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mint nagystílű bangversenyiértieíke&nö ra-
gyogtatja művészetét. Egy humoros és élve-
zetes operettiben többek közt nagyobb szere-
pet kreáil Pálma Tusi naiva is. Föllépnek 
Solymosy Sándor, Szathmáry Árpáid (első-
rangú kabaré művészek!), Mihó László, aki 
főként a leányok számára válogatta meg a 
miisorát, de föllép az országosan kitűnő nevű 
Békefi Lajos is, aki egymaga is sok embert 
vonz nagyszámú hivei közül. A műsorban 
tevékeny részt vesznek Ferenczi Frigyes fő-
asacaaaaaaBagiBiiaiasaaaaaaaaaaBBBaBaBaBBBBBaaasaaaBaBBi 

rendező, Müller Mátyás és Csomafái Sándor 
szinházi karmesterek. Megjegyezzük, hogy 
az itt felsőről t urak és hölgyek valameny-
nyien fellépnek s egyetlen egy sem marad 
el. És még tÖlbíb művész és művésznő is fel-
lép, akiknek nevét meglepetésül tartogatja a 
rendezőség. 

A Tiszában rendezendő fényes mulatság 
este kilenc órakor kezdődik és állítólag u j 
esztendő első 24 órájában egyhuzamban fog 
tartani. Na majd meglátjuk . . . 
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Feminista élet Szegeden. 
Hyilatkozatok a programról. 

(Saját tudósitónktól.) Előkelő és szép 
asszonyok és leányok nyilatkozatai követ-
keznek itt a feminizmus problémájáról. A 
harcnak, mely e kérdés körül vívódik, 
azoknak a tán csekélyke erejű, de min-
denesetre szerény és készséges eszközök-
nek, melyekikel a szerintünk kevés .agresz-
szivitásu és fölényesen jogos küzdelemhez 
csatlakozunk, nem szeretnénk polgári ba-
nalitásokkal ütni meg a nagy dobot. A be-
vezető bókokat tehát, amelyek talán nem 
is bókok, ugy vegye mindenki, hogy ez-
zel a kitűnő cégérrel akarjuk becsalogatni 
a pasasokat a feminizmus boltjába. Hogy 
igy van, mi sem bizonyltja jobban, mint, 
hogy „az előkelő és szép asszonyok és 
leányok" nyilatkozatai közé „zord" férfié 
is csúszott, aki lehet előkelő is, szép is, de 
— ugy-e bár —•még sem nő. 

A feminizmus mellett való hitvallá-
sunkról mi már tanúságot tettünk. Hivei, 
sőt harcos Katonái vagyunk a progresszív 
munka minden fázisában. A szegedi ala-
kulás részleteit ismeri a közönség a Dél-
magyarország hasábjairól. Az itt követ-
kező nyilatkozatok pedig megvilágítják, 
hogy eszméi diadaláért milyen program-
mal indul a harcba a szegedi egyesület. 

A feminizmus kérdéséről, a szegedi fe-
minista egyesület programjáról és jövőjéről 
fölkérésünkre a következő nyilatkozatok ér-
keztek be hozzánk: 

Dr. APOR ANNA: 
Véleményem a „Szegeden meguju'ló fe-

minista mozgalomról" a lehető legjobb és 
biztos jövőt jósolok annak. 

Kérdés azonban a mozgalom jelen stá-
diumában, hogy a „megujuló mozgalmat" 
valóban feminista mozgalomnak minősithet-
jük-e? Véleményem szerint még nem, mert 
a szerVező hölgyek 'nemeslelküsége és al-
truista gondolkozásmódja túlságosan előtér-
be állit ja az emberbaráti és közjóléti eszmé-
ket, ami pedig bármely „jótékony nőegyesii-
letnek" is célja lehet. Ellenben nem hangsú-
lyozta és domborította ki — eddig — elég 
határozottan egy par excellence „feminista 
egyesület" speciális föladatát és program-
ját: a 'tulajdonkénem nőmozgalom kérdését. 

mely a nőknek minden téren való egyenjo-
gúsításáért, elnyomott helyzetéből való föl-
szabadításáért, az egyenlő kötelességeknek 
megfelelő egyenlő jogok biztosításáért s 
mindezek elérésére elsősorban a választó-
jogért küzd. Nézetem szerint ezt a hatalmas, 
nemzetközi, az emberiség felét a lehető leg-
közelebbről érintő kérdést illeti egy femi-
nista egyesületben a vezérszerep. A szociá-
lis tevékenységek kifejtése (mindannyiunk 
emberi kötelessége!) itt secundár jelentősé-
gű, mig a fő célt el nem értük. 

Ezek előrebocsátása után véleményem 
az egyesületnek ugy a jelenéről, mint a jö-
vőjéről a következő: 

Ha a most megujuló mozgalom az ed-
dig hangoztatott és előtérbe állított célok-
nál marad meg, ugy, mint minden „jóté-
kony egyesületnek" — Szeged áldozatkész 
közönségét 'véve tékintetbe — biztos a sike-
re; 

ha pedig a mozgalom valódi feminista 
célokat tüz ki zászlójára — 'ugy biztos a jö-
vője, mert csupán idő kérdése, hogv e mél-
tányos, jogosult követelések eszméje mikor 
megy át a köztudatba. 

DOMOKOS LÁSZLÓNÉ: 
A jelenkor kulturfejlödésnek kétségtele-

nül legkiemelkedőbb vonása az a törekvés, 
hogy a jogtalanok jogokhoz jussanak. A jog-
talanoknak két nagy tömege van, A tőkés 
társadalom kifosztottjai: a munkások ' és a 
férfitársadalom kifosztottjai: a nők. 

