II. évfolyam

Budapest, 1915 november 5.

11. szám

17O

Az anyák bűne.
Írta: AGOSTOM PÉTER,

Bármit mondunk ma a háborúról és bárki mond
valamit róla, többé vagy kevésbé érzi azt, hogy nem
mondhatja meg. egészen világosan és határozottan a véleményét. Ennek tulajdonítom azt, hogy a mai háborús
elméletek olyan zavarosak és közelebbről megvizsgálva,
olyan tarthatatlanok.
Akár individualitások érvényesülésének tekinti valaki
a történelmet, akár tömegekének, akár gazdasági tényezőkre vezeti vissza, mindenképen annak a hatása alatt
áll, hogly mely országi állampolgára. Ezért van az, hogy
ma az összes tudományos megállapítások a központi hatalmak területén homlokegyenest ellenkeznek az entente
államaiban lakók megállapításaival.
A történelemtudomány sohasem volt és sohasem
lesz olyan apodiktikus, mint pl. a természettudomány
vagy a matematika. Ezt a tulajdonságát aztán felhasználják a történetírók arra, hogy ki-ki a saját
igazságát bizonyítsa vele.
A történelemmel nem foglalkozók pedig azt veszik
ki belőle, ami az ő igazságukat bizonyítja és minden
egyébről hallgatnak. így keletkezik aztán a történelemírás és tanítás, melyet mi magyarok olyan jól ismerünk,
mert hiszen szinte az iskolás gyerek is tudja, hogy milyen
másképen tanítják ugyanazokat a történelmi eseményeket
nálunk és Ausztriában.
A történelemírás főleg az események tartama alatt
áll olyan befolyások alatt, melyek kényszeritőleg hatnak
rá, hogy bizonyos irányban meghamisítsa az eseményeket és okokat.
Olyan sok háborús elméletről hallottunk már, melyek
mind azt igazolták, amit mi igazolni akartunk. De arról
még nem hallottunk, hogy minden emberen keresztül az
anyákat teszi valaki a háborúért felelőssé. Most már
ilyen is van.
Ne gondoljuk azonban, hogy ennek az álláspontnak a hirdetője pacifista és megrovásképen állapítja
meg1 az anyák felelősségét; épen nem! Az anyák érdemeként állapítja meg, hogy a háború okai és a leghatározottabban megdicséri őket érte.
Nem áll módomban az illető német tanár nevét elárulni, de bizonyosan megírja a beígért könyvet s akkor úgyis köztudomásúvá lesz. Véleménye szerint a háború oka az a minden anya részéről gyermekébe nevelt
helyes (!) törekvés, hogy mások felett uralkodni iparkodjék. Mindnyájan azt halljuk anyáinktól állandóan,
hogy különbeknek kell másoknál lennünk s ez sarkal
arra, hogy másokat legyőzzünk.
Egész nemzetek másokat csak háborúban győzhetnek le és háborúban kell végül megmutatniuk azt, hogy
különbek mint mások és ezzel biztosítják maguknak a
legyőzöttek elismerését.
Amikor a német tanár szájából ezt a fejtegetést
hallottam, nem tudtam rá észrevételt tenni, mert vannak olyan elvek, melyeket nem lehet megcáfolni. A német tanárnál ez a meggyőződés: hit. Ő hiszi, hogy ez
így van és így van helyesen. Én könnyen bebizonyíthattam volna neki, hogy mennyire téved, mert szem-

mértékre én két olyan legényt, mint ő, félkézzel meg
tudnék győzni.
Ha már most én nem okkal, hanem ököllel próbáltam volna őt meggyőzni arról, hogy nekem van igazam, akkor nem tudom azt mondta-e volna, hogy én
vagyok a kiválóbb történelembölcselő. Tegyük fel, hogy
saját elveiben vetett hite akkora, hogy ez bekövetkezett
volna, én akkor sem ezért tartottam volna magamat nálánál különbnek.
Nem vágtam a földhöz, hanem hazajöttem, miután
kezet szorítottam vele és békében elváltam tőle. ő hisz,
én tamáskodom. De miért ne higyjen ő?!
Hiszen az emberek olyan soká hittek és hitükben
olyan sokan boldogok voltak. Hogy olyan sok hitetlent
boldogtalanságra kényszerítettek, avval bizonyára nem törődtek. Milyen sok türelmetlenséggel van tele a történelem! Milyen kegyetlenek voltak minden felekezetű hívők! Milyen tűzzel-vassal terjesztették mindig a hitet.
Másokat sohasem meggyőzni, hanem legyőzni törekedtek.
Most is legyőzni akarják az emberek egymást, nemcsak az ellenségek, hanem az összetartozók is. Amint
a múltban, úgy most is azzal az indokolással teszik ezt,
hogy mindnyájunknak egy véleményen kell lennünk.
Miért? Mert az emberek, különösen veszély idején,
szeretnek összeszaladni, összebújni, egy homogén tömeggé lenni, akkor is, hogyha az összeszaladás nagyobb
veszélyt jelent, mint a különmaradás. Legyünk egyi véleményen, mondják hitük egész hevességével. Mert az
égy véleményen lét ma azt jelenti, hogy még szorosabbra
összebújtunk, hogy homogén tömeggé lettünk.
Összebújunk azzal a megállapításunkkal, hogy mindenki felelős a háborúért. Valljuk, hogy a háború lett,
mint a zivatar. Azt valljuk, hogy a háború kipattant
azokból a viszonyokból, melyeket alapítottak, alakítottak, de nem teremtett senki.
Személytelen felelősséget állapítunk meg a háború
tekintetében, mint ahogyan a modern vallási felfogás legfeljebb azt koncedálja a világ keletkezésére nézve, hogy
az isten a világot alakította, de nem teremtette.
Valamikor ez a felfogás, melyet Aristotelesz nyomán a zsidó Maimonidesz tett népszerűvé, tévtan volt.
Ma tévtannak minősítik a háború keletkezésének másmilyen magyarázatát, mint a személytelen és felelőtlen
keletkezést, még azok is, akik a világnak isten által való
teremtését minden tudományos érv dacára hiszik. Azok
is, akik szerint Árpád alapította Magyarországot először,
Szt. István másodszor, IV. Béla harmadszor.
Amikor valami rosszul sikerül, akkor természetes,
hogy senki sem akarja és nem meri a felelősségiét érte
elvállalni, de hogy addig se merje, amíg1 a jó végre
biztosar lehet számítani, ez azért érthetetlen, mert minden egyes részletérdemet már most is jutalmaznak es
a háború után az egész eredményért valakit mindenesetre
igen fognak tisztelni. Ez a valaki nem. lesz a tömeg,
nem az anyák, nem a gazdasági viszonyok.
Vajjon érdemetlenül vagy érdeme szerint?!

Lakásváltozások bejelentését kéri
a kiadóhivatal.
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Mikli Zsuzsanna esete.
Írta: DÉNES ZSÓFIA.
Nap-nap után ültem íróasztal előtt az elöljáróságon.
Ráírtam a sárga ívekre, hogy itt meg itt csakugyan nyomort találtam, csakugyan nem volt betevő falatjuk, csakugyan öt gyermek didergett egy kaszárnyaszobában. Néha
azt is írtam, hogy nem igaz, nem tehetetlenek, tudnának
dolgozni, csak akarat kellene. Szóval: írtam és i t t írtam mert közöm volt hozzája, kik jönnek ide fel. De panaszfelvételre e helyen nem én voltam illetékes. Amott
ülnek az urak, azok azt intézik. Azért csak mondták nekem: Méltóságos asszony ... Kegyelmes asszony ... Nacscsága ... Édes naccsád ... Meine GnAdige.,, TAubchen, gnAdige Fru. Egy vidéki tragika zengő hangon zokogta: drága
szépasszony!... és a hideg lelt ki, mert le akart omlani lábaimhoz. Húzták a karomat, súrolták szoknyámat,
meglökték székemet és mind iparkodott, hogy belemarkoljon szívembe, mintha én volnék az atyaúristen s valamennyiük ügye a színtiszta igazság. Mintha csak tőlem
függne m i n d e n : a kenyér, a szén, a ruha, a cipőtalp, kigyógyulás a tüdőbajból, a házbér mindenkorra és
a boldogság. Mintha csak azért volna kezemben toll, hogy
egyetlen vonással kiállítsam a csekket. Nesze, menj békével, itt a megélhetés. Ti szegény tülekedők: megvaltatlan igazak és megbocsátott csalók — kiknek m i n d i g c s a k
i g a z u k l e h e t —: nem láttátok, hogy senkise vagyok?
Volt úgy egyszer, hogy valaki nem jött felém, A kályha
mellé ült és hangosan sírt. A zöldposztó mellől férfihang
korholta: — Nem restelli magát, asszonyka? Tudja, hogy
itt nem szabad rendet zavarni? Azt akarja, hogy a szolga
kivezesse? Nézze meg az ember! Ingyen ebédet kért, punktum, megkapta. Manapság már a kódisasszony is úribetegséget akar, hisztérikusnak tetszik lenni.
Ki az, aki sir? Kis helyet kérek, emberek. Ott kucorog a kályhánál kopott kék kötényben; pólyás gyermeket tart a karján, térdébe nagyobbik fia kapaszkodik.
Ijedt arca van a kis, szőke kölyöknek. — No, dehát no.
Mire való így világnak keseredni. Vegye le a kezét. Hadd
lássam az arcát. Úgy szépen. Hát most beszéljen. — Hol
láttam én már ezt a könnybefúló két szemet? Ezt a
májfoltos, alázatos kis cselédarcot? Ezt a szegény aszszonyszájat, amely olyan puha, olyan fiatal, olyan erős,
olyan érett és úgy remeg mégis, mint a nagyon megvert
gyermekek? Ni, csakugyan, ő is megismert.
— Kezitcsókolom, én a Mikli Zsuzsanna vagyok,
á-águsztus negyedikén a Népsegítőbe voltam. Odagyüttem
munkáér. Akkor vonultak be. Teccett mondanyi, nem tunnak neköm munkát, merhogy magos vagyok. Mán akkó
mindön napra vártam. Teccett segíteni rajtam és kórházba
irt egy cédulát.
Igaz, minden szó igaz. Ez az asszony bejött, alig tudott járni, de ő munkáért jött. A májfolt nagyobb volt,
sárga volt egész arca. Azt mondta akkor: — Ne tessen
hinni, hogy én azér nem tudok nehezet emelni. Tudok
én mindenféle munkát, gyárba is, napszámba is. — Akkor nem hagyta el a bátorsága. Nem volt hisztériás. Mi
n a g y o b b baja lehet ma az államsegély mellett?
— Most pedig van államsegély. Úgy-e, Zsuzsanna?
Tétovák lesznek a szemei. Két nehéz könnycsepp megint
csak kibuggyan s végigszalad a szája szegletéig. Nem
beszél. Itt baj van.
Áthívom a szomszéd szobába, leültetem az íróasztal
mellé, mögötte polcokon sok peres írás. Feketetáblájú paragrafusok. Itt egyedül vagyunk; még mindig félősen néz

