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Ahol nők szavaznak.
Női választópolgárok a coloradói sztrájkoló szénbányászokért.
Azok a vérengzések, amelyekkel Colorado zsoldoscsapatai letörni igyekeztek a bányászok sztrájkját, cselekvésre indították az
az ottani asszonyokat, akik már teljes polgárjoguk birtokában vannak. Az ottani Nők Békeegyesületének 1000 küldöttje jelent meg
a kormányzónál és követelte, hogy mindenekelőtt a zsoldosok
kegyetlenkedésének, hatalmukkal való visszaélésének vessen véget.
A kormányzó — aki sokkal fontosabb feladatnak vélte a zsoldosok bérének előteremtését és a zsoldos-seregi rendőri szervezését — nem akarta mindjárt teljesíteni kívánságukat. De a céltudatos asszonyok 12 órán át nem t á v o z t a k a kormányzóság épületéből; nem tágítottak, míg a kellő intézkedések
megtételéről meggyőzdést nem szereztek. Ezt azonban választójog
nélkül sohasem érhették volna el.
De nem érték be evvel: követelték, hogy a békéltető-bizottságba a kormányzó küldje ki vezérüket, Alma L a f f e r t y aszszonyt. Mikor pedig kiderült, hoigy ez a bizottság csak olyan
tessék-lássék munkát folytat, mint emberemlékezet óta legtöbb
elődje: ők maguk küldtek ki, saját költségükön, háromtagú bizottságot a sztrájk helyszínére és a kormányzó kénytelen volt hivatalosan elismerni és a szükséges intézkedésekre felhatalmazni ezt
a bizottságot.
íme, a teljes polgárjogokkal rendelkező asszonyok jól ismerik anyai kötelességüket a társadalommal szemben. Bármely
társadalmi osztályhoz tartozzanak is, tudják, hogy a géppuskák
alkalmazása, ártatlan gyermekek elpusztítása, ellenkezik az egész
társadalom érdekeivel.
Eljárásuk sikere nem kapatta el és nem nyugtatta meg Colorado polgárnőit; táviratban és küldöttséggel keresték fel az Unió
elnökét és arra kérték, hogy a központi kormány tekintélyének
súlyával gondoskodjék a rend további fentartásáról és arról, hogy
lehetőleg az állam vegye át a bányákat és ne engedje át a
munkásokat rabszolgául Rockfellernek, a más államban élő kíméletlen munkaadónak. A küldöttséghez csatlakozott a coloradói
gyermek-bíróságok megalapítója, a világhírű Lindsey bíró feleségével, valamint három sztrájkoló bányamunkás felesége és
egyjküknek két gyermeke is.
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Leányok és iskolák.
I. Leányoknak szánt iskolák.
Míg a fiúk számára létesített iskolák alapkövetelménye a szigorú szakszerűség, a komoly munkára
előkészítés, addig a leányok számára k ü l ö n
szervezett iskolák nagy részét a felületesség, a dilettantizmusra nevelés jellemzi. Már a jó öreg felsőbb
leányiskola is tipikus ezen a téren: ízelítőt ad mindenből, alapos, komoly tudást semmiből sem. De ez az
iskola mégis nagy haladást, fejlődést jelentett annak
idején az idegen nevelőnők régiméjéhez képest, amelynek megszüntetéseért eredményesen küzdött. A leányipatiskolák csakis a legrosszabbul fizetett tű-munkára
tanítanak; az összes jövedelmezőbb iparágak üzésére
csakis fiúkat készítenek elő. Irodai munkákra a leányok legnagyobb része egyéves tanfolyamocskákon készül, hogy mint komoly munkára még éretlen s ezért
képtelen 15 éves gyermekek vegyék fel a versenyt a
felső kereskedelmi iskolában három éven át kiképzett
összes férfi- és évről-évre szaporodó nő-kollégáikkal.
Örvendetes haladás, hogy szerte az országban létesültek már női felső kereskedelmi iskolák, köztük az egyetlen budapesti ilyen intézet.
És amikor örömmel látjuk, hogy a székesfőváros
tanügyi osztálya erős szociális érzékkel a pályaválasztás gyakorlati kérdését is bevonni készül nagyszabású
munkája körébe: egyidejűleg megdöbbenéssel értesülünk arról, hogy a választandó pályák megrontására
is megteszi a kellő lépéseket. A dilettánsképző tanfolyamoknak az a sorozata, amely a Szabad Iskola nevét
bitorolja, nem tesz és nem tehet egyebet, mint hogy
tökéletlenül kiképzett munkaerők versenyét szabadítja rá
az iparág követelményeinek megfelelő ideig tanonckodó
s így teljesen kiképzett» önállósításra jogosult mesteremberekre; ennek pedig a leányok isszák meg a levét,
mert a férfi-iparosok nem a hiányos képzettségű szaktársat, hanem a nőt fogják megint egyszer üldözőbe
venni és esetleg szakmunkájukból — mint bérlenyomót
és munkarontót — kizárni. Amit lapunk más helyén
a laptudósítók tanfolyamának káros gazdasági hatá-

sáról mond, azt az u. n. Szabad Iskola minden egyes
tanfolyamáról elmondhatják a szakmabeliek.
Miért hogy ilyen furcsa experimentumok anyagául
mindig és kizárólag a lányok szolgálnak? A lányok,
akik csakis úgy állhatják meg helyüket az élet küzdelmében, csak úgy nem válnak játékszereivé az emberhússal üzérkedőknek, ha saját szakmájukban tökéletesen megállják helyüket, ha keresetük lehetővé teszi,
hogy munkájukkal tartsák fenn magukat és ne váljék belőlük a csábításra készen álló préda.
II. Lányok elől elzárt iskolák.
Ahhoz, hogy a tehetséges leány középiskolát végezhessen, Budapesten vagy valamelyik olyan nagyobb
város területén kell laknia, amelyben leány-középiskola
van. Jaj neki, ha olyan vidéki városban él, amelyben
csak fiú-középiskola van; rögtön elkárhoznék valamennyi diák, ha őt oda bebocsátanák. Így vélekedik
legalább Magyarország közoktatásügyi minisztere, aki
— hihetetlen, de igaz! — kevésbbé toleráns e téren,
mint az iskolafentartó egyházi hatóságok. A nyíregyházi
feministáké az érdem, hogy elsőkül szólaltak fel a
miniszter tiltó szava ellen, amely a felekezeti középiskolákból is elhessegette a lányokat. Kétségtelen, hogy
nemcsak követni fogják példájukat az egész ország
feministái, de az intelligens vidéki városok összes jobbérzésü polgárai is osztják majd felháborodásukat. Furcsa
ellenmondás, hogy a forróvérű és papi befolyástól korántsem ment olaszok nyugodtan bocsátják be középiskoláikba a leányokat — még ott is, ahol van külön
leányiskola! — és még Szicíliában sem féltik erkölcseiket ettől az évek óta bevált nevelési módszertől, amelynek eredményeiről a legszorgosabb kérdezősködésre
sem hallottunk egyetlen rosszaló, vagy csak kétkedő
szót sem. Csak a magyar erkölcs állna olyan gyönge
lábon?
III. Lányokat nélkülöző iskolák.
Mikor a múlt hét iskolai szenzációjáról, a halálosvégű pofonról hallottunk, őszinte sajnálattal gondoltunk arra a professzorra, aki most bűnbakja lesz mindannak a kegyetlenségnek, amelyet számos fiú-középiskolában állandóan elkövetnek. Szomorúan jellemzi azt
a suggestiv hatást, amelyet az ilyen iskolák hangulata
gyakorol a bennük dolgozó emberekre, hogy »rendet
csinálni« pofonnal siet a tanár. A serdülő fiúban amúgy
is mutatkozó kegyetlenkedő hajlamot szinte erőszakosan
fejleszti naggyá tanárainak példája; milyen kevés van
a pedagógusok közt, aki meleg barátsággal, atyai érdeklődéssel kíséri tanítványait még eltévelyedésükben is
Milyen jellemző, hogy amit a fiuk egymás között beszélnek, még azt is az »iskolai fegyelem« körébe vonja
a tanár. Hol marad itt az egyenességre, diszkréción
nevelés?
Képzeljük el egy pillanatra, hogy a kis Feri egy
leánypajtásával beszélgetett volna s avval együtt kerül
a tanár elé; vajjon a leány jelenléte nem fokozta
volna-e a tanár önfegyelmezését? Nem hisszük, hogi
leányok jelenlétében a brutalitás sub titulo nevelés méc
mindig virágkorát élné a magyar középiskolák némelyikében. Ha nem is szólna a coeducatio mellett méc
ezer más érv, be kellene hozni ezért az egyért: hogi
a kegyetlenség megszűnjék férfias erény lenni és hogi
fiaink az iskolában megtalálják a kegyetlenség felcsábító ösztöneik ellenszerét!
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Eleonora Duse pályatársaiért.
Írta: GLÜCKLICH VILMA.
Mikor Róma egyik legintellektuálisabb asszonyánál,
az amerikai származású Marchesa de Viti de Marconál, ebédeltünk, természetesen szóba került Eleonóra
Duse. Ketten lelkesedtünk érte legmelegebben: egy norvég asszony és én. Az előbbinek több volt a mondanivalója; elbeszélte, hogy Duse elutazott Krisztiániába,
meglátogatni a beteg Ibsent, akinek állapota éppen
akkor olyan súlyos volt, hogy nem bocsátották be
hozzá. Ugyanazokban a najiokban született leánya Ibsen
fiának és ezt a nagyapa kívánságára Eleonórának keresztelték. A norvégeket jellemző meghatottsággal ecsetelte, milyen mély hatást tettek náluk Duse alakításai
Ibsen drámáiban, különösen Hedda Gabler szerepében,
amelyet voltaképpen ő értetett meg a költő honfitársaival. Ridegül józannak éreztem az ő pathetikus ömlengéseivel szemben azt, amit a magyar közönség Duserajongásáról és azokról a revelációkról mondhattam,
amelyeket egy-egy szerepében nyújtott nekünk.
3 nappal később háziasszonyunk értesít, hogy
Mme Duse meghív mindkettőnket a »Színésznők
könyvtárába«, amelyet Duse éppen most alapít fiatalabb és kisebb pályatársai számára. Váratlan gazdagogodása egy kongresszusi tanulmányút programmjának!
Előbb még ismételten találkozunk a nagy aszszonnyal a kongresszus ülésein. Ott van délelőtt, ott
van délután, örömmel és büszkén hordja a fehérszalagos jelvényt. Szerényen letelepszik valamelyik hátulsó
széksor szélén és semmi rábeszéléssel nem késztethető
arra, hogy díszesebb helyet foglaljon el. Gyönyörű
szeme élénk érdeklődéssel jár körül, nemes vonásaiban
tükröződnek a fájdalmas körülmények felsorolását, az
élénk vita hevét kísérő érzelmek. A sűrű tömegben körülötte egy kis hézag támad és lelkes bámulok pillantásai sugárzanak felé minden irányból.
Róma egyik villanegyedének barátságos kis háza
előtt állunk meg'. A háziasszony nincs még1 itthon: a
kongresszus tagjainak egy részétől búcsúzik a kongresszusi helyiségben, egy csésze tea mellett. Kísérőnk
időközben a ház terraszára visz fel és ott elnémít
bennünket az áhítatos öröm. Csak költőlélek fedezhette
fel a város közelében ezt a szerény hajlékot, amely
a cyprusok és zöld bokrok egész kis erdejét, az
angolosan friss pázsitok gyönyörű területeit nyújtja köröskörül a szemnek; a háttérben az egész város látszik
madártávlatban. Aki pedig a kacskaringós hajólépcsőn
a felső lépcsőre mászik fel, az egyenesen hegytetőn
képzelheti magát és a csúcs-szellő hűsítő hatását érezheti néhány méterrel a forró, ködös és poros Róma
fölött.
Lehívnak bennünket: megérkezett a ház asszonya
és hozott magával még néhány kongresszusi tagtársat.
Felugrik, amint meglát bennünket és fiatalosan szorgoskodva vezet ide-oda: az otthonos kényelemmel, nemes
egyszerűséggel berendezett olvasó-szobába, amelynek