Valamely osztály elnyomott állapota és 
ez állapotban való öntudatlan sága, erőérzet-
hiánya, megadást, tehetetlen és kiszolgálta-
tott mivolta a fejlődés alacsony fokát mutat-
ja, És ez nemcsak annak, a társadalmi osz-
tálynak, hanem az egész emberi fejlődésnek 
szégyene és zökkenője. Valami olyan vad 
állapot útmutatója a kihasználtak e két tö-
megcsoportja: a munkás és a nő, hogy mesz-
szibb idő nézőpontjából nézve, — kitolva a 
társadalmi evolúció ma már valószínűen 
megállapítható lehetőségeit száz évvel — 
ugy kell visszatekintenünk a mára, mint 
napjainkban valamely primitív nép átmene-
ti társadalmi formájára. Senki sem tagad-
hatja, hogy a mai viszonyok modern rabszol-
gái: az asszonyok és munkásak, És duplán 
az: a proletár nő. 

Itt egy javarészt öntudatlan, nagy erő-
tömeggel állunk szemben. Mert, ugy-e, az 
emberiség felét kitevő nőtársadalom maga 
óriási nyugvó energiák lezárt edénye, mely 
ha mai erőtudata nyomán lehetőségekhez: 

azaz jogokhoz jut és általuk kiszabadulhat 
belőle minden, lelki, testi aberrációkra kár-
hoztatott erő, azt az emberiség fejlődése 
megérzi? 

Ez a kérdés, hogy emberi jogaihoz jus-
son a nő: közjogi és magánjogi tényezővé 
válhasson, ez egyszerű erőkérdés, hatalmi 
kérdés és itt nem sokat jelent egyesek, osz-
tályok, kormányok és törvényhozó testületek 
elvi álláspontja. A fejlődés utjának külön 
törvényei vannak, nem azonosak a törvényt-
gyártó férfiakéival. És ezek a törvények erő-
sebbek is azoknál. Társadalmi szükségesség • 
hogy a nőmozgalom és minden, ami vele ösz-
szefügg, felmerüljön. El kellett jönnie és 
a,hogy eljött, a megoldásához szükséges esz-
közöket is adni fogja, mert a társadalmi evo-
lúciók nagy felvonásaiban — és ez van olyan 
jelentős, mint a francia forradalom — nem 
emberi mesterkedések döntenek. 

Ez a fegyver nem szentimentális fegy-
ver, részvét és szánalomkeltés az elnyomott 
nemmel szemben, sem a szép és meggyőző be-
szédek cifra sora: üres és kápráztató öltöny, 
mely pillanatra elkábít. Az ellenfél tábora 
amúgy is veszedelmesen hajlandó minden-
ben egyetérteni velünk és igen kegyesen 
megengedi a női mozgolódást, — amig csak e 
szóval illethető és az ennek megfelelő gyön-
geséget képviseli. Mindez a nyílt érdekellen-
tét ügyes takarója és a döntő szembekerülést 
elodázza. Minden jogot elismer a férfi, mig 
csupán elismerésről van szó, de semmit sem 
ad meg, ha adni kell. De hogyan is jutunk 
ahhoz, hogy kapjuk, ami megillet, egészen 
ősi jogon? 

Nincs ember, aki a maga érdekei ellen 
cselekedne. A XX. század kenyér-, tőke- és 
nyers erőharcába sehogy sem illik a modern 
Don Kibóték maguk-megtagadó eszmekarca. 
Emberileg hihetetlen, hogy idegen segítség-
gel, férfitámasszál jussunk valamihez. 

Tehát mi lehet a célhoz vezető módi 
Nagytömegű szervezkedés; erős, biztos össze-
tartás; fanatikus közösségérzés: szolidaritás: 
a legszebb jelszó jelvényül: ami asszonytest-
véremnek fáj, nekem is fáj. Ezen az alapon 
jöhet az egyetlen célravezető mód: a harc. 

A nőnek gazdasági önállóságra és ezáltal 
általában önállóságra, szabadságra és társa-
dalmi tényezővé válásra való törekvése két 
áramlatot teremtett: a polgári és a proletár 
nŐmozgálmat. Ez a szákadás az elnyomás kü-
lönböző nemétől származik, mely alatt a nő 
áll, A polgári nőmozgalom, főleg a férfi el-
len irányul, ki tulaj donképeni gazdasági el-
lenfele szabad fejlődésének. A proletár nő 
azonban a kapitalizmusban látja fejlődésé-
nek' akadályát és ugy véli, hogy a proletár-
társadalom osztályérdeke a nő nemi érdeke 
elé helyezendő. 

A két áramlat hova-tovább egyesül a 
nagyobb erőkifejtés céljából és pl. finnország 
ban erősen segítették egymást a politikai .jo-
gok kivívásában. Nálunk szerencsés és ör-
vendetes a szegedi feminista törekvések ural-
kodó tendenciája: az együttes kiizileh >n je-
gyében való megindulás. 

FISCHHOF ÁGOTA: 
Igen tisztelt Szerkesztő ur, fölszólitá-

sára örömmel válaszotok. A nők jogáért 
megindult mozgalmak mind szélesebb körben 
terjeszkednek, ezért előttem egész természe-
tes, hogy a szegedi nők is aktiv munkát 
akarnak kifejteni. Több öntudatos és agilis 
nő él Szegeden, mint a férfiak hiszik és tud-
iák és persze világos, hogv ezek is részt 
kivánnak a szociális haladást előmozdító 
munkából. Tulajdonképen ennek az egyesü-
letnek régen fenn kellene állania itt, mert 
ebből a mozgalomból mindenkinek csak nye-

i \ S z W W s m szin&z-Habavéja 
Fellépnek az összes szegedi 
színésznők és szinészek!! 

Előadás után nagy tombola 
i utánna tánc reggeligll! 


