ülésünket csütörtökön, f. hó 16-án este 6 órakor egyesületünkben tartjuk. Tárgya: A szociális ethika érvényesítése a nevelésben.
Előadó: Szegvári Sándorné. Az előadást vita követi.
Politikai propagandára újabban adakozott: Lőw Sándor 5 K-t, uzsonnamegváltás
2 K., Radoné Vajda Ella útján V. M. 5 K, amivel f. é. gyűjtésünk eredménye 1120.50 K.-ra emelkedik
EGYLETEK.
Nagyváradi Feminista Egyesület.
Március 21-én a Városháza közgyűlési termében nyilvános előadó-gyűlést rendeztünk, mely alkalommal Lukács
Ödön városi pénzügyi tanácsos tartott előadást »A nő szerepe a társadalomban« címen. Az egyesület vezetősége elhatározta, hogiy mozgalmat indit egy városi tejdispensair
létesítése céljából; a kérdés tanulmányozására Edelmann
Menyhértné vállalkozott, ki a legközelebbi választmányi ülésen javaslatot fog e tárgyban előterjeszteni. Az anya- és
csecsemővédelmi bizottság pedig összeköttetésbe lépett a
bábaképző-intézet igazgatóságával, mely szívesen tett ígéretet arra nézve, hogy a bizottság működését támogatja és
javaslatba hozott egy csecsemőápolási tanfolyamot, melyet az
intézet az egyesülettel közösen rendezne. Ebben az ügyben
is a legközelebbi választmányi ülés fog dönteni.

Hazai szemle.
Munkanélküliek megszámlálása.
A főváros szociálpolitikai ügyosztálya március 22-én
megszámláltatta a munkanélküli ipari és kereskedelmi alkalmazottakat. A számlálás kimutatta, hogy ezen a napon
harmincezer munkanélküli volt Budapesten és a szomszédos
községekben.
A számlálás munkáját önkéntes biztosok végezték, akik
a különféle szakegyletek tagjai sorából jelentkeztek. A Nőtisztviselők Országos Egyesülete tagjai közül 65 biztos és
5 ellenőr dolgozott a felvételben, a Feministák Egyesülete
néhány tagjának segítségével. Közreműködésüket a sajtó
egyrésze tendenciózusan agyonhallgatta, de ez semmit sem
von le a munka értékéből.
Η munkatársak nagy ambícióval vettek részt a fárasztó, de igen érdekes munkában. Mintegy 750 házban jártak a város belterületén. 250 munkanélkülit vettek jegyzékbe
és 50 számára, akiket nem találtak otthon, számlálólapokat
hagytak hátra.
Meg kell állapítanunk, hogy azok az inzultusok, amelyektől némely oldalról féltették a nőket, nem következtek be. Mindenütt bizalommal fogadták őket, és ők csak azt
sajnálták, hogy a rengeteg nyomorúságon nem tudtak enyhíteni.
Igen sok érdekes momentumot vetett fel a számlálás. Helyszűke miatt csak annyit említünk fel e helyen, hogy
a Lipótváros kellő közepén, a gyönyörű paloták viceház-

tagtársak iratkozzanak be mielőbb a MagánNőtisztviselö
tisztviselők Országos Nyugdijegyletébe. Kérjenek
nyomtatványokat V., Báthory-utca 5. sz. — Gondoskodjunk
aggkorunkról, illetve munkaképtelenségünk idejéről.
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mesteri lakásaiban olyan rettenetes nyomorúságot láttak,
amilyenről csak régi írásokban olvashatunk. Volt olyan is,
ahol egy parányi odúban együtt laktak férfiak, nők, gyermekek, kutyák, macskák, csirkék és galambok. Arra a kérdésre, hogy miből él, a l e g t ö b b munkanélküli f é r f i
azt válaszolta, hogy a f e l e s é g e keresményéből.
A munka szervezését a főváros gyönyörűen elvégezte.
Ha a felvétel tanulságait is olyan körültekintő gondossággal
vizsgálják, akkor remélhető, hogy meg lesz hamarosan az az
intézmény, amely egyedül van hivatva a munkanélküliség
problémáját megoldani, — a munkanélküliség e l leni biztosítás.
Gróf Teleki Sándorné irodalmi előadása Kolozsvárott.
Az Erdélyi Irodalmi Társaság március 28-iki ülésén
tartotta székfoglalóját lapunk szerkesztője, gróf Teleki Sándorné. »Etika és esztétika« c. tanulmányát olvasta fel ez
alkalommal Kolozsvár egybegyűlt közönsége előtt. Az előadást követő banketten lelkesen ünnepelték szerkesztőnket
mint írónőt és mint a feminista-mozgalom egyik vezetőjét
egyaránt.
A Feministák Egyesületének közgyűlése.
Széles körben keltett élénk érdeklődést a március 25.-i
közgyűlés, amelyen nem csupán egyesületi tagtok, de kívülállók is nagyszámban jelentek meg. Glücklich Vilma elnöki megnyitójában utalt az 1913. év rendkívüli jelentőségére.
A korcs választójogi törvény a legsúlyosabb csalódást hozta
az egyesületre; hogy ebből munkaképes frisseséggel került ki,
azt a kongresszus mesés sikerének, nevelő hatásának, páratlan propagandisztikus eredményének köszönheti. A kongreszszus erkölcsi öröksége az a lankadatlan érdeklődés, amelyet
az egész országban keltett s amelynek termékenyítő hatása
5 fiókegyesületet hozott létre az új esztendő néhány hónapjában: Szegeden, Nyíregyházán és Nagybecskereken, valamint egy anya- és gyermekvédelmi bizottságot Marosvárárhelyen. A kongresszus anyagi öröksége tette lehetővé új
folyóiratunk megindítását, amely a nőmozgalom összes törekvéseit szolgálja széles ez országban. Hogy lapunk is, mint
a kongresszus rendezősége, teljes sikerrel fog síkra szállni
a munka akadályai: a kishitűség, az együttérzés hiánya, a
sértett magánérdek és hiúság ellen, arra biztosíték az a
körülmény, hogy szerkesztősége éppen azt a 3 kiváló és
Önfeláldozó embert egyesíti, akik a kongresszus munkáját
vezették és diadalra vitték. Feladata magaslatán állván, bizunk abban, hogy az egész ország közönségét sikerül besoroznia békés eszközökkel folytatott küzdelmünk táborába.
A nőmozgalom osztályközi jellegének örvendetes tünete, hogy
a komoly gondolkozású, önérzetes arisztokrata asszonyok egymásután állnak küzdői sorába és nem restellik revideálni
régebbi állásfoglalásukat. Ezzel szemben sajnálatos tény,
hogy a munkásosztály asszonyainak azt a részét, amely egyénileg nem jutott még érintkezésbe mozgalmunkkal, lehetséges
oly mértékben félrevezetni, hogy »nők napja« gyanánt
fogad el egy tüntetést, amely — a f é r f i a k választójogát követeli. A munkásnőnek, mint asszonynak, anyának

és dolgozó nőnek érdekeivel ez idő szerint Magyarországon
csak a Feministák Egyesülete azonosítja magát. A mai társadalom osztályok szerint tagozódik, amelyek mindegyike saját érdekeiért szembeszáll a többivel; de a v á l a s z t ó j o g
kivívása valamennyi nő osztályközi érdeke,
amelynek kielégítése nélkül még osztályérdekeit sem veszik
figyelembe, még saját osztályának férfiai sem. — A megnyitó-beszéd örömmel emlékezik meg az egyesület bizottságainak komoly és eredményes munkájáról: az anya- és
gyermekvédelmi b i z o t t s á g lassankint o r s z á g o s
szervezetté fejlődik, amely az illetékes tényezők ismételt kijelentése szerint az állami gyermekvédelem
egyetlen komoly társadalmi s e g í t ő j e ; a polgári törvénykönyv javaslatának a nővel, mint feleséggel, anyával, gyámmal és kenyérkeresővel szemben, továbbá a gyermek iránt tanúsított súlyos igazságtalanságai ellen lankadatlan munkával és agitációval küzd a j o g i b i z o t t s á g ;
a nevelésben érvényesülő nemi előítéletek végzetes hatásai, a tanuló leányok állandó háttérbeszorítása ellen szülői
értekezleteken, pályaválasztási értekezleteken és felterjesztésekben elkeseredett harcot folytat a nevelésügyi b i zo 11 s á g; mindezek és a Gyakorlati Tanácsadó munkájából merített tapasztalatok alapján az összes sérelmek
orvoslására alkalmas választójogért küzd a p o l i t i k a i bizottság; ennek megalapítójához és vezetőjéhez, a közgyűlésen fájdalmasan nélkülözött, Londonban időző Β é d ySchwimmer Rózsához a jelenlevők üdvözlő- és visszajövetelét kérő sürgönyt intéztek. Dr. Rác ζ Miksa indítványára a közgyűlés felolvasottnak tekintette a titkári jelentést, amely lapunk mai számában jelenik meg. Lamberger
Józsefné előterjesztette a pénztári jelentést és a jövő évi
költségvetést; Spády Adél felolvasta a számvizsgáló-bizottság jelentését, amelyet a közgyűlés egyhangúlag tudomásul
vett és mind a tisztikarnak, mind a választmánynak megadta
a felmentvényt. Végül közfelkiáltással ejtette meg a közgyűlés a választásokat, amelyek eredménye a következő:
Ügyvezető: Glücklich Vilma; — választmányi tagok: Behr
Hilda, Békássyné Z. Gizella, Dirnfeld Janka, dr. Engel Zsigmond, Fekete Gizella, Gergely Janka, dr. Gold Simon, gróf
Haller Györgyné, Kármánné H. Márta, Kozmáné G. Klára,
Lamberger Józsefné, László Józsefné, Lax Sándorné, Mellemé M. Eugénia, kaposi Molnár Viktorné, Pejacsevich Katinka grófnő, Perczelné K. Flóra, Pickné P. Irén, Pogány
Paula, dr. Rácz Miksa, Reinitz Ernő, Schwimmer Franciska,
Schwimmer Rózsa, Spády Adél, dr. Steinberger Sarolta, dr.
Szana Sándor, Szegvári Sándorné, Szelné dr. Bálint Aranka,
Székelyné E. Magda, Szirmayné A. Irma, gróf Teleki Sándorné, Ungár Dezsőné, Wagnerné L. Melanie, Willhelm Szidónia, Zorkőczy Samuné; — számvizsgáló-bizottság: Blumgrund Janka, Seenger Ida, Taubner Margit.
Feminista előadás Selmeczbányán.
Az ottani Szabadgondolkodók Körének rendezésében
igen tartalmas előadást tarlott a feminizmusról Dr. Kosáryní
Réz Eleonóra. Az előadást a Kör elnöke, Arkosy Béla bányatanácsos vezette be, aki a Feministák Egyesületéhez vak
csatlakozásra szólította fel a jelenlevőket. A Feministái
Egyesületét Spády Adél képviselte.
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A feminizmus kiskátéja.
Feleletek apró ellenvetésekre.
»A nők érzelgősséget vinnének a politikába« — mondja
hűvös logika rajongója, — »holott a törvényhozás mestersége a

józan ész munkáját
igényli.«
Nos! Először is meg vagyunk róla győződve, hogy
a parlamenti munka, éppúgy, mint minden más emberi működés,

az érzelem és az értelem együttes latbavetésén
kell, hogy nyugodjék. (Vagy olyan népetboldogítóan okosak
a csak ész-uralmon felépített intézmények, mint pl. a prostitúció hatósági szervezése, a militárizmus, az adót termelő
alkoholizmus erőszakos fentartása?)
Másodszor: Hogy érzelmeik mellett valamicske

agymunka is várható a nőktől
talán abból az egy tényből bizonyítható fölényes ellenfelünknek, hogy hát, — bocsánat, de igazán nem tehetünk róla,
— az átöröklés hatalmunkban nem álló szabályai szerint józan, okos apáink tehetségeiből mi is öröklünk. (Igaz, sok-

szor érezzük, hogy nem vagyunk egészen méltóak e kiváló
megtiszteltetésre, valaminthogy alázatos bocsánatot kérünk,
amiért az átöröklés törvényei fiainkat is kényszerítik, hogy
tőlünk szerzett tulajdonságokkal megterhelten küzdjék végig életüket. Ε megaláztatástól a természet valóban megkímélhette volna kiválasztott fiait.)
Harmadszor pedig szívszorongva várjuk, mikor vihetjük majd be érzelmeinket a parlamentbe, hogy azokkal kiszoríthassuk a »tiszta ész« egyeduralmát. Torkig vagyunk
vele.
Szégyenkezünk miatta.
És a nő természetének minden ismeretével mondhatjuk:

megváltás
lesz, ha végre mi is hozzáférhetünk a közéleti cselekvés
kormány kerekéhez. Emberséges munkamegosztást, egészséget,
fényt és világosságot akarunk ottan teremteni, ahot ma a
népjólét megvetése liheg minden tettből.
A világ fokozhatatlan szenvedések tanyája lett »a tiszta
esz uralma« alatt.
Jövel oh érzelem és értelem eggyüttes kormánya alatt
álló új uralom!

