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Az élet beszél

Az
eugenikusok
egyre
hajtják,
figyelmébe
hogy sok, sok, teményelenül sok

gyermekre
van
szüksége
annak
az osztálynak, fajnak vagy nemzetnek, amely a faj legnagyszerűbb anyagát akarja szolgáltatni. Legyen szabad
tehát a quantitásban qualitást találók szíves figyelmébe ajánlani a
napilapok következő közleményét:
„Három esztendeje nagy beteg
Kubinetz Pál gépészkovács. Végigjárta már a főváros valamennyi
kórházát, most a pestmegyei Kistarcsa község kórházában fekszik.
A feleségét már megölte a nyomor,
most hét apró gyermeke van falat
kenyér nélkül. Jószívű emberek
segítsenek a szerencsétlenen. Adományokat tessék címére a kistarcsai kórházba küldeni.”
Az eugenikusok majd küldenek.
Talán sikerül az anyát is feltámasztani a sírjából.

Ezt is az euge-

Az Estbennikusok old- vastuk aminap:
hatnák meg „Erzsébetfalváról köitöztem
Pozsonyba feleségemmel és egy
három éves fiacskámmal. Lakást
kerestem, módomhoz illően két
szobásat. Az egész városban alig
találtam néhány ilyen lakást üresen, de itt is a házmester, amint
megtudta, hogy van egy gyermekem, ridegen elutasított. Tehát
Pozsonyban még az egyke is sok...
Igazan szeretném, ha Pozsony
város magisztrátusa adna tanácsot,
hogy mit csináljak már most
egyetlen fiacskámmal. — Egy olvasó.”

Kellenek-e női
képviselők?

Ha vannak még akik a nők politikai egyenjogúsítását fölöslegesnek
tartják, akik a szavazócédulában
vagy pláne a képviselővé megválasztásban csupán a női
hiúság kielégítését látják: olvassák el figyelmesen a
Polgári törvénykönyv javaslatának házasságjogi részét.
Böngésszék ki belőle a férj absolut hatalmára (25. §.),
az asszony erejének 3-szoros kihasználására (29. §.), a közszerzemény és „vétkesség” közötti
összefüggésre (76. §.), az asszony
keresetéből szerzett tárgyaknak is
a férj tulajdona gyanánt „védelmezésére” (40. §), az özvegynek
a gyermekekkel szemben jogtalanságára (1555. §) vonatkozó és
más hasonló értelmű szakaszokat;
nem is szólunk ezúttal a gyermek
rabszolgaságát statuáló 162., 164.
és még számos más §-ról. Azután
gondolkodjanak azon: vájjon olyan
codifikáló és képviselőházi bizottságban, ahol nők is ülnek, készülhetne-e és változatlanul elfogadtatnék-e oly törvény, amely hatásában egyenesen fajrontó lesz?
Leszavazták volna-e olyan bizottságban, amelynek tagjai közt nők
is vannak, Schuller Rezső képviselőnek azt az emberséges szövegezési indítványát, hogy a „férj
és feleség a családi köz ügyeiben
közös megegyezéssel határoznak?”
Az új sajtótörvény
Az erkölcs kérlelhetetlen szinevében.
gorral védi az erkölcsöket. Nem tűri, hogy a napilapok hirdetéseikben akár burkoltan, akár kifejezetten vetkezzenek
a szemérem és közerkölcsök ellen.
A lapok ezt hasonló szigorral be
is tartják és a kalandravágyókat külön pénzbírsággal sújtják: ezentúl
csak a tisztességes jelzővel kibőví-

tett ajánlatokat közlik hasábjaikon.
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tet, hogy »évről-évre növekszik azoknak a tudás forrására szomjazó kis leányoknak a száma, akik az áll.
felsőbb leányiskolában helyszűke miatt nem vehetők
fel.«
Igazán azt hiszi Ágai, hogy a sok elutasított
tízéves kis leánynak tudásravágyását csak ez keltette fel? Nem jutott-e eszébe, hogy a feminista-mozgalom hatása alatt mind több családi zárban megfordul
a rozsdás kulcs, hogy szabadjára eressze a családnak
Zirzen Janka és Veres Pálné idejében még fogolyként
őrzött »szemefényét.« Nem gondolja, hogy az intézet
fellendülése három más faktornak is köszönhető.

Az első az intézetnek nőktől megalapozott kiválósága. A második a feminizmus követeléseinek és
tanításainak mind mélyebb hatása. Ez a leányok kiképzésének és alaposabb művelődésének szükségét azokkal
a körökkel is elismerteti, amelyekben a leányok még
nem szorulnak a szó szoros értelmében kenyérkeresetre.
(Agai csodálkozva említi, hogy a Révy iskolájából kiszorulók Budapest leggazdagabb családjainak gyermekei közül valók.) A feminista tételek csúcsán áll, hogy
amint a »leggazdagabb« fiút is valamely pályára képesitik, úgy kivétel nélkül minden leánynak is juttatni kell
az egyetlen biztos, el nem veszthető., függetlenséget
biztosító kincsből: a tökéletes képzettségből. A jelenleg
férfi-igazgató vezetése alatt álló iskola ostromlásának
harmadik faktora pedig a nőmozgalom hatása alatt felszabadított tudáskereséssel fordított viszonyban álló
mennyisége a tudás forrásainak: fiúgimnáziumba a viÁgai Adolf és a női munka értéke
déki közönség ostromlása ellenére sem bocsát leányokat
Írta: BÉDY-SCHWIMMER RÓZSA a nagyméltóságú, de az élet szükségleteivel kevéssé töközoktatásügyi minisztérium. Ilyet Itália tehet, meg
Porzó, Budapest leghívebb rajongója, szellemes és rődő
egyik-másik német állam, meg Finnország, Norvégia, Holkellemes tárcáinak egyikében a feministákat aposz- landia, Svédország, Amerika, stb. stb., de Magyarország
trofálta. Egy igen téves alapból kiinduló antifemi- csak nem! Budapesten három és vidéken még ennél
nista megállapításához hozzáfűzte: »E megjegyzése- is kevesebb leánygimnázium áll a leányaikat gimnaziális
mért a feminista amazonok majd nekem támad- tanulmányra engedő szülők rendelkezésére. Természetes
nak. A külföldi nénik: a Keg meg a Schirmacher és tehát, hogy az ország egyik leghíresebb intézete, —
a hazaiak: a Schwimmer meg a Glücklich. Állok ele- de ne felejtsük el, hogy Zirzen Janka szerezte meg
tük.«
országos hírét — egyike a legkeresettebbeknek.
Nos, a feminista amazonok nem érezték szükséBiztosítjuk Porzót, hogy az áll. felsőbb leányisgét annak, hogy egy érdemekben gazdag öreg urat kola és gimnázium éppen olyan népszerű volna, ha
megtámadjanak, csak azért, mert az a feminizmus té- Mársits Rozina, Babare Adél, vagy Sebestyénné-Stetnyeit és lényegét nem ismeri és a dédelgetett írók tina Ilona állna az élén. Ha nem hiszi el, vegye rá a
előjogával élve, olyasmiről is ír, amihez — bocsánat: közoktatásügyi minisztert állításunk kipróbálására.
nem ért. Porzónak annyi az érdeme, hogy ezt a foPorzó említett tárcájában az iskolapélda kapgyatékosságát megbocsáthatjuk. De éppen a neki járó
tisztelet parancsolja, hogy válaszoljunk megjegyzéseire. csán így folytatta: »A férfi a nőnél különbet produkál
Agai Adolf tárcájában azt írta, hogy Zirzen Janka a női munka terén is. íme a szabómesterség (Worth,
kiváló pedagógus volt, de intézetének hihetetlen Poiret, Pacquin.) A szakácsművészet (Vatel, Béfour.) Sőt
arányú fellendülése mégis csak utódának, a férfi-igaz- ime a legnőiesebb, sőt anyai foglalkozás — a dajkaság
gatónak az érdeme. Ami szintén azt a tételt bizonyítja, is. Jött egy férfi — Liebig a neve — és szoptatta az
hogy a férfi mindenhez jobban ért, még a nők dol- anyatej szűkében pusztuló összes csecsemőket.« Nos,
ez rettenetesen lesújtó. Ha az igazság kimondásáért
gához is.
fejbetörés jár, akkor Porzónak ezekért a példákért tényÁgai Adolf, úgy látszik, nem tudja, hogy az áll. fel- leg kijárt volna a porciója. Mert tiszta igazságot állasőbb leányiskola szervezete, kiváló pedagógiai berende- pított meg. Igazságot, amelyre azonban mi, feministák
zése teljes egészében Zirzen Janka és a Veres Pálné igen régen rátaláltunk. Minthogy mi tényekkel szemnőnevelési reformmozgalmának érdeme. Révy Ferencnek ben nem dugjuk a homokba a fejünket, mert
csak az a megtiszteltetés jutott, hogy a legsúlyosabb struccattitudeben nehéz gondolkozni, kutatni és keresni,
feladaton túl, a kész intézetet tovább vezesse és helyes rá kellett jönnünk e tények felülete alatt rejtőző igazsáirányának megőrzéséről gondoskodjék. Hogy e feladatá- gokra is. Ezek megvilágításában már nem lesújtó Porzó
nak megfelel, nem azt bizonyítja, hogy ő, mert férfi, és a feministák közös megállapítása.
többet ér Zirzen Jankánál, hanem azt, amit a feminisA társadalmi berendezések labirintusába kicsit belták sohasem tagadtak, hogy férfi is lehet jó pedagógus.
Porzó a férfi-igazgató kiválóbbságára abból következ- jebb nyomulva, rájövünk: nem a természet adta meg
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Pacquinnek, Worthnek, hogy különb legyen Buschmann Hedwignél, Vatel a szegedi Rézi néninél, Liebig pedig, az apja iszákossága, vagy férje syphilise miatt, szoptatásra képtelenné lett anyánál, hanem a
társadalom fosztotta meg a nőt tehetségeinek a férfiéval
egyenlő feltételek mellett való fejlesztés lehetőségétől.
Először is a férfi az emberi munka értékmérőjét
saját képességei skálájára rendezte be. Ezért kap »férfias«jelzőt minden olyan női munka, amelynek értékét eltagadni vagy kisebbíteni semmiképen sem lehet.
Azután a nő érdemeinek javarészét a magától értetődés nemes egyszerűségével a férfi kontójára irják
A családjukat eltartó nők százezreitől a feltalálók, tudományos kutatók felsőbb ezréig mennyi női munka maradt anonym homályban, vagy könyveltetett a férfiak
számlájára. (Mintahogy parányi példaképpen Porzó is
tévedett.)
Worth, Pacquin, Vatel és Liebig, amikor nőies foglalkozást vállalt, férfias módszerrel indult a pályának.
Tanult, művelődött, iskolát járt, stipendiumokat élvezett,
összehasonlító tanulmányra alkalmat adó utazásokat tett,
dijak ösztönözték és a végén a férfimunkába vetett babonás előítélet munkájának megfelelő megfizetésével biztatta, karriérrel kecsegtette.
Ugyané pályákon a nő? Éppen csak, hogy annyira
taníttatják, amennyire a kenyérkereset sürgős megindítása érdekében szüksége van. Nagyot néznének, ha a
szegedi Rézi néni ösztöndíjat kérne a párisi szakácsakadémia elvégzésére. A Rézi nénik az anyjuktól tanulnak, akik viszont hasonló rokonsági tanítás alapján
továbbítják a nemzedékről-nemzedékre örökségképen átszálló tudást, amely parlagi szükségleteknek megfelelhet, de semmiképen sem versenyezhet a Vatel-ek művészetével és tudományával. S vájjon gondoskodhatott
volna-e Liebig az anyatej helyettesítéséről, ha a chemia
tudománya a férfiak elől el lett volna zárva? Viszont,
ha az anyák vagy jövendő anyák sem lesznek többé
a ködbe vesző eredetű házi receptekhez kötve, talán
a chemiai anyatej terén is akad majd Curiené vagy
Madame Henri, akinek bakterológiai felfedezései éppen
most ejtik lázba a tudományos világot.
Ε cikk keretében nem érinthetjük mindazokat a
tényeket, amelyek a női munka mesterséges elértéktelenitését — a társadalom általános kárára — okozzák,
de azt hisszük, ennyi is elég annak bizonyítására, hogy
Porzó következtetései hamisak, — mert téves alapelven épültek fel.
Porzó néhányunkat lenénizett. Nem érzünk jogot arra,
hogy őt hasonló familiaritással lebácsizzuk. De szeretnők
őt a legnagyobb melegséggel arról biztosítani, hogy kiapadhatatlan a hálánk azokért a gyönyörűségekért, amelyeket Porzó bácsi meséi gyerekkorunkban szereztek,
amelyeket a »Borsszem Jankó« ragyogó humorának,
Porzó tárcaleveleinek és egyéb műveinek köszönhetünk.
Nem haragudhatunk tévedései miatt, csak sajnálkozunk
rajtuk.

Két asszony beszélget.
Írta: VÁNDOR IVÁN.

Az egyik: prémes, gyöngyös, rájeres, a másik:
olcsó kis sapkát visel, fiús blúzt és ékszer helyett
csipkefodrán kis kerek tintafoltot.
Az egyik halk, a másik hangos.
A halk: Nem fiam, a londoniakkal nem érthetek
egyet. Asszonyok, akik karmolnak, visítanak, kalaptűkkel szúrkálnak, bombát vetnek, gyújtogatnak, állatokat mérgeznek, ezek rossz úton járnak, ezek tönkre
teszik az egész ügyet, ahelyett, hogy előbbre vinnék.
Ezeket nem lehet komolyan venni, ezekkel nem érthetek egyet
A hangos (nevet): Nagyon jó, hogy erről beszélsz.
Az asszonyok csodálatos alattomossággal és képmutatással kezelik ezt a kérdést nálunk, ahelyett, hogy
bevállanak, hogy a londoniak minden karmolásukkal és kalaptűharcukkal együtt — szelídek, mint az
angyalok.
A h a 1 k (nagyot sóhajtozva): azt mondod szelídek
és angyalok az ablakbeverők, a bíróval feleselők, a
tribüngyújtogatók?
A hangos: Szelídek hát — bár nem türelmesek
többé, mint a birkák. Nézzünk csak a szemébe ennek
a dolognak. Mi történik odaát a ködös szigeten? Egy
csomó rabszolga fölemeli a fejét és változtatni kíván
ezeréves tradíciók által szentesített, megszokott, mindenki
által elfogadott állapotán. Tudod, mi az, mikor megmozdul váratlanul egy tömeg és azt mondja a világnak: nem jól van ahogy van, meg kell változnod. Azt
a zúgást, viharzást mely kíséri, követi a megmozdulást, az átformálódásnak esetét, úgy hívják: forradalom.
A h a l k (nem hisz a fülének): Forradalom! Azok
odaát kalaptűkkel forradalmat csinálnak?
A hangos (diadalmasan): A legnagyszerűbb forradalmat, mely még nem ölt meg mást, mint egy fiatal
harcos asszonyt, ki megragadta a vágtató paripa zabIáját. A forradalom történetének ez az asszonyi harc a
legizgatóbb, legkülönösebb, legdrágább fejezete lesz,
majd ha idők után, megtisztult szemmel tekintve
vissza rá, mellé írják a história többi nagy fejezetének.
A halk (finoman és bizonytalanul): Hiszen nem
mondom, de mégis különös, hogy magas méltóságok
feleségei, leányai minisztereket inzultáljanak.
A hangos (boldogan): Nem különös, hanem nagyszerű. Ez az együttérzés az, ami biztosítja a sikert.
A különböző osztályok egymást megértése. Itt nem áll
szemben elkeseredve a nép és a nemesség. Itt egy-
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más mellett áll. És mikor a szegény megcsalt, kijátszott, elhagyott lány, gyerekével az ölében sírva panaszolja, hogy a gond, a felelősség, a szégyen egyedül az övé, a csábítója pedig tisztelettől körülvéve
házasodni készül, akkor a lady fehér kezét ökölbe szorítja és azt mondja: Votes for women! mert akkor
ez is máskép lenne. És ő, kit nem hagyott el senki
— elfordítja száját fiatal urától és ölelés helyett így
szól: előbb fogadja becsületszavára, kedves férjem,
hogy a nők jogáért harcol...
A halk: Most már értem, miért küzd a nőkkel
egy sorban annyi férfi.
A hangos: És azt is megértheted, miért olyan
nagyszelű ez a forradalom. Csak mártírja van — áldozata
nincs. Asszonyos gonddal vigyáznak, hogy emberéletbe!
kár ne essék. Ha mégis megtörténnék véletlenül —
nem őket érné vád, de bizonyára ők sírnának legjobban.
Hiszen ők nem sebet ütni, hanem sebet gyógyítani
akarnak. Hiszen ők nem gyűlölni, hanem szeretni akarnak. Hiszen ők nem akarnak lesülyedni az emberi
vétek legalacsonyabbjához a gyilkossághoz, hanem fölakarnak emelkedni a legtisztábban racryogó emberi ideálSylvia Pankhurst utolsó éhségsztrájkja után.
hoz. És ebben a gondolatban találkozik szegény gazdaggal, egyszerű a művelttel, az iparos a művésszel: alkalmaznia. Amennyiben rajtunk áll, — ha a magyar féregymás vágyának és az egymás bajának a meg- fiak is úgy akarják — ez a kívánság teljesülni fog.
értésében.
Széles alapon, az angol munkásnő, proletár-anya és
A halk gondolkozott...
proletár gyermek szörnyű sorsát konkrét példákon feltüntetve