rám, még csukva a szája és minden félszeg mozdulatából
rámragyog a szenvedés. Megfogom a kezét.
— Mikli Zsuzsanna, nekem elmondhat mindent. Én
minden szavát elhiszem magának. Aki olyan becsületesen
m u n k á é r t szaladt, Zsuzsanna, mint maga akkor, legelső
napon, annak én minden szavát elhiszem. Nekem nem kell
lakásvizsgálat, én nem járok a maga dolga után; elébb
megsegítem, Zsuzsanna. ígérem, hogy megteszek minden
telhetőt, most rögtön, ha innét kimegyünk. Mert nem felejtem el, hogy munkát akart és nem alamizsnát.
Most enged le szívéről az a kis jégkéreg. Látom,
hogy pereg alá. Elolvadt félelem, szégyen és bizalmatlanság.
— Úgy van az, naccsága lelköm, hogy én nem kapok segélt se magamér, sem a gyerekekér, de én nem
is kértöm. Bevonult az, kéröm, de nem vagyunk megesküdve. Szégyeltöm magamat, hogy megmongyam az
uraknak.
— Nincs azon mit szégyelni, Zsuzsanna lelkem, mert
ha magán múlna, megesküdtek volna.
— Igön, — mondja Zsuzsanna. — Igön is. De baj
van. Az első nem attul van, akitül a második. Az első
gyerikemnek apja nem vonult bé, csak elhagyott. A kicsinek az apja, a vonult bé, ő tartotta mind a két
gyeriköt. De én hogy mondhassam jószívembül az uraknak, hogy mind a kettő apja bevonult. Ezidéjig lakást
takarítottam, gyümölcsöt vettem a keresetbül meg cukorkát, délután árultam az utcán, valahogy megéltünk. Tejet
tudok venni, a kovártélyt is lefizetöm, csak neköm nem
jut ebéd, meg nem tudok tüzelnyi, a ruha is, teccik látni,
már lemaradoz róllam. Odabenn az urak asztalja előtt
eszömbe jutott az én keservös sorsom, de nem tudtam
vón szólnyi, inkább elsírtam magam.
Teszek-veszek elébb az asztalon, nehezen jön a szó,
amíg elkérdezem.
— Hát az a második biztosan jó ember?
— Az elsőre se mondhassak semmit. Tizönhárom vóttam,
mikó szógáló lettöm az anyjánál. Úrifajta vótt (milyen
büszkén mondja), szép, fényös konyha vótt meg három
lakószoba. Tizenhat megvóttam, nagyon szépön beszélt, az
anyja is jól bánt, ha végöztem a munkám, behívott hozzájuk ... Akkó lett a Pista. Csak mikó látta az öregaszszón, hogy nagyon is ragaszkonnék hozzám meg a gyerekhő akkó kitudott a házbó. Félt, hogy megesküszik.
Egysző mögütött az asszon, csapkodta az edint, akkó mi
elgyüttünk, Pistuka meg én. Égy idejig tartott ránk szobát, pénzt is adott kosztra, de mán elhagyogatott, gazdag
lant beszélt az anyja, látszódott, hogy azon jár az esze.
Sokat sírtam, mer én tiszta szívbül szerettem, nagyon szép
szava volt, kislán korom óta csak őtet esmértem. Lakott
az új házban egy villamosszerelő, az látta, hogy kimaradozik, néha nincs pénz tejre, jószűvből kisegített. Az esküvő megvótt úgy vasárnapi napon és csütörtöki nap a
szerelő hozzánk beköltözött. Jó volt Pistukáhó...
Ráteszi a kezét a gyerek fejére. A másikat csendesen ringatja, babusgatja. Feketének látom mögötte az aktákat, vastag, öles törvénykönyveket. A sötét mezőről úgy
világlik arca, mint a halvány arany.
— Zsuzsanna, — mondom azután, — most bemegyünk.
Bejelentem a két kicsit. Államsegélyre mind a kettőt. Az
apjuk bevonult. Mindkettő apja bevonult — a szerelő volt
mind a kettő apja. Én így tudom, Zsuzsanna, megértette?
Én így tudom.
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szaktanulmány terén beválik az, aki nem tudta annyi
rekeszre osztani agyvelejét, ahány tantárgy van a gimnázium órarendjében. Ha nem válik be, az ő baja; az
élet küzdelmében alul marad; de ki mer végleges ítéletet mondani egy 17-18 éves emberről, akinél még tömérdek a fejlődési lehetőség?
Azok a leánynövendékek, akiket az elégségesek számának kabalája sújt, rosszabb helyzetben vannak, mint
a bukott diákok, mert ezek megismételhetik vizsgálatukat és javíthatnak osztályzataikon, amazoknak — bár
több ízben k ér ték — ne m s ik erü lt mé g é vek mú lva
sem, hogy erre engedélyt kapjanak.
Az első 3 semesterben buzgón és sikerrel dolgozván, a bécsi medikák szigorlat előtt állanak, amelyet
azonban csak úgy tehetnek le, ha o s z t r á k á l l a m p o l g á r s á g o t szereznek. Ezt elkerülendő, mindent
megpróbáltak: beiratkozni a budapesti egyetemre, amely
azonban még a bécsi testvérintézettel szemben köteles
kollegialitást sem látta elegendő oknak befogadásukra;
megismételni érettségi vizsgálatukat, amire főigazgatói engedélyt nem kaptak. Nem marad egyéb hátra, mint hogy
a magyar állam kötelékéből kilépjenek.
Érdeke ez a magyar államnak, mikor az orvostudományi kar dékánja lámpással keresi az orvosnövendékeket és orvosnőket? Érdeke a magyar közegészségügynek, hogy Ausztriának vagy Németországnak vagy Svájcnak engedje át azokat az orvosnövendékeket, akikben
bizonyára komoly tanulási szándék van, ha súlyos anyagi
áldozatok árán külföldön is folytatják tanulmányaikat?
Ugyanily kevéssé érdeke a magyar államnak, hogy
a közmunkák és közigazgatási teendők végzésére alkalmas egyetlen munkaerőt is elbocsásson kötelékéből, hogy
kivándorlásra kényszerítse azokat a leányokat, akik mérnökök, építészek akarnak lenni, vagy akik a jogi pályát
akarják választani.
Folyton hallunk az amerikai magyarok visszatelepítéséről; miért üldözik hát ki a komoly munkát vállaló
fiatal magyar lányokat?

Nők és férfiak, mint rajztanár-jelöltek.

Antifeminizmus,
mint kivándorlási tényező.
A bécsi egyetem orvosi fakultására úgy jutott néhány magyar leány, hogy érettségi bizonyítványukban
3-nál több elégséges osztályzat akadt. A magyar közoktatásügy vezetői pedig a Berzeviczy-aera óta nem azt
nézik, hogy az érettségi bizonyítvány egyedüli értelme
az, hogy »főiskolai tanulmányokra képesít«, hanem ha
leányokról van szó, azt fürkészik, hogy az érettségi vizsgálatnak csúfolt lutrijátékon milyen számokat húzott ki
a többé vagy kevésbé szerencsés nyertes vagy vesztes;
ezek közül sem azokat keresi ki, amelyekből valamilyen
tehetségre következtethetne, hanem számonkéri: mihez
nem ért a volt gimnazista, hány elégséges osztályzata
van? Holott egyfelől bizonyos, hogy éppen azok a diákok szenvednek legsúlyosabban a középiskola »sokoldalúsága« alatt, akiket valamely erős tehetség határozott
irányba kényszerit; másfelől nincs kizárva, hogy valamely

A Képzőművészet? Főiskola igazgatósága a Világ-ban
válaszolt a női rajztanárjelöltek ügyében ellene intézett
támadásra. Merő jóindulatnak minősíti a kétféle elbánás
indító okát: könnyebben jut álláshoz, akinek kézimunkaoklevele is van, kapcsolatot létesíthet a rajz és kézirmmka
tanítása között, a leányok túlterhelését kell a megváltozott órarendnek megakadályoznia stb. stb. Nézzük az
utolsó érvet:
A fiúk heti órarendjén 4 óra ékitményes rajz,
12 alakrajz,
4 mintázás,
3 ábrázoló geometria,
2 építészet,
2 látszattan,
1 szemléleti látszattan
1 magy. ornamentika,
összesen 29 óra szerepel, úgy hogy a leányok
— ha ugyanilyen beosztás mellett még a 10 kézimunkaórára
volnának kötelezve — heti 39 órán át lennének elfoglalva.
A leányok órarendjén 10 óra kézimunka,
12 alakrajz,
4 ékítményes rajz.
2
ábrázoló geometria,
2 szemléleti látszattan,
2
művészi írás és heraldika
2 irodalom,
1 pedagógia,
1 bonctan szerepel,
tehát összesen 36 óra.
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Eszerint a leányok heti 3 órával kevesebbre vannak
kötelezve, mint ha a fiúk t e l j e s kiképzését kapnák s
azonkívül kézimunkatanítónői oklevelet szereznének. De
a 36 órában foglaltatik 1 óra irodalom (középiskolát
végzett növendékek számára!), 1 óra pedagógia
amely vagy mindkétnembeli jelölteknek szükséges, de
akkor kevés! vagy a leányoknak sem kell — és 1 lói a
bonctan, amely ha szükséges, miért nem kötelező a
fiukra is?
Szóval kibúvik a lóláb: a leányok képzését igyekeznek a dilettantizmus felé fejleszteni.
Még egy szót a rajz- és kézimunkatanítás kapcsolatáról; evvel lehetne érvelni, ha művészi, nem az
öltések sokaságiával ható munkákról volna szó. De azok
a finom, szálhúzáson alapuló, pókhálóminták, amelyek a
kézimunkatanítónői tanfolyam tananyagához tartoznak s
amelyek élénken emlékeztetnek a mária-nosztiai rabnők
munkáira, nem igen adnak szárnyat a művészi lendületnek. Csak a jelöltek szüleit ejtik kétségbe, bennük
keltenek jogos aggodalmat szemük épségeért, egyenes
hátgerincükért.
Elő hát az egy célra törekvők egyenlő képzésével!
Számottevő művészi iskolának nem szabad ilyen középkori megkülönböztetést még fentartania sem, nem hogy
ma létesítenie.

Megszűnik a pékek éjjeli munkája.
Mikor néhány év előtt nemzetközi egyezmény alapján el t i l t o t t á k a nők éjjeli munkáját, a Feministák
Egyesülete erélyesen tiltakozott az éjjeli munka ártalmainak i l y e n kiküszöbölése ellen, mondván: »az éjjeli
munka éppen olyan ártalmas a férfiaknak, mint a nőknek, tehát ahol csak lehetséges, egyáltalában eltiltandó;
mert ha csupán a nőket zárják ki belőle, akkor versenyképességüket csökkentik. A munkaadók feltétlenül
ürügyet kovácsolnak majd ebbel az eltiltásból arra, hogy
vagy elbocsássák a nőmunkásokat, vagy alacsonyabb bért
fizessenek nekik; mar pedig bármily ártalmas az éjjeli
munka, az alvás legalább részben pótolható napközben,
míg az elbocsátott, vagy leszorított díjazású munkásnő
éhezését nem lehet ily könnyen ellensúlyozni.« — Fölényes mosolygás fogadta ezt a tiltakozást: mi nem jut
a feministák eszébe! Hiszen az éjjeli munka nélkülözhetetlen! tessék elképzelni — ezt vonultatták fel nagy ágyú
gyanánt — a pékipart éjjeli munka nélkül! Hogy a bourgeois reggel 6 órakor ne kaphasson »ropogós« zsemlyét!
Hogy is képzelhetnek ilyet!
És íme mégis lehetséges: maguk a pékipar szakembere — munkáltatók és munkások ritka harmóniában — indítványozzák, hogy az éjjeli munka jövőben
mellőztessék és a 8 óra előtt hivatalba induló bourgeois — horribile dictu! — érje be a gyomrának sokkal hasznosabb tegnapesti zsemlyével.
A feministáktól ennyi lemondás — ezen és sok más
téren — kitelt volna a háború előtt is. Nekünk nem
kellett ez a keserves lecke!