Jeney rajza.

A parlament
a Józan ész
uralma alatt.

A
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mi tucatasszonyunk
Írta : EGO.

Róla zeng dalom, róla, a bűbájosról, észbontóról, a
drágái ól, az »igazi« pesti nőről, a mi gyönyörű tucatasszonyunkról. Itt, a komoly asszonyok lapjában akarom megénekelni őt, akiről ujját pattogtatva, nyelvével csettintve emlékezik meg minden külföldi posztó-ügynök és akiről szomorú
mosqllyal mondja egy kopott ember: »Bizony, szép asszony
az én feleségem.«
A párisi bourgeoise, ki a Luxembourg kertjében maga
tologatja kis kocsiban ülő gyerekét; a gráci sétatéren szorgalmasan kötögető asszony; a délután is piaci táskával szaladó zürichi nő; az ízléstelen, takarékos, kicsinyes és hangos német polgárasszony; a rideg, megközelíthetetlen, siető
angol nő úgy marad meg gyors, felületes ítélet alapján emlékezetünkben, mint az ő városuk, országuk polgári osztályának legőszintébb, legjellegzetesebb kifejezője. Jól tudjuk,
hogy kívülük igen okos, vagy léha, vagy művészi érzékű,
vagy erkölcstelen, vagy édes-bájos nők is élnek városukban, de nekünk mégis csak ők adják meg a típust, a tucatasszonyt, akiről a többire következtethetünk. Tehát nem kell
csodálkoznunk azon, ha a pesti tucatasszony úgy él a városunkon átutazó idegenek emlékezetében, mint szép, fess, mosolygó szemű, nagyon jómódú, vagy nagyon könnyelmű nő,
aki vagy sétál, vagy kávéházban, cukrászdában ül. Es ez
itélet ellen hiába is tiltakoznánk mi, többiek; hiszen magunk
is tudjuk, mily sok benne az igazság. Miután pedig magunk
is asszonyok vagyunk, a szépségre és a mosolygó szemekre
való hivatkozást inkább rösteljük, nemhogy kérkednénk vele.
Mert igaza van a kopott embernek: bizony szép aszszony az ő felesége; túlságosan »szép«. Kivirult, pompás
rózsa az ágon, melyről egy-két szegény, fonnyadt kis bimbó
csüggedten hajtja le már virágjában elszáradt fejét, önző a
rózsa, — vagy hagyjuk a hasonlatot: őnagysága először
is nem olyan érzékeny, másodszor pedig úgysem olvassa
cikkemet, — önző, mondom, a mi tucatasszonyunk, mert a
család egész anyagi erejét a maga számára követeli; csak
ő akar virulni... Milyen a pesti polgári család otthona?
Hideg, rideg, mert sugárzó szemének lángolóan forró, édes
tekintetét, drága lényének igéző varázsát a Váci-utca számára tartogatja a pesti nő.
A mi tucatasszonyunk erkölcsi világnézetének az az
alapja, hogy neki — tízezer korona hozománya volt. Az
ember nem is hinné, mennyi fölényt, egy egész életre kínató hatalmat ád az ilyen tízezer korona, mely természetesen
osztályok! szerint változik; lesülyedhet háromezerig, szép kelengye és bútorig, vagy felemelkedhet százezer koronáig.
(Háromezren alul és százezren fölül megint más erkölcsök
jönnek számításba; nem mondom, hogy jobbak, vagy roszszabbak, mindenesetre: mások...) Ezek az összegek megadják a jogot az asszonyi életre, egy férjre, »rangjához«
illő eltartásra, az anyaságra, vagy megtagadására, — mindenre, ami az ő számára az életet jelenti: fülbevalóra, nyaralásra, új kosztümökre, két cselédre és tavasszal Abbáziára ...
A pesti tucatasszony uzsorakamatot szed a maga tízezer
koronája után: jogokat, szabadságot vásárol belőle és úgynevezett kötelességeiből csak annyit vállal, amennyi jól esik
neki.
A pesti tucatasszony: lusta. A munkát nemhogy nemesitőnek, de egyenesen megszégyenítőnek tartja egy, a gőzfürdőben manikűrözött kezű, loknikkal telitűzdelt frizurájú úriasszony számára. Hogyisne, hogy majd ő is dolgozzék1,
elrontsa a kezét, korán keljen, piacra járjon! Mire való
akkor a cseléd? És hogy személyesen vesződjék a gyerekeivel! Mire való akkor a kisasszony, a frejlejn, a madmázel?
Csak nem válhat nevetségessé, hogy mint valami tyúk, min-

den sétájára magával cipelje a csirkéit! Isten ments, hiszen
akkor ő »nem úgy nézne ki«, mint egy észbontó démon, mint
valami elsőrangú kokott vidéki városban, — hanem egyszerű polgárasszonynak látszanék, gyerekei anyjának, tisztességes ember rendes feleségének... Rettenetes, hiszen akkor senki sem nézne rá megmámorosodott, szemtelen, őt
megkívánó pillantással és enélkül mit ér egy becsületes, jóravaló uriasszony élete? Csak nézzék őt, nézzék — ezt akarja,
amikoi férje karján belibben az orfeum nézőterére, amikor
barátnői társaságában falkákba verődve lepik el a korzó
közepét; ezt akarja, amikor maga siet az üzletekbe és legigézőbb mosolyát a segédurakra pazarolva, azt reméli, hogy
így olcsóbban vásárol... Egyáltalában igen praktikus a pesti
tucatasszony és mindig és mindenütt alkalmi vételeket keres,
ö még nem tudja, hogy mindennek a világon meg van a
maga ára...
A pesti tucatasszonynak nincs semmi szociális érzése.
A koldusnak odadobott krajcárn az ő jótékonysága és a »menjen dolgozni!« — micsoda irónia ez manapság, — az ő védekezése és csatakiáltása a szegényekkel szemben. Cselédeire a rabszolgatartók indulatos gőgjével tekint és néha
tisszasirja dühében a régi jó időket, amikor mindenki bátran és büntetlenül pofozhatta a szolgálóját. Ha az ostoba,
szegény parasztlánynak gyereke születik, kárörömmel mondja
ő, a pesti nagysága: »Úgy kell neki, az erkölcstelen szemétnek!« És kicsi gyerekét a maga súlyos polgári megvetésével
sújtja. A dajkakérdés megoldását az angyalcsináló nénik működésében látja. Saját gyerekét »imádja«, de féléves korától fogva idegenekre bízza, akiket szigorúan felelősségre
von, ha a gyereknek baja történik. Pedig az üzletasszonyok
kivételével, a mi polgári tucatasszonyainknak — akik sem
otthoni munkát nem vállalnak, sem a háztartási munka rájuk eső részét nem látják el: hányan, egészséges nők, tartanak
kétszobás lakáshoz két cselédet! — nem volna szabad gyerekeik felügyeletét másra, idegenre bízniok. Igaz, hogy őket a
gyerekük »idegesíti«, és mintsem hogy tönkre tegyék az
egészségüket, inkább fogadnak egy »olcsóbb« nevelőnőt
melléje.
A pesti olcsó nevelőnők, — tizenhároméves kis lányoktól a hazájukból kitoloncolt, más éjszakai mellékfoglalkozással is bíró hölgyekig, — ezek a szegény, nyomorult
lányok, akik nálunk teljesen diszkreditálták a művelt, önérzetes, de jól megfizetett nevelönők fogalmát: külön cikket érdemelnének valakitől, aki jól ismeri szánalmas életüket. Jellemző az úriasszonyainkra, hogy mikor a »kisasszony« szabad délutánt kér a maga számára, hogy cipőt vegyen, vagy
színházba menjen, vagy meglátogassa a barátnőjét, szóval
hogy szabad ember lehessen egy félnapra, — úrnője megbotránkozva feleli: »Minek? Hiszen a kisasszonynak van a
legjobb dolga a világon: mindig sétál!« Személyes tapasztalásából ugyanis nem tudja őnagysága, hogy a gyerekekkel
való sétálás nem is olyan könnyű feladat.
Arról pedig, hogy gyerekei szellemi fejlődésének felügyeletét ő vállalja, a mi tucatasszonyunkhál alig lehet szó.
ő nem ért az »olyasmihez« és — bár intelligens, gyorseszű
különben — művelődése az újságokon és a Műcsarnok csütörtök esti látogatásán keresztül a középfajú regények olvasásáig terjed és északon a Kisfaludy-társaság előadásai,
délen a mindennapi mozi határolják.
Tehát: a mi tucatasszonyunk erkölcsi világnézetének
alapja az ő három-, tíz-, húszezerkoronás hozománya. Célja:
szépségének érvényesítése, lehetőleg a nemi korrektség határain belül. Vágyai: egy főnyeremény, meg hogy lefogyjon, meg hogy az ura és a gyerekei egészségesek maradjanak, meg hogy egyszer kezet fogjon vele a grófnő, aki
védnöke az ő kiválasztott jótékonysági egyletének. Életeredményei: egy fáradt, keserű férj és cinikus; hálátlan, nyug-
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hatatlan gyerekek. Jövője: egy asztal a kávéházban az ablak mellett és egy pár barátnő; esetleg házasságközvetítés,
mint egyetlen, keserves jövedelmi forrás.
*
Mindezt pedig nem valami indokolatlanul fölényes, ironizálásra való hajlam mondatja velem és mindazokkal, akik
szintén így, vagy ilyenformán gondolkoznak a pesti tucatasszonyról. Nem irónia, vagy rosszindulat vezet, isten őrizz,
— inkább szomorúság, hogy annyi energia, kávéházi ötletek
megteremtésében kimerülő szellemi képesség, intelligens és
hihetetlenül gyors megértése például a divat követelményeinek: hogy mindez a pihent, értelmes agyra valló kvalitás
kihasználatlanul elvész, sőt néha még károssá is válik tucatasszonyaink életére. Mennyi erő szabadulna fel a komoly
és értékes szociális munka számára, ha fel tudná rázni egy
gondolat, vagy egy nagy közös érzésük ezeket az asszonyokat az ő öntudatlanságukból és szubjektív, ösztöneiktől
vezetett, érzéki nőcskékből a világot objektív szemmel néző,
megbízható, igaz emberekké és harmónikus lelkű, becsületes
akaratú asszonyokká változtathatná őket. Ennek az átváltozásnak egyik megakadályozója maga a férfi, — a feleségére panaszkodó mai férfi — aki, mikor választ, ama
fentemlített tízezer koronák mellé »modern« (micsoda viszszaélés e szóval!), fess, nagyszerű szeretőt akar; de már
néhány év múlva elvárná tője, hogy a megkezdett út helyett
saját dédanyja által kitaposott, ósdi, harisnyát kötő és kenyeret dagasztó családi élet-mesgyékre térjen át. Hát ez
lehetetlen; és a férfiaknak meg kell érteniök, hogy ez a nő,
akit saját vágyaik szerint neveltek maguknak azzá, aki belőle lett, — a mai tucatasszonnyá — léhaságéval, öntudatlanságával, minden áron való tetszeni akaráséval nem lehet
az ő komoly párjuk az élet egyéb utain és nem lehet
igazi, jó édesanyja az ő gyerekeiknek.
A feminizmus feladata volna, hogy ezt az asszonyt
felrázza kábult öntudatlanságából, mely megengedi neki, hogy
a háremhölgyek kényelmes életét egy párisi kokott nyughatatlanságával egyesítse és bevigye saját élete gyanánt szegény, szomorú, polgári otthonába. A gondolataikban felszabadult, emberséges, igaz asszonyok feladata volna, hogy ne
gőgös megvetéssel haladjanak el szép kis tucatnőink mellett, vagy pláne letagadják túlságos nagy számban való léterésüket, hanem hogy megkeressék az utakat, melyeken összetalálkozhatnának velük egy kis ismerkedésre. Nem szabad
megvárniuk azt az időt, amikor valami szubjektív természetű
asszonyi szenvedés, vagy keserűség még e nők leikéből is
kiváltja a minden mai nő lelkében szunnyadó feminista érzelmeket. Hanem már előbb is meg kell tanítaniok a férfiak
kedvencét arra, mint kény szerítheti ki a maga és neme számára — bűbájos szépsége és ellenállhatatlan varázsa megőrzésével — a férfiak becsülését is. Amiben eddig nem igen
volt része... Meg kell mondanunk e nőknek, hogy önérzetes,
Munkás életükkel megválthatják maguknak gyerekeik hálás
tiszteletét és saját életük nyugodt, fiatalító harmóniáját.
A feminizmus gondolata — mint szellemi táplálék —
már úgy kell a mi tucatasszonyuknak, mint egy falat kenyér
az éhező, ide-oda dülöngő, beszámíthatatlan koldusnak, akit
akkor sem szabad elítélnünk szegényt, ha vétkezik és lop.
És bár e hasonlat nemcsak patétikus, hanem egyben —
hasonlatok sorsa! — sántít is, némely férj talán mégis megért belőle annyit, hogy a feminizmus neki inkább barátja,
mint ellensége.

G l o s s zá k .
Mire jó a Nők Napja.

Eddig azt hittük, a Nők Napja csak arra volt jó,
hogy a férfiak általános választójogát propagálja. A Mezőtúri Hírlap (márc. 15-iki sz.) egyéb hasznát is ismerteti a
következőkben:
»Mezőtúr város neve is ott szerepel azon városok
közt, hol a szociáldemokrata nők évenként tüntetést s gyűlést tartanak március 8-án. Mi ezideig erről nem tudtunk
semmit. A múlt vasárnap — március 8-án — sem vettünk észre semmi mozgalmat, sőt azt hisszük, hogy Mezőtúron nincsenek is szociáldemokrata nők. No de nem baj,
legalább a név szerepel a »Világ« sajtóban s így híressé
válik Mezőtúr!«
Hát bizony ezért már érdemes volt a Nők Napja
intézményét létrehozni. (Egyebekben egy aradi olvasónk is
közli, hogy március 8-án hiába kereste a nők gyűlését.
Nyilvános gyűlés semmiesetre sem volt ott.)
Az anyaság védelme.
Surányi Anna gyári munkásnőt Újpesten lévő lakásán tegnap délelőtt szülési fájdalmak lepték meg. A beteg
nőhöz elhívták az újpesti mentőket, akik elszállították az
újpesti Károlyi-kórházba. Itt azonban a nőt nem akarták
befogadni, mert a kórház szülőnőket nem kezel. Minthogy
Újpesten szülészeti klinika nincs, a mentők a szánalmas
állapotban lévő munkásnőt a rendőrségre vitték. Innen a
városháza tisztiorvosi hivatalába utasították a mentőket, akik
el is vitték ide az asszonyt, azonban a tisztiorvos nem volt
a hivatalban. Erre be akarták szállítani a Bakáts-téri szülészeti klinikára, de itt azt a felvilágosítást adták, hogy
nincs hely. Telefonáltak a különböző klinikákra és kórházakba, de a szerencsétlen nőt seholsem akarták befogadni.
Végre a mentőkocsiban vajúdó asszonyt az újpesti szegényházba vitték, és félnapi kocsikázás után ott végre megszülhette gyermekét.
Országos intézményt, törvény biztosította helyet az
anyák számára vajúdásuk és lebetegedésük idejére, ez a
feminizmus egyik olyan követelése, amelyért a nők választójogát sürgeti. Mert a férfiparlament gondossága soha és sehol
sem terjed ki az ilyen szükségletek tökéletes fedezésére.
Anyavédelmi egyletek, helyi akciók parányi körben hatnak,
a nőmozgalom pedig valamennyi anya ellátását tartja szükségesnek úgy az anyák, mint a gyermekek érdekében. Korunk szégyene a napról-napra megismétlődő fenti esetek.
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A Feministák Egyesületének
jelentése.

Kongresszusunk méltóságteljes lefolyása eszméket tisztázott, tévedéseket helyesbített, új világosságokat gyújtott.
A hatalmas tömeg csodás fegyelmezettségé lefegyverezte azokat, akik a mi elvadult parlamenti viszonyaink mel— Az 1914. évi közgyűlés elé terjeszti a választmány. —
lett csak torzképet tudtak elképzelni az asszonyok parlamentjéről.
A (kongresszusi előkészületek lázas munkáját az év
Ahogy a kongresszus szónokai beszélni és közönsége
elején politikai események akasztották meg. A kormány be- hallgatni tudott: példa volt a világ minden parlamentjére
nyújtotta választójogi javaslatát; politikai bizottságunk meg- nézve.
feszített erővel dolgozott, hogy érvényt szerezzen követeA résztvevők intellektuális és jellembeli súlya kiszorílésünknek, de — sajnos — politikusaink nagy többsége még
totta
iszapos
medréből a gúny, a semmibevevés és a közömnem »érett meg« arra, hogy belássa a nők választójogának
bösség
állott
vizét. A tárgyalások nyomán, amint a világ
sürgős és nélkülözhetetlen voltát. A szégyenteljes javaslat
asszonytársadalmának
kultúrtörekvései kibontakoztak közönelfogadása után újult erővel láttunk a kongresszusi előkéségünk
előtt,
az
újonnan
nyert felismerések kristálytiszta vize
születekhez. Biztató reményként lebegett előttünk, hogy a
töltötte
meg
a
társadalmi
várakozás medencéjét; e vízen
hozzánk sereglő kiváló egyéniségek befolyása és a kongreszhalad
ezentúl
kifeszített
vitorlákkal
a magyar nőmozgalom
szus nagyjelentőségű eseményének hatása legyőzi a célunk
eléréséhez vezető utón az összes akadályokat. Η külföldről hajója.
Hogy jó utón és jó cél felé halad, eddig is tudtuk, de
özönével érkező kérdezősködések, az ország minden részéből jövő jelentkezések, a kongresszus iránt megnyilatkozó most már azok is látják, akik nem hittek nekünk. S tagadni
általános szimpátia mind megerősítettek e reményünkben és már csak azok tagadják, akiknek kenyerük a nőmozgalom
Sarkállták munkakedvünket. És habár az új választójogi tör- tényeinek letagadása.
vény nem valósította meg a nők választójogát, munkában és
Amint egyes személyekre áll, hogy senki sem próféta a hazájában, úgy nagy társadalmi mozgalmakra i£ áll
sikerekben gazdag évről számolhatunk be.
Η Kongresszus felülmúlta minden várakozásunkat. Utána ez. Az idegeneknek jobban hisznek. S ezért tartozunk örök
erkölcsi és anyagi javakban meggazdagodva, számban gya- hálával mindazoknak a nőknek és férfiaknak, akik a világ
rapodva és tekintélyben növekedve, láthattunk újult munka- minden részéből idejöttek közös ügyünket, de elsősorban Magyarország nőmozgalmát előbbre vinni.
kedvvel a feladataink megoldására szükséges munkához.
A kongresszus komoly sikere azonban súlyos köteleTavasszal az egyesületi munka főleg a kongresszus
előkészítésére koncentrálódott; de permanens munkát végző zettséget ró reánk: munkánknak olyan folytatását követeli
bizottságaink és intézményeink, pl. a Gyakorlati Tanácsadó tőlünk, amely méltó eddigi munkánk csúcspontjához, a konis, odaadó és buzgó munkát követeltek folytonosan; ha β gresszushoz.
kongresszus ideje alatt ez kevésbbé lehetett intenzív, annak
Az ügyünk jelentőségének megnyert elméket, a lelkes
lezajlása után és főleg az ősz beköszöntével a régi el- munkára kész új segédcsapatokat és a mozgalom régi munvek alapján, de szélesebb mederben folytatódott.
kásainak kipróbált erejét egyesíteni kell az eddiginél is gyorA lefolyt év eseményeiről a következőkben számo- sabb, mélyenjáróbb és azért a siker felé még gyorsabban
lendülő munkára.
lunk be:
A kongresszus epilógusa. Emelkedett hangul. A kongresszus.
A magyar és a külföldi nőmozgalom testvéri viszo- latban, a nehéz munkával kiérdemelt nagy eredmények tudatában tartotta október 16-án a kongresszus végrehajtó binyát tükrözte vissza kongresszusunk.
A »mi« kongresszusunk, ahogy anyai büszkeséggel és zottsága, 17-én az összbizottság befejező ülését, mind anyaszerető gyöngédséggel nevezzük mi, magyar feministák. Miénk gilag, mind erkölcsileg olyan sikerről számolhattak be a
valamennyi nemzetközi nőkongresszus, épp úgy, mint a vi- kongresszusi munka vezetői, amely ritkítja párját a deficittel fenyegető kongresszusok országában és amelyért egyelág többi asszonyáé, de ez a kongresszus jobban a miénk.
Maga a tény, hogy Washington, Berlin, Kopenhága, sületünk soha eléggé le nem róható hálával tartozik a munka
Amsterdam, London és Stockholm után a tni meghívásunkat vezetőinek, összes résztvevőinek és pártolóinak. Az összfogadták el, mutatja mozgalmunk értékelését, s hogy e so- bizottság gyűlésén a bizottság elnöke, gróf Teleki $ándorné
rozatban fényesen megálltuk helyünket, hogy a kongresz- és ügyvezető társelnöke, Bédy-Schwimmer Rózsa, levonták
szus méretei túl is haladták az előző kongresszusokét, jogos a munka nehézségeiből a tanulságot is; megismertették tagtársainkat azokkal az akadályokkal, amelyek egyszer-egyönérzettel tölthet el bennünket.
Közel háromezren gyűltek Össze. Minden világrésznek, szer veszélyeztetni látszottak a hatalmas arányú munka ereda társadalom minden osztályának, minden fajnak képviseleté- ményeit, de amelyek leküzdése mindmegannyi bizonyítéka
ben tanácskozni, milyen módszerrel siettessék annak a jognak volt mozgalmunk életképességének, erejének, ellenállhatatlan
a megszerzését, amelynek segítségével a nő helyzetét mél- voltának. Az elnöki megnyitó végső szavai: »viszontlátásra
tóbbá és az egész társadalmat emberibbé fogja tenni a nő- a további munkánál!« — adták meg ügyvezetőnk befejező
mozgalomban szervezett, évezredes szenvedés fájdalmában szavainak alaphangját. Munkánk legközelebbi célja gyanánt
lapunk fejlesztését, népszerűsítését és széles körben terjeszmegnemesedett akarat.
tését jelölte meg, amely mozgalmunk valamennyi törekvését egyaránt szolgálhatván, kell, hogy mindannyiunk közre*„A Nők Választójogi Világszövetségének Vll. Kongresszusa” c. füzetből
működésére számíthasson.
Kapható egyesületünkben. Ára 50 fillér.
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II. Politikai bizottság.

A politikai események egymásba kapcsolódó láncolatát,
a szégyenletes választójogi törvényjavaslat keresztülvitelét,
a nők választójogának mellőzését, már múlt évi jelentésünkben bővebben ismertettük. Szükségesnek tartjuk azonban
múlt évi jelentésünk e részének megismétlését, egyrészt1 azért,
hogy a lefolyt év munkájáról híven számoljunk be, másrészt, hogy az események felújításával tájékoztassuk a magyar nők választójoga érdekében kifejtett küzdelmünkről
mindazokat, akik a kongresszus alkalmával, vagy annak lefolyása után csatlakoztak egyesületünkhöz és így nem vettek
részt közvetlenül politikai küzdelmünk legnagyobb jelentőségű korszakában.
»1912 dec. 31-én a kormány benyújtotta választójogi javaslatát, amely a mi szempontunkból abszolúte ki
nem elégítő, azonban elvben óriási haladást jelent az előző
kormányjavaslatokkal szemben. Amíg Kristóffy és Andrássy
javaslatai néhány szóval elintézték a nők választójogának
ügyét, addig ez a javaslat hosszadalmas indokolásban fejtegeti a nők választójogának szükségét s csak politikai nehézségekre való tekintettel nem tartja pillanatnyilag megvalósithatónak.
Sir John Cockburn, Ausztrália volt miniszterelnöke eljött januárban, hogy a nők választójogának üdvös hatásáról tanúskodjék. A magyar társadalom vendégszeretettel fogadta, de e fogadás nem volt a vendég1 színvonalának
magaslatán, hiszen az ő előadásán kézbesítették az egyesült
ellenzék elutasító sürgönyét, válaszul a mi sürgető kérdésünkre, hogy megegyeztek-e már a nők választójogának
ezidőszerint megadandó mértékéről? Az ellenzék nem látta
szükségét annak, hogy e megegyezésen fáradjon. Bizottságunk tagjai végiglátogatták a választójogi javaslat tárgyalására kiküldött 40-es bizottságot s azt a meglepő tapasztalatot szerezték, hogy követelésünknek nincsenek már
elvi ellenségei. Február 27-iki nagygyűlésünkön lelkes és méltóságos hangulatban tiltakoztunk a kormány választójogi törvényjavaslata ellen. Glücklich Vilma elnöklete, Giesswein és
Vázsonyi képviselők, valamint Schwimmer Rózsa előadása,
a Férfiliga és a Demokrata-párt csatlakozása valósággal komoly politikai eseménnyé tette a tiltakozásunkat. A nagygyűlés határozatából 130 tagú küldöttség kereste fel másnap
az egyesült ellenzék! pártok vezéreit és Lukács László miniszterelnököt. Az előbbieknél Schwimmer Rózsa, az utóbbinál Glücklich Vilma adta elő követeléseinket. Ε küldöttségek eredménye megerősített bennünket abban a tapasztalatban, amit a Képviselőházi választójogi bizottság tagjainak meglátogatásával és a javaslat indokolásából nyertönk: nincs ma már Magyarországon számbavehető faktor,
mely kétségbevonna a nők választójogának szükségét és
jogosultságát. Ha visszatekintünk arra az időre, mikor Kristóffy nyújtotta be első reformjavaslatát és az azóta lefolyt
munkára, úgy nyugodt lelkiismerettel számolhat be politikai bizottságunk néhány évi működéséről; megtette, ami tőle
telt, megtette, ami rajta múlt, megtette kötelességét. Az országgyűlés 40-es bizottságában és plénumában kitűnő, bátor, kitartó fegyvertársakra találtunk Giesswein Sándor prelátus, Nagy Ferenc volt államtitkár, Lukács György volt közoktatásügyi miniszter és Issekutz Győző személyében. Fogadják ez úton is meleg köszönetünket. Nagy elégtételünkre

szolgálhat, hogy a javaslat tárgyalásai közben állandóan
szóba került a nők választójoga és hogy Lukács György
konkrét indítványát 21 képviselő irta alá, mikor összesen
60 képviselő volt jelen. Ezután következett e torz alkotmányosdi játék utolsó felvonása: a főrendek ülése. A Feministák Egyesülete több ezer aláírással ellátott kérvényt
és a Férfiliga is külön memorandumot nyújtott be a főrendiházhoz, azonban — állítólag formahibák miatt — nem foglalkozott velük a méltóságos ház.«
A nők választójogáért folyó küzdelem első etappejának ez a mérlege. Kezdődik az új harc!
Lankadatlan kitartással kell ügyünk szolgálatában állnunk mindaddig, míg összes céljaink elérésének alapfeltételét:
a magyar nők teljes politikai felszabadulását el nem értük.
Munkatervünk főbb pontjai: lapunknak, mint választójogi követelésünk szószólójának továbbfejlesztése és terjesztése, a kamarai választások előkészítése, a választójogi törvény revíziójának sürgetése, és a nők választójoga mielőbbi
elérésének előmozdítása minden lehetséges eszközzel.
Meg kell emlékeznünk a Magyarországi Nőegyesüietek Szövetségének december havában Szombathelyen tartott közgyűléséről. Ez a feminizmus jegyében lefolyt impozáns közgyűlés Szegvári Sándorné tagtársunknak a
házassági és választójogról tartott előadásából folyójag elhatározta, hogy a Nőszövetség megsürgeti a választójogi
törvény revízióját.
Felemlítésre méltó még a Magyar Háziasszonyok Gazdasági Szövetségének megalakulása; ez a szövetség — bár
később nem állt helyt érte — eredetileg programmjába vette
a nők választójogának megvalósítását is.
Az újév elején érte politikai bizottságunkat a mindannyiunkra nézve legsúlyosabb veszteség: Bédy-Schwimmer
Rózsa elutazása hosszabb időre. Csak az a biztos tudat
és remény, hogy bizottságunk elnökének távozása ideiglenes és hogy munkánkban számíthatunk állandó irányítására és együttműködésére, továbbá, hogy az új egyesületi
év folyamán gyakran üdvözölhetjük őt körünkben, teszi elviselhetővé ránk nézve ezt a súlyos csapást. Ez bir arra,
hogy ne búcsúzzunk tőle és ne méltassuk áz ő egyéni nagyságát, óriási, önzetlen munkáját, emberfeletti energiáját és
mindazon tulajdonságait, cselekedeteit, melyekért az egész
magyar társadalom leróhatatlan hálával tartozik neki. Lapunk
szerkesztését nagy szeretettel végzi; hisszük és reméljük,
hogy politikai munkánk, mely az egész nőmozgalomnak alfája
és ómegája, nem sokáig lesz kénytelen őt nélkülözni.
III. Jogi bizottság.
Már 9 éve, hogy egyesületi könyvtárunk alapvetéséül,
dr. Márkus D e z s ő ajándéka gyanánt megkaptuk a polgári törvénykönyv I. szövegét és indokolását. Azóta pihentette a törvényhozás ezt a nagyfontosságú reformtervet;
most került annak II. szövege a nyilvánosság elé s az
igazságügyminiszter bekérte az erre vonatkozó véleményeket.
Egyesületünk, noha külön felszólítást erre nem kapott,
— híven alapszabályai értelmében reá háruló kötelességéhez, — különösen abból a szempontból tette azt bírálat
tárgyává, mennyiben felelnek meg árinak rendelkezései a
nő, a gyermek, a család érdekeinek?
Hogy alaposan tanulmányozhassuk a nagyterjedelmű
törvénytervezetnek a mi szempontunkból tekintetbe jövő ré-
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szeit, egyesületünk váálasztmánya bizottságot alakított, amely
a munkát a következőkép osztotta fel tagjai között:
Személyi jog: dr. Rácz Miksa.
Házassági jog: Mellerné Miskolczy Eugénia.
Rokonság:
Törvényes származás;
Törvényesítés;
dr. Engel Zsigmond
Örökbefogadás;
Rokonok eltartása:
Jogviszony a szülő és a kiskorú törvényes gyermek között: Glücklich Vilma.
Házasságon kívül született gyermekek: Szirmay Oszkárné.
Gyámság
és
gondnokság:
Kurucz
Zsigmondné.
A kötelmi és öröklési jog reánk tartozó részei: dr. Gold
Simon.
A munka jogviszonyai: Gergely Janka (a Nőtisztviselők
Orsz. Egyesületének elnöke).
Jogi bizottságunk tagjai munkájukról szeptember 25.
29., október 6., 13. és 20-án tartott nyilvános vita-értekezletek
keretében számoltak be. Október 4-én pedig dr. Á g ο s t ο n
Péter nagyváradi jogakadémiai tanár »A polgári törvénykönyv tervezete a nő jogi helyzete szempontjából« címen
tartott egyesületünkben nagyszabású előadást a törvénykönyv
tervezetéről.
Jogi bizottságunk munkájának eredményeképpen 3 tagú
küldöttség nyújtotta át a Polgári Törvénykönyv javaslatának
módosítására vonatkozó felterjesztésünket az igazságügyminiszternek, aki nagy figyelemmel hallgatta meg küldötteinket
és megígérte, hogy az igazságügyminisztériumban tartandó
szakértekezlet keretében is meghallgatja kívánságainkat.
Az indítványozott módosítások főbb pontjait a következőkben körvonalazzuk:
1. Személyi jog. A Tervezetben nincs világosan
kimondva a nőnek és a férfinak egyenjogúsága a magánjog terén; kívánjuk ezen elvnek határozott deklarálását.
Kívánjuk annak kimondását, hogy a lakóhely kérdésében a házastársak közösen határoznak.
2. Házassági jog. Kívánjuk a jogok és kötelességek részletes felsorolása helyett annak leszögezését, hogy
»a házastársakat egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelességek terhelik«. Nem azt kívánjuk, hogy a törvény lovagias
legyen a nővel szemben, hanem azt, hogy igazságos legyen. A házastársak teljes egyenjogúsága, a gazdasági érdekek összeütközésének minél teljesebb kiküszöbölése volt
vezető gondolatunk. Megszüntetni kívánjuk azt a helyzetet,
amely a mai jogban a feleséget és anyát mint egyéniséget
névleg teljesen eltörli, tényleg mindenben függővé teszi férje
akaratától.
3. Rokonság. A gyermek törvényesítésének megkönnyítésére s az elismert gyermek jogkörének kiterjesztésére törekedtünk; érvényt kívánunk továbbá szerezni annak
a természetes, de az eddigi törvényekben el nem ismert
igazságnak, hogy a házasságon kívül született gyermek atyjának rokona.
4. A s z ü l ő é s a h á z a s s á g b a n s z ü l e t e t t g y e r me k közti jogviszony. A gyermek érdekeinek megóvására, a házifegyelem elavult intézményének eltörlésére,
mindkét szülő jogainak és kötelességeinek teljes egyenlősítésére irányult törekvésünk.
5. H á z a s s á g o n k í v ü l s z ü l e t e t t g y e r m e k e k .
A tervezet csak félig keresztülvitt intenciójának megfelelően,

igyekeztünk a házasságon kívül született gyermek jogi helyzetét minél közelebb hozni a házasságban született gyermekéhez, anyját pedig meg kívánjuk óvni minden megaláztatástól.
6. Gyámság kiskorúak f e l e t t . A gyámsággal
kapcsolatos társadalmi kötelezettséget teljes mértékben kiterjeszteni kívánjuk a nőre is, férjének vétó-joga nélkül; házasság kötése ürügyül ne szolgálhasson e tisztségtől viszszalépésre. A gyermek testi és szellemi fejlődésének érdekeit
tartozik a gyám leggondosabb védelemben részesíteni.
7. A munka jogviszonyai. A munkavállaló nőnek az anyasággal összefüggő speciális igényeit, továbbá
munkafeltételeinek a férfiakéval egyenlő megállapítását tartjuk itt legfontosabb szempontoknak.
8. Kötelmi jog. Kívánjuk a kártérítési igény kimondását házasságon kívüli viszony esetében; a férfi álljon helyt
a viszony következményeiért.
9. öröklési jog. A házasságon kívül született gyermek öröklési jogainak minél nagyobb kiterjesztését, azt özvegy
öröklési jogának csorbítatlan megóvását kívánjuk.
Jogi bizottságunk munkája iránt illetékes szakkörök részéről a legnagyobb érdeklődés mutatkozott. Az igazságügyminiszter a Polgári Törvénykönyv javaslatának módosítása tárgyában az igazságügyminisztériumban tartandó értekezletre meghívta egyesületünk két képviselőjét.
A Jogászegyletnek a javaslat tárgyában tartott első
előadó-ülésén Nagy Ferenc elnök a jelenlevő nőhallgatókat
is felszólította véleményük nyilvánítására, dr. Medgyes Simon előadó pedig a leghatározottabban állást foglalt a szülők egyenjogúsága mellett.
IV. Anya- és gyermekvédelmi bizottság.

Bizottságunk idei munkásságát, illetve mind munkakörét, mind intenzivitását tekintve, eredményes volt.
Együttműködésünk az Állami Gyermekmenhellyel és a
székesfőváros árvaszékével határozottabb alakot öltött és
célirányosnak bizonyult. Tagtársaink odaadó buzgalma nem
lankadt, sőt fokozódott és a működő tagok száma örvendetesen növekedett.
A menhellyel kapcsolatban felügyeltünk a menhely gondozottaira. Budapesten e gondozottak állapota, amit ezt alapos vizsgálataink mutatják, a legkielégítőbb; itt u. i. csak
kivételes esetekben helyeznek el gyermekeket, akik hivatásos telepfelügyelőnők alapos és körültekintő gondozásáhan részesülnek.
A főváros környékén a helyzet a legtöbb esetben
szintén kielégítő. Szervezett helyi bizottságaink működnek
Erzsébetfalván, Újpesten és újabban Mátyásföldön.
A menhely gondozásából már kikerülő 15 évesekről
jelenthetjük, hogy tartózkodási helyük felkutatására mindent
megteszünk és elmondhatjuk, hogy akiket megtaláltunk, azok
legtöbbje megfelelő elhelyezésben volt. A menhelytől kapott 141 ilyen gyermek közül azonban tényleg csak 47 esettel
foglalkozhattunk érdemlegesen, mert a többi nem volt feltalálható.
Ezek közül jó helyzetben volt 14, tűrhető helyzetben
27, és nem egészen kielégítő helyzetben 6.
A magándajkaságban elhelyezett gyermekeket az elöljáróságtól beszolgáltatott adatok alapján akartuk látogatni
A nyilvántartás azonban oly hiányos volt, hogy kénytelenéi
voltunk munkánkat, mint eredménytelent, beszüntetni.
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Teljes készséggel vállaltuk a hivatásos gyámokkal
vállvetve a házasságon kívül született gyermekek személyes felügyeletét. Sajnos, a bejelentő hivatal hézagos felvilágosításai következtében nem mindig találhattuk meg a
gyermekeket. Ahol megtaláltuk őket, gyakran kellett tapasztalnunk, hogy a gyermek sorsát a nagy szegénység és az
apai tartásdíj behajtásának nehézségei, nem pedig az anyai
gondoskodás hiánya, veszélyeztették. 126 gyermek címét kaptuk. Ezek közül nem volt feltalálható 80.
A megtalált gyermekek közül kielégítő helyzetben volt
22, az anyák közül férjhez ment 1, nagy nyomorban és
piszokban találtunk 6 gyermeket, különösen sürgetendő volt
az apai tartásdíj 8 esetben.
Legszélesebb körű volt bizottságunk anyavédelmi működése. Bizottságunk vezetője engedélyt kapott a fővárosi
szülészeti intézetek vezetőségétől arra, hogy az intézetekben elhelyezett anyákkal érintkezésbe lépjen és a helyzetük megkövetelte irányítást nekik megadhassa. 5 szülészeti
intézetről az egész esztendőt felölelő feljegyzéseink vannak;
sőt statisztikánk a Bábaképzőre és a II. számú klinikára
vonatkozólag már a múlt év utolsó heteit is felöleli.
Munkánk a nyári hónapokban sem szünetelt. A Bakács-téri szülészeti intézet nyár utóján megnyílt, és látogatásainkat szeptemberben ott is megkezdhettük. A Weiss
Alice-menhelybe, amelyet túlnyomóan házasságban élő aszszonyok keresnek fel, nem jártunk ki, de az intézet gondnöknője hozzánk küldötte a tanácsra szorulókat, valamint
a hivatásos gyámok és védőnők, de magánosok is hozzánk
ajánlották a szerencsétlen helyzetben lévő anyákat, kiket
aztán szakszerű tanácsainkkal láttunk el.
1913-ban közel 2000 anyát láttunk el tanácscsal; az
esetekről jegyzeteket készítettünk. Ezek alapján érdekes statisztikai adatokat állítottunk össze, melyek szerint az anyák
közül körülbelül 35-40% közös háztartásban élt, 25-30%
gyermekével a Menhelybe ment, 15-20% rokonaihoz ment,
10%-nál nem tudtuk megakadályozni, hogy gyermekét magándajkaságba adja és csak 2-3% nem akart velünk szóba
állni.
Újabban felkeressük a gyermek születését követő héten belül mindazon anyákat, kik közös háztartásban élnek,
vagy akik más címet mondottak be, ahol gyermekeiket szoptatni fogják. Ezeket rábeszéljük a gyermekek törvényesítésére, házasságkötésre, vagy ha szükségesnek mutatkozik, rábírjuk, hogy gyermekükkel az állami menhelybe menjenek.
Működési körünknek egy további rendkívüli érdekes és
fontos kiterjedéséről számolhatunk be, amely mind közelebb
visz kitűzött célunkhoz: hogy a társadalmi gyermekvédelmet meghonosítsuk mindenütt, ahol arra szükség van és ahol
erre hajlandóság mutatkozik, vidéki bizottságok alakítása.
Η nemzetközi választójogi nőkongresszussal kapcsolatos gyermekvédelmi kirándulás alkalmával sikerült mindazon helyeken, ahol megfordultunk, a szunnyadó érdeklődést
lángralobbantanunk.
Megindult a munka Nagyváradon. Néhány ottani buzgó
tagtársunk, köztük a menhely igazgatójának felesége, állott a munka élére.
Sokat ígérő auspiciumok között indult meg a munka
Marosvásárhelyen. Itt Ugron Gáborné tagtársunk vállalta a
bizottság szervezését, és a munkát már meg is kezdték.
Szombathelyen egyesültek e munkára mindazok, akik

mint a régebbi telepbizottság tagjai, gyermekvédelemmel foglalkoztak, azokkal, akik újabban részt kértek belőle és mint
Szombathelyi anya- és gyermekvédelmi bizottság kivannak
a mi bizottságunk munkájával azonos célra tevékenységet
kifejteni.
1914 elején .gyönyörű lendülettel alakult meg Szegeden ottani fiókegyesületünk anya- és gyermekvédelmi bizottsága és megkezdte e munkát a működés mindazon köreiben, melyekben a budapesti bizottság működik.
Bizalommal és várakozással tekintünk e nagyfontosságú
részletmunkát végző bizottság önfeláldozó munkásságának további fejlődése elé.
V. Szülői értekezletek.
Január 28-án tartottuk a lefolyt esztendőben első szülői
értekezletünket. D i r n f e 1 d Janka tagtársunk »A pénz szerepe a nevelésben« című előadásában rámutatott arra a hibás értékelésre, amellyel a gyermek előtt a pénz becsét
egyfelől túlságos nagynak tüntetik föl, másfelől nem ismertetik meg a pénznek, mint vásárlásra képesítő faktornak, jelentőségét. Markánsan beállított, jellemző példákon mutatta
ki, mennyire felcsigázzák a szülők a gyermeknek jólétre irányuló igényeit, míg a pénz megszerzésének nehézségeit, a
költségvetés megállapításának és betartásiénak fontosságát egyáltalán nem törekszenek megértetni vele.
Szerves összefüggésben állott az előbbivel Mellerné
Μ i s k ο 1 c z y Eugénia »Új gazdasági értékelések a nevelésben« címen tartott előadása a februári szülői értekezleten. Mellerné kimutatta, hogy nemcsak a pénzt kell gazdasági érték gyanánt megbecsülni és a gyermekkel is megbecsültetni, hanem a munkát, az időt, az energiát, a tehetséget és szerzett ügyességet is. Meg kell tanítanunk, hogy
mindezek kellő értékelése alapján ne a pénzt tekintse az
érték egyetlen fokmérőjének; gazdálkodni kell tudnia saját
és mások idejével is; fel kell ismernie, hogy mások munkájának mennyi hasznosat, kellemeset köszönhet; meg kell bírálnia önmagát és felhasználnia a meglevő tehetségeket, fejlesztenie a hiányzó ügyességeket. Szociális érzéket kell belé
nevelnünk éppen a munkás társadalmi fontosságának mérlegelése alapján. Élénk és tartalmas vita követte mindkét előadást. Felmerült a zsebpénznek, a gyermek díjazott munkájának, a szülők vagyoni viszonyaira vonatkozó tájékoztatásának, a társadalom különböző rétegeivel való megismertetésének
kérdése. Reméljük, hogy ezek egyikét-másikát a jövőben is
lesz alkalmunk szülői értekezlet keretében tárgyalni.
November 14-én tartott szülői értekezletünk a nevelés
alap-problémájával: a testi és szellemi egészség megóvásával
foglalkozott. Mellerné Miskolczy Eugénia előadásában
rámutatott azokra a hibákra, amelyekkel az iskola veszélyezteti a gyermek egészségét: a koránkelésnek túlságos kiskorában és fölöslegesen is ráerőltetésére; az otthoni feladatok és kézimunkák sokaságára; az óraközi szünetek rövidségére és hiányos kihasználására; az osztályzatok és vizsgálatok izgató hatására; az osztályfelügyelők rendszerére,
amelynek helyét a gyermekek önkormányzatának kell elfoglalnia; egyes tanárok beteges idegességére stb. — Újhelyi
Sándor székesfővárosi szakfelügyelő egyesületünk meghívására röviden ismertette azokat az intézményeket, amelyekkel a székesfőváros tanügyi osztálya újabban segítségére sietett a serdülő gyermekek testi nevelésének: az óraközi kétperces tornagyakorlatokat, az úszás tanítását, a svéd tornarendszer meghonosítását, a játékdélutánokat. — F e 11 n e r
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Gyuláné felemlíti, hogy a Szász-féle magániskola megtette már
a gyermekiek önkormányzatához vezető első lépést: maguk
a gyermekek választják az osztályfelügyelőt. — Sziklás
Adolf polg. isk. igazgató hibáztatja, hogy a szülők nem
szervezkednek; sokkal többet érhetnének el, ha együttesen
adnának kifejezést kívánságaiknak, mintha mindegyikük csupán egyéni panaszait adja elő. Keressék fel tömegesen azokat az iskolákat, amelyek már kiküszöbölték mindazt, amit
Mellerné panaszol, akkor a hatóság tudni fogja, mit kivan a
szülők tömege. — Hacker Boriska szükségesnek látja a
názi feladatokat, bár szerény méretekben, hogy a növendék
megszokja, gyakorolja a szellemi, vagy kézimunka fogásait,
ügyességeit. Fontosnak tartja, hogy az iskolás gyermekek
ne viseljenek fűzőt. — Fáy Sándorné nem tartja elegendőnek, ha egyes iskolák jók, hanem valamennyit javítani kell.
— Glücklich Vilma sürgeti a szülők szervezkedését és
a gyermekek önkormányzatát. Nem tartja célravezetőnek az
otthoni feladatokat, vagy kézimunkát. Inkább önkéntes munkára ösztönözze a tanár növendékét, kedvet ébresszen tárgya
iránt. Hangsúlyozza, hogy a szülők is sok mindent tehetnének gyermekük egészsége érdekében, ami ellensúlyozhatja
azokat a káros hatásokat, amelyeket az iskola nem kerülhet
el. — Mellerné zárószava után határozatba ment, hogy e
szülői kötelességek képezik majd a legközelebbi szülői értekezlet tárgyát.
Decemberi szülői értekezleten ügyvezetőnk, Glückl i c h Vilma, töltötte be az előadói tisztet. Előadása, melyet
»Hogyan kell a szülőnek óvnia iskolás gyermeke egészségét?«, a gyermek alvásának fontosságával foglalkozott elsősorban. Ismertette állásfoglalásunkat a gyermeknek — a
szülők ambíciójából — magánórákkal való túlterhelése ellen.
Az alkohol élvezetének káros hatását, továbbá izgató olvasmányok, gyermekprodukciók és a gyermekmunka káros kihasználásának következményeiről beszélt behatóan. Végül kitért a testi fenyítéknek céltalan és a modern pedagógia szempontjából feltétlenül elitélendő alkalmazására, követelve annak minden körülmények közötti mellőzését.
VI. Vidéki propaganda.
Vidéki tagtársaink a szokottnál is nagyobb buzgalmat
fejtettek ki főleg a kongresszus előkészítésében, majd annak
lezajlása után fiókegyesületek megalapozása, tagok toborzása
körül; budapesti előadóink a lefolyt évben mindössze Szegeden és Kaposvárott tartottak előadásokat. Annál nagyobb
érdeklődés nyilvánult a központ előadói iránt az utóbbi
időben.
Előadóink másirányú túlterheltsége miatt csak 1914 elején vált lehetővé, hogy az ország minden részéből érkező
meghívásoknak eleget tegyenek. Ügyvezetőnk csaknem hétrőlhétre elutazott egy-egy vidéki városba és örömmel vett részt
a helyi csoportok, vagy fiókegyesületek alakításában. Kívüle
Szirmay Oszkárné és Szelné dr. Bálint Aranka tartottak nagysikerű előadásokat.
VII. Külföldi előadóink.
Sir John Cockburn január 18-án tartott előadása
üdülés volt politikai és társadalmi életünk sivársága közepett: egy politikus, aki a karrierje legmagasabb pontján sem
veszítette el érzékét az emberek tömegeit izgató nagy társadalmi és kultúrkérdések iránt. Aki nem rest Londonból
egyenesen ideutazni és rövid itteni tartózkodása alatt szüntelenül agitálni azért, aminek! csakis jó hatását kipróbálta

Ausztráliában, mint közoktatásügyi miniszter és miniszterelnök. Reméljük, hogyy akad a mi társadalmunk' kiváló egyénei
között követője az ő céltudatos, fáradságot nem ismerő küzdelmének azért, hogy a nemek egyenjogúsításával szüntessék
meg a nemek harcát. Az előadását követő díszvacsorán közéletünk számos kitűnősége vett részt. A születési és pénzarisztokrácia egyaránt versengett szórakoztatásáért. A jövő
fogja megmutatni, hogy csak az előkelő angol embert, vagy
az elragadóan szimpatikus egyéniséget tudták-e méltatni
benne, avagy megértették-e nemes, harcrakész ideálizmusát?
Egyesületünk nagy hálával tartozik áldozatkész, nagy fáradságáért.
Prof. Viktor Basch előadása. Élvezetes órát
szerzett egyesületünknek a Sorbonne kiváló tanára, midőn
október havában »Le féminisme en France« című előadásában — a nőkérdés világtörténeti fejlődésének rövid áttekiníése után — megérttette velünk, hogy a francia nő helyzete a valóságban jobb, mint a törvénykönyvekben; de választójogi küzdelme éppen ebből folyólag nem elég erős arra,
hogy leküzdje a férfiak balhiedelmét, amely a nők klerikális
befolyásától fél, továbbá, a konzervatív gondolkozás aggályait és a kenyéririgységet. Az előadó a társadalmi viszonyok
javulását várja a dolgozó nő teljes térfoglalásától.
Meg kell emlékeznünk még Iwar August Davidssohn
március havában, egyesületünk helyiségében tartott előadásáról, aki azt a tudományos vitát ismertette, amely a matriarchátus kérdésére nézve Backofen, Morgan és az ő nyomumukon Bebel állításai körül évek óta folyik, s amelyhez az
ujabb ásatások érdekes adatokat szolgáltattak. Bő áttekintést
nyújtott azokról az etnográfiai és történelmi ismeretekről, a
melyek a matriarchatus fennállását a jelenkor primitiv népeinél, valamint az ókor több népénél kétségtelenül bizonyítják; vázolta az anyajog uralmával járó társadalmi viszonyokat és kimutatta, hogy gazdasági tényezők hatása alatt
alakult ki a társadalmi fejlődésnek ez a formája is. Az anyajog uralmával békés, a kultúra fejlődésének kedvező viszonyok alakultak ki. Természetes, hogy a modern nőmozgalom!
épp oly kevéssé törekszik a nő uralmára, mint amily kevéssé helyesli a férfiét: minden erejével a nemek egyenjogúsításáért dolgozik, amelyben a társadalmi egyensúlynak és
békének egyedüli biztosítékát látja. Az érdekes előadást magyar fordításban »A Cél« című folyóirat közölte.
VIII. Egyéb rendezéseink, külföldi képviseletünk.

Nem az iskolaév végén, hanem április 30-án tartottuk
ezidei pályaválasztási értekezletünket, mely a szokott kedves, ifjú közönség: Budapest községi iskoláinak növendékei
előtt folyt le ezúttal is. A székesfőváros tanügyi osztálya részéről megjelent az értekezleten dr. Demjén Géza tanácsjegyző, aki meghívóinknak hivatalos szétküldésével évrőlévre lekötelez bennünket a pályaválasztási értekezlet alkalmából. Mint minden évben, ezúttal is minél gyakorlatibb jellegű pályák ismertetésére törekedtünk. A kézimunka segítségével megközelíthető kenyérkereső foglalkozásokat Dörf l e r Janka áll. nőipariskolai tanítónő; az iparművészeti pályákat Czakó Elemér, az Iparművészeti Iskola igazgatója,
a fényképész-pályákat Nagy Gizi asszony ismertette; a nőtisztviselők kiképzésében szem előtt tartandó főszempontokról
Willhelm Szidónia, a Nőtisztviselők Orsz. Egyesületének
titkára; a postai kezelőnők pályáján felmerülő nehézségek-
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ről L á s z l ó Józsefné; a tudományos, elsősorban természettudományi képzésen alapuló pályákról dr. D. Götz Irén bejzélt. Ügyvezetőnk bevezető és befejező szavaiban a keresetképesség nélkülözhetetlen voltát, az alapos előképzettség
lontosságát, a fiatal leány képességeinek és munkabírásának
feltétlenül szükséges figyelembevételét hangsúlyozta.
December havában tartottuk Dirner—Márkus-emlékünnepünket; dr. Gold Simon és J a k a b n é dr. R á c z Hanna
magas szárnyalású előadásaikban emlékeztek meg mozgalmunk e két felejthetetlen munkatársáról. Az emlékünneppel
kapcsolatban meg kell említenünk, hogy a Dirner Guszláv
emlékére alapított 200 koronás ösztöndíj megfelelő pályázó
hiányában nem kerülhetett kiadásra. A Márkus Dezső-pályadijat L ó r á n t Lenke bölcsészethallgató tagtársunknak, eszméink buzgó terjesztőjének, adtuk ki.
Az áprilisban Berlinben tartott »Verband für handwerkmAssige und Fachgewerbliche Ausbildung der Frau«
cimü szakkongresszuson T á n c z o s Emma, a június havában Londonban tartott V. nemzetközi kongresszuson a leánykereskedelem ellen Ungár Dezsőné tagtársunk volt egyesületünk képviselője. A Budapesten tartott gyermektanulmányi
kongresszuson Mellerné M i s k o l c z y Eugénia vett részt
egyesületünk képviseletében.
IX. A klub előkészítése.
A Feminista Klub eszméje is e termékeny esztendőben érlelődött meg annyira, hogy csak a hajlék hiányzik
még a teljes megvalósulásához. A so k j elentkez ő alapító
és rendes tag érthetően türelmetlenkedik, — szeretne már
egy kényelmes helyiséget barátságos hallal, kis cosy-cornares
teázóval, nyugalmas olvasóteremmel, hová csak olykor-olykor hallik a vidám teázók tompított zaja.
Ez lesz a kedves pihenő otthona a feministáknak,
ide hozzák a hitetleneket, a kételkedőket és itt lesznek a
Saulusból — Paulusok.
Sajnos, még a keretje hiányzik a szép perspektívának,
egy jó klubhelyiség, amint ez meglesz, az összehívott közgy űlés megválasztja a végleges tisztikart, kik hatványozott buzgalommal igyekeznek majd a klubéletet minden tekintetben vonzóvá tenni.
A klub életképessége azonban elsősorban a tagok áldozatkészségétől és azoknak folyton növekedő számától függ.
November hó folyamán — a klub-élet előízelítője gyanánt — hétfőnWint házi előadásokat rendeztünk. Ezek keretében Ungár Dezsőné, a klub alelnöke, az angol »Tax Resistance Leagne«-ről, L a m b e r g e r Józsefné Charlotte Perkins Gilman »Forerunner« c. folyóiratáról és Miss H a r r i s o n
a suffragettekről tartott előadást.
X. Gyakorlati Tanácsadónk.
Egyesületünk megalapítása óta kétféle célt követ abban
a munkában, amellyel egyes nők p á l y a v á l a s z t á s á t i r á nyítja, gazdasági helyzetét javítani törekszik, j o g i s é r e l m e i n e k o r v o s l á s á t s z o r g a l m a z za, e g é s z s é g ü g y i s z ü k s é g l e t e i n e k k i e l é g í t é s é t t e s z i l e h e t ő v é , minden ügyes-bajos dolgukban útbai g a z í t á s t n y ú j t . Az első az, hogy míg nem sikerül
általánosságban megjavítanunk a nő társadalmi helyzetét, legalább egyes esetekben mentsük meg annak áldozatait. Η másik, hogy konkrét esetek egész halmazát gyűjtsük ezen a megfigyelő-állomáson, az általános sérelmek bizonyítékául és orvoslásukat célzó javaslataink biztos alapjául.
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Mindkét cél szolgálatában parányi eszközökkel bámulatos eredményeket értünk el; nincs talán a bel- és külföldi
Hatóságoknak olyan fajtája, amely előtt még ne fogtuk volna
pártját — csaknem mindig sikerrel — gyámoltalan, jogtalan
elbánásban részesült nőknek; alig van állás, amelyre ne kerestünk és ajánlottunk volna megfelelő munkaerőt. Igaz, hogy
ez az önkéntes, díjtalan állásközvetítésünk csak olyan munkaerőkre vonatkozik, amelyek közvetítésével nem foglalkozik
szakegyesület; és határozottan kijelenthetjük, hogy a Gyakorlati Tanácsadó munkájának ez a legkeservesebb, leghálátlanabb része. Nincs n e h e z e b b f e l a d a t , mint álláshoz j u t t a t n i
olyanokat, a k i k
semmiféle
szakképzettséget sem s z e r e z t e k és akiknek gazdasági helyzete a kiképzést jelenleg sem engedi meg. A
legsúlyosabban vetkezik gyermeke e l l e n az
a szülő, a k i nem k é p e z t e t i a l a p o s a n v a l a m e l y
pályára. Megrázóbb tragédiák származnak ebből, mint akár
a házasságtörésből, akár a legsúlyosabb elemi csapásból.
Sokkal egyszerűbb a Gyakorlati Tanácsadó feladata is, ha
szakképzett embert egyszerűen szakegyesületéhez utasíthat s
ezzel a szervezkedést egyesületünk határain túl is elősegítheti. Ügyvéd-tagtársaink szíves segítségével számos szegény
asszony pőrét tudtuk dűlőre juttatni, számos gyermek apját
szorítottuk kötelességei teljesítésére és számtalan elhúzódó
hivatalos eljárást siettettnünk.
De egyúttal a megfigyelések oly bő alkalmához jutottunk, amelynek folytonosan hasznát vesszük az egyesületi
munka minden ágában. Követeléseink bármelyikét akarjuk
konkrét, minden józan ember eszéhez szóló esetekkel indokolni, csupán a Gyakorlati Tanácsadó könyveiben kell lapozgatnunk.
Gyakorlati Tanácsadónknak egyetlen gyöngesége, hogy
nem rendelkezik — mint a külföldi hasonló célú, de sokkal
szűkebb hatáskörű intézmények — elegendő anyagi eszközökkel arra, hogy teljesen megfelelő helyiséget, külön irodai szervezetet, az irodán kívül szükséges eljárásokat ellátó állandó munkaerőket állíthasson céljai szolgálatába és foglalkoztató-műhellyel próbálhassa ki a jelentkező munkaerőket. Ha ezt elérné, munkássága korszakalkotó lehetne a p á lyaválasztás, a munkakínálat és k e r e s l e t kielégítése, a jogvédelem és az e g é s z s é g ü g y i
viszonyok j a v í t á s a terén.
ΧI. Lapunkról.
December elején jelent meg utoljára meghitt egyesületi közlönyünk, »A Nő és a Társadalom«, hogy helyet adjon
a kongresszus fenmaradt anyagi tőkéjéből izmosabban felépíthető és fejleszthető új lapunknak, »A Ν ő«-nek. Hivatalos orgánumunk újjászervezése azért vált szükségessé, mert
a régi keretekben nem szolgálhattuk kielégítően a mozgalom
érdekeit. Nem tájékoztathattuk híveink immár hatalmassá lett
táborát elég sürün a gyakran egymást kergető eseményekről:
nem volt elég gyakori az érintkezés egyesületünk és tagtársaink között és nem tájékoztathattuk kellően az ország közönségét a nőmozgalom állásfoglalásáról, eseményeiről, törekvéseiről és a még kívül állókat eredményeiről. Új lapunk
egyelőre havonkint kétszer jelenik meg. Kiadóhivatalunk és
lapterjesztő-bizottságunk buzgón fáradozik azon, hogy a lap
anyagi bázisát megszilárdítva, azt a magyar nőmozgalom olyan
orgánumává fejleszthessük, amely gazdag tartalmával, agitátorikus hatásával, magas szellemi nívójával és törhetetlen
céltudatosságával közös munkára szervezze mindazokat, akik
ma még táborunkon kívül állanak.
Nyugodt lélekkel, biztató reménnyel folytathatjuk munkánk minden ágát. Minden jogosultsága megvan annak a
reményünknek, hogy egyesületünk működésének 10-ik esztendeje munkában és eredményekben felülmúlja az eddigieket.

Szerkesztői üzenetek.
Két háziasszonynak. K. L. cikke korántsem kívánta
megengedhető cselekedetnek feltüntetni a kis cseléd merényletét gazdája gyermeke ellen; de lélektani magyarázatát adta annak, hogyan ébredhet gyilkos szándék egy fiatal,
fejletlen, agyonhajszolt teremtésben anélkül, hogy alapjában
gonoszlelkű volna. Érett ésszel gondolva el a dolgot, világosan látjuk, hogy a kisebb baj helyébe százszor súlyosabbat
szerez magának szegény, egészen eltekintve a szándék embertelen kegyetlenségétől; de hisz éppen ez a nagyon fiatal
emberek érzelmi életének egyik jellemző sajátsága: hogy indulataik nincsenek arányban az őket felidéző okokkal.
A háziasszonyt, mint idősebb, műveltebb, tapasztaltabb, a cselekvés erkölcsi mérlegelésében jártasabb és előrelátóbb embert, nagyobb felelősség terheli. Neki az ilyen
gyerekleány-cselédet — éppen azért, hogy elérje nála tanítása és nevelése célját —τ nem szabad úgy kezelnie, mint
munkást, hanem mint növendékét, akinek sorsára az ő
példája döntő befolyással van: ha fel tudja kelteni rokonszenvét és tiszteletét, embert faraghat belőle; ha elidegeníti magától, ellenséget nevel magának és családjának. Egészen bizonyos, hogy Marika gazdáinak is nagy részük van
abban, hogy a leányban ilyen kegyetlen szándékok ébredhettek.
A dolgozó nő legfontosabb testi problémája munkaképességének fokozása. Ülő-foglalkozású nőink panaszairól orvosaink tudnának beszámolni. Berkesné megfelelő tornával
véli nőink erejét és szépségét fejleszteni. Most is vezet egy
esti tanfolyamot, melyen hivatalnoknők bámulatos eredményt
értek el aránylag igen rövid idő alatt s úgyszólván egész
életükre fölszerelték magukat frisseséggel és munkabírással.
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Magda-Margit.
Írta: Charlotte Perkins Gilman.
Fordítja : Ágoston Péterné.
(Folytatás.
Briggs úr megkönnyebbült sóhajjal rakta le terhét;
Battelsmith is fellélegzett, bár kevésbbé hallhatóan. Daisy
letérdelt a kosarakhoz s kezdte kirakosgatni az ételeknek
a piknikeknél szokásos bőséges összevisszaságát, mig Briggsné
azon tanakodott, hogy hogyan helyezkedjenek el és iparkodott ezt a magában megállapított terv szerint rendezni. Ez
az intézkedés mindenekelőtt Briggsnének biztosított egy kényelmes, mohával fedett ülőhelyet, amelynek még háttámasztéka is volt; balján Daisy foglalt helyet, aki mellé Armstrong került. Briggsné jobbján Battelsmith, Yale kisaszszony és Briggs úr ültek. Newcome csak az ötödik kerék
szerepét látszott játszani, de tény, hogy nagyon használhatónak bizonyult, mint közvetítő a tűz és a lakomázó
társaság között. Végül még általános elismerést is aratott,
egy kis csomag csemegének az átnyújtásával.
— Ez igazán kedves ötlet volt magától! — kiáltott
Daisy lelkesülten. — Hogy van az, hogy maga mindig fején
találja a szöget? — kérdezte Yale kisasszony; és Briggs
úr nyugalmas rágcsálása dacára is vett magának időt a
talány megfejtésére. — Mert szíve van hozzá, kedves hölgyem. Jó szíve van. Az nagy adomány.
Armstrong mosolyogva bár, de rosszakaratuan jegyezte meg: — Nem éppen mindig találja fején a szöget
Newcome. Például, mikor azt a bizonyos könyvet, azt a
»Jane Isabel«-t hozta Briggsné őnagyságinak.
Briggsné némi erőfeszítéssel felállt. — Csodálatos, hogy
milyen kemény tud lenni egy ilyen sziklatámla, kénytelen vagyok felállni. — Ide-oda mozgott egy kis ideig s aztán
újból méltóságteljesen leült. — Mit hoztál a táskában, Mary?
Reménylem, nem ennivalót?
— Balzsamfü van benne, hisz nagyon jól tudod, —
válaszolt barátnője.
Armstrong megint mosolygott. Ha már el kell viselnie ezt a pikniket, gondolta magában, legalább egy kis
szórakozást présel ki belőle. — Azt hiszem, Yale kisasszony
azért halmozza fel a balzsamfüves párnákat, hogy ne kelljen karácsonyi ajándékokat vennie.
Daisy meg pajkosán hozzátette: — Igen, Mary néni
mindig nagyon takarékos volt.
Yale kisasszony egyikről a másikra pillantott. — Csak
mondjanak még valamit s aztán mindegyiknek küldök egy
párnát és semmi egyebet!
Daisy mindjárt megadta magát. — Oh, Mary néni! En
bocsánatot kérek. Térdenállva kérek bocsánatot. Kérem ne
haragudjék, hanem inkább kölcsönözzön egyet az ötvenegy
zsebkendőjéből, hogy belesírhassam bánatomat.
A Yale kisasszony különböző hasznos sajátságai közé
tartozott, hogy rendkívül egyszerű és praktikus ruhákat viselt, melyek számtalan zsebbel voltak ellátva. Kabátja fönt
is, lent is, kívül is, belül is tele voltak zsebekkel; szoknyájában láthatóan és láthatatlanul voltak a zsebek alkalmazva;
csinos blúza is rendelkezett egy zsebbel, sőt barátnői közt
az a hiedelem is el volt terjedve, hogy még alsószoknyájában is zsebek rejtőznek. Ε zsebek tartalmának legnagyobb
részét zsebkendők tették ki. »Érthetetlen előttem, hogy lehetnek a nők oly ostobák a zsebkendőket illetőleg«, szokta
mondani. »Mindenféle haszontalan kis rongydarabkákat összevásárolnak, amelyek föl vannak cifrázva, semmire se használhatók és amelyeket minden pillanatban elvesztenek, mintha

az élet nem volna egyébb, mint egy örökkétartó játék »a
zsebkendő leejtéssel«. Én azt hiszem, hogy csak azért ejtik
le, hogy a férfiak fölvegyék — akár csak egy elkényeztetett kis baba a csörgőjét! Én annyi zsebkendőt hordok magamnál, hogy még másnak is juttathatok belőle.«
Szerette, ha kértek tőle valamit, amint ezt Daisy nagyon jól tudta.
— Mivel zsebkendőkről beszélünk — fordult most
udvariasan Armsüong Briggsnéhez, — nem volna kegyes
megmondani, milyen ellenvetései voltak »Jane Isabel« ellen?
Briggsné szemrehányó pillantást vetett rá.
— Minden könyv nem tetszhetik az embernek, ha még
olyan kedves barátjától kapta is, — mondotta és kegyesen mosolygott Newcome felé, majd folytatta: — De hol van
az a bizonyos nagyszerű napnyugta, amelyért felcipeltél ide
a hegyre, kedves Mary?
Yale kisasszony elfintoritotta az orrát. — Ha te ezt a
kis dombot hegynek nevezed, kedves Laura, akkor jobb
lenne Hollandiában laknod. A napnyugta felett pedig nem
rendelkezem!
Briggs úr, aki eddig az apró sütemények rágcsálásával
volt elfoglalva, kedvenc szerepében, mint békéltető, a helyzet fontosságának szokásos túlbecsülésével szólalt meg:
— Nem szabad olyan sokat kívánnunk kedvesem. Én is
hallottam, hogy a naplemente többnyire nagyon szép erről
a magaslatról. De az időjárást ellenőrizni nem áll módunkban,
nemde Armstrong doktor?
Armstrong mosolyogva bólintott feléje, s aztán ismét
Briggsnét faggatta.
— A naplementéről beszélve, ugyan mit kifogásolt aszszonuom »Jane Isabel«-nél a jellemét vagy a viseletét?
(Folytatjuk.)
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1914. április 19-én, vasárnap d. u. 3 órakor

XVI. évi rendes közgyűlés.
1.
2.
3.
4.

Napirendje:
A választmány évi jelentése.
5. Esetleges indítványok.
Pénztári jelentés.
6. Szántó Menyhért miniszteri osztálytanácsos,
A jövő évi költségvetés megállapítása. a Társadalmi Múzeum igazgatójának előadása
Elnök és választmány választása.
a betegsegélyzésről.

