
Nők a politikában. 
(Az Ujság.) 

Fenti eimen jelent meg "Az Ujság" mult vasár
napi számában Neumann .A.rminné nagyrabecsült író
társam cikke, mcly a Magya.rorsz<igi ~őegyesülctek 

Szövetségénck leguja.blJ munkaprogrammját tárgyalja~ 

azt hangsulyozva, hogy a szövctség kötelékébe tartozó
nőegycsiiletek a választójog éntekében való müködés
sel a "modern sujjrage!tek vizében eveznek". 

)[int ezen uj munk.a mostani felvetöjc, kezdemé
nyezője és mint a ~[agyarorszá.gi N őegyesületek Szö
vetségc most megalakult választójogi szakosztlt.lyá.nak 
elnöke, kötelességemnek tartom o meg nem érdemelt 
kritikára tisztelettel válaszolni. 

Aki énlekMdütt a szakosztály megalakulása iránt 
és meghallgatta vagy elolvast.'l. szarény és nőiességet 
szolgáló érv-einket, valamint figyelemre méltatta a női 
egyesületek lapjn.iban megjeleut munkaprogrammot 
(melybcn erősen han~sulyozzuk, hogy soha az utcára. 
ki nem visszük o mozgalmat és méltatlan, erőszakos 

fegyverekkel sohasem küzdünk), azonnal meggyűzödhe
tett, hogy egyáltalán nem a lármás, eszeveszett, "zava
ros vizben evező" a.ngol snffmgcttek mintájc\ra. kivánnak 
magyar asszonyaink a. válal'iztójog énlekében dolgozni. 

Hogy az egyesületek dclegá.tu ... ai a szövctség 
közgyülésén egyhangulag elfogadták inditványomat, -
nem azért, mert az én inditványom volt, hanem mert 
véletlenül a korszellem követelményét fejezte ki -
csak annak a tanujeiét adta a szövctség, hogy élő, 
gondolkodó, megfontoló és következetesen reformálható 
egyesületek társasága.. 
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A haladó irányban való nézetváltozás nem inga
tagság, szeszélyesség vagy jellemgycng,cség, hanem, 
köteles és törvényszerű fejlődés. Nem S7.égyenlcm be
vallani, hogy körülbelül hat év előtt még én is ellene 
voltam a nök választójog'á.nak és ezt Batthyány grl)fu i} 
tennében Schwi.mrner Rózával szemben nyilvánosan 
meg is mondtam. )fá.r négy év e1ütt a szövetség te
mesvári közgyiUésén - közben folyton figyelve és 
megfontolva ugy a hazai, mint a külföhli eszmeáram
latokat - azon négy vagy öt asszonyhoz pártoltam, 
a. kik a. nagy többséggel szemben egy választójogi 
szakosztály megalakulását kivánták - természetesen 
hiába.. Továob figyelve a jelenségeket, ma már magam 
tettem meg az indítványt és a még négy év előtt me
rev elleutábort képező hatalmas asszonyldbor, becsülete
sen és nyiltan bevallva a korsze/Jem fejlődését és a for
dulal szükségességét. óvatosan, nemesen, de egyhangu 
határozattal, habozás nélkül lépett e haladás utjára. 
És ez nem meggondolatlan vagy szeszélyes "beugrás" , .. 
nem is suffragcttek módjára való "evezés", hanem je-· 
lentéktelennek látszó, de gyönyörü kis kép ama nagy, . 
egyetemes haladásból, mely lassan, de biztosan viszi 
előre a. világot ! Ez megfontolt és kidolgozott prog
ramm, csendes kis clömunkálat, mcly becsülettel és 
hűséggel akar segédkezet nyujtani a fokról-fokra emel
kedő korszellemnek. 

Óriási tévedés azt hinni, hogy ha néhány ember 
makacsul ragaszkodik a régihez és kigyút-békát kia
bál a modern eszmék ellen, hogy akkor majd a hala
dás kereke megáll. Ugy a világtörténelemböl, mint a ' 
filozófiai vagy egyéb tudományokból láthatjuk, hogy 
ha egy-egy reformnak elérkezik az ideje, minden struc
politika ellenére bekövetkezik az a gyakorlatban is. És . 
akkor válik csak országokat romboló veszedelemmé, 
ha. az embereket előkiszületlenül találja és ferde vagy -
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gonosz irányba fajul el. Ha pedig már elfljult is egy
egy reform, nem a mct·ev ellentállás, a kétségbecsott 
védekezés szolgál okos politikául, hanem a nemes és 
megbizható alapon moga.lakult párhuzamos munka, moly 
az ellenséges indnlatu eszmében található igazságot 
kivánja a maga módja szerint megvalósitani. 

A tulzó és gyülölködö szociáliz.mussal szemben a 
krisztusi szeretetcn alapuló szociálizmus, a külföldi 
elvadult feminizmussal szemben pedig a szelid fegy
verü, meggondolt hazai feminizmus a legjobb orvos
ság. Különben hogy Angliában is milyeu kifogástalan 
magaviseletü, a legnagyobb intelligenciával megáldott 
női munkások vannak, bizonyitja a nálunk időző miss 
Corbett, a ki maga tett éles különbséget a szuffraget
tek és a békésen dolgozó komoly munkások között. 

Ne egy kis asszonycsapatnak a ha.ladáshoz való 
bölcs alkalmazkodását kifogásolja a kritika, hanem a 
nagy, régi tábornak a fényiizé.-;hez, esztelen divatmaj
moláshoz és lelketölő üres zsurozáshoz való makacs 
konzervativizmusát tegye pellengérre ! Ez százszorta 
nagyobb veszedelmet rejt magában a jövendőre nézve, 
mint a mi szerényen megalakult, llitiság nélkül dol
gozó kis szakosztályunk. A komolyan gondolkodni és 
tanulni akaró, vagy már a közügyekért dolgozó asz
szonyokra. bizton számitltatunk, hogy mint feleség és 
anya - még pedig neve/ö anya - megteszik a köte
lességüket, valamint a kulturmozgalmakat is megérlc5en 
támogatják. 

De hogy a mai nagykalapos, délelőtt a váci-ut
-cában sétáló, délután zsurokat járó, flirtölő, szivarozó, 
jótékonycélu kabaret-elöadásokat rendező asszonyok 
milyen családi életet, milyen álkulturát és milyen jövő 
gener·ációt teremtettek, azt legjobban a szociális ér
zékU és nagyszivü Neumann Árminné tudja, a ki nem 
egyszer panaszkodott előttem, társadalmunk végtelen 
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léhasága felett és ebből kifolyólag a jövendőnek szo
moru sorsa mia.tt. 

Hanem azután azt mondani a tár.;;;a.daJomnak, 
hogy Alivel az asszonyok ostobák, tudatlanok, léhák, 
nagykalaposak és bisztériknsan szeszélyesek, azért nem 
szabad őket komoly munkára nevelni, ez éppen oly 
nem helyes álláspont, mint az :1. másik szintén min
dennapi állítás, hogy mivel ocsmány és erkölestelen a 
politikai élet, duhajkodással é· részegséggel járnak a. 
választá..c;ok, azért a finom és gyenge lelkű asszony ne 
is gondoljon arra, hogy valaha beleszólhasson ember
társának vagy nemének érdeke és ügye miatt a köz
ügyekbe. Dyeu pesszimizmuc;sal nem neveljük köteles
ségtudásra, hitre és reményre az embereket l De kü
lönösen nem neveljük Isten helyes tiszteletére az em
beriséget ! Mert ugyan ki tisztelné azt az .Alkotót, a 
ki végzetszera/eg szennyesnek, erkölcstelennek és utá.
latosnak teremtette a közügyekben dolgozó munkát és 
kiilönösen az államok sorsát intézd politikát ; az em
beriség nagyobb felét pedig tudatlanságra, lelküsme
retlenségre, divatmajmolásra, zsurok látogatására. szánta. 
és csak ezeken keresztül teremtette "boldogitó"' csa
ládi életre és "kulturtörekvésekre" ! 

A fejlödés törvénye uralkodik rajtunk · igy sem 
a politika, sem az asszony a mai alacsony sz\nvona
lon nem maradhat. Vagy egy nemesebb politikával 
müködö társadalom emeli maga.<;abb emberré a nőt, 
vagy a kioktatott, megnemositott asszony reformálja 
lassanként át a visszamaradt társadalmat és mnnkáját. 
A mi szakosztályunk Isten segitségével megkezdi az 
oktató és nevelő előadások tartását. 

Perczeln~ Felolvadsok ~ K15zlemtnyek. 