Berkesné Máté Mela Tornaiskolája V., Zoltán-utca
12, félemelet. (III-ik évfolyam.) Egyes és csoportos oktatás
gyermekek (fiúk és lányok 3 éves kortól) és nők számára.
Légzőgymnastika-testfejlesztés. Aesthetikus zenés torna. —
Svéd gyógytorna és massage Lotten Ohlson működésével.
Dolgozó nőknek esti tanfolyam mérsékelt álban. Telefon 37-48

Ne végezzünk dilettáns
tanfolyamot!
Csakis szakszerű, a férfiakéval teljesen egyenlő képzettség lehet egy biztos
jövő alapja.
Óva intünk minden komoly leányt
és asszonyt:
ne pazarolja pénzét, idejét és energiáját dilettáns-tanfolyamok végzésére,
legyenek bár azok hatósági intézmények
vagy nyerészkedésen alapuló üzleti vállalkozások! Ne csábíttassa el magát
semmiféle fényes ígéretekkel:

csak komoly szaktanulmányok hozzák
meg a biztos jövőt!
Az ideális nyugdíj.
Írta: KOSARYNÉ RÉZ LOLA,

Mindenki tudja és érti, hogy a nyugdíjkérdést, ami
most olyan szomorúan aktuális, lehetetlen lesz úgy megoldani, vagy az esetleges megoldást úgy keresztülvinni, hogy
az igazságnak és méltányosságnak eleget tegyenek. Természetes, hogy az állam nem tarthatja el valamennyi harcosnak a hátramaradottjait. Csakis arról lehet szó, hogy
ki és mennyit kapjon abból az összegből, amelyet az állam,
illetve
az
egyes
nyugdíjintézmények
évenként
kiutalhatnak.
Az igazságos elintézés nem valami fizikai lehetetlenségen múlik és akármilyen óriási változtatásokat kellene
is akármilyen rövid idő alatt keresztülvinni, — a munka
elkészülne idején, ha asszonyok csinálhatnák. Asszonyok,
akiknek érdekeiről szó van s akik ismerik, értik és átérzik a dolgot teljes lényegében. Ha ilyen fontos ügy elintézése reájuk lenne bízva, bizonyára meghazudtolnák a
bőbeszédűségükről szóló híres és kedvelt mondást, nem
szónokolnának pro és contra, nem obstruálna az ellenzék
kicsinyes klikk- vagy személyi érdekek nevében és mellékes külsőségek ürügye alatt. Áthatná valamennyiüket az
a naiv érzelgősséggé és gyengeséggé degradált »érzéstultengés«, — szeretet, amit szociális érzésnek is mondanak és avult rendszabályok, rendkívüli körülmények, életrevaló meg lehetetlen indítványok közt egy-kettőre új rend
ragyogna. Ha egyébhez nem, a söpréshez és foltozáshoz
talán csak értenek a nők ...
Ilyen revízióra vár a nyugdíjtörvény.
Megérdemelt járandósága a nyugdíj elaggott embereknek és feleségeiknek, akik gyakran szintén nehéz munkában öregedtek meg, ha nem is járt érte előléptetés és
érdemkereszt. De minek nevezzük a minden egyéb körülményre való tekintet nélkül, csupán a férj társadalmi
állásának
méltánylásával
a
törvényes
feleségnek adott nyugdíjat? Mi az? A férj munkájának, mint befektetett tőkének kamatja? Vagy fájdalomdíj?
Nem. Alamizsna, — és pedig igazságtalanul kiosztott alamizsna. Feltételezi azt, hogy ez a hátramaradt törvényes
feleség okvetlenül valami magával tehetetlen dísznövény
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vagy háztartási kuriózum, akit az elhunyt férj iránti kegyeletből némiképen segíteni kell. Még pedig annál inkább,
minél magasabb állásban volt a férj. Mert feltehető, hogy
annál gavallérosabban tartotta eddig a férje. S az állam
— szintén férfiakból és férjekből állván — nem akar a
gavallérságban hátramaradni.
Normális viszonyok közt még csak bele lehet törődni
az aránylag akkor is gyakori esetekbe: az asszony nagyot
nyel és elfogadja a rokoni kegyelemkenyeret, vagy koldul és nyomorog, vagy agyondolgozza magát; vagy, ha
elég fiatal és csinos még, könnyebben és az állami rendszabályokhoz igazodva segít a bajon. Viszont a ν i g özv e g y e k fajtájából is elegen vannak ...
Most azonban, mikor ezrével pusztulnak az apák, mikor az államnak minden egyes törvényes és törvénytelen
gyermekre szüksége lesz, a gránát nem törődik vele, ryugdijképes-e vagy sem az a népfölkelő, akit ebben a pillanatban kap halála forgószelébe, — rettenetes nyomássá
nehezül lelkűnkön a jogi tehetetlenség. Hogy még mindig halk sóhajtozással kell beérnünk! Hogy nem állhat elő
az asszony és nem mondhatja ott, ahol meg is hallanák
a szavát: az isten szerelmére, urak, ébredjetek fel! Ezek
mellett a lehetetlenül rideg sematikus rendszerek mellett
éhen kell halni! És pedig nemcsak idegenek pusztulnak,
hanem a saját eltagadott gyermekeitek is, akikről nem
tudjátok, mikor néz a kocsitok után éhségtől, nyomorúságtól bágyadt szemeivel és nem ő-e az a koldusivadék,
akit a szemetek előtt visznek el az utcáról a mentőkocsin.
Ha gyermekeitek vannak, szeressétek egyformán őket. Nem
akarunk nagyobb részt a magunkénak semmiből!
Ne legyen a háború után a mai értelemben vett özvegyi nyugdíj. És különösen ne legyenek az özvegyek
»gyámoltalan hátramaradottak«. Kapjanak nyugdíjat az öregek és betegek, akik már nem állhatnak ki az életbe tanulni és munkát keresni. Kapjanak amortizációs és kamatnélküli állami kölcsönt azok, akiknek még tanulniok kell
és mindazok az anyák, akiknek öt éven aluli gyermekük
van, hacsak nincs akkora magánvagyonuk, hogy megélhetnek belőle. Η részletekben történő visszafizetés akkor
kezdődnék, mikor már elegendő kenyérkeresetre tesznek szert.
(Nem kell aggódni és szkeptikusan mosolyogni!) S végül
nevelési pótlékot kapnának mindazok a többgyermekes
anyák, akik munkájukból nem tudják az egész csaiádot
fenntartani.
Az egészen árvákat pedig fel kellene nevelni; de nem
úgy, hogy a kosárfonásnál vagy a házmesterségnél magasabb pályára ne is gondolhassanak, hanem úgy, hogy
komoly hajlamaikat követhessék.
Ez volna az ideális nyugdíjtörvény. Nem az kap,
a k i t a séma s z e r i n t m e g i l l e t , h a n e m a k i n e k
s z ü k s é g e v a n reá. Nemcsak a törvényes feleség, de
minden anya! Nemcsak az apja szeretetében is részesülő
kis trónörökös, de minden gyermek!
Fáj a szívem, ha magányos asszonyokat látok gyermekeikkel; egyik gyermek talpig fehér bársony és glaszé,
a másik térdig rongyos, azontúl meztelen és fekete. És
eszembe jut: hátha testvérek? És megölelném azt a másikat, — a rongyosat, ha nem félnék, hogy a kisfiamnak
vörhenyt vagy kanyarót viszek haza tőle. És nem éppen
úgy vesztik-e el ők is most az édesapjukat? A tartásdíj,
ha akármennyi volt is, mégis valami... És legalább némiképpen jóvátenné egyelőre ez az a n y a g i e g y e n l ő s í t é s azt a szörnyű igazságtalanságot, amelyet millió és
millió apa gyermekei ellen elkövetett.
Naiv, rajongó asszonyok!... Hála Istennek, még maradt bennük annyi igaz érzés és ethikai vágy, hogy va-

lamikor talán helyrehozhassuk az emberi őrültség okozta
rombolásokat.
Hogy azonban még mindig csak a régi, indirekt módon, egyletekbe szorítva dolgozhatunk, annak legfőbb oka
az, hogy a nőnevelés még ma is a kínai lábidomítás
munkáját veszi mintául: a rábízott egyént teljes életére
gyermekcipőbe szorítja. Szinte azt lehetne mondani, hogy
a nők nagyrésze szellemi infantilitásban szenved... S ezek
akadályozzák legjobban a munkánkat. A páriák; a mi
öntudatlan mártírjaink s a pillangók: a mi ragyogó és
kártékony élősdiink.
Ezek nem érzik az ethikai törvényt: rút dolog egészséges és munkabíró embernek kegyelemkenyéren élni, mikor millió éhes és beteg testvér tengődik rettenetes nyomorban és millió asszony éjjel-nappal dolgozik s mégsem bírja megszerezni a gyermekei felnevelésére szükséges eszközöket.
Ha senki sem akarna »gyámoltalan hátramaradott« lenni,
hanem komolyan dolgozó állampolgár, esetleg férjének helyettese, — ha senki se degradálná a szívében lakozó gyászt
könnyű s kényelmes megélhetés alapjává, — akkor talán nem
is lenne olyan nagy »abszurdum« az ideális nyugdíjtörvény.
És akkor az lenne a »nyugdíj«, aminek a neve mutatja:
lehetővé tenni, hogy belenyugodjunk a gyermekek kedvéért a rettenetes csapásba, amit reájuk mért, — nem
az isten sújtó keze, — hanem a kapzsi és s z í v t e l e n
emberek rettenetes őrültsége ...

A bokorugró szoknya
divatját szidják szellemes férfiak, szidják szellemes nők,
szidja az egyház, sőt a világ békéjét annyira szívén
viselő pápa is felemeli tiltó szavát a divat minden
vészen és viharon diadalmasan áttörő ezen legújabb
hóbortja és kacérsága ellen.
Eszünkbe jut az egyszeri ember fiáról és szamaráról szóló mese: mikor ő ült fel a szamárra, megbotránkoztak azon, hogy a fiát engedi gyalogolni; mikor
a fiát ültette a szamárra, megbotránkoztak rajta, hogy
ő gyalogol, mikor mind a ketten ültek fel az állatra,
felháborodtak e barbárságon. A női divattal is így
vagyunk. Mikor szűk szoknyákat viseltek, még emlékezhetünk, milyen felháborodással fogadták; jön a bő
szoknya; szidalmak, megjegyzések áradata fogadja, nem
is annyira e ruhadarabot, mint inkább a nőket. A rövid
szoknya: erkölcstelen, a hosszú ruha: egészségtelen. A
sötét színekkel komorrá teszik a hangulatot, a világosokkal nem alkalmazkodnak eléggé a hangulathoz. A
szűk ruhához kevés szövet kell, nem keres a gyáros és
a kereskedő, a bő ruhához sok szövet kell, nem marad
a — katonaságnak (!) Mikor a múlt esztendőben nem
csináltattak új toaletteket, majdnem az újságokba írták
ki, hogy X. Y.-nének vagy N. N.-nének mennyi a pénze
és mégsem dolgoztat a szegény szabóknál; az idén
majdnem kiírták a lapokba a neveiket, mert végre mégis
elmentek a szabókhoz és rendeltek ruhákat. Hogy
micsoda csöndes undor vagy méltó felháborodás tölthet
el minden jó izlésü egyént egy-egy szélsőséges düvatkreació láttán, annak megmondhatói volnánk mi is. Mert
megdöbbentő, hogy a divatot tervező f é r f i a k milyen
kifogyhatatlanok az Ízléstelenségek és alacsony ösztönökre
utazó hatások produkálásában. A nőket csak sajnáljuk,
hogy Ítélőképességük hiánya következtében — amely
k ü l ö n b e n n e v e l é s ü k n e k természetes eredménye — kritika nélkül fogadják el a férfiak irányítását és tűrik, hogy azok bűneiért őket érje megvetés és
szidalom.
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A nagyobbik veszedelem.
A „Neue Zeit” nyomán.
A világháború egy esztendeje — — a nyomorúságnak és nélkülözésnek, bánatnak és gondnak mekkora tömege rejlik e néhány szóban. És a pótolhatatlan veszteség, amelyet az elveszett emberéletek s a népegészség
közvetlen károsodása okoztak, az elpusztult javak és a
népvagyon csökkenése, még korántsem a legrosszabb. A
háború hosszú tartamából még nagyobb veszedelmek származnak. Nemcsak, hogy minden újabb hónapja fokozza
mindezeknek hatását, újabb súlyos károkat is okoz. Azon
kezdem, amit magam figyeltem meg a harctéren, a front
mögött és odahaza. Csak néhány hétre kell a harctérről
és annak közeléből távoznunk, hogy visszajövet észrevegyük csaknem valamennyi erkölcsi fogalomnak alapos
megváltozását. Azonnal feltűnik a példátlan nyereségvágy,
amelyet nem korlátoz semmiféle elvi szempont. Nemcsak,
hogy m i n d e n eszközt jónak látnak, ha nyereséget hoz,
de nem is restellik ezt a felfogást. A lakosság elveszti
érzékéi az iránt, hogy ezek tisztességtelen eszközök. Ennek sokféle oka van. Elsősorban a jövő gondja. Aki nem
tudhatja, meddig tart ez a bizonytalan helyzet, hogy lesz-e
majd miből megélnie; akinek kis vagyonát napról-napra
megsemmisülés fenyegeti, az készpénzt akar, minden áron
készpénzt. Második motívum az, hogy a pénz könnyen
szerezhető meg. Katonák, különösen tisztek, nem számolnak túlságos pontosan. Mindent elfogadnak és annyit fizetnek, amennyit az eladó kér. Ezt a jelenséget nem szabad összetéveszteni a nagy hadseregszállítók eljárásával.
Vannak ezek között, akik rossz áru szállításával igyekeznek fokozni nyereségüket; de ezek a percenthazafiak a
megszokott kapitalista módszereket alkalmazzák, míg a most
említett eset a tömegek e r k ö l c s i f e l f o g á s á n a k
m e g v á l t o z á s á t jelzi.
Messzire terjed az ország belsejébe a sexuális erkölcs
átalakulása. Ennek okai világosan felismerhetők. A háború
hónapokra elszakítja a férfit az asszonytól. A férfiak a
halállal néznék szembe és sokszor gondolják: ki tudja, mit
hoz a holnap, ki kell használnom a mai napot. Ehhez
járul mindkét félnél a normális nemi ösztön. A harctér
mögött egy-egy falu hirtelen katonai táborrá alakul át.
Minden háznak van beszállásolt lakója; ösztön és alkalom
könnyen legyőzheti a hűséget. És ha ma megtörtént egy
vendéggel, miért ne holnap egy másikkal? A harctéren
és annak közelében a férfi durvasága jut szerephez, amely
alig engedi érvényesülni az asszony ellenkezését. És mindebben szerepet játszik természetesen a pénz is. És ez a
promiscuitás minden szégyenkezés nélkül jön létre. Itt is
olyan átalakulása mutatkozik az erkölcsi felfogásnak, amelyet a háború hosszas tartama hozott létre és amely nem
fog egyszerűen eltűnni a háború után. Ez tömegjelenség
és határozott rosszabbodása az erkölcsi felfogásnak, a jövő
társadalom magasabb erkölcsi színvonalat előkészítő csirák
elnyomása.
Ezek megfigyelések. De kétségtelen, ha nem látjuk is
még, hogy mindezek az emberek, akik napról-napra vért
ontanak, akik látják, hogy az egyes ember csak szám,
hogy az egyén élete mit sem számit — nem fogják a
csukaszürke vagy földszinti egyenruha levetésével visszanyerni az emberélet tiszteletét, az egyéniség előbbi értékelését. Nem kell-e inkább attól tartanunk, hogy némelyikük, ha jogaiban sértve érzi magát, otthon is az erőszakot fogja ultima ratio-nak tekinteni?
A háború hosszú tartamának további veszedelme a
népegészség kettős károsodása. Azonfelül, hogy oly sokan- nyomorékok gyanánt térnek vissza, az ép tagokkal

visszatérők közül is sokan hoznak magukkal súlyos betegségeket. Fejlövések epilepsiát okoznak, a harctéren szerzett szívbaj és neurasthenia nem csupán a jelenlegi közegészség állapotát befolyásolják kedvezőtlenül: utódaik egészségében sem bízhatunk. Nem is szólunk a nemi betegségek óriási elterjedéséről és arról a végzetes befolyásról,
amelyet az asszonyokra és gyermekekre gyakorolnak. Ezt
a veszedelmet is megkétszerezi a háború minden újabb
hónapja. Nemcsak, hogy a háború 12 hónapja kétszerannyi beteget jelent, mint 6 hónapja, de maga a háború
hosszabb tartama okoz sok betegséget. Van, aki jól bírja
6 hónapig, de 12 hónap után szívbajos, rheumás, neurasthenias lesz és baja minden további hónappal nehezebben
gyógyítható. Egészségügyi téren is új károkat okoz tehát
a háború hosszú tartama; a régi bajokat pedig súlyosbítja, úgy hogy nem szűnnek meg a háború végével, hanem a következő nemzedéket is fenyegetik.
De ez sem elég, a közegészség kettős kárt szenved.
A nők száma nagyobb lesz a férfiakénál; sokan közülük
nem élhetnek nemi életet; ezek halálával megszűnik az a kár,
amelyet egészségük esetleg szenvedett. De a többiek? Nemcsak hogy a nemi betegségek folytán maguk is a háború
rokkantjai lesznek, de nagy részük idősebb férfival fog
házasságot kötni, mert a koruk szerint házasságra alkalmas férfiak szolgáltatták a harcosok legnagyobb kontingensét, ők vannak legtovább a harctéren, ők szolgáltatják a legtöbb elesettet és rokkantat. A f é r j és f e l e s é g
k ö z ö t t i k o r k ü l ö n b s é g n ö v e k e d n i fog, mert a
versenyben a fiatalabb nők jutnak házassághoz. Ha kivétel gyanánt nem is tekinthető bajnak, általánosságban a
20 évi korkülönbség bizonyára okoz majd disharmoniákat,
amelyek nem maradnak befolyás nélkül a gyermekekre.
Szóval ismét a következő nemzedék károsodik.
Korántsem merítettük ki a tárgyat; de már ezek a
fejtegetések is — amelyek nagyjában valamennyi hadviselő államra vonatkoznak — eléggé bizonyítják, mennyire
sürgős a világháború befejezése és kétségtelen, hogy ha
még sokáig tart a háború, akkor semmiféle belőle származó
haszon vagy vívmány jóvá nem tehetné ezeket a károkat
és áldozatokat.
J. Pistiner, Czernowitz.

Ha a férfiak szolidaritása az elmúlt
évezredek történetében annyira fejlődött
volna, mint a nőké az utolsó néhány évtized alatt, képtelenségnek tartjuk, hogy
ma háború dühönghetne Európában.
„Star” San Francisco.

Az alkoholtőke és a militarizmus győzelme
New-Yorkban.
Megint egyszer erőszakosan kicsavarták az asszonyok kezéből a szabadság fáklyáját és sárba, borgőzbe
fojtották annak tüzet. Lebujok intrikái győzedelmeskedtek az örökölt és kultivált értelrnesség, bizakodó vidámság, ötletes munkakedv fölött. A törvényhozók legutóbb
is több ízben megszavazták azt a törvénymódosítást,
amely a nőknek polgári jogokat biztosit; az amerikai
polgárság java Wilsont, Edisont és a politika, tudomány, társadalmi élet többi vezérét követve, megszavazta a nők felszabadítására vonatkozó törvényjavaslatot; de New Yorkban, a bevándorlás főfészkében szóhoz
jutott a bevándorolt, a még meg nem nevelt elem, amely
ott a lakosság többsége. Ezt az idegen, nagyobbára
német, militarisztikus szellemű elemet könnyen megköze-
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üthette a mérhetetlen gazdagságú alkoholtőke a korrupciót szolgáló hatalmas eszközeivel.
»A nők választójogának ügyét nem érheti veszteség« mondta Chapman Catt és ezt valljuk ma is, mert
az Amerikai Egyesült Államok nyugati részein, ahol a
szabad, felvilágosodott, haladó szellem uralkodik, egyre
terjed a nők választójoga, amelyet tizenkét államban
gyakorolnak; politikai befolyásuk üdvös példájával hódítanak a körülfekvő országokban is mindig! több követőt. A keleti államokban legutóbb folytatott propaganda
is számos hívet szerzett és így e munka is csak hyereségszámba megy, ha nem is érte még el a kitűzött
célt. Tanulsága bizonyára volt; az, hogy az igazi demokrácia akkor fog megvalósulni, ha a kontinensről átvitt előítéleteket és az erőszaknak hódoló szellemet sikerül legyőznie. Jegyezzük meg magunknak mi is, hogy
a nők j o g a i n a k legnagyobb e l l e n s é g e i közé
tarto zik az antidemok ratiku s, m i l i t a r i szt i k u s s z e l l e m és az a l k o h o l t ő k e .
Μ. Μ. Ε.

A nő, mint a béke-politika oszlopa.
Írta: P. FREUND EDIT dr.

A világeseményekre kiható tény, hogy asszonynak
nincs aktív politikai hatásköre. A háború kiküszöbölésének kérdése igazában csak akkor válik majd megoldható
problémává, ha a nő is részt vesz politikai döntésekben.
Ezért kell, hogy a nő választójoga legyen a béke-politikusok legközelebbi célja; így lehet legtöbb jogos reményük arra a messzi álomra: az állandó világbékére.
Mert csak az asszony tudja igazában, hogy mi az
élet, az emberi élet! Az asszony szenvedésének jutalma,
célja és reménye a minél tökéletesebb emberanyag létrehozása. Minden anya gyermekét a lehető legjobban akarja
felnevelni; első sorban saját örömére teszi, de hozzájárul az a motívum is — akár ösztönszerűen, akár tudatosan — hogy az emberiség javára, előrejutását a történik ez.
A nő legfontosabb élettani feladata a fajfentartás,
emberanyag produkálása. Mi sem lehet már csak ennélfogva is abszurdabb és fellázítóbb a nő előtt, mint mikor az élő emberhús harcol egymás elpusztítására. H i s z
e t é n y g y ö k e r e i b e n t á m a d j a meg a nő természetes
hivatásának
létjogosultságát,
értelmét. A nő — é s ez nem banális hasonlat, hanem az igazság — maga az élet forrása. Nemcsak eszével és logikájával, hanem az életösztön egész erejével az
életet tudja legmagasab értéknek, az életfentartást tartja
legelső kötelességnek. És ezek mellett eltörpül előtte minden más érdekeltség, mint pl. a dinasztikus, diplomáciai, nemzetgazdasági, világpolitikai érdekeltségek.
A nő nem is annyira a béke, mint inkább az é 1 e t
a p o s t o l a ; főleg ennél a veleszületett tulajdonságánál
fogva kellene számára döntő befolyású politikai hatáskört biztosítani.
A férfi nem veszi annyiba az életet. Az élet bizonyos
formái, feltételei fontosabbaknak tűnnek fel neki, mint
maga az élet. Talán ezért több benne a halálmegvetés
távolabbi célokért való önfeláldozás, mint az asszonyban. A férfi, ha békeapostol, akkor is inkább nemzetgazdasági, kulturális meggyőződések vezetik, nem a legerősebb és leghathatósabb motívum: az élet fentartásának ösztöne.
A férfiak többsége sohasem fogja abszurdumnak te-

kinteni azt, hogy politikai, hatalmi kérdésekért a legértékesebb emberéletek esnek áldozatul, néptömegek boldogsága semmisül meg. Azért mindaddig, amíg a férfiak egyedül döntenek a politikában, nem szűnhetik meg
a háború lehetősége.
Minden egyéb érdektől menten, magának az életnek fenmaradásáért csak az asszony tud küzdeni: ezért
kell az asszony a politikában.
Most, amikor percről-percre mindjobban homályba
vesznek a legszentebb és legfontosabb célok, értékék és
kötelességek, helyükbe a hipnotizált lelkek erényei jutnak
legelső helyre; most, mikor múltat, jelent, jövőt áldoz1
fel az emberiség chimérikus, bizonytalan létezésű célok
elérésére, zavaros, senki által világosan és becsületesen
ki nem mondott okok miatt: most van szükség a nőre,
most jött meg az ideje annak, hogy a nő ellentétesen
orgianizált lényénél fogva, hozzájáruljon a világ egyensúlyának helyreállításához.

A berni békekongresszus.
December 14-én kezdődik Bernben a tartós béke
központi szervezetének tanulmányi kongresszusa. Szervezése képviseleti alapon nyugszik, egybehívása az exkluzivitás elve szerint történik, ülései zártak lesznek, a sajtó
kijárásával. Tárgyalásainak alapjául az a minimális békeprogramm szolgál, amelyet az Anti Oorlog Ráad márciusi nemzetközi konferenciáján megállapított:
1. Ne történjék se annexió, se területátengedés a
lakosság érdekei és óhajtása ellenére. A lakosság; hozzájárulását népszavazás útján vagy más alkalmas módon
kell megnyerni.
2. Minden állam biztosítsa saját területén a gogegyenlőséget, a vallásszabadságot és minden nyelv szabjad használatát.
3. Egyezzenek meg az államok abban, hogy gyarmataikon és érdekterületeiken szabad kereskedést vagy
legalább is minden nemzettel szemben teljesen egyenlő
elbánást biztosítanak.
4. A hágai békekonferenciának be kell fejeznie az
államok szövetségének békés szervezésére vonatkozó müvét. Ε békekonferenciának állandó szervezetté kell átalakulnia, amely időszakonkint üléseket tart.
5. Egyezzenek meg az államok abban, hogy vitás
ügyeiket békés eljárásnak vetik alá. Ε célból a Hágában fennálló döntőbíróságon kívül meg kell teremteni
I. egy valóban állandó nemzetközi törvényszéket;
II. egy szintén állandó nemzetközi vizsgáló- és közvetítő tanácsot.
6. Kötelezzék magukat az államok arra, hogy előre
megállapított — diplomáciai, gazdasági vagy katonai —
akciót indítanak minden oly esetben, mikor valamely állam katonai rendszabályokhoz nyúlna, ahelyett, hogy a
vitás ügyet a döntő-bíróság elé vinné és nemzetközi vizsgálótanács véleményét kérné ki.
7. Egyezzenek meg az államok abban, hogy a fegyverkezést csökkentik.
8. Hogy a tengerészeti fegyverkezés csökkentése elérhető legyen, szükséges a zsákmány-jog megszüntetése
és a tenger szabadságának biztosítása.
9. A külpolitika a parlamentek hatásos ellenőrzése
alá helyezendő. Titkos szerződések semmisek.
Mikor végigolvassuk ezt az örvendetes hírt — mert
Örvendetes minden, ami csak egy gondolattal közelebb
hozza a tartós béke megvalósulását — a legkülönbözőbb lapokban azt a befejező mondatot vagy bőven ki-
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fejtett vezércikk-véleményt találjuk, hogy »ez az első
igazi világa-kongresszus«, »a háború óta ez az első nemzetközi kongresszus« és más hasonló megjegyzéseket.
Vájjon kik tartják szükségesnek, hogy agyonhallgassák azt a hatalmas energia-kifejtést, amely már áprilisban létrehozta a Nemzetközi Nőkongresszust Hollandiában? — Csak nem lehet érdeke a jövendő béke ügyének, hogy az érdekében létrejött mozgalmak bármelyikét
hallgatással mellőzzék! A nők hatalmas békemozgialma
nem »konkurrense« a berni kongresszus előkészítőinek,
hanem velük párhuzamosan, más körben dolgozó szervezet; nem áll meg az elméleti, a fönt felsoroltnál bővebb programm kidolgozásánál, hanem demokratikus alapon széles körökkel törekszik azt megértetni és elfogiadtatni, közvéleményt teremteni a jövendő béke állandósága érdekében.
A tartós béke központi szervezetének legerősebb
magyar exponense, G i e s s w e i n Sándor országgyűlési képviselő, egyúttal tagja az Állandó Béke Magyar
Feminista Bizottságának is, mert érzi, hagy a jövendő
béke eszméjének szolgálatában támogatni kell ezt a
béke megvalósítására irányuló hatalmas törekvést. Ezt
vallják vele együtt többen, akik mindkét szervezethez
csatlakoztak.
Kik vélnek hát szolgálatot tenni a béke ügyének
avval, hogy önhitten néznek el a világ asszonyainak
félévi nagyszabású tevékenysége fölött?

SZEMLE
Jane Addams a háborúról.

A »The Survey« című amerikai folyóiratban számol
be Jane Addams arról a kőrútról, amelyet mint a semleges államok képviselőinek vezetője, a hágai nemzetközi nőkongresszus megbízásából a hadviselő államok
kormányainál tett. Cikkében néhány nagyon érdekes kijelentést idéz1; többek között Európa egyik vezető egyéniségének azt a nyilatkozatát, hogy ez a háború lehetetlenné v á l t volna, ha s i k e r ü l t v o l n a még
10-20 évre e l o d á z n i .
Jane Addams »az öreg emberek háborújának« nevezi a mostanit, mert egy kihalófélben levő világnézet képviselői határozták el, míg az a fiatalság,
amelynek részt kell benne vennie, nem akarta.
Nagyon érdekesen hasonlítja Jane Addams az aszszony és a háború közötti viszonyt annak a művésznek
helyzetéhez, aki tüzéri minőségében kénytelen volna a
Márkus-templomra vagy a firenzei dómra lövöldözni.
Amennyire bizonyos, hogy ez a művész nagyobb bünbánást erezne ezen, mint az a férfi, aki sohasem alkotott szépet s így mitsem tud annak értékéről, ugyanúgy hat a nőre, aki világra hozta és fölnevelte a gyermeket, virágzó életének megsemmisülése.
Utal arra, hogy maga a háború fokozza a háborús
szenvedélyeket s így meghosszabbítja önmagát. Bölcsen
jegyzi meg, hogy »a legcsalókább illúzió, amely az
emberiséget valaha áltatta«, az a hit, hogy a militarizmust
ellen-militarizmussal lehetne megdönteni.
Mikor egyik hadviselő ország minisztere a küldöttség
előadásának meghallgatása után hosszan hallgatott, félénken azt kérdezte tőle: »Ön előtt ez talán bohónak
tűnik föl?« a miniszter öklével az asztalra ütött és így
felelt. »Bohónak? Dehogy! Ezek az első értelmes sza-

vak, amelyek 10 hónap óta ebben a szobában elhangzottak.«
Bolgár nők a háború ellen.
A »Jus Suffragii« egyik legutóbbi számában a bolgár
választójogi nőmozgalom vezetője, Mme Pateff megrázó szavakban ecseteli a háború okozta nyomort és kétségbeesést.
Leírását így fejezi be: »Legyenek e véres háborúnak bármilyen okai, legyen bármily sürgős a felhalmozódott kérdések elintézése, eggyel legyünk tisztában: e vitás kérdések megoldását nem szabad a háború pusztításaira bíznunk, hanem kölcsönös és békés megértésre kell alapítanunk. Mi, a harcban álló, vagy nemrégiben harcokat átélt nemzetek asszonyai, vérző szívvel látjuk a háború okozta
szenvedéseket. Egész erőnkből, forró szenvedéllyel és az
anya bensőséges szeretetétől áthatva kiáltjuk: »Legyen már
vége!« Nem várhatjuk tétlenül e szörnyű háború végét,
mert hisz ez a nemzetek teljes összeomlásához vezet. Ki
szavatol érte, hogy a végén nyugalom és igazság lesz
mindenütt? Nem, testvéreim, mi bolgár nők, bár egy Ms
nemzet láncszemei vagyunk, jól tudjuk, hogy még a győzelmes háború sem oldja meg a népek életkérdéseit, hogy
még a győzelmes háború sem gyógyíthatja be az okozott
tátongó sebeket. Megoldotta-e a Balkán-háború a macedon-kérdést? Nem, semmikép sem. Azt hiszitek, hogy az
európai háború, ha egyik fél a másikat legyűrte, véget
vet a konfliktusoknak és vitás kérdéseknek? Mi azt mondjuk, hogy nem. Ahol hiányzik a szolidaritás és igazság
érzése, ott nem állhat helyre a béke. A szolidaritás és
igazságérzet nevében fordulunk mi, asszonyok, a harcolókhoz: térjetek magatokhoz! Vessetek véget e szörnyű
vérontásnak és adjátok vissza a népeknek elrabolt nyugalmukat és békéjüket!«
Nők a nemzetközi Panama-kiállításon.
A kiállítással kapcsolatban 825 kongresszust tartottak;
ezek közül 90 kizárólag női szervezeteké volt és ezeket”
teljesen a speciálisan női érdekeknek és tevékenységnek
szentelték. Felölelte a választójog, a béke, a gyermekvédelem, az egészségügy, a közgazdaság kérdéseit és kapcsolatba hozta ezeket a nő kenyérkereseti, politikai és társadalmi érdekeivel. James A. Barr, a kiállítási kongreszszusok igazgatója, szívvel-lélekkel segített a nők kongreszszusainak szervezésében, hogy a lehető legfényesebb sikereket érhessék el. Jellemző a kiállítás modern szellemére, hogy a nők ugyanolyan elbánásban és megbecsülésben
részesülnek, mint a férfiak. A nők munkáit nem küldték
száműzetésbe holmi »nők csarnokába«, nem dugták el külön »női kiállításban«, hanem a férfiak legjobb produkcióival együtt hirdetik az emberi ész és erő kiválóságát.
Képességek és nem a nemek különbsége szerint történt
itt az osztályozás.
Nők nemzetközi kongresszusa San Franciscóban.
A Panama-kiállitás alkalmából az I. C. W. (International Council of Women) Lady Aberdeen elnöklésével november 1-5-ig nemzetközi kongresszust rendez San Franciscóban. A kongresszus programmján a békepropaganda
kérdése is szerepel; demonstrálni fogja a világ szervezett
nőinek béketörekvéseit is. Tekintettel arra, hogy a kongresszuson az Amerikában élő összes nemzetiségek asszonyai képviseltetik magukat, a programm kizárta a jelenlegi európai háborúról szóló vitákat, vagy politikai állásfoglalásokat; a béke kérdésének megvitatása is hiányzik
a programmból. A békedemonstráció mindössze abból íog
állni, hogy a programmon szerepel az a határozat, amelyet az 1914-iki római kongresszuson hoztak a béke kérdésével kapcsolatban.
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Egy gyászjelentés.

Az »Illustriertes Wiener Extrablatt« közli a bécsi
Votivkirche sekrestyésének a lengyelországi Harctéren elesett fiáról szóló gyászjelentését:
»Életét a kötelesség hű teljesítésének, halálát Istennek és a hazának szentelte. Hónától távol nyűgözik teteme, szívünkben lángol életének emléke, az égben ujjongani fog lelke Isten dicsőségének megnyilatkozásán. Emlékezzünk meg kedves halottunkról szent áldozattal és
imádsággal; a j e l e n háború borzalmai tanítsan a k megbennünket a r r a a k ö t e 1 e s s é g ü n k r e,
h o g y mi n d e n e r ő n k k e l e l ő mo z d í t s u k a n e m zetek k ö z ö t t i k ö t e l e z ő bíráskodás eszméjének meg valós u l á s á t a keresztény k u l t ú r a
védelmére.«
Békebizottságok megalakulása.
Η »Vorwärts« közlése szerint angol, holland, osztrák
és svájci szakszervezetek női küldöttei bizottságokat alakítottak oly célzattal, hogy a szakszervezetek központi vezetőségéhez minden országban békenyilatkozatokat intézzenek. A bizottságok feladata a békéért és a nemzetközi
érintkezés helyreállításáért dolgozni.
Hír szerint más országokban is már létesültek ilyen
békebizottságok, amelyek egyesülni fognak a Svájcban megalakult intéző bizottsággal.
Női békebírák Angliában.
Legutóbbi időben igen gyakori eset, hogy Angliában
nőt választanak békebírónak; ez a pálya eddig hozzáférhetetlen volt számukra. A döntő lökést ehhez a haladáshoz a megfelelő férfiak hiánya adta meg, mert épen az
angol nők voltak azok, akik régen bebizonyították, hogy
elég »érettek« a közpályán folytatott működésre. Ausztráliában, Anglia gyarmatában már évek óta vannak női békebírák.
Gyermekmunkásból ügyvédnő.
Mrs. Jeanne Marion Doane kiváló amerikai ügyvédnő,
ki gyermekkorát nyomorúságos viszonyok között, fárasztó
otthonmunka terhe alatt görnyedve töltötte, nemrégiben
New-Yorkban tartott nagyszabású előadásában többek között így nyilatkozott: »A gyermekmunka megszüntetése az
én szememben a legfontosabb és legsúlyosabb kérdések
egyike, amelynek megoldása, a kultúrállamokból végleges
kiküszöbölése a nők választójogáért küzdőkre vár. Biztosra veszem, hogyha a nők is fognak szavazni, ha a
törvények alkotásához és keresztülviteléhez ők is hozzászólhatnak, megszűnnek majd a gyermek ifjú energiáit kihasználó visszaélések.«
A vurstli fizet.

»Az Újság«-ban olvassuk: »A háború a főváros sok
mindenféle jövedelmét megtépázta, a mi egész természetes. A főváros hatósága számol is ezzel, mert hiszen
a költségvetése is tíz milliós deficittel záródik, a mi
a zárszámadások alkalmával tizenöt millióra is növekedhetik. Ebből az általános derűiből mint virágzó sziget
emelkedik ki egy költségvetési tétel: a vurstli bérjövedelmie. A mutatványosok bér címén körülbelül ötvenezer koronát fizetnek a fővárosnak. A mutatványosok
eddig nagyon rossz fizetőknek bizonyultak s voltak közöttük olyanok is, a kik öt évi bérrel maradtak hátralékban. A háború egyszerre nagy változást idézett elő
a mutatványosok fizetésképessége terén. A vurstli fizet.
A mutatványosok nemcsak az ez évi bért fizették ki az
utolsó fillérig, hanem az összes hátralékokat is. Hogy

ezt megértsük, ismernünk kell a mutatványos természetrajzát. A mutatványos a ligetben nőtt fel. Ott forgott,
ott ténfergett a körhinták, céllövők, a kígyóemberek,
akrobaták és kikiáltók társaságában. Később ottragad,
lesz belőle hintahajtó, kikiáltó stb. Azután megnősül s
önállósítja magát. A felesége, aki szintén a körhinták
közt nőtt fel, hoz magával néhány száz koronát s megkezdik az üzletet. De a mutatványos mind könnyelmű
legény, a házas éíet nem változtat rajta. Iszik, kártyázik,
mulat. A jövedelem az ő zsebébe megy, az asszony
pedig kuporgat. A mutatványos nem szeret fizetni, ezért
nem fizeti a fővárosnak a bérét sem. Mindent elnyel
a mulatság. Jött azonban a nagy háború. A mutatványosok, a hintahajtók, körhintások, kigyóemberek és
akrobaták elmentek katonának s az asszonyok kezére
jutott az üzlet. Az asszonyok pedig nem isznak, nem
kártyáznak, nem mulatnak, hanem megőrzik a megkeresett garast, melyből jut a bérkifizetésre is. Nincs, aki
elmulassa a jövedelmet, Innen van, hogy a vurstli most
olyan jól fizet.
A sszon yok a me zőga zda s ág i munk áb an.
Az asszonyok mezőgazdasági munkájáról jellemző adatokat közöl az »Újvidéki Hírlap«. Ötvennél több asszony
vezet önállóan gazdaságot Újvidéken. Azok a gazdaságok, ahol informálódtunk, — írja az U. A., — örömmel
közölték, hogy az asszonyok nagy szorgalommal dolgoznak és így tavaszra nem lesz bevetetlen föld a mi környékünkön. Nemcsak a tartozások kamatait, de a tőkét
is törlesztik az asszonyok, úgyhogy a földnépe rövidesen
megszabadul a bankadósságtól. Az asszonyok az adót is
pontosabban fizetik, mint a férfiak. Az újvidéki pénzügyigazgatóság jelentése szerint az adóbevétel a háború alatt
állandóan növekedik, mert az asszonyok megfizetik a rájuk
kivetett adót.
A norvég választások.
Október 11-én kezdődtek Norvégiában a storthingválasztások, a nők t e l j e s politikai egyenjogúsításának törvénybeikíatása óta először. Ezúttal már minden norvég nő
résztveheíett a szavazásban. Castberg volt minisztert, aki
^ nők választójogának megszerzése körül oly nagy érdemekéi szerzett, újból megválasztották.

A Feministák Egyesületének Munkaközvetítőiében elhelyezést nyert
Október hóban :
Varrónő
Háztartási munkásnő
Gyári munkásnő
Nevelőnő, bonne, társalkodónő
Napszámosnő
Elárusítónő
Ékszercsiszolónő
Összesen

146
47
13
28
6
4
9
253 munkásnő
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Az Állandó Béke
Magyar Feminista Bizottságának tagjaihoz!
Örömmel jelentjük, hogy bizottságunkhoz az ország minden részéről szüntelenül csatlakoznak új tagtársak.
A Nyíregyházi Feministák Egyesülete 500 koronával járult önként a béke-propaganda
költségeihez.
Kassán Glücklich Vilma, a III. ker. Demokrata körben Mellemé Miskolczy Eugenia, Erdélyben
Spády Adél, Szegeden Groák Ödönné és Mellemé Miskolczy Eugenia tagtársaink tartottak nagysikerű
előadást, Nagyváradon dr. Giesswein Sándor országgyűlési képviselő nagyszabású előadása keltette
föl széles körök érdeklődését a jövendő béke eszméje iránt.
Törekvésünk bátor előharcosa, Schwimmer Rozsa tagtársunk a berni békekongresszus
alkalmából decemberben visszatér Amerikából és van rá kilátás, hogy január hónapot itthon
tölti. Használjuk fel ezt a ritka alkalmat arra, hogy az ő nagy agitatórius erejét legalább ebben
a néhány hétben megnyerjük a magyarországi propaganda számára.
Nagyon hatásos propaganda-eszköz gyanánt ajánljuk béke-bélyegeinket hires honfitársunk,
Pogány Willy, a jelenleg Amerikában időző magyar művész gyönyörű rajzával. Darabja 10 fillér.

A

Feministák Egyesületének
közgyűlése.

rendkívüli

A lesújtó gyász jegyében indult meg a rendkívül látogatott közgyűlés: K e i r H a r d i e emlékét elevenítette fel
az elnöki megnyitó. Bátor, erős, meggyőződéséhez törnetétlenül ragaszkodó jellemét, egyéni jóságát és szeretetreméltóságát, nagy érdemeit az angol háború-ellenes propaganda, az angol kormány ismételt felelősségrevonása terén. A háború halottja ő: maga is elismerte, hogy a háború okozta izgalmak ásták alá egészségét. A nőmozgalomra súlyos veszteség elmúlása: azok közé a kevesek
közé tartozott, akik megértették osztályközi jellegét és fontosságát az egész emberi faj szempontjából. Együtt érzett a szenvedő asszonyokkal, erélyesen küzdött a gyermekek korai munkára fogása ellen, a mai társadalom halálos ítéletét látta a vásárolható szerelemben. Mindent átérzett, ami közös nyomorúsága a proletár férfinak és nőnek; de megértette azokat a bajokat is, amelyek a nő
sorsát súlyosbítják valamennyi társadalmi osztályban s amelyek veszedelmet hoznak az emberi faj fejlődésére. Ugyanoly melegen és erős meggyőződéssel küzdött a feminizmus, mint a socializmus céljaiért: érezte, hogy csak e g y ü t t e s diadaluk hozhatja meg az emberiség boldogabb korszakát.
A megnyitó beszéd után P o g á n y P a u l a számolt
be az Á l l a n d ó B é k e Magyar F e m i n i s t a B i z o t t s á g á n a k munkájáról: előadásairól, házi agitációjáról, a
rendőrség részéről tapasztalt igazságtalan elbírálásról, végül
a központi nemzetközi iroda működéséről.
A napirend utolsó pontja az alapszabályok módosítása
volt, amelyet egyrészt a súlyosbodott gazdasági helyzet,
másrészt a rendőrség akadékoskodása tett szükségessé.
A jóváhagyásra felterjesztett módosítások a következők:
A 3. § utolsó sorában az utolsó szó elé toldás gyanánt: »és bizottságok«. Ε pont folytatása gyanánt: »amelyek egyesületi tagok vezetése alatt és a budapesti megfelelő csoport vagy bizottság irányítása mellett vidéken külön csoportokat vagy bizottságokat alakíthatnak«.

