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Czeferner Dóra

Adalékok a Feministák Egyesülete nemzetközi beágyazottságához

Schwimmer Rózsa hagyatékából

Az elmúlt években több tanulmány látott napvilágot a századforduló Magyarországa ve-
zető polgári-liberális, feminista szervezetének, a Feministák Egyesületének1 és a vele cél-
jaiban, vezetőségének és tagságának összetételében számos átfedést mutató Nőtiszt-
viselők Országos Egyesületének2 történetéről és sajtótevékenységéről.3 Ezek túlnyomó 
többsége azonban csak egykorú, főleg az FE-hez és az NOE-hez kapcsolódó sajtótermé-
keknek, valamint a két egyesület hivatalos folyóiratainak4 gyakran rendkívül elnagyolt 
elemzésére épített, s figyelmen kívül hagyta a hazai és a külföldi levéltári forrásokat.

Főként az FE, kisebb részben pedig az NOE történetének rekonstruálásához és kon-
textualizálásához elengedhetetlen a nőmozgalom nemzetközi vetületeinek tanulmá-
nyozása. Különösen releváns ez az FE működésének korai szakaszában, hiszen már az 
egyesület alapítása is az International Woman Suffrage Alliance5 kezdeményezésére tör-
tént meg. Másrészről lényeges, hogy az FE vezetői, Glücklich Vilma6 és Schwimmer 
Rózsa7 – aki az FE Politikai Bizottságának vezetése mellett 1908-ig az NOE elnökeként 
is tevékenykedett – számos, az IWSA-tól független, önálló kezdeményezést valósítot-
tak meg, majd vittek sikerre Budapesten és a vidéki városokban.

A  forrásközlésben az FE (és bizonyos vonatkozásokban az NOE), valamint az 
IWSA közötti intenzív, jól működő kollegiális kapcsolatokon, kölcsönös tudástranszfe-
ren és mintakövetésen alapuló, ám konfliktusoktól sem minden esetben mentes kom-
munikációt mutatom be a New York-i Schwimmer Rózsa-hagyaték8 forrásai alapján. 
A magyar részről Schwimmer és Glücklich, az ernyőszervezet vonatkozásában pedig az 
elnök, az amerikai Carrie Chapman Catt,9 illetve Aletta Jacobs10 – a holland nőmozga-
lom vezetője, egyben Schwimmer bizalmasa – leveleiből kirajzolódik, hogy az FE mi-
ként vált az 1900-as évek elején egy jobbára vidékről a fővárosba érkező, eleinte hivatali 

 1  A szervezet 1904–1942, majd 1946–1949 között működött Budapesten. A továbbiakban: FE.
 2  Az egyesület 1897 és 1919 között működött Budapesten. A továbbiakban: NOE.
 3  Ezekről összefoglalóan Czeferner, 2020, 13–31.
 4  E lapok a következők voltak: A Nő és a Társadalom (Budapest, 1907–1913), valamint A Nő. Feminista 

Folyóirat (Budapest, 1914–1928).
 5  A szervezetet 1904-ben hívták életre Berlinben, névváltoztatásokkal napjainkig működik. A továbbiak-

ban: IWSA.
 6  Glücklich Vilma: 1872, Vágújhely – 1927, Bécs.
 7  Schwimmer Rózsa: 1877, Budapest – 1948, New York.
 8  NYPL RSP.
 9  Carrie Chapman Catt: 1859, Ripon – 1947, New Rochelle.
10  Aletta Jacobs: 1857, Sappemeer – 1929, Baarn.
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főnökeik kizsákmányolása ellen intuícióikra hagyatkozva szervezkedő nők csoportjá-
ból tudatosan építkező, 1913-ra 1080 tagot számláló szakegyesületté.11 A sikeres műkö-
désre érkező pozitív visszajelzés az IWSA részéről sem maradt el: a szervezet 1913-as 
kongresszusát az előzetes várakozásokkal szemben ugyanis nem Bécs, hanem Budapest 
rendezhette meg.

*

Lényeges, hogy az NOE és az FE közül utóbbi rendelkezett erőteljesebb nemzetközi 
beágyazottsággal, hiszen az IWSA  magyarországi fiókszervezeteként jött létre 
1904 decem berében.12 Viszont a tagság közötti átfedések, a közös lapok és az együtt 
szervezett programok (pl. külföldi aktivisták előadásai) miatt az NOE-t sem hagyhat-
juk teljesen figyelmen kívül a szervezetek külföldi kapcsolatainak tárgyalásánál.

A kérdéskör tanulmányozása a nyugat-európai országokban az 1980-as évek végén 
indult meg. A nemzetközi témák iránti általános történészi érdeklődés mellett Birgitta 
Bader-Zaar véleménye szerint ez azon ENSZ-határozatnak is köszönhető, amelynek 
keretein belül 1975–1985 között meghirdették a Nők Évtizedét.13 Ma már viszonylag 
gazdag idegen nyelvű szakirodalmi bázis áll rendelkezésünkre a témában: módszertani 
tanulmányok,14 forráspublikációk,15 kiadványok az International Council of Wo-
men16 és az IWSA, majd a Women’s International League for Peace and Freedom17 felépí-
téséről és bővüléséről, szervezeti politikájáról, az ezt ért kihívásokról,18 valamint esetta-
nulmányok egy-egy nőmozgalmi aktivista munkásságáról jobbára az előbb említett 
szervezetekben.19 Mivel a mozgalom 1918 előtti története európai és észak-amerikai 
kongresszusok soraként interpretálható, többen tanulmányozták a szervezkedés keret-
feltételeit: Kik és hogyan engedhették meg maguknak a tanácskozásokon való részvé-

11  Az FE választmányi üléseinek jegyzőkönyvei 1906–1914 között. MNL OL P999. 2. doboz 3. tétel. Az NOE 
tagsága Budapesten és vidéken ugyanebben az évben mindösszesen 3570 fő volt. (Utóbbi összesített adatok 
A Nő és a Társadalomban publikált éves egyesületi jelentésekből származnak. A továbbiakban: NT.)

12  Az alapítás körülményeit és a szakirodalom ezzel kapcsolatos tévedéseit a doktori értekezésemben vizs-
gáltam. Czeferner, 2020, 13–31, 96–164.

13  Bader-Zaar, 2008, 107–128.
14  Uo.; Gehmacher, 2011. 58–64; Gehmacher–Vittorelli, 2009; Weckert–Wischermann, 

2006; Zinsser–Anderson, 2005.
15  Bosch–Kloosterman, 1990.
16  A szervezet 1888-ban, Washingtonban alakult. A továbbiakban: ICW.
17  A szervezet 1915-ben, Hágában jött létre, s napjainkig működik. A továbbiakban: WILPF.
18  Ezek ismertetése természetesen meghaladná ezen írás kereteit, így csak a magyar szempontból releváns 

munkákat említem, Leila J. Rupp viszont egy teljes kötetet szentelt a témának. (Rupp, 1997.) Lásd még 
Haan et al, 2006, 2013; Rupp, 1994, 1571–1660; Rupp, 2010, 139–152; Zimmermann, 2002, 
61–79; Zimmermann, 2003, 119–147; Zimmermann, 2005, 87–117; Zimmermann, 2006, 
119–167; Zimmermann, 2009, 226–227.

19  Bosch, 1999, 8–34; Czeferner, 2018c; Czeferner, 2018e, 157–169; Gehmacher et al, 2018; 
Oesch, 2008, 118–144; Oesch, 2012, 509–514; Oesch, 2014; Wernitznig, 2015, 102–108; 
Wernitznig, 2017a, 262–279; Wernitznig, 2017b, 91–114.
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telt? Milyen utazási stratégiák figyelhetők meg a nőmozgalmi aktivisták munkássága 
során? Milyen nyelven értették meg magukat egymással a delegáltak az üléseken, és mi-
lyen fennakadások mutatkoztak a közvetlen és a közvetett kommunikációban? Milyen 
szerepe volt az egyesületben a barátságnak vagy a vendégszeretetnek?20 Több vizsgálat 
kiindulópontja a két szervezet nőtagjai között formálódó érdekközösség és kollektív 
identitás, valamint ennek átformálódása az első világháború idején, ami végül a nemzet-
közi békemozgalom megszületésében öltött testet.21

A  témakör magyarországi vonatkozásaiban Szapor Judit és Susan Zimmermann 
munkáit tekinthetjük mértékadónak.22 Emellett továbbgondolásra érdemes szempon-
tokat köszönhetünk Kereszty Orsolyának is.23 Zimmermann és Kereszty írásaiban kö-
zös, hogy jobbára az FE korai működési szakaszában vizsgálják annak nemzetközi be-
ágyazottságát a New York-i anyag alapján. Zimmermann emellett betekintett az NYPL 
azon sajtóforrásaiba is, amelyek Schwimmer publicisztikai tevékenységére vonatkoz-
nak.24 Kereszty az FE és A Nő és a Társadalom informális nőoktatásban betöltött szere-
péről 2011-ben közreadott kötetében részben az egyesületi iratokat tartalmazó három 
doboznyi anyagot hasznosította.25 Ezenkívül Zimmermannhoz hasonlóan kb. 20 do-
boznyi iratanyagot dolgozott fel a Schwimmer-levelezésből. A feltárt dokumentumok 
többsége A Nő és a Társadalom indulására vonatkozik. Röviden tér azonban csak ki a 
feministák nemzetközi kapcsolatrendszerére, s e tekintetben is a nyugat-európai és az 
angolszász vonal dominanciáját (valamint néhány ázsiai és óceánon túli ország szerepét) 
hangsúlyozza (túl).26 Munkáikban egyébként közös, hogy bár az események szálát 
1913/1914-ig gördítik, az általuk feltárt források oroszlánrésze az 1906–1911 közötti 
időszakra datálható. Végül nem hagyhatom említés nélkül Szécsényi Mihály nevét, aki 
az 1913-as budapesti IWSA-kongresszusról publikált rövid ismeretterjesztő cikket. 

20  Gehmacher, 2011, 58–64.
21  Bader-Zaar, 2008, 107–128; Rupp, 1994, 1571–1660; Rupp, 2010, 139–152.
22  Szapor, 2011, 245–267; Szapor, 2014, 63–70; Szapor, 2017, 1–19; Szapor, 2018; Zimmer-

mann, 1999; Zimmermann, 2002, 61–79; Zimmerman, 2003, 119–147; Zimmermann, 2005, 
87–117; Zimmermann, 2006, 119–167.

23  Kereszty Orsolya az FE 1914 előtti transznacionális beágyazottságát az egyesület sajtóján keresztül vizs-
gálta, ám munkái inkább csak esettanulmányoknak és a cikkek tartalmi kivonatolásának tekinthetők.

24  E tekintetben saját munkámat is segítette kutatási eredményeivel. (Zimmermann 1999-es kötetében e 
források „M Series”-ként szerepelnek, az anyag újrarendszerezését követő jelzetük: NYPL RSP VIII. 
Personal Press Clippings. Box 503–550.) Az imént említett munkájához Zimmermann a levelezésből 26 
doboznyi anyagot tekintett át.

25  Kereszty, 2011; NYPL RSP I. Box 497–499. (A kézirattár munkatársai az FE működésében elmélyül-
ni kívánó kutatónak minden esetben azt javasolják, hogy a forrásfeltárást ezekkel kezdjék, azonban itt 
elsősorban az 1913-as kongresszus szervezésével kapcsolatos dokumentumokat őrizték meg. Az egyesü-
leti iratok többsége az első sorozatban, azaz Schwimmer levelezésében található. E helyütt szeretném 
megköszönni levéltári referensemnek, Cara Dellatte-nek, hogy tanácsaival és útmutatásával 2017 óta 
segíti a New York-i munkámat.)

26  Közleményei több helyen pontatlanok és számos tárgyi tévedést tartalmaznak. Czeferner, 2020, passim.
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Üdvözlendő, hogy írásában nemcsak a sajtóra, hanem levéltári anyagokra is támaszko-
dott.27

Én magam szisztematikusabb forrásfeltárásra törekedve megkíséreltem a kapcsolati 
háló fő irányvonalainak felrajzolását. E még távolról sem befejezett munka első eredmé-
nyeit és tapasztalatait a következőkben prezentálom. Először is szeretném leszögezni, 
hogy – bár Glücklich Vilma irathagyatéka a budapesti és a New York-i archívumokban 
elérhető leveleket leszámítva nem maradt ránk – az FE, és rajta keresztül az NOE nem-
zetközi beágyazottsága elsősorban Schwimmer külföldi kapcsolatrendszerének köszön-
hető, melynek kiépítését az 1900-as évek legelején, újságírói tevékenysége révén kezdte 
meg. Ebben megerősíti a kutatót az FE budapesti archívuma is, mivel a havi rendszeres-
séggel tartott választmányi ülések jegyzőkönyvei szerint mindig Schwimmer volt az, aki 
az országhatáron kívülről érkező levélváltásokról és hírekről beszámolt. Okkal feltéte-
lezhetjük tehát, hogy az idővel mind kiterjedtebbé váló külföldi egyesületi levelezést ő 
tartotta kézben.28 Ezen alapvetésből kiindulva a kutató rendkívül szerencsésnek érezhe-
ti magát, hiszen a teljes egészében ránk maradt hagyatékból rekonstruálhatja a kapcso-
latok főbb irányvonalait.29 A kiváló kutatási lehetőségek kiemelése után viszont rögtön 
le kell szögeznünk a következőt: az FE budapesti anyaga mellett az NYPL-ben közel 
száz doboznyi levélváltáson is át kell rágnia magát annak, aki teljes képet kíván alkotni 
Schwimmer, és rajta keresztül az FE kapcsolati hálójáról az 1890-es évek közepe és az 
első világháború kirobbanása között.30

Az általam eddig feldolgozott levelekből rekonstruálhatók Schwimmer politikai és 
társadalmi problémákkal kapcsolatos nézetei, illetve az, hogy milyen stratégiákat alkal-
mazott az FE aktuális terveinek, projektjeinek megvalósításához. Részletekbe menő 
leírások olvashatók a nemzetközi nőmozgalomban aktív magyar és külföldi kollégáiról, 
barátairól és azokról, akik nem értettek egyet elveivel.31 A leglényegesebb azonban az, 

27  Szécsényi, 2012, 2–5. A képek forrása: NYPL RSP Digital Collections. A könyvtár összesen 
751 fotót digitalizált a hagyatékból, ezek jelentős része az 1906–1913 közötti IWSA-kongresszusok 
alkal mával készült, tehát értékes forrásai a budapesti eseménynek is.