széles hátsó fülkéjét a tetőig érő könyvespolcok foglalják el; köröskörül könyvcsomagok, amelyek még felbontásra és rendezésre várnak. Igénytelen talapzaton
a vatikáni múzeum Niobidájára emlékeztető gyönyörű
torso, repülő, lenge köntösben; a szalonban hasonló
jellegű haut-relief; mindkettő vidám jelleget kölcsönöz
a szobáknak. Élénken mentegetőzik a háziasszony:
még nem fejezhette be a rendezést, mert a kongresszus
foglalta le minden idejét; de itt van két barátnője (átöleli őket és hálásan mosolyog rájuk), — akik azalatt
is dolgoztak.
Mihelyt megmutatta a könyvek egyes csoportjait :
olasz és külföldi, régi és új irodalom, a divat története
stb., stb., felszalad előttünk a terrasz lépcsőjén, körülvezeí: mindegyikünket és magyarázza köröskörül a kilátás részleteit azután letelepszik közénk a könnyű,
kényelmes nádkarosszékbe és megkezdődik a legbájosabb királynő cercle-je. Mindenkihez van egy kedves,
dicsérő, bátorító szava; de csakhamar komolyra fordul
a beszélgetés tárgya: Ibsenről, Björnsonról van szó és
mintha a színpad Duse-ja beszélne. Az oroszokat tartja
Ibsen legjobb interpretálóinak, — a németek nem értik
meg teljesen, a franciák még kevésbbé, az angolok
éppenséggel nem; az orosz tud belehelyezkedni Ibsen
sajátságos légkörébe, a valóság és a képzelet világa
közé. Szeretné l á t n i megint egyszer Rosmersholmot.
Sohasem játszotta Björnsont; fájdalmas mosollyal
mondja »avrei dovuto, — — ma ormai la mia ora
é passata.« Hevesen protestálunk, nemcsak udvariasságból: annyi tűz, annyi frisseség, annyi 'báj sugárzik
belőle, hogy rögtön elindulhatna újabb hódító körútra,
ha alá nem ásta volna egészségét az a rettenetes
hajsza, amelyet utolsó nagy körútja rótt reá: az a kórut,
amelyen leánya számára vissza kellett szereznie, amit
d'Annunzio révén anyagilag is veszített.
Új alkotására, a könyvtárra fordítja a szót:
lelkesedéssel beszél arról az óhajtásáról, hogy fiatalabb pályatársai a maguk hányt-vetett életében találjanak egy csendes zugot, ahol pihenésük vagy olvasniuk, egymással érintkezniük vagy magányba vonulniuk lehetséges. A mije van, azt egy királynő bőkezűségével osztaná szét ez a fejedelmi magatartású aszszony, aki Rómában első éjszakáját apjával a Piazza
Navona egyik padján töltötte, hogy szállást ne kelljen
fizetniük! Milyen elementáris tehetség az olyan, amely
— akár csak a mi Jászainké — utat tör a legsúlyosabb
nélkülözések sziklafalán!
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Házasság és az „Eugén” mozgalom
Írta: SZIKRA.
Mondjuk így: összecsendültek a teáscsészék, — a
magyar társaséletet jelképező teáscsészék — és körötte ülnek Kolompos-Újváros csalhatlan ítéletü Sybillái.
Ez igen szépen hangzik és kifejezi azt, amit mondani akartok, t. i. hogy mialatt e sorokat írom, ugyanez
órában száz és száz, mások dolgával bíbelődő, tisztes
dáma száz és száz kis és nagy ozsonnaasztal körül (ül
most együtt és szörnyüködik a világ folyásán.
Biztosra vehetjük, hogy már megjósolták számtalan
X-nek és Y-nak elkerülhetlen vagyoni bukását, megszólták
távoli barátnőik kalapját, ruháját, beszédét, életmódját; felderítették, hogy ki mennyit fizet a cselédeinek; meggyanúsították minden negyven éven aluli nő- és 80 évet még
el nem ért férfi ismerőseik magánéletét, összecsapkodták
kezüket minden — még titkos — eljegyzés felett,
amelyet ki tudtak szimatolni, kárörömmel tértek napirendre
mindazok felett, akik valami nagyobbszabású jót akartak
cselekedni, de visszhang híjján belebuktak, — konstatálták, hogly az orvosok még ma is olyan tudatlanok, jnint
száz évvel ezelőtt, csak a zsebmetszést tudták csodás tökélyre vinni, — és most, — elérkeztek ahhoz a témához,
amely minket első sorban érdekel. Biztos, hogy elérkeztek, mert az ország valamennyi Kolompos-Ujvárosában, valamennyi tisztes Sybillának kedvenc témája ez.
Hangzik pedig ekképpen:
»Hallottátok, hogy Irma (vagy Ilona, vagy Vilma)
leányát beíratta a gimnáziumba?« »Hallottam.« »Hallatlan,
úgy-e?« »Hallatlan.« »Mit akar az az Irma tulajdonképen?«
»Bolond. Bolond volt mindég.« »Gimnázium?! Egyetem?!
Leánynak?! Nevetséges!« — »Nem nevetséges az, lelkeim,
de bűn.« »Én is azt mondom: bűn, bűn, bűn. Mert, ugyan
ki fog egy olyan tudományos kisasszonyt feleségül venni?«
»Tudományos kisasszonyt? Mondd inkább, hogy kitanult
kisasszonyt!... Ha-ha-ha... Hi-hi-hi..,« A Sybillák roppant mulatságosnak találják e szójátékot. De aztán ismét
komolyan rátérnek a kérdésre és vizsgálják, vágják, szabják, mint szarka a koncot. Végre is, miután Irma (Ilona
vagy Vilma) asszony egész lényét, múltját, jelenét felpiszkálják s rosszakaratuk górcsöve alá helyezik, megegyeznek abban, hogy: még ma nem lehet és nem szabad
előkelő családok leányát a férfival egyenlő iskolázásra adni.
Nem. Nem lehet és nem szabad, mert »nincs olyan férfi,
aki megtűrné, hogy felesége komoly kérdésekkel foglalkozzék!« »És igazuk is van a férfiaknak, mert, az Isten
mentsen is meg mindenkit egy latinul értő feleségtől!...«
»Ha tehát van olyan anya, aki elég bolond arra, hogy leányát
mégis ilyen irányban nevelje, — az legyen elkészülve arra
is, hogy pártában marad a leánya. Igen. Örökkön örökké
pártában!...«
Párta!... Ez hát a kísértet. A mumus. Ez hát az
csszfogalma mindennek, ami a női nemre nézve szégyenletes, rémes, úgyszólván: megsemmisítő. Tehát: »párta...«
Különös! Pedig csak azt jelenti, hogy: »szűzi.« — De ha
mégis igaza lenne Kolompos-Újváros Sybilláinak? Hátha csak-

ugyan úgy van, hogy amint fiatal leány a küszöbére lép,
minden felsőbb iskola ajtaján felragyog, lángbetűkkel felragyog a »Lasciate ogni speranza«...? Ha ez így van, ha
ez igaz, — akkor joggal kérdezhetjük: milyen legyen hát
az a leány, akit örömmel választ a férfi élettársának? És
íme, — ezzel a kérdéssel egyszerre a nagy probléma
előtt állunk, azeíőtt a probléma előtt, melynek megoldását
az eugenikus társaságok tűzték ki célul; az a probléma,
amelyet Darwin ezzel a négy szóval állított homloktérbe:
survival of the fittest.
Igen. Ez a kérdés nem több és nem kevesebb, —
tehát a legnagyobb és legfontosabb minden kérdések között,
hiszen az emberiség jövője függ tőle.
Ám Darwin a kiválasztás törvényéről is beszélt, sok
százezer esettel példázva állításának megdönthetlen igazságát,
melynek az egész Természet rendje egyetlen nagy bizonysága.
Csak épen egyesegyedül az emberiségnek az a hányada,
amely civilizáltnak mondja magát, rendezkedett úgy be, hogy
e törvényt mellőzi.
Pedig már az Ótestamentumban is meglelheti intő
szavát ott, ahol a testi hibával sújtottakat »megbélyegzetteknek« nevezi. Az emberi társadalom 5-6 ezer év előtt már
tisztában volt avval, hogy az egyén selejtes mivolta a
kczre van káros hatással. Tehát bízvást mondhatjuk, hogy
az annyira modern »Eugenic« mozgalom alapja már Mózes
törvényeiben volt lefektetve.
S mégis mit látunk még ma is? Azt, hogy a házasságkötéseknél sokkal fontosabbak a
külső körülmények:
vagyon,
rang,
összeköttetés, mint az egyén testi épsége,
lelki értéke.
Ha okát keressük, hogy miért van ez így? Hogy
hogy miért látunk nap-nap mellett olyan házasságokat létrejönni, ahol a férfi »csak egy fokkal szebb az ördögnél«, — sőt
lehet, hogy undok betegségektől megrágott a fizikuma, hogy
a leányé szintén vagy hozzá még szembetűnően ostoba, —
szóval, ha látjuk, hogy a legtöbb házasság nemhogy »kiválasztás« törvényén alapulna de annak egyenes megtagadása,
— úgy világos, hogy ennek csak egy oka lehet: a hibásan
beállított társadalmi berendezés.
Erre azt mondhatnók, hogy hát régen nem épen
így volt? és mégis, nagyanyáink... nagyapáink... (s kezdődik az ősök parádés felvonultatása.) Hát lehet, hogy így
volt, — csakhogy sem az életmód nem volt olyan, mint
a mai, se a társadalmi berendezkedés. Valószínű az is,
hogy egészségesebb volt a fizikum, már csak azért is,
mert a rossz higiénia folytán gyermekkorban elhullott a
beteges, »nem életre való« hányada a társadalomnak. (Ma
mind meg van mentve az életnek s nem hogy beérné
ezzel a nagy ajándékkal, de felelősségnélküli önhittséggel
házasodik nyakra-főre és folytatja utódaiban — a degenerációt.)
A hibás beállítás ott veszi kezdetét, hogy a férfi
a leányt el »veszi« feleségül, míg ellenben a leányt vagy
» a d j á k«, vagy: k é n y t e l e n magát adni. Más szóval: még
mindig úr és szolga, hanem az úr és tárgy között történik
a »vásár.« (Ez akkor sincs másképen, ha szegény férfi
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gazdag leányt vesz el. Nem. Ez semmit sem változtat a
tényen. Így van. Ez a meghámozott igazság!) — Már most,
miért házasodik a férfi, a szabad ember fia, aki élhet
kénye-kedve szerint s kielégítheti ösztönei összes vágyait
büntetlenül?... Házasodik — nemde — mint előbb mondtuk:
vagyonért, összeköttetésért s ekkor: úgyszólván ráadásképen
veszi a leányt, akivel ezeket az előnyöket megkaparinthatja ... Hogy beteges, csúnya, ostoba-e az a leány ? egészen másodrendű kérdés n e k i . . . de nem úgy az emberiségnek, akinek az e »frigyből« származó 1-2-3 vagy
10 utód csökkenti értékét.
Házasodik továbbá: kényelemszeretetből, mint az oláh
kocsis mondta: »hogy legyen, aki mossa nekem...« Nos,
egy ostoba asszonnyal valószínűleg könnyebb az elbánás,
elhitetés, mint egy eszessel. A kényelemszerető férfi tehát
kikeres magának egy ostoba, ha idealista, akkor egy lehetőleg szép és ostoba leányt s azt veszi élettársul. Legtöbb
esetben csalódik számításában, mert végeredményben nincs
kényelmetlenebb egy ostoba élettársnál. De ha ez be nem
következik is számára, biztos, hogy az a nő, mint gyermekeinek nevelője, ápolója, példaadója, siralmasan selejtesnek bizonyult, s így ismét csak a köz húzza a legrövidebbet.
Házasodik azonban ifjonci felgerjedéssel »őrült szerelemből« is. Legalább ezt szeretné magával elhitetni, ha
az első magábaszállás meg nem tanítaná, hogy csakis egyedül az vezette az oltárhoz, hogy anélkül el nem érhette
volna vágyának kielégítését... Az a leány azonban, aki
ezeket a vágyakat ébresztette, mert tudta, hogy oltárhoz fogja vele kényszeríteni a férfit, az emberiségnek épen
az a typusa, aki felett két világnézet van hajbakapva, még
pedig: egyik oldalon Kolompos-Újváros Sybilláitól Herczeg
Ferencig minden olyan érzékeny lélek, aki a »régi rendet«
dogmának tekinti, a másik oldalon ellenben a modern felfogás, amely a nőt ki akarja emelni abból a félig nőstény,
félig el nem differenciálódott »családtag« kényszer életből,
amely nem engedi egész értékű emberré fejlődni. Az a
vágyat gerjesztő leány az, aki férjfogásra van »dresszirozva«
(anya, család, társadalom által), mert hiszen csakis úgy élhet meg, ha férfi tartja el. Tehát az, amely, szükségszerüleg
az amit az angol oly találón »oversexed«-nek nevez, s
amiről a mi nagy Íróink még ma is azt hiszik, hogy az az
»ewig weibliche«, amelyről Goethe énekelt mint a legnagyobb vonzóerőről.
De vajjon a kiválasztás szempontjából is ez a leánytypus lenne az, aki legjobban megfelel az »Eugén«-mértéknek?
Hát nem. Az emberiségnek ma már nem nőcskékre
van szüksége, de élettársára, segítőtársára a fáradt» agyonhajszolt férfinak. A mai társadalom joggal megkövetelheti,
hogy a férfi olyan nőt válasszon gyermekei anyjának, aki
nemcsak ösztönszerűleg jó anya, (mert ezt tudja a tehén
is), de emberi öntudatból okos anya is. Ezt pedig csakis
evolvált, észbelileg fejlett, maga lábán járni tudó, ember»a gyermek és iskola« és last not least »a nő«.

„Α nő háza” a lipcsei könyvkiállításon.
Írta: FÓNAGY BÉLA.
A német könyvpiac metropolisában, Lipcsében ez év
májusában egy nemzetközi könyvipari és grafikai kiállítás
nyílott meg. A kiállítás, mint a harmadévelőtti drezdai
egészségügyi kiállítás, első kísérlet a maga nemében és
mint amaz, bár neve szakkiállítást sejtet, rendezésének ötletességével a nagyközönség érdeklődését is fölkelti. Hiszen
könyv nélkül ma kultúrembert alig képzelhetünk. A könyv
tanítónk, barátunk, vigasztalónk. A múlt századot Ellen Keyyel épen ezért nemcsak a gyermek, de a könyv századának
is méltán nevezhetnők. A 18. század elején a nyomtatott könyvek száma még csak 1 millió 245 ezer volt, a
19. század elején 2 millió 882 ezer, míg 1900-ban már
8 millió 982 ezerre szökik, vagyis száz év alatt megháromszorozódik. Az évenként megjelenő könyvek száma 1800bgji Ψ3& csa k 18 ezer 646, 1900-ban már 158 ezer 88S.
Még nagyobb az emelkedés, ha a folyóiratokat és újságokat nézzük. 1800-ban csak 910, 1901-ben 59.057, 1908ban pedig már 71.248 folyóirat és újság jelenik meg a
világon, a legtöbb az Egyesült-Államokban (22.000), azután jön Franciaország (8.940), Németország (8.050) és
Anglia (4.329), míg mi e versenyben a 8-ik helyen állunk
(1.886). Kétségtelen, hogy valami, ami ilyen számokkal nyúl
be mindennapi életünkbe, a legszélesebb érdeklődésre számithat, ha a rendező (ügyessége a bemutatás módjával
és új szempontjaival az érdeklődést ellankadni nem engedi.
A lipcsei kiállítás rendezőinek ez többé-kevésbbé sikerült
is főleg azáltal, hogy a kiállítás kereteit úgy tágították, hogy
az nem csupán a könyv és a könyv technikai előállításának bemutatására szorítkozik, hanem külön csoportokban
minden idők és nemzetek úgyszólván egész szellemi kultúráját tárja elénk.
Az u. n. »nemzetek utcájá«-ban egymásután sorakozó
pavillonokban az egyes országok jelenlegi könyvtermése
kerül külön-külön bemutatóra. A leghatalmasabb közöttük
természetesen a németeké, kiadók szerint csoportosítva igen
ízléses interieurökben. Magyarország, sajnos, nem vett részt
ebben a nemzetközi versenyben, ami annál sajnálatosabb,
mert a magyar könyv külső kiállításával és számával (1912ben 2032 magyar nyelvű könyv és 1435 folyóirat és újság jelent meg Magyarországon), egyaránt megérdemelt elismerést hozhatott volna számunkra, távolmaradásunk pedig ott, ahol a különféle nemzetek szellemi képességéről
van szó nemcsak káros, de alig helyrehozható félreértéseket támaszt. »A kultúra csarnoka« az irás és a grafikai művészet múltját a barlanglakók első karcolásaitól,
a könyvnyomtatás föltalálását követő nagy föllendülésen át
napjainkig mutatja be. Ugyancsak itt van elhelyezve a
szinte áttekinthetetlenül gazdag modern grafikai kiállítás,
amelyben Magyarország is eléggé reprezentatív csoporttal
van képviselve. Külön házakban van »az újság« (benne
szemünk előtt készül egy egész újság), a »kereskedő« (a
kereskedelmi oktatás és segédeszközeinek bemutatásával), »a
diák«, »a gyorsírás«, »az eszperantó«, »a németség a külföldön« (benne az erdélyi szászok igen ízléses-kiállítása),
»a gyermek és iskola« és végre last not least »a nő«.
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»A nő háza«, amelynek tervét Emilie Winkelmann
berlini építőművésznő készítette és építését is maga vezette,
minden ízében női munka alkotása, amelyet a nők nagy
ügyének érdekében az összes résztvevők ingyen végeztek. Főjelentősége is nemcsak a kiállítás anyagában, hanem abban rejlik, hogy a női munka különböző megnyilvánulásaiban így elkülönítve mintegy jelentőségét hangsúlyozva, a maga házában e l ő s z ö r szerepel nemz e t k ö z i k i á l l í t á s o n . Célja is az, hogy a komoly
női munka iráni megértő érdeklődést keltsen, hogy azáltal
nemcsak a nők ügyét juttassa megérdemelt elismeréshez,
de maguk a nők elé is új életpályák lehetőségeit tárja.
Ezt a komolyságot még az épület külsejében is hangsúlyozták, amely szinte szándékosan nélkülöz minden játszi
dekorációt, aminthogy ezt az elvet követték az épület \zléses és egyszerű belső berendezésében is, amelynek egyik
példája az újságokkal és a nők ügyét szolgáló folyóiratokkal fölszerelt fogadóterem, ahol az ember a látottak tömegétől kellemes környezetben pihenheti ki magát, és ahol
azonkívül az előadásokat, hangversenyeket stb. tartják.
A kiállítás első csoportja az utolsó 30 év főleg német
grafikai terméséről nyújt áttekintést, bár csak hézagosán,
mert a női kiállítók a nagy grafikai kiállításon is résztvettek. Ε csoportban a Käthe Kollwitz és Paczkáné
Wagner Kornélia munkái emelkednek ki. A magyar művésznőket itt is sajnálattal nélkülöztük, és Paczkánén kívül csak
Augustin Mariska nevét fedezhettük fel.
Ε csoporthoz szorosan kapcsolódik a könyvillusztráció csoportja, amelynek már nagy múltja van, csak Marie Sybille Merian illusztrált rovarkönyveire a 17. sz.-ból, Angelika
Kauffmann Goethe-illusztrációira é s Kate Greenaway bájos
gyermekkönyveire utalunk. A magyarok közül Balázs Vera,
Kriesch Laura, Orczy Tekla bárónő, Radoné Hirsch Nelli
és Undi Mariska van itt egy-egy illusztrált könyvvel képviselve. A kiállítás törzsét azonban a női íróktól írott modern
könyvek óriási tömege alkotja nemzetek szerint csoportosítva
polcokra rakva, egy-egy kedves sarkot alkotva, ahol az ember

a könyvekben lapozgathat is. Ezt a meghitt könyvtárszobát
a Lesznai Anna feltűnést keltő párnái teszik színessé s a falakat a női írók és a nőmozgalom különböző nemzetekhez
tartozó vezetőinek arcképet díszítik, amelyek között a magyar
nőmozgalom igazi vezetőinek képeit valóban sajnálattal nélkülöztük; távolmaradt egészen a fiatal, de magas színvonalú
magyar feminista sajtó és irodalom. A kiállított irodalomról
ott egy kötetre való kitűnő bibliográfiát is árulnak, amely
főleg a német női irodalomra kimerítő. Bár a többiben különösen a magyarban, feltűnően hézagos, mint első kísérlet
mégis nagyon becses.
Ε csoportnak kiegészítője a történelmi rész: a nők
szerepe minden idők és nemzetek irodalmában, továbbá működésük a zeneirodalom és zeneművészet terén. A nő, mint
könyvgyűjtő is külön csoportban szerepel, igen tanulságos
pl. Ida Schoeller (Düren) gyűjteménye, amely a 19. század
művészileg illusztrált német könyveiről ad képet. Ugyancsak
ő a kiállítás nagy könyvgyűjtő-csoportjában régi könyvekből álló kincseit is kiállította egy régi bútorokkal gyönyörűen dekorált teremben, aminthogy itt van kiállítva a német
császár jóvoltából Lujza porosz királyné kézikönyvtára is.
Más csoportok még: az újságírás (103 szerkesztőség közül
csak 28 nem alkalmaz női munkatársat); a könyvtárosság
(Németország 100 különböző városában több mint 500 nő
végez könyvtári munkát); a különböző iparművészeti foglalkozások, mint könyvkötészet, fényképezés, iparművészeti
tervezés (plakátok, szövetminták, bútorok, kerámiai tárgyak,
ékszerek, játékok stb.). Külön kiállítása van továbbá a lipcsei
női főiskolának és a könyv- és grafikai művészet terén a
női munkára vonatkozó statisztikának.
»A nő háza« kiállított anyaga és rendezése folytán
a lipcsei kiállítás egyik legérdekesebb és legértékesebb csoportja. A kiállításon van egy szimbolikus plakát: egy terebélyes fa, amelynek minden egyes levele egy-egy férfi jogot
jelképez, a nők jogait egy száraz ágon csak két levél képviseli, vajha e kiállítás eredményeképen ama száraz ágnak
is sok új levélhajtása fakadna.

A Feministák Egyesülete tagjaihoz!
Egyesületünk pontosan fizető tagjai a lapot díjtalanul kapják.
Lakásváltozások haladéktalan bejelentését kérjük.
Ha eszméink terjesztését biztosítani akarjuk a nyár folyamán, mikor Összejövetelekre, személyes megbeszélésre kevés az alkalom: a legnagyobb buzgósággal kell terjesztenünk lapunkat, amely szerteviszi az országban azt a szellemet, amely előkészíti és biztosítja ügyünk diadalát. Előfizetők gyűjtésére, lapunk önkéntes árusítására szívesen adjuk meg

az utasítást minden tagtársunknak. Ha mindegyikünk segít, az eredmények örömében mindannyian osztozni fogunk!
Adományok: A választási propaganda költségeire Geszti Rezsőné 20 korona,
Lapunk javára: Ágoston Péter 30 K., Ágoston Petemé 40 K., Mellemé M. Eugénia 10 K.

Lapunk hirdetőit támogassuk és hivatkozzunk lapunkra.
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Az óraadó tanítónőkről.
Írta: ALTAI MARGIT.

A tanítónői pálya nehézsége már a képzőbe lépésnél kezdődik; itt minden esztendő szeptemberében
ugyanazok a jelenetek ismétlődnek. Néhány szerencsés
leányka mellett, akinek sikerül bejutnia az intézet kötelékébe, egész sereg boldogtalant látunk, akiket kizártak e
»földi paradicsomból« s akik most kénytelenek vagy rnás
pályára lépni, vagy otthon végezni el a preparandia
anyagát s abból magánvizsgálatot tenni. S ha ennek a
négy esztendőnek nehéz munkája elmúlt, akkor kezdődik csak meg a tanítónők kálváriája; misem bizonyítja ezt jobban, mint az a sok sikertelen — néha
évekig tartó — kísérlet, hogy a főváros iskoláinál alkalmazást kapjanak. Felhajszolása a jobb s még jobb
protektoroknak, kilincselés a városatyáknál és hosszú
órákig tartó előszobázás a tanácsnoki helyiségekben,
míg végre sikerül bejutni egy napközi otthonba, helyettesi vagy óradíjas állásba.
De mi ez a sok kellemetlenség ahhoz a rengeteg
sok igaztalansághoz, megaláztatáshoz képest, melyben
az óraadó tanítónőt részesiti a társadalom! Nincs közöttük egyetlen egy sem, aki ne tudna felsorolni olyan
eseteket, amelyekben súlyos sérelmek érték. Jellemző már
maga az a kíméletlenség, mellyel a szülők a tanítási
óra idejét meghatározzák. Ilyenkor minden szempontot
inkább vesznek tekintetbe, mint az óraadó tanítónő érdekét. Ha már a tánc, a tennisz, a svédtorna, jég,
séta stb. stb. ideje meg van határozva, akkor állapítják meg a tanítási órák idejét, nem törődve azzal sem,
hogy az alkalmatlan időben adott tanítási óra — a
legkitűnőbb tanítónő buzgólkodása mellett is — eredménytelen. A növendék a svédtornából siet haza a
leckeórára — utána táncba készül. Testi fáradságán kivül szellemét is leköti a várakozás, amellyel a következő táncóra mulatsága elé néz. Az óraadó tanítónő tanítványa, ha jól tanul, a szülők véleménye szerint »genie;« ha a tanítás eredménye nem kielégítő,
akkor a tanítónő rossz pedagógus.
Baj az, hogy az óraadók a legritkább esetben részesülnek abban a tiszteletben, mely őket tudásuknál
fogva megilletné. A szülők még máig sem képesek megérteni, hogy a tanítóság végzi a társadalom legfontosabb munkáját, midőn a jövő nemzedéket az életre
szükséges tudással látj|a el; csak a kenyérkeresetre
szorulókat látja bennük, a sovány honoráriumért dolgozókat.
Az óraadó tanítónőket gépezetnek tekintik, még
pedig olyannak, melynek nem szabad, hogy bármi is
ártson; se hóvihar, se közlekedési zavar, se más körülmény. Tőlük megkívánják a percnyi, pontosságot; ha
az óra elüti az időt mikor a tanítónőnek jönnie kellene,
az anya órakarkötőjére szegzi szemét s lesi a percmutató járását.
»Kisasszony« így fogadja a belépőt »most három óra öt perc van s tudtommal szeptemberben pont
háromra beszéltük meg az órát. Gyermekem ideje perc-
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nyi pontossággal van beosztva. Ön ez által a késés
által az egész délután rendjét megzavarta.«
Ugyanez az anya azonban nem átallja óra után,
az előszobában elfogni a tanítónőt s ezer apró haszontalan kéréssel, kérdéssel zaklatni, félórát is elrabolva
annak csakugyan értékes idejéből.
A szülők tapintatlansága nem merül ki ebben. Vannak, akik a honoráriumot gyermekük kezébe számolva
adatják át, és sokszor ilyen, vagy hasonló üzeneteket
küldenek:
»A mama üzeni, hogy tessék velem több németet olvasni. A mama nincs megelégedve a haladással s úgy
találja, hogy ön nem eleget foglalkozik ezzel a tárgygyal.
Ezek csak az erkölcsi sérelmek, de se szeri se
száma az anyagiaknak, amelyek az óraadó tanítónőket érik.
Már maga az a tény, hogy a legtöbb magánóra októberben, novemberben kezdődik és májusban,
júniusban ér véget, nagyon, csökkenti az óraadó tanítónők jövedelmét, ők leckéik számára fentartják már az
iskolaév kezdetétől fogva idejöket — s így helyén
való lenne, ha fizetésüket megkapnák azokra a hónapokra is, mikor önhibájukon kívül nem tanítanak.
Ugyanez az eset áll fenn akkor is, ha a növendék évközben megbetegszik, elutazik stb. Az óraadó tanítónőnek sohasem volna szabad beleegyeznie abba, hogy
tanítását óraszámra honorálják; már azért sem, mert
a szülők az ilyen órákat a leglelkiismeretlenebbül
mondják le, s ezáltal bizonytalanná teszik a tanítónő
existenciáját. Egy látogatás, séta, kirándulás elég ok a
lemondásra, sőt gyakran megesik, hogy a tanítónőt
nem is értesítik erről előzőleg; csak az előszobában,
a szobaleány közli velük a hírt:
»A kisasszonyka kirándult. Ma nem vesz órát.«
Minden kenyérkereső egyén számit jövedelmére és
a szerint osztja be háztartását. Az óraadó tanítónőnél
gyakori eset, hogy növendékeik szülői hónapokig maradnak adósak a honoráriummal s ezáltal megbillentik háztartása egyensúlyát, annyira, hogy hitelt
kénytelen igénybe venni a hiányzó összeg pótlására.
Tulajdonképen helyén volna, hogy az óraadó tanítónőket előre fizessék; nemcsak azért, mert idejüket előre,
hosszabb időtartamra foglalták le, hanem mert a szülőknek így kellene biztosítaniok gyermekeik számára a
jó munkaerőt. Azonkívül ha hosszabb ideig vannak egy
alkalmazásban, arányos fizetésemelésben kellene részesedniök, csakúgy mint az állam, vagy a város alkalmazottainak. Attól a tanítónőtől, aki mint kezdő —
szerény díjazás mellett vállalta el a kis elemista tanítását, — nem lehet kívánni, sőt elfogadni sem szabad, hogy
ugyanazért a honoráriumért tanítson még öt év múlva
is. A szülőnek kötelessége — be sem várva a tanítónő
kérelmét — neki a fizetésemelést felajánlani. Ugyanezt
diktálja a belátás, ha távolabbi városrészbe költözik.
Egy anya október végén, a legbájosabb mosolylyal tudatta gyermeke tanítónőjével:
»A jövő órát már új otthonunkban kapja Lucy.
A kis villa teljesen készen áll s holnap felköltözünk

fészkünkbe. Meglátja kisasszony, milyen paradicsom a
Rózsadomb!«
Azóta több mint hét hónap múlt el. A tanítónő,
aki a leckét a Lipótváros közepén fogadta el —
hetenként négyszer kénytelen esőben, szélben, hidegben, gyilkos hőségben felbandukolni a Rózsadombra,
s a bájos hölgynek eszébe sem jut, hogy őt anyagilag
kárpótolja azért a sok időért, melyet a hosszú út
igényel.
Kevés a hely e lap hasábjain mindama sérelmek
elpanaszolására, melyek az óraadó tanítónőket érik pályájukon. S félő, hogy e bajok mindaddig nem is nyerhetnek orvoslást, míg erélyes szervezkedéssel önmaguk
nem javítanak helyzetükön.

Laptudósítói tanfolyam.
Ezt a komoly és hangzatos címet a főváros legfiatalabb intézményének egy hajtása fogja viselni. A főváros dicséretreméltó intenzivitással törekszik a műveltséget terjeszteni, rengeteg1 pénzt költ iskolákra.
Legújabban a Leányok Szabad Iskolája keretében,
laptudósítói tanfolyamot tervez. Riporternek épp úgy születni kell, mint művésznek. Az igazi nagy riportot nem
lehet megtanulni, ha tíz esztendeig tanulja is az ember.
Biztos szem, meglátás, emberismeret, invenció, ezenkívül
még egy bizonyos írói készség, talentum szükséges ahhoz,
hogy valaki többé-kevésbbé jó riporter lehessen. De egyszerű eseményekről a hírszolgáltatásnak .ma már kialakult
receptje szerint tudósítást csinálni, referádát írni: erre talán
megtaníthatja a tanfolyam hallgatónőit. Akad majd esetleg egy-két olyan hallgató, akiben, ha figyelmüket bizonyos céltudatossággal fogják irányítani, felébred a riporteri tehetség. De mi fog történni akkor? Mindenesetre proletárokat nevelnek.
Ismerni kell a magyar zsurnalisztika viszonyait, követelményeit és a redakciókban uralkodó gondolkozásmódot. Ez a gondolkozásmód egy csöppet sem kedvez a
a nőknek. Talán hihetetlenül hangzik, de úgy van: a magyar zsurnalisztika elzárkózik a nők munkája elől! Igaz,
hogy látunk női neveket tárcák, cikkek alatt. Azok tulajdonosai már fáradságot nem ismerő harccal átverekedték
magukat az ellenálláson és az elfogultságon, de azért nézzünk
be a magyarnyelvű lapok szerkesztőségeibe, hány asztalnál fogunk ott nőt, mint belső munkatársat találni? Csodaszámba megy, hogy nálunk női újságíró redakcióba bejuthasson. Ha százszor annyi a kitartása, mint a férfikollégáknak, ha százszor oly vállalkozó, ügyes, ötletes, fáradhatatlan, rajongó, önfeláldozó és becsületes, rendes belső munkatársul bejutni még akkor is aligha tudna. Nem engedik
a férfiak. Ha egymás között akárhogy békétlenkednek, intrikálnak is, ebben az egyben szolidáris valamennyi: nőt nem
engednek a redakcióba.
Ennek egyrészt a gazdasági viszonyok az okai, másrészt pedig az elfogultság. (Még a férfiújságírók közt is
egész sereg, köztük sok igazán nagyon tehetséges ember
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van állás nélkül.) Néhány kivételt leszámítva, mint
külső munkatársaknak is nagyon súlyos a nőíró
vagy újságíró helyzete. A közönségnek fogalma sincs
arró l, hog y eg y- eg y kedves írónőj e milyen garasokért dolgozik; mennyire bizonytalan az egész pozíciója és hogy érvényesülése néha mily kicsinyes szempontoktól függ. Egyik előkelő, írónőnk, komoly talentum, országosan ismert nevű, akinek már néhány könyve is megjelent, cikkeit német és francia nagy lapokba fordítják, megkeres havonta 80-100 koronát. Ez még aránylag előnyös
helyzet; mert van sok tehetséges írónő, aki cikkeit egyáltalában nem tudja sehol elhelyezni. Volt idő, mikor e
sorok írója havi negyvennyolc koronáért dolgozott egy lapnál hosszú ideig; ebből elment huszonnégy korona riportköltségekre és mégis alig győzte kivédeni a pozícióját;
minden áron ki akarták túrni.
Van egy napilapunk, amelynek a szerkesztője nem
szereti a nőírókat. Ezért a nők tárcái mind mellékletre
kerülnek, akár jók, akár rosszak, akár elsőrangúak, akár
dilettánsmunkák. A férfiak cikkei mind előre kerülnek, akár
jó dolgok, akár silányak. Van olyan szerkesztő, akinek az
a meggyőződése, hogy aki nő, az nem lehet tehetséges
és el sem olvassa a dolgait. Egyik lapunknál azelőtt,
ha nő adott le valamely cikket, azt csupa gúnyból vicces
cim alatt közölték; ugyanannál a lapnál kisütötték utóbb,
hogy tilos a női munkák közlése. Számtalan konkrét esettel
lehetne kimutatni, mennyi rettenetes küzködéssel, megaláztatással, koplalással jár ma nálunk az írónői pálya. És nemcsak a férfiakkal kell megküzdenünk, hanem magával a
a nővel sokszor még inkább.
Már kialakult nálunk a stréber írónő típusa. Ennek
az oka az írónők szervezetlensége. Egyikük sem tesz meg
semmit a másikért, nem segíti, nem szereti, nem akarja
megérteni, mindegyikük indolens a másik bajával szemben;
csak a versenytársat látja benne. Nem lehetett eddig szervezkednünk apró kis hiúsági kérdések, az előkelőbbek indolenciája miatt. Ennek meg kell változnia! Hiába nevelnek nálunk laptudósítónőket, ha ugyanakkor nem biztosítanak
állásokat!
Hogy az írónők helyzetét még kurzusokkal, számuk
erőszakos nevelésével súlyosbítsuk, igazán elhibázott dolog
lenne. Még rosszabb helyzetet teremtene, mint a színészetnél. Mert a végzett szim'növendék a diplomájával még
elmehet vidékre, külföldre, segédszinésznek, kabaréba, orfeumba sőt még kóristának is, de hova menjen a munkanélküli laptudósitó?
A székesfővárosnak, mielőtt valamihez hozzákezd, mielőtt embereket egy pályára csődit, lelkiismeretben kötelessége tájékozódni afelől: mi vár azokra ezen a pályán?
Egy női riporter.

VÍZAKNA
Sós-gyógyfürdő (állami kezelésben) Alsó-Fehérmegyében,
Nagyszebentől 11 km.-nyire, 424 m. tengerszín feletti magasságban, a m. kir. államvasutak Vizaknafürdő nevű állomásnak
közvetlen közelében fekszik. Fürdésre 5 nagy sóstó, egy
újonnan épült, modern, meleg fürdőház és külön gyermekfürdő szolgál. Berendezett lakások az újonnan épült elsőrangú
állami szállóban, ezenkívül a fürdőtelepet érintő városban
számos magánszállóban és magánházakban bérelhetők. Elsőrangú gyógyterem, étkező, kávéház és cukrászdával. Javalva
női bajok, a csúz és köszvényes megbetegedéseknél, görvélykór és angolkórban szenvedő gyermekek gyógyításánál, légző
és emésztő szervek hurutos bántalmainál. Gyógyhatásban Husseee, Gmunden, Ischl, Reichenhall és Nauheim fürdőket mészsze felülmúlja. Posta-, távirda- 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 Macjas 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 szállodaépitészet újdonsága. Lift, nagyszerű
csarnok és étterem, iolvasó. 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 tulizgatottságnál, kimerültségnél. Tuberkulózisban szenvedők nem vétetnek fel. Nyári idény május
hó 15-től szept. végéig. Téli idény december hó Í5-tM
február végéig. Ismertető és mindennemű felvilágosítással
szolgál a fürdőigazgatóság
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Külföldi szemle.
Női munkával írt, szerkesztett
kiadott és nyomtatott folyóirat.
Tudtunkkal egyedül áll a világon az a kísérlet,
amelyet Németországban tettek az újságkiadás terén; míg
csaknem valamennyi folyóiratnak, amelyet nők írnak és
szerkesztenek a legkülönbözőbb nyelveken, férfi-kiadója
van, addig a »Die F r a u der Gegenwart« (A jelenkor asszonya) című lap kiadója is asszony. Mikor
a szerkesztő, Marie Wegner, öt év előtt kiadót
keresett, meglátogatta őt Németország egyetlen nyomdatulajdonosnője és azt indítványozta, hogy adják ki a
lapot kizárólag női munkaerők alkalmazásával. Az ellenséges indulat, amely a nyomdatulajdonosnővel, Faverka asszonnyal szemben ismételten oly mértékben
nyilvánult, hogy még a papírgyárosokat is igyekeztek
lebeszélni arról, hogy papírt szállítsanak neki, lehetetlenné tette volna, hogy férfi-kiadó nála nyomassa a
lapot; női kiadó nem lévén addig Németországban, saját kiadásukban kellett a lapot megjelentetniük. így
történt, hogy munkatársai, szerkesztője, kiadója, szedői, nyomdamunkásai egytől-egyig nők voltak. Eredetileg »Die F r a u im Osten« volt a címe és Németország keleti tartományaiban terjesztették; később, a
Németország más tartományaiban élő asszonyok kívánságára, a fentjelzett általánosabb cimet kapta. Egyetlen férfialkalmazottja a gépkezelő, mert erre a szakmára kiképzett nő még nincs Németországban. Ά
nyomdavezető a berlini Lettervereinban végezte tanulmányait, azután Breslauban dolgozott 15 évig; utóbb
megvásárolta a nyomdát, amelyben dolgozott. A folyóiraton kívül tudományos müvek kiadásával is foglalkozik; különösen az orientalisták becsülik munkáját, mert
a női szedők gondosabban bánnak az előttük ismeretlen betűkkel és kevesebb sajtóhibával dolgoznak.
Lipcsében a mostani kiállításon is láthatók munkájuk
eredményei. A szedőnőket maga a nyomda képezi ki
egy év alatt; eközben csekély zsebpénzt kapnak a
leányok, az év ktelte után pedig akkordmunkát végeznek. Nagy nehézség, hogy más németországi nyomda

nem alkalmaz női szedőket s így erre az egy műhelyre
vannak utalva; a többi nyomda nem fogad be tanoncokat sem, hanem a Letterverein tanfolyamán kiképzett nyomdai munkásnőket alkalmaz. Kizárják a nőket
a jól fizetett ipari munkából, akár a középkorban.

Nők próbaszavazása Franciaországban.
Mint már jelentettük, egy párisi napilap, Le Jοurnal ötletéből a francia képviselőválasztások idején népszavazást rendeztek a nők számára: felszólították azokat a
nőket, a k i k kívánják a választójogot, hogy írjanak alá ily értelmű nyilatkozatot és szolgáltassák be a
Paris területén felállított 14 szavazóhelyiség egyikénél személyesen vagy a Le Journal kiadóhivatalánál írásban. Előzetesen a Le Journalba irt cikkekkel, körlevelekkel és plakátokkal (mely utóbbiak egy részét sajátkezűleg ragasztották
fel a Ligue Fran,caise pour le Droit des Femmes tagjai)
felkeltették az asszonyok figyelmét erre a próba-szavazásra.
A szavazás napján minden szavazóhelyiségben a választójogi egyesületek néhány tagja fogadta a jelentkezőket.
Nagyon ügyesen választották meg a helyiségeket, a legkülönbözőbb néprétegek lakásai közelében, sétahelyén stb.
örömmel látták a várakozók, hogy sürün jelentkeznek a
nyilatkozatok aláírására a legkülönbözőbb foglalkozású, vagyoni helyzetű és műveltségű nők. Rendkívül érdekes jelenetek
folytak le az »urnák« előtt: a legkülönbözőbb stílusban
nyilvánult az a közös meggyőződés, hogy a nőnek a társadalom minden osztályában. szüksége van a polgárjogok
összességére, hogy megóvhassa saját és családja érdekeit
Parisban és környékén ezen az egy napon 16.819 nyilatkozatot
gyűjtöttek. Ennél sokkal több gyűlt össze a következő napokon posta útján; a végösszeg 505.972 volt, ami valóban tekintélyes szám. A nők választójogának hivei lelkes
örömmel fogadták ezt az eredményt, amely a közvéleményre
kitűnő hatást tett.
Nagy lendületet adott ez a próba a választójogi nőmozgalomnak, amely eddig Franciaországban még nem állott
a fejlődésnek oly magas fokán, mint azt a haladásban mindig vezető országtól várhattuk volna.

„ Die F rau
der Gegenwart”
cimü lap nyomdája, kizárólag női alkalmazottakkal.
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Női rendőrtisztviselök.

Kopenhágában most alkalmazták az első két női rendőrtisztviselőt, az egyiket az erkölcsrendészeti osztályon, a
másikat pedig annál az ügyosztálynál, amely főleg gyermekek
vétségeivel foglalkozik. A női rendőrtisztviselőket ugyanolyan fizetés mellett alkalmazzák, mint a férfiakat. Ha ez
az újítás beválik, több nőt is szándékoznak alkalmazni úgy,
hogy nők és gyermekek letartóztatásánál és megmotozásánál
mindig kéznél legyenek a női tisztviselők. A kopenhágai
női rendőrtisztviselők kezdőfizetése körülbelül 1800 korona.
— Angliában is szóba került legutóbb a női rendőrtisztviselők alkalmazása. A bűnügyi végrehajtási törvényjavaslatot
tárgyaló bizottságban Lord Henry Bentinck azt javasolta:
törvény intézkedjék arról, hogy minden nagyobb városban
néhány női rendőrtisztviselőt alkalmazzanak.
A Nemzetközi Nőszövetség választójogi szakosztálya.
A nőmozgalom haladása szempontjából legfontosabb
munkát: a választójogi propagandát szolgálja ez a R e v.
Anna S h a w geniális vezetése alatt álló szakosztály, amely
Rómában két külön ülést tartott: egyet a közgyűlés előtt,
egyet utána. Azonkívül a nyilvános esti előadások egyikén
elnöke gyönyörű előadásával vitte a köztudatba a választójognak, mint összes törekvéseink keresztülvitelére szolgáló
egyedüli eszköznek, nagy jelentőségét. Magyarországot e
szakosztályban Ungár Dezsőné képviselte, mint a Magyarországi Nőegyesületek Szövetsége állandó delegátusának, Schwimmer R ó z s á n a k helyettese. Az első ülésen
referált és nagy elismerést aratott a Μ. Ν. Sz. választójogi tevékenységének ismertetésével; a választójogi törvény
megalkotása előtt beadott memorandum ténye, valamint a
revízió érdekében benyújtott petíció általános helyesléssel
találkozott és lelkes örömet keltett. A befejező ülésen a
szakosztály elhatározta, hogy jövőben nemcsak a Nemzeti
Szövetségek működéséről, hanem az egyes országok egész
választójogi mozgalmáról fognak a delegátusok beszámolni.
Különfélék.
M a r i e G a i t i e r t , az ismert párisi ügyvédnőt, aki
a köztársaság mostani elnökének, Poincarénak ügyvédi irodáját vezette volt, a b e l ü g y m i n i s z t é r i u m b a n i g a z g a t á s i f ő f e l ü g y e l ő v é n e v e z t é k ki. — A zürichi
nevelésügyi tanács (Erziehungsrat) elhatározta, hogy megengedi az egyetemen a teológiából fakultatív vizsga letevését. Ez alkalmat nyújt mindazoknak, akik a teológiai
szigorlatokra nem bocsáttatnak — akikhez első sorban a
nők tartoznak — nemcsak arra, hogy ismeretekre tegyenek
szert ebben a tudományágban, hanem arra is, hogy tudásuk
eredményét értékesítsék különböző állásokban: mint vallásoktatók, mint misszionáriusok és mint szociális munkával foglaklozók. — A Concordia bécsi újságírók egyesülete nemrég
pályázatot hirdetett egyfelvonásos drámára. A díjat egy Felicitas Leo nevű asszony nyerte meg »Mona Lisa napja« című
művével.

Hazai szemle.
Új iskola gyermektudományi alapon.
Évek óta vágyódnak a művelt magyar szülők olyan
iskola után, amely gyermekeik egészségét nem veszélyezteti,
szellemük fejlődését modern gyermektanulmányi alapon teszi
lehetővé és megengedi leányaik és fiaik együtt nevelkedését.
Most végre akadt vállalkozó szellemű asszony: Domokosné L ö l l b a c h Emma, aki a Gyermektanulmányi Társaság
erkölcsi támogatásával megvalósítja ezt az ideált. Bejáró és
félbenlakó, 6-14 év közötti fiú- és leánynövendékeket vesz
föl és készít elő az elemi iskola és a középiskola alsó
négy osztályának ismeretanyagára. A tanítás szabad jellege
érdekében lehetőleg ritkán, összevont vizsgálatokat tesznek
a növendékek. Szükség esetén a benlakó növendékek ellátását is elvállalja az intézet.
Pályaválasztási Tanácsadó.
Amit évek óta egyedül végzett a Feministák Egyesületének Gyakorlati Tanácsadója, annak egy részét legközelebb
remélhetőleg közösen fogják elvállalni olyan testületek, amelyek dúsabb anyagi eszközökkel tehetik hatékonyabbá az
energiának azt a gazdag forrását, amely a Gyakorlati Tanácsadó szerény medrében érvényesült eddig. Déri Ferenc
dr., a székesfőváros tanügyi osztályának vezetője, május
4-én értekezletre hívta meg mindazoknak a testületeknek
képviselőit, amelyek természetszerűen érdeklődnek a pályaválasztás irányításának nagyfontosságú kérdése iránt. A Feministák Egyesületének képviselői gyanánt Dirnfeld Janka,
Glücklich Vilma és Pogány Paula vettek részt az értekezleten,
amelynek előadója P a t a k i Béla polg. isk. tanár volt, aki
első sorban a pályaválasztás előtt állók egészségügyi vizsgálatának szükségét hangsúlyozta. Az értekezlet eredménye
gyanánt D é r i Ferenc dr. kimondotta egy oly intézmény
szükségét, amely útbaigazítja a pályaválasztás előtt álló
ifjúságot. A szervezés részleteiről még folynak a testületközi tárgyalások.
Epizódok a római kongresszusról.
A Feministák Egyesületének Rómában jáit tagjai közül
május 4-én G l ü c k l i c h Vilma tartott előadást ottani élményeiről a Pesti Lloyd-társaság termében. Előadása tartalmát főbb vonásaiban ismerik lapunk olvasói.
Leány vándordiák-csapat.
A katonásdit játszó cserkészet helyett magánhelyről
indult ki a vándordiák-csapatok szervezésére irányuló törekvés és ma már a »Vándordiák-Szövetség« kezdeményezéséből együtt van a leány-csapat is. A leány-csapat a tavasz
folyamán át a budai hegyekben tett rövidebb-hosszabb gyaloglásoktól megedzve, nagyobb nyári túraútra készül. A
csapat 25, többnyire 14-16 éves erős, egészséges iskoláslányból áll, akik két tanítónő, egy orvosnő és egy orvos
vezetése alatt 10 napos gyalogutat tesznek meg Dobsináról
kiindulva a Magyar Érchegységben. A költség nagyon csekély, az utak egyáltalában nem fárasztók, a napi gyaloglás
5-6 óra, egész napos pihenőkkel. Turista-öltözékben, hátizsákkal indul el a csapat július első hetében. Ha az időjárás kedvező lesz, a szakavatott vezető nagy sikert remél
az első szárnypróbától, melyet bizonyára több is fog következtni.
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EGYLETEK.
Feministák Egyesülete.
Hétfőn, június 22-én kedélyes összejövetel keretében
egészítik ki a római kongresszusra vonatkozó előadást
Behr Hilda, Fekete Gizella, Hofmann Vilma, Karcsay Aladárné, Mezei Erzsébet és Kreisler Gyuláné. Ungár Dezsőnét,
aki a Nemzetközi Nőszövetség választójogi szakosztályában
Schwimmer Rózsát helyettesítette, nagy sajnálattal kell nélkülöznie a hallgatóságnak, mert szomorú családi esemény
teszi egyelőre lehetetlenné részvételét.
Nagyváradi Feminista Egylet.
Örömmel adhatunk hírt róla, hogy az egyletünk által
ősszel megindított mozgalom egy női felsőkereskedelmi iskola érdekében olyan sikerrel járt, hogy az iskola már a
megvalósulás stádiumába lépett s valószínűleg már szeptemberben megnyílik. Az iskolát létesítő Kereskedelmi Csarnokegyesület méltányolva a Feminista Egylet buzgó akcióját
a társadalom érdeklődésének felkeltését illetőleg, az egylet
vezetőségét közös értekezletre kérte fel, melyen elhatározták,
hogy a Feminista Egylet deputációval járul a hatóságok
elöljáróihoz és a városi pártok vezéreihez az iskola fenntartásához szükséges segélyek megszavazása ügyében; továbbá az egyesület elvállalta, hogy egy az iskolával kapcsolatos, későbben létesítendő internátus pótlására bizonyos ellenőrzést és felügyeletet fog gyakorolni az elszállásolt vidéki
leányok helye felett. A június 13-án tartott városi közgyűlésen Nagyvárad városa az iskola számára kért segélyt általános
lelkesedés közt megszavazta, s ezzel az iskola szeptemberben
való megnyitása biztosítva van. — Az egylet június 13-án
tartott választmányi ülésén elfogadta az anyavédelmi bizottság azon előterjesztését, hogy a bábaképző intézet igazgatójának dr. Konrád Jenő főorvosnak propozíciójára szeptemberben egy csecsemőápolási kurzust rendeznek, ÄZ elnök: beterjeszti az elnökség által szerkesztett memorandumot,
mely a vidéki egyesületeknek a központtal való szervesebb együttműködésnek módozatait három pontban foglalja össze. A választmány magáévá teszi a memorandum
javaslatait s proponálja annak a vidéki egyesületekhez
való megküldését is. Tekintettel a közeledő képviselőválasztásokra s a választójogi propaganda ébrentartására, a
választmány egy választójogi bizottság megalakítását határozza el; a bizottság munkakörének meghatározását és a
tagoknak megválasztását a következő választmányi ülés feladatává teszi. Végül megalakul a vagyoni bizottság is, melynek főfeladatául a taggyűjtés tekintendő. Elnökül Dr. Gyémánt Jenőnét választják meg.
Nyíregyházi Feminista Egylet.
A Feministák Egyesületének nyíregyházi fiókja június
13-án szülői értekezletet tartott a vallás- és közoktatásügyi
miniszter 185.334 sz. rendelete tárgyában. A gyűlésre a
budapesti központ Pogány Paulát küldte ki, akinek a feminizmus általános alapelveivel foglalkozó beszéde után, Groák
Ödönné elnök rátért az értekezlet napirendjének tárgyalására:
a leányoknak a fiú-középiskolákban rendes tanulókként való
bejárására. A miniszteri rendelet felolvasása után hozzászólottak a tárgyhoz az arra legilletékesebb nyíregyházi
főgymn. tanárok közül dr. Vietorisz József, dr. Leffler Béla
és dr. Pröhle Vilmos, akik a nyíregyházi főgimnázium kétéves gyakorlatára hivatkozva, egyértelműleg kijelentették,
hogy a koedukációnak semmi néven nevezendő káros következményét nem tapasztalták, ellenkezőleg, a lányoknak a
fiukkal együtt tanulása, amíg a lányoknak lehetővé teszi
a komoly és minden részletre kiterjedhető tanulást, — a
fiúnövendékekre egyenesen serkentőleg, s az órákon való

viselkedésükre nézve is jótékonyan, szelidítőleg hat. Hiszen
a fiuk röstellik, ha a lányok előtt megszidják őket, vagy
ha a tanulásban mögöttük maradnak. Mindezek alapján az
értekezlet elhatározta, hogy a vallás- és közoktatásügyi
miniszterhez feliratot intéz a rendeleteinek visszavonása iránt
és azt deputáció kíséretében fogja átnyújtani.
Másnap, f. hó 14-én az értekezlet hattagú küldöttsége
tiszteletét tette Geduly Henriknél, a nyíregyházi főgimnáziumot
fentartó ág. ev. egyház püspökénél, hogy az egyesületnek
a szülők és leánydiákok érdekében a miniszterhez benyújtandó memorandumát a saját hatáskörében is pártolja.
A püspök a tőle Nyíregyházán már megszokott kedves szívélyességgel fogadta a küldöttséget s minden
jóakaratáról biztosítva az egyesületet, az ág. ev. egyház
nevében a legmesszebbmenő ígéretet tette a gimnázium
által kezdett ezen liberális újításnak továbbra való fenyítése érdekében. Egyben figyelmébe ajánlotta a küldöttségnek, hogy ugyanilyen értelemben keressék meg a többi
iskolafentartó egyházi hatóságokat is, ahol reménye szerint
ugyanilyen pártoló véleménnyel fog találkozni az egyesület
kérelme.
Budapesti vendégünknek megmutattuk fiatal fiókunk hivatalos helyiségét, a Nyíregyháza város által nekünk átengedett, a város központján lévő bazárépületben berendezett
olvasószobánkat, amelyet ugyanez alkalommal nyitottunk meg
rendeltetésének.
Sztempák Mariska.
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Magda-Margit
Írta: Charlotte Perkins Gilman.
Fordítja: Ágoston Péterné.

(Folytatás.)
A lány szemében egy pillanatra a komoly elhatározás szikrája lobbant fel, de aztán kialudt.
— Nem érdemes erről beszélni, — mondta én nagyon
keveset tanultam.
— Van még elég ideje a tanulásra, hiszen még csak
tizenhat éves. Ami pedig az értelmességét illeti, abban nincs
hiány. Én majd hozzálátok a kineveltetéséhez.
Magda büszkén emelte fel a fejét.
— Én senkinek sem akarok lekötelezettje lenni, Yale
kisasszony.
— De igenis, erre szüksége van. Ne felejtse el, hogy
más valakire is kell ezentúl gondolnia, nemcsak saját magára.
S itt csupán kölcsönről van szó. Én egy jó befektetést akarok
a maga révén eszközölni, mintha csak egy aranybányáról lenne szó. Mindent készpénzben fizethet vissza, ha akarja,
— az utolsó centig. Hallgasson rám gyermekem. Mindjárt
az elején jól szeretném kezdeni a dolgot. Legjobb lesz,
ha én ide küldök magáért valakit, de úgy, hogy azt senki
se tudja, s az illetővel aztán maga eljön innen. Majd
úgy fogom elrendelni a dolgot, hogy maga velem jön
külföldre. Az én nevemet fogja használni. Én majd gondját
viselem magának is — meg majd a kis hozzátartozójának
is. Azt akarom, hogy tisztán és emelt fővel indulhasson útnak abban a másik országban és jóvátehessen mindent.
Magda bámulattal tekintett a hölgyre, a reménység,
félelem és bizonytalanság váltakozó érzelmeivel.
— Miért akar értem annyit tenni? — kérdezte.
— Ez már az én gyöngém, Magda! — felelte Yale
kisasszony. Nem tudok belenyugodni abba, hogy valaki így
tönkremenjen. Maga nagy hibát követett el ez igaz —
bűnhődni is fog érte jóidéig. De azt nem látom be, hogy
miért kellene ezért magát felakasztani, megfojtani vagy felnégyelni! Yale kisasszony (hátradugott kezekkel járkált felalá. — Gondolja csak meg, hogy még vagy ötven-hat,van évig
kell élnie, komolyan dolgoznia, hogy valamit keresztül vihessen, hogy megmutathassa, hogy egy nőre nagyobb feladatok is várnak, mint egy fiatalkori meggondatlanság.
Yale kisasszony megállt a leány előtt és feléje nyújtotta jobbját.
— Nos — akar vállalkozni erre?
Magda elfogadta a feléje nyújtott kezet és ünnepélyesen csak ennyit mondott:
— Akarok.
III. FEJEZET.
Tervezgetés.
Yale Mary komoly gondolatokba merülve, öltözőasztala
tükre előtt töprengett, rendes szokásai közé tartozott ugyanis
tükörből vizsgálgatni önmagát, ha nagyon komoly dolgot
hányt-vetett meg magában.
— Súlyos feladatot vállaltál magadra — szólt a tükörből rá visszatekintő komoly, jóságos képmás.

— A feladat minden eddiginél súlyosabb. Meg tudsz-e
majd felelni neki?
Késő éjjel volt már s ő még mindig mélyen gondolkozva ült öltöző asztalára könyökölve.
— A tervek kieszelése nem okoz nehézséget — folytatta tűnődve, akárcsak egy szomorú novellának elgondolása;
— de vannak itt egyéb, alapos megfontolást igénylő
akadályok. Bízom abban, hogy a dolognak fiziológiai része
simán fog lefolyni, sőt a kérdés társadalmi szempontját
illetőleg is találok megoldást, de ami a pszichológiai részt
illeti, itt nagy nehézség előtt állok... Ki kell művelnem a
gyermek lelkét.
A tervek kigondolása és összeállítása csakugyan nem
nagy fejtörést okozott Yale kisasszonynak, sőt valóságos
élvezetet talált ebben a munkában. Gyorsan száguldó töltőtollával különböző vázlatokat és számadásokat vetett papírra,
melyeket utóbb apróra tépve megsemmisített, mintha bizony
bárki is kiismerhette volna magát ezekben a kabalisztikus.
írásokban.
Yale Mary már igen nagy tapasztalatokkal rendelkezett
a züllés útjára jutott emberek megmentése körül. Részeges
öregektől kezdve, kiket menházakban helyezett el, kiéheztetett
és megkínzott gyermekekig, mindenfajta és korú szerencsétlenek megmentésével foglalkozott már. De nemcsak megfelelő
gyakorlattal bírt az ilyenfajta munkában, hanem külföldön
is majdnem mindenfelé voltak összeköttetései és személyes
ismeretségei hasonló szellemben működő emberekkel.
Végre elkészült az aprólékosan kidolgozott tervvel,
melynek egyetlen részleténél sem tévesztette szem elől a
maga elé tűzött végcélt. Éjfél is elmúlt már, mikor Yale Mary
a legközelebbi teendőkre nézve véglegesen megállapodott.
Másnap reggel akkor látta viszont Magdát, mikor a
reggelizés után visszatért szobájába. A leány éppen az ágyat
hozta rendbe. Szeme vörösre volt sírva, s nagyon összetörtnek látszott. Armstrong még a kora reggeli vonattal
utazott el és így a leánynak nem lehetett alkalma arra, hogy
elbúcsúzzék tőle, még ha számított is volna rá. De nem is
vágyott erre Magda, egyetlen óhaja az volt, hogy a gyűlölt emberrel soha többet az életben ne találkozzék.
— Aludt egy kicsit az éjjel, gyermekem? — kérdezte
Yale kisasszony barátságosan. Magda tagadólag rázta a
fejét Nagyon sápadt volt, szemei sivár reménytelenséget
fejezték ki; csak mikor pártfogójára pillantott, volt valami
fájdalmas reménykedés a szemében, olyan, mint amilyennel
a sebzett kutya tekint arra, aki sebét bekötözni akarja.
— Nem mehetne ma délután ismét áfonyát szedni,
Magda?
— De azt hiszem mehetnék.
— Helyes. Akkor három óra tájban találkozhatnánk
a Breen-féle legelőn, — ott fönt, ahol az a nagy tölgyfa
áll egymagában.
— És ahol annyi áfonyát lehet találni a fa közelében
levő kis mélyedésben?
— Igen, igen. Sok beszélnivalóm volna magávaí;
csodálkozni fog, ha meghallja, hogy miről van szó. Nézze
csak — olvasta már ezt?
Valami képes folyóiratból kivágott elbeszélést nyújtott feléje.
(Folytatjuk.)
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Összejövetelek. Minden szerdán este negyed 9 órakor
sétahajózás. Találkozás az Arany János-utca végén levő
hajóállomásnál. Költség Μ fillér.
21-én, vasárnap k i r á n d u l á s . Útirány: SzentendreVisegrád. Találkozás reggel 6 órakor a Pálffy-téri vicinálisállomáson. Gyaloglás 6 óra. Vezető Gergely Aranka.
28-án, vasárnap kétirányú kirándulás. 1. Kitartó gyaloglók
részére:
Piliscsaba-Pilishegy-Mexico-DobogókőDömös. Találkozás a nyugati pályaudvaron reggel 6 órakor.
Gyaloglás 7 óra. Költség kb. 3.- korona. 2. Hajókirándulás
Esztergomba. Találkozás reggel nyolc órakor a Petőfi-téri
hajóállomáson. Útiköltség 1.70 korona.
5-én
kirándulás.
Pomáz-Lajosforrás-Dömörkapu-Szt.Endre. Gyaloglás 4 óra. Találkozás a Pálffy-téren reggel 7.20
perckor. Vezető Borsodi Aranka.
Tagtársak, akik hivatalos lapunk utcai árusítására vállalkoznak, jelentkezzenek az irodában.

Üzleti záróra. A múlt évben életbe lépett új záróratörvényről — amint előre is nyilvánvaló volt, — hamarosan
kiderült, hogy semmiképen sem biztosítja az alkalmazottaknak
az esti pihenőt. A törvényben ugyanis annyi a kivétel, annyi
a mód és a lehetőség a záróra felfüggesztésére, hogy
rövid néhány hónap alatt tanúi voltunk itt Budapesten
annak, hogy az ősz folyamán a szezonra való hivatkozással
9 órai zárásra kértek és kaptak engedélyt a szűcsök, decemberben, a karácsonyra való tekintettel valamennyi szakma,
húsvét táján a kalaposok és most pünkösd előtt a cipőkereskedők. A biztosított e s t i pihenő gondolata tehát
meglehetősen elsikkadt a törvényalkotó intenciójának ellenére. Egyrészt ezek a rossz tapasztalatok, másrészt nz a
meggyőződés, hogy az üzleti zárórát nem nyolc, hanem 7 órában kell megállapítani, ha azt kívánjuk, hogy az megfeleljen
nagyfontosságú szociális rendeltetésének, arra késztette egyesületünket, hogy mozgalmat indítson a záróra törvény revíziója és az egész ország területére, minden üzemre kiterjedő
egységes hétórai üzletzárás érdekében. A mozgalom kiinduló
pontja a június 9-i tagértekezlet volt, mely elnökünk referátuma alapján egyhangúlag elfogadta a következő határozati javaslatot:
»A Nőtisztviselők Országos Egyesületének 1914. évi június hó 8-án megtartott tagértekezlete megállapítja, hogy az
üzlet-zárásról szóló 1913. évi XXXVI. t. c. nem felel meg
azoknak a várakozásoknak, melyeket a kereskedelmi alkalmazottak hozzáfűztek, minthogy a nyolcórai üzletzárást csupán elvben mondja ki, de igen sok módot és alkalmat nyújt
ettől az elvtől az alkalmazottak hátrányára való eltérésre.
Szükségesnek tartja ennek folytán az értekezlet, hogy
az említett törvénycikk sürgősen revízió alá vétessék. A revizió
során az ország egész területére és minden üzemre nézve
az egységes hétórai üzletzárás elve érvényesüljön és pedig
oly formában, hogy városi törvényhatóságok, vagy az iparhatóságok engedélyével az üzletek nyitvatartásának ideje
meghosszabbítható ne legyen, mert már az eddigi gyakorlat is
azt mutatja, hogy a nyitvatartási engedélyek Kiadásánál

a munkaadók érdeke érvényesül a munkavállalók érdekével
szemben.
Az értekezlet megbízza az egyesület elnökségét, hogy
ily irányú előterjesztéssel forduljon az országgyűléshez és a
m. kir. kereskedelemügyi miniszterhez, de egyidejűleg keresse meg a székesfőváros törvényhatóságát is, hogy addig
is, amíg a törvény kívánt revíziója életbe lép, amennyiben a
kereskedők a fentidézett törvény értelmében egy vagy több
szakmára nézve a záróra meghosszabbítását kérelmezik,
ne csupán a kereskedelmi és iparkamarát, hanem az alkalmazottak testületeit is szólítsa fel véleményadásra.«
Reméljük, hogy ennek a kezdeményező lépésünknek
meg lesz a kellő visszhangja és hogy a hétórai üzletzárás
már nem csak a távoli jövő reménysége, hanem rövidesen
meg is valósul.
Itt említünk meg egy igen érdekes tapasztalatot annak
illusztrálására, hogy a kereskedők közötti megállapodások
mennyit érnek. A férfiruhákhoz való posztót árusító kereskedők nehezen bár, de megegyeztek a hétórai zárásban
a nyári hónapokra. Minthogy azonban angol kosztümökhöz
nők is vesznek férfiposztót, idők folyamán olyan gyakorlat
fejlődött ki, hogy ugyanabban az üzletben könnyebb és nehezebb posztót is árulnak. Ez azután arra a salamoni megoldásra vezetett, hogy az üzlet egyik oldalán lehúzzák a redőnyöket, ott »zárva« van. A másik oldalon — »történetesen« ott
van a bejárás is — nyitva maradt az üzlet, mert ott női
posztót árulnak. A személyzet pedig természetesen ott van
nyolcig, talán azt az egy-két embert kivéve, akik kizárólag
férfiposztót mérnek, ha ugyan egyáltalán létezik ilyen szigorú
szelekció. Mi történik a pénztárosnővel és a könyvelőkkel,
akik a férfi- és női posztót egyaránt adminisztrálják? Ők
természetesen bent ülnek nyolcig a boltban, mert az önzetlen
szakegylet csak a férfiposztót mérő férfisegédek számára
kérte a hétórai zárást. Nem csupán a »megegyezés« értékéről, hanem a kartársi szolidaritásról is lehet ebből az esetből kifolyólag elmélkedni.
Gyógyszerészsegédek sztrájkja, örömmel regisztráljuk
itt is, hogy a budapesti gyógyszerészsegédek eredményesen
éltek a gazdasági harcok végső eszközével, a munkabeszüntetéssel. Meleg szimpátiánk kísérte mindvégig a mozgalmat, mely igen szerény követelésekért folyt és meglehetősen sikeres volt. Együttérzésünknek kifejezést is adtunk kellő formában. Egyet sajnálunk és hibáztatunk csupán.
Azt, hogy az egyébként körültekintő és ügyes vezetőség
megfeledkezett a gyógyszertárak nőalkalmazottairól, a pénztárosnőkről, az összes női magánalkalmazottak legrosszabbul fizetett rétegéről. Igaz, hogy ők voltaképen nem gyógy·.
szerészek, nincs diplomájuk, gyógyszerészi munkát nem
végezhetnek, de a gyógyszerészipar mai fokán nagyon sok
olyan munka van a patikában a szorosan vett receptura
mellett, amely nem kivan szakmunkást és ezt a körülményt
a főnökök nem csak most a sztrájk idején, de általában is
alaposan kihasználják. Kár volt erről megfeledkezni, mert
ha a pénztárosnőket is bevonják a sztrájkba, a főnököt
egészen izolálják, neki kell a pénztárt is kezelnie, a már
készen csomagolt cikkeket hat meg tíz filléres tételekben
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kiszolgáltatnia, szóval akkora munkatömeget elintéznie, hogy
okvetlen hamarabb belefáradnak, az ellenkezésbe és talán
az eredmény szebb lett volna. Annyival nagyobb e mulasztás, mert tudomásunk van róla, hogy a pénztárosnők
szívesen vállalták volna a szolidaritást. Ismerünk olyat, aki
természetesnek tartotta, hogy ő is beszüntesse a munkát,
el is ment a sztrájktanyára, de — hazaküldtek. Csak a
női gyógyszerészsegédekkel tettek kivételt, akik azután szolidáris kollégáknak is bizonyultak.
Nem ünneprontás okából mondjuk ezt itt el, mert
igazán és őszintén velük érzünk a gyógyszerészsegédekkel,
akik ügyesen és bátran vívták meg a maguk harcát, de elmondjuk tanulság okából a jövőre nézve. Mert ha erősebb
az urakban a kollegialitás érzete, akkor most megkönnyítették
volna a maguk dolgát, de lendíthettek volna valamelyest a
pénztárosnők sorsán is, akik az összes magánalkalmazottak
között a legsilányabb béreket kapják egy negyed, de többször
csak egy hatod részét a segédek átlagos bérének. Egy
füst alatt rajtuk is lehetett volna segíteni. Hiba, hogy a kollegialitás ezen a ponton csődöt mondott.
Bárczy István úr. a székesfőváros polgármestere a
következő levelet intézte egyesületünk elnökségéhez:
A fővárosban és a szomszédos községekben lévő ipari
és kereskedelmi munkanélkülieknek összeírása alkalmából a
T. Cím kötelékébe tartozó tisztviselők közül számosan vállalkoztak arra, hogy a számlálás nehéz munkájában ónként
és minden ellenszolgáltatás nélkül részt vesznek, örömmel
állapítottam meg ezúttal a főváros polgársága körében az
üdvös készséget arra, hogy egy hatósági feladatban tisztán
a közérdek szeretetétől vezérelve, fáradság és áldozatok
árán is közreműködjék. Nemcsak a keresztülvitt számlálásnak sikere szempontjából szolgált ez a körülmény megelégedésemre, de a főváros jövő fejlődésének egyik szilárd biztositékát látom a polgárságnak ebben a magatartásában, amelyet a maga körében nagymértékben a T.
Cim irányításának kell tulajdonítani.
Amidőn tehát a székesfőváros nevében őszinte köszönetemet fejezem ki közreműködésükért, azt a reményemet fejezem ki, hogy a T. Cim, valamint tisztviselői a székesfőváros hasonló jellegű akcióit a jövőben is mindenkor
szívesen fogja támogatni. Budapesten, 1914. évi május hó
28-án. Bárczy s. k. polgármester.
Közöljük ezt az írást egyrészt azért, hogy tagtársaink,
akik a számlálás munkájában résztvettek, tudomással bírjanak róla, másrészt azért, hogy tudomást vegyenek róla azok
is, akik a maguk sajtójában tendenciózusan hallgattak arról, hogy a mi egyletünknek is volt része ebben a munkában.

Mi hasznom van belőle?
Kedves kisasszony, Kegyed azt írja legutóbbi érdekes levelében: »Hiszen kérem, tudom én, hogy az
egy korona tagdíj, amit havonta szednek, nem tesz
tönkre, de mi hasznom van belőle, ha belépek? Nekem
van állásom, nem okvetlenül szükséges, hogy tagja legyek az egyesületnek.«
Nem veszi rossz néven úgy-e, ha itt, a nyilvános-

ság előtt válaszolok levelére? Ha önnek nincs ellene
kifogása, talán fordított sorrendben.
Ön azt írja, hogy van állása, tehát nem okvetlenül szükséges, hogy tagja legyen egyesületünknek. Ebből az egy mondatból kitetszik, hogy teljesen félreérti
egyesületünk célját és törekvéseit. Az állásközvetítés igen
fontos ága az egyesületi munkának, de nem az egyesületi munka maga. A bérjavításnak egyik leghathatósabb eszköze, ezért helyezünk rá roppant nagy súlyt
és igen szép eredményeket érünk el vele. Ha érdekli,
nézze meg egyszer a statisztikát, melyet az állásközvetítő munkájáról vezetünk. Megállapíthatja belőle,
hogy 15 év alatt megduplázódtak a fizetések, annak
dacára, hogy a magánpénzügyi érdekeknek szolgáló
pár hónapos zugiskolák borzalmasan rossz anyaga igazán mindent megtesz, hogy a pálya színvonalát lerontsa.
Ezért kívánatos az, hogy az állásközvetítés a szakegyletek kezében maradjon, ezért végzi az egylet a
velejáró nagy, súlyos és sokszor igazán nem kellemes
munkát; de amilyen hiba volna az, ha egyesületünk
tevékenysége az állásközvetítésben kimerülne, époly téves és igazságtalan az, ha önök, akik az egyesület
munkásságát még nem ismerik eléggé, pusztán állásközvetítőnek tartanak bennünket. Csak en passant említem meg egyébként, hogy a magánhivatalnok állása
nem örökös és ismerünk olyan kartársakat, akik 10-12
évi zavartalan munka után kénytelenek voltak más állás
után nézni.
De tegyük fel, hogy ön sohasem kerül abba a
helyzetbe, hogy egyesületünk állásközvetítőjét igénybe
vegye. Vajjon mi haszna van akkor a szervezkedésből,
kérdi ön. Azokról az apró engedményekről, mezeket
színházaknál, fürdőknél, közlekedési eszközöknél egyesületünk tagjai élveznek, úgy-e ne beszéljünk, hiszen
ezek csak filléres előnyök, amelyek nem jönnek tekintetbe. Lényegesebbek már azok a 30-50%-os engedmények, melyeket egyes magyar és külföldi fürdőhelyek
nyújtanak egyesületünk igazolt tagjainak. Ha az adszanesze álláspontjára helyezkedik, akkor is »kifizeti« magát már az első nyáron az egyesületi tagság, ha valamilyen fürdőhelyen igénybe veszi az egyesület kedvezményeit. De ez még mindig csak külső sallang, a szervezkedés régebbi formáinak a maradványa, amelyet azonban még nem lehet eltörölni, mert önök még mindig
keresik a pillanatnyi előnyöket.
Az üdülőtelep, mint a munkabírás fokozásának kitűnő eszköze, már az újabb idők szociális gondoskodásának az eredménye. Tényleges és lényeges »haszon« ez is, a klubszerű, egészséges helyiséggel, a
rendszeres sportolással egyetemben, melyre tagjainknak
módot nyújtunk. Itt essék említés azokról a tanfolyamokról és előadásokról is, amelyekkel a rossz iskolák
mulasztásait igyekszünk amennyire lehet, pótolni, addig
is, amíg a kereskedelmi szakoktatás javítása, melyet
15 éve nem eredmény nélkül sürgetünk, kellőképen
segít ezen a bajon.
De menjünk tovább. Fontosabbak százszorosán
minden kézenfekvő és látható előnynél a szervezkedésben rejlő belső értékek. Az a tudat, hogy ön a nagytőkével való folytonos harcban nincs egyedül, hanem vele
vannak pályatársainak ezrei, az a meggyőződés, hogy
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van egy erős szervezet, amely szükség esetén, melléje
áll, apró konfliktusait békésen, a nagyobbakat kitűnően
szervezett jogvédelem útján elintézi, mindig és mindenben az ön érdekét képviseli azokéval szemben, akik
a gazdasági harcban önnél sokkal erősebbek, nemcsak
hogy megérdemli azt a csekély anyagi áldozatot, amivel
a szervezkedés jár, de egyenesen kötelességévé teszi,
hogy ön is erősítse azt a tábort, amely önnek is, a
többi pályatársának is hivatott érdekképviselete. Ön
egyedül nem szerezhet érvényt annak a jogos kívánságának, hogy törvény biztosítsa az este hét, esetleg hat
óra utáni pihenőt és a vasárnapi munkaszünetet. Ön egyedül nem tudja a törvényhozást meggyőzni arról, hogy
öreg koiára csak kötelező nyugdíjbiztosítás útján mentesítheti magát az anyagi gondoktól. Ön egyedül még azt
sem tudja belevinni a köztudatba, hogy ha az év 11
hónapjában reggeltől estig robotolt, akkor Önnek joga
van az esztendő egy hónapjában pihenni, üdülni,
vagy utazni és újabb, mindig újabb munkára új kedvet
és új erőt szerezni. Ön egészen egyedül hiába hangoztatja, hogy tanulni akar, ugyanolyan képzettséggel akar
a pályára menni, mint férfikollégái, hogy ugyanolyan
értéke is legyen csengő ércre váltva a munkájának.
Ne mondja, hogy Önnek mindezekre nincs szüksége, mert a szülői ház megvédi minden külső ellenséggel szemben. A szülői oltalom alól előbb-utóbb kinő
az ember, de azontúl a kenyérkereső munka küszöbén
össze is zsugorodik a szülői oltalom értéke, még mielőtt a természet kérlelhetetlen törvénye sorra-rendre
megfosztana valamennyiünket a szülői gondoskodás
biztos melegétől.
Az, amit Ön mond, hogy nincs szüksége a szervezetre, az egyesülés erejére, maradványa az önbe belenevelt elavult felfogásnak, amely még nem számolt azzal,
hogy az erők koncentrálódásának idejébe kerül bele
a mai generáció. Sajnos, a leányokat éppen az az előbb
említett szülői gondoskodás még ma is szeretné sok
helyütt elzárni — szeretetből, gyöngédségből — attól
a szabadabb légkörtől, melyet a kenyérkereső munka
teremt és a végiggondolásától a kenyérkereső munka
konzekvenciáinak. Pedig ez a mesterséges elzárkózás
csak árt annak, akinek előbb-utóbb meg kell szoknia azt, hogy odakint az életben az eső is esik, a szél
is fúj, de süt a nap is, a magunk jól végzett munkájának, a munkánkba vetett bizalomnak az éltető napja.
Nekünk nőknek kétszeresen, százszorosán fontos,
hogy együtt legyünk, egyek legyünk érdekeink védelmében, mert hiszen ma még ott tartunk, hogy a férfitársadalom, ha el is kell tűrnie a női munka hatalmas
előrenyomulását, szereti azt apró akadályokkal meggátolni, szereti a nő kenyérkereső munkájának értékét
— a műveletlenebbje kenyéririgységből, akit ez nem
bánt, belenevelt bizalmatlanságból — mind alacsonyabb
szinten tartani. Látja, ezért kell nekünk a magunk dolgaival elsősorban magunknak foglalkoznunk, ezért kell
a munkánkban a feminista szempontoknak érvényesülniök Egy pillanatig sem gondolunk emellett arra, hogy
férfi kollégáink munkáját elértéktelenítsük, csak az a törekvésünk, hogy a magunk munkájának az értékét növeljük. Bizonyos, hogy az egyformán szakképesített női

munkatárs konkurrenciája nem fogja a férfi munkájának
értékét lerontani. Ha majd ennek a felfogásnak az intézményes biztosítékai, az egyforma kiképzés kötelezettsége, az egyforma előrehaladás a pályán, az egyforma
fizetések az egész vonalon meglesznek, ha a nő csak
azért, mert nő, a pályáján semmiféle tekintetben nem
lesz hátrányban a férfikollégájával szemben és ez a
köztudatba is belenevelődött már, akkor lehet arról is
beszélni, hogy külön kell-e szervezkedniük a nőtisztviselőknek, vagy férfikollégáikkal együtt. Ha mindenképen szükség van arra, hogy elsősorban külön szervezkedjünk, azután csatlakozzunk a szakmaszerű szervezetekhez, amelyek ma nem t u d fák a mi speciális
érdekeinket a legjobb akarat mellett sem minden irányban megvédeni.
Még egyet. Azon ma már tul vagyunk, hogy egyegy foglalkozási ágon belül csak a gyengék szervezkednek, az erősek nem. Valamikor így volt, de amióta
tudjuk, hogy a legerősebb egyén sem lehet oly erős,
mint ezer meg ezer másik együtt, azóta az, aki húzódik
a szervezkedéstől, inkább tájékozatlanságának, mint
erejének adja tanújelét, mert eltörpül az egyéni erő teljesen az erők tömörülése mellett.
Hogy pedig az ember hogyan szereti meg az egyesületét, erre igen egyszerű receptet tudok. Dolgozik
benne és d o l g o z i k érte. Az érdekközösség mellett elsősorban a maga munkája köti az egyént a
szervezethez. Minél több munkát visz bele — és erre
van alkalom bőven, — annál jobban ragaszkodik hozzá,
annál kedvesebb neki az egyesület. íme, itt van egy
fontos alkotás, egy nagy hivatást teljesítő, szépen dolgozó testület, melyet a magunk munkája is nagyobbá,
erősebbé tesz. Úgy-e, ez a munka a magunk egyéni
értékét is növeli? Úgy-e, ez is »haszon?«
Remélem, hamarosan látom kegyedet fent az egyesületben. Addig is szívesen köszönti kartársi szeretettel
Gergely Janka.
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a Temesvári Nőtisztviselők Egyesülete, mint a Nőtisztviselők Országos Egyesületéinek fiókja 1914. évi június hó
28-án délelőtt 11 órakor a temesvári kereskedelmi és iparkamara üléstermében tartandó
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