A 4 . § 1. pontjának 7. sorában a tagsági díj fejében
megállapított 10 korona helyébe: »12 korona«. A 11. sorban a »fizetik« szó után betoldandó: »Különös méltánylást érdemlő esetekben a választmány megengedheti a tagsági díjnak negyedévi, esetleg havi részletekben történő
fizetését«. Ugyané § 3. pontjának 7. sorában 10 Κ helyébe: »12 K« teendő.
Ugyancsak a 4. § 3. pontjában az első bekezdés után
betoldandó: »Az egyesület választmányának határozatából
alakult csoportok és bizottságok tagsági díját és felvételi
feltételeit a választmány állapítja meg esetről-esetre«.
A 7. § utolsó sorában a »csoportok« szó után betoldandó: »és bizottságok«. Folytatólag betoldandó: »Bizottsági vagy csoport-elnök csak választmányi tag lehet«.
A 9. § második bekezdésében a választmányi tagok
száma gyanánt 35 helyébe 35-40 teendő. A 4. bekezdés
így módosul: »A választmány rendes tagjain kívül tisztségükből folyólag tagjai a választmánynak a vidéki fiókegyesületek elnökei vagy azok megbízott helyettesei«. Az
5. bekezdés Így módosul: »A választmány irányítja és ellenőrzi a tisztikar működését; jogosítva van fizetett titkárt és tisztviselőket alkalmazni. Határoz a tagok felvétele és kizárása ügyében. A szükséghez képest az egyesület köréből, vagy az egyesületen kívül álló egyének bevonásával csoportokat és bizottságokat alakíthat, amelyek megbízatásuk határain belül önállóan is működhetnek. Jóváhagyja az egyes fiókegyesületek, csoportok és bizottságok
működési ügyrendjét és tagsági díját; irányítja azok működését«. (A bekezdés folytatása változatlan.)
A 10. § 2. pontjából kimarad a mondat második része:
»meghatározza az alkalmazottak fizetését«.
A közgyűlés alkalmából B a n e t h S á n d o r tagtársunk
indítványára a legközelebbi esztendőkre fölemelt tagsági
díjat jelentettek be: Baneth Sándor 50 K-t, Beck Károlyné
15 K-t, gróf Bethlen Sándorné 30 K-t, Pál Sándorné 15
K-t, Faludiné K. Eugénia 20 K-t, Gál Albertné 20 K-t,
Geszty Rezsőné 30 K-t (élethossziglan), b. Kohner Ida 50
K-t, Szirmay Oszkárné 50 K-t, Ungár Dezsőné 50 K-t,
Weiszberger Miklósné 50 K-t. Ismét bebizonyult, hogy tagjainak áldozatkészsége biztos gazdasági alapra törekszik
helyezni az egyesület nagyszabású munkáját.
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Beérkezett adományok. A Feministák Egyesületébe ujabban
a következő adományok érkeztek:
D. J. 3.— K., Engel Berta 45.—, Faludiné K. Eugénia
10.—, Geszty Rezsőmé 102.10, S. 3.—, özv. Glücklich Ignácné
34.—, Juhász Erzsébet 2.—, László Andrásné 6.—, Mantler
Rezső 15.—, Molnár Miklósné 3.72, Nemzeti textilművek
(katonai fehérneműért) 6848.17, W, A. 12.—, Zahler Zsuzska
gyűjtése 2.15, Geszty Rezsőné 24.50, Pásztor Árpádné 20.—,
Mantler Rezső 5.—, özv. Glücklich Ignácné 6.—, ßabare
Adél 30.—. Legutóbbi kimutatásunk 39771.80 K, összesen
46943.44 K.

A Feministák Egyesületének anya- és
gyermekvédelmi bizottsága
október 13-án tartotta őszi első értekezletét a tagok élénk
részvétele mellett. A székesfővárosi árvaszék részéről dr.
Engel Zsigmond hivatásos gyám, az Állami Menhely részéről dr. Lengyel Piroska orvos vettek részt a tanácskozáson. A bizottság nyáron át folytatta a »Háborús anyavédelem« működését. Október elejéig 1200-ra emelkedett a
segélyezett anyák száma, 18.000 korona a nekik juttatott
élelem értéke. További fontos és eredményesnek ígérkező működésre kéri a tagok munkáját. Már a háború előtt megbizta a bizottságot az árvaszék a házasságon kívül született gyermekek személyes felügyeletével a hivatásos gyám
utasításai szerint; e munkát céltudatos komolysággal folytatták is, de a most lefolyó nehéz időkben, sürgősebb
munkák miatt szünetelt. Most újra átvette a bizottság ezt
a megbízatást, annál is inkább, mert a házasságon kívül
született gyermekek halandósága igen nagy, aminek egyik
főoka bizonyára az anyák szomorú gazdasági helyzete.
Rendszeres ellenőrzés, céltudatos irányítás, ahol ennek szüksége fenforog, anyagi támogatás megszerzése, talán némikép
segíthetnek majd a bajon. A bizottság egyelőre átveszi az
1915-ben született gyermekek cimét; számra nézve közel
6000-en vannak; kéri a tagtársak buzgó munkáját. Újabb
munkatársak jelentkezését nagy örömmel veszi a bizottság, melynek vezetője Szirmai Oszkárné, V., Perczel Mórutca 2. (Tel. 37—43) írásban vagy kedd és csütörtök kivételével d. u. 3—4 közt telefonice veszi át a jelentkezéseket.
A »Háborús anyavédelem« céljaira utolsó kimutatásunk
óta a következő adományok érkeztek be (júliustól—novemberig):
Mayer Elza (havi részletekben) 180, Providentia bizt.
társaság 44.82, Mandl Lipótné 100, György Miksáné (koszorumegváltás) 20, dr. E. G. 125, György Miksáné (havi
részletek) 25, Willersteinné Füchsl Gizella (havi részletek)
25, Altai Margit kis olvasói 16.80, Fuchsl Arnold és neje
50, Popper Dávidné 50, Kren Manó és neje (koszorumagváltás) 100, P. A. 10, I. és Sz. (virágot egy kedves sírra) 10,
Hecht Jónás családja 100 és Schwarz A. és neje (koszorúmegváltás) 30, »Jaques« 5, Fuchs Leone (virágot egy kedves sírra) 50, Werkner Arminné 30, Stern Κ. és neje (koszorumegváltás) 30, Révész S. és neje (koszorumegváltás)
30, Poór Jakab és neje (koszorumegváltás) 50, Hecht Jónásné 10, Pesti izr. rabbinátus alkalmazottai 50, W. J.
200, Kohner Renée báróné 50, Radó Antalné 50, Blau Adolf
20, Stern Richárd 50, Gerber Béláné 30, Neumann Pistike
30, Deutsch Miki 50, Kertész Gyuláné (2 havi részlet) 10,
Fodor Oszkár 10, Kirzl Lipót 20, W. I. 2, A. P. 100,
Ullrnann Ödön és neje 100, Grosz Gyula és neje 100, Falk
Mór és dr. Falk Pál 100, Generáli bizt. társaság (koszorumegváltás) 100, Poór Jakab vezérigazgató (koszorumagváltás) 50, dr. Rótt Józsefné (koszorúmegváltás) 25, Téglagyár igazgatósága (koszorumegváltás) 100, Spitzer Edéné
100, Weltzl Károlyné 20, Szél Ágneske 20, Bihar-szilágyi

olajipar A.-t. 50, Steiner Julia (koszorúmegváltás) 20, Laufer
Sándor és neje 20, Schärfer Erich és neje, Bécs (koszorúmegváltás) 50, Lacker főhadnagy (Teoto) 10, Mekler Oszkár 25, Seligmann Imre és neje (koszorumegváltás) 50, dr.
Kadosa Marcel 20, Jónás Bertalanné 30, Füchsl A. és neje
(koszorúmegváltás) 50, Kertész Gyuláné (koszorú egy kedves sírra) 30, Lendvai Miklósné (havi részlet) 5 korona.

A Nagyváradi Feministák Egyesületének
jelentése szeptember és október hónapokról.
Egyesületünk Tanácsadó és Munkaközvetítő irodája a
szokott keretekben folytatja tevékenységét. A munkanélküliség észrevehetően csökken, viszont a női munkást keresők száma örvendetesen gyarapszik.
Az utóbbi idők tevékenységének legjelentősebb eseménye az a mozgalom, melyet a háziasszonyok érdekében
a drágaság ellen indítottunk, szervezkedésre buzdítva a
fogyasztó közönséget. Már első értekezletünk, melyet
e tárgyban a városháza bizottsági termében tartottunk,
nagymérvű érdeklődéssel és méltánylással találkozott úgy
a városi hatóság, mint a földművelésügyi miniszteri kirendeltség és a közönség részéről. Az értekezletnek súlyt
és jelentőséget kölcsönzött, hogy az egylet tagjai által megindított eszmecserében a város különböző köreit képviselő nők és férfiak vettek részt, akik hozzászólásaikban
melegen csatlakoztak az egylet által felvetett szervezkedési
eszméhez, melyet dr. Ágoston Péter jogtanár szakszerűen
fejtegetett. Lukács Ödön városi főjegyző, az élelmezési ügyosztály vezetője, szintén hosszasan tárgyalta az élelmezés
kérdését és üdvözölte a fogyasztók szervezkedését, kijelentve, hogy e mozgalom a legszerencsésebb kezekben
van a Feministák Egyesületénél. Az egyesület által előterjesztett és a piaci bajok orvoslására vonatkozó javaslatok nagyrészének foganatosítását a főjegyző azonnal meg
is ígérte és azóta már meg is valósította. A városi élelmezési bizottság legközelebbi ülésére felhívást nyert egyesületünk, hogy képviseltesse magát. Minthogy Rechtné Bauer
Zsófia és Huzella Gyuláné a törvényhatóságtól megbízott
tagjai az élelmezési bizottságnak, rajtuk kívül Ágoston Péterné és Rigó Szeréna képviselték az egyesületet. Az ülés
az egylet tagjainak minden javaslatát magáévá tette.
Néhány nappal az értekezés után megalakítottuk a
»Fogyasztók Szövetségét« egy a Vigadóban tartott nagygyűlésen, melynek előadója dr. Kocsán János törvényszéki
tanácselnök volt, míg szónokai a legkülönbözőbb társadalmi rétegeket képviselték s a női szónokok között egyesületünkből Huzella Gyuláné szólalt fel. A nagygyűlés az
ügyvezetést egy permanens bizottságra bízta. Az egyesület, mely az útjelzés és irányítás munkáját továbbra is
vállalta, azzal is segítségére sietett a »Fogyasztók Szövetségének«, hogy Gyakorlati Tanácsadó irodáját felajánlotta a fogyasztóközönség panaszainak felvételére és annak a hatósághoz való továbbítására, hogy így állandó
kapcsolat létesülhessen a hatóság és a közönség között.
A Szövetség további feladata egy nagyobbszabásu, 50.000
koronás alapú »Fogyasztási Szövetkezet« létrehozása, mely
az élelmiszerrel való ellátás mizériáit lényegesen orvosolná.
Hogy e kérdésről e helyen oly részletességgel számolunk
be, annak egyik oka, hogy szeretnők megnyerni a társegyesületeket hasonló akció megindítására, mert a Fogyasztók tömörülése számottevő ellenállást a folyton növekvő
drágasággal szemben csak úgy tud kifejteni, ha sikerül az
e g é s z o r s z á g fogyasztó közönségét egy táborba, egy
e g y s é g e s , s z o l i d á r i s é r d e k c s o p o r t b a egyesíteni.
Egy másik akciónk az állandó béke eszméjének propagálására irányult. Itt is szélesebb alapokra óhajtván fek-
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tetni e nagyjelentőségű missziót, bevontuk az összes helybeli (számszerint tíz) nőegyesületek elnökségét, akikből megalakítottuk az Állandó Béke Nagyváradi Feminista Bizottságát.
Ε bizottság első lépése az volt, hogy meghívta dr. Giesswein Sándor orsz. gyűl. képviselőt, a béke és emberszeretet leghivatottabb szószólóját, a békepropaganda lényegének ismertetésére. A magas szárnyalású előadás mély hatást keltett a városháza nagytermét zsúfolásig megtöltő
hallgatóságra, mely elragadtatva és melegen ünnepelte az
illusztris előadót. Az előadás páratlanul szép anyagi eredményét a propaganda céljaira fordítja a bizottság.
Régi óhaja volt egyesületünknek, Tanácsadó Irodánkon
kívül egy olyan egyleti helyiség, amely az összes tagok
gyakoribb összejövetelét és így szorosabb együttműködését
tenné lehetővé. Ezúttal sikerült e tervünket megvalósítva
egy alkalmas helyiségre szert tennünk s azt akként berendeznünk, hogy intenzívebb megbeszélésekre, szükebbkörü előadásokra éppúgy alkalmas, mint szórakoztató összejövetelekre, teadélutánok rendezésére. A helyiségben szakkönyvek, folyóiratok és napilapok állanak a látogató tagok rendelkezésére.
Első összejövetelünket az új otthonban október 27-én
tartottuk, amelyre a tagok nagy számban jelentek meg.
Az anya- és gyermekvédelmi akció most indul meg s
ennek módjairól és újabb eszközeiről legközelebbi jelentésünkben számolunk be.