28  Az ennek köszönhető kapcsolati tőke újságírói karrierjében is előrelépést jelentett, hiszen 1914 előtt 
rendre ő számolt be az FE eredményeiről a nemzetközi nőmozgalmi sajtóban.

29  Az anyagban való kiigazodást jelentős mértékben megkönnyíti Edith Wynnernek (1915, Budapest – 
2003, New York), Schwimmer titkárának rendszerező munkája és az általa vezetett jegyzetek. Ezek egy 
részét még Schwimmer életében, közösen készítették, ami nyilvánvalóvá teszi egy monográfia megírásá-
nak szándékát. Ennek előkészítését Wynner meg is kezdte, ám a kötet végül sosem készült el.

30  A levelezőpartnerekről SchwimmerBlog, 2019a.
31  Utóbbiakból az évek előrehaladtával egyre több akadt: Auguste Fickerttel (1855, Bécs – 1910, Maria 

Enzers dorf ), Ausztria vezető polgári-liberális nőegyletének, az Allgemeiner Österreichischer Frauen-
verein (AöF, Bécs, 1893–1922[?]) elnökével egy cikk korrektúrája miatt orroltak meg egymásra, Aletta 
Jacobsszal 1915-ben mélyült el ellentétük. (Az osztrák nőmozgalom aktivistáival kapcsolatos adatok a 
levéltári források mellett az Österreichische Nationalbibliothek Ariadne adatbázisából származnak. 
ÖNB, Ariadne.) Magyarországon a szociáldemokraták mellett a Magyarországi Nőegyletek Szövetsé-
gében (MNSZ, Budapest, 1904–1919[?]) is jó pár ellenlábasa volt, a szervezet elnökét, Rosenberg 
Augusz tát (1859–1946) Glücklichhel váltott leveleiben rendre ironikus hangnemben tárgyalták ki, egy 
alkalommal pedig „szemtelen”-nek és „hazug”-nak nevezték. Glücklich Vilma levele Schwimmer Rózsá-
nak. 1906. 10. 30. NYPL RSP I. Box 10.
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hogy a levelek alapján felvázolható az FE – és bizonyos tekintetben az NOE – történe-
te, fejlődési sajátosságai, illetve azon nehézségek is, amelyekkel az egyesületek működé-
sük különböző szakaszaiban szembesültek.

Schwimmer – néhány fiatal kori kísérlettől eltekintve – sosem vezetett a klasszikus 
értelemben vett naplót. Ezzel szemben dátummal ellátott jegyzetpapírok hada maradt 
ránk a levelek között, amelyekre általában aktuális napi tennivalóit, találkozóit, tárgya-
lásait vagy csak bizonyos kérdésekhez, problémáihoz kapcsolódó gondolatait jegyezte 
fel. Ezek a levelek mellett szintén értékes források az FE külföldi kapcsolatairól.32

Amint a következő ábrán szemléltettem, Magyarország 1904-től az MNSZ-en ke-
resztül kapcsolódott a nemzetközi nőmozgalom első ernyőszervezetéhez, az ICW-hez, 
míg az osztrák ernyőszervezet33 a svájciakkal együtt 1903-ban lépett be ide.34 Az FE az 
1906-os koppenhágai kongresszuson vált az IWSA teljes jogú tagjává, ugyanabban az 
évben, mint Ausztria, Kanada, Dánia, Olaszország, Norvégia és Oroszország.

32  Fontos információkat tudhatunk meg belőlük Schwimmer publicisztikai tevékenységéről, valamint 
1917/1918-as – Károlyi megbízásából végzett – béketárgyalási kísérleteiről. A témában született publi-
kációkon végigtekintve több, az anyagban csupán tallózó kutatásokat végző történész dolgát megnehe-
zítették az alábbi, forrásokkal kapcsolatos kihívások: a dokumentumok a magyar és az angol mellett né-
metül és franciául, kisebb részük olaszul és hollandul íródott. Kérdéses például az, hogy Dagmar 
Wernitznig – aki a Women’s History Journal hasábjain egy Schwimmer-életrajz elkészítését jelöli meg 
céljakét – miként ítélhetné meg reálisan Schwimmernek a magyarországi és a nemzetközi nőmozgalom-
ban játszott szerepét a magyar nyelv ismeretének teljes hiányában? (Wernitznig, 2017, 262–279.) 
A cikk hivatkozásaiból és a szerző néhány korábbi írásából egyértelmű, hogy csupán az angolul és néme-
tül íródott leveleket és sajtóforrásokat dolgozta fel. 1914 után teljesen hibásan ítéli meg Schwimmer 
pozícióját a magyar nőmozgalomban. Véleménye szerint 1914 után elszigetelődött a mozgalmon belül, 
amit tovább erősített 1920-as emigrációja. A Glücklich, továbbá a Pogány Paula és Spády Adél, az FE 
legaktívabb választmányi tagjainak levelei – amelyek valóban megritkultak ezekben az években, de távol-
ról sem maradtak el – ennek éppen az ellenkezőjét bizonyítják, hiszen 1914 után is meleg, szeretetteljes, 
néhol aggódó hangvételűek. Többségük részletes beszámolókat tartalmaz az FE háborús munkájáról, 
rendszeresen kikérve Schwimmer véleményét a vitás kérdésekben. (NYPL RSP I. Box 86–97.) Azt, hogy 
a tengerentúli előadókörúton lévő és a háborús békemozgalomban vezető szerepet vállaló Schwimmert 
mennyire várták haza a társnői, mi sem bizonyítja jobban, mint A Nő egyik 1916-os számában a szerkesz-
tők már-már túlcsorduló örömüket fejezték ki azon alkalomból, hogy vezetőjük hazalátogat a (később 
betiltott) feminista kongresszusra. (N, [1916]: 6. 87; Lásd még Szapor, 2018, 35–85.) Ugyanez érzé-
kelhető a választmányi gyűlések jegyzőkönyveiben is. A nemzetközi nőmozgalomban kiépített kapcso-
latok tekintetében pedig a következő tendencia rajzolódik ki: bár Schwimmer és Jacobs közeli baráti 
kapcsolata 1915 után végérvényesen megromlott, Schwimmer élete végéig levelezésben állt Catt-tel, aki 
az amerikai állampolgárságért folytatott küzdelemben is praktikus tanácsokkal látta el korábbi társnőjét. 
Erre lásd még Bosch–Kloosterman, 1990; Czeferner, 2018e, 157–169.

33  A Bund österreichischer Frauenvereine Bécsben jött létre 1902-ben. A továbbiakban: BöF.
34  Rupp, 1994, 16–18.
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Az ICW, az IWSA és a WILPF bővülése 1888–1919 között35

ICW IWSA WILPF

USA 1888

Kanada 1893

Németország 1897

Nagy-Britannia, 
Svédország 1898

Ausztrália, Dánia, 
Hollandia 1899

Olaszország, 
Új-Zéland 1900

Argentína, 
Franciaország 1901

Ausztria, Svájc 1903

Magyarország (MNSZ), 
Norvégia 1904

Ausztrália, Nagy-Britannia, 
Németország, Svédország, 

USA 1904

Belgium 1906 Ausztria, Dánia, Kanada, 
Magyarország (FE), 

Norvégia, Olaszország, 
Oroszország 1906

Bulgária, 
Görögország 1908

Bulgária, Finnország, 
Dél-Afrika, Svájc 1908

Belgium, Csehország, 
Franciaország 1909

Finnország, Szerbia 1911 Izland, Szerbia 1911

Dél-Afrika 1913 Kína, Galícia, Portugália, 
Románia 1913

Portugália 1914

35  A táblázat elkészítéséhez Leila J. Rupp adatait vettem alapul. Uo.
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ICW IWSA WILPF

Ausztria, Belgium, Kanada, 
Dánia, Franciaország, 

Németország, Nagy-Britannia, 
Magyarország (FE), 

Olaszország, Hollandia, 
Norvégia, Svédország, USA 1915

Ausztrália, Belgium, Finnország, 
Írország, Lengyelország, 

Svájc 1919

Mindez nem jelenti azt, hogy Schwimmer az FE és az NOE vezetőségének tagja-
ként korábban ne törekedett volna nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítésére és saját kül-
földi tapasztalatainak szélesítésére.36 Az, hogy végül Glücklichhel nem csupán részt ve-
hetett, hanem előadást is tarthatott az IWSA 1904-es berlini, alapító kongresszusán, 
elsősorban az Aletta Jacobsszal folytatott intenzív levelezésnek köszönhető.37 Azt pe-
dig, hogy Magyarország felkerült a nemzetközi nőmozgalom térképére, mi sem bizo-
nyítja jobban, mint, hogy Alice Salomon38 rögtön két előadás tartására is felkérte 
Schwimmert, melyek közül az egyiket – amelynek tárgyát a dolgozó nők helyzete képezte 
– a Caroline Gronemann-nal39 közös szekcióban mutatta be.40

Schwimmer angolnyelv-ismeretének kezdeti hézagosságát bizonyítja, hogy Aletta 
Jacobsszal eleinte németül írtak egymásnak:41 Jacobs már hónapokkal a berlini esemény 

36  Zimmermann, 1996, 57–92. Az 1904-es berlini kongresszust megelőzően is járt Schwimmer külföl-
dön, hagyatékában erre elsőként az 1900-ra datált fiumei és berlini szállodai és étteremszámlák utalnak. 
NYPL RSP I. Box 2.

37  Az anyagi támogatást Schwimmer nagybátyjának, a kenyerét szintén publicistaként kereső Kácser Lipót-
nak (1853, Csák – 1939, Luzern) köszönhette. Jacobs első levele 1901 augusztusában kelt, Schwimmer-
től a magyar nőmozgalmat domináló karitatív egyesületek mellett a márianosztrai börtön iránt érdeklő-
dött, sőt már egy esetleges magyarországi utazás is szóba került. Aletta Jacobs levele Schwimmer Rózsá-
nak. 1901. 08. 02. NYPL RSP I. Box 2.

38  Alice Salomon: 1872, Berlin – 1948, New York.
39  Caroline Gronemann: 1869, Bécs – 1911, Bécs.
40  „[…] Im Namen unseres Organisationskomités bitte ich Sie beim International Kongress in der Sektion 

2 (Frauenberufe) am 15 Juli in der Diskussion etwas über die Lage der Postbeamtinnen in Ungarn zu 
berichten. Für Österreich hat Fräulein Gronemann ein Referat zu dieser Frage, wir möchten aber auch 
gern über ungarische Verhältnisse in der Diskussion etwas hören. Ferner möchten wir Sie auch bitten 
über die Arbeiterinnenbewegung in Österreich und Ungarn ein kurzes Referat am 14. Juni zu über-
nehmen; etwa 15 Minuten. Ich weiss zwar, dass Sie schon vielleicht übernommen haben, wären Ihnen 
aber sehr dankbar, wenn Sie uns trotzdem auch hierfür eine Zusage geben würden. Bitte um baldigen 
Bescheid, damit wir eventuell Ihnen Namen in das Programm setzen können.” (Alice Salomon levele 
Schwimmernek. 1904. 04. 27. NYPL RSP I. Box 5.) Erről még: SchwimmerBlog 2019b.

41  Schwimmer gót betűs német kézírása Jacobsot komoly kihívások elé állította. Jacobs soraiból az is kide-
rül, hogy segített cikkeinek külföldi publikálásában: „Da hast du wirklich wieder in die Verdammte 
Deutsche Buchstaben [sic!] dein Artikel geschrieben. Das ist nicht zu lesen. Wenn es in lateinische 
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előtt részvételre buzdította Schwimmert,42 aki ezt követően egészen 1920-ig valameny-
nyi IWSA-kongresszuson képviselte az FE-t.43 Amerikai emigrációját megelőzően még 
részt vett a WILPF 1921-es bécsi tanácskozásán is.44

Az ICW, az IWSA és a WILPF kongresszusai 1888–1921 között45

ICW IWSA WILPF

Washington 1888

Chicago 1893

London 1899

Washington 1902

Berlin 1904 Berlin 1904

Koppenhága 1906

Amszterdam 1908

Toronto 1909 London 1909

Stockholm 1911

Buchstaben geschrieben war, hatte ich heute all meine Arbeit liegen lassen um es zu übersetzen und zu 
probieren es in eine bessere Zeitschrift publiziert zu bekommen. […] Warum soll man eine halbe Stunde 
suchen nach eine Syllable [!], wenn es Buchstaben gibt welche durch die ganze Welt gebraucht und 
bekannt sind: Sende es mir so bald wie möglich zurück.” Aletta Jacobs levele Schwimmer Rózsának. 
1904. 03. 05. NYPL RSP I. Box 5.

42  A részvételhez Schwimmernek egy sajtóigazolvány beszerzésére volt szüksége, amelyben szintén nagy-
bátyja, valamint Marie Stritt (1855, Segesvár, Erdély – 1928, Drezda), a Bund deutscher Frauenvereine 
1899–1910 közötti elnöke segítettek neki. (Marie Stritt levele Schwimmernek. 1904. 05. 18. NYPL 
RSP I. Box 5.)

43  A hagyatékban megtalálhatók azok a meghívók, amelyeket az IWSA alakuló ülésére Adelheid von Wel-
czek és Anita Augspurg (1857, Verden – 1943, Zürich), a szervező bizottság elnökei küldtek. Utóbbi 
Schwimmer nevét ekkor, egy, a bécsi Die Zeitban közölt cikk kapcsán már ismerte. (Adelheid von Wel-
czek levele Schwimmer Rózsának. 1904. 06.; Anita Augspurg levele Schwimmernek 1904. 04. 14. Uo.) 
Schwimmer az 1920-as genfi kongresszuson is részt vett, ahova már bécsi emigrációjából utazott el. 
Az  eseményről szóló jelentésben Schwimmer neve az FE delegáltjai között „specially invited mem-
ber”-ként tűnik fel. Neve kissé paradox módon – finn női képviselőkkel és amerikai női szenátorokkal 
együtt – a következő panel előadói között szerepel: „Work of Women Members of Parliament, by 
Women Members of Parliament.” Report, 1920, 6.

44  Az FE 1922-es éves jelentésében Schwimmer részvételét a következőképpen kommentálta: „A kongresz-
szusnak meghívott vendége volt a külföldön tartózkodó nagyérdemű tagtársunk, Bédy-Schwimmer Rózsa. 
Megelégedéssel és nagy örömmel tapasztaltuk azt a nagy tiszteletet és elismerést, amellyel ügyünk leg-
buzgóbb harcosának adóztak a világ minden részéről összesereglett, békéért küzdő nők.” A háború utáni 
évekre sem érvényes tehát, amit Wernitznig Schwimmer mozgalmon belüli elszigetelődéséről állít. 
Az FE 1922. 04. 05-én tartott éves közgyűlésének jegyzőkönyve. MNL OL P 999, 1. doboz 2/a tétel.

45  A táblázat elkészítéséhez Leila J. Rupp adatait vettem alapul. Rupp, 1997, 74; Uő, 1997, 302.
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ICW IWSA WILPF

Budapest 1913

Róma 1914

Hága 1915

Zürich 1919

Oslo 1920 Genf 1920

Bécs 1921

A  New York-i hagyatékban az első külföldi kapcsolatokra utaló jelek egyébként 
1901 május–júniusából származnak: Schwimmer ekkor vette fel a kapcsolatot a német-
országi Kaufmännische Hilfsverein für weibliche Angestellte nevű szervezettel, illetve 
Marie Langgal, aki az AöF választmányából kiválva immár egyedül szerkesztette az 
osztrák polgári-liberális nőmozgalom első önálló hivatalos lapját, a Dokumente der 
Frauent (Bécs, 1899–1902).46 A  jelek szerint az első, országhatáron kívül megjelent 
jegyzetét is e lap hasábjain publikálta.47

Az 1904-es kongresszusig, illetve az FE alapításáig egyértelműen a külföldi kapcsola-
tok osztrák és német iránya rajzolódik ki, ami Schwimmer hiányos angolnyelv-ismerete, 
valamint újságírói affinitása mellett az IWSA berlini létrejöttével magyarázható. 1901–
1904 között Schwimmer csupán két amerikaival váltott levelet: Carrie Chapman Catt-tel 
és Isadora Duncannal, a korszak legismertebb táncművészével (1877, San Francisco – 
1927, Nizza), akit 1902-es budapesti látogatását követően német nyelvű sorai val kívánt 
ismételten – sikertelenül – Budapestre csábítani 1904 folyamán.48 Magyar ország határain 
kívülről érkező postájában jóval gyakrabban találunk Bécsből, Berlinből és Lipcséből, a 
német polgári nőmozgalom fellegvárából érkező leveleket: a császárvárosból eleinte Ma-

46  Lang 1906 februárjában Budapesten tartott előadást a nő háziasszonyi munkájáról. FÉ, (1906) 3. 5.
47  A  Kaufmännische Hilfsverein für weibliche Angestellte lapja. É. n. Marie Lang levele Schwimmer 

Rózsá nak. 1901. 07. 16. NYPL RSP I. Box 2. Schwimmer a nők számára nyitott kereskedelmi szakisko-
lákról publikált egy 12 soros jegyzetet. DF, (1901) 9. 287.

48  Isadora Duncan levele Schwimmer Rózsának. 1904. NYPL RSP I. Box 5.
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rie Lang és Auguste Fickert49 mellett Adele Gerbertől,50 Leopoldine Kulkától,51 az AöF 
választmányának tagjaitól, majd később Henriette Herzfeldertől,52 a BöF vezetőségének 
tagjától, valamint Marianne Hainischtól,53 a BöF elnökétől is. A németországi kapcsola-
tok között a német polgári nőmozgalom radikális szárnyának vezetőit, Anita Augspur-
got, Anna Pappritzot,54 Alice Salomont, Käthe Schirmachert55 és Helene Stöckert56 kell 
elsősorban megemlítenünk, akikkel a későbbiekben viszonylag szoros munkakapcsolat-
ban állt.57 Külö nösen meleg hangú levélváltásoknak vagyunk tanúi Adele Schreiber58 és az 
erdélyi gyökerekkel rendelkező, nőmozgalmi munkáját megelőzően kenyerét színész-
nőként kereső Marie Stritt esetében, aki a német nők jogvédelmi szervezetein keresztül 
Fickerttel is szoros kapcsolatban állt. Schreiber budapesti előadását Schwimmer már az 
FE hivatalos megalakulása előtt megszervezte, s később Stritt is járt magyarországi előadó-
körúton.59 Lényeges szempont, hogy az imént említett aktivistákra az FE induló lapjában, 
A Nő és a Társadalomban is számítottak, amint azt Glücklich lehetséges szerzőkről össze-
állított listája szemlélteti. Ezen az osztrák–magyar és német szerzőkön kívül csupán Ja-
cobs, a korszak nagyra tartott amerikai feminista szerzője, Charlotte Gilman Perkins,60 
valamint Bertrand Russell61 brit filozófus és szociológus szerepelt.62

49  Schwimmer 1908-ban került összetűzésbe Fickerttel, amikor az általa küldött cikk a Neues Frauenleben 
hasábjain teljes mértékben átírva jelent meg – Fickert a korrektúráról, szokásához híven, ezúttal sem 
egyeztetett magyar kollégájával. Két évvel korábban, az AöF BöF-ből történő kiválásakor még Schwim-
mer próbált közvetíteni Fickert, Hainisch és az IWSA között, amint Catt levele is bizonyítja: „I note 
what you say about the Oesterreichischer Frauenverein and Miss Fickert. I will talk with her when I go 
there about her Society and learn what its objects are. […] will it offend Mrs. Hainisch? […] We do not 
wish to be the means of creating unpleasant feelings of course. What do you think?” (Carrie Chapman 
Catt levele Schwimmer Rózsának. 1906. [szeptember vagy október – Edith Wynner kézírásos jegyzete]. 
NYPL RSP I. Box 10. A BöF viszonylagos passzivitásáról árulkodik Catt levele, amelyben Schwimmert 
kérte, közvetítsen közte és az osztrákok között: „I will be very glad if you would also write to your friends 
in Vienna and urge them to send delegates to Copenhagen; we want them to be with us very much.” 
Carrie Chapman Catt levele Schwimmer Rózsának. 1906. 04. 24. NYPL RSP I. Box 9.

50  Adele Gerber: 1863, Bécs – 1937, Bécs.
51  Leopoldine Kulka: 1872, Bécs – 1920, Bécs.
52  Henriette Herzfelder: 1865, Brünn – 1927, Bécs.
53  Marianne Hainisch: 1839, Baden bei Wien – 1936, Bécs.
54  Anna Pappritz: 1861, Ośno Lubuskie – 1939, Berlin.
55  Käthe Schirmacher: 1865, Danzig – 1930, Meran.
56  Helene Stöcker: 1869, Elberfeld – 1943, New York.
57  NYPL RSP I. Box 2–6.
58  Adele Schreiber: 1872, Bécs – 1957, Herrliberg.
59  Schwimmer 1906-ban az ő meghívására érkezett németországi előadókörútjára. Marie Stritt levele 

Schwimmer Rózsának. 1906. 11. 10. NYPL RSP I. Box. 10.
60  Charlotte Gilman Perkins: 1860, Hartford – 1935, Pasadena. Schwimmer Perkinst Aletta Jacobson ke-

resztül ismerte meg, és 1905 februárjától levelezett vele. (NYPL RSP I. 5–6.) Perkinsnek összesen 
36 cikke és folytatásokban közölt irodalmi műve jelent meg A Nő és a Társadalom és A Nő hasábjain, 
ezzel a két lap szerzőiről készített adatbázisom szerint a legtöbb írást közlő szerzők közé tartozik.

61  Bertrand Russell: 1872, Trellech – 1970, Penrhyndeudraeth.
62  Glücklich leveléből kiderül, hogy a neveket a lap népszerűsítése miatt is fel kívánták használni: „[…] ha-

la dunk a tökéletesség felé. Már ott tartunk, hogy felszólítjuk az embereket, munkatársakul szegődni. 
Kérem, hogy a túloldali listán töröljön és toldjon kívánsága szerint. Azt is írja meg, hogy a »szakíró« 
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Ezzel párhuzamosan egyre több osztrák és német lap szerkesztősége fogadta be 
Schwimmer cikkeit: a Dokumente mellett – amelynek rendszeres szerzője lett, s amely 
minden számából tiszteletpéldányt juttatott neki – az osztrák Neues Frauenlebenbe, a 
Die Zeitba, a Frauen-Rundschauba, a Die Frauba és az Illustrierte Frauen-Zeitungba is 
küldött cikkeket.63

Az osztrák–német és a magyar nőmozgalom közötti kapcsolatrendszer felvázolása 
szempontjából tehát igen fontos a hagyaték. Egyértelművé válik belőle, hogy Schwim-
mer az 1920-as évek kezdetéig a német Verein für Frauenstimmrecht, a BöF, az AöF és 
az 1905-ben felálló Frauenstimmrechtskomitee számos tagjával állt kollegiális kapcso-
latban. A lapkiadáshoz köthető feladatok mellett a nőmozgalom aktuális célkitűzéseit 
és kihívásait, majd pedig a békemozgalom feladatait vitatták meg egymással, sőt 
Schwimmer az 1900-as évek kezdetén gyakran kért útmutatást (pl. a nők oktatásához, 
munkavállalásához kapcsolódó gyakorlati kérdésekben) osztrák és német „kolléganőitől”. 
Az 1912/1913-ban váltott levelek szinte kizárólagos témáját a június 15–22. között, 
Budapesten rendezett IWSA-kongresszus, valamint a 11–12-i bécsi előkonferencia ad-
ta.64 A budapesti eseményen természetesen Marianne Hainisch és a BöF több vezetője, 
például Henriette Herzfelder, Daisy Minor és Gisela Urban is részt vettek, amelyre az 
FE vezetősége rendkívül büszke volt.65

Az FE és Schwimmer nemzetközi kapcsolatrendszerének minden részletre kiterjedő 
ismertetésére e közlemény keretein belül természetesen nincs lehetőség, így csak a fon-
tosabb tendenciákra hívom fel a figyelmet 1913 előtt.66 Az 1907 előtti periódus rész-
letesebb bemutatását azért tartottam fontosnak, hogy árnyalhassam a szakirodalom 

mellé tegyük-e ki ezt a jelzőt. A sokféle irányú, kis nevű emberek felsorolása azt a célt szolgálja, hogy 
minél tágabb és minél idegenebb kör érdeklődjék a lap terjesztése iránt. […] Igen, kérem fiam, hogy lehe-
tőleg gyorsan küldje vissza, mert ha az előfizetőket gyűjtő ívre még nem is, de reklámképen a napilapokba, 
az illetők boldogító »igen«-je után közzé akarom tenni.” Glücklich Vilma levele Schwimmer Rózsának. 
1906. NYPL RSP I. Box. 8.

63  A honoráriumokról szóló táviratok mellett persze elutasító válaszok is érkeztek. Schwimmer fiatalkori 
naivitásának jellemző megnyilvánulása, hogy rendre küldött cikkeket a Wiener Mode szerkesztőségének, 
ahol azonban – a folyóirat jellegéből adódóan – 1908-ig nem közölték írásait. Ekkor egy Kronberger 
Lilyről, az első magyar műkorcsolyázónőről szóló írása hozta meg az áttörést. A Wiener Mode szerkesztő-
ségének kártyája Schwimmer Rózsának. 1908. 02. 14. NYPL RSP I. Box 16.

64  NYPL RSP Box 497. fol. 9–Box 498. fol. 8; Festschrift, 1913. A kongresszusra összesen 26 ország 
delegáltjait várták. (NT, [1912] 1. 15.) Megjegyzendő, hogy a bécsi előkonferenciára megjelentetett 
ünnepi kiadvány Marianne Hainisch életrajza mellett az akkor már három éve halott Auguste Fickert 
életéről és munkásságáról osztja meg a legtöbb információt. (Festschrift, 1913, 19.) Lényeges továb-
bá, hogy a brosúrában a kongresszus magyarországi szervezőit is bemutatták. Uo., 24–27.

65  NT, (1913) 3. 57; Az osztrák delegáltakkal való levélváltásokat a Schwimmer-anyag őrizte meg. 
(NYPL RSP I. Box 499.) A két esemény résztvevőiről: Festschrift, 1913.

66  Itt nem hivatkozom egyenként a különböző szervezetektől és magánszemélyektől érkező levelekre, ha-
nem azt a több ezer tételből álló cédulakatalógust veszem alapul, amelynek adataiból egy összesítő jegy-
zéket készítettem a NYPL kézirattárában azokról a személyekről, akikkel Schwimmer 1890–1948 
között levelezésben állt. A lista (alfabetikus sorrendben és a levélváltásokra vonatkozó évkörökkel) a blo-
gomon érhető el, ahol Schwimmer életével és munkásságával kapcsolatos forrásokat közlök: Schwimmer-
Blog, 2019a.
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angolszász kapcsolatok fontosságát túlhangsúlyozó kijelentéseit. Természetesen az FE 
ilyen irányú beágyazottsága is fokozatosan erősödött az 1900-as évek vége felé, Schwim-
mer angolnyelv-tudásának javulásával.67 Az FE külföldi viszonyrendszerében ezt köve-
tően három fő irányvonal figyelhető meg: hagyományosan szoros maradt a kapcsolat 
számos német–osztrák, illetve néhány svájci egyesülettel, amelyek külön-külön nem 
feltétlenül kapcsolódtak be közvetlenül a nemzetközi mozgalomba. Ezek többnyire bi-
zonyos lehatárolt foglalkozási csoportokat (tanító- és tanárnőket, nőtisztviselőket és 
kereskedelmi alkalmazottakat, színész- és kóristanőket, újságírónőket, éttermi alkalma-
zottakat stb.) tömörítő szervezetek, továbbá női jogvédő csoportok voltak. Az FE össze-
köttetésben állt még bécsi, bajorországi és szászországi egyetemek női és férfi oktatói-
val, németországi – különösen szászországi székhelyű – könyvkiadókkal, illetve az első 
világháború kitörése után női állásközvetítéssel foglalkozó csoportokkal. A  kiépülő 
szakmai kapcsolatok másik fő tendenciáját semmiképp sem korlátoznám az angolszász 
irányokra. Látnunk kell ugyanis, hogy ezek túlnyomó többségében az IWSA-n keresz-
tül formálódó összeköttetések voltak, amelyben az angol és amerikai mellett a holland 
és észak-európai szál is rendkívül hangsúlyossá vált az 1910-es évek hajnalára. Ezeken 
belül minimális számú levélváltást említhetünk olyan női szervezetekkel, amelyek töb-
bek között az Orosz vagy a Török Birodalom, Kína, Izland vagy Ausztrália területén 
működtek. Az FE hálózatának harmadik – kevéssé meghatározó – irányába pedig az 
olyan kisebb, vagy a nőmozgalom szempontjából periferikusabb dél-európai, dél-afrikai 
és dél-amerikai államokat soroltam, amelyekkel a magyarok kizárólag az 1913-as kong-
resszus szervezése során kerültek kapcsolatba.68 Korábban negyedik irányvonal felállí-
tását is kilátásba helyeztem, jelesül az 1914-től elmélyülő békemozgalmi kapcsolatokat, 
ám ezek az összeköttetések már sokkal inkább Schwimmerhez kötődnek, mint az FE 
nemzetközi beágyazottságához.

Az  FE kapcsolati hálójának ilyen irányú alakulásában véleményem szerint semmi 
rendkívüli nincs: már csak a földrajzi távolságok miatt is logikusnak tűnik, hogy a 
német– osztrák összeköttetések sok tekintetben fontosabbak voltak az angol–amerikai 
kapcsolatoknál. Sőt, éppen e trend fordítottja volna meglepő, hiszen az angolszász nő-
mozgalom számos vonásában eltért a közép-európaiaktól, fejlettségében és erejében 
pedig jóval előttük járt. Ha a mobilizálható nők számára gondolunk, e megállapítás 
Németországra is érvényes, ám az itteni egyesületek és aktivisták olyan mintákat közve-
títettek a magyarok számára, amelyeket Schwimmerék eredményesen adaptálhattak a 
hazai viszonyokra. Ez Schwimmer anglofil beállítottsága ellenére is relevánsnak tekint-
hető. Azt, hogy munkamódszereit az FE a német egyesületek gyakorlati eszköztárából 

67  Schwimmer már az FE alapítása előtt angolórákra járt (Glücklich Vilma levele Schwimmer Rózsának. 
1904. 10. NYPL RSP I. Box 5.), Cattnek azonban még éveken keresztül szabadkozott hiányos nyelv-
ismeretéért, aki a következőképp nyugtatta: Carrie Chapman Catt levele Schwimmer Rózsának. 
1905. 04. 22. NYPL RSP I. Box 7.

68  SchwimmerBlog 2019a. Vö. az ICW és az IWSA bővülésével készített táblázatokkal. Ezen országo-
kat az 1913-as budapesti IWSA- és az 1914-es római ICW-kongresszusokon iktatták be a tagok közé. 
Rupp, 1997, 16–18, 74; Uo., 302.
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adaptálta, a levelezés, a lapok szerzői, s a cikkekben az irányukban megfigyelhető, szinte 
kivétel nélkül elismerő hangnem mellett a Budapestre és a vidéki városokba meghívott 
külföldi előadók névsora is szemlélteti. Az 1904–1917 között Magyarországra érkező 
31 külföldi előadó – akiknek listáját a források alapján név szerint rekonstruálni tud-
tam – fele német vagy osztrák nemzetiségű volt, Angliából kettő, az USA-ból és Fran-
ciaországból pedig csak egy-egy meghívott érkezett Budapestre.69 A Schwimmer-leve-
lezés tanúsága szerint egyébként az előadók többsége – nyilvánvalóan anyagi indokok 
miatt – előszeretettel kötötte össze a prágai, bécsi, budapesti és az esetleges magyaror-
szági vidéki városokba vezető úti céljait. Így tett 1904-ben Schreiber, 1906-ban Catt és 
Jacobs, 1912-ben pedig Cicely Corbett,70 az angol nőmozgalom vezető személyisége, 
aki az 1913-as budapesti kongresszus megszervezéséből is kivette a részét, segítve ezzel 
Schwimmeréket.71

Végül a külföldi nőmozgalmakhoz fűződő közvetett kapcsolatokra (mintakövetés-
re), azaz a sajtófigyelésre és az idegen nyelvű kötetek gyűjtésére szeretnék röviden kitérni. 
Az FE által előfizetett, kedvezményesen beszerzett vagy a Schwimmer újságírói munkája 
okán térítésmentesen megkapott periodikák szintén a német mintakövetés elsődlegessé-
gét támasztják alá: az FE anyagában megtalálható 49 lap közül – a Ius Suffragiit, 
az IWSA hivatalos lapját leszámítva – mindössze nyolc Angliában és az USA-ban pub-
likált folyóiratot találunk.72 Hasonló tendenciák figyelhetők meg azon külföldről beszer-
zett kiadványoknál, amelyek az FE könyvtárából maradtak ránk: 29 magyar, 40 angol, 

69  A külföldi előadók névsorát az FE választmányi üléseinek jegyzőkönyveiből, A Feminista Értesítőben, 
A Nő és a Társadalomban, valamint A Nőben publikált közleményekből és a Schwimmer-levelezésből 
állítottam össze. Az alábbi személyek közül néhányan – pl. Catt, Jacobs és Corbett – több alkalommal is 
jártak Magyarországon: Aletta Jacobs, Carrie Chapman Catt, Henriette Fürth, Anna Lindemann, Gertrud 
Woker, Marie Lang, Wilhelm Rein, Marie Lischnewska, Dora Montefiore, Adele Schreiber, Alexandra 
Gripenberg, Nelly Roussel, Hans Dorn, Cicely Corbett, Hermann Bahr, Hedwig Buschmann, Lida 
Gustava Heymann, Hellmut von Gerlach, Käthe Schirmacher, Otto Fick, Helene Stöcker, Marie Stritt, 
Gina Krog, Bertha von Suttner, Minna Cauer, „a szerb nőmozgalom vezetője”, Robert Michels, Florence 
W. Keys, I. A. Davodssohn, „van Schaidné Dina”. Egy évben az FE – esetenként az NOE-val közösen – 
átlagosan két külföldi előadót hívott meg. Kereszty Orsolya az előadók között említi Lily Braun szociál-
demokrata publicistát is, akinek a férje egy táviratban mondta le felesége előadását: „Meine Frau schwer 
erkrankt. Reise unmöglich = Braun.” Heinrich Braun távirata az FE-nek. 1907. március. NYPL RSP I. 
Box 11; Kereszty, 2013, 26–36.

70  Cicely Corbett: 1885, Danehill – 1959, Danehill.
71  Az ilyen típusú előadókörutak financiális hátteréről lásd Gehmacher, 2011, 58–64. Schreiber hosszas 

levelezés során igyekezett összeegyeztetni budapesti és bécsi programjait, amelyből az alábbiakban az 
első, Schwimmerrel váltott levelét idézem. Az nem derül ki, hogy előadókörútjának voltak-e további 
állo másai. „[…] Ich komme wahrscheinlich im November nach Wien. Es wäre nicht ausgeschlossen, dass 
ich dann auch nach Budapest kommen könnte, falls sich ein Vortrag dort arrangieren ließe… Bitte ant-
worten Sie mir ganz offen, ob ein Verein vorhanden ist, der in der Lage ist, wenigstens die Kosten zu 
tragen. […] Bitte um baldige Antwort bezüglich des Vortrages, da ich mein Programm, sowie ich defini-
tive Antwort das Wein habe, festsetzen muss.” (Adele Schreiber levele Schwimmernek. 1902. 09. 28. 
NYPL  RSP I. Box 5.) A  későbbiekben hosszas tárgyalások folytak Catt és Jacobs, valamint Corbett 
magyar országi programjáról is. NYPL RSP I. Box 9–10, 28–32.

72  Ezen kívül egyetlen Hollandiában megjelent folyóiratra bukkantam. MNL OL P 999, 50–68. doboz.
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11 francia, egy-egy svéd és olasz mellett 55 német nyelvű munkát őriz az egyesület 
archívuma.73

Az alábbiakban a New York-i Schwimmer-hagyaték azon forrásaiból válogattam, 
amelyek az FE transznacionális beágyazottságára, illetve a szervezet nemzetközi kap-
csolatainak fokozatos elmélyülésére utalnak. Az időhatárokat tekintve 1902 és 1913 
közötti dokumentumokat osztok meg: a kezdő dátum jelenti azt az évet, amikor 
Schwimmer fokozatosan nyitni kezdett a külföldi nőmozgalmi aktivisták felé, s levél-
ben felvette velük a kapcsolatot, a záró év pedig természetesen a budapesti kongresszus-
ra utal. Az egyetlen egyesületi közleményt leszámítva a leveleket mintegy 40 doboznyi 
anyagból válogattam, és a szelekció során a következő szempontokat vettem figyelembe: 
1. Érzékeltetni kívántam azon momentumokat, amikor Schwimmer és az FE a szervez-
kedés transznacionális szintjére kilépve megkezdte felzárkózását a nyugat-európai és a 
tengerentúli nőmozgalomhoz. 2.  A  németországi minták követésének szemléltetése 
mellett rá akartam világítani az évek során elmélyülő holland és USA-beli jól működő 
kollegiális kapcsolatokra, amelyhez jelentős mértékben hozzájárult Schwimmer ang-
lofil beállítottsága is. 3.  Szemléltetni kívántam, hogy a magyarországi mozgalom az 
évek előrehaladtával az osztráknál (bécsinél) sok tekintetben virulensebbé vált. Végül 
pedig szeretném megjegyezni, hogy Schwimmer 1910-es évek előtti levelezését és pub-
likációit a hagyaték rendezői ritkán osztották a dobozoknál kisebb egységekre, így e 
források tekintetében csupán a dobozok számára fogok hivatkozni.

Források

1.

Aletta Jacobs első levele Schwimmer Rózsának
Amszterdam, 1902. augusztus 1.74

(kézzel írott, NYPL RSP I. Box 2.)

Sehr geehrte Frau Schwimmer!

Obwohl keine Uebersetzung von dass Ihnen zugesandte Artikel, jedoch ein Auszug aus 
derselben von Fräulein Martina Kramers,75 1e Secretärin von der National Bund. 
Holländischer Frauenvereine, sende ich Ihnen.

73  MNL OL P 999, 43–50. doboz.
74  Aletta Jacobs német nyelvű levelei több helyen árulkodnak nyelvtudása hézagosságáról, a nyelvtani és 

egyéb egyeztetési hibák mellett több stilisztikai, szóválasztási és helyesírási hibát is találunk bennük.
75  Martina Kramers a holland nőmozgalom másik vezető személyisége Catt mellett, a Holland Nőegyesü-

letek Szövetségének titkára, az IWSA hivatalos folyóiratának, a Ius Suffragiinak a szerkesztője. Azt köve-
tően is levelezésben állt Schwimmerrel (1925-ig), hogy Catt 1913-ban szocialista irányultságú, házas 
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Aus „Frauenleben“76 lernte ich, dass es in Ungarn so wie überall im Anfang meist auf 
philanthropischen Boden stehende Frauenvereine giebt. Jedoch auch diese können sich 
zusammenschliessen, und dann wird wohl bald etwas besseres daraus wachsen. Aber 
können die ungarische Vereine nicht bei Marianne Hainisch in Wien anschliessen und 
ein Oesterreichist-Ungarisches Bund formen?77

Marianne Hainisch hat schon 13 große Vereine zusammengebracht.78

Ich kann jetzt noch nicht feststellen, wenn wir in Ungarn kommen, nur weiss ich, 
dass wir nicht eher 13 oder 14 September kommen können, denn 10. 11. und 12. ist 
dass [!] Congress Interparliamentary.79

Am liebsten und ersten möchte ich in Ungarn dass Gefängnis für Frauen in Maria 
Nostra sehen; ist das weit?80  Ich kann es nicht auf die Karte finden.

Wir haben hier diesen Sommer eine grosse Agitation für Frauenstimmrecht 
unternommen, wass mir auch die Monat August noch sehr beschäftigt. Mit unser 
Klerikales Ministerium können wir wohl nichts erreichen, aber zur propagandiren von 
die Idee ist auch etwas gewonnen.

Darf ich Sie freundlichst bitten, mit lateinische Buchstaben zu schreiben, die von 
mir viel geschätzte Inhalt Ihrer Briefe ist dann leichter zu lesen.
Mit besten Gruß und Hochachtung,

Ihre  
Dr. Aletta H. Jacobs81

élettársa miatt eltávolította a lap szerkesztői posztjáról. 1914 után három cikket publikált A Nő hasábjain. 
Rupp, 1997. passim.

76  A Frauenleben a Neues Frauenleben egyik elődlapja, 1894–1901 között látott napvilágot Bécsben, Helene 
Littmann (1866, Párizs–?) szerkesztésében. A periodika Schwimmer újságírói szárnypróbálgatásainak 
egyik első színtereként szolgált. Fontos még vele kapcsolatban, hogy a Monarchián kívüli országok nő-
mozgalma is követte.

77  Jacobs itt lényegében azzal kapcsolatban puhatolózik Schwimmertől, hogy lehetségesnek látja-e az oszt-
rákok és a magyarok közös szervezkedését, amelyre – amint az elkövetkező években bebizonyosodott – 
esély sem volt. 1902-ben szerveződött a BöF, az MNSZ pedig 1904 nyarán kezdte meg a működését.

78  Marianne Hainisch (1839–1936) a BöF elnöki posztjának betöltése előtt már évtizedek óta harcolt az 
osztrák nők egyenjogúsításáért az oktatás terén: az 1870-es években a leányok számára működtetett 
felső reáliskolák létrehozásáért lépett fel, 1888-tól pedig a Verein für Erweiterte Frauenbildung (Bécs, 
1888–1939) keretein belül azért agitált, hogy a gimnáziumok padsoraiban ne csak a fiúk ülhessenek. 
Bader-Zaar, 2006, 173–177; Hacker, 1997, 75.

79  Az 1888-ban alakult Interparlamentáris Unióról van szó.
80  A Hont megyei Márianosztrán az 1858-as évtől működött női börtön, amely a Szent Vince-rendi apácák 

irányítása alatt működött. A zárdaszerű fegyintézményben az első világháború évei alatt fiatalkorúakat, 
majd 1939-től politikai elítélteket tartottak fogva.

81  NYPL RSP I. Box 2.
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2.
Aletta Jacobs levele Schwimmer Rózsának  

esetleges magyarországi látogatásukról
Amszterdam, 1902. augusztus 12.

(kézzel írott, NYPL RSP I. Box 2.)

Liebe Frau Schwimmer,
Das Ziel unsre Reise ist die Interparlamentarische Friedensconferenz, welche von 9–12 
September in Wien stattfindet. Auf dieser Congresse waren immer viele Ungarn, und 
auch Graf Aponyi,82 soweit ich meine, eine von Ihre Minister, fehlte fasst nie. Ich 
dachte, das er auch jetzt wieder da sollte sein, und ich hoffte durch Ihm das Erlaubniss 
zu bekommen, nöthig zum Besuch an das Strafgefängniss Maria-Nostra. Glauben Sie es 
aber besser, dass Sie es für uns anfragen (auch für mein Gemahl), dann werde ich sehr 
gern Ihre freundliche Aberbietung acceptiren. Da Sie uns nach dort  einige kräftige 
Männer zu Hülfe. Mein Mann wird von die holländische Frauen unsre „Stuart Mill“, 
„die kräftigste Apostel für Frauen-Rechte genannt.83

Zu seiner Qualität als Mitglied von das Parlament, und in das, seit drei Jahren von 
Stadthalter von Amsterdam, hat er uns schon um ein Menschenleben meisten gebracht. 
Die Frauen können in Amsterdam jetzt zu alle Ämter angestellt worden, und werden 
gleichviel bezahlt wie die Männer. Aber über das alles sprechen wir lieber.

Von Wien aus soll ich Ihnen schreiben, um die Tag bestimmen, auf welchen wir in 
Budapest anlangen.
Mit vielen herzlichen Grüsse,

Ihre
Dr. Aletta H. Jacobs84

82  Apponyi Albert (1847–1933) miniszterre gondol, akinek felesége vezető szerepet töltött be az 
MNSZ-ben.

83  Carel Victor Gerritsen (1850–1905) holland radikális politikus, Jacobs férje.
84  NYPL RSP I. Box 2.
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3.
A Die Frau szerkesztőségének levele Schwimmer Rózsának,  

amelyben elutasítják az általa küldött cikk közlését
Berlin, 1901. augusztus 23.

– részlet –

(kézzel írott, NYPL RSP I. Box 2.)

Redaktion der Monatsschrift Die Frau85

Berlin, den 23ten 8. 1901

Fräulein R. Schwimmer

Wir bedauern, dass uns freundlichst übersandte Manuskript in unserer Monatsschrift 
nicht zur Verwendung bringen können, bitten Sie aber, sich hierdurch nicht abhalten 
zu lassen, uns geeignete Beiträge einzureichen […] wir das genannte Manuskript 
beifolgend mit verbindlichen Danke zurückgeben, […] hochachtungsvoll und ergebenst

Redaktion der Frau

4.
Aletta Jacobs levele Schwimmer Rózsának, amelyben  

a berlini IWSA-kongresszuson való részvételre buzdítja, és a nők  
magyarországi szervezkedésével kapcsolatos stratégiai kérdésekre  

hívja fel a figyelmét
Amszterdam, 1904. március 6.

(kézzel, NYPL RSP I. Box 5.)

Amsterdam 6. März, 1904.

Meine Liebe Rosika,
Da hast du wirklich wieder in die verdammte Deutsche Buchstaben dein Artikel 
geschrieben. Das ist nicht zu lesen. Wenn es in lateinische Buchstaben geschrieben war, 
hatte ich heute all meine Arbeit liegen lassen um es zu übersetzen und zu probieren es in 
ein unsre Zeitschrifte publicirt zu bekommen. Aber diese dumme Buchstaben machen 

85  A berlini lap Gertrud Bäumer szerkesztésében látott napvilágot 1893-ban, s a nőmozgalmi periodikák-
hoz mérten rendkívül hosszú ideig, 1944-ig maradt fenn.
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mich rasend. Warum soll man eine halbe Stunde suchen nach eine Syllable, wenn es 
Buchstaben gibt, welche durch die ganze Welt gebraucht und bekannt sind: sende es mir 
so bald wie möglich zurück.

Du must und sollst doch in Berlin kommen!86 Kannst Du nicht von einer Zeitung 
geschickt worden, welche Dich honorirt? Darf die Beamtinnen-Verein87 kein Frauen-
Zeitung ausgeben?88 Das muss doch eine gute Sache sein. Obwohl, wir müssen unsre 
Frauenblätter auch alle Financiell stützen, und die Redacteure werden nicht bezahlt. 
Das ist auch in England der Fall. Die Frauenblättern rendiren nirgendwo. Ich kenne 
mir Deine Position sehr gut eindenken. Ich habe das ja auch alles durchgemacht und 
muss jetzt auch noch vieles durchmachen. Aber jetzt habe ich mein Mann, und tröste 
mich damit, dass wir am Ende zusammenhalten. Und alle Kämpferinnen für neue und 
bessere Ideen theilen dasselbe Loos. Aber Du sollst sehen, wie rasch das ändert, wenn 
nur einmal die Bund Ungarischer Frauen besteht und wirken geht. Dan muss doch die 
Beämtinne Verein aufgenommen werden, und da kann man Dir doch nicht ausschließen.

Was ist das unglücklich, dass Deine gute Mutter Krank ist. Hoffentlich ist es keine 
gefährliche Krankheit. Ich soll in Berlin im Kleine Congressabtheilung über 
Frauenstimmrecht sprechen, und weiter muss ich das Rapport von Holland ausbringen, 
da ich die erste Delegierte von Holland bin. Ich muss Dich in Berlin mit einige von 
meiner Holländischen Freunde im Bekanntschaft bringen.

Kannst du in Wien, München und andre Städte keine Vorlesungen über die 
Ungarischen Frauen halten, und damit deine Reise gut machen?89 

Ich habe jetzt noch vieles zu thun. Es thut mir leid so vieles unschönes von Malvi 
Fuchs90 zu hören, Sie schrieb mir gerade vorgestern, dass Sie etwa mitten Mai in Holland 
kommt. Ihr Schreiben macht auf mir den Eindruck das sie überspannt ist, überarbeitet 
vielleicht, aber es kann auch aus andre Gründe sein. Mein Mann liebt Dich, so wie Ich, 
und für uns Beide bist du ein junges Geschöpf, das viel leisten kann und viel leisten soll.

Du, und auch die Fräuleine Willhelm,91 Grossmann92 und …93 sind in freundlichen 
Andenken bei Gerritsen. Ueber die Beämtinne-Verein spricht er von die gute, liebe 

86  Az IWSA berlini alapító kongresszusára gondol.
87  Vagyis az NOE.
88  Itt arról érdeklődik, hogy az NOE nem tudna-e kiadni esetleg egy hivatalos lapot, amelynek tudósítója-

ként Schwimmert Berlinbe küldhetnék.
89  Jacobs volt az, aki elsőként külföldi előadókörutakra buzdította Schwimmert.
90  Írásai az 1890-es évektől jelentek meg a magyarországi és a külföldi női, valamint nőmozgalmi lapokban, 

amit Schwimmerék egyáltalán nem néztek jó szemmel.
91  Willhelm Szidónia, az FE és az NOE választmányának oszlopos tagja, aki szinte minden idejét az egyesüle-

tekben töltötte, bekapcsolódott A Nő és a Társadalom Lapkiadó Társaság munkájába, több cikket küldött 
A Nő és a Társadalom, valamint A Nő számára. A tisztviselőnőként dolgozók érdekvédelmének és bérezésé-
nek kihívásai mellett rendszeresen szót emelt az üzleti záróra aktuális rendelkezései, valamint a szakma női 
képviselőinek házasulási tilalma ellen, illetve pályaválasztási tanácsokkal szolgált fiatal lányok számára.

92  A nevét az 1910 körül Gergelyre magyarosító Grossmann Janka (1881–1954) az NOE és az FE választ-
mányának tagja volt hosszú éveken át. Az NOE-t 1908 folyamán – Schwimmer elnöki posztról történő 
leköszönése után – alelnökként irányította, majd 1909-től már a szervezet elnöki tisztségét foglalta el.

93  Jacobs itt kihagyta egy név helyét. Esetleg Glücklich Vilmára gondolhatott.
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Kinder. Es freut ihm sehr die alle in Berlin zu treffen. Ich wollte das er zu Hause bleibe, 
so viele Frauen sind gefährlich, aber das Vergnügen lässt es sich nicht nehmen. Nun, lass 
dann kommen, was kommt.

Eine recht herzlicher Kuss von Deine Dich liebende
Aletta H. Jacobs94

5.

Anita Augspurg 95 felkéri Schwimmert, hogy képviselje  
a magyarországi nőmozgalmat a berlini tanácskozáson, illetve arra,  

hogy csatlakozzanak a szervezethez

München, 1904. április. 14.

(kézzel írott, NYPL RSP I. Box 5.)

München, den 14. von 4.
Von-der-Tann-Straße 15/e.96 

Sehr geehrte Frau,

Ich las kürzlich mit großem Interesse Ihren Artikel über politische Rechte der Frau in 
Ungarn aus der Wiener „Zeit“. Ich entnehme aus demselben Ihre vorzügliche 
Verkanntheit mit dem Gegenstand, der unsere II. Internationale Frauenstimmrechts 
Conferenz in Berlin an 3–4 Juni dieses Jahres beschäftigt. Dieselbe will als Hauptzweck 
die Constituierung einer Internationalen Frauenstimmrechtsliga erreichen. Wollen Sie 
nicht als Delegierte oder wenigstens als Vertreterin der ungarischen politischen 
Frauenbewegung anwesend sein und sogleich dem Ausschluss Ihres Landes an die 
Internationale Organisation die Wege bahnen?

Es würde mir eine große Freude sein, Sie in Berlin unter uns begrüßen zu können 
und hoffe baldigst Ihre Anmeldung entgegen nehmen zu dürfen.

94  NYPL RSP I. Box 5.
95  Anita Augspurg jogász, a német radikális nőmozgalom vezető személyisége a Deutscher Verein für Frauen-

stimmrecht (1902–1919, Hamburg) egyik alapítója és vezető tagja többek között Marie Stritt mellett.
96  München egyik elővárosa, az utca a nevét 1872-ben kapta.
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Wegen Programm, Wohnung etc. etc. sollen Sie sich an Fräulein. A. von Welczek,97 
Berlin W. 62. Lutherstrasse, 14 wenden.

In ausgezeichneter Hochachtung,
Anita Augspurg

6.
Alice Salomon98 előadás tartására kéri fel Schwimmert  

a berlini kongresszuson
Berlin, 1904. április. 27.

(gépelt, NYPL RSP I. Box 5.)

Bund Deutscher Frauenvereine
Internationaler Frauenkongress 1904.

Berlin, den. 27. 4. 04.
Friedrich Wilhelmstraße 7.

Sehr geehrtes Fräulein!

Im Namen unseres Organisationskomités bitte ich Sie beim Internationalen Kongress 
in der Sektion 2 (Frauenberufe) am 15 Juli in der Diskussion etwas über die Lage der 
Postbeamtinnen in Ungarn zu berichten. Für Oesterreich hat Fräulein Grohnemann99 

ein Referat zu dieser Frage, wir möchten aber auch gern über ungarische Verhältnisse in 
der Diskussion etwas hören. Ferner möchten wir Sie auch bitten über die 
Arbeiterinnenbewegung in Oesterreich und Ungarn ein kurzes Referat am 14. Juni zu 
übernehmen; etwa 15 Minuten. Ich weiß zwar, dass Sie schon vielerlei übernommen 
haben, wäre Ihnen aber sehr dankbar, wenn Sie uns trotzdem auch hierfür eine Zusage 
geben würden. Bitte um baldigen Bescheid, damit wir eventuell Ihren Namen in das 
Programm setzen können.

97  Adelheid von Welczek (1856–?) 1902-ben Augspurggal együtt rész vett a Deutsche Verein für Frauen-
stimmrecht megalapításában, illetve oroszlánrészt vállalt az IWSA berlini kongresszusának szervezésében.

98  Alice Salomon a berlini Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik jogelődjének alapítója, a 
szociális munka és a nők abban való szerepvállalásának előmozdításáért tevékenykedett. 1909-től az 
IWSA titkáraként, majd alelnökeként működött.

99  Caroline Gronemann (1869, Bécs – 1911, Bécs) az AöF és a BöF mellett számos bécsi női szervezet 
tagjaként működött, tisztviselőnőként pedig leginkább a nők oktatási jogainak előmozdításáért szállt 
síkra.
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Mit den besten Empfehlungen,
 Ihre ergebene,
 Alice Salomon
 Vorsitzender der Sektion 2.
 des Internationalen Frauenkongresses

7.
Adelheid von Welczek felkéri Schwimmert,  

hogy vegyen részt az IWSA alapító kongresszusán
Berlin, 1904. május 10.

(gépelt, NYPL RSP I. Box 5.)

Deutscher Verein für Frauenstimmrecht100

Sehr geehrte Frau!

Die Unterzeichnete erlaubt sich im Auftrag des Vorstandes des Deutschen Vereins für 
Frauenstimmrecht, Sie zu der am 3. und 4. Juni stattfindenden 2. Internationalen 
Stimmrechts-Konferenz einzuladen. Es werden dort Beratungen101 über die Gründung 
eines Weltbundes für Frauenstimmrecht stattfinden,102 welche von besonderer 
Wichtigkeit sein dürften. Wir hoffen, dass Sie diesen Beratungen Ihr Interesse zu-
wenden werden und würden sehr erfreut103 sein, Sie begrüßen zu können.

Hochachtungsvoll, 
A. von Welczek

100  1904 után a szervezet Deutscher Verband für Frauenstimmrecht néven működött tovább.
101  Utána áthúzva: „Über die Gründung”.
102   Kiemelés az eredeti szövegben.
103  Az eredetiben elgépelés miatt „erfrsut”.
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8.
Marie Stritt levele Schwimmer Rózsának arról,  

hogy mindent megtesz azért, hogy a kongresszusi részvételhez szükséges 
sajtóigazolványt biztosíthassák számára

Berlin, 1904. május 18.

(gépelt, borítékkal, NYPL RSP I. Box 5.)

Berlin, Hildebrandstr. 04. d. 18/5.

Sehr geehrtes Fräulein! Im Besitz Ihrer Zeilen von 15. d. M. erlaube ich mir mitzuteilen, 
dass für die Tagung des I.C.W. Journalistenkarten nicht ausgegeben werden, da von den 
geschäftlichen Verhandlungen die Presse und die Oeffentlichkeit im allgemeinen 
ausgeschlossen ist. Ihre Bitte um eine Pressekarte für den Internationalen Frauenkongress 
habe ich unserer Pressekommission übergeben und werde dieselbe auch meinerseits 
wärmstens befürworten. Wie es mit der Sicherung eines Platzes am Journalistentisch sein 
wird, kann ich beim besten Willen noch nicht sagen. Die Sache ist nicht so einfach, da der 
Andrang ein ganz enormer ist und die 4 Sektionen immer gleichzeitig tagen. Ich werde 
mich mit Ihrem Herrn Onkel 104 dafür ins Einvernehmen setzen und Sie werden von ihm 
näheres erfahren. Jedenfalls, werde ich in der Sache tun, was irgend möglich ist.
Mit ergebensten Grüßen

Ihre
Marie Stritt105 

9.
Adele Schreiber levele Schwimmer Rózsának  

egy tervezett budapesti előadással kapcsolatban
[Berlin-Charlottenburg], [1904. október 2.]106

(gépelt, borítékkal, NYPL RSP I. Box 6.)

104  Schwimmer anyai nagybátyja, a szintén újságíróként tevékenykedő Kácser Lipót a Magántisztviselők 
Országos Szövetségében töltött be vezető pozíciót. Pályája kezdetén jelentős anyagi támogatást nyúj-
tott unokahúgának, illetve publikációs lehetőségek biztosításával igyekezett előmozdítani külföldi 
karrierjét.

105 Lásd a 42. lábjegyzetet!
106  A levélen nem szerepel keltezés, de a ránk maradt borítékon megtalálható a feladás dátuma, amely 

1904. október 2. A feladási hely Berlin nyugati városrésze, Charlottenburg. Persze ebből nem tudhatjuk 
pontosan, hogy a levél megírta után közvetlenül postázta-e Schreiber a sorait, hiszen láthatóan kivárt a 
budapesti előadás pontos idejének egyeztetésével.
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Liebes Fräulein Schwimmer!
Ueber einen Vortrag in Budapest kann ich überhaupt erst eine Entscheidung fällen, 
wenn die Angelegenheit mit Wien geordnet ist, da ich ja sonst nicht einmal in Ihre 
Nähe komme. In Wien dürfte aber jedenfalls der November als Monat in Betracht 
kommen, und ich habe deshalb auch einen Vortrag in Dresden auf dieser Tour für den 
November festgesetzt. Wie hoch sich ungefähr die Spesen für den Abstecher von Wien 
nach Budapest und die unumgänglichen Nebenauslagen stellen, können Sie ja selbst 
beurteilen. Als Thema würde ich, für den Fall ich spreche, eventuelll eines wählen, das 
dewiss gerade in Budapest agitatorisch wirksam wäre. Zum Beispiel die Bedeutung der 
Frauenbewegung für Mutterschaft und Ehe. Da kann man einmal gründlich gegen 
diese dummen, bornierten Ansichten zu Felde ziehen und – die Sympathien der 
intelligenten Männer gewinnen! – Ihrem Artikel sehe ich gern entgegen. – Inzwischen 
herzlichen Gruss von

Ihrer
Adele Schreiber107

10.
Adele Schreiber újabb levele Schwimmer Rózsának  

a budapesti előadásának időpontjáról
Berlin, 1904. október 31.

(gépelt)

Berlin-Charlottenburg, den 31. X. 04.
Berlinerstrasse 60.

Liebes Fräulein Schwimmer!

Wir wollen jetzt den Zeitpunkt für die Vorträge in Budapest festsetzen und ich hoffe, 
dass Ihnen mein Vorschlag, den 29. und 30. November hierfür zu wählen, zusagt. Mit 
dem ersten Thema bin ich einverstanden, was jedoch das zweite anbelangt, so glaube 
ich, dass wir den Titel anders fassen müssen. Ich könnte dort vielleicht ähnlich sprechen, 
wie ich es in Wien in der „Heimat“ vorhabe, wo ich ja auch das ganze Gebiet, 
insbesondere aber die präventiven, respektive die sozialen Massnahmen zur Bekämpfung 
der Prostitution eingehend beleuchten will. Ich schreibe Ihnen in den nächsten Tagen 
wieder, sobald ich mir die Sache zurecht gelegt habe und möchte Sie nur bitten, mich 
keinesfalls auf den Titel „Abolitionismus und Reglementierung“ oder dergleichen 

107  NYPL RSP I. Box 6.
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festzulegen. Ich bin zwar selbstverständlich, wie jeder freidenkende Mensch 
Abolitionist, aber nicht in dem Mass,108 wie man es so häufig bei anderen trifft, die da 
denken mit der Aufhebung der Reglementarismus allein wäre in der Frage schon etwas 
getan. Das damit nichts getan ist, beweisen die Länder ohne Reglementierung, wie 
England etc. Bitte geben mir Nachricht wegen der Tage.
Mit den besten Grüßen,

Ihre
Adele Schreiber109

11.
Aletta Jacobs gratulál Schwimmernek  

az FEministák Egyesülete megalapításához
Amszterdam, 1905. február 16.

(kézzel írott, NYPL RSP I. Box 6.)

Amsterdam, 16. 2. 05.

Meine Liebe Rosika,

Dein Brief hat mich gefreut, Du hast grosses geleistet in die kurze Zeit. Ich schrieb 
schon Mrs. Catt über die Auffordrung, die sollst Du haben. Die Aristocratinnen und 
diejenigen, welche gerne dafür gehalten werden, sind überall dasselbe. In Denemarken 
hat man Frau Norrie, die Frau, welche dort alles geleistet hat, und die ganze Dänische 
Council trieb, davon gestossen, und in meiner Abwesenheit hat man hier dasselbe 
gethan mit meine gute Martine Kramers. Wohl habe ich alles angewendet Ihr wieder 
hinein zu bringen, aber ob es mir gelingen soll, glaube ich nicht. Man muss ja von mir 
auch nichts haben, aber man kann es bis jetzt noch nicht ohne mich thun.

5. März kommt Mrs. Perkins Gilman110 zu mir und bleibt bis 9 März. Natürlich 
soll Sie hier ein Vortrag halten, aber das war eine schwere Sache. Kein einziges Verein 
wollte Ihr einladen, selbst mein eigenesFrauenstimmrechtsverein nicht. Da sagte ich, 
gut, das soll keine Zwiespalt geben, aber Mrs P. G. soll doch hier sprechen. Ich ging 
nach 4 Aristokratinnen, zwei davon sind Freiinnen ich wusste das diese Ihre Bücher 
gelesen hatten, und zusammen formten wir ein Comitee. Ich schrieb ein Artikel in 
ein unser Tageblätten und noch vordem wir genau dem Datum und Ort annonciert 

108  Kiemelés az eredeti szövegben.
109  Lásd az 58. lábjegyzetet!
110  Charlotte Gilman Perkins (1860, Hartford – 1935, Pasadena), a korszak nagyra tartott amerikai femi-

nista szerzője, akinek munkáit A Nő és a Társadalom, valamint A Nő is lehozta, részben Schwimmer 
fordításában.
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haben, haben wir schon so viel Eintrittskarten verkauft, das es am Ende noch eine 
gute Speculation wird.

Ich glaube nicht, das sie111 jetzt nach Österreich und Ungarn kommen kann, denn 
Sie hat schon wieder Passage genommen, Sie will von Ostern im New York zurück sein. 
Aber Du kannst esprobieren, im Holland ist Ihr Address bei mir.

Vilma Glücklich erinnere ich mich natürlich, das ist doch keine Person, welche man 
jemals vergessen kann. Sie war mir sehr sympathisch. Sie sandte mir die Drucksachen, 
aber ich kann sie nicht lesen, es ist alles Ungarisch, bestehen vielleicht auch Deutsche 
Verhandlungen über dem neuen Verein? Wenn du Mrs. Carrie Chapman Catt schreiben 
willst, Ihr adresse ist: 205 W. 57th Street New York., aber Du kannst warten, ich bin 
sicher dass, Sie Dich schreiben soll.

Und jetzt deine liebe für Morphium! Liebes Kind, dass ist ganz etwas gewöhnliches. 
Ich bin sicher, das Du mir nicht glauben willst, das willen die Frauen niemals, aber das 
ist ganz natürlich und kommt immer vor bei unverheiratete Frauen, wenn die 23 oder 
25 Jahre vorüber sind. Das ist ganz physiologisch. Ich möchte mit Dir sprechen, denn 
Schreiben kann ich das nicht so, das Du mir begreifen und nicht misverstanden könnst, 
aber Du hast das mit alle Frauen gemein, allein bei die rohen und weniger gefühlende 
Frauen äussert sich das etwas anders.

Ich habe das auch viele Jahre durchgemacht, dass kommt, dass wir zu solide leben. 
Männer haben ganz dasselbe, wenn Sie Rein leben. Darum thun Sie es auch nicht. Ganz 
vernunftig; wenn Sie nur nicht prostituirte brauchen aber Prostituees machen.112

Ich hoffe, das es Deine Mama bald besser gehen soll und Du keine Materielle Sorge 
haben wirdst. Das ist zu arg! Das andere geht vorbei, aber sehr langsam.

Mein guter Mann ist nicht ganz wohl, seitdem wir aus America zurück sind. Er 
klagt immer über nervöse Störungen, und hat noch nicht an das öffentliche Leben theil 
nehmen können. Ich hoffe, das er vorübergehend ist, aber ab und zu fürchte ich, das es 
dauernd sein wird. Ich selbst bin wieder ganz und gar betheiligt an alle Feminist. Arbeit, 
und fühle mich sehr wohl.
Empfange von beiden die herzlichste Grüße,

Deine Dich liebende
Aletta H. Jacobs

111   Itt továbbra is Gilman Perkinsre gondol.
112  Schwimmer fiatal éveit excentrikus jelleméből adódó kisebb-nagyobb konfliktusai mellett búskomor-

sága, illetőleg Budapestre költözését követően morfiumfüggősége és egy-egy borúsabb időszakában al-
koholproblémái keserítették meg, amint az a levélből is kitapintható. A sorokból az is világossá válik, 
hogy alig három év elteltével Jacobs a szakmai mentorból Schwimmer bizalmasainak sorába lépett.
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12.
Marie Stritt gratulál Schwimmer Rózsának a Feministák Egyesülete  

alapításához
Drezda, 1905. február 16.

(gépelt, NYPL RSP I. Box 6.)

Dresden, den 16. Februar 1905.
Wintergartenstrasse 3.

Liebes Fräulein Schwimmer!

Die freundliche Zusendung Ihres schneidigen Artikels „Frauenstimmrecht in 
Ungarn“113 – den ich natürlich mit vielem Vergnügen für’s C.B. behalte – giebt mir 
Veranlassung, nicht nur Ihnen den herzlichsten Dank dafür auszusprechen, sondern 
auch überhaupt etwas von mir hören zu lassen, nachdem ich so lange geschrieben habe. 
Ich würde hinzufügen „unverantwortlich“ lange, wenn es nicht eben doch zwingende 
und zum Teil recht unangenehme Gründe – unter anderen wiederholtes Unwohlsein 
– gewesen wären, die mich vom Schreiben zurückgehalten haben. Also seien Sie, bitte, 
lieb und üben Sie Nachsicht!

Ich nehme die Gelegenheit wahr, Ihnen sowohl für alle inzwischen gesandten 
Notizen wie auch für Ihre Zeilen von 8. November und die freundliche Anerkennung 
für mein „erstes Auftreten in Ungarn“ auszusprechen. Dass die Sache nun bei Ihnen 
auch so fein in Fluss gekommen ist, war mir eine grosse Freude zu hören, und aufrichtig 
beglückwünsche ich Sie zur Gründung Ihres Feministenvereins, dessen verschiedene 
Publikationen ich mit großem Interesse gelesen habe. Seien Sie mir, bitte, nicht böse, 
dass ich es verbummelte, Ihnen die erbetenen Drucksachen unseres Rechtsschutzvereines 
zu senden. Ich entdecke eben die darauf bezügliche Karte, die ich seinerzeit in Ihren 
letzten Brief gelegt hatte, um sie gleichzeitig zu beantworten. Dadurch habe ich wohl 
den Brief, aber nicht mehr die Karte von Augen gehabt, und so ist es halt gekommen. 
Wir besitzen nun leider an Drucksachen nichts anderes als unsere Jahresberichte, von 
denen ich Ihnen einige Exemplare beilege, auf die Gefahr hin, dass dieselben post 
festum kommen und sie dieselben gar nicht mehr brauchen können.

Sie können sich denken, dass mich die Vorgänge in Ungarn auf das lebhafteste 
interessieren. So etwas von Ueberraschungen hat man ja kaum noch erlebt, unsere 
verschiedenen „Freunde“ aus der Gesellschaft bei Neumanns (inclusive meines übrigens 
sehr gescheuten Vetters) werden ja ziemlich trübe in die Zukunft blicken, und ich 
gestehe, dass ich selbst als Deutsche und als geschworene Feindin jedes Chauvinismus 
allerlei Besorgnisse hege. Andererseits kann man aber doch vielleicht hoffen, dass ein 

113  Valószínűleg erről a cikkről van szó: Neues Frauenleben, (1904) 14. 11.
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neuer, frischerer und moderner Zug in die Geschichte kommt,114 ganz abgesehen vom 
Frauenstimmrecht mit dessen Verwirklichung es ja wohl auf alle Fälle noch gute Wege 
haben wird. Vielleicht lachen Sie jetzt über mein laienhaftes Urteil, aber ich bin ja 
wirklich nur ein „outsider“ und habe als solcher gar nicht die Ambition, die Dinge klar 
zu überblicken. Die Pointe übrigens in Ihrem Artikel, dass Kossuth seinerzeit von einer 
Frau in die Volksvertretung entsandt wurde,115 ist köstlich und hat mir viel Spass 
gemacht. Natürlich bringe ich den Artikel sofort, da der Name des Sohnes gerade in 
aller Munde ist.

Hoffentlich geht’s Ihnen gut – von mir kann ich leider nicht das gleiche sagen, denn 
ich habe eben wieder eine dumme Halsentzündung überstanden. Seien Sie herzlich 
gegrüsst von Ihrer

sehr ergebenen
Marie Stritt

13.
Carrie Chapman Catt az FE alapításáról és az IWSA-hoz való csatlakozásáról, 

s annak gyakorlati kérdéseiről (tagdíj, kongresszusok stb.)
New York, 1905. március 4.

(gépelt, NYPL RSP I. Box 6.)

International Woman Suffrage Alliance

March 4, 1905

Fraulein Rosika Schwimmer,
7 Arena Strasse, Budapest, Hungary

My dear Fraulein Schwimmer:
I have had a letter from Dr. Jacobs and she tells me that there has been organized in 
Hungary a new society, and that a part of its program is woman suffrage. I am very glad 
indeed to learn of this movement of progress. I felt sure it would come sooner or later, 
and now I hope its members will be quite willing to become auxiliary to the International 
Woman Suffrage Alliance. Very likely they will not see this necessity, nor recognize the 
benefit. To show the Parliamentary Bodies that there is an International Alliance 

114  Kiemelés az eredeti szövegben.
115  A magyar nők rendelkeztek a 19. században néhány olyan joggal, amellyel az európai nők többsége nem. 

Ezek egyike szerint az elhunyt főrendek feleségei, bár nem vehettek részt az országgyűlésen, követeket 
küldhettek maguk helyett. Schwarz, 2008, 13–14. Kossuth Lajos is ilyen főrangú özvegyek követe-
ként vehetett részt az 1825–1827. évi pozsonyi országgyűlés tárgyalásain.
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composed of the women of many countries, who are fighting for their political freedom, 
is one of the strongest arguments we can use, and although the United States is supposed 
to be a very progressive land in reference to all things which concern women, we have 
found it of benefit even here, and I am perfectly positive you will find it of great benefit 
in Hungary.

Eight countries are now auxiliary and have paid their dues for the past year. These 
are: England, Australia, Norway, Sweden, Denmark, Holland, Germany and the United 
States. A new society has perhaps by this time been formed in Switzerland, and its dues 
have already been paid, but we do not yet count that as auxiliary for I am not sure that 
the work is quite complete. Before long Canada and France will also be members. 
I hope before the year is out that there will be an organization in Italy as well, – and so 
the movement grows. I cannot tell you how happy we should be to welcome Hungary 
into our Alliance, and I feel sure that in time the Alliance will help Hungary. I have just, 
today, received a letter from Berlin and one from Copenhagen, and both say that their 
suffrage work was given quite a boom through the fact of our International Organization.

I enclose a constitution, which unfortunately is in English. You will see that new 
societies may become auxiliary by paying twenty marks per year when the membership 
is small, as I presume it is in Hungary. The money could be easily raised by asking each 
member to pay a trifle toward it. In 1906, we shall hold our next meeting in London, 
and we shall want a delegate from Hungary to come and tell us all about the new 
organization, and that delegate will learn what all the other countries are doing and will 
take home with her new inspiration and courage to continue the work there. I beg you 
to urge the progressive women of Hungary to join the progressive women of all the 
world through our International Alliance. Our cause is the same whether it is in 
Hungary, or Australia, or in the United States, and we can help each other much 
through this fraternity.

Will you kindly tell me what the new organization is called and also what it proposes 
to do?

I have very pleasant recollections of your bright face in Berlin, and I shall hope that 
I may meet you again in London.
With most cordial good wishes, I am,

Yours truly
Carrie Chapman Catt116

116  Lásd a 9. számú lábjegyzetet!
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14.
Carrie Chapman Catt újabb levele  

az FE-vel kapcsolatos szervezeti kérdésekről (arról, hogy miért Glücklich  
az elnök), az egyesület nemzetközi integrációjáról és esetleges  

magyarországi látogatásáról
New York, 1905. április 22.

(gépelt, NYPL RSP Box 7.)

New York, April 22nd, 1905.

International Woman Suffrage Alliance

Miss Rosika Schwimmer,
VII. Arena Str. 7, Budapest, Ungarn, Hungary.

My dear little Friend:
I am delighted to learn that the Hungarian Association has consented to become 
auxiliary to the International Alliance. We are glad to welcome it. I shall write a letter 
at once in reply to the official one which I have received from the President and 
Secretary. One thing puzzles me greatly. At the head of the letter is the name “Glücklich 
Vilma” but then the name is signed “Vilma Glücklich” as President. I do wonder why 
this is so!

You need not apologize for your English. You will not need to work so very hard to 
quite master it. I have been studying German since I came home from Berlin, and a busy 
woman, such as I am, has so many interruptions, that study of any kind is difficult. 
If  I  could only write German as well as you write English, I should be very much 
encouraged. Nevertheless, I am persevering, and hope to be able to read at least 
understandingly. When I do, I shall come over to Budapest and pay the New Hungarian 
Society a visit perhaps.117 

I am very glad indeed to write you my opinion upon marriage, as you suggest.
I am going to make a note of your new organization in the Women’s Journal and will 

send you a copy.
It is practically settled, although the vote has not yet been taken, that our meeting in 

England will be held the last week in May, next year, 1906. I shall hope to see you there, 
as well as the other Hungarian ladies. In the meantime, let me know anything important 
which happens in Hungary in reference to our women’s movement.

117   Kiemelés az eredeti szövegben.
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With best wishes for you personally, and for the prosperity of the new Society, I am
Faithfully yours,

Carrie Chapman Catt

I have been keeping this letter all this time, thinking each day that I should write the 
little article you wish on marriage, but I have not found time. Later I shall do so, and 
will send it when I can.

Yours,
C.C.C.118

15.
Carrie Chapman Catt levele Schwimmer Rózsának arról,  

hogy Magyarország miért fontos az IWSA számára
New York, 1905. szeptember 7.

(gépelt, NYPL RSP Box 7.)

International Woman Suffrage Alliance

September 7, 1905.
Frauelein Rosika Schwimmer,
VII. Arena Strasse 7, Budapest, Hungary

My dear little Hungarian Friend:
It is with great pleasure that I have complied with your request to send some suffrage 
literature. I have asked our headquarters to send you quite a package, and hope it will 
be in your hands upon your arrival in Budapest.

I must plead very guilty for not having sent you the article which I promised, but the 
real reason I have not sent it is that I did not know what to say. You asked me to write 
something to show that the women of America were not neglectful of their homes and 
their duties as wives and mothers. Now they are not so, but I thought it is a very difficult 
thing to prove that they were not neglectful and hardly knew how to get at it, so I have 
not done it. If you will tell me again a little more definitely just what you want, I will try 
my hand at the article if it is not now too late.

It quite stirs my blood to learn of the prospective bill in Hungary.119 If I only knew 
your language I should be tempted to come on the first steamer and join you, in the 

118  NYPL RSP Box 7.
119  Valószínűleg a választójogi reformtervezetről van szó, amely szerint a 24. életévüket betöltött, írni- 

olvasni tudó férfi polgárok kaptak volna választójogot, ami az addigi választásra jogosultak (6,2%) szá-
mát megduplázta volna.
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hope that I might be of some service to you in this new struggle. As it is, I can only hope 
that you are meeting with success, and that the women of Hungary will secure something 
from the new movement.

I thank you for having sent me the paper containing your article, which I have read 
with great interest.

This opportunity in Hungary interests me greatly; in fact, all Americans have an 
especial interest in the movement toward greater liberty for the people of Hungary. 
Although it was before my day that Louis Kossuth came to this country, yet his presence 
here made so profound an impression that his visit has passed into history and has 
especially familiarized Americans with the movement at that time. I believe he was the 
only man who ever been permitted to address an American Congress in session. Something 
of the spirit of the leaders of that time must still be at work in your country, and I hope 
that spirit will take possession of your Parliament and give not only to Hungary but all the 
world some good news of human liberty achieved. If there is anything in the world which 
I could do to help you, I would do so with greatest willingness.

I am glad you could have the little visit with Dr. Jacobs, who is a dear helpful friend. 
I am so grieved at the loss of her husband.120 He was such a brave, great, strong man, that 
I cannot feel resigned to his departure from this world where such men are so rare.

I shall write very soon to your President concerning matters of the International 
Alliance. In the meantime, if there is anything I can do, you have but to command me 
and I shall be at your service. With best of wishes to you, the new Suffrage Society, and 
to your beloved Hungary, I am

Yours truly,
Carrie Chapman Catt

16.
Aletta Jacobs levele Schwimmer Rózsának a Catt-tel való  

budapesti látogatásuk terveiről
Amszterdam, 1906. június 23.

(gépelt, NYPL RSP I. Box 9.)

Amsterdam, Juni 23, 1906

Meine Liebe Rosika, Ich war recht froh gestern wieder etwas von Dich zu hören. Das 
Du vieles und gutes gearbeitet hast, sah ich in die verschiedene Zeitungen. Ich hoffe 
sehr, das Du Deinen Verein in Kopenhagen121 vertreten sollst, das kann doch nicht, das 

120  Jacobs férje 1905. július 5-én hunyt el rákban.
121  Az IWSA kongresszusát 1906-ban Koppenhágában rendezték meg.
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Du nicht dabei bist und mit überlegen sollst, was zu thun ist. Der Apponyi122 ist ein 
falscher Person, er ist ein Streber, weiter nie nichts.123

Das Du Dich zu einer Rednerin entwickelt hast, braucht Dich nicht zu wundern. Es 
fehlte Dir nur Uebung, die hast Du jetzt auch, da war der Rednerin fertig. Jeder welche 
gut schreibt, kann auch reden, Du schreibts besser wie gut. Du sollst darum auch eine 
sehr gute Rednerin sein. Das ist keine Smeichelei, aber Wahrheit.