A közgyűlésen az egyesület minden rendes tagjának, aki tagdíjaival hátralékban nincs
felszólalási, indítványozási, továbbá aktiv és passiv választójoga van.
A közgyűlés elé terjesztendő indítványok az alapszabályok 23. §-a értelmében 8 nappal
előbb a választmánynak írásban bejelentendők.
Minden tagtársunk megjelenését kéri e nagyfontosságú összejövetelre a választmány.
Egyesületi összejövetelek:
Minden hétfőn este 1/26 órakor díjtalan német társalgási órák.
8-án, szerdán este 1/29 órakor szezonzáró hangverseny
a könyvtáralap javára. Belépődíj 1 K.
12-én, húsvét vasárnapján kétirányú kirándulás. Részletes programm a hirdető táblán az egyesületben. Jelentkezni április 10-ig lehet.
19-én közgyűlés. (L. fenti meghívót.)
Jelölések. Ajánlások választmányi tagságra írásban a
jelölő bizottsághoz intézendők e hó 10-ig.
A betegsegélyzőtörvény reformja. Legutóbbi beadványunkra a következő választ kaptuk a kereskedelemügyi
minisztertől:
»Felterjesztésére értesítem az egyesületet, hogy az
1907: XIX. törvénycikk revíziója, melyet a magam részéről is szükségesnek tartok, jelenleg beható tanulmányozás
tárgyát képezi.
Minthogy azonban a szóbanforgó törvénymódosítás
mikénti keresztülvitele a munkaadóknak és alkalmazottaknak ahhoz fűződő nagyjelentőségű érdekein kívül az ország ipari, kereskedelmi s egész közgazdasági életének továbbfejlődése szempontjából is rendkívüli fontossággal bir.
a revízió irányelveinek megállapítása előtt az emiitett szempontok együttes gondos mérlegelése elkerülhetetlen.
Abban a reményben vagyok, hogy a széles mederben folyamatba tett előkészítő munkálatok ennek dacára mielőbb befejezhetők lesznek olyképen, hogy a tervbevett reform az összes figyelembe veendő érdekek lehető összhangba
hozatala mellett nem távoli időpontban megvalósítható lesz.
Harkányi, s. k.«
Ipari bíróságok. Legutóbbi szerdai értekezletünk keretében egyesületünk ügyésze Besnyő B é l a dr. ismertette
az ipari bíróságokról, helyesebben az alkalmazottak bíró-

ságairól szóló törvénytervezetet, melyet a kereskedelmi miniszter most küldött meg véleményezésre az egyesületnek.
Az előadó kimutatta, hogy a tervezet, mely az ipartestületek egyoldalú bíráskodását megszünteti, igen sok jóakarattal tervezi a jövőben a főnök és alkalmazott közötti peres
ügyek lebonyolítását. A laikus elemet is bevonta a bíráskodásba, amennyiben minden szakbíró mellé egy főnököt és
egy alkalmazottat rendel ülnök gyanánt. Ezek megválasztására azonban igen nehéz és igen bonyolult eljárást ir elő,
amely csak akkor volna elkerülhető, ha a tervezet egy
lépéssel tovább menve, a főnökök és alkalmazottak testületeit ruházná fel az ülnökök kijelölésének jogával. Ε célból is kívánatos volna a kötelező egyesülések, az alkalmazotti kamarák megalkotása.
Hibája a tervezetnek, hogy a nőmunkások és női
alkalmazottak választójogának kérdését nyitva hagyja és a
gyakorlatra bízza e kérdés megérlelését. Miután az indokolás szerint a tervezet nem kivan különbséget tenni férfiés nőalkalmazott között, ennek a fontos kérdésnek a nyitva
hagyását mi sem indokolja, mert a laikus elem bevonásának természetes folyománya csak az lehet, hogy ha a perben gyakornok a felperes, gyakornok legyen az ülnök is,
ha fuvarosmunkás a felperes, vele rangban egyenlő fuvaros legyen az ülnök is, és ha nőalkalmazott a felperes, nőalkalmazott legyen a kirendelt ülnök is.
Véleményünket legközelebb felterjesztjük a kereskedelmi miniszterhez.
A polgári törvénykönyv tervezetére vonatkozó megjegyzéseinket elküldtük az igazságügyminiszternek, a terveret kodifikátorainak és a törvényjavaslat tárgyalására kiküldött parlamenti bizottság tagjainak.
A vasárnapi munkaszünetről szóló törvénytervezetet április 1-i értekezletünkön ismertette egyesületünk titkára. A
tervezet igen sok sérelmes rendelkezést tartalmaz. Lapunk
legközelebbi számában bővebben visszatérünk rá.
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Szombathelyi Nőtisztviselők Egyletéből.
Ezúttal nagy megelégedéssel adhatunk hírt egy igazán
szép estélyről; V é r t e s n é S t r i c k e r Márta és Reményi
Sári gyönyörű énekükkel nagy élvezetet szereztek a közönségnek; egyesületünk ez úton is hálás köszönetét fejezi ki
a két művésznőnek nemcsa k a nyújtott élvezetért, hanem azért
a szíves készségért is, mellyel a közreműködésre vállalkoztak. Az est főprogrammpontja Κ is kos alpolgármester előadása volt a létesítendő leányiskola érdekében. Az alapos
tanulmányokon felépült beszéd ismertette a leányoktatás ügyének jelenlegi állását a külföldön és nálunk és utat mutatott a számosan megjelent szülőknek, mily módon lehelne
városunkban a serdülő leányok számára a továbbtanulást
biztosítani. Azóta erős mozgalom indult meg, mely — reméljük — sikert fog elérni. Mert bizony a mi városunkban,
melynek 30.000 lakosa van, nincs semminemű továbbképző
iskola leányok számára. Hogy milyen mély hálával tartozunk Kiskos urnák önzetlen jóakaratáért, az ügy lelkes felkarolásáért, az annyira természetes, hogy szinte felesleges
emlegetni. Bár siker koronázná a mozgalmat!
Dr. Feldmann Bódogné,
alelnök.

Reformok!
Ferencz József-kórházi tagok!
Azok, akik a radikális pártra szavaztatok!
Azok, akik ugyan nem voltatok tagok, de mégis
szavaztatok!
Azok, akiket a szavazók letiportak, hogy ne szavazhassanak más pártra!
Azok, akik a kávéházat és matchet fontosabbnak
tartottatok a szavazásnál!
Mit szóltok a győzedelmes párt radikális működéséhez?
Hol késik a három hónap leforgása alatt ígértújpesti rendelő? (a választások 5 hónap előtt voltak.)
Mi lesz a rendelőknek kerületenkénti decentralizálásával?
Hát a női kórházat építik-e, vagy berendezték-e
már?
Mindezen ígéretek beváltásából semmit sem látunk.
De mégis dolgozik a radikális párt; eddig a következőket végezte:
A kiüldözött, derék elnök, Heinrich Ferenc helyébe,
szegedi Lukács József, a Hitelbank igazgatója került. Nem

ismerjük az elnök úr eddigi szociális tevékenységét; vagy
nem fejtett ki ilyet sohasem?
Az ugyancsak kirágalmazott ügyvezető igazgató helyébe (25 esztendei kimagasló tevékenységéért az utolsó 4
esztendőben évi 7200 korona, szabad lakás és ellátás volt
a fizetése, azelőtt 5000 koronát kapott, és ezért az igazgatói
és gondnoki teendőket látta el) új igazgatót szerződtettek
évi 15.500 kbr. fizetéssel. Ha akár egy esztendő múlva el-

bocsájtják, 6000 kor. évi nyugdíj jár neki. A gondnok kap
majd 4000-5000 kor. fizetést, szabad lakást és ellátást.
Nem sajnáljuk tőlük, szívből kívánunk minden tisztviselőnek minél nagyobb dotációt, csak rámutatunk arra, hogy
eddig mit tett az új radikális vezetőség a biztosított taglók
érdekében.
Érdeklődéssel nézünk a többi radikális reform elé.

Hazugság a hallgatásban.
sáról :

A »Népszava« ezt írja a munkanélküliek számlálá-

»A szervezett munkásokon kívül csupán a Magántisztviselők és Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetségének számos tagja vett részt lelkesedéssel a munkában, míg a magántisztviselők két sárga szervezetének tagjai
csak jelentkeztek és vállalták a munkát, de az utolsó perclen cserbenhagyták a bizottságot.«
Egyesületünk munkájáról nem tud szegény pártsajtó,
pedig a szocialista szakegyletek vezetői nagyon igyekeztek
meghiúsítani, hogy a munkában részt vehessünk.
Azt sem tudja a szegény, gyengén informált lap, hogy
a radikális (?) Pénzintézeti Tisztviselők és az ugyanilyen radikális Biztosítási Tisztviselők Egyesülete (hogyne, hiszen gróf
Batthyány az elnökük) egyáltalában nem vettek részt a munkanélküliek összeírásában. Beszerzett hivatalos értesülésünk
szerint a két »sárga egylet«, a KAOE. és a MOSz. azonban igenis résztvett a munkában.
Nagyon gyenge, vagy nagyon tendenciózus riporterei
lehetnek a lapnak, mert nem tételezhetjük fel, hogy ilyen
eszközökkel kénytelen dolgozni a ma már nálunk is megalapozott, erőteljes mozgalom hivatalos orgánuma, mint egy
kis vidéki klikk-lapocska.

Még egy kis radikalizmus.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara véleményt
adott le a polgári törvénykönyv tervezetének egyes fejezeteihez.
»A munka j o g v i s z o n y a i « címűnél többek között
ezeket írja:
»Az 1325. §. 2. bekezdésében megszabott végkielégítés csak abban az esetben illesse a munkavállalót, ha
a munkaadó helyzete kedvezően változott meg. Pl.: feloszlatja az üzletet, mert örökölt. De nem lenne méltányos
az, ha a vállalkozó pl. tönkrement és ezért fog az alkalmazottaknak felmondani.«
Nem lepne meg bennünket a kamarának ez az állásfoglalása, mely az alkalmazott számára rosszabb a törvénytervezetnél, rosszabb a ma érvényben levő gyakorlatnál, hiszen még csőd esetén is elsősorban az alkalmazott igényét
veszik tekintetbe és elégítik ki, de nagyon figyelemreméltó,
hogy ezt a véleményt a radikalizmusáról és szociális érettségéről előadásokkal tanúskodó L. J. dr. készítette.
Bámulatos, hogy a gyengén informált haladó sajtó dédelgetett báránykáinak ilyen csekély eltévelyedéseit nem veszi
észre. Persze, ha főnöki testület megbízásából dolgoznak az
emberek, akkor el szabad felejteni múltat és jelent.