Hazai szemle.
Sylvia Pankhurst budapesti előadása.
Ez egyszer munka és súlyos anyagi áldozatok nélkül
jutott a magyar nőmozgalom egy ránézve örvendetes és hasznos ténymegállapításhoz, a magyar közvélemény felvilágosításához arra nézve, hogy a nő felszabadulásáért folyó küzdelmet még a forradalmi szélsőségeiben is a legnemesebb
intenciók irányítják. Régóta kívántuk a helyzetnek e tisztázását; már néhány év előtt hívtuk Mrs. Pankhurstöt Budapestre, meghívtuk a választójogi kongresszusra is; tudtuk, hogy mi sem paralizálhatná jobban azt a sok rágalmat, amelyet az angol sajtó szárnyain világgá röpítettek, mint ha maguk a küzdők ismertetik eljárásuk indokait.
Áthatva attól a kívánságtól, hogy egyetlen más országban
se kerüljenek sorra a küzdelem hasonló eszközei, mégsem
tagadhatjuk meg az angol suffragettek áldozatkészségétől,
önkéntes szenvedéseitől azt a bámulatot és nagyrabecsülést, amely mindenkor kijár a meggyőződésért folytatott hősies küzdelemnek.
Egyesületünk a sajtónak leadott kommünikében kijelentette: »Bár az előadó nem egyesületünk vendége, kívánatosnak tartjuk, hogy tagtársaink meghallgassák az előadást és autentikus értesülést szerezzenek azokról a tényékről, amelyek az angol suffragetteket az egész világ
nőmozgalmában egyedülálló harcias taktikájukra indítják.«
Az előadás érdekesség, tartalmasság és hatás dolgában a lehető legtöbbet nyújtotta: valóságos élményszámba
ment s ez természetes. Hiszen az előadók általában olyan
tényekről, érvekről, társadalmi viszonyokról beszélnek, amelyek az egész világon hasonlóak s így meglehetősen ismertek; újat tehát csak azok elrendezésében, előadásuk logikai felépítésében nyújthatnak. Sylvia Pankhurst ellenben olyan
tényekről és viszonyokról beszél, amelyek a maguk nemében páratlanok.
Megnyugtathatná azokat, akik a »rossz példától« féltettek bennünket, az a befejezésül szolgáló kívánsága, hogy
a magyar nőmozgalomnak sohase kelljen ilyen eszközöket

kezdte fejtegetéseit. A hatóság börtönbe veti őket, ha házbért, vagy adót nem tudnak fizetni.
A törvények egyoldalúak a férfi javára: csupán neki
adnak szülői hatalmat; házasságtörésért csak ő indíthat felesége ellen válópört; az ő erkölcsi vétségeit a sajtó nem
közli, míg 16 éven felüli, a férfiakkal együtt vétkező leányok
neveit közzéteszi-, csekély lopásokat szigorúbban büntet, mint
egy fiatal leány megrontását.
Az egyenlőtlenség ellen Stuart Mill, John Bright és
társai (köztük Miss Pankhurst apja) vették fel Angliában
először a küzdelmet; összesen 3 millió aláírást gyűjtöttek
a nők választójogát kérő petícióra. Hz erre vonatkozó törvényjavaslatot már 1870-ben második olvasásban is elfogadta az angol képviselőház, még sincs az angol nőknek
máig sem választójoguk.
Miért van ez? Először azért, mert a mai politika csupán pártérdekeket ismer; a nép bajaival nem törődik. Mivel pedig a n ő k v á l a s z t ó j o g a nem l e h e t párté r d e k , mert a női szavazók megoszlanak majd a pártok
között és a k é r d é s érdeme s z e r i n t fognak szavazni,
sem a konzervatív, sem a liberális párt nem látja saját érdekében szükségesnek a mozgalom támogatását. De vannak
más okok is: az angol gyárosok érzik, hogy a nő felszabadulása megfosztja őket a nyomorúságosán fizetett munkásnőpáriáktól; az alkohol-tőke tudja, hogy a politikai jogokkal
felruházott asszonyok mindenünnen száműzik a fajrontó alkoholt; a leánykereskedők mesterségük alkonyát látják a
nő politikai hataímában.
Az angol férfiak mindenkor erőszakkal vívták ki jogaikat; 1870 óta 3-szor terjesztette ki a kormány a férfiak választójogát Angliában, habár a követelés hangosabb és tömegesebb volt a nők részéről.
Mrs. Pankhurst 1905-ben vezette a parlamentbe az
első küldöttséget a nők választójoga érdekében, amelyet főképp a gyermekvédelmi törvény javítására látott nélkülözhetetlennek. Udvariasan fogadták, de »nem értek rá« sem a
képviselő urak, sem Balfour miniszterelnök, hogy a kérdéssel
foglalkozzanak. K e i r Hardie volt az egyetlen, aki komolyan szorgalmazta. Azóta a Women's Social and Political
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Union a mozgalom ellenségének tekint minden kormányelnököt.
Egy manchesteri nyilvános gyűlésről, ahol angol szokás szerint kérdést intézték az előadóhoz, kivezették Christabel
Pankhurstet és Annie Kenneyt és letartóztatták őket.
Az angol törvény szerint minden alattvaló jogosult
ana, hogy kérvényt intézzen a királyhoz; ennek helyetteséhez, a miniszterelnökhöz küldöttség vitte a W. S. P. U.
kérvényét. Lovasrendőrök szorították vissza és délután 3-tól
este 10 óráig dulakodtak a hátrálni nem akaró nőkkel,
akik közül 70-et le is tartóztattak; sokan megsebesültek,
mások végképp kimerültén távoztak. Az erre következő 4
év alatt 2000 nő került fogságba, ahol közönséges bűntettesek gyanánt kezelték.
Ezután határozták el, hogy élni fognak az angol férfiak hagyományos, népszerű, politikai tüntetésével: ablakokat kezdtek betörni. Ezért a vétségért 9 hónapi börtönre
ítélték őket; ismét nem kezelték politikai bűnösök, hanem közönséges bűntettesek módjára. Éhsége-sztrájkot kezdtek s erre
a kormány a legbrutálisabb, legkegyetlenebb intézkedéssel:
a mesterséges táplálással felelt, amely sokakra nézve nemcsak mondhatatlan szenvedéssel, hanem életveszéllyel is jár.
ő maga 20 fontot veszített testsúlyából e szenvedések!
folytán.
Ekkor követték a férfiak példáját erősebb eszközök
alkalmazásában is: a gyújtogatásban.
A kormány lapjukat kívánta tönkretenni, de ez lehetetlennek mutatkozott: minden bezárt nyomdász helyébe ujak
jelentkeztek, mert sikerült beláttatniok a munkássággal, menynyire érdeke a nő felszabadítása a proletár-osztálynak.
A legújabb fordulatot Sylvia Pankhurstnek egy levele
idézte elő, amelyet anyjának írt a börtönből s amelyben
a mesterséges táplálást írta le. Keir Hardie felolvasta ezt a
parlamentben és a képviselők szégyenkeztek a kormány embertelen eljárásán. Erre Mc Kenna ajánlotta a most érvényben levő eljárást, amely »macska-egér törvény« néven ismeretes. Az éhségsztrájktól kimerült suffragettet szabadon
bocsátják, míg megerősödik, addig rendőri felügyelet alatt áll
s azután ismét elfogják. Mrs. Pankhurst volt az első, akire
alkalmazták.
Azóta emberáldozata is van a mozgalomnak: Miss
Davison, aki a király lova elé vetette magát, hogy ezzel a
mozgalomra terelje a közfigyelmet. A képviselőházban meg
sem emlékeztek róla.
A »macska-egér-törvény« alapján dolgozik most a W.
S. P. U. és a Sylvia Pankhurst vezetése alatt álló szervezet, amely nagyobbára East London munkásnőiből áll.
Kiszabadult vezéreiket óvják és megmentik attól, hogy a
rendőrség újból letartóztassa.
Végül azt a megható kijelentést tette az előadó, hogy ő
és sok száz követője szívesen áldoznák életüket is a nők
választójogáért, amelyet egyedüli eszköznek tartanak a nők
rettenetes szenvedéseinek orvoslására.
F e m i n i s t á k Egyesülete.
Az első önkéntes rikkancsok Budapesten.
Ha nem is mindenben, élelmességük egyik nyilvánulásában követik a magyar feministák angol és

amerikai küzdőtársaik példáját: lapunkat a Feministák Egyesületének tagjai, mint önkéntes, rendőri rikkancs-igazolvánnyal ellátott árusítók, terjesztik a legnépesebb sétahelyeken és a közönség más gyülekező
helyein. Képeink ennek a már eddig is nagysikerű
árusításnak néhány mozzanatát mutatják; megörökítette
azt egyébként Fröhlich János is legújabb moziriportjában, amely a Dunaparton, Fellner Gyulánéval élükön árusító önkéntes rikkancsok munkáját
elsőrangú felvételen tlünteti föl.
Szülői értekezlet a Feministák Egyesületében.
Az irodalom és nevelés közötti viszonyt fejtegette az
április 2.-i értekezleten A1tai Margit, a gyermekirodalom
közkedvelt művelője. A költészetet nem tekinti fölösleges
fényűzésnek, hanem éppen oly nélkülözhetetlen szellemi tápláléknak a gyermek számára, aminő az emberiség gyermekkorában volt és a primitív népeknél máig is maradt. A
gyermeket magát is költővé, színésszé, képzőművésszé teszi
képzelete, utánzó ösztöne, rajzoló- és alkotó-képessége. N
mese- és regevilág remekei — csakis ilyenek felelnek meg
a gyermekszoba igényeinek — megkönnyítik az átmenetet
képzelete világából a szürke valósághoz. A gyermek képzeletével kongeniálisak Andersen meséi, amelyek megszemélyesitik az élettelen tárgyakat; nem csupán gyönyörködtetnek, hanem rokonszenvet, kíméletet ébresztenek a gyermek környezetében levő tárgyak iránt. A képzelet helyes
irányú fejlesztése szolgálhatja az intuíciót is, amely a tudományos és technikai felfedezések és találmányok legfőbb
forrása. Az előadást követő vitában Mellemé Miskol-
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c z y Eugénia utal a valóság és képzelet éles megkülönböztetésének feltétlen szükségére; Friedné a mythologiát ajánlja,
mint a valóság idealizációjának halhatatlan példáját; Kármánné H. Márta hangsúlyozza, hogy a mese fejleszti a
gyermek erkölcsi érzékét is; Fellner Gyuláné fontosnak tartja, hogy a mesék mennyiségét és minőségét a
gyermek egyéniségéhez mérjük; dr. Szántó örömmel állapitja meg, hogy az előadó nem (ajánlja a kifejezetten tanulságos meséket; ennek önként kell a mese tartalmából következnie. A gyermek olvasmányainak megválasztásánál a
helyes irodalmi nyelvet és a valóban értékes tartalmat kell
irányadónak tekinteni. Hacker Boriska egy iskola ifjúsági
könyvtárának vezetéséből tudja, hogy a 10 éven felüli gyermekek sokszor igaz történetet kivannak és idegenkednek
a mesétől. Glücklich Vilma örömmel konstatálja, hogy
mióta néhány év előtt ugyanezzel a tárggyal foglalkozott az
egyesület, milyen nagymértékű haladás tapasztalható e téren a közfelfogásban. Akkor még komolyan gondolkozó emberek sem látták világosan a túlságosan fantasztikus, hátborzongatóan izgató mesék káros voltát; ma senki sem kételkedik abban, hogy a gyermek idegzetét óvni kell minden
káros izgalomtól. — A 10 éven felüli gyermek természetesen a valóság ismeretére éhezik!, de ellenszenve a mese
iránt talán mégis inkább a »nagyoskodás« e korban nagyon
gyakori hajlamából származik.
Gróf Zichy János a nőmozgalomól.
A Katholikus Nőtisztviselők Egyesületének nemrég megtartott közgyűlésén gróf Z i c h y János volt közoktatásügyi
miniszter mondott érdekes beszédet a nőmozgalomról, amely
a női munka konzervatív értékelésének intim dokumentuma.
Beszédében többek közt ezeket mondta:
»Sohasem állok közelebb a feminizmus
gondolatához
– bár azt a szó modern értelmében nem tettem magamévá
– és soha nem értem meg jobban a nő
emancipációjára
vonatkozó törekvést, mint mikor dolgozó nők körébe
lépek.
Eltekintve a legrégibb időktől, mikor a nő rabszolga
volt, felszabadulása óta, mely a kereszténység legdiadalmasabb vívmánya, a nő a társadalomban a passzivitás tipusát képviseli, szemben az aktív férfival. Az emberiség
úgyszólván beleélte magát abba a meggyőződésbe, hogy
a nő arra van teremtve, hogy tűrjön, szenvedjen és a legjobb esetben boldogítója legyen a cselekvő férfinak. A cselekvő férfi boldogítója alatt természetesen a nőt, a hitvest, az
anyát értették, aki a családi tűzhely csendes melegénél a
békét, a nyugalmat, a megelégedést képviseli.
A viszonyok századok folyama alatt alaposan megváltoztak. A létért való rettenetes küzdelem, a családalapításnak tengernyi akadályai és nehézségei, a nők számszerinti túlsúlya a férfiakkal szemben, amit a statisztikák
bizonyítanak, az egész világon majdnem kivétel nélkül arra
kényszerítették a nőt, hogy necsak várjon a boldogságra,
várjon arra a percre, mikor kigyullad végre a házi tűzhely
lángja, hanem az élet, mely kérlelhetetlen és nem alkuszik senkivel; vasmarokkal arra kényszeríti a nőt is, hogy
dolgozzék, éljen a maga erejéből, ha tisztességesen élni
akar.
A mai életviszonyok azok, melyek ernancipálják a
nőt — ha akarjuk, ha nem '— és az ez ellen való küzdés,
nem egyéb, mint az élet nem ismerése. Nagyon szépen
hangzanak azok a bársony és selyem között született és
ott élő némely teoretikusok frázisai, melyek azt hirdetik,
hogy a nő legyen hitves és anya. Aláírom, hogy ez az
első hivatása, de ehhez még egy fontos tényező szükséges:
a hitvestárs — és ha ez bármely oknál fogva nem jelentkezik, vagy késik, az élet rohanó árja nem áll meg, hogy

arra várjon, míg ki-ki megtalálja a maga párját. Ma a
nőnek is dolgozni, fáradhatatlan energiát kell kifejtenie, ha
tisztességesen élni akar és azért bele kell illeszkednie a
társadalmi munka rendjébe úgy, ahogy lehet és tud s nagyon helytelenül, mondhatom, szívtelenül cselekszik állam és
társadalom egyaránt, — egyesekről nem is szólva — ha
ennek útjába akadályokat gördít.
Én attól nem félek hogy a szabadság elvonja a nőket
természetes élethivatásuktól, de tartok attól, hogy ha nincsen semmi, ami a családi tűzhely melegét pótolná, elzüllik
a nő. Már pedig ami a házi tűzhelyet, a hitves a (gyermekeket ha nem is pótolhatja, de némileg helyettesítheti, az
csakis a tisztességes munka. A dolgozó, a fáradó, a munka
súlya alatt görnyedő nő előttem több, tiszteletreméltóbb
minden aktiv férfinál; én nem tehetek róla, de ha verejtékével kenyerét kereső nőt látok magam előtt, aki a maga
nőiességének ellentmondó tusák között is diadalmasan állja
meg helyét, az előttem fölemelőbb, mint az aktív férfi, akinek szervezetében van a munka és aki abból kifolyólag
úgyszólván ösztönszerűleg dolgozik.
Sajnálom azt a nőt, aki legszebb éveit, melyek az
anyaság, a hitvesi szeretet számára vannak teremtve, nehéz munkában kénytelenek eltölteni, de semmi sem emel
fel jobban, semmi sem késztet inkább arra, hogy embertársam előtt kalapot emeljek, mintha éppen ilyen nőt látok
d o lg o z n i a mi n d e n n a p i k e n y é r é r t, h a l á to k f á r adozni olyan nőt, aki a maga szépsége és fiatalsága révén
henyélve is megélhetne, akinek talán egy mosolya is elég
lenne arra, hogy megváltsa magát a munkától, de aki
— dacára ennek — büszke öntudattal, a munka nemesítő
hatásába vetett hittel halad az élet rögös, tövises útjain előre.
A legnehezebb problémák egyike megvonni a vonalakat, melyek határát képezhetik azon munkakörnek, melyben a nők megkereshetik kenyerüket. Én úgy tartom, hogy
ilyen határvonalat vonni nem szükséges, de nem is lehet.
Abban a véleményben vagyok, hogy a nő minden munkára
hivatott, mely nőiességével összeegyeztethető, vagyis nem
akadályozza őt abban, hogy hitves és anya lehessen. Más
határvonalat vonni, n é z e t e m szerint, semmi
egyéb, műit az e m b e r i s é g f e j l ő d é s é t megakadályozni.«
Gróf Zichy János mint közoktatásügyi miniszter ígéretet tett a nők munkakörének tágítására vonatkozólag, de
az egyetemen uralkodó vaskalaposság meghiúsította a jogi
pálya megnyitására irányuló kísérleteit.
Nők a nagyváradi gyermekvédelmi szaktanácskozmányon.
Az a modern szellem, amely Bosnyák Zoltánt, az új
államtitkárt, minden izében áthatja, nyilvánul abban is, hogy
ezúttal nem csupán az igazgató-főorvosok, — akik között, sajnos, még egyetlen nő sincsen — és feljebbvalóik
gyűlnek össze Nagyváradon, mint az eddigi szakértekezleteken. Ezúttal meghívták az állami gyermekvédelem 4 női
alkalmazottját: Budapestről Trombitás Erzsébetet, Nagyváradról dr. Pór Sándornét, Szegedről Krausz Bellát, Szombathelyről Kuzmanek Erzsébetet. Sőt a nagyváradi telepbizottság
tagjai is kaptak meghívást, ezek között pedig — fizetéstelen
munkáról lévén szó — természetesen nők is vannak.

Újból megdrágult a kenyér!
Háziasszonyok! még mindég nem
kell választójog ?!
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A Feministák Egyesülete tagjaihoz!
Egyesületünk pontosan fizető tagjainak a lap díjtalanul jár.
A lap érkezésének késedelme vagy egy szám elmaradása a kiadóhivtalnak levezőlapon bejelentendő.
23-án, csütörtökön este 6 órakor egyesületünkben: Szegvári Sándorné elhalasztott
előadása: „A sociális ethika érvényesítése a nevelésben.” Az előadást vita követi.
25-én, szombaton d. u. 4 órakor a régi képviselőház termében (VIII., Főherceg Sándor-u. 6)
Értekezlet a leányok pályaválasztásáról.
29-én, szerdán este 6 órakor a Pesti Lloyd-társaság dísztermében (V., Mária Valéria-

utca 12, főbejárat:) Frau Anna Lindemann (Stuttgart) előadása, melynek tárgya:
Die Hausfrau und die Politik. (A háziasszony és a politika.)
Polémia
A fajegészségtan (eugenika) és a nő.
Írta: HOFFMANN GÉZA, Berlin.
A »Nő« idei évfolyamának harmadik számában rövid
híradás jelent meg a nemrég Budapesten tartott eugenikai
szakértekezletről és az akkor felolvasott előadásomról, a
jelentés kifogásolta, hogy »jobbra is vágtam egyet«: az újmalthusi tanok ellen, balra is egyet: a »ferde úton haladó«
nőmozgalom ellen. Végre hangsúlyozta a híradó, hogy az
anyáknak fontos szerep jut a fajegészségiügy kiépítésében.
Ez utóbbiban teljesen egyetértek ama sorok írójával, sőt
hozzáteszem, hogy szerepük a legfontosabb és épen azért
sajnálom, hogy az anyák egy részénél az eugenika ismertetése az említett híradás tanúsága szerint némi visszatetszést szült. Ezt elsősorban annak tudom be, hogy tapasztalat szerint nálunk a fajegészségtani ismeretek nem terjedtek még el eléggé, ennélfogva hibás következtetésekre
adnak alkalmat. Ha tehát a kérdéssel gyakrabban foglalkozunk a vitás részek is tisztázódnak. Soraimnak ez a
céljuk.
Szabadjon előadásomnak szóban forgó szakaszait itt
ismételnem.
»Hz alkalmasak kiválasztásával összefügg a népesség számának szaporodása vagy csökkenése, amennyiben
valamely faj csak akkor fejlődhetik, ha születési feleslege
van és ha végeredményben jobban szaporodik az őt körülvevő, vele versenyző fajoknál és végre, ha a fajon belül
a kívánatos elemek szaporodása nagyobb az alkalmatlanokénál. A számbeli szaporodás függ egyrészt a születések, másrészt a halálozások számától. (A neomaltusi kutatások azonban arra a meglepő eredményre vezettek, hogy
a halálozások száma törvényszerűen összefügg a születések számával, azaz, ha emelkedik a születések száma, emelkedik a halálozási százalék, a születések csökkentése pedig a halálozás aránylagos csökkentésével jár. A születések korlátozásáról gondoskodó osztály tehát »a legműveltebb és legjobban boldoguló« állandóan felette marad
a többinek, amely több születést, de több halált is produkál,
tehát fizikailag és gazdaságilag satnyább, romlóbb, pusztulóbb. Szerk.) Meg kell tehát állapítani, hogy mennyire
és miért szaporodik vagy fogy a népek, néposztályok vagy
embercsoportok egyike-másika. Azt látjuk mindenfelé, hogy
a kultúra bizonyos magas fokán álló népeknek születési
arányszáma csökken; hasonlóképpen a népességen belül leg-
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gyöngébb ma a szaporodás a legműveltebb, legjobben boldoguló osztályokban. Ez elsatnyulást, romlást, pusztulást
jelent.
Kiszámították, hogy ily viszonyok között néhány emberöltő múlva a ma legkevésbbé boldoguló, de szapora
néprétegek ivadékai ki fogják szorítani az értékesebb elemeket és hasonlóképpen ki lehetne számítani, hogy mikor
süjjednek majd le a mellőzhető népek fokára az angolszászok, a germánok, vagy bizony ellenkező tünetek dacára a fajmagyarok is, feltéve, hogy a születési arányszámban változás nem áll be. Az úgynevezett új-malthusi
tan, mely a gyermekek számának korlátozását hirdeti, vagy
— sajnálom kimondani — az a fajta nőemancipáció, mely
a nőt a gyermekszüléstől elvonja, (Ilyenfajta nőemancipáció
nincs. A nőt a gyermekszüléstől — l’art pour l’art —
nem az emancipáció, hanem a nemi életet kormányzó társadalmi törvények, továbbá az anyát gazdasági függésben
tartó berendezések vonják el. »Az emancipáció« csak azt
akarja a nőkkel megérttetni, hogy ne tűrjön erőszakot a
gyermekszülési tilalom és gyermekszülési kötelezettség végleteiben. Becsületet keresünk az anyaság számára akkor is,
ha az a férfira nézve kényelmetlen, azaz a házasságon
kívüli viszonyban, (Norvégia példája) és jogot arra, hogy
ne adjon több gyermeknek életet, mint ahányat saját egészségének és gyermekei jövőjének biztosítására való tekintettel világra hozni maga kivan. Tehát sem tilalmat, sem
parancsot e téren! Szerk.) a faj romlásához és végeredményben bukásához vezet, már csak azért is, mert ez a
két áramlat éppen a legfejlettebb népeket, a legértékesebb társadalmi osztályokat és a legértelmesebb egyéneket teszi meddővé vagy kevés gyermekűvé, míg az elmaradt népek, a műveletlen osztályok és a gondatlan emberek vakon túlszaporodnak. (A kevesek fenmaradásáról azonban az előbbiek gondoskodhatnak, a gondatlan tulszaporodás pedig a temetők túlzsúfoltságát eredményezi. Szerk.)
És később: »Térjünk át arra a kérdésre, hogyan lehet
az alkalmasok szaporodását előmozdítani. Nehéz feladat, különösen manapság, mikor az egyéni önzés és sok más
körülmény az egy-két gyermekű törpecsaládot honosította
meg. Közvetlen eszköznek tekinthetők a különböző anyagi
kedvezmények a köz részéről sokgyermekű családok javára: az egyszerű pénzsegély; adóelengedés; gyorsabb előléptetés, ha hivatalnokról van szó; a sok gyermekű családapának előnyben való részesítése a választójogban vagy
különböző állások betöltésénél stb. Párhuzamos ezzel
az agglegények vagy a gyermektelen családok megadóztatása. Bár az ily rendszabályok alkalmazása mindenesetre helyén van, sok jót tőlük nem várhatunk, mert akj
anyagi okokból vagy kényelemből idegenkedik a sok gyermektől, annak az állam a gyermek felnevelésével járó kiadást és fáradságot úgysem tudja megfizetni. (S minthogy
az egyén sem győzi a korlátlan számú gyerekkel járó költségeket, a gyerekek vagy szimplán elpusztulnak, vagy
megfelelő nevelés, táplálás, öltöztetés stb. hiányában szükségszerűen a társadalmat károsító elemekké válnak. Az
eugenika tehát semmit sem nyer számukkal. Szerk.) És ne
felejtsük el, hogy az említett kedvezmények, amennyiben
azokat itt-ott már valóban alkalmazták vagy javaslatba hozták, nagyjában épp úgy érintik az alkalmatlant, mint az
alkalmasokat.

»A kívánatosak szaporodását előmozdíthatjuk továbbá
az által, ha elősegítjük a korai — nem a faluhelyen néha
dívó túlságosan korai — házasságkötést és általában oly
körülményekre ügyelünk, melyek a családi élet tisztaságát
biztosítják. Ebből az okból és azért is, mivel a nemi betegségek a terméketlenségnek igen gyakran okozói, a nemi
erkölcsök tisztántartása a fajegészségügynek egyik főkövetelménye. Evvel összefügg az ifjúság nevelése, a családi
érzésnek idejekorán való beoltása. A mai nagyváros tapasztalát szerint hátráltatja, sőt meg is akasztja a tovaszaporodást, tehát pártolandó minden rendszabály, mely az egészséges népelemeket a nagyvárostól távoltartja, vagy onnan
újra kiviszi a vidékre. Minálunk a városok a magyarság
erősségei, számunkra a kérdés tanulmányozása kétszeresen
fontos. Minthogy a népességi szaporodása nemcsak a születések, hanem a halálozások számától is függ1, a fajnak
érdekében fekszik az élet meghosszabbítása is, elsősorban
a lalrosság egészséges, munkára termett részénél.«
Nem hiszem, hogy akad képzett eugenikus, aki a
fentiek helyességét tagadná, hiszen nem egyéni nézetről van
szó, hanem általánosan elfogadott megállapításról. (Csakhogy sajnos, a képzett eugenikus nem képzett feminista
és képzett neomaltusianista. Szerk.) A tudományban
ugyan nincsenek hittételek, tehát bármely kijelentést tetszés szerint szétboncolhatunk, de minden tudománynak
vagy gondolatkörnek vannak alapvető részei, melyek nélkül az illető tudományág vagy gondolatkör el sem képzelhető. Ilyen a mai viszonyok között az eugenikában
az a megállapítás, hogy az előnyös fajfejlődés érdekében
elengedhetetlen a népességnek, (de a neomaltusianismusnak ugyanilyen megdönthetetlen standard megállapítása a
születési és a halálozási szám közötti egyenes viszony.
Ez az alapvető tétel tehát keresztezi az eugenetikái alapvető tételt. Szerk.) még pedig elsősorban a népesség javának nagyarányú szaporodása és hogy a nőnek legfontosabb hivatása az anyaság. Csakúgy, mint a férfié az
apaság. Aki ezeket tagadja, és közvetve vagy nyíltan sokan
is tagadják — az nem nevezheti magát jogosan az eugenika
hívének. Az új-malthusi üzérkedés és »az a fajta nőemancipáció, mely a nőt a gyermekszüléstől elvonja«,
épen azért nem eugenikus, hanem dysgenikus, magyarul:
fajrontó. Természetesen megszorítással emeltem ki itt
is, előbb is a nőmozgalom káros oldalát; akit nem illet,
ne vegye magára. Hiszen a helyes nőmozgalom nem azt
mondja, hogy fontosabb a nemzet számára a női jogász
vagy orvos munkája, mint a nő anyasága; hogy mit is
kíván ama mozgalom, mit és mennyit ért már el, ezt olvasóimnak nem kell elmagyarázni. Az »emancipáció«
nem követel jogászságot, egyetemi tanszéket anyaság hel y e t t ; nem jogi tanulmány, v a g y anyaságról van szó
hanem jogi tanulmányról é s anyaságról, azaz a nőnek! ugyanahhoz a dualisztikus joghoz való jussáról, amelyet jogási
és apa lehetőségeket korlátlanul élvező férfi csupán magánál
vindikál. Szerk.)

Az itt vitatott fajegészségtani kérdéseket pompásai
világítja meg G ruber müncheni tanár a Deutsche Vier
t e l j a h r e s s c h r i f t f ü r ö f f e n t l i c h e s Gesundheits
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wesen 46-ik kötetének első füzetében, melynek beszerzését melegen ajánlhatom, csakúgy, mint S c h a l l m a y e r alapv e tő mu nká j á t: V e r e r bu n g u nd A u sle se , ( 2- ik k i a dá s,
Fischer, Jena, 1910.) mely a fajegészségtannak mondhatnám
bibliája. A tudományos eugenikáról legjobban tájékoztat a
következő folyóirat: A r c h i v f ü r R a s s e n- und G e s e l l s c h a f t s b i o l o g i e , München, Ploetz szerkesztésében. A
gyakorlati eugenika (házassági tilalmak, magtalanitás stb.)
amerikai alkalmazásáról beszámol könyvem: D i e Rassenh y g i e n e in den V e r e i n i g t e n S t a a t e n von Norda m e r i k a (München, Lehmann, 1913.). Az idevágó érdekes
adatoknak valóságos kincsesbányába végre G r u b e r-R ü d i n
könyve: Fortpflanzung, Vererbung, Rassenhyg i e n e (2-ik kiadás, München, Lehmann, 1911.).
(Viszont a neomaltusianismus és emancipáció fajrontásától félők figyelmébe a következő könyveket ajánljuk: Dr.
I. R u t g e r s : Rassenverbesserung. Dresden, Verlag
Heinrich Minden, 1908. Ara 3.— M. Dr. C. V. D r y s d a l e :
The S m a l l F a m i l y System. London, Ά. C. Fifield.
1913. Ara 2 sh. A Neo-Malthusian League különböző kiadványai : London, Queen Anne's Chambers, Tothill Str. Westminster. Charlotte Perkins Gilman: Women and
Economics; The Home, stb. Charlton Co., Newyork,
Wall Str. O l i v e S c h r e i n e r : Woman a n d Labour.
Fisher Unwin, London. A Magyar Közegészségügyi Tanácsnak a G. 0. Sz. beadványára vonatkozó 191 í. október
27-iki Véleménye. Szerk.)

Külföldi szemle.
Az I. C. W. közgyűlése és a római nőkongresszus.
Május hó 4-től 16-ig Róma nemzetközi élete érdekes
szint kap az I. C. W. ott tartandó quinquennialis közgyűlésétől. A Nemzetközi Nőszövetség érdekes és értékes
programmjának feldolgozása gazdagítása lesz a nemzetközi nőmozgalomnak. Kevesebb örömmel emlékezhetünk meg
a közgyűlést követő nemzetközi nőkongresszusról, amelyet
az olasz nőszövetség a nemzetközi udvariasság teljes mellőzésével kizárólag a saját szája íze szerint rendezett be.
Kizárólag olasz referenseket állított a programúiba, a külföldieket csak »hozzászólásra« szólították fel és a nemzetközien megnyilvánult kívánságok teljes mellőzésével a
tárgyakat is »olasz szempontból« választották meg. Illetve
az olasz nemzeti nőszövetség szempontjából, mert az olasz
nőmozgalom másik frakciójának kívánságait ép oly kevéssé
vették figyelembe, mint a nemzetközi kívánságokat. Tekintettel arra, hogy nemzetközi kongresszusról van szó, a
dolog úgy fest, mintha Olaszország a maga egyoldalú céljait szolgáltatná az összes egybesereglőkkel, holott az ilyen
kongresszus célja az összes képviselt országok szükségleteinek szolgálata. Nagyon hasznos volna, ha a Nemzetközi Nőszövetség a quinquenniumjaival kapcsolatban rendezett kongresszusok dolgában valamelyes beleszólást biztosítana magának a jövőben. A Választójogi Világszövetség
kongresszusainak programm-megállapitása példás ezirányban.
A Feministák Egyesülete ügyvezetőjét, G l ü c k l i c h Vilmát és U n g ár Dezsőné választmányi tagját küldte ki
képviselőkül a kongresszusra. A quinquenniumról és a kongresszusról eredeti tudósítást közlünk majd.
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A „rikkancsok” egy csoportja, „munkába” indul. (1. hazai szemie)
(Szőnyi Lajos felvétele.)

I. A n ő k birodalma. Londonban április 11-ike
és 30-ika közt ilyen dinen kiállítás mutatja be a nő tevékenységének sokféleségét. A »Daily News« lapvállalat az
Olympia hatalmas területén kiállítást rendezett a gyermek
jólétével összefüggő intézmények bemutatására és ezen belül
foglai helyet a Mrs. Fawcett elnöklete alatt álló National
Union of Woman Suffrage Societies által rendezett »nők
birodalma.« A hihetetlenül rövid idő alatt összehozott kiállítás ugyan nem üti meg az 1911-ikl berlini és az 1913-iki
amsterdarni hasonló kiállítást, de így is fontos szemléltetőlecke a nők választójogi törekvéseit ösztönző általános tevékenységnek. A kiállítással járó óriási költségeket a nem
militans suffragistek áldozatkészsége viseli. Maholnap Magyarországon a sor hasonló kiállítást rendezni.
II. S t e a d Hotel. Március 31-én nyitották meg 131.
St. Georgs Road, Westminster, Pimlico alatt az első Steadotthont dolgozó nők számára. A csinos, kedélyes otthon
heti 4 shillingért lakást és naponkénti meleg fürdőt nyújt
és igen olcsó élelmezésre is ad alkalmat. Központi fekvése
és kitűnő omnibusz-összeköttetése mellett kiváló szolgálatot tesz majd Londonba érkező, munkát kereső olyan fiatal
jtiökhek, akik szerény tartalékkal indulnak a londoni életnek.
Ezt az otthont a Stead emlékét kultiváló bizottság beleegyezésével kizárólag nők adományaiból szervezték. Az adakozók közt a világ minden államából minden foglalkozás képviselőit találjuk. Királynétól otthon-munkásig a legkülönbözőbb hivatású nők szükségét érezték annak, hogy a nő
egyenjogúsítása nagy bajnokának hódoljanak olyan emlékmű
emelésével, amely Stead önzetlen tevékenységének megfelel.
Az adakozók közt Alexandra királyné 2400.— koronával szerepel.. Egy Budapesten élő angol nyelvtanítónő 500.— koronát gyűjtött tanítványai közt. Legközelebb a második otthont nyitják meg. Ezt munkásnők számára tervezik London

keleti részében, ahol még olcsóbban adnak majd, de sze.rényebb otthont munkáslányoknak. A Stead-bizottság reméli, hogy Stead emlékét minden országban megörökítik
majd egy-egy Stead-otthon alapításával. A norvég nőszövetség mozgalmat indított az irányban,, hogy a jövő évi
békedijat a Stead-alapítványnak adják, a nagy pacifista utólagos megtiszteltetéseképpen. A norvég miniszterelnök csatlakozott a mozgalomhoz, amelyet remélhetőleg a nők világszerte épp úgy támogatnak majd, mint a hivatásos pacifisták.
III. A l o r d o k háza. Lord Charles Beresford legközelebb a lordok házában javaslatot nyújt be a nők választójoga érdekében.
A newyorki fogházak és javítóintézetek új felügyelője.
Newyork nemrégiben megválasztott új polgármesterének, Mr. Mitchelnek, kinek kezében futnak össze a következő
négy évben az Egyesült-Államok legfontosabb városi ügyei,
a legelső feladata volt kiválasztani azokat az egyéniségeket,
aßik egyes kerületeket és bizonyos munkaköröket önállóan
vezethetnek. A legérdekesebb kinevezések egyike volt Katharina Βementt-Davisé, aki a newyorki fogházak és javítóintézetek vezető felügyelője lett. Ez az első eset, hogy
amerikai városban nőt bíztak meg ilyen nagy fontosságú ts
teljesen önálló vezetést igénylő igazgatási ággal. Dr. Davis
tagja a Rockefeller-intézetnek is, amely a női kriminalitás
okainak tudományos vizsgálásával foglalkozik. Mint felügyelőnek évi fizetése 7500 dollár (kb. 40.000 K).
A nők választójoga és a leánykereskedelem elleni küzdelem.
A Választójogi Világszövetségnek tavalyi budapesti .kongresszusán hozott határozatából kifolyólag a vezetőség minden olyan ország kormányához, mely a szövetséghez tartozik,
felterjesztést intézett azon célból, hogy minden országban szervezzenek nőkből és férfiakból álló bizottságokat a leánykereskedelemmel összefüggő összes kérdések tanulmányozására
és az ellene való küzdelem módjainak a megvitatására.
Pályadíj a nők választójogának kérdésére vonatkozólag.
A francia akadémiának etikai és politikai szakosztálya
1912-ben a nők választójogát vetette fel pályakérdésül. Az
eredményt mostanában hirdette ki az akadémia elnöke, aM
bevezető-beszédében utalt arra, hogy a pályázat sikere igazolta, hogy milyen jogosult és időszerű volt ennek a sokat
vitatott témánalk a kitűzése. Összesen 11 munka érkezett be;
ezek közül 2 határozottan ellenséges álláspontot foglalt el
a nők választójogával szemben, 3 csak részben ellenségeset,
6 pályamunka pedig a választójog hívének bizonyult. A dijat
megosztották, még pedig úgy, hogy felét a választójog egyik
ellenzője, a másik felét pedig egyik szószólója kapta.
Hírek az amerikai mozgalomból.
Nebraska állam kormányzója egy 42.523 aláírással
ellátott petíciót fogadott el, mely a nők választójogát sürgeti. A nebraskai törvények szerint valamely törvényjavaslatot tartalmazó petíciót a legutóbbi elnökválasztásnál leszavazottak kétötödének kell aláírni, amely ez esetben 38.000
névaláírást jelentett. Mivel ezt a számot az aláírások még
5000-rel túlhaladták, biztosítva van, hogy Nebraska azon
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öt államok egyike lesz, amelyekben ez év őszén határoznak a nők választójogának sorsa fölött. — A new-yorki antisuffragettek egyik vezéralakja Mrs. Heath, bejelentette a
suffragistekhez való csatlakozását. Meggyőződésének megváltozását azzal okolta meg, hogy ö mint a new-yorki
Háziasszonyok Szövetségének elnöke, munkájában csupán a
suffragistek részéről nyert támogatást s ezért arra a konklúzióra jutott, hogy a suffragistek azok az asszonyok, kik
valóban és okosan szeretik otthonukat.
Különfélék.
Bajorországban most nevezték ki az első női profeszszort, dr. Marianna Plehnt, aki eddig a müncheni egyetem
biológiai intézetében mint asszisztens működött. Most ugyanott egyetemi tanári cimet kapott. Rajta kívül még négy nőnek van egyetemi tanári címe Németországban. — Kaliforniában az ápolónők behozták a nyolcórai munkaidőt.
A. törvény az ápolónők heti munkaidejét 48 órában
állapítja meg. — Az oregoni ipari jóléti bizottság a gyárakban alkalmazott nők bérminimumát heti 8 dollár 25 centben (körülbelül 40 K) állapította meg, munkaidejüket pedig
maximálisan heti 54 órában. — I s z á k o s s á g e l l e n i küzd e l e m n ő i s z a v a z a t j o g g a l . Az orosz parlamentben
a szeszes italok eladását szabályozó törvénytervezet tárgyalásakor egy olyan javaslatot fogadtak el, mely anyáknak
és nagykorú családfentartó nőknek szavazatjogot biztosit
olyan községi gyűlésekben, ahol a szeszes italok eladásának
tilalma fölött határoznak. A javaslat mellett 77-en, ellene
43-an szavaztak. — Darmstadtban nagy tere nyiít a nők
tevékenységének községi ügyekben. A legutóbbi bizottsági választásoknál 22 nőt választottak be a különböző állandó és kiküldött bizottságokba. A legtöbb beválasztott nő
teljes jogkörrel bíró tagja a testületnek, csak néhány esetben bir csupán tanácsadási joggal.

Glosszák.
Mindenható Vilmos.
A c iv ilp ápa me g in t bu llá t ado tt k i. Ő vo lt az,
aki lassankint ötre emelte a nők kötelező három K.-ját —
Kinder, Küche, Kirche, plus Kleider és Kaiser, ezúttal a nők
lovaglására vonatkozóan rendelkezett. A katonatisztek szegény feleségei, úgy látszik, teljesen a hadi reglement alatt
állnak. Nálunk nem szabad nekik férjeikkel karonfogvást
menni, hasított szoknyát nem szabad viselniök, Németországban nem szabad tangót táncolniok, kenyérkereseti munkával sem szabad családi gondjaikon enyhíteni s most a
nagy Vilmos legújabb rendelete szerint nem szabad férfiasan megülniök a nyerget. Hiába derült ki, hogy a nő
szervezetének jobb az egyensúlyozási nehézségekkel kevésbé küzdő férfias lovaglás, hogy a paripa is kevésbé
szenved, ha egyenletes a megterheltetés: Vilmos más véleményen van, az asszonyoknak pedig szót kell fogadniuk.

Egy új tudomány a feminizmusért.
Írta: KIS JÓZSEF
A szocializmus adta politikai lehetőségek és eredmények felkeltették a gazdasági és társadalmi középosztály szervezkedésének gondolatát és így keletkezett a középosztály
gazdasági mozgalma (Mittelstandsbewegung), melynek tudományos rendszere a szociális kollektivizmus. Ez a rendszer
ma még csirájában van; elvei és eszméi még nem igen ismertek, de mert a mozgalom popularitása nem kérdéses,
olyannak találjuk, hogy »A Nő« olvasói előtt célszerű a kérdést megismertetni, mert számot tarthat a feministák érdeklődésére.
Tudnunk kell, hogy a szociális kollektivizmus nem
egyéb, mint a középosztály gazdasági harcának tudományos
rendszere és eszméi minden tekintetben a nők érdekeit és
gazdasági boldogulását célozzák; a feminizmust a maga teljes
egészében megoldandó és teljesítendő kérdésnek tekintik és
szolgálják. Mikép a szocializmus is a proletár nő érdekeiért küzd, csak választójogi felszabadítását — eléggé helytelenül — másodsorban megoldandó kérdésnek tekinti, szintúgy a szociális kollektivizmus is harcol a nő jogaiért, de a
férfinem megoldandó problémáival e g y i d e j ű l e g . Eképpen tehát ez a gazdasági szervezkedési irányzat csak helyesléssel és elismeréssel találkozhatik feministák részéről,
mint ahogy elméleti munkásai (Menger, John Stuart Mill,
Georg Jellinek, Franc Klein volt osztrák igazságügyi miniszter, L. Müffelmann, magyar részről Meszlényi és Szirtes)
számolnak is ezzel.
Mi voltakép a szociális kollektivizmus? Új társadalmi
szervezkedés, kellő társadalmi szervezetekben elhelyezkedett
gazdasági csoportok kollektivizmusa, etikai individualizmus lehetőségével. A kollektív gazdasági harcban az etikai energiák érvényesülésének módja. Hazug társadalmi konvenciók,
»erkölcsi« szabályok és gazdasági »kényszerűségek« kizárásával az emberek boldogulását és életviszonyaik megváltozását
elérni; fölösleges talán hangsúlyoznunk, hogy nemi különbség
nélkül. A szociális kollektivizmus előfeltételének egy részét
már eddig elvégezte a feminizmus differenciáló munkája. A
szociális kollektivizmus ezek szerint mostan csak tudományosan oldja mag a további kérdést, mely azonos a feminizmus
céljával; elvei ezek: a női nemet a férfinemtől gazdaságilag függetleníteni, az emanci p á l t n ő k e t i k a i individualizmusát megteremteni; olyan munkát adván a
nőnek, mely egyéniségének, vágyainak, ambícióinak megfelel.
A szociális kollektivizmus megszünteti a kényszer- és érdekházasságokat és teremti helyébe az olyan házasságokat, melyek a nők egyéniségének és szükségleteinek megfelelnek.
Látni való, hogy ez az egyedüli tudományos társadalmi

,,Rikkancs” a Stefánia-uton (I. hazai szemle)

Szőnyi L. felvétele.
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elmélet, mely teljes egészében a feminizmus céljait szolgálja
a férfinem gazdasági Kérdéseivel egyetemben. Kitetszik azonban az előadottakból az is, hogy ez; az egyedüli fejlődésre képes, társadalmat javító irányzat. Mert míg a szocializmus
tisztán a proletár társadalom érdekeit szolgálja, szemben minden más osztályát, sőt legfőképp a bourgeoisiával; és a középosztály eddig minden társadalmi, gazdasági teória nélkül
állott, mert a demokrácia inkább gyakorlati politika tudományos alap nélkül, a nálunk ismert radikális mozgalom
pedig teória, de minden gyakorlati cél nélkül elméletet szándékozván csak csinálni, addig a szociális kollektivizmus: gyakorlat és tudomány, fejlődésre hivatott, nagy perspektívájú
probléma. A szociális kollektivizmus: jogtudomány, természettudományi alapon, egy új szervezetjog (az új magánés közjog összetétele) lehetőségeért küzdve. Csak jog alapján
érhető el ma cél és eredmény.
Mindezeket pedig ismertetés céljából mondottuk el, legfőképp annak kapcsán, hogy ez az egyesülés előreláthatólag
most nyer szervezeti alapot, nemzetközi testület formájában.
Es nem kétséges, hogyha ez az egyesülés meglesz és munkásságát megkezdi, akkor a feminizmus rendszeres és tekintélyes segítőtársat kap, mely bár többé-kevésbbé könyvékben és agitációs iratokban eddig is úgy, ahogy megvolt,
de harci alakulást most nyer és eredményes munkásságot
csak most fog kifejthetni. Ettől tehát a feminizmus csak
jót várhat.*
* A feminizmus osztályközi mozgalom lévén, örömmel fogad minden
osztály keretében segítőtársakat. A szerk.

„Rikkancsok” a Hangli előtt (1. hazai szemle)
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Önkéntes
lapárusítók
jelentkezését
örömmel
fogadja a kiadóhivatal!

Tátra-Virágvölgy

a Tátra lábánál, széltől és portól védett klimatikus gyögyés nyaralóhely, vízgyógyintézettel Poprád város közvetlen közelében. Innen a Dobsinai Jégbarlang legrövidebb
utón érhető el. Omnibusz-közlekedés minden vonathoz.
Javaivá: Basedow-, neurasthenia, vérszegénység, sápkor,
idegesség» gyomor- és bélbajok stb” betegségeknél; állandó
fővárosi fürdőorvos. Egy minben kényelemmel berendezett
4 szobás villa is kiadó. Az állami hivatalnokok az elő- és utóidényben szobaárakból 50% engedményt élveznek, r. Étkezés: naponta
a penzióban: reggel 2, délben 4 és este 2 fogás 5 korona.
Kívánatra prospektust küld Tátra-Virágvölgy gondnoksága.

Német nőt bankja.
Bár a nők általában a közgazdaság elméleteivel eddig
aránylag kevéssé foglalkozhattak, az az elemi felismerés mégis
közkincse már a dolgozó nőnék, hogy mint minden koncentráció, a tőkekoncentráció is hatalmas erőt rejt magában.
Még megközelítő statisztikai adatok sem állanak rendelkezésre arra vonatkozólag, ,hogy a magyar birodalom
nemzeti vagyonának mekkora hányada van női kézen és
ebből is mely hányad felett van meg a teljesen korlátlan,
szabad rendelkezés joga.
De hogy sokkalta nagyobb, mint amennyi a köztudatba«
él, az legalább is valószínű.
Mindenesetre ezen hatalomnak mai csekély töredéke
is sokkalta nagyobb súllyal esik latba, — már mint közvetlen hatalmi faktor — mint minden más, eddig közvetve
gyakorolt befolyás. A politikai érvényesülés terén — ma
már minden újságolvasó ember tudja — a pénz hatalma a
legnemesebb eszményiség mellett is elsőrangú faktor. A magyar nőmozgalomnak ezért egyik fontos feladata volna a
női tőke képviselőinek szervezésével épp úgy foglalkozni,
mint a nőtársadalom többi rétegeivel.
Ha még ezenfelül figyelembe vesszük, hogy más országokban a jelzett irányban a kezdeményező lépések mái
megtétettek, fontossággal bír az a körülmény is, hogy a
nőmozgalom nemzetközisége magával hozza az icj\i megszervezett női tőkék nemzetközi szervezkedésének lehetőségét is. Ezért is különös figyelmünkre tarthat igényt az a
bank, melyet a német nőmozgalom teremtett meg magának
Berlinben: »Frauenbank eingetragen Genossenschaft mi*
beschrAnkter Haftpflicht« bejegyzett cég alatt. Eredetileg
»Genossenschaftsbank! selbststAndiger Frauen« volt a cég hivatalos neve.
Alapításánál, 1908-ban, csak az volt a cél, hogy az
élettel küzdő nők támasza és segítője legyen. Szervezete a
korlátolt felelősségű társaság, szövetkezeti alapon. Minden
részjegy 100 márka, amely részletekben is befizethető. Ezernél több részjegyet egy személy nem vehet. Részjegyet csak
nők jegyezhetnek, akik tagjai a német nőmozgalom szervezeteinek. Ezek a részjegyek osztalékjogosultsággal bírnak és
1912-ben öt százalék osztalékot kaptak. Eddigelé körülbelül egymillió márka van befizetve. A tagok száma megközelíti
az 1500-at.
Pontos adatokat a betétek és letétek összegéről, valamint a részjegyek befizetett összegének magasságáról a vezetőség nem ad.
A banknak nyolc osztálya van: h i t e l o s z t á l y , az
összes folyó bankügyletek eszközlésére, értékpapír-osztály, jelzálogosztály, bizalmi (bank!) osztály,
házkezelési osztály, vagyonkezelési osztály, j o g i
osztály (ingyenes jogi tanácsadóval), végül információs
osztály. Felöleli tehát a rendes bankügyletnek összes ágait,
kivéve a financirozásokat és hasonló tranzakciókat, melyeket már a rendelkezésre álló saját tőke alacsonysága lehetetlenné tesz.
A bank összes üzleteit a közgyűlés által választott két
igazgató (Vorstand) — akik tagjai a szövetkezetnek — vezeti. Alapszabály szerint a közgyűlés még három helyettes
igazgatót választhat. A felügyelő-bizottság (Aufsichtsrat) 6
tagból áll, de 15 tagig kibővíthető.
Ez a szervezet 1914. január óta hetenkint megjelenő
folyóiratot ad ki »Frauenkapitel, — eine werdende Macht«

címen.
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Ezek az alapok immár le vannak fektetve és mindenesetre érdemes a további fejlődését szemmel tartani. Egyelőre bizonyára csak a vezetőség személyi kvalitásain múlik,
hogy mennyi eredményt ér el, de a német nők közismert
lelkiismeretessége és pontossága mellett nem igen kell tartani attól, hogy nem fog tovább még jelentékenyen fejlődni.
Fejlődése pedig talán meg fogja mutatni azt a helyes utat,
melyre, ha elérkezett az idő, a magyar nőmozgalom vezetőinek is lehetséges, talán kell is lépniök.
Leonardus.
A nő a magyar fürdőpolitikában.
Azoknak a ki nem aknázott kincseknek a sorában,
amelyek Magyarországot a világ legjobbmodú nemzetei szintjére emelhetnék, nem utolsó ásványvizeink és üdülőhelyeink
gazdagsága. De amint Jászai Mari Szovátáról mondta: az
úristen az egyik kezével összeszedett minden szépet, jót
és ráhintette Szovátára, a balkezével pedig fogta a kész
Szovátát és magyar nemesnek ajándékozta és ezzel megpecsételte sorsát, — úgy valamelyes változattal mi is mondhatnók: a kész Magyarországot kezelésre átadta a férfiaknak. Mint minden, fürdőpolitikánk is áldozata ennek az egyoldalúságnak. Svájc, Svédország, Norvégia és Hollandia fürdőhelyei majdnem kizárólag női adminisztráció alatt érték
el mai magas standardjukat. Az a tény, hogy az üdülőhely
megválasztása dolgában legelsősorban az asszony a döntő
faktor, — hiszen az orvos is lehetőleg oda küldi a családot,
ahová a ház asszonya kívánkozik — érthetővé teszi, hogy
a fürdőpolitika irányításában is döntő szerepet kellene juttatni a nőnek. Szívesen megy-e valaki erre, vagy arra a
helyre, ismételten elmegy-e, lelkesedik-e érte, másokkal is
megkívántatja-e ugyanannak a helynek a felkeresését: teljesen attól függ1, hogy a fürdők s üdülőhelyek kielégítik-e vendégeiket. A gyermekeikkel is messze földre vonulók nyaranta
ismétlik: szívesen maradnék itthon, nagy fáradság a külföldrejárás gyerekekkel, de itthon tűrhetetlenek az állapotok.
S felvonulnak a panaszok: a rossz, vagy elérhetetlen
aru lakások, az öt garassal többet elköltők brutális imádása
es a szerényebbek igényeinek mellőzése, a gyermekek ellátásának nehézségei, a szolgabírói stiklik civilizált ember
ggomrát felforgató visszatérése, egyik-másik helyen antiszemita pöffeszkedés, vagy gentry-kíméletlenség, legtöbb helyen tűrhetetlen éjjeli mulatozások zaja stb. stb.
S mintsem hogy mindezt tűrjék, asszonyaink zöme kitelé kívánkozik: fürdőkbe, üdülőhelyekre, ahol talán kevésbbé
kedvező gyógyeszközök, források, vizek, erdők, de emberséges viszonyok tűrhető nyaralással biztatják.
Akik itthon ankéteznek és bizottságoznak, jól tennék,
ha fürdőpolitikánk gondját megosztanák a magyar asszonyokkal. Ha az asszonyt meg tudják nyerni a magyar fürdőknek, akkor ki fogják aknázhatni hazánk eglyik legnagyobb
kincsét. Asszonyok nélkül nem csinálhatunk helyes fürdőpolitikát s következetesen nem remélhetjük fürdő-életünknek azt a gazdasági fellendülését, amelyet ankétekkel és
bizottságosdikkal eddig hiába próbáltunk elérni.
Dr. G—y. J.—f

IGLÓFÜRED gyógyfürdő (Szepes m.)
vasúti állomás: Igló. (Automobiljárat.) Gyönyörű
fekvéssel, fenyvesekkel körülövezve, teljesen védett
fekvésű hely. Elsőrendű vízgyógyintézet az összes
fizikai gyógyító eljárásokra. Inhalatorium, szénsavas fürdők, fekvőcsarnok, hízlalókura stb. Szórakozásokról gondoskodva. — Kitűnő konyha. Fürdőorvos dr. Lorenz Hugó. Árak mérsékeltek. Tájékoztató leirást (prospektust) kívánatra küld Iglófüred gondnoksága.
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Magda-Margit.
Írta: Charlotte Perkins Gilman.

Fordítja: Ágoston Petemé.
(Folytatás.)
— Hogy meg tudja maga kínozni az embert, Armstong
doktor, — felelte. — Természetesen egyiket épp úgy kifogásoltam, mint a másikat.
Lorgnonját szeméhez emelve, körülnézett s aztán, hogy
más irányba terelje a beszélgetést, megjegyezte:
— Úgy látom, hogy a nap végül mégis ki fog bújni.
— És miért gondolja, hogy a leány többet vetkezett, mint amennyit ellene vétettek? — folytatta kínzója.
Ezúttal Briggsné nem vette azonnal tudomásul a kérdést, hanem leányához fordult:
— Daisy, kedvesem, úgy látom, hogy ott a szikla
alatfc szép áfonyabokrok vannak. Szedhetnél nekem egy
keveset.
— Nagyon szívesen, mama, — mondta a leány, aki
örüli az alkalomnak, hogy fölugorhatott; vette a kis kosarat,
amit Newcome feléje nyújtott s vidáman elszaladt.
Alig távozott el a leányka, Briggsné sietett válaszolni:
— Bocsásson meg, kedves Armstrong, de nem szeretek efajta könyvekről a leányom előtt tárgyalni, ö, mint
tudja, még csak tizennyolc éves és még félig gyermek.
— Nem is lesz más soha Laura, ha annyira félted
attól, hogy egyet-mást megtudjon.
Yale kisasszony megjegyzése eilen a tiszteletes úr
protestált:
— Oh kedves Yale kisasszony, Daisy semmiesetre
sem tudatlan! Mi csak azt nem akarjuk, hogy a rosszról is
tudjon.
Newcome doktor, aki azzal volt elfoglalva, hogy öszszeszedje a fatányérokat, papírszalvétákat és kosarakba rakja
azt a sokféle maradékot, ami csodálatosképpen minden
pikniket jellemez, most megszólalt, hogy tréfás bűnbánattal
kérjen bocsánatot.
— Máskor majd igyekszem jobban viselni magamat,
asszonyom. A könyvet magam még nem olvastam el, de
sokat hallottam felőle, s azt hittem, érdekelni fogja önt.
— Úgy tudom, hogy az csakugyan nagyon kitűnő
könyv, — jegyezte meg Yale kisasszony, de Briggsné dühösen szólt közbe:
— Hogy mondhatsz ilyet, Mary! Hisz az a könyv
a bűnt védelmezi.
— Ugyan hagyja el, nagyságos asszony, — veté
közbe könnyedén Armstrong — az a szegény lány biztosan
eleget szenvedett ahhoz, hogy egy kis védelem is ráférjen.
— Én teljesen osztom Briggsné önagysága véleményét, — jelentette Id Newcome doktor jószivüen. — ö valószínűleg a hőst érti.
— Oh nem, — jegyzé meg a tiszteletesné határozottan,
— nem a hőst értettem. Nagyon természetes, hogy az ő
magaviselete is kifogásolható, de azért az ő jeileme mégsem nevezhető természetellenesnek. Hanem a leány! Igazán
csodálatos, hogy lehet egy ilyen teremtést még mentegetni?
Férje egyetértőleg tette hozzá:

—
Igazad van, kedvesem, most is, mint mindig! A
bűn egyedüli büntetése a halál.
De az asszony nem sok ügyet vetett erre a megjegyzésre, hanem bájosan folytatta:
— Mindenesetre mindnyájunknak jogunk van ahhoz,
hogy valamely dologról tetszés szerint véleményt nyilvánítsunk, kedves Armstrong. A nőnek azonban az élete:
másképpen kell felfogni, mint a férfinak. De volna olyan
szíves Daisynek a zsakettjét odavinni? Most könnyen hivösre válhatik az idő.
Semmi jel sem mutatott ugyan arra, hogy ez az aug.isztusi este hűvösre forduljon, de azért az anyai gondoskodás
mégis meghatóan szép volt, és Armstrong minden látha.
ellenkezés nélkül felállt és karjára véve a kabátot, elindult.
A tiszteletes úr jóllakottan és peckesen ült, hátát egy
sziklának támasztva, s ruhája ráncaiból a morzsákat szedegette; neje ugyanazt a támlái használva, látszólag nyugodtan ült helyén, jól leplezve gondolatainak más irányban való elfoglaltságát.
Yale kisasszony Newcomenak segített a kosarakba
becsomagolni és helyeslőleg bólintott, amikor az a maradékokat tartalmazó csomagot egy sziklahasadékba rejtette, míg az összegyűlt ételhulladékot szétszórta a lejtőn.
— Nagyon helyes érzékre mutat, — jegyzé meg Yale
kisasszony. — Az ételt majd megeszik az állatok, a hangyák pedig nem fognak idehúzódni s a hegygerinc tiszte
marad a jövő kirándulásra.
— Mit gondol, ha szivarra gyújtanánk, Newcome
doktor, s kissé előbbre mennénk, — szólalt meg a tiszteletes úr.
Nekiindultak; az idősebb úr a lefelé vezető út
felé tartott, Newcome azonban hirtelen megállt a nagy
balzsamfánál s a széles lehajtó ágak alól felvett valamit.
Sem a hátul maradt hölgyek, sem az elől menő úr nesr
vette észre, amint egy gyűrött kék szalagcsokrot a zsebébe rejtett. Battelsmith a kötelességérzet állandó megtestesülése, fogta a kosarakat és követte őket.
Briggsné, akinek még nem volt kedve fölkerekedini,
felhasználta ezt a nyugodt pillanatot a beszélgetésre.
— Yale Mary, — kezdte — szeretnék veled valamiről
beszélni. Ha csak van valami befolyásod arra a kis vöröshajú madárijesztőre, azt tanácsolom, hogy használd föl.
— Kissé szigorú vagy vele szemben, Laura. Én inkább csinosnak találom.
— Csinos?! A sárga szemével, meg a szeplőive!
s azokkal a borzalmas kék szalagokkal? Vajjon miért
ragaszkodnak ezek a vöröshajú lányok annyira a kék hajcsokorhoz? Ez a leány nagyon helytelenül viseli magát!
— Csakugyan? Yale kisasszony teljesen elmerülve tisztogatta egy kis balzsamág hegyét.
—
Te olyan elnéző vagy, Alary. Nézz ide!
Briggsné megfogta barátnője karját s a hegygerinc
egy kiálló pontjára húzta.
— Látod ott lent azt a házat? Nos hát, a mi ablakaink ide néznek, s én majdnem minden este látok itt
alakokat, éppen itt, ahol most állok. Egy valóságos csabító ez a leány.
(Folyt. köv.)
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Ma, április 19-én, vasárnap d. u. 3 órakor

XVI. évi rendes közgyűlés.

Napirendje lapunk múlt számában és az időközben szétküldött
meghívókon.
Egyesületi összejövetelek:
22-én, szerdán este együttes séta. Találkozás az egyesületben fél 8 órakor.
26-án, vasárnap,
kirándulás
Gödöllőre.
Találkozás
reggel pontban 8 és fél órakor a k. p. u. érkezési oldalán,
a vicinális állomásnál.
Ezenkívül minden hétfőn este fél 8 órakor díjtalan
német társalgási tanfolyam.
Miss Sylvia Pankhurst, a militans angol suffragettek
egyik vezére a napokban előadást tartott Budapesten. Bár
Magyarországon remélhetőleg nem lesz szükség a választójog kiküzdésénél azokra az eszközökre, melyekkel a suffragettek akarják céljukat, a nők választójogának törvénybeigtatását elérni, mégis illendőnek tartottuk, hogy Miss Pankhurstot
egyesületünkkel és annak munkájával megismertessük és vele
szemben, aki nagy áldozatokat hoz a nők választójogáért,
egyesületünk nagyrabecsülését kifejezésre juttassuk. Miss
Pankhurst meghívásunkra felkereste egyesületünket és igen
nagy érdeklődést mutatott munkánk iránt. Szakmunkánk részletei közül főleg az állásközvetítés és a betegsegélyezés
javítására irányuló törekvéseink keltették fel érdeklődését.
Tagtársaink igen kellemes fiatal hölgyet ismertek meg Miss
Pankhurstben, aki hosszabb időt töltött körünkben igen jó
hangulatban és annak a reményének adott kifejezést, hogy
Angliában rövidesen kiküzdik a választójogot és a szigetország példája azután a kontinensen is hamarosan célhoz
juttatje a választójogi nőmozgalmat.
Miss Pankhurst egyesületünk elnöke és jegyzője kalauzolása mellett megtekintette a főváros néhány szociális intézményét. Különösen az állami gyermekmenhely érdekelte,
melynek bemutatását dr. S ζ a n a Sándor igazgatófőorvos
alapos előadással kisérte.
Két fontos külföldi összejövetel. Rómában tartja
május 4-16-i g közgyűlését a Nőegyesül e t e k Vil á g s z ö v e t s é g e . (I. C. W.) Magyar csoportjának egyesületünk is tagja a szövetség1 megalakulása óta. Felhívjuk
tagtársaink figyelmét erre az érdekes nemzetközi összejövetelre, melynek napirendjén többek között »A nói munka
értékelése« is szerepel. A közgyűlést nemzetközi nőkongresszus követi. — B e r l i n b e n
május 21-23-ig a
K a u f m a n n i s c h e r Verband f ü r w e i b l i c h e Ang e s t e l l t e ü n n e p l i 25 éves f e n n á l l á s á t . A szoros
barátság, mely bennünket e mintaszerű német testvéregyesületünkkel összeköt, kívánatossá teszi, hogy vendég gyanánt résztvegyünk a közgyűlésen, ahol mindenesetre itthoni
viszonyainkban is értékesíthető sok szép impresszióban lehet
jészünk.
Érdeklődő tagtársainknak mindkét összejövetelre vo-

natkozó közelebbi felvilágosítást készséggel ad meg egyesületünk elnöksége.
A humánus főnök. Egy tagtársunk beteg lett, valószínűleg a nagy hajsza folytán, melyben dolgozott.
Kórházba került, ahol tíz napig gyógyították, azóta is kezelésre jár naponta. A kórházból kijövet három napig még
otthon tartózkodott, hogy megerősödjék. Főnöke a kórházban eltöltött időről igazolványt kért, és minthogy a kórházból való elbocsátás és a szolgálat megkezdése között
három napi differencia volt, ezt a 3 napot nem akarta
megfizetni. Végül persze kifizette a munkabért teljesen, és
meg van róla győződve, hogy ő a legjobb főnök és a
leghumánusabb ember szerte a világon.
Tagtársaink jól teszik, ha az ilyenféle eseteket tudomásunkra hozzák, a többiek okulására. Az egyesület ereje
segít ott is, ahol az egyéni erő felmondja a szolgálatot.
Nőtisztviselők nyugdíja. Elég gyakran hangoztatjuk, de
úgy látszik, még mindig nem elég nyomatékkal, hogy nekünk
tisztviselőknek fontos érdekünk aggkorunk, vagy munkaképtelenségünk idejéről olyan nyugdíjellátással gondoskodni, mely
független a mindenkori állásunktól, nem köt le bennünket,
talán alacsony fizetéssel és egyéb kedvezőtlen körülmények
között egy rossz álláshoz, csak azért, mert esetleges változtatás a nyugdíjigény elvesztésével jár.
Az sem elégíthet ki bennünket, ha visszafizeti a vállalat befizetett járulékainkat, mert nem pénzről, hanem az elveszett időről van szó ezekben az esetekben. Azért ismételjük
meg minden alkalommal, hogy számunkra, addig míg a kötelező állami nyugdíjbiztosítás nem lép életbe, az egyetlen
kedvező megoldás a Magántisztviselők Országos Nyugdíjegyletéhez csatlakozni.
Ha belépésünk idején tisztviselőnők vagyunk, változtathatunk pályát, akár visszavonulhatunk teljesen a kenyérkereső pályától; ha befizetéseinket tovább teljesítjük, meglesz idejében a nyugdíj, vagy munkaképtelenség idejére
járó járadék. Kérjünk alapszabályokat a M. O. Nyugdíjegyletétől, Budapesten V. Báthory-u. 5.
Üdülőtelep. Tagtársaink különböző fürdőhelyeken igénybe
vehetik egyesületünk kedvezményeit. Legújabban Trencsénteplícz-fürdő igazgatósága engedélyezett Engel Berta igazgatósági tag közbenjárására messzemenő kedvezményeket.
Üdülőtelepünk ismét Schön tag dr. svedléri ifjúsági telepén nyer elhelyezést.
Szombathely. Német t a n f o l y a m u n k megkezdődik
a napokban. Az órákat hétfőn és pénteken este fél 9-től
fél 10-ig fogják megtartani. A tanfolyan vezetését Hermanne
Szili Elza vállalta. További jelentkezések elfogadtatnak.
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Lépéseket fogunk tenni az irányban, hogy a tornatanfolyam látogatói a szabadban folytathassák a tornát,
esetleg megtanulhassák a kosárjátékot, melynek kellékeit még
tavaly beszereztük, de melynek gyakorlását a szokatlanul
esős időjárás a múlt nyáron lehetetlenné tette.
Titkárunk jelenti, hogy március hóban 3 tagot sikerült álláshoz juttatni
Megbeszéltük a következő estély programmját. Az
estélyt valószínűleg május első szombatján fogjuk megtartani; a programmot annak idején közölni fogjuk.
Tagtársaink igénybe vehetik a budapesti központ öszszes fürdőkedvezményeit.
Dr. Feldmann Bódogné alelnök .

A Nőtisztviselők Országos Egyesületének évi
jelentése. A XVI. évi rendes közgyűlés elé
terjesztve 1914. április hó 19-én.
Tisztelt Közgyűlés!
Az elmúlt esztendő egyesületünknek azt a folytonos és
megszokott fejlődését mutatja, melyről beszámolni évenként
igaz örömünkre szolgál.
A szervezkedési kedv és öntudat fejlődését mutatja az
idei belépők száma: Volt a múlt év végén összesen 3570
tag, belépett az idén 415 rendes és la kültag, kilépett 59
rendes és 6 kültag, meghalt 2, van tehát összesen: 3933
tagja jelenleg egyesületünknek.
A nőtisztviselők érdekeit állandó intézményes munkánk
utján és egyes kimagaslóbb események alkalmán örvendetes
eredménnyel volt módunkban előmozdítani. Ahol saját munkánktól függött az eredmény, ott mindig sikerrel dolgoztunk,
ahol a törvényhozást kellett megnyernünk érdekeink felismerésére, ott jogtalanságunk következtében elenyészően csekély
eredménnyel járt a végletekig megfeszített munkánk, törekvésünk.
Ha visszatekintünk az idei esztendő főbb mozzanataira,
akkor egy szembeötlő és örvendetes tényt állapíthatunk meg,
azt ugyanis, hogy abban a szociális munkában, melyet éveken
át csak néhány tisztikari tag végzett egyesületünkben, az
idén régi óhajtásunk teljesülvén, a tagtársak nagy számban
és lelkes érdeklődéssel vettek részt. Észrevették a bőven kínálkozó alkalmat és céltudatos munkával vitték előbbre törekvéseinket.
Törvényjavaslatok.
Négy, bennünket igen közelről érintő törvényjavaslat
került az idén nyilvánosságra. A polgári törvénykönyv tervezete, a záróráról, a vasárnapi munkaszünetről és az
ipari bíráskodásról szóló törvénytervezetek.
Előkészítésükben mintegy 15 esztendeje vesz részt
egyesületünk, mégsem elégítik ki a hozzájuk fűzött várakozásokat, valamennyi túlnyomó részben a munkáltató és nem
a munkát vállaló érdekeit védi.
A záróra-törvény.
Közvetlenül a múlt évi közgyűlés után tagértekezletet
hívtunk egybe május 8-ra egyletünkbe, melyen jogviszonyaink
szabályozásával és az akkor nyilvánosságra jutott záróratörvényjavaslattal foglalkoztunk. Gergely Janka elnökünk ismertette a tárgyat. A gyűlésből ismét felterjesztéssel fordultunk a kereskedelemügyi miniszterhez, melyben a tervezethez

néhány módosítást hoztunk javaslatba, a záróra megrövidítése
és általánossá tétele érdekében.
Az alkalmazottakra nézve ha nem is kedvező, de tűrhető zárórajavaslat keresztül ment az összes érdekelt testűletek kritikájának retortáján és az utolsó pillanatban, a képviselőházi benyújtás előtt, egy olyan sérelmes változtatást
eszközöltek rajta, mely a szombati zárórát 8 óra helyett
10 órában óhajtotta megállapítani.
Egyesületünk értesült az egészen titokban, a munkaaaók érdekcsoportja egy elenyésző töredékének kívánságára
történt merényletről. Ε sérelem annál kirívóbb volt, mert
a minisztérium eredeti tervezete, igen helyesen, módot kívánt
nyújtani arra, hogy a szombat esti záróra 7, esetleg 6 órában
állapíttassék meg.
Azonnal értesítettük az összes kartársi egyleteket a
közeledő veszedelemről, de csakis a M. O. Sz. és a
K. A. Ο. Ε. érdeklődött az ügy iránt. A két egylet vezetőségével együtt sürgősen igen erélyes akciót indítottunk a
szombat esti korábbi záróra érdekében. Nagy egyesületközi
küldöttségben mentünk a kereskedelemügyi miniszterhez s
miután tőle nem kaptunk Ígéretet a kedvezőbb elintézésre,
tiltakozó nagygyűlést hívtunk egybe a fentnevezett két kartársi egylettel május 26-ra. A nagygyűlésen néhány főnöki
egyesület exponense is megjelent és követelésünk mellett
szólaltak fel.
Az impozáns gyűléssel és minden törekvésünkkel csak
egy fél órával tudtuk a szombat esti zárórát kedvezőbbé
tenni. A képviselőházi szakbizottságban kérésünkre történt
felszólalásnak sem volt nagyobb súlya. Kaptunk egy régen
várt, kiküzdött törvényt, mely a munkaidőt egyáltalában nem
szabályozza, az üzletek és irodák nyitvatartásiit pedig hajnali
5-6 órától este 8 óráig, egyes szakmákban még tovább és
szombaton este minden szakmában este fél 10 óráig engedi
meg. A törvény revízióját követeljük azóta minden alkalommal.
A Polgári törvénykönyv.
Behatóan foglalkoztunk az új polgári törvénykönyv
tervezetével és elküldöttük felterjesztésünket az igazságügyi
minisztériumba. A felterjesztésünk nem terjed ki a tervezet
egész anyagára, miután a Feministák Egyesülete részletes
előterjesztésben foglalt állást a nők általános kívánságai
szempontjából. Mi csupán »a munka jogviszonyai«
című fejezettel foglalkoztunk, mely a szolgálati szerződést
tárgyalja részletesen. Bizottságot küldtünk ki a javaslat
tanulmányozására, ebben a bizottságban dolgoztak Β e s n y ο
Béla dr., Gergely Janka, K l e i n Laura, Seidberg Róza,
Ungár Szerén, W i 11 h e 1 m Szidónia tagtársak. Felterjesztésünkben sok olyan indítványt tettünk, mely az alkalmazottak
összességének érdekeit szolgálja, de ezenkívül a nőtisztviselők
speciális kívánságainak is igyekszünk érvényt szerezni. Például
arra nézve, hogy törvény tiltsa el a nőalkalmazott házassági
tilalmának szerződéses kikötését, vagyis, hogy házasságkötés
miatt senkit a szolgálatból elbocsájtani ne lehessen. Anyaság
esetére 8 heti munkaszünet elrendelését kérjük, oly módon,
hogy az alkalmazott ez idő alatt helyettes állítására ne legyen
kötelezve, de ne is legyen ez alatt a munkaszünetelés alatt
vagy e miatt a szolgálatból elbocsájtható. Foglalkozik beadványunk ezenkívül a versenytilalom és kollektív szerződések kérdésével stb.
Tudjuk ugyan, hogy a kereskedelem alkalmazottai szá-
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mára külön törvény készül, mely jogviszonyaink minden
részletét lesz hivatva rendezni, mindamellett fontosnak tartjuk, hogy a polgári törvénykönyv, mely e kérdések elvi
részére nézve irányadóul szolgál, szintén olyan rendelkezéseket tartalmazzon, melyek az alkalmazott érdekeivel minden tekintetben számoljanak.
A
vasárnapi
munkaszünet
törvényjavaslatát
néhány hét előtt megkaptuk vélemény-nyilvánítás céljából. A
tervezet erős kritikát váltott ki tagtársainkból, melynek kifejezést is adtak azon az értekezleten, melyen egyesületünk
titkára, ismertetve a javaslatot, részletesen foglalkozott annak
egyes sérelmes 3-aivaI. A munka vasárnapi szünetelését
mondja ki a tervezet elv gyanánt, de rendelkezéseiben
ezt az elvet annyira keresztül-kasul lyukasztja kivételekkel,
hogy az alkalmazott vasárnapi pihenője voltaképen teljesen
illuzóriussá válik. Egyesületünk felterjesztésében változatlanul
megmaradt ama régi álláspontja mellett, melynek értelmében
minden irodára és üzletre nézve az egységes 36 órás vasárnapi munkaszünetet követeli.
Az ipari bíróságokról,
szóló törvénytervezet is most került nyilvánosság elé. Besnyő
Béla dr., egyesületünk ügyésze ismertette egy értekezlet
keretében főbb rendelkezéseit.
A tervezet megszünteti az ipartestületek egyoldalú bíráskodását és bevonja a laikus elemet a bíráskodásba,
amennyiben minden szakbíró mellé egy főnököt és egy
alkalmazottat rendel ülnök gyanánt. Mi felterjesztésünkben
egy lépéssel tovább menve, azt kérjük, hogy a főnökök és
alkalmazottak testületeit ruházzák fel az ülnökök kijelölési
jogával.
Nagy hibája a tervezetnek, hogy a nőmunkások és
női alkalmazottak választójogának kérdését nyitva hagyja
és a gyakorlatra bízza a kérdés megérlelését. Természetes,
hogy nyomatékkal utalunk erre a hibára és kiküszöbölését
kívánjuk.
Reméljük, hogy a javaslatoknál a szakkörök elé terjesztése nem csupa formaság volt és hogy az alkalmazottak
testületeinek véleménye alapján a tervezeteket megfelelően
átdolgozzák az illetékes ügyosztályok.
A betegsegélyezés.
A betegsegélyző-törvény reformja, értesüléseink szerint, már a komoly előkészítés stádiumában van. A tervezet
sok tekintetben hátrányosabb, mint a jelenlegi helyzet.
1914. február hó 9-ikére értekezletet hívtunk öszsze a reform tárgyában. A tárgy előadója elnökünk
volt. Részletes, beható tárgyalás után felterjesztést intéztünk
a törvényt előkészítő kereskedelemügyi minisztériumhoz. Főreform gyanánt kérjük, hogy a betegsegélyző törvény hatálya
az ügyvédi-, közjegyzői-, mérnöki- stb. i r o dák a l k a l m a z o t t a i r a is k i t e r j e d j e n . A kötelező
biztosítást k é r j ü k 6000 k ο r. f i z e té s i g és a betegsegélyzők szervezetében azt a módosítást, hogy ezentúl kétharmad részben alkalmazottak és egyharmad részben munkaadók vezessék a pénztárakat. Megismételtük ezenfelül az anyasági b i z t o s í t á s kiépítésére vonatkozó
régen ismert kívánságunkat.
A kereskedelemügyi miniszter válaszában a betegsegélyző törvény reformját megígéri és azt is, hogy az érdekeltek minden rétegének kívánságát figyelembe fogja venni.

Tartunk tőle, hogy az érdekeltségek anyagi erővel,
választójoggal, tehát hatalommal felruházott rétegének, a
munkaadónak érdeke fog érvényesülni, úgy, mint a záróra-törvénynél is.
A törvények ellenőrzése.
Sok munkát adott a záróra-törvény és a vasárnapi
munkaszünet betartásának ellenőrzése. Mindkettőt a munkaadók sok helyütt megszegik. A tudomásunkra jutott eseteket
feljelentettük az illetékes hatóságoknál. A hatóságok elintézése nem elégített ki bennünket, miért is fontosnak tartjuk,
hogy a helyszínen való ellenőrzéssel a szakegyleteket ruházzák fel hatósági jogkörrel. Ebben az irányban mozgalmat indítunk, de utalunk reá minden tör vény előkészítés
alkalmával már évek óta.
Szervezkedés.
Hogy kellő erélylyel léphessünk fel mindama törvénytervezetekkel szemben, melyek legtöbb esetben jogtalanságunkat
kívánják kodifikálni, nagy munkálkodást fejtettünk ki a kartársnőknek egyesületünkbe tömörítése érdekében.
Ha nem sikerül a törvényhozást meggyőznünk afelől,
hogy a szociális törvényalkotásnak az a kötelessége, hogy
az alkalmazottat védje, akkor erős összetartással kell a törvényben előírottaknál jobb munkafeltételeket kivívnunk, ehhez
pedig összes kartársnőinknek összetartására, egyesületünkbe
szervezésére van szükség. A szervezetlenek tájékozatlansága
meghiúsítja minden törekvésünket.
Országos nagyűlésünk.
A magántisztviselők jogviszonyait szabályozó törvény
tervezete második szövegében is elkészült. A minisztérium által
kibocsátott javaslat nem volt kielégítő és ezért június hó
14-re országos nagygyűlést hívtunk egybe a Lloyd-társulat
termébe, amikor pontról-pontra foglalkoztunk azokkal a kivánalmakkal, melyekkel az alkalmazott jogviszonyait rendező
törvénynek számolnia kell.
Ezen a gyűlésen képviseltette magát a kereskedelemügyi minisztérium Jezsovics János miniszteri titkár által, résztvett kívüle a gyűlésen dr. Pap Dezső, a törvény kodifikátora. Ha az ő meleg szociális érzése érvényesülhetne,
nem kellene rettegnünk minden törvényjavaslat megjelenése
alkalmával. Képviseltették magukat a gyűlésen a Magántisztviselők Országos Szövetsége, a budapesti betegsegélyző
pénztárak, valamint temesvári és szombathelyi fiókegyesületeink elnökeik által.
A gyűlésen a szolgálati szerződés, felmondás, végkielégítés tárgyát dr. Besnyő Béla, egyesületünk ügyésze ismertette. Az üzleti záróra, munkaidőt Fehér Jolán alelnök.
Vasárnapi munkaszünetet, Klein Laura könyvtáros. Az egészség védelme az irodákban, szabadságidő: dr. Ihrig Lajos, a
Ferenc József-körház főorvosa. A nyugdíjkérdést Willhelm
Szidónia titkár fejtegette. A női választójogról Szabados
Clotild alelnök, a női kereskedelmi szakoktatásról Gergely
Janka elnök beszélt.
Az országos nagygyűlés határozatait felterjesztettük a
kereskedelemügyi minisztériumhoz, hogy a magánalkalmazottak jogviszonyainak törvényes rendezése során az érdekeltek egy tekintélyes rétege, a nőtisztviselők kívánságainak
érvényt szerezzünk.
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Női kereskedelmi szakoktatás.
A női kereskedelmi szakoktatásra vonatkozólag hozott
határozatot, melyben női felső kereskedelmi iskolák felállítását és az egyesztendei szaktanfolyamok beszüntetését, valamint a zugiskolák megrendszabályozását kértük, küldöttségben vittük a főváros tanügyi szakosztályának vezetőihez, úgyszintén a közoktatásügyi miniszterhez. A női kereskedelmi szakoktatás reformjának sürgetése érdekében több
alkalommal kerestük meg ezenkívül a főváros tanügyi osztályának vezetőit, egy alkalommal az állástkereső, rosszul
képzett tisztviselőnők egy monstredeputációjával.
Eddig eredmény nélkül igyekeztünk meggyőzni a főváros tanügyi vezetőit szakoktatási politikájuk tévedéseiről.
Elismerik indokolásunk igazságát, átlátják, hogy a gyengén
képzett nőtisztviselő maga sem boldogul a pályán és rontja
összes pályatársai helyzetét, mindazonáltal tovább tartja fönn
a főváros a sok fölösleges egyesztendei kereskedelmi szaktanfolyamot és a zugtanfolyamok is minden ellenőrzés nélkül burjánzanak tovább.
Női szavazatjogi kongresszus.
Az idei esztendő a nemzetközi összejövetelek jegyében
aüott. Jelentőségében és arányaiban legkimagaslóbb volt a
Női Szavazatjog Nemzetközi Szövetségének budapesti kongresszusa 1913 június hó 15-20-ig.
A kongresszuson egyesületünk 50 tagú küldöttséggel
vett részt. Csak superlativusokban lehetne megemlékezni erről a kongresszusról, amelynek nagyszerű propagandisztikus
hatása a magyar nómozgalom hatalmas fellendülésében nyilvánul meg már eddig is. Taglétszámban, tekintélyben, anyagi
javakban egyaránt erősítette a kongresszus a nőmozgaloiat, melynek egyesületünk is szolgálatában áll fenállása óta.
Egyesületünkben lunchöt adtunk a kongresszus tiszteletére, melyre a kongresszus nőtisztviselő-tagjait és azokat
a külföldi elvbarátokat hívtuk meg, kikkel már régebbi budapesti látogatásaik alkalmával összeköttetésben állottunk.
Szakoktatási kongresszus.
A szakoktatás ügyét szolgálta az a nagyméretű kongresszus, melyet a Kereskedelmi Szakoktatás Nemzetközi
Egyesülete rendezett Budapesten 1913 szeptember elején. Egyesületünk tagja volt a kongresszusnak, ahol több tagtársunkkal
együtt elnök és titkár képviselték az egyesületet.
A kongresszus alkalmával egy brosúrát adtunk ki magyar, német és francia nyelven, melyben feltártuk a női
kereskedelmi szakoktatás magyarországi siralmas állapotát. A
Kongresszus napirendjén szerepelt a női szakoktatás kérdése is. Elnökünk és titkárunk körvonalozták egyesületünk
álláspontját. A túlnyomóan pedagógusokból álló nemzetközi
egyesülés igen keveset foglalkozik a szakoktatás kérdésének
szociális vonatkozásaival. Ügyünket a magyarok, franciák
és svájciak értették át leginkább és pártolták az egyenlő
szakoktatás érdekében beterjesztett indítványunkat, melyet a
kongresszus egyhangúlag elfogadott.
Hihetőleg lesz is valamelyes haladás e kérdésben,
hiszen kereskedelmi szakoktatásunk főigazgatója, Schack Béla
dr. már eddig is nagy megértéssel viseltetik ügyünk iránt.
Agitációnk eredményeképen az idén Aradon nyílik meg a
női felső kereskedelmi iskola, immár a nyolcadik az országban.

A gyorsírók kongresszusa.
A gyorsírók augusztus 6-14-ig tartott nemzetközi1
kongresszusának is tagja volt egyesületünk és számos tagtársunk. A kongresszus és a vele kapcsolatos kiállítás a
gyorsítás nagymérvű újabb fejlődéséről tett tanúbizonyságot és kétségtelenül megint egy új lépéssel vitte előbbre
ezt a bennünket közelről érdeklő tudományágat. Egyesületünk'
ez alkalommal is kivette részét a kötelességekből. A kongresszus tagjait vendégül is láttuk egyesületünkben egy délutáni fogadtatás keretében.
Hivatalos lapunk.
Lényeges újítás történt egyesületünk hivatalos lapja
ügyében. A Nő és a társadalom lapkiadó társaság beszüntette lapja kiadását, miután a Feministák Egyesülete vállalkozott arra, hogy saját kiadásában jelentet meg kétszer
havonkint egy, a nőmozgalom céljait szolgáló' folyóiratot.
Miután az új lapban egyesületi hivatalos közleményeink, valamint szakcikkeink számára megfelelő helyet tudtunk szerződésileg lekötni, miután továbbá volt remény
arra, hogy »A Nő« című új lap más tekintetben is hathatósabban tudja majd szolgálni azt az irányt, melynek terjesztését szem előtt tartjuk, hivatalos lapunkká tettük azt. Hiszszük, hogy az élénken és körültekintéssel szerkesztett, illusztrációkkal díszített lapot minden tagtársunk örömmel olvassa és terjeszti.
Betegsegtélyzőpénztári választások.
Az idei esztendőnek jelentős mozzanata volt az, hogy
a Ferencz József betegsegélyző pénztárnak 6 esztendő óta
heverő alapszabályait a minisztérium jóváhagyta. A módositás főeredménye, hogy most már felerészben kerülnek
alkalmazottak a kórház és betegsegélyző vezetésébe. Ennek
folytán november végén új választás alá került a pénztár
vezetősége.
A kartársi egyesületek között a választások körül
megindult versengésben egyesületünk nem szívesen vett részt.
Kényszerítő körülmények folytán mégis fel kellett adnunk
neutralitásunkat és csatlakoznunk kellett ahhoz a tisztviselő
csoporthoz (MOSz.—KAOE., — MKUE. és KIT.), mely a
a másik párttal (M. és KAOSz., PTOE.—BTOE., MTE.) ellentétben 25% helyet biztosított a nőknek a párt hivatalos
listáján. Ezt a quotát kértük, mint a nőket pénztári taglétszámuk arányában megillető helyet.
A csoport, melyhez csatlakoztunk, túlságosan válogatott
eszközökkel küzdött, annál is inkább, mert egyesületünkkel
egyetemben elejétől fogva azt vallotta, hogy a választásoknál
az összes alkalmazotti testületeknek egységesen kellene szervezkedniök.
A másik párt az egyetlen méltó szemponthoz, —
az alkalmazott minél j o b b betegellátását bizt o s í t a n i — más szempontokat is kevert, hatalmi kérdést
csinálva a valamennyiünket egyenlően érintő ügyből.
Ε helyütt nem bocsájtkozhatunk fejtegetésekbe, hogy
helyes-e a betegsegélyző pénztárakat kisebb egyesülések
hatalmi pozíciójának megerősítésére felhasználni, vagy sem.
Mi azt tartjuk, hogy meg kell hagyni tisztán szociális intézménynek, melyet nagyobb részben az alkalmazottak vezessenek a maguk céljainak, a jó betegellátásnak megfelelően. Sajnos, a választási agitáció hevében nem ez a
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szempont került felül. Jelszavak harca lett az egész választásból és végül is az a párt győzedelmeskedett, amely iobban győzte brutális utcai terrorral.
Noha nem a mi pártunk győzött, győzött a célunk,
győzött az a szempont, mely bennünket a harcba vitt; a
betegsegélyző és kórház vezetésébe erős agitációnk eredményeképen 14 nőtisztviselő, az igazgatóságba kettő került
annak a pártnak a listáján, mely eleinte nem akart nőket
|elölni Pártunk listáján 27 nő volt jelölve.
Itt is megemlítjük, hogy igaz örömünkre szolgált tapasztalni, hogy a nőtisztviselők, akik most első ízben élhettek ennél a betegsegélyző pénztárnál aktív és passiv
választójogukkal, milyen megértéssel és kötelességtudással
használták választójogukat. Túlnyomó többségben természetesen pártunk listájára szavaztak, melyen nagyszámban voltak
azok a nők jelölve, akik már eddig is tevékenyen részesei
úgy szakszervezeti, nőtisztviselői, mint általános szociális
munkánknak.
Reméljük, hogy azok, akik a kórház vezetésére csak
önmagukat tartották alkalmasnak és ennek a felfogásuknak
áldozatul dobták a tisztviselő szervezetek együttműködésének
lehetőségét, meg is felelnek most már a felcsigázott várakozásoknak és az igért reformokat, első sorban a női kórházat, a legrövidebb időn belül megvalósítják.
Még egy rendkívül fontos munkánál győződtünk meg
tagtársaink öntudatos megbízhatóságáról.
A munkanélküliek megszámlálása.

A főváros tanácsa elhatározta a munkanélküliek érdekében erélyes intézkedések foganatosítását. Ehhez első sorban tudni kellett, hogy hány munkanélküli van a fővárosban és környékén. Elhatározták tehát megszámlálásukat
és erre a munkára az összes szakszervezetek tagjait kérték fel.
Egyesületünkben első felszólításunkra azonnal szép
számban jelentkeztek tagtársak e súlyos, önkéntes munkára.
A munkát irányító szociálpolitikai ügyosztály eleinte
örömmel fogadta a jelentkezést, később azonban teljesen
illetéktelen befolyás következtében mellőzni kívánta közreműködésünket. Voltak ugyanis olyan szakszervezeti vezetők, akik szívesen záratták volna ki a nőket a közreműködésből, hogy később arra hivatkozhassanak, hogiy mi
hanyagok vagyunk és nem vesszük ki a részünket ebből a
fárasztó, de érdekes és fontos szociális munkából. Csak elnökségünk határozott és erélyes fellépése után fogadták el
e nagyjelentőségű munkában részvételünket. Természetes,
hogy a hosszú huzavona ideje alatt nem szólíthattunk fel
ujabb tagtársakat a munkára, úgy, hogy nagy többségben
nem is volt tudomásuk róla, hogy az utolsó pillanatban
mégis bevontak bennünket a számlálók sorába.
Az a 65 tagtárs, akiket hamarosan értesíthettünk, páratlan ügy buzgalommal látta el az elvállalt megbízást a Feministák Egyesülete néhány tagjának segítségével.
Állásközvetítés.

A múlt esztendőben volt;
1938 állásüresedés
834 állástkereső
435 elhelyezés.
Meglepő a munkaalkalmak csökkenése, mely csakis
a rendkívüli gazdasági pangással magyarázható. Csakis irodánk megfeszített munkájának tudható be, hogy a fizetések
sülyedésének elkerülésével elérhettük ezt az eredményt és
a kedvezőtlen viszonyok közepette is tetemes emelkedést
mutat az elhelyezések! száma.
Nagy támaszt nyertünk e munkánknál, valamint az,
irodai teendők körül általában Feldmár Kornélia tagtársunkban, aki a rendelkezésére álló szabad időt állandóan egyesületünknek szánja.
A fizetések a következőképen alakultak:
70 K-ig terjedő kezdőfizetéssel elhelyeztünk
110 tagtársat;
70-100 K-ig terjedő kezdőfizetéssel
141
„
100-150 K-ig terjedő kezdőfizetéssel
132
150-200 K-ig terjedő kezdőfizetéssel
61
„
200-300 K-ig terjedő kezeőfizetéssel
60
„
Összesen
504 tagtársat.
Az állásnélküli tagtársakat értekezletre hívtuk egybe,
miután választmányunk késznek nyilatkozott anyagi áldozatokai: is hozni érdekükben, annak dacára, hogy állástalansági
segély címén tagtársainktól járulékot nem szedünk.
Az értekezleten megállapítottuk, hogy állásnélküli tagtársainknál céltalanok volnának a 3-6 koronás heti segélyek. Ennyit szoktak adni a szakegyletek néhány héten
át a biztosítási járulékot külön fizető tagoknak és enynyit adott az idén két ízben a főváros az állami segélylyel együtt. Megállapítottuk ismételten, hogy a gyenge előképzettség oka minden esetben a munkanélküliségnek tagtársaink sorában, mert hiszen még mindig több volt a
bejelentett munkaalkalom, mint az álláskereső.
A hiányos szakismeretek és a nyelvismeretek hiányos
okozták, hogy sokan hónapokon át maradtak kereset nélkül.
Díjtalan tanfolyamok az állásnélkülieknek.

Díjtalan tanfolyamokat nyitottunk állástalan tagtársaink
számára mindazokból a szaktárgyakból, melyekből hiányos
volt képzettségük és mindazok számára, akik megjelentek az állásnélküliek januári értekezletén, melyet hivatalos
lapunk utján hívtunk össze. Ezeken a kurzusokon a tanítás
még most is folyik; reméljük, hogy elérjük általuk azt, amit
céloznak, tagtársainknak munkaképességének emelését.
Egész éven át tartottunk fenn ezeken kívül német
társalgási tanfolyamot teljesen díjtalanul Herrmann Mat i l d és S t r a u s s Aranka tagtársak vezetése alatt. És
folytak a szokásos továbbképző tanfolyamok magyar és
német levelező és vita gyorsírásból, német nyelvből és levelezésből, angol nyelvből és gépírásból, Gergely Aranka, Grossmann Margit, Kerner Mária, Miss Jessy Simpson okl. tanítónők és Willhelm Szidónia lelkes vezetése mellett.
Összesen 172 tagtárs látogatta a tanfolyamokat. Ezek
közül teljesen díjtalanul 57, féltandijjal 2.

Az állásnélküli tagtársak nekünk is sok gondot okoztak.
A banktisztviselőnők.
Irodánk jelentése szerint bejelentettek az idén:
Néhány
nagyobb
pénzintézet az idén szolgálati prag1605 állásüresedés
matikát adott tisztviselőinek. Feltűnést keltett a Pesti Ma904 állástkereső volt
504 elhelyezés.
gyar Kereskedelmi Bank szolgálati szabályzatában a nőket
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sújtó fizetési maximum megállapítása és az az intézkedés,
mely a férjhezmenő tisztviselőnőt állásától fosztja meg.
Tiltakozó gyűlést tartottunk e tárgyban egyesületünkben, a
nevezett bank tisztviselőnői pedig tapintatos, öntudatos eljárással egyelőre azt az eredményt érték el, hogy a szabályzatnak a házassági tilalomra vonatkozó intézkedését
három esztendőre hatályon kivül helyezték. Bizonyos, hogy
ez idő alatt a tisztviselőnők férjhezmenetelük után is éppen olyan jól látják el hivatali teendőiket, mint annakelötte s így hatályon kivül kerül mindenkorra a sérelmes intézkedés.
Női tanoncok.

Lépéseket tettünk a kereskedelmi női tanonczok szakirányú továbbképzése érdekében, és megkerestük a könyvkereskedők egyletét, hogy vegyenek fel ebben a szakmában
is női tanoncokat.
A női tanoncok kötelező továbbképző iskolája megnyílt, de tiltakozásunk dacára a gépírást is felvette a
kötelező tantárgyak sorába, jóllehet, árusítással foglalkozó alkalmazottaknak egyáltalán nincs szükségük a gépírásra. Félő.
hogy ilymódon ez az iskola is csak a mi pályánk proletariátusát fogja növelni.
A könyvkereskedők egylete elvben nem zárkózik el
leánytanoncok felvételétől.
Jogi segély.
Feltűnően megnövekedett újabb időben azoknak az
eseteknek a száma, amelyekben tagtársaink jogi tanácsért
fordultak hozzánk. A gazdasági ellentétek folytonos kiélesedését látjuk ebben a jelenségben visszatükröződni, de másrészt azt is — és ez teszi örvendetessé e tényt, — hogy a
nőtisztviselők egyre öntudatosabbakká válnak és vitás kérdésekben olcsó kiegyezés helyett inkább szakegyletük jogvédelmét veszik igénybe. Ügyészünk meleg szociális érzéssel és nagy szeretettel jár el a tagtársak ügyes-bajos dolgaiban is igen szép eredményeket ér el pereikben. Indíttatva
érezzük magunkat, hogy e helyen is köszönetet mondjunk kitűnő munkásságáért.
Szórakozás, üdülés, sport.
Nagy estélyünk, melyet a fővárosi Vigadó összes
termeiben tartottunk január hó 10-én ismét igen jól sikerült.
Művészi részét dr. Taurino Parvis, Son Harry, Sarkady Aladár, Lonzay Annie és Stefanidesz Károly látták el nagy
sikerrel.
Az estély szép anyagi eredménye, állásközvetítő intézményünk fejlesztésére és részben arra szolgált, hogy állásnélküli tagtársaink számára díjtalan tanfolyamokat nyitottunk.
Sylveszterkor is szépen sikerült házi hangversenyt rendeztünk. Rendszeres szerda esti összejöveteleink igen látogatottak voltak. Előadásokat tartottak: Bálint Aranka dr., Besnyő Béla dr., Csergő Hugó, Ego, Dr. Fieber Henrik, Ihriq
Lajos dr., Kaffka Margit, Kreutzer Lipót dr., Magyar Erzsi,
Peisner Flóra dr., Steinberger Sarolta dr., Szende Pál dr.,
Szép Ernő, dr. Sebestyén Károlyné.
A téli szerda esti egyleti összejöveteleket az őszi és
tavaszi szerda esti séták, majd a nyári sétahajózások váltották fel.
Szerveztünk ismét torna- és több tennisz-csoportot,
kirándulásokat rendeztünk egész éven át majd minden vasárnap.

Tagtársainknak ismét módot nyújtottunk, hogy Svédléren az ifjúsági üdülőtelepen töltsék szabadságukat. Több
fürdőhelyen kedvezményt biztosítottunk számukra, olcsóbb
színházi és fürdőjegyeket szerzetünk be számukra, úgyszintén
kedvezményeket képzőművészeti kiállítások megtekintésére.
Ilyen megtekintéseket csoportosan rendeztünk.
Egyesületi állandó buffénk mellé egy új intézményt
léptettünk életbe; a nyári hónapok alatt déli étkezést kaphattak mérsékelt ár mellett tagtársaink az egyesületben.
Vendégeink.
A kongresszusok alkalmával nálunk járt vendégeken
kivül több izben láttuk egyesületünkben törekvéseink jó barátait. Vidéki egyesületeink vezetői és tagjai gyakran megfordultak nálunk. A külföldi vendégek közül Miss Sylvia
Pankhurst, az angol suffragettek hírneves vezére keresett
fel bennünket pár nap előtt és igen nagy érdeklődést mutatott egyesületünk munkája iránt.
A vidéki szervezetek.
Vidéki fiókjaink közül Szombathelynek volt alkalma
az idén kiváló munkát végezni.
A Magyarországi Nőegyesületek Szövetsége Szombathelyen tartotta idei közgyűlését. Az előkészítést és rendezést a Szombathelyi Nőtisztviselők Egyesülete végezte
fényes sikerrel. Meg tudták nyerni a nagyarányú közgyűlésen való részvételre a szombathelyi nőegyesületeket.
Érdekes volt megállapítani, hogy az egész közgyűlés
a feminizmus, vagyis a haladó nőmozgalom jegyében állott, így ez a közgyűlés volt az első Magyarországon, mely
a most életbeléptetett választójogi törvény revízióját követelte és e revízió keretében első sorban a nők választójogának törvénybe iktatását.
A közgyűlésen elnökünk indokolta egyesületünk indítványát, mely azzal foglalkozik, hogy az államszámviteli vizsgával bíró nők előtt az összes e minősítéshez kötött állami
hivatalok megnyíljanak.
A közös munka maradandó eredményeképen az öszszes szombathelyi nőegyesületek megalakították helyi szövetségüket.
Temesvári fiókegyletünk a szokott mederben folytatta
működését, foglalkozott épp úgy, mint a szombathelyi egylet
állásközvetítéssel, továbbképző tanfolyamokat, előadásokat tartott és az utóbbi időben megjelent törvényjavaslatokat tárgyalta a tagokkal, úgy, hogy e tárgyban kritikai véleményünket mindkét fiókegylet nevében is megbízásából és felterjeszthettük.
A szegedi nőtisztviselő csoport, mely a Feministák
Szegedi Egyesületének keretében alakult meg, ugyancsak egyesületünktől kért irányítást. Titkárunk két előadással, melyet
a szervezkedésről és a vasárnapi munkaszünetről tartott, indította meg munkájukat.
Sopronban iniciativánkra szintén alakult egy nőtisztviselő egylet és Békéscsaba is megkeresett bennünket fiók
létesítése tárgyaiban.
Az itt röviden összefoglalt tevékenységet egyesületünk tisztikarának és egyes bizottságainak közreműködésével végeztük. A tisztikarban dolgoztak: Gergely Janka elnök,
Szabados Klotild és Fehér Jolán alelnökök, Willhelm Szidónia titkár, Klein Frida pénztáros, Seidberg Róza ellenőr, Feldmár Kornélia és Kerner Mária jegyzők, Klein
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Laura és Risztics Ilona könyvtárosok, dr. Besnyő Béla
ügyész és Porjeszné Arany Eszter háznagy.
A bizottságok közül a szerda estéket rendezőt kell
kiemelnünk, melyben Bródy Katinka, Glück Jolán, Hudecz
Hermin, Steiner Aranka és Taubner Margit dolgoztak igen
szép sikerrel.
Veszteség is érte egyletünket az elmúlt évben, Urbach
Olga éveken át volt számvizsgálónk, egyletünknek hu tagja
ez év február havában elhunyt.
További teendők.
Amikor jelentésünket a tisztelt Közgyűlés elé terjesztjük, rámutatunk még azokra a nagyobb feladatokra,
melyek a jövő esztendei munkásságunkat irányítják.
Elsősorban a kifejtendő küzdelmek a nyilvánosságra
került és még várható törvényjavaslatokkal szemben.
Állandó agitáció a nőtisztviselő gazdasági, társadalmi,
jogi, politikai helyzetének javítása és szilárdítása érdekiében.
Ehhez és állandó munkánkhoz nemcsak összes tagtársaink mindenkori segítségére számítunk, hanem fölötte fontosnaK tartjuk, hogy az egyesületünkön kívül álló nőtisztviselőket is bevonjuk munkánkba. Ehhez is kérjük azoknak a
tagtársaknak a segítségét, akik kritikával bírálják az egyes
tisztviselői testületeknek és nőegyleteknek munkásságát.
Önérzettel mondhatjuk, hogy a legszigorúbb kritikát
is elbírja egyletünk. A szorosan vett tisztviselői mozgalmakban mi képviseltük a legszélsőbb radikalizmust és mindig elsők voltunk, ahol bárkivel, bármilyen hatalommal szemben meg kellett védeni és elő lehetett mozdítani a tisztviselők érdekeit.
Hiába állítják ujabb tisztviselői alakulatok az ellenkezőt azzal a nyilvánvaló céllal, hogy a nőtisztviselőket magukhoz édesgessék. Tagtársaink nem ülnek fel az ürességet
takaró nagyhangú frázisoknak.
Mélyedjenek el munkánk bírálatába, kísérjék nyomon
jelentésünk minden szavát, nem találnak benne lirai leírásokat, de megtalálják benne tömören felemlítve mindazt a
munkát, amelyet velük együtt tényleg elvégeztünk és ez a
mi erősségünk, ez fogja a tagtársakat a tévtanításokkal,
a rágalmakkal szemben felfegyverezni és ügyünk harcosaivá tenni.
Még arra kell rámutatnunk, hogy bennünket egyes
férfikartársi egyesületek feminista nőtisztviselőknek neveznek és azt hiszik, hogy ezzel gúnyolnak bennünket.
Igenis, fe min is ta nőtisztviselők vagyunk. Nem is l e h e t ü n k mások, nem is ó h a j t u n k m á s o k lenni.
Azok a férfi kartársi egyesületek, melyek a nőtisztviselőket el akarják tőlünk tántorítani, hogy taglétszámukat,
tagdíjbevételeiket gyarapítsák, és szervezésükkor mindent
megígérnek a nőknek, azok minden alkalommal elmulasztják
a nők érdekeiért külön síkra szállni. Azt állítják, hogy tisztviselő és tisztviselő helyzete között nincs különbség. Mi
nőtisztviselők tudjuk, hogy milyen óriási különbség van a
a nő- és a férfitisztviselő helyzete között és tudjuk azt,
hogy nincs az a vegyes testület, mely a' mi sajátos ügyeinkért minden alkalommal mozgalmat indítana.
Addig, míg a nőtisztviselőnek nem lesznek ugyanolyan kiképzési lehetőségei, ugyanolyan fizetései, ugyanolyan

előmenetele, ugyanolyan nyugdíjellátása, nem lesz ugyanolyan politikai, társadalmi és jogi helyzete, mint a férfi
kollégáknak, addig szükség van erre a feminizmusra, mely
mindezeknek a hátrányoknak megszüntetésére törekszik.
A nőtisztviselő minél nagyobb társadalmi haladása és
egyéni boldogsága az a cél, mely bennünket vezet és lelkesít, ennek a törekvésnek szolgálatában áll egyesületünk rendületlenül, és ennek a törekvésnek minél több hívet szerezni, lesz mindannyiunk jövőbeli kötelessége.