Egyáltalán mikor kérdik a nőket?
»A Nő« október 10-iki számában megjelent amerikai
levél folytatásául írhatnám a fenti címet.
Most, e forgatagban sem érzik szükségét, hogy be
kellene vonni talán a hozzáértő nőket is a különféle gazdasági és adminisztratív kérdések tárgyalásába!
Itt ez az áldatlan drágaság, városi felfordulás, hogy
minden van és még sincs semmi; és ami van, megfizethetetlen. De nem csoda. Törődtek-e valaha a férfiak a
bevásárlással, konyhával, háztartással, — pedig ez kicsibe n a z , a mi na gy ba n a vá ro s h á zt a rtá sa , — é s mo st
mégis ők akarják e kérdést egyedül megoldani. De fogalmuk sincs arról, hogy a háztartásnak, élelmezésnek, olcsó
beszerzésnek mennyi a csínja-bínja.
Ha a város közélelmezési ügyosztályában nők is működnének, leleményességük és gyakorlati készültségük már
csak rásegítette volna őket a helyes megoldásra. Most
e nehéz időkben igazán mindent viribus unitis kellene megoldanunk, le kellene rombolni végre a magas válaszfalakat!
Itt van pl. egy aktuális kérdés: a kárpáti falvak felépítése. Kérdik itt a nőket? Lesz egy szavunk is hozzá?
Szinte rettegek, micsoda impraktikus pénzpazarlást fognak
ott ismét véghezvinni, — amíg a pénz tart, — az autókon
száguldó, impressziókat kereső, falusi élethez nem értő újságírók, művészek, városi szakférfiak útmutatása szerint.
Ott vannak az erdélyi szász falvak, mily egyszerűek,
de ép ezzel és a már messziről feltűnő renddel, tisztasággal imponálnak és tetszetősebbek e puritánságukban
akárhány dunántúli és a magyar falunál.
Szeretném idejekorán ráterelni a figyelmet: vonjanak
be ebbe az akcióba is falusi, praktikus, szociális érzékkel
biró müveit nőket! És törekedjünk - itt az idő, most
vagy soha! — minden eszközzel arra, hogy a műegyetem, a gazdasági akadémiák, a kertészeti tanintézet megnyíljanak teljes egyenjogúsággal a nők számára is, hogy
így ezen a téren is legyenek szakképzett hozzászólóink.
Tolnaszántó, 1915 október hó.
Dr. Okródy Ernőné.

Magda-Margit.
Írta: Charlotte Perkins Gilnian.
Fordítja : Ágoston Péterné.
(Folytatás.)
— Nem hiszek egy szót sem az egészből, — tiltakozott barátnője és megfogta a ruháját. — Le fogsz ülni
ide mellém és meghallgatod, amit Dollyról mesélek. Szegényke csakugyan nagy beteg volt, és én nagyon aggódtam. De Newcome doktor nagyszerűen kezeli a gyermekeket.
— Csak egy pillanatra engedj, Laura, mindjárt itt leszek! És Yale kisasszony biztos kézzel kiszabadította magát s a lépcsők felé sietett.
De ismét feltartóztatták, Daisy kitárt karokkal s örömtől sugárzó arccal röpült lefelé a lépcsőkön, miközben csinos párisi ruhája körüllibegte vékony alakját.
— Oh drága Mary néni! De boldog vagyok, hogy
láthatom!
Igen, igen, én is örülök, gyermekem, boldog vagyok, hogy láthatlak. De most éppen föl akartam menni...
Daisy szerető csókokba fojtotta ellenkezését.
— Igazán, most ne menjen fel. Úgy siettem már le,
nem is vagyok bekapcsolva, és meg kell néznie ezt a
szép ruhát, amit küldött nekem, úgy-e, hogy gyönyörű?
— Lassan ide-oda forgatta magát s elzárta az utat Yale
kisasszony elől. — Ha csakugyan szeret Mary néni, akkor
bekapcsol, — mondta elébe állva s pajkosan visszanevetett rá.
— Menj anyádhoz, ő majd bekapcsol, gyermekem,
mondom, hogy egy pillanat múlva itt leszek. — És a szegény Yale kisasszony, aki percről-percre izgatottabb lett,
lépéseket hallva az emelet felől, megfogta Daisy vállát, egy erélyes mozdulattal félretolta, hogy utat csináljon
magának.
De a lépések közeledtek s Briggs úrénak bizonyultak,
aki súlyosakat lépegetve igyekezett lefelé, fmindkjét kezében az újonnan érkezett postát hozta s elállta Yale kisasszony útját.
— Ne olyan sietve, kedves nagysád! Engedje meg, hogy
én hozzam le magának, amit óhajt. Én nem vagyok ugyan
olyan gyorslábú, mint ön, de a szívem a helyén van.
Mit parancsol? Nagyon fürge leszek.
Yale kisasszony hirtelen titkos vágyat érzett, ezt a
kedveskedő kolosszust egy erőteljes lökéssel távolítani el
utjából de amikor jóindulat és derült, incselkedő kedély
párosul vagy kétszáz fonttal, hogy akadályt képezzen, akikor az eltávolítás nem olyan könnyű dolog.
— Ugyan kedves Briggs, hagyjon fölmenni. Laura kérlek, beszéld rá, hogy engedjen!
A percek gyorsan teltek. Fent férfihangok hallatszottak. Dacára annak, hogy Yale kisasszony őrült vágyat
érzett, hogy felmenjen Margithoz és mindenáron figyelmeztesse őt, mégis visszatartotta az a gondolat, hogy túlságos
erőszakossága legalább is föltünést fog kelteni.
—
Kérlek Mary, foglalj helyet!
Ez volt a segítség, amit Briggsnétől kapott, aki Daisy
mögött állva, annak ruháját kapcsolta be. Ebben a pillanatban Newcome és Armstrong lefelé indultak az emeletről.
Briggs ur erre félreállt az útból, hogy szabad lejövetelt biztosítson az uraknak, miközben elégedetten mosolygott.
— Ezek az urak régi ismerősei önnek, Yale kisaszs,zony, bizonyára emlékszik még arra a kellemes nyárra,
melyet együtt töltöttünk. Doktor Newcome, doktor Armstrong, Yale kisasszony. Milyen pompás találkozás!

182
Newcome melegen kezetszorított Yale kisasszonnyal, ki
iránt mindig rokonszenvet érzett. Armstrong is udvariasan
köszönt, ami már több volt, mint amennyit Yale kisaszszony várt tőle.
Briggsné idegesen figyelte őket, míg férje olyan boldognak látszott, mintha valami különös gyönyörűséget sikerült volna vendégei számára kieszelni. Ε percben Dolly
kedves hangja s mögötte nesztelen, könnyed léptek zaja
hallatszott. Yale kisasszony egy rémült pillantást vetett fölfelé, mely azonban nem találkozott Margit tekintetével, az
ő szeme a kis lányon függött, az egész társaság azonban
csendben szemlélte a lefelé jövő két alakot. Mindaddig,
míg az utolsó fordulóhoz nem 1 értek s a társasággal szembe
nem kerültek, Margitnak sejtelme sem volt arról, hogy mi
vár rá lent.
A rázkódás, mely testén végigfutott, csak egy szempillantásig tartott. Egy tekintetet vetett az oldalt álló két
férfira s egy pillanatra mozdulatlanul állt, miközben ajkán
megmerevedett a mosoly s arca színtelenné vált. De ez
csak egy másodpercig tartott, aztán arcszíne ismét visszatért; még jobban magához vonta Dollyt s nyugodtan jött
lefelé.
Yale kisasszonyt először a szörnyű ijedtség, aztán a
mérhetlen bámulat szinte megbénította. Daisy és anyja előrejöttek, hogy az urak bemutatkozhassanak!, de Briggs úr
mindnyájukat megelőzte.
— Részesítsen abban
a kitüntetésben Dr. Yale, —
könyörgött Briggs úr, — és engedje meg, hogy én mutassam
be önnek Dr. Newcome Henryt Bostonból és Dr. Armstrong Dicket ugyanonnan. A kiváló kollégák! bizonyára
pompásan töltik el majd együtt 'az időt. Persze üzleti ügyekkel! Mindig üzleti ügyekkel!
Ygle kisasszonynak a lelke legmélyén hirtelen az a
forró kívánsága támadt, hogy az Isten a tiszteletes urat
akárhová tenné, csak jó messzire innen. Margit azonban
nyugodtan és kecsesen közeledett, s egy kis bájos meghajlással üdvözölte az urakat, miközben alig észrevehető
idegen kiejtéssel mondta:
— Hallottam már, hogy Newcome doktor milyen nagyszerű gyermekgyógyász, Armstrong doktor neve sem ismeretlen előttem. De azt megígérhetem, hogy nem fogunk
orvosi dolgokról beszélni.
Nyugodtan és büszkén állt ott, mint egy királynő, mindenki csodálattal tekintett rá, még Dolly is elragadtatással nézett rá, bár az ő szivét inkább a kedves ajándékok
nyerték meg. A helyzetet e pillanatban a gong lágyan
zengő hangja oldotta míeg.
— Most azonban ebédelni megyünk, — jelentette a
háziasszony. — Edward, vezesd doktor Yalet és Newcome
Yale kisasszonyt.
Armstrong Daisyvel követte a társaságot, míg Briggsné.
aki még mindig aggodalmaskodott, hogy barátnőié udvariatlan talál lenni jövendőbeli vejével, utolsónak maradt.
IX. FEJEZET.

Bonyodalmak.
Az ebéd kitűnő volt, de az újonnan érkezett két hölgy
étvágya nem volt kielégítő. A szíves házigazda váltig elégedetlenkedett is emiatt, s miközben ő maga egy hatalmas
darab húst szeletelt fel tányérján, rosszalólag csóválta a
fejét.
— Ne bántsd őket, Edward, — szólt Briggsné, védelmébe véve vendégeit. — Nem csodálom, ha a fáradtság elvette az étvágyukat. Magam is úgy volnék vele.
— Ez csakugyan elő szokott fordulni, — sietett New-

come is segítségére. — De a kitűnő hegyi levegő már
néhány nap múlva éreztetni fogja hatását és meghozza az
étvágyat. Yale kisasszony már rég nem volt idehaza, ugye
bár?
Margit egy rövid hálás pillantást vetett a férfira, de
az szomszédnője felé volt fordulva.
(Folyt. köv.)
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