Ich sehe wieder ganz gut aus, und fühle mich unendlich viel besser, aber alles ermüdet 
mich nach kurzen Zeit. Am liebsten mochte ich die ganzen Sommer gans allein irgendwo 
im Wald durchbringen, und das kann leider nicht. Auch wir sitzen im groszen Streit 
jetzt. Die ganze Monat July habe ich noch zu arbeiten, und Anfang September fangen 
hier meine Vorträge schon wieder an. Carrie Catt und May Hay waren einen Tag hier auf 
Ihre Durchreise nach Kopenhagen. Catt erzählte mich das Sie Dir geschrieben hat, das 
wir beiden, Sie und ich, jedenfalls in Budapest kommen sollen. Ich muss aber genau 
wissen, wenn Du meinst das wir kommen sollen. Dass muss alles hier geregelt werden. 
Kannst du mir jetzt schon schreiben, was Du vor hast? Und um welche Zeit Du uns am 
liebsten hast? Ich soll dann sehn, was ich thun kann. Charles [ Jacobs fia] kommt mit 
nach Kopenhagen, und auch eine von seine Freundinnen. Das junge Mädchen war schon 
3 Monate bei mir zu Hause, und freut sich sehr auf unsere Reise. Die jungen Leute 
täglich in meiner Nähe hat mich unendlich gut gethan. Sie kennen keine anhaltende 
Verdrusz, da ist immer eine welche etwas, zu lachen und plaudern hat. Wir hatten den 
ganzen Winter immer eine von diese junge Madchen zu Hause.

Kontest Du das Report lesen, was ich Dir gesandt habe, das was unsere Verein an die 
Regierung und an die Konigin uberhandet hat. Das war von ein junges Madchen 
geschrieben, eine Jüdin, tochter von ein unser Professoren.

Von Malvi Fuchs höre ich nichts mehr, das soll jetzt wohl aus sein. Ich bin froh dass 
es aus ist, aber doch habe ich groszen mitleid mit Ihr. Ich glaube das sie sich sehr 
unglücklich fühlt.

Grüsze mich Vilma Glücklich und alle Deine Liebe Freundinnen. Ich denke wohl 
einige Tage früher im Kopenhagen zu kommen und hoffe Sie alle dort zu treffen. Meine 
herzliche grusse für Dich, hoffentlich sehen wir uns bald.

Deine Dich liebende,
Aletta124

122  Itt ismételten Apponyi Albertre utal Jacobs.
123  Áthúzás az eredeti szövegben.
124   NYPL RSP I. Box 9.
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17.
Adelheid von Welczek meghívása Schwimmer Rózsának,  

hogy a Deutsche Verein für Frauenstimmrecht fiókszervezeteiben is  
tartson előadásokat
H. n., é. n. [1906. ősz]

(kézzel írott, NYPL RSP I. Box 10.)

Adelheid von Welczek

Sehr geehrtes Fräulein! Ich höre, dass Sie bald nach Deutschland kommen125 und wäre 
es sehr erwünscht, wenn Sie vielleicht auch in einigen unserer Vereine sprechen könnten. 
Darf ich vorläufig fragen, um welche Zeit Sie [olvashatatlan szó] noch frei wären und 
welches Ihre Bedingungen sind? Ich würde mich dann rechtzeitig mit den Vorständen 
in Verbindung setzen.
Mit freundlichen Gruss,

A[delheid] von Welczek126

18.
Carrie Chapman Catt tájékoztatja Schwimmer Rózsát  

Budapestre érkezésükről Aletta Jacobsszal, valamint reflektál  
az FE által tervezett programokra

Berlin, 1906. szeptember 17.

(gépelt, NYPL RSP I. Box 10.)

10 Victoria Luise Platz W.
Berlin, Sept. 17. 1906.

My dear Fräulein Schwimmer:

Your letter is just here. I am sorry the meetings cannot be postponed, but I see the 
reason for your views very well.
The program is agreeable with possibly three exceptions.

(1) I have looked up our route, and we must arrive at 7 o’clock p.m. from Brünn 
(provided a meeting is arranged there). If that will give us time to change our 

125  Itt Schwimmer első, az évek folyamán szokásossá váló őszi, németországi előadókörútjára utal.
126   NYPL RSP I. Box 10.
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dresses and go to Frau Zipernovszky127 for supper, well and good. If supper should 
be at 8:30 or 9 we could do it, but otherwise we must not have it that night.

(2) I fear you are making so elaborate a plan, that it will cost more money than the 
little Hungarian Suffrage Association [!] can easily pay. Don’t my dear girls, be 
too ambitious concerning our reception!! We must not make debts.128

(3) I do not know about the tea on Saturday. That would be an impossibility in my 
country. It would be such a violation of custom that it would make us, and our 
cause quite ridiculous. That it is quite otherwise in Hungary, must be true, or 
you would not have suggested the matter. So I leave that matter to Dr. Jacobs. 
If she approves, then I do.

(4) We shall arrive Oct. 11 as I have said, et 7 p.m. We shall remain until 8.50 A.m. 
Oct 19. We shall wish some of this time for rest, and some for quiet sightseeing 
just like ordinary tourists,129 so pray do not think we are to be entertained and 
looked after all this time.

(5) I will write Frau Hainisch concerning Wien. Some friends have been delighted 
with Hotel Hungaria.130 Will that be a suitable place for us to go? Or do you 
prefer that we go to some other hotel? There may be a difference if a tea is to be 
given at our hotel, so I ask.

Again, let me say, do not be extravagant and thus make a heavy load for the little Society 
to carry?

With most cordial greeting, I am,
Yours,

Carrie Chapman Catt

19.
Carrie Chapman Catt és Aletta Jacobs budapesti programja

Budapest, 1906. október 6.

(gépelt, NYPL RSP I. Box 10.)

Feministák Egyesülete VI. Kemnitzer utca 19.

Mrs. Carrie Chapman-Catt és dr. Aletta H. Jacobs Budapesti tartózkodásának prog-
rammja:

127   Zipernovszky Károlyné (Anna) az FE választmányának tagja volt.
128  Kiemelés az eredeti szövegben.
129  Kiemelés az eredeti szövegben.
130  Legtöbbször a kapuit 1871-ben megnyitó, luxusigényeket is kielégítő Duna-parti szállodában helyezték 

el az FE Budapestre érkező külföldi vendégeit.
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Pénteken, f. hó 12-én, este 6 órakor: Előadás a Terézvárosi kaszinó dísztermében 
(Andrássy út 39.). Utána társasvacsora a Royalban. Részletek az Értesítő131 októberi 
számában.

Vasárnap f. hó 14-én, d. u. 3 órakor: Nagygyűlés az újvárosházán.
Hétfőn, f. hó 15-én, d. u. 5 órakor: Magyar orvosnők összejövetele dr. Aletta H. 

Jacobs tiszteletére, dr. Steinberger Saroltánál.
Kedden, f. hó 16-án, d. u. 4 órakor: Búcsúösszejövetel egyesületünkben (V., Mária 

Valéria utcza 12.) csakis egyesületünk tagjai számára, a kiknek megjelenését ez úton kéri
Budapesten, 1906. október 6-án

A választmány

20.
Carrie Chapman Catt Schwimmer Rózsának címzett levelében értékeli 

a magyar nőmozgalmat (az osztrákhoz képest) és kéri,  
mindenképp küldje el számára A Nő és a Társadalom első számát,  

amelyet mind ez idáig nem kapott meg
1907. február 13.

(gépelt, NYPL RSP I. Box 11.)

IWSA
New York City, February 13rd, 1907.

Fraulein Rosika Schwimmer
Budapest, Hungary
My dear friend:

Your postal has been duly received. I will attempt to secure a paper containing the 
Hungarian article and to have it promptly sent you. I gave your name to the Women’s 
Journal to have one sent to you but I presume that there was some mistake about it. 
I have not received the copy you promised me of your newspaper. Perhaps the first copy 
has not yet appeared. Please do not fail to send me one for I want to see what your paper 
looks like and want to know also what you have named it and then I wish you would tell 
me what the name is when translated into English. I am very glad indeed that the paper 

131  A Feminista Értesítő Glücklich Vilma szerkesztésében jelent meg 1906 folyamán havi rendszerességgel, 
azonban túlzás lenne a szó szoros értelmében vett periodikaként kezelni, hiszen elsősorban a következő 
tartalmakat közölte: egyesületi naptár, meghívók az FE programjaira, tanfolyamok, beszámolók a meg-
rendezett előadásokról. Publikálták továbbá az FE 1906. eleji taglistáját, az aktuális pénztári jelentést, 
illetve Schwimmer beszámolóját a koppenhágai IWSA-kongresszusról.
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has been established and also that you can remain in your own land to do the work 
which is so dear to you.

In the article which I wrote for the Journal on Hungary, I could not sing the praises 
of the Hungarians quite so loud as I would have been happy to do as I thought the 
Austrians would think that we were making an unfair comparison and as we wish them 
to organize and join with us I did not want to hurt their feelings. There are some fine 
women among them and there is no doubt what they would have a fine organization if 
it were not for the oppressive laws there which prevent it.132 Thank you for all the many 
kind words, I am glad that Miss Glücklich has been in the country at work, and also, to 
know that some interest has been awakened outside of Budapest, for that is very 
desirable. With my cordial good wishes, I am,
Your very truly

[Alatta ceruzával]: This is a new stenographer. Please excuse her mistakes.
Carrie Chapman Catt133

132  Az Ausztriában 1867-től érvényben lévő Vereinsgesetzre, vagyis egyesületi törvényre utal, amely igyeke-
zett ellehetetleníteni a politikai céllal szerveződő csoportok működését. A törvény második szakasza a 
bevezető 29. §-t követően hat pontban korlátozta a politikai célkitűzéssel életre hívott egyesületek jog-
körét. A nőkre és kiskorúakra vonatkozó 30. § mellett az alábbiakról rendelkeztek: az egyesületek vá-
lasztmánya minimum öt, maximum tíz tagból állhatott (31. §), az új tagok nevét három nappal a belé-
pést követően be kellett jelenteni a helyi hatóságoknak (32.  §). Nem alapíthattak fiókszervezeteket 
(33. §), nem lehettek tagegyesületeik, nem viselhettek jelvényeket, kitűzőket (34. §). A korlátozások 
miatt alapszabályaikból a politikai célokat szándékosan kihagyni kényszerülő nőegyletek számára azon-
ban az utolsó, 35. § a leglényegesebb: „Wenn ein nicht politisches Verein seine Tätigkeit auf politische 
Angelegenheiten ausdehnen will, hat er sich den für die Bildung eines politischen Vereines geltenden 
Anordnungen dieses Gesetzes zu unterziehen. Ob ein Verein als ein politischen zu betrachten sei, ist 
von der Landesstelle und in den Fällen des §11., sowie in Recursfällen, vom Ministerium des Innern zu 
beurteilen.” Gesetz vom 15. November, 1867 (134/1867).

133  NYPL RSP I. Box 11.
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21.
Pogány Paula134 és gróf Teleki Sándorné135 tájékoztatják  

az MNSZ elnökségét, hogy az IWSA 1913-as kongresszusát  
Budapesten tartja, s kérik a segítségüket a szervezési költségek  

összegyűjtésében
Budapest, 1912. április 20.

(gépelt, NYPL RSP Box 497.)

Budapest, 1912. április 20.

Tekintetes Elnökség!

Az 1911. nyarán Stockholmban tartott választójogi nőkongresszus az osztrák és ma-
gyar választójogi nőmozgalom meghívása között választván, egyhangúlag azt határoz-
ta, hogy legközelebbi kongresszusát 1913 nyarán Budapesten tartja. Ez az elhatározás, 
amely mind az öt világrészből Magyarországba vonzza a kultúrvilág szellemi kiválósá-
gait, úgy férfiakat, mint nőket, nagy megtiszteltetés hazánkra nézve. Azt bizonyítja, 
hogy nőmozgalmunk külföldön az osztrák nőmozgalomnál nagyobb tekintélynek és 
elismerésnek örvend.

Ez a megtiszteltetés kétségen kívül örömmel tölt el minden gondolkodó magyar 
embert, de az öröm és a büszkeség kell, hogy nagy felelősségérzetet is váltson ki belő-
lünk, amely munkára egyesítse az egész magyar társadalmat. A kongresszus sikere ugyan 
mindannyiunk nemzeti ügye, de erős a reményünk, hogy a külföld eddigi véleménye a 
magyar asszonyok vendégszeretetéről különösen őket serkenti majd fokozott munkára 
és összetartásra.

Tudjuk, hogy mindazok, akik hozzánk ígérkeztek, azért teszik majd meg a nagy utat 
– ki Ausztráliából, ki Amerikából –, hogy Magyarországot megismerjék, hogy Magyar-
országról hírt vigyenek. De mi többre vágyunk. Mi azt akarjuk, hogy Magyarországot 
meg is szeressék. De ez csak úgy lesz elérhető, ha mindannyian egymás mellé sorako-
zunk, hogy őket a magyar vendégszeretet híréhez képest fogadjuk.

134  Pogány Paula 1908-ban Gergely Jankával közösen töltötte be az NOE alelnöki posztját, emellett az FE 
választmányában is aktív szerepet vállalt. Az alapítástól részt vett A Nő és a Társadalom Lapkiadó Tár-
saság munkájában, 1911–1913 folyamán pedig az IWSA-kongresszus „előkészítő bizottság”-ának osz-
lopos tagja volt. 1914-től A Nő egyik szerkesztőjeként működött. Az első világháborút követően 
Schwimmerhez hasonlóan az USA-ba emigrált.

135  Teleki Sándorné született Kende Júlia (1864, Pest – 1937, Budapest), az FE egyik arisztokrata szárma-
zású választmányi tagja, A Nő szerkesztőbizottságának tagja, aki a budapesti IWSA kongresszus szerve-
zésében is oroszlánrészt vállalt. A Nő és a Társadalom, valamint A Nő rendszeres szerzője, általában írói 
álnevén (Szikra) publikált. Életéről és munkásságáról Fábri 1996, 159–180.
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Ezért kérjük bizalommal a mélyen tisztelt Egyesületet: vegye ki részét a vendégfoga-
dás kellemes kötelességéből azzal, hogy az egyesület kebelében köröztesse mellékelt 
gyűjtőívünket.

Biztosan számítunk a mélyen tisztelt Egyesület Nagybecsