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FEMINISTA IFJÚSÁGI CSOPORT. 
Írta: LÓRÁNT LENKE. 

Október 16-án a feminizmus Magyarorszá- 
gon ünnepet ült. Sok évi fáradságos munkája 
egyik eredményeként megalakult a „Feminista 
Ifjúsági Csoport”, amely arra hívatott, hogy 
a nő minden téren való egyenjogúsítása körüli 
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mozgalomba az ifjúságot bevonja és ifjúi lelkes 
energiáját, előítéletektől mentes eszméit és gon- 
dolatait belevigye a feminizmusba. 

A csoport fejlődésének első csíráit meg- 
találjuk a tavasszal dr. Cicely Corbett itt- 
jártakor alakult kis bizottságban. 

Ez a lelkes kis csapat, a nyáron át kipi- 
hent friss erejével, lángoló lelkesedéssel fogott 
ősz elején a munkához. 

Október 2-án gyűlt össze a munkára kész 
csapat és elhatározta, hogy egy nagyobbszabású 
előadást rendez, melyre a társadalom minden 
rétegéhez tartozó ifjúságot meghívja és így esz- 
méit széles körben terjesztvén, minden rang- és 
foglalkozásbeli ifjúságot csatlakozásra hívja fel. 

Október 16-án tartottuk meg a nagygyűlést, 
melyre Budapest ifjúsága százával tódult. Zsú- 
folásig megtelt a Városháza nagy terme. 

Ez utón is hálásan köszönjük Schwimmer 
Rózsának, hogy volt szíves az előadás meg- 
tartását magára vállalni. Hálásan köszönjük 
neki azt a lelkesítő hatást, amelyet az ifjú- 
ságnak és feminizmusnak egymáshoz való viszo- 
nyáról szóló súlyos érvei keltettek. És a lelkes 
ifjúság feszült figyelemmel kísérte úgy az elő- 
adást, mint az utána következő szívós vitát, 
amelyben egyetemi hallgatók, magántisztviselők 
és munkások vettek részt. Mi, kik az előké- 
szület munkáiban résztvettünk, életünk leg- 
boldogabb napjai közé számláljuk október tizen- 
hatodikát. 

Még aznap megkezdődött az alakulás, a 
jelenlevők közül sokan kitöltötték a propa- 
gáló röpívhez csatolt belépési nyilatkozatot. 
A Feminista Ifjúsági Csoport most kétheti élete 
után már számottevő adminisztratív munkát 
végzett. Közel Í00 tagot számlál. megválasz- 
totta ideiglenes tisztikarát, most dolgozza ki 
ügyrendjét és október–november havára az 
összejövetelek egész sorát tervezi. Most már 
bátran mondhatjuk: .A jövő a mienk.. Munka- 
tervünk a következő: 

November 2-án d. u. 6 órakor a .Csoport. 
helyiségében (Mária Valéria u. Í2), tagavatóval 
egybekötött ismerkedési est. 

November 9-én d. u. 6 órakor a .Csoport. 
helyiségében Gyömrőy Boriska előadása: 
”A házikisasszony” 

November 13-án d. e. 1/211-kor a Lloyd 
társulat nagy termében (Mária Valéria, u. Í2) 
nyilvános nagygyűlés. Előadó: Glücklich 
Vilma. Tárgy: „Téves fogalmak a feminiz- 
musról.” Reméljük, hogy ennek a gyűlésünk- 
nek is olyan sikere lesz, mint az elsőnek. 

November 16., 23. és 30-án, szerdánként, a 
„Csoport” helyiségében, Lóránt Lenke soro- 
zatos előadásban ismerteti „A nőmozgalom tör- 
ténetét Magyarországon”. Az előadások kezdete 
este ½7 órakor. 
November 27-én társaskirándulás. Talál- 
 

kozás reggel 9 órakor a zugligeti végállomás- 
nál. Útirány: Zugliget, Disznófő, Pozsonyhegy, 
Szép juhászné, Hűvösvölgy. 

Összejöveteleinken minden érdeklődőt szí- 
vesen látunk. 

Munkánk gyönyörűen indul. Minden nagy 
eszményekért lelkesedni tudó ifjú és leány 
velünk lesz ebben a leggyönyörűbb munkában, 
amely az emberiség egyik legnagyobb igaz- 
ságtalanságának megszüntetésére van hivatva. 

 




