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Asszonyok, ilyen a törvény!
A Palánka-Zombori vasúti vonalon a múlt
év nyarán egymásután fordultak elő olyan esetek,
hogy egyedül utazó fiatal, csinosabb leányok és
asszonyok ellen merényletet követtek el. A nyomozás során kiderült, hogy Neumann Aurél Máv.
kalauz volt a merénylő. Két esetet rá is bizonyítottak és a zombori törvényszék 7 hónapi börtönre ítélte el Neumannt, akit a Máv. el is
bocsátott szolgálatából.
A szegedi tábla ebben az ügyben nemrégiben elrendelte a pótbizonyítást, amelynek
során kiderült, hogy az

egyik áldozat még nem volt 16 éves
és igy a följelentés megtételére
nem volt joga,
Az apja pedig, aki kiskorú leánya nevében panaszosként fölléphetett volna, Amerikában van. A tábla a főtárgyaláson ez
okból

e vád alól törvényes vád hiányában, fölmentette a kalauzt

Lord Lytton,

a nők választójogáért küzdő angol Férfiliga elnöke, május 6-án az angol
felsőházban nagyszabású beszédet tartott a nők választójoga érdekében.
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A mi szövetségünk.
A Nők Választójogi Világszövetségének tiz éves fennállása alkalmából
Írta: Annie Furuhjelm,
a Szövetség alelnöke, a finn képviselőház tagja.

Azt a kiváló szerepet, amely az egész világ suffragistáinak szervezésében a Nők Választójogi Világszövetségének jutott, fel fogja jegyezni a nőmozgalom
egy eljövendő megírója, és ő — akár férfi, akár nő
— kétségtelenül kijelöli majd az: I. W. S. A.*-nak az őt
megillető előkelő helyet azért, amit a nők felszabadítása érdekében tett.
Azonban a történetírás ideje még nem érkezett el
és habár minden jel arra vall, hogy a Szövetség nem
lesz hosszú életű, hála a választójogi mozgalom gyors
térhódításának, úgy érezzük, hogy ünnepelnünk kell a
Szövetség születésének tizedik évét, kifejezést adva elismerésünknek azért, amit korunk egyik legnagyobb
mozgalmának előmozdításában megtett.
Valóban örülök annak, hogy nem az I. W. S. A.
történetének megírása jutott feladatomul. Mert meg vagyok győződve, hogy nem tudnám azt a történetíró
hűvös részrehajlatlanságával megtenni, akinek egy elmúlt és kihalt nemzedék szívverése, eszménye és álma
nem egyéb, mint megannyi történelmi adat.
így csupán arra vállalkozom, hogy a Szövetségről néhány pillanat-felvételű részletet közöljek.
Gondolatban visszatérek az emlékezetes 1904. évre, a nők nemzetközi gyűlésének (International Council of Women) berlini összejövetelére. A gyűlés után mi,
finn nők, kissé levertek s nagyon bátortalanok voltunk.
Azt mondták nekünk: az I. C. W. nem hiszi, hogy Finnország beléphet a nemzetközi szövetségbe, mert Finnország nem szabad állam. Úgy látszik, nem azt találták döntőnek, hogy Finnországnak megt vannak a maga
alkotmányos jogai, a maga — Oroszországtól független— törvényhozó testülete, saját története, saját hagyománya. Nem, Finnország nem ment önálló
nemzet számba.
Sajgott a szívünk és le voltunk alázva. Elmondtam történetünket valakinek — nem emlékszem már
* International Woman Suffrage Alliance.

kinek — s ez a valaki azt tanácsolta, fordultak
Mrs. Chapman Catthez, a néhány nap előtt Berlinben megalakult Választójogi Világszövetség elnökéhez,
feltételezve, hogy ő talán más szempontból tekinti a
nemzetek ilyen ügyét.
Úgy éreztem, legjobb lesz követni e tanácsot. Elmentem Mrs. Catthez, akit egy nagy, túlzsúfolt teremben találtam egyedül állva, amint nyugodtan szemlélte a gomolygást maga körül. Bemutatkoztam Mrs.
Cattnek, ő felém nyújtotta kezeit s én eléje tártam
Finnország helyzetét. Bátorító és rendkívül szimpatikus
volt. Beszéltem neki politikai bajainkról, hogy nincsen
szervezett választójogi mozgalmunk s hogy minden
valószínűség szerint, még évekig tilos lesz a választójog érdekében szervezkednünk. Azt felelte, hogy nézete szerint Finnország ennek dacára beléphet a Nők
Választójogi Világszövetségének kötelékébe. Nem hiszem,
hogy Mrs. Catt valaha tudatára ébredt annak, hogy
ez mit jelentett számunkra s milyen hálásak voltunk,
hogy a Választójogi Világszövetség állam számba vett
minket, míg a Nemzetközi Nőszövetség megtagadta
önálló állami képviseletünket.
Ε gyűlésről mint »suffragist« tértem haza. Nem mintha
áttérésre lett volna szükségem. Úgy hiszem mindég az
voltam öntudatlanul, most tudatosan is azzá lettem.
S mégsem voltam jelen a Világszövetség (I. W. S. A.)
első gyűlésen, mert akkor a nők választójogának kérdése még olyan távol fekvő dolognak tűnt fel, amelyről még csak álmodni sem mertünk volna.
A Nemzetközi Nőszövetség (I. C. W.) meetingje
mély hatással volt reám, nagyszabású, fényes volt és
rendkívül érdekes, de valamit nélkülöztem ott — egy
nagy dolgot, mely az egészet összefűzi s szilárd alapokra fekteti — s ez· a nagy dolog a választójog volt,
a választójog, mely végeredményében a női nem felszabadítását jelenti.
Finnországba visszatérve, néhány barátommal megvitattuk, milyen lehetőségeink vannak a választójogért
való küzdelemben. Elhatároztuk, hogy ugyanazon év
november 7-én nyilvános választójogi gyűlést rendezünk. Ez volt az első választójogi gyűlés Finnországban
és sikere nagyi volt. Két évvel később, a Szövetség Kopenhágában tartott kongresszusán mint választók jelentünk meg! De ennek
más története van; lefolyásában gyönyörű és izgató;
mégis, soha sem említettem volna mindezt saját hazámról, ha nem a berlini epizód, Mrs. Catt rögtöni válasza adta volna meg a szövetség-alakítás egyik kulcsát
— a nemz etek egyenlőségét A nagy hatalmak s
a kis nemzetek, azok, amelyek fegyverekkel és Dreadnoughtokkal dicsekedhetnek s azbk, amelyek nem
büszkélkednek ilyen felszreléssel, egy alapon állanak
s egyenlő számú képviselőket küldenek. Némelyek talán a vállukat vonogatják erre, mondván
»női ábránd«. Igen, a nő ábrándja és álma, az
igazság és békés fejlődés látomása. A nemzetköziség
igazi szelleme, melyi a Szövetség gyűléseit áthatja, le
nem írható; azt érezni kell. Ha elmegyünk azokra, a
munka megszokottságától fáradtan, ami még egyi magasztos cél érdekében való munkánál is elkerülhetetlen,
ihletet és friss bátorságot merítünk abból, amit a földteke minden pontjának eme nagy és fáradhatlan munkásaitól hallunk. Először és főleg megismerjük a női
nem eszményeit, s rájövünk, hogy a saját polgárnői
eszményeink feltűnően hasonlítanak amazokhoz. A hagyományok, éghajlat, faj, vallás és nyelv különbségével szemben érezzük, hogy mindnyájunkkal közös va-
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lami. Rájövünk arra, hogy az egész mozgalom mozgató
ereje a nőknek, az az intenzív megértése, hogy nekik
ki kell menniök saját egyéni otthonaikból azért, hogy
a nagy világot tehessék meg igazi otthonná; mindegyikében érezzük a női szív meleg verését és csodálatos
optimizmusát napjaink problémáival szemben.
A nemzetközi választójogi nőmozgalom középpontjában Mrs. Chapman Catt áll. Kezdettől fogva, midőn a Szövetség csak nyolc államból verődött össze,
mind a mai napig, midőn a földet átfogó szervezetté
lett, ő volt az elnöke. A Szövetség bizonyos értelemben az ő alkotása. Született vezér ő, mert sohasem
veszíti szem elől a végcélt. Sohasem alkudozik kicsinyesen nagy dolgoknál, s a mozgalmat magas színvonalon tartja. Az az »államférfiul« mód, amellyd a
nehéz kérdéseket kezeli, helyes belátása, nagy tudása,
logikája és kitartása, bámulatos önfegyelme, szervezőtehetségével együtt, adta meg neki azt az egyedülálló
helyet, melyet az I. W. S. A.-ban elfoglal. De van
Mrs. Cattben még valami, valami, ami több a nők
felszabadítása ügye iránti szívvel-lélekkel teljes oda^
adásánál s az ő önfeláldozó, fáradhatlan munkásságánál — valami, ami nem elemezhető: s ez az ő
belső látnoki ereje és hatalma. Ez a vizionális ere
adja meg Mrs. Catt gyújtó hatású beszédeinek a széles látkört és a csodálatos monumentalitást.
Ő arra hivatkozik, ami a legjobb bennünk, és
hiszem, hogy nem teszi hiába.
Mindannyian nőttünk, nőttünk abban az arányban,
amelyben azonosítani tudtuk magunkat ama nagy eszmével, melynek szenteltük életünket.

A magyar feminizmus múltjából.
- TAKÁTS ÉVA Írta: MÁDAY ANDOR (Neuchatel.)
Τ a k á t s Éva, K a r á c s Ferencné, a XVIII. század
utolsó negyedében (legkésőbben 1790-ben) született. Irodalmi működését 1822-ben kezdte meg a Tudományos
G y ű j t e m é n y b e irott cikkekkel, melyek társadalmi kérdésekkel s nevezetesen a jobbágyság helyzetével foglalkoztak.
Ε cikkek azonnal heves polémiákra adtak okot, melyek
folyamán a szellemi téren működő nőket kíméletlenül támadták. A harc elkeseredett voltát mutatja, hogy öt évig,
1827-ig folyt szünet nélkül. Az első, a nőket támadó cikk:
»H mennyből jött kirekesztő p r i v i l é g i u m . 1
volt 1822-ben. Az antifeminista kampány »A1 N a p k e l e t r ő l
b o c s á t o t t szózat« 2 és »A' Napnyugoti szózat« 3
által nyert 1827-ben befejezést. Okot e nőellenes hadjárat
megindítására valószínűleg nemcsak az antifeminista gondolkodás elterjedt volta adott, hanem egyúttal az akkori ne1
2
3

) Tud. Gy. 1822. X. kötet, 110. lap.
) Tud. Gy. 1826. XI. Kötet, 77. lap.
) Tud. Gy. 1827. II. kötet, 9' lap.

messég konzervatív részének korlátolt osztályönzése is, amelyet Takáts Évának munkás- és jobbágypártoló iratai nagyon
érzékenyen érinthettek.
A vitában, mely legfőképpen akörül forgott, hogy vajj o n j o g u k van-e a nőknek tudománnyal, irod a lo mma l f og la lkozn iuk, a nőket v édő c ik k ek is
jelentek meg; ezek egyike4 a következőképen kél a nők
védelmére: »Helyesen módja Hazánknak egy tudósa: Ha
úgymond, az asszonyi nyelvek olly örömest pörögnek, miért
nem szoktatjuk arra, hogy okosan pörögjenek? Ha a napban található foltokról tudnának beszélleni, akkor talán nem
emlegetnék mind untalan az ő szomszédjaik hibájit.«
Maga Takáts Éva 1825-ben egy barátnőjéhez intézett
levél formájában, valamint 1828-ban kiadott három kis munkájában, végül 1829-ben Takáts Éva munkája címen
két kötetben hévvel és meggyőződéssel kél a nők szellemi
munkajogának és a nők érdekeinek védelmére. Széleskörű
olvasottsága5 és tudása, gazdag élettapasztalatai, melyekre
előbb mint kiskorú fivéreinek felnevelője és utóbb mint
anya6 tett szert, éles megfigyelő tehetsége, amellyel a társadalom fonákságait észreveszi, valamint erős logikája kitűnő vitatkozóvá tették az első magyar feminista nőt, aki
a szellem fegyvereivel maradandó diadalokat aratott. Ezenfelül Takáts Éva stílusa annyira eredeti, leírásai oly plasztikusak, gúnyja oly maró, s humora oly közvetlen, hogy
nemcsak a nőmozgalom, de a magyar irodalom történetében is meg kellene róla emlékezni. Elismerték ezt kortársai
i s ; íg y p l. a » R e g é lő é s H o n mű v é s z « 5 í g y e ml é k e zik meg róla: »Vajha honi s z é p l i t e r a t u r á n k ezen
c s i l l a g á n a k fénysugarai meg ne szűnnének tündökölni.«
De lássuk most már Takáts Éva nézeteit. Mindenekelőtt érdekesek azon kijelentései, amelyekben önmagáról szól.
Könyvében olvassuk, hogy kortársai azt szokták szemére
hányni, hogy »korán született.« Előitéletmentessége, racionalizmusa érthetővé teszik, hogy kortársainak többsége nem
értette, vagy nem akarta őt megérteni.
»Ifjúkori munkáim — írja Takáts Éva a Regélő és
Honmüvész szerkesztőjének — tűzzel teljesek s olyan szabadok voltak, melyek felől nem remélhettem, hogy olvasóim nagy része azon szempontból nézze, amiből adom,
és így semmivé tettem. ...Tettekre vágytam, mindég olyanokra, mellyek világosságot terjesztenek, de vágyaim vágyban haltak el. Picin körömben nem volt mező szép vá4

) „A főrendű asszonyoknak szükséges a tudományt tanulni” cím alatt.
) Kantot, Voltairet, Lafontainet Kotzebuet egyaránt idézi!
6
) Tudtommal hét gyermeke volt.
7
) 1833. II. kötet.
5
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gyaim teljesítésére. Mikor ifjúságom játék, munka s aggodalom közt tűnt el, reményem is elveszett az iránt, hogy
valaha tehessek. Leültem, írtam magam számára, csupán időtöltésből ... Soha életemben nem törtem fejem azon, hogy
tudós legyek... Sok! szép órákat szerzett nekem azon figyelem, melyeket olvasóimban ébresztettem; jó ízűt nevettem azokon, kik tudós munkának hívén, nem képzelték, hogy aszszony irta. Azokat kedvem lett volna sajnálni, kik elijedvén
attól, hogy ha asszonyok írni, gondolkozni mernek, ki fog
az ő fonákságaiknak bókolni; ennélfogva minden folyóírásaikban fejlesztették az asszony okát az írástól és gondolkozástól.«
Ezek a támadások1 tették Takáts Évát feministává, a
nőemancipáció harcosává. Lássuk, miképpen védi a nők
igazát.
Úgy látszik, hogy az »a s s z ο y y i állat« kifejezéssel
való argumentálás még Takáts Éva idejében is divat volt
az ellentáborban, mert szerzőnk szintén foglalkozik e középkorba való »vád« cáfolatával és pedig a következő elmés formában:
»Azt pedig, hogy mi szerentséire lehetne nemünknek,
hogy csak mi fordulunk elő állati névvel a Szent írásban,
el nem gondolhatom. Mert ugyan lehet-e a szamártól az
oioszlánynak ollyan maradéka, hogy legalább fülei meg ne
tetszenének rajta; és ha mi igazán ellátok volnánk, nemcsak név szerint:8 hányadik! grádusán volna már az emberi faj az állatiságnak?«
De ha a nő is ember, akkor a férfiak felsőbbsége
nem a természet rendelése, hanem a társadalmi törvények
következménye. A férfiak kétféle törvényt, kétféle erkölcsöt
létesítettek. »Erkölcsi szabályaik azt látszanak mondani: tietek légyen a' Mennyország; miénk ez a Világ!« Pedig »sírni
kellene azon, — mondja az irónő — hogy fiaink, vagy
atyáink közzül találkozik ebben a felvilágosult században
ollyan gyarló, aki azt akarja elhitetni velünk, hogy
— a nemek különbségénél fogva — ami egyiknek virtus, az a másiknak vétek volna.«
Takáts Éva erélyesen tiltakozik a vita folyamán hangoztatott ama tan ellen, amely szerint a nő csak arra való,
hogy a férfi érdekeit szolgálja és neki engedelmeskedjék.
Ha férfi mellett sok asszony tényleg ilyen alárendelt életet
folytat, úgy ezt nem önszántából, hanem szolgai félelemből
vagy tudatlanságból teszi.
»Hogy a közasszonynak eszébe sem jut férjétől —
uja Takáts Éva — a méltatlanságot el nem szenvedni, annyi
igaz: mert a' közasszonyban a' tudatlanság a félelemmel
együtt dolgozik, melly neki nem engedi elhinni, hogy! azoknak
szenvedésére nem teremtetett.«
D e a f e lv ilá g o so d ás e l o s z la tj a a z t a b a lh iedelme t, »hog y a' leán y szenved és és szer encsétlen ségr e
te remtetv é n,
annak
min d ég
má s ok ér t, ne m p e d ig ma g á ér t ke ll é ln i. « »Ug yan
k ép z e lh et s z- é o l l y e sz t e l en t, — írja Takáts Éva
barátnőjéhez — ak i azt hitetn é el ma g áv a l, hog y
8
) Ma ez nekünk szinte hihetetlennek látszik, hogy száz év előtt az
antifemínisták szó szerint vették a nők állati voltát hirdető badarságokat.

ő az ak asztóf ái a teremtetv én, enn é lfogva min d en t elkövetne, hog y csakug yan odaju sson? «
Gyakorlati
téren
az
írónő
mindenekelőtt
a
nőnek
szellemi
munkára,
a
tudomány
és
művészet
művelésére
való
jogát
hirdeti.
Bizonyítja,
hogy a nő művelődése az atyának, a férjnek, a gyermeknek
egyaránt érdekében áll.
»Olly atya, a' ki nagy észbeli tehettséggel bír, hogy
kívánhatja leányát, az ő másik magát, csupán a házi
kötelesség keskeny korlátjaiba szorítani?« Férjét »csak az
okos és érzékeny feleség kísérheti az élet viszontagságain
keresztül«, csakis a férfi és nő lelkét összekötő »sympathta«
lehet egyedül talpköve a boldog házasságnak. »Az ollyan
asszonyoknak gyermek nevelése, a' kiknek gondolkodások
csak a házi körben határoztatik, nem lehet kívánni, hogy
tovább menjen a testi nevelésnél.« Ha a nők nem tanulnak,
úgy »rendeltetéseknek tsak állati célját fogják beteljesíthetni.« Ha ennek dacára vannak férfiak, és pedig az írónővel vitatkozók között is, kik arra hivatkoznak: »hogy
egy
magyarnak
vajmi
szokatlan
az
okos
feleség«, úgy ez Takáts Éva szerint csak azzal magyaiázható, hogy ellenfeleiben is dolgozik az a hatalmas
sympathia,
melly
a'
tudatlant
a
tudatlanhoz
olly nagy erővel húzza.
Takáts Évát azonban nem csak a női jogok érdekelték, hanem az általános emberi jogok és az emberi haladás kérdése is. Az ő ósdi írásaiból is felénk
csap a nemzeti újjáébredés felfrissítő szele.
Lándzsát
tör
az
elhagyott
gyermekek
védelme
érdekében.
Követeli
leányiskolák
létesítését,
melyekben történetet, földrajzot, levelezést, könyvvitelt, »a
babonáskodástól
megmentő
physikát«,
mathesist és a »magok, háza népe és felebarátjaik iránt való
kötelességeket«, szóval társadalmi morált tanítanának.
Nyilatkozik ezen kívül az írónő a tudományról,
melynek valódi célja, hogy az emberi boldogságnak szolgáljon, továbbá a művészetről, melyet az álszemérem
támadásaival szemben védelmébe vesz.
De leginkább szembeötlő Takáts Évának felvilágosodott, előítéletmentes szelleme a szociális és a munkáskérdésben. Tudjuk, hogy tanulmányt írt a »Földmívelő nép állapotáról.« A nép keservét nemcsak
látja, de érzi. A »Feleletek«-ben néhány megkapó lapot
olvashatunk a szegény nép nyomoráról és rövidségében
is kemény Ítéletet hallunk a cselédek kiszipolyozásáról vagy
a zselléreknek egyes urak által történt kifosztásáról.9 A
társadalom eme bajai Takáts Éva szerint azt követelik,
hogy különösen azok a nők, akiknek egyéb komoly fog9
) Feleletek. 1. Ez urak működését Takáts Éva a következőkber
jellemzi: „A szegény munkásokat és cselédeket döglött juh és férges disznó
hússal tartani, azok számára az élet' allyából sótalan kenyeret süttettni, hogy
annak három részét a' kutyáknak hajigálják, a' kéntelenül meg ettektől pedig
sokszor a legnagyobb dolog' idején, rakásra betegedjenek . . . . a szegén'
szomszéd zsellér kertjét Akhábként eggy két szép gyümölcsöt termő fáért ι
magájéhoz foglalni, a kis kárért a jobbágynak.lúdjait falkástól béhajtani s' ki
megtéríittés felett még meg is koppasztani . . . "
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lalkozásuk nincsen, a bajok és igazságtalanságok orvoslásán fáradozzanak.
»Nemünk közül — írja — a szerencse gyermekei
elég érdemnek tartják! azt, hogy ők fényes titulusokkal vagy
gazdagsággal bírnak. Azt hiszik: semmi kötelességök azon
társasághoz, melynek tagjai, sőt azt kívánják, hogy szerencsének tartsa a világ, hogy ők benne laknak, és azt az
időt, melyet önnön szyvök és elméjök formálására és emb e r t á r s a i k könynyebbítésére volna köteless é g ü k f o r d í t a n i , elég gyávák a maguk testi külsőjével
való foglalatoskodásban elvesztegetni, vagy olyan kézi munkákban tölteni, amelyek nem egy szerencse gyermekéhez,
hanem ispotályban sínylődő nyomorékokhoz illő foglalkozások p. o. a selyem-tépés, paszománt pedregetés, vagy
más éhez hasonló munkák.«

A radikális párt választójoga.
Írta: GERŐ ÖDÖN.
Az egyenlő választójogért folyó harcos munkában
megint nevezetes előretörtetés történt. Az Országos
Polgári R a d i k á l i s Párt beiktatta programmjába a nők választójogáért való küzdelmet A pártvallomás jól mondja: »a korcs-választójog helyébe
az egyenlő választójogot kell törvénybe iktatni.« Mivel pedig nálunk egyenlő választójogon sok mindenféle
választójogot értenek, a pártprogramm megfogalmazói
jól tették, hogy a kívánták választójogról megmondják,
hogy a nőkre is kiterjed.
Az egyenlőség fogalmát jó volt valamelyest újból
megállapítani. Mikor a társadalom és az állam szervezetének újjászervezéséről van szó, a társadalmat és államot alkotók közt más különbséget nem ismerhetünk
el, csak azt, hogy vájjon dolgoznak-e, nem dolgoznak-e? Csakis ennek a különbségnek alapján lehet jogkülönbségeket statuálni. De ezeket a jogkülönbségeket
nem törvények állapítják meg, hanem a dolgozók és
nem dolgozók hatalmi erői. A dolgozók az ő rengeteg
többségükkel és munkaadta felsőségükkel egyre arra törekesznek, hogy a rovásukra érvényesülő jogkülönbségek megszűnjenek. Meg kell adni tehát minden dolgozó
embernek azt a lehetőséget, hogy politikai, tehát állam- és társadalomintéző erejét és akaratát érvényesíthesse. A nők választójoga ugyancsak arravaló, hogy
a dolgozó emberek akarata hatékony legyen és bekövetkezzék az egyenlőség országa.
A radikális párt toborzó fölhívása Magyarország dolgozó p o l g á r a i t szólította. A nők nálunk egyelőre csakis a dolgozók közé tartoznak, de
még nem a polgárok közé. A radikális párt a dolgozó
polgárok kötelességévé teszi, hogy tegyék lehetővé,
hogy hazánk dolgozó női dolgozó polgárok lehessenek.
S ha a dolgozás kritériumul szolgál: egyenlőn szolgáljon megkülönböztetésül vagy alapvetésül férfinél és nőnél. Annál is inkább, mert hiszen a nem kifejezetten
kenyérkereső nők közt is sokkal több a hasznos munkát
végző ember, mint azok között a férfiak közt, akik

maguk nem dolgoznak, akik nem vesznek részt tevékenyen az értéktermelésben, s akik mégis polgárok és
a polgári jogoknak osztályosai.
Az általános, egyenlő Választójogról mi, akik küzdünk érte, azt valljuk, hogy nem cél, hanem csak a
népboldogság eszköze. Nekünk az általános választójog nem azért kell, hogy mindenki szavazhasson, hanem azért, hogy a mindenki szavazata a kormányzatot, a törvényhozást s a társadalmi munkát úgy irányithassa vagy terrorizálhassa, hogy ezek kénytelenek
legyenek a népjólétet megalapozni, s a népboldogtítás
minden akadályát megszüntetni. De a nők választójoga nemcsak társadalmi és állami munkaeszköz, hanem egyenesen cél is.
A nő szavazása az egyenlőség érvényesülését, a
jogtalanság megszűnését, kultúrelfogultságok letörését s
egy új igazságos, az élet valóságainak megfelelő társadalmi etika kialakulását jelenti. Az általános szavazati
jog lehetőségek biztosítására, siettetésére, erőszakolására szolgál, a női szavazati jog már magában is diadalmassá lett lehetőséget jelent. A női választójog
nemcsak hatalmi, nemcsak gazdasági, nemcsak társadalomszervezeti és nemcsak jogi kérdés, hanem emberségi kultúrkérdés is. Ezért küzdenek érte azok, akik
a harcosai, kettőzött elszántsággal s akárhányszor fanatikus kíméletlenséggel is.
Az új radikális párt, az Országos Polgári
R a d i k á l i s Párt, a szabad és boldog új Magyarországra törekszik. Törekszik tehát minden polgári erő
fölszabadítására, törekszik a társadalomnak az igazságtalanságok, balhitek és elfogultságok alól való kiszabadítására, törekszik a jogegyenlőség megalapozására s
az emberi jogokat megbénító terheltségek megszüntetésére. K e l l e t t tehát, hogy a nők választójogának
megszerzését programmjává avassa. Kellett, hogy az
egyenlő, titkos, választójogot a nőkre kiterjessze. Kellett ezt tennie, az összefüggések, a logikai következmények alatt. Mert szabad és boldog új Magyarország
lehetetlen a nők politikai és társadalmi fölszabadítása
és szabaddá tett női energiának az állami és társa"
dalmi munkába fogása nélkül. A radikális párt nem
úgy határozta el a női választójogért való sikraszállást, hanem ezzel a programmvállalással a maga életszükségességének tett eleget. Ezért mondhattam a radikális párt síkraszállásáról, hogy a női választójogért
való küzdelemben nevezetes előretörtetést jelent.
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Polemia.
Feminizmus és a progresszív pártok taktikája.*
Az emberiség egész történelmén végigvonul a haladók és maradók táborának harca, változó csak a harcban állók fegyvertárának tartalma. A mai conservativ programm forradalmat jelentett volna a múlt század elején, a
mai progresszív programmot idővel még a legmaradibb
párt is keveselni fogja. Kivétel e magától értetődő szabályban
csak a nő helyzete: a maradi párt életfelfogásában és
világrendjében a nő a múlt idők szellemében él, a modern ember legjobb esetben vigasztalja és hitegeti egy
jobb jövő reményével, — melyet türelmesen kivárni a jelen
helyzetében biztatja a nőt. Ezért van még a conservativ
tábor is abban a helyzetben, hogy a nőknek engedményeket tegyen. És ezért fontos az engedmények kivívását ott
kezdeni, a haladást legjobban erőltetni ott, honnan az ut
a leghosszabb.
Az engedmények kivívása, a nők helyzetének javulása aránylag legkönnyebb akkor, mikor megváltozott gazdasági érdekek azt megkövetelik, kikényszerítik. Bizonyos,
hogy a nő gazdasági helyzetének javulásával a róla alkotott erkölcsi felfogás is változik, de ez erkölcsi felfogást
függetleníteni kell a gazdasági kérdésektől, amennyiben e
felfogás a faj jövőjének és fejlődésének szolgálatában áll.
Ha a nő ma és a jövőben is elfogadja magára nézve a
monogamia törvényeit, a szentesített formákon kívül is és
megkívánja e törvények komoly betartását a párjától is,
ez nem a férfiak által a nőkre erőszakolt felfogás elfogadása, nem a férfi igájába való kényszerű megadás, hanem
egy magasabb szempont érvényesítése, mely nagyobb kötelezettséget is szabad akaratból vállal a faj jövője érdekében. Mert a szabad asszonytól felesleges félteni a család meghittségét és tisztaságát; a leigázott, a rabszolga
asszony lázad fel gazdasági nyomorúságában vagy szabadság
vágyában a conventiók börtöne mélyéből.
A gazdasági fejlődés lassúbb vagy gyorsabb haladása
függ ugyan conservativ vagy progresszív világfelfogások
túlsúlyra jutásától, de a fejlődést magát megakasztani nem
bírja, A nő productiv pályákra való mindnagyobb tódulása
a szükségszerű és elodázhatatlan gazdasági fejlődés egy
ilyen étapeja. Ebbe bele kell nyugodnia a legmaradibb
felfogású társadalomnak is. A tapasztalat azt mutatja, hogy
a maradi társadalom siet ez elfogadott tényekből levonni
a maga következtetését és csak még súlyosabb kötelességekkel megterhelni a nőt. A súlyosabb kötelességeket vállalt conservativ felfogású nő is csakhamar megszerzi azon
tapasztalatot, hogy jogok nélkül nem boldogulhat. így hatnak a kényszerítő gazdasági változások automatikusan a
haladás felé, gyorsabban mintsem a progresszív eszmék megvalósíttatnának.
Ezért nem az a lényeges, hogy a gazdasági fejlődés
kényszerítő hatása alatt ki tesz fejlődést szolgáló engedményeket: a conservativ, vagy a progresszív tábor?
Ha hajlandók vagyunk is elismerni, hogy a progreszsziv tábor zászlóján, majdnem elérhetetlen magasságban és
távolságban lobog a nők egyenjogúsítása, eltagadhatat* L. Ágoston Péter cikkét a 9. számban.

Szerk.

lan tény az, hogy a már elért feminista vívmányok, bármily szerények, vagy nagyszabásúak legyenek is, mindenütt
a világon a haladást szolgálják.
Peccatur intra et extra, — ez az igazság?
Valóban, vétkesek vagyunk abban, hogy míg kezdetben túlhiszékenyek, túlbizakodók voltunk, a tapasztalatok során a csalódások keserűvé tettek bennünket? Harcba mentünk a jogainkért és szemben találtuk magunkkal a progresszív tábort, amelyiken túl pillantottuk csak meg az elérendő célt. A nők választójogának kivívása — még a korlátoltnak is — lett volna az a csákány vágás, — mint azt a
norvég példán is tapasztalhatták kik nem szenvednek önkéntes
és szabályozható vakságban és süketségben, — mely az
első szétmállott téglát emeli ki a roskatag épületből. És
ha a mi progresszív feminista csoportunknak sikerülni fog
csákányunkat a rozzant épületbe belevágni, ez minden
csoportnak előnyére lesz. S addig is, a mi progresszív
gondolataink terjedése hasznára lesz — az egész emberiség haladásának, jövő nemzedéklek fejlődésének.
Mellerné Miskolczy Eugénia.

Glosszák.
Csak férfiaknak.
Sok mindenféléért mögötte állunk a civilizált nemzeteknek és mind többet cselekszünk, hogy még hátrább
kerüljünk a kultúra létráján. Az asszonyi helyzete minden nemzet kultúrmértékének legbiztosabb fokmérője és
a magyar férfi hagyományos, törvényekben és intézményekben kifejezett asszonyi megbecsülésének hanyatlása,
nemzeti fejlődésünknek egyik legszomorúbb tünete. A
mai magyar férfi sem örömét, sem bánatát nem osztja
meg a nővel. Csak piszkos szenvedélyek társát vagy
házi szolgálót keres az asszonyban. Akár Budapest
fejlesztésére alakit bizottságot (Budapest barátai cimen)
akár Mágnás Elza pőrét tárgyalja, akár Kossuth Ferenc
temetéséről rendelkezik, minden esetben azt hangoztatja: ide nem eresztünk nőt. A méltóságának tudatában
levő magyar nő aggódva látja a nemek között tátongé
szakadék mesterséges mélyítését A nőmozgalom részéről szinte emberfeletti munkát igényel e szakadék át
hidalása.

Közéleti erkölcs·
Tisza István, (a magyar törvények legfőbb őre,
törvényi tilalma ellenére) párbajozott, Budapest hadtes
parancsnoka és az ország egy törvényhozója párbajozó
és az ország sorsának egy csomó más intézője feltü
ingujjal várja, hogy végig párbajozhassa a Kaszinó a
fért, a parlamenti őrség afférjét s egyáltalán minden
ami az »affér« előkelőén hangzó címkéjével elláthat.
Ha azt vesszük, hogy a párbajkészség a magyar ke
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életi kvalifikáció egyik nélkülözhetetlen kelléke, be kell
látnunk, hogy az asszonyok tényleg alkalmatlanok
közéleti munkára.

Kegyeletképesség.
A Kossuth Ferenc temetését rendező bizottság jóvoltából egy új »képtelenség«-gel gazdagodtunk a sok
mindenféle mellett, amire a »nőt« alkalmatlannak találták Azt olvastuk ugyanis a hivatalos komünikékben,
hogy »Buzay tanácsnok jelentette, hogy a kupolacsarnokba csak fehér jegygyel lehet belépni, nőket p e d i g
a c s a l á d t a g o k o n k í v ü l e g y á l t a l á b a n nem
engednek be a kupolacsarnokba.« Reméle m a család nőtagjai hálafeliratot küldtek a rendező bizottsághoz
azért a kiváltságos kitüntetésért, hogy halottukat abban
a csarnokban is megsirathatták, amely különben »csak
férfiaknak« fentartott hely. »A nőt« tehát ezennel hivatalosan kegyeletképtelenné nyilvánították. Mi pedig emlékezzünk, hogy a férfikegyelet e csarnoka Kossuth Lajos nyugvóhelye, Kossuth Lajosé, aki egy politikai jogaival élő magyar asszony ablegatus absentiumaképen
került először a magyar politika arénájába. Mint aszszony követe kezdte meg tündöklő politikai pályáját, fia
temetésén pedig »nőket egyáltalán nem engednek a kupolacsarnokba.« Haladunk — a nők elleni inzultusokban.
Műveltség és választójog.
Az új választójogi törvény alapján megejtendő következő általános választás már előre veti árnyékát. A partok
tanfolyamokat szerveztek országszerte a választójog gyakorlásához szükséges elemi műveltség, voksot hozó terjesztésére. De minthogy csak a férfi választó, a művelődés
új formája is csak a férfi számára termett. A nőt nem
érdemes tanítani és oktatni, mert nem fizethet a szavazatával, másrészt pedig a nőnek nem lehet választójogot adni,
mert olyan műveletlen szegény.

Elutazása előtt beszerzéseit
fedezze lapunk hirdetőinél.
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Nemzetközi választójogi gyűlés
Rómában.
Az olasz választójogi mozgalom ma ott tart, ahol
10 év előtt a magyar tartott: vannak néhányan, kiváló
asszonyok, akik egész munkaerejük és tehetségük latbavetésével küzdenek érte; vannak sokan, dolgozó asszonyok,
akik félénken, titokban lelkesednek érte; de a társaság
hölgyei és az összes osztályok férfiai előtt még nem világos
az a szerves összefüggés, amely a nőmozgalom összes
céljainak elérése és a választójog között fennáll.
Bizton remélhetjük, hogy a fentemlített 10 év felétől
vagy még nagyobb részétől megkíméli az olasz asszonyokat
a május 15-iki nagygyűlés, amelyet a Nők Választójogi
Világszövetsége hívott egybe. Erre azért volt szükség, mert
az olasz Nőszövetség tisztikarában ülő arisztokrata asszonyok jónak látták, hogy a kongresszus programmjából teljesen kizárják a választójog kérdését.
Az olasz választójogi egyesület már május 8-án meghivta helyiségeibe a választójogi nőmozgalom képviselőit;
ott volt világszövetségünk alelnöke, Mme Schlumberger, egyik titkára, Chrystal Macmillan: a Jus
Suffragii szerkesztője, Mary Sheepshanks; a holland
választójogi nőszövetség elnöke, dr. A l e t t a J a c o b s ; Magyarországból G l ü c k l i c h V i l m a és még számos állam
választójogi küzdelmének exponált munkásai. Az olaszok közül dr. jur. Teresa L a b r i o l a , Prof. A n i t a D o b a l l i Zampetti, Marchesa L u c i f e r o, Marchesa Pel1 i c a n ο és mások. Lelkesítő szavak hangzottak el francia, orosz, ausztráliai, olasz, holland és magyar részről;
ünnepelték az olasz választójogi nőmozgalom 2 régibb, már
elhunyt harcosát is. Határozatba ment, hogy 15-én d. u.
3 órakor a Teatro Nazionale-ban nagygyűlést tartunk,
amelyre szónokokul kiküldtük a következőket: Rev. Anna
Shaw és Mrs. C r e i g h t o n (angol nyelven), Frau R.
D e u t s c h (németül), Prof. D o b e l l i - Z a m p e t t i , F r u
Anker, Dr. jur. T e r e s a L a b r i o r a és G l ü c k l i c h
Vilma (olaszul), végül Marie Vérone franciául. Szándékosan hagytam őt utoljára, mert megint egyszer elemében volt és remekelt: a maga meggyőződésének egész erejével kelt ki a nővel szemben elkövetett igazságtalanságok
és galádságok, a rossz törvények, — a jó törvények helytelen alkalmazása ellen és követelte orvoslás céljából a nő
teljes polgárjogát; ecsetelte a háború borzalmait és a fegyveres elintézés barbár voltát, ami az olaszok közt némi izgalmat keltett. Mme Verone beszéde még Rev. Shaw-énál
is nagyobb hatást keltett, mert az olaszok közül sokkal
többen értenek franciául, mint angolul; de mi, polyglott hallgatók, gyönyörűséggel követtük ennek az ideális lelki anyának szavait: élveztük azt a humoros képet, amelyet a társadalmi berendezkedésről nyújtott; azokról az emberekről,
akik szükségesnek mondják, hogy egyes embercsoportok kormányozzák a többiaket és persze önmagukat mindig a kormányzók régiójába sorozzák. Megilletődtünk azután áhítatos végső mondatain, ameljek minden emberi lénynek jogát
demonstrálták saját igényeinek kielégítésére, tehetségének
érvényesítésére.
Nagy benyorsást tett a zsúfolt ház közönségére, hogy
a férfiliga képviselője is résztvett a gyűlésen. A magyar

férfiligát Vikár Géza dr., a németországit B o r n s t e i n
dr. képviselte.
Az óriási színház több mint 1000 főnyi közönsége
tomboló tapssal, lelkes közbekiáltásokkal honorálta az előadókat és az ü lést v ezető Mme Sc h lu mb erger t. A
sajtó lelkesedéssel emlékezett meg valamennyiről és hasábokat szentelt a gyűlés leírásának. Választójogi jelvényünket, amelyet Budapestről rendeltünk sürgönyileg, 15-ike óta
számosan vásárolták; ebédek, vacsorák alkalmával a háziasszonyok feltűzték; Duse Eleonóra meghatottan fogadta el a neki felajánlott példányt.
A kongresszus napjaiban pedig valóban alig volt fontos kérdés, amelynek tárgyalása közben fel ne hangzott volna
a választójog követelése. A nő hivatásos munkájával foglalkozó szakosztály minden egyes előadója hangoztatta, s
a kongresszus befejező akkordja gyanánt elfogadták Marc h e s a P e l l i c a n o előadásában azt a határozati javaslatot, hogy csakis a választójog segítségével érhető el a
nőnek a férfiéval egyenlő díjazása és előmenetele. A nemi
betegségek és a prostitúció kérdéseivel foglalkozó szakosztályban Mme Avril de St C r o i x utalt erre az összefüggésre. Az utolsó teljes ülésen Funck báróné vallotta
be, hogy csak 1 éve szegődött a választójogért küzdők
táborába: amióta látta, hogy a közélet minden ágában
szükség van a nő közreműködésére és hogy a szociális
munkó eredménytelen marad, ha nincs a kezünkben végrehajtó hatalom, azaz: legális politikai befolyás. Itt is felszólalt Mme Vérone, hogy kifejtse, mennyire lassú és
eredménytelen a nőmozgalom munkája politikai jogok nélkül. 20 évig tartott, míg a Code Napoleon megdőlt az
asszonyok küzdelme folytán; 15 évig, mig törvényt alkottak
a kiskorúak védelmére, — s ezek a törvények is nagyon
hiányosak.
Az olasz választójogi nőmozgalom nagy lendületet vett
és remélhetjük, hogy most már gyors léptekkel halad majd előre.

EGYLETEK.
Feministáik Szegedi Egyesülete.
G i e s s w e i n Sándor dr. pápai prelátus, országgyűlési képviselő május hó 30-án nagyszámú hallgatóság előtt
»Nőmozgalom és békemozgalom« címen tartott előadást. A tudós főpap, aki csodálatosan harmonikus összetétele
»jámborságnak és szabadságnak«, mint mindig úgy most is
a legmodernebb eszmék hirdetőjének bizonyult. A feminizmus, pacifizmus, internationalizmus egyaránt lelkes híve és
hivatott szószólója. Érdekes párhuzamt vont a papi hivatás
és a női hivatás között. S oda concludált, hogy a papság lépjen ki a sekrestyéből, a nők pedig a szűk családi
körből s mindketten érvényesítsék eddig részben parlagon
hevertetett energiafölöslegüket a köz javára. Erős meggyőződése, hogy sok eddig megoldatlan probléma csakis a nők
segítségével oldható meg. Így többek között az alkoholizmus kérdése, főleg azonban a háború megszűnése, a vil á g b é k e megteremtése.
Ε lelkes beszéd gyűjtő hatása alatt R e ö k Ivánné
indítványára a helyszínén megalakult a Feministák Szegedi Egyesülete béke s z a k o s z t á l y a , melynek elnökévé
közfelkiáltással R e ö k Ivánnét választották meg.
Dr. Apor Anna.
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Hazai szemle.
A nők választójogáért küzdő Férfiliga közgyűlése.
Június hó 18-án d. u. 6 órakor a Társadalmi Múzeum
helyiségében tartja ezidei közgyűlését Lukács György v. b.
t. t. orsz. képviselő elnöklete alatt a Férfiliga. A közgyűlés
napirendje a következő: 1. Elnöki megnyitó. 2. Évi jelentés.
3. Zárszámadások előterjesztése. 5. Költségelőirányzat. 6.
Alapszabálymódositás. 7. Esetleges indítványok.
Anna Lindemann előadásai.
A Választójogi Világszövetség alelnöke nemcsak Budapesten tartott nagysikerű előadást, hanem Szegeden szociálpedagogiai, Temesvárott és Nagyváradon gyermekvédelmi,
Segesvárott és Brassóban általános szempontból világította
meg a nő választójogának jelentőségét és szükségét. Alapos
tudásra valló, magas színvonalú fejtegetései mindenütt új
híveket szereztek a választójogi nőmozgalomnak.
A Feministák Egyesületének Hnga- és Gyermekvédelmi Bizottsága
május 15-én tartotta meg ülését a tagok élénk
részvétele mellett, Szirmay Oszkárné elnöklésével. A székesfővárosi árvaszéket dr. Mel l y Béla elnök képviselte,
aki a tagok jelentéseinek hallatára több iízben meleg elismerésének adott kifejezést a bizottság komoly és alapos munkájáért 820 házasságon kívül született gyermeknél tett látogatásokon szerzett tapasztalatokról adott le Szirmayné
összefoglaló jelentést. Részletesen tárgyalták azokat az eseteket, ahol különös intézkedések mutatkoztak szükségesnek.
Az árvaszéki elnök kilátásba helyezte, hogy ezentúl a gyermekek címeit minél rövidebb idővel a gyermek születése
után kapja meg a bizottság elnöke, hogy a munkája annál
eredményesebb lehessen. Nagy érdeklődéssel fogadták a vidéki bizottságok jelentéseit: Érsekújvár, Marosvásárhely,
Nagyvárad, Szeged számoltak be komoly és eredményes munkájukról, amely főkép a menhelyek részéről kihelyezett gyermekek ellenőrzéséből áll. A temesvári bizottság megalakulását nagy örömmel vette tudomásul az értekezlet.
Bizalommal várja a bizottság újabb vidéki tagtársak
és csoportok csatlakozását érdekes és értékes szociális munkaköréhez.
Előadás Hollandiáról.
Érdekes vendége volt Budapesten a F e m i n i s t á k
E g y e s ü l e t é n e k május 19-én: Dina van Schaich,
akit holland asszony létére érdeklődése és rokonszenve a
magyar nemzet iránt arra ösztökélt, hogy megtanulja a magyarok nyelvét és saját irodalmában ismerhesse meg a
nemzetet. Hollandiában több ízben tartott előadást Magyarországról, most pedig nekünk magyar n y e l v e n Hollandiáról. Érdekesen ösmertette Hollandiának történelmi, földrajzi és kulturális viszonyait és különös lelkesedést ébresztett
az a kijelentése, hogy Hollandia mostani kormányában és
parlamentjében oly sok híve van a nők választójogának,
hogy bízva reméli a közeli győzelmet.
Pedagógusok a nők választójogáért.
Szeben-, Fogaras- és Hunyadmegyék polgári iskolai tanárai és tanárnői Rott Péterné polgári iskolai igazgatónő
indítványára kimondották, hogy mozgalmat indítanak, hogy
a négy polgárit végzett nők aktív, a diplomás nők pedig
passzív választójogot nyerjenek.

Külföldi szemle.
A római nemzetközi nőkongresszus.
Róma, május 23.
Kevés ember van Rómában, aki az egymásután lezajlott 3 nemzetközi gyűlést meg tudná különböztetni egymástól; csodálkozva tekintgettek reánk: hát még mindig nem
ért véget a kongresszus? Hát örökké tart? Pedig a tulajképeni kongresszus csak a múlt hét végén kezdődött és
máig tartott.
Elejétől végig hálálkodások kara kísérte — — a
mú l t é v i b u d a p e s ti k o n g r e s s z u s t. H a ig a z a t mo ndana a babona, otthoni rendezőink — a vezetőktől a
kis pagekig — állandóan csuklottak volna. Mindezt annak
köszönhetjük, hogy külföldi vendégekkel szemben a római
közönség már régen eltompult; mindenki áradazóan kedves
abban a néhány percben, amíg le nem rázhatja 'az idegent, — azután éppenséggel nem törődik vele. Az olasz
otthonok is meglehetősen zárkózottak: ami meghívás akadt
a hivatalos nagy banketteken és garden-partykon kívül,
cseknem valamennyi amerikai, osztrák vagy más külföldi
származású asszonytól eredt.
Minden nap minden órájában emlegették ezért a beautiful Budapestet, ahol intim családi meghívás keretében
valóban meg lehetett ismerkedni, ahol a Dunaparton mindig akadtak kongresszisták, ahol kora reggel megkérdezték
a dear little pagek: ki mit parancsol?
A kongresszus munkája még a férfikongresszusok elavult keretében mozgott: szakosztályokban dolgozott, ami
nagyon tetszetős a tudományos specialisatio szempontjából
és pl. orvoskongresszusokon helyes is lehet; de ahol szociális kérdésekről van szó, amelyek szervesen összefüggnek, okvetlenül odavezet, hogy a hallgatók nem mindig
tudnak éppen ott jelen lenni, ahol a számukra legérdekesebb kérdéseket vitatják meg. De abban is hasonlított a
munka a férfikongresszusokéhoz, hogy nem sok előadó volt
kíváncsi a mások véleményére: bejöttek, elmondták a mondókájukat, mosolyogva megköszönték a tapsot és mentek
másfelé. Az előadások között igen sok értékes volt, de a
legtöbb olyan, amelyet olvasni kell, mert sok benne a
részlet és a számadat s igy első hallásra alig jegyezhető
meg.
Igazi vita csak kétszer keletkezett, mindenkor a keresd asszonyok initiativájára és ilyenkor az olasz temperamentum nagyon megnehezítette a parlamentáris tárgyalást.
Először Comtessa D a i s y R o b i l a n t idézte fel
a vihart: ki akarta mutatni, hogy a kereső asszony munkája nem ér többet, mint amennyi költséggel otthoni helyettesítése jár. Ha az asszony odahaza dolgozik, a grófnő
számítása szerint, egész vagyont takarít meg; jellemző az
adatok realitására, hogy a keztyük sajátkezű tisztítása fontos tétel gyanánt szerepelt közöttük. Állításai bizonyítására
hozott magával egy szervezetlen munkásnőt, aki a munkásleányoknak azt a tanácsot adta, hogy első sorban háztartási munkára képezzék ki magukat. Ezek alapján a grófnő
megvádolta a kereső asszonyokat, hogy otthagyják családjukat csupán azért, mert saját személyüket fel akarják
szabadítani az otthoni kötelességek alól. — Elementáris erővel tört ki a felháborodás: A n i t a Dob e l l i Ζamp e tti,
Laura C a s a r t e l l i C a b r i n i szenvedélyesen ke'tek ki
a vád ellen és meghatóan ecsetelték azokat a gazdasági
okokat, amelyek a nő kereső munkáját megindították. Glückl i c h Vilma a gazdaságiak mellett a teheísőgek érvényesítésének motívumát emelte ki. H e l e n e G r a n i t s c h
a háziasszonyok és kereső asszonyok közti szolidaritás szük-
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ségére utalt. — Az előadó mélyen megsértődve még a zárószó
jogáról is lemondott.
A második heves vita akkor tört ki, mikor Marchesa
Elena Lucifero határozati javaslatot nyújtott be arra
nézve, hogy a nők kötelező szociális szolgálati éve tétessék
tanulmány tárgyává. Csak egy, de súlyos ellen-felszólaló
volt: Maria Verone, aki mindannyiunk elől elvette és
gyönyörűen összefoglalta az ellenérveket; kimutatta, hogy
akik ezt a tervet kidolgozták, csupán a közép- és felsőosztályok dologtalan asszonyaira gondoltak; a munkásaszszonu eleget tesz az államért, mikor a legsúlyosabb körülmények közt szenvedi el az anyaság kínjait. Neki nincs módjában, hogy kettősen kiaknázott munkaereiéből szociális munkára is juttasson. A keresztülvitel nehézségeit is frappánsan
tüntette föl és melléje sorakoztak mindazok, akik az előadóval szembe mertek helyezkedni. Mert az előadó ezúttal nem
adta meg magát: haragosan kardoskodott a határozati javaslat mellett, amely annál kevésbbé volt fontos, mert hiszen
tanulmányozni — ha jól esik — lehet a kérdést határozat
nélkül is. Az elnökség határozatlanul állott és végre is
felfüggesztette az ülést. A déli szünet alatt megbeszélések
folytak, amelyek eredménye gyanánt az elnökség délután
visszavonta a határozati javaslatot.
Az utolsó határozati javaslatot Marchesa Pellicano nyújtotta be a nők választójoga érdekében. Jellemzi
a kongresszus hangulatát, hogy egyetlen ellenfelszólaló sem
akadt, holott a kongresszus rendezősége nem merte volt
programmba venni a választójogot.
Nagy kár, hogy a magyar sajtó alig képviseltette
magái és nem győződhetett meg saját tapasztalata utján
arról, milyen érdekes differenciálódás mellett mennyire szolidáris a komoly nőmozgalom.
A római női kereskedelmi iskola.
Május 24-én ünnepelte fennállása 25 éves jubileumát.
4 évfolyamból áll, sőt a nagyon ambiciózus növendékek
számára még továbbképző évfolyama is van. Azonkívül még
egy, csupán 3 évig tartó, »alsóbbrendű« női kereskedelmi
iskola is van, de minden kereskedelmi fiúiskolába is f e l v e s z i k a leányokat. A kiképzés tehát
egyenlő, de hiányzik a szervezettség: nincs egyesületük az
olasz nőtisztviselőknek és ennek tulajdonítható, hogy havi
75 Líra már »jó fizetés« számba megy; itt nagyon enyhítő
körülmény, hogy Olaszországban a bennszülöttek nagyon
olcsón élnek.

az akadály elhárult, legutóbb Meziéres, Aigle és La Tour
de Pellz községekben több nőt beválasztottak az iskolaszékbe.
Adatok az amerikai gyermekvédelem köréből.
Amerikában az iskoláknak óriási szerepe van a tisztaság és higiénikus intézkedések terjesztése körül. Külön
állami intézmény, az United States Bureau of Educ a t i o n gondoskodik megfelelő egészségügyi szabályzatok
és intézkedések életbeléptetéséről. Az alaskai iskolában,
ahol sok a benszülött gyermek, szintén vannak ilyen egészségi és tisztasági rendszabályok, s a gyermekek olyan
örömmel fogadják ezeket, hogy gyakran megtörténik, hogy
szüleiket vagy testvéreiket elhozzák az iskolába, hogy azok
is keresztülmenjenek a hajnyírási és fürösztési müveleteken.
A Philippini szigeteken pedig kolerajárvány idején nem zárják be az iskolákat, sőt azok ilyenkor tanácsadó központjai
a járvány elleni védekezésnek.
A kansasi egyetemen egy gyermekjóléti bizottságot
szerveztek, melynek élén egy professzor áll. A bizottság
feladatává tűzte ki, hogy a gyermekvédelmi munkát az
egész állam területén ismerteti, továbbá, hogy városi gyermekek számára megfelelő szünidei elhelyezésről gondoskodik, hogy szülőkből és tanítókból álló egyesületeket szervez, valamint olyan jóléti egyeleteket, melyek a városi és
falusi gyermekek mindennemű szükségleteiről gondoskodnak.
Szülők részére gyermekpszihologiai előadásokat rendeznek
és tanácsadókat tartanak fenn, melyek szóban és levélben
támogatják a szülőket egyes kérdésekben. Massachusetsban
az új gyermekmunka-törvény alapján néhány ezer gyermek szabadult fel a gyári munka alól. A törvény ugyanis
eltiltja a tizennégy éven aluli gyermeket a gyárakban és
malmokban való munkától. Tizenhat éven aluli fiatalkorúak
napi munkaidejét 8 órában, heti munkaidejét 48 órában
állapították meg.

Különfélék.
A norvég kormány először küldött ki nőt diplomáciai küldetésbe. S hogy az illető asszonyt erre a fontos küldetésre kipróbált tehetsége képesíti, az onnan sejthető, hogy a női diplomatát Mexikóba küldték, ahol a
politikai helyzet jelenleg elég súlyos.
A norvég parlament elé a radikális párt nemrég azt
a javaslatot terjesztette, hogy a miniszteri szék a nők
elől se legyen elzárva. A javaslatot azonban 66 szavazattal 44 ellenében elvetették. A nők előtt különben Norvégiában már minden pálya nyitva áll, a katonai és papi'
Az anyasági biztosítás ország-közi szervezése.
pályákat kivéve. A miniszteri tárca is csak idő kérdése,
Olaszország és Franciaország már ott tartanak, hogy mert a radikális párt mindaddig újból és újból be fogja a
némi segítséget biztosítottak a vagyontalan anyáknak; a javaslatot terjeszteni, amíg csak meg nem szavazzák.
Az internacionális statisztikai intézet Dr. Friedrich Zahn,
római nemzetközi nőkongresszus Laura C a s a r t e l l i Cabrini előadása alapján elhatározta, hogy a fentneve- a bajorországi statisztikai hivatal igazgatójának kezdemézett államoknál kérelmezi a segítség reciprocitását a külföldi nyezésére egy bizottságot szervezett a női munkának
i n t e r n a c i o n á l i s statisztikai fölvételére.
származású munkásnők számára.
A svéd akadémia most választotta Lagerlöf Zelmát
Nők a svájci iskolaszékben.
tagjai közé.
A wallisi kanton iskolákra vonatkozó törvényéből néhány év előtt kitörölték azt a passzust, hogy a községi
iskolaszékbe csak »aktív polgárok« választhatók. Mivel
aktiv polgárok csakis a férfiak, amíg ez a törvényben
állt, a nők ki voltak zárva az iskolaszékekből. Midőn ez
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A nő értékéről.
(Folytatás)

Írta: Dr. DIENES VALÉRIA

Csak azt a sokszor hallott mondást idézzük még, hogy
a nő tetteit logika helyett érzelmek kormányozzák. Nem
idézhetjük újra anélkül, hogy valami újabb tartalmat fel ne
fedeznénk benne. Mi ez a tettetet kormányzó érzelmiség?
Általános emberi cselekvés-tőke, melynek az okoskodások
csak egyensúlyozására valók, ha nincs meg a saját természetes egyensúlya. De ha az egyéni értékelések spontán
elosztottsága nem termel önmagával szembetámadó ellentéteket, akkor a tettek és az élet harmóniáját csak rongálhatják az önként hajtó elhatározásokat nyirbáló okoskodások és sok megbánt cselekvésnek válik forrásává az
egyéniség közvetlen szavának logikus elhallgattatása.
Ez a cselekvés-tőke nem száraz tapasztalásgyűjtemény, mely az egyéniség dobozába volna zárva. A tapasztalások csak termékenyítik és növesztik, de alapanyagát kiki
örökségül hozza abban a fejlődésképes, de valójában ismeretlen valamiben, amit s z e m é l y i s é g n e k hívnak. Ez
a végső meghatározatlan az, ami ki-kinek megszabja a maga
lehetséges élet-intervallumát, melyen belül még szabadon
mozoghat; ez rendel az egyéniségekhez különböző irányú
és értelmű maximumokat, melyeken áthágni az az egyén
nem lesz képes s odáig sem jut el, ha nem viszi munkába
erejének legnagyobbjai. Sokunknak igenis lent van ez a
legnagyobbja s nem is éri el mindenikünk a saját maximumát.
így az a magunkkal hozott cselekvéstőke, amit a
nőben érzelmesség néven kifogásolnak, annyi formát ölthet,
ahányféle az egyéniség. Rövidlátó, egyensúlytalan teremtésekben, a pillanathoz tapadó s életük egészét élni nem
tudó elmékben lehet személyes elfogultság, egyes emberekkel szemben való elvakultság, tetszelgés, hiúság, saját külsejük hatásának hipnotizáló gondolata, pillanatnyi élvezetek tervezése, felhajszolása, ruha- és szépségvetélytársakon
való diadalmaskodás vágya stb., stb. De mért válnak, hogyan
válhatnak ilyen jelentéktelenségek egész életek súlypontjává, hogyan tömörülhetnek ilyen ürességek köré sokszor
jobbratermett egyéniségek összes gondolatai, minden találékonysága, minden véletlenül felszedett szellemi értéke?
Nem lehet ebben igen nagy része a szegény üresfejü, üreslelkű asszony múltjának, amit nem maga választott s nem
irányíthatott?
Észrevehetetlen apróságoknál Kellene kezdődni a változásnak. A szülők nem tudják, mennyit vétenek lányaik
jövője ellen gyorsan elhangzó, de nem olyan gyorsan elfelejtődő megjegyzésekkel, melyekből a lánygyermek mindég értékének másodrendűségét tanulja, a fiúgyermek pedig nemére való önhittséget merít. Azok a »csak nem nyafogsz, mint egy leány«, az a sok »szegyeid magad, akárcsak kislány volnál« stb., stb., és ezer hasonló megjegyzés
nem hangzik el nyomtalanul az apró emberkék felett. A
fiúcska kezd büszke lenni kis nadrágjára, maga sem tudja
miért, a kis lány alsóbbrendűségének fedezésére cicomákat kap és megtanulja, hogy neki tetszenie kell s ő sem
tudja, hogy miért. Felnőnek abban a gondolatban, hogy
a fiú azért ér többet a lánynál, mert fiú, a lánynak pedig

VÍZAKNA
Sós-gyógyfürdő (állami kezelésben) Alsó-Fehérmegyében,
Nagyszebentől 11 km.-nyire, 424 m. tengerszín feletti magasságban, a m. kir. államvasutak Vízaknafürdő nevű állomásnak közvetlen közelében fekszik. Fürdésre 5 nagy sóstó, egy újonnan
épült, modern, meleg fürdőház és külön gyermekfürdő szolgál.
Berendezett lakások és újonnan épült elsőrangú állami szállóban, ezenkívül a fürdőtelepet érintő városban számos magánszállóban és magánházakban bérelhetők. Elsőrangú gyógyterem étkező, kávéház és cukrászdával. Javalva női bajok, acsuz
és köszvényes megbetegedéseknél, görvélykór és angolkórban
szenvedő gyermekek gyógyításánál, légző és emésztő szervek hurutos bántalmainál. Gyógyhatásban Aussee, Gmunden,
Ischl, Reichenhall és Nauheim fürdőket messze felülmúlja.
Posta-, távírda- és távbeszélő állomás helyben. Ismertető
és mindennemű felvilágosítással szolgál a magyar királyi
fürdőfelügyelőség.

TÁTRA-LOMNIC
Nyári és téli magaslati gyógyfürdő- és nyaraló-telep 8481030 méter tengerszín feletti magasságban a Magas Tátra
déli lejtőjén, hatalmas fenyvesek által övezve. A poprádfelkatátralomnici vasút és a csorbató-tátralomnici villamos vasút
végállomása. Havasi levegője élénkítő és edző. Modern vizgyógyintézet, gyógytornaterem. Uszoda. Szállodák. A »Palota-szálló« a szállodaépítészet újdonsága. Lift, nagyszerű
csarnok és étterem, olvasó. Teljes ellátás 7 és 10 K. Remek kilátás a poprádi völgyre és a havasokra. Kitűnő ivóvíz, vízvezeték. Villanyvilágítás. Térzene, hangversenyek, alkalmi előadások, táncmulatságok, hegyi kirándulások, lóversenyek, vadászat, halászat, galamblövészet, tennis, golf, téli sportok,
3400 m. hosszú bobsleigh és külön ródli-pálya. 14 forduló
és állandó 9% esés. A pályák villamos erőre berendezett
nyílegyenes sodronykötél-felvonó pályával (2460) és vízvezetékkel vannak ellátva. — Különösen javalva üdülőknek, vérszegénységnél, sápkórnál, Basedowkórnál, légzőszervi hurutos bántalmaknál, ideges túlizgatottságnál, kimerültségnél. Tuberkulózisban szenvedők nem vétetnek fel. Nyári idény május
hó 15-től szept. végéig. Téli idény december hó 15-től
február végéig. Ismertető és mindennemű felvilágosítással
szolgál a fürdőigazgatóság.
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azért kell tetszenie, hogy tessék. Ki csudálkozik azon, hogy
ez az első gyermekkorban beplántált félgondolat a felnőtt emberekben is bőven hozza egészségtelen gyümölcseit,
hogy a nő ép úgy elmerül a tetszeni vágyás apró foglalkozásaiba, mint a férfi nemi értékének vak és minden
téne általánosított hangsúlyozásába?
Ezeknek a csonka hiteknek a valósághoz hívebb kiegészítésével nem gondol senki. Rz iskola sem, a család
sem. R következmények főleg a lánynevelés hanyagságai
miatt súlyosak. Ebből csak az az egy dolog szokott kifelejtődni, hogy a lányokból asszonyok! lesznek, nem szeretők.
A lánynevelésben divatos összes leplezgetések, az asszonyiság komolyabb és értékesebb felének titkolásai mind a
virág-szerepre vágyódó, tetszelgő és c s a k tetszeni akaró
szerető-típust domborítják ki a »társaságbeli« fiatal leányokban. Az asszonyiság egyszerű, komoly és tiszta gondolatát
elzárják előlük, a nem férfi-mulattatásra, hanem a jövő nemzedék megteremtésére alkotott asszony képét véka alá rejtik
a leányszobában. És a lányok rossz forrásból (és minő forrásokból!), beszennyezetten ismerik meg, titokban, kíváncsiság
és undorodás keverékével veszik tudomásul azt, aminek szeplőtlen gondolatában kellene fejlődniök.
A lányok és fiuk együttes nevelésének és nemi szerepükről. való becsületes és természetes felvilágosításának anynyiszor elferdített s önmagából kiforgatott problémája üti
fel a fejét minden olyan pillanatban, mikor a nők érzelmi
felületességének, elfogultságának, esztelenségeinek vádjait kezdik felsorolni előttünk. Ha majd nem félig vagy egészen bekötött szemmel nőnek fel a leányaink, ha majd az ő sajátságos és annyiszor lebecsült asszonyi szemükkel maguk
nézhetnek és saját életüket élhetik nem ketrecekben, hanem
szabadon, akkor jogos lesz őket vádolni, ha ugyan mégis tökéletlenek, ferdék, oktalanok és felületesek maradnak.
Nem azon kellene-e inkább csodálkoznunk, hogy még
vannak asszonyok, akik megállják a helyüket, hogy a mostoha viszonyok nem váltottak ki bennük több rosszakaratot,
ravaszságot, nem plántáltak beléjük több alattomosságot és
irigykedést, mint amennyit sokukban tapasztalunk? Nem csodálatos-e, hogy voltak és folytonosan vannak, sőt bármilyen sorsban valószínűleg lesznek is mindég asszonyok,
akik azzal a szegényes szellemi tőkével, amit nékik juttatott egy őket majdnem mindég félreértő kultúra, mégis megpróbáltak egész emberekké válni és vagy családjukon belül,
vagy azon kívül, ahogyan külső körülményeik engedték, megpróbáltak szellemi és erkölcsi értékeket vetni, melyeknek
learatását azokra bízták, akiknek ajándékozták őket? Ugyanazok a tulajdonságok, melyek a minden férfivádat lefegyverző anyákat és élettársakat éltették, azok teremtettek a
családjukból kilépő asszonyokban Jeanne D'Arc-okat és Szent
Teréziákat és a madonnáktól a tudós nőkig mindenütt
azok az asszonyok voltak a legnagyobbak, akik minden
munkájukban, minden alkotásukban asszonyok mertek maradni. És akik szellemi kiválóságaikat férfiassá-válással vagy
legalább annak külső látszatával próbálták támogatni, azok
amellett, hogy szegénységi bizonyítványt adtak nőiségükről,
mely szellemi terhek viselésére nem volt képes, még meg
is dézsmálták alkotásuk leggazdagabb forrását, azt a női
ösztönkincset, amit a szellemi kultúrának csak jó mederbe
kell terelnie s öntudatos munkára szoktatnia, hogy igazi
és elvitázhatatlan társadalmi érték váljék belőle.
Ugyanaz a tőke, melynek s z e l l e m i jövedelmét lát-

tuk az asszonyhibák mögött, most e r k ö l c s i kamatozásban
áll előttünk! Igazi kultúrával bíró erős asszonyi lelkekben
emberszeretetté, a társadalom jólétéért való aggodalommá
emelkedhet és bizony ezrével sírnak a napilapok hasábjain
a szomorú esetek némi é r z é s s e l , Közönséges, asszonyos
részvéttel és emberszeretettel dolgozó közérdekű intézkedések
után. Tessék az asszony érzelemtőkéjét beereszteni a társadalmi ható tényezők közé s ha nem a férfiak mulattatására
szánt díszített bábukat, hanem női mivoltukról tudatos lényeket, munkához szokott, s elméjüket, kedélyüket fegyelmezni
tudó egyéneket nevelnek a fiatal lányokból, akkor a férfiaknak igazi barátai, megértő, együtthaladó társai lesznek
az asszonyokból és munkájuk minden téren, a férfimunka
nélkülözhetetlen kiegészítőjévé fog válni. A szépség, a jóság, az emberszeretet intézményeivel fogják kiegészíteni a
a hasznosság s a megélhetés céljait szolgáló intézményeket
és a mai félcivilizáció helyett kezdetét veheti általuk egy
sokoldalúbb egész civilizáció, mely nem felejt el semmi jogosat, semmi emberit.
Ne azért követeljenek az asszonyok munkájuknak helyet, mert olyanok volnának, mint a férfiak s mert ők is
tudnak olyan munkát végezni, mint a férfiak, hanem azért
mert mások mint a férfiak, mert olyan munkát tudnak adni,
aminőt azok nem tudnak, se jobbat, se rosszabbat, hanem
másat, olyan mást, aminek szükségét érzi ma is mind a
magánélet, mind a társadalom.
Nos, az illúzió teljes. Beleláttunk embertöredékünkbe
valakit. Láttuk őt, akit ösztönök, érzések, szimpátiák vezetnek, aki el tud merülni mások egyéniségébe, aki gondolkozás
nélkül áldoz, logikátlanul ad és sohse várja, hogy kapjon
vagy elfogadjon; aki élni tud idegen vágyakért megérthetetlen
makacssággal, mikor benne a szimpátia biztos ösztöne beszél; aki bármilyen simuló és engedékeny is a szeretetben,
emberfölöttien erős tud lenni as élet keménységeivel szemben; válságos élethelyzetekben hányszor érzi meg az elmulaszthatatlan tennivalót s a rábízott kis világot milyen bensőleg éli, mennyire belülről kormányozza, mint a szívverés
a test növését.
Ezt a szép illúziót azonban ismerjük rég. Nem egy
emberé, hanem az emberé. Mindenhol meg van, ahol ember van. Ez az illúzió, amit az asszony ellen emelt vádak
mögött talált vonásokra ellenállhatlanul reáláttunk, az aszszonyi ideál.
Úgy látszik tehát, hogyi azok az egyéniségelemek, melyek az asszony hibák alatt rejtőznek, az asszony erény ékkel is
összeférnek, sőt mindkettőnek alapjai. De ők maguk sem
hibák, sem erények. Hibákká és erényekké csak valami föléjük helyezett szempont változtathatja őket s e szempontnak
va!ó megfelelésük vagy meg nem felelésük alapján sorozódnak egyik vagy másik kategóriába.
Ezt a szempontot kell még megtalálnunk.
(Folytatjuk.)
Nagyjaink megbecsülése. Trencsénteplicz-fürdő igazgatósága a fürdőt övező hegyek egyik legszebb pontját
a balneológia egyetemi tanárának és a balneológiai egyesület
elnökének nevéről, Bókay Árpádról nevezte el. A többi szép
kilátásos pontokat hazánk koszorús költőjéről, Kiss Józsefről,
az ország legkiválóbb egyetemi tanáráról báró Korányi Frigyesről és Trencsén vármegye népszerű főispánjáról, Szalavszky Gyuláról nevezte el.
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Α Feministák Egyesülete tagjaihoz!
Egyesületünk pontosan fizető tagjai a lapot díjtalanul kapják.
Lakásváltozások haladéktalan bejelentését kérjük.
A közeledő képviselőválasztások ismét előtérbe tolják politikai bizottságunk munkáját; tartsa kötelességének mind fővárosi, mind vidéki tagtársaink mindegyike, hogy befolyásának mindenirányú érvényesítésével hozzájáruljon a választások előkészítésének
ügyünk érdekében való kihasználásához! Az eljárás módjára nézve utasítással szívesen
szolgálunk.
Lapunk számára nyerjünk meg előfizetőül minden klubot, kávéházat, olvasóteremtulajdonost és minél több gondolkozó, igazságos embert!
Lapunk hirdetőit támogassuk és hivatkozzunk lapunkra.
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Két Választópolgár.

Írta: S. COLMORE.·

A liftboy alázatosan köszönt. Az első emelet egyik
gazdag bérlője lépett a márvány lépcsőházba. Az elegáns
úr egy pillanat alatt lakásának ajtaja elé érkezett, ö maga
nyitott ajtót magának. Volt ugyan cselédség bőven: lakáj,
ennek felesége az impozáns szakácsnő és szobaleány. A
cselédek azonban ritkán jutottak abba a helyzetbe, hogy
gazdájuknak ajtót nyissanak. Az elegáns úr öltözőjébe ment.
Egy ik barátját várta ebédre. Az öltözőben minden gondosan elkészítve, minden kéznél. A villamos csillárok kellemes fényt árasztottak mindenütt. A kandallókban lobogott
a tűz. Az öltöző nyitott ajtaja fényesen berendezett hálószobába vezetett. Puha szőnyegek, értékes porcellánok,
olajfestmények ízléses, harmonikus elrendezésében. Meglátszott, hogy a ház urának ízlését a jó mód fejlesztette;
mindamellett a lakás luxusa nem volt tolakodó, hanem ízlésesen elegáns.
A g a z d a g ú r f e l e sé ge é s gy e r me ke i sz é p v i ll á ba n
l a k t a k m e s s z e a v á r o s k öz p o n t j á t ó l . E z t a l a k á s t oly a n kor használta, ha üzleti ügyei miatt Londonban kellett tartózkodnia. Mai vendége régi jó barátja volt és egyszersmind
üzlettársa.
Amint a vendég belépett, már jelentették, hogy az
ebéd tálalva van.
N e h é z pe r z s a f ü g g ö ny ö k ke l vé d e t t a j t ón á t m e nt e k
a fényes ebédlőbe.
Az ebéd rövid volt, de ínyencek számára készült.
A lakáj zajtalanul, méltóságos nyugalommal szolgálta ki az
urakat. A barátok könnyed társalgást folytattak ebédközben
automobilokról, lótenyésztésről, a soffőrsztrájkról, a homerule-bill kilátásairól. Szó sem esett a nők választójogáról,
• »Mr. Jones and the.Governess” című gyűjteményből. Womens Freedom
League London 6 pence.
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pedig éppen most tárgyalták, sőt véletlenül ma dőlt el a
tervezet sorsa a parlamentben.
Feketekávé és cigaretta mellett azonban, mikor magukra maradtak, a házigazda heves mozdulattal a közben megérkezett estilapok után nyúlt és türelmetlenül forgatta őket.
— Elvetették — mondta — végre.
— És az ígérettel mi lett, nem lesz kormányjavaslat?
— kérdezte a vendég az egyik lap után nyúlva.
— Nem! — válaszolta gyorsan a gazda. — A kormány nem nyújt be javaslatot, de egyes képviselők még
benyújthatnak.
— Akkor nincs mitől tartanunk..
Félretették az újságot és mély megkönnyebbüléssel fellélegzettek.
— Éljenek mindketten. A jó öreg Asquith és a derék
Lloyd George — kiáltott fel a házigazda meghatva. —
Olyan ravaszul, mint ők, senki sem fogja többé kezelni a
nők választójogát.
A kandallóhoz mentek, ahol két öblös karosszék várta
őket. Kényelmesen letelepedték.
— Ott voltál különben az érseknél? — kérdezte kedélyesen nyújtózkodva a házigazda.
— Nem. Smithet küldtem el magam helyett. Te talán
ott voltál?
— Igen, én ott voltam, hogy tapsoljak a botbüntetésnek.
— A mi drága közönségünk — mondta a másik —
oly meghatóan szentimentális. Annyi erkölcsi felháborodást
adott ki magából a botbüntetés ellen, hogy most majd
egy darabig békesség lesz.
— Annál inkább, mert egy pár szegény ördögöt...
— No de nem tulajdonképeni üzletembereket...
— Megfogtak.
A másik a vállát vonogatta.
— Ők kiteszik magukat ennek a kockázatnak. Hogyha
férfiak olyan buták és szemmelláthatólag kitarttatják magukat a leányokkal. Különben is annál jobb r á n k
nézve. Μ i mindenesetre békével maradunk és nyugodtan
dolgozhatunk, amíg az asszonynép nem dughatja bele
az orrát a mi ügyeinkbe.
I g e n i s b é k é b e n ma r a d t a k a l e á n y k e r e s k e d e l e m nagymesterei. Pénzeszsákjaik! a legszörnyűségesebb uzsorán hízhatnak. Az angol nőknek még mindig nincs
választójoguk.
* Angolországban csak kormányjavaslatnak van kilátása, hogy törvénnyé váljék.
* Angolországban nemrégen a botbüntetést vezették be a leánykereskedök és a prostituáltakat kizsákmányoló úgynevezett „Alfonzok” ellen.

Az olvasók köréből.
»A magyar judikatúrának egy újabb esetét vagyok bátor figyelmükbe ajánlani. Múlt év december 9-én éjjel borzalmas kegyetlenséggel meggyilkolta feleségét Cseh János
ürményházi napszámos. A gyilkos férjet, ki öt késszúrással
végezte ki feleségét, letartóztatták és a nagybecskereki esküdtbíróság a vádlottat, ki avval védekezett, hogy áldozatát azért ölte meg, mert az annak ellenére, hogy szerelmes
gyöngédséggel közeledett feléje, durván elutasította, minek
következtében ő azt sem tudta, hogy mit csinál, felkapott
egy kést és megölte az asszonyt. Az esküdtek erős felindulásban elkövetett szándékos emberölés vétségében találták bűnösnek a gyilkos napszámost és enyhítő körülménynek
véve azt, hogy Csehnek 4 gyermeke van, kik a súlyos
ítélet következtében apátlanokká lennének, csupán 1 esztendei

börtönre ítélte a feleséggyilkost. Idáig az eset, miről a
lapok törvényszéki rovatai beszámoltak.
Most azt kérdezem, helyes-e ezen humanitás és az
enyhe büntetésnek ilyeténvaló megokolása? Szerintem határozottan nem. Elsősorban is különösen a szegényebb néposztály
nái sokkal fontosabb, hogy a félárva gyermeknek inkább
anyja, mint apja legyen, mert hisz az apa legfeljebb csak
a kenyeret keresi meg a serdületlen gyermek részére, míg
az anya akárhányszor, nemcsak hogy gondoskodik a gyermekei eltartásáról, hanem gyöngédséggel, szeretettel, mi vele
született és mi a legtöbb nőnek egyaránt természetes öröké,
igyekszik pótolni az apa hiányát, megmarad özvegy állapotában, nem úgy, mint a férfi és gyermekeinek élve, azokból
hasznos társadalmi elemeket képes nevelni. Az oly apa,
ki képes gyermekeinek anyját megölni, nem az az apa, ki
hasznos polgárokat és nőket nevelhetne a társadalomnak.
Ellenkezőleg az ily ember kezére nem lenne szabad még
saját gyermekeinek sorsát sem bízni, ellenben igenis az
ily esetekben lépjen fel az állam, mint gyermeknevelő és eltartó. A társadalom, illetve a törvény pedig ítélkezzék
abból a szempontból, hogy az az apa, ki 4 gyermekét félig
árvává tette, annál is inkább szigorúan büntetendő, mert
ő volt az okozója a természetellenes halálnak. Az ítéletnél
enyhítő körülménynek vették a 4 gyermek árvaságát, mi
teljesen helytelen, mert ép azért sokkal súlyosabb az apa
bűne, mert nem csak gyilkolt, mi minden körülmények között
súlyosan büntetendő cselekmény, ha csak nem önvédelemről
van szó, hanem mert a gyilkosság által a saját 4 gyermekét
is a legszomorúbb árvaságra juttatta.
Az érem másik fele pedig azt mutatja, hogy a társadalom az enyhe büntetés által inkább veszített, mint nyert.
Egy hitvesgyilkosság talán még Ürményházán is nagy dolog,
azonban ha egy esztendővel később már szabadon sétál a
gyilkos, akkor nem csak Ürményházán, nem csak Torontálmegyében, de ha a szabadonbocsájtás tényleg megtörténik és az akár az ítélet jogerőre emelkedésekor, akár valami
más alkalommal később a lapokba kerül, akkor egész Magyarországon igen sok helyen támadhatnak minden
osztály egyeseiben olyan gondolatok, hogy én már meguntam az én asszonyomat, szebbet, gazdagabbat, szóval nekem jobban megfelelőt kaphatok, csak magamnak kell a
dolgon segítenem. Ha az asszonyt, ki több gyermeknek anyja,
a másvilágra küldöm, akkor, ha már másért nem, hát legalább a gyermekeim kedveért csak rövid időre ítél el a
törvény, sőt esetleg még fel is ment, mert hisz a gyermekek
nem maradhatnak egészen árván. Hosszasabban lehetne e
dolgokról beszélni és még többet gondolkodni, de hát azok,
kik a törvényeket csinálják, és főként alkalmazzák, valószínűleg nem minden feleséggyilkosság alkalmával foglalkozhatnak a körülmények mérlegelésével az őket megillető alapossággal.
Ezen törvényeket mi férfiak hozzuk és hajtjuk végre,
ha azonban női szemmel néznők az eseményeket és azok
következményeit, akkor azonnal látná mindenki, hogy itt
óriási hézagokat kell az úgynevezett »örök igazság« érdekében pótolni. Ha az a négy árván maradt gyermek leány,
akkor azok az ilyen apa mellett 10-12 esztendős, tehát
még gyermekkorukban már kikerülnek az utca pocsolyájába
a férfiak martaléka gyanánt, ha pedig fiúk, akkor több
mint valószínű, hogy a közbiztonság veszélyeztetői szaporodnak majd általuk. Ideje lenne már tehát, hogy ha már
a hézagos törvények egyformán ítélkezhetnek a férfi és
nő felett, akkor azok megalkotásához, reformálásához a
velünk egyenlő tulajdonságokkal, képességekkel megáldott
másik nem is hozzászólhasson, minek eredménye semmiesetre sem lenne a társadalom hátránya, hanem ellenkezőleg,
feltétlen előnye.
G. R.
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Magda-Margit
Írta: Charlotte Perkins Gilman.
Fordítja: Ágoston Péterné.
(Folytatás.)
— Hát csak természetes, hogy tudtad, hogy nem akarlak feleségül venni. Én azt sohse mondtam, eszemágában
sem volt erre gondolni. De te se gondoltál erre, kis csacsi.
Ugyan ne búsulj, kicsikém, hiszen nem történt semmi baj.
Egy kellemes nyarat töltöttünk együtt. Most ne légy hát
haragos és ne rontsd el a végét.
A leány egy pillanatig némán bámult rá, aztán egyszerre vad zokogásba tört ki, mely egész bensejét rázta,
majd megtörtén roskadt a férfi mellé, s kétségbeesett erővel kapaszkodott beléje. Az simogatta a haját és magához vonta.
— Ezt nagyon rosszul teszed, kicsikém, nagyon rószszül. Szedd össze magadat, hiszen nem történt semmi baj.
— De történt! Történt! — kiáltotta a leány szenvedélyesen belekapaszkodva.
— Te még nem tudod, te nem hagyhatsz el engem.
Neked nem szabad engem elhagynod! Átölelte a nyakát,
magához húzta a fejét s a fülébe súgott.
Armstrong meghökkent. Eltaszította magától a leányt
s kutatóan nézett a szemébe. A leány boldogan, ijedten, szerelmesen és diadalmasan tekintett föl rá. Nyugat felől a
szürke felhők e percben megszakadoztak s a lenyugvó
nap még egyszer megaranyozta sugaraival a balzsamfák
koronáit s a reménykedő és kétkedő leány szétzilált haja
köré dicsfényt varázsolt.
Mindaz a boldogság, bizalom és reménység, mely
a nyáron át éltette, most egyszerre újból felébredt benne s
kicsendült a hangjából, mikor kérdezte:
— Úgy-e, hogy most mégis el veszel feleségül?
A férfi őszinte szánalmat érzett iránta.
— Oh te szegény kis teremtés! — mondta felállva s
egészen megzavarodva járkált fel-alá. Aztán hirtelen megfordulva rákiáltott a leányra.
— Mondd csak, Magda, biztos vagy abban, hogy igazat
mondasz?
A leány szomorú határozottsággal bólintott.
— Nohát ne búsulj kis lánykám, én majd gondoskodom
rólad, hisz ez csak természetes. Nézz ide! Ezzel egy borítékot
húzott ki zsebéből és ráirt valamit, aztán egy csomó bankjegyet szedett elő, melyek közül néhányat a borítékba tett.
A leányhoz közeledett, aki megdöbbenve és hitetlenül meredt rá.
— Nézd gyermekem, látod ezt a címet? Ez az én
ügyvédem cime. Majd idővel, ha szükség lesz rá írjál neki
s ő majd ad tanácsot arra nézve, hogy mi a teendő. Ne
búsulj, majd minden rendbejön. Odanyújtotta neki a borítékot
s hozzátette:
— Egyelőre fogadd el ezt, számíthatsz rá, hogy ahonnan ez jött, onnan több is fog jönni.
A leány merően nézett rá s nem nyúlt a pénzhez.
— És nem akarsz elvenni? — kérdezte.
— Ugyan, Magdus, ezt nem tehetem.
A leány hirtelen dühre gerjedve felugrott. Azt hiszed,

hogy elfogadom a piszkos pénzedet? — kiáltotta, hát mi
vagyok én? Kitépte kezéből a felajánlott ajándékot, meszszire elhajította és lihegve nézett vele farkasszemet.
— Ne légy őrült, Magda! Még szükséged lehet a
pénzre. Persze előre gondolhattam volna erre, — mondta
kissé meghunyászkodva, no gyere ide és ne légy olyan kis
bolond. Csókolj meg búcsúzásul.
— Soha többet nem foglak megcsókolni — tört ki
a lányból a keserűség, te — te — oh, hogy mennyire
gyűlöllek. A fejét fölszegte s vad kétségbeeséssel tördelte
a kezeit.
A férfi tanácstalanul tekintett rá.
— Helyes, — mondta aztán, azt hiszem mindabban ami
történt, nincs semmi rendkívüli. Igazán nagyon sajnálom a
dolgot, kedvesem, de hidd el, hogy én magam gondoltam
legkevésbbé erre a fordulatra. Vigye el az ördög az egészet. Nos, Isten veled! Kísérletet tett, hogy megcsókolja a
leányt, de az oly mereven állt ott, mint egy szobor s rá
se hederített. A férfi olyan mozdulatot tett, mint aki kénytelen
a kezét mosni a dologban, aztán megfordult s ment lefelé
a lejtőn.
Magda utána nézett, arcának dühtől megmerevedett
kifejezését lassan a fájdalom váltotta föl; egy lépést tett
előre, hogy utána siessen, kinyújtotta a karjait utána, aztán
hirtelen megállt s karjai ernyedten és kétségbeesetten hullottak alá. Feltekintett a szürke égre, tekintete végig siklott
az őt körülvevő növényzeten, mely csendes pompával fogta
körül, majd a kéklő messzeségbe meredt. Egyszerre csak
ledobta magát a balzsamfa tövébe és szenvedélyes vad
zokogásba tört ki, miközben a földet verdeste öklével.
Yale kisasszony lassan közeledett a gerinc felől, de
Magda nem hallotta meg nesztelen lépteit, ö azonban észrevette a fa alatt zokogó leányt s látta a tovatűnő Armstrong
doktort is. Megértőleg bólintott. Az elhajított borítékot s az
abból kikandikáló papírpénzt megpillantva fölvette; elolvasta a címet, megszámlálta a pénzt s újból bólintott.
Most már tudta, hogy állnak a dolgok. Aztán szemlét tartott
különböző zsebkendői felett s egy hatalmasat kiválasztva
odanyújtotta Magdának:
— Itt van egy zsebkendő, Magdus!
A leány hirtelen félbeszakította a zokogást s fölült,
vörösre sirt szemekkel tekintett Yale kisasszonyra s fejéhez
kapva, felbontott haját igyekezett rendbeszedni.
— Köszönöm, — mondta mereven, de azért elfogadta a barátságosan felajánlott zsebkendőt.
Yale kisasszony melléje ült s egy csomó illatos levelet szagolgatva megjegyezte:
— Ezen az édes illatú szőnyegen nem is lehet olyan
rossz sírni.
— Gyűlölöm — kiáltotta Magda kitörő haraggal, s
gyűlölni fogom ezt a növényt, amig csak élek.
— Nem csodálkozom ezen; egy cseppet sem csodálkozom, — mondta Yale kisasszony. — Tehet végleg elment? —
Magda fejével intett s visszafojtotta zokogását.
— Sejtettem, hogy ez lesz a vége. Es magát persze
a legrosszabb helyzetben hagyta itt! Szépen nyugodtan mondjon el nekem mindent. Hátha segítségére lehetek valamiben.
A leány kétségbeesetten rázta a fejét és elfordult.

232
— Köszönöm, Yale kisasszony a jóságát, de nekem
most mennem kell.
— Hova akar menni Magda?
Magda lassan fölállt s aztán fáradtan intett a fejével.
— Megyek a pokolba!
— No, no — mondta Yale kisasszony nyugodtan, a
pokol nem nagyon kellemes hely.
A leány hirtelen megállt s határtalan meglepetéssel
szinte ijedten nézett Yale kisasszonyra, aki szelíden mosolygott.
— Jöjjön vissza, Magda — kérlelte — beszélgessünk
egy kicsit. Én tisztában vagyok a történtekkel. Ne gondolja, hogy boszorkányság ezt kitalálni. Az egész csak természetes következménye annak, ha egy bolondos gyermek
ilyen veszedelmes játékba belemegy. Szegény kis csacsi!
Yale kisasszony kinyújtotta a karját Magda felé s a szegény
elgyötört teremtés lerogyott melléje. Arcát az idősebb nő
ölébe temetve újból keserves sírásra fakadt. Yale kisasszony
gyöngéden simogatta a leányka fejét, komoly és határozott
arca most meleg anyai gyöngédséget fejezett ki. Aztán megszólalt, lassan és nyomatékkal mondta:
— Maga eddig egy szegény kis gyermek volt, most
pedig gazdag nővé lett!
A leány felemelte a fejét és néma bámulattal tekintett rá.
— Én már negyvenöt éves vagyok, Magda, és még
sohasem volt gyermekem. Gondolja el, hogy, micsoda boldogság a magáé!
— Boldogság! a leány olyan hangon mondta ezt,
mint aki már semmit sem vár az élettől.
— Igen Boldogság, öröm, Büszkeség!
A leánynak egész eddigi rideg nevelése fellázadt a
dolgoknak e különös felfogása ellen.
— Dehogy az. — Gyalázat! mondta sötéten.
— Igen, — volt Yale kisasszony lassú felelete, — az is,
de én inkább olyan bajnak tekintem, ami fölött sajnálkozni
lehet.
— És bűn is! — folytatta a leány tompa fásultsággal.
— Igaz, bűnt is követett el. És a bűnhődés nem
is fog elmaradni ezért a rettentő hibáért. Csakhogy a
bűnt ketten követték el. És az ő bűne semmivel sem
kisebb, mint a magáé, Magda, — sőt ő a nagyobb bűnös,
mert ő csak a saját élvezetére űzte ezt a játékot s a veszedelemnek csupán maga volt kitéve. Az ő életét nem
tette tönkre ez a nyári kaland — miért tegye tönkre a
magáét?
Magda lehajtotta a fejét s a kezeit tördelte.
— Én nem tudom megérteni ezt a beszédet Yale
kisasszony. Maga nagyon jó hozzám, mindig is az volt;
de mirevaló mindez most már! Vad kétségbeeséssel dobta
le magát ismét a földre és zokogva kiáltotta:
— Oh én meg akarok halni! Én meg akarok halni!
Yale kisasszony részvéttel nézte őt egy pillanatig. Aztán komolyan korholta: — Szégyenlem magam maga miatt,
Magda! A szegény leány hirtelen felült, letörülte könynyeit és komoran nézett maga elé. — Nem helyeslem a módot,
ahogy ezt az egész ügyet felfogja, — folytatta jóakarattal
az idősebb nő. — A bolondságoknak most már lejárt az ideje
kedvesem. Ha már egyszer megtörtént a baj, melybe őrültmódra belesodortatta magát s asszonnyá lett, bár még leány
is alig volt — most már eszerint kell az életét beosztania.

Beszéljünk csak okosan. — Felállt s kezét kabátja zsebébe rejtve
járkálni kezdett. — A dolog megtörtént — maga itt maradt;
a felelős úr pedig szépen odébb állott, magára bízva, hogy
a nagy feladattal egyedül szálljon szembe. Nagy szerencse,
hogy maga erős és bátor teremtés.
Magda félrefordította az arcát, de azért figyelt a szavakra. Yale kisasszony folytatta:
— A halálnak, meg a pokolba menésnek az emlegetése
ostobaság. Maga eddig volt a pokolban —. most majd máshova megyünk.
— Mit kíván tőlem, mit csináljak? — kérdezte Magda
egy kis szünet után.
— Azt akarom, hogy éljen — mondta Yale kisasszony
lassan és nyomatékkal, — és hogy dolgozzék — és sikert
arasson. Maga tanulhat, pályát választhat, doktor is lehet
belőle, ha úgy tetszik, sőt még egy jobb doktor is lehet,
mint amilyen ő. Győzze le őt a saját mesterségében, nem
volna ehhez kedve? — Magda némán intett fejével és csszeszoritotta ajkait. — Különben pedig azt szeretném, ha követésre
méltó példát mutatna a többieknek, folytatta jóakarója. Ne
nézzen rám olyan hitetlenül, én komolyan beszélek. Azt
szeretném, ha a többi póruljárt leánynak mintául szolgálhatna. Magda kis lányom maga csak tudja, hogy nem maga
az egyetlen szegény leány, aki ma este elhagyatottan zokog.
Jöjjön és mutassa meg, hogy mire képes egy bátor nő!
(Folytatjuk.)
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Egyesületi összejövetelek:
Minden hétfőn este fél 8 órakor díjtalan német társalgási órák.
Minden szerdán este sétahajózás. Indulás az
Eskü-térről este 8 órakor, vagy az Arany János-utcai hajóállomásról 8 óra 20 perckor. Költség oda-vissza Μ fillér.
Június 7-én, vasárnap délután séta Aquincum—Rómaifürdőbe. Találkozás d. u. 3 órakor a Pálffy-téri h. é. vasútállomáson. Költség kb. 1 korona.
Hétfőn, június 8-án este fél 8 órakor

Fontos tagértekezlet.

Napirend: A záróra-törvény revíziója és a hétórai
üzletzárás.
Előadó: Gergely Janka.
Az értekezlet tárgya rendkívül fontos és nagy horderejű, miért is számítunk tagtársaink tömeges megjelenésére.
Június 14-én, vasárnap egész napos kirándulás. Útirány
Szentendre-Visegrád. Gyaloglás 6 óra. Költség 2.-korona. Indulás a Pálffy-téri h. é. vasúti állomásról reggel 6
órakor. Vezető Feldmár Kornélia.
A Ferencz József betegsegélyző pénztár felkért bennünket annak közlésére, hogy e s t i r e n d e l é s t rendszeresíteti huguszervi betegek, fog- és szájbetegek, továbbá
bőr- és bujakórosok részére. Rendelő óra hétfőn, szerdán
és pénteken van, mindenkor este fél 8-tól fél 9 óráig.
A pénztári tagok ingyenes D u n a f ü r d ő j e a Ferencz József-rakparton, az Erzsébet-híd közelében van. A
fényképes fürdőigazolványokat j ú n i u s v é g é i g adják ki
a fürdőben d. e. 11 órától d. u. fél 3 óráig és d. u. 5-7
óráig. Az igazolványért személyesen kell jelentkezni tagsági könyvvel és utolsó nyugtával. Az igazolványhoz szükséges egy vizitnagyságú fénykép, mely sima (nyomás nélküli) kartonra erősítendő.
Itt említjük meg, hogy a pénztár igazgatósága végre,
hosszas tárgyalások után betöltötte az igazgatói állást dr.
Kertész Sámuellel, az Országos Pénztár volt titkárával, kinek munkássága elé nagy érdeklődéssel nézünk.
Iskolaügy. Már most felhívjuk tagtársaink figyelmét
azokra a kötelességekre, melyek az iskolaév végével hárulnak egyesületünk tagjaira.
Családja és ismerősei körében minden tagtársunk hasson
oda, hogy a polgári leányiskolákból kikerülő leányok, ha
a tisztviselői pályára készülnek, a hároméves felső kereskedelmi leányiskolába iratkozzanak be, ne pedig az egyéves
tanfolyamokra. Tagtársaink jól tudják, hogy a mi pályánkon ma már nem lehet hézagos szaktudással boldogulni.
N verseny oly élessé vált, hogy csak azoknak a leányoknak
ajánlhatjuk a tisztviselői pályát, akik igen alapos szakképesítéssel bírnak. A fővárosban az egyetlen női felső kereskedelmi iskola jelenleg a Mester-utcai. Kérelmeztük a főváros tanácsától, hogy a város belterületén is nyisson hasonló iskolát. Reméljük, hogy e kérésünk meghallgatásra
talál és az őszi iskolaév elején megnyílik az új iskola.
Azokat a szülőket, akik a hároméves iskoláztatást még
messzemenő áldozatok árán sem szerezhetik meg semmi-

képen gyermekeiknek, arra figyelmeztetjük, hogy csakis hatósági kereskedelmi tanfolyamokba írassák leányaikat, de semmiesetre sem a magánvállalkozásban levő értéktelen gyorsés gépíróiskolákba, mert ezek nem szerelik fel tanítványaikat
a tisztviselői pályán szükséges szaktudással. A Feministák
Egyesülete pályaválasztási értekezletén alelnökünk, Fehér Jolán ismertette a nőtisztviselői pályát.
Egyesületünk egyébként minden érdeklődőnek szívesen ad felvilágosítást élőszóval is.
Hz ügyvéd úr. Van itt Budapesten egy fiskális, akit
inkább zenebírálói és zeneszerzői minőségében ismer a publikum, mint ügyvédi gyakorlatából. Ez az úr a közelmúltban kétízben is megcselekedte azt, hogy fiatal kis nőtisztviselőket próbaidőre alkalmazott és a próbaidő leteltével
egyszerűen kijelentette, hogy próbaidőre nem fizet és további szolgálataikra nem reflektál. Mikor azután egyesületünk
szorítani kezdte a fizetésre, akkor — pénz helyett színházjegyet ígért az elbocsátott tisztviselőnek. Ezt az újfajta
fizetési eszközt természetesen visszautasította tagtársunk.
Energikus fellépésünkre végül kifizette az ügyvéd úr nagy
kelletlenül az alkalmazott pár koronás követelését, de nagyon
méltatlankodott és haragosan hivatkozott arra, hogy nekünk
nem volna szabad őt bántanunk, mert hiszen ő jó feminista. Mindenesetre furcsa bizonyságát adta az ügyvéd úr
az ő saját külön feminizmusának.
Miss Sylvia Ε. Pankhurst lapjában a »The woman's
Dreadnought«-ban igen behatóan foglalkozik budapesti tapasztalataival és nagy helyet szentel egyesületünknek is.
Részletesen ismerteti munkánkat, az állásközvetítést, szakoktatási propagandánkat és bár néhány adatot tévesen reprodukál, nyilvánvaló az egész cikkből, hogy igen jó benyomást tett rá egyesületünk. Cikkét így fejezi be:
»Este felmentünk a Nőtisztviselők Egyesületébe. Nagyon sok egyesületi tag volt ott, csaknem valamennyi beszélt angolul. Sajnos, hamarosan értünk jöttek, de visszatértünk később az egyesületbe. Sokáig ültünk az egylet
balkonján, gyönyörködtünk a Vigadó, a korzó, a Duna
és a hegyen fekvő Buda látképében. Bár a mi egyesületünknek, az »East London Federation of the Suffragettes«-nek
volns ilyen klubja, ahonnan tagjai hasonlóan gyönyörű
kilátást élvezhetnének!«
Útitársat keres több tagtársunk. Felvilágosítást ad az
iroda.
Nyugdíj. A Magántisztviselők Országos Nyugdíjintézete
múlt vasárnap tartotta meg huszadik rendes közgyűlését.
Meleg, spontán ünnepély lett a rideg egyesületi aktusból,
melynek során jól esett megállapítanunk, hogy a nyugdíjegylet
gyönyörű bizonyságát szolgáltatja annak az előrelátásnak, melylyel a nyugdíjegyletben tömörült magántisztviselők öregségük
idejéről már ima gondoskodnak. Érdekes, hogy az üdvözlő szónoklatokban mindenütt az a felfogás érvényesült, melyet mi
is vallunk, hogy a nyugdíjegyletből remélhetőleg hamarosan
kifejlődik a kötelező állami nyugdíjbiztosítás. Tagtársaink jól
teszik, ha mielőbb csatlakoznak a nyugdíjegylethez és megszerzik ezzel önmaguknak azt a megnyugtató tudatot, hogy
öregkorukban nem lesznek sivár nélkülözéseknek kitéve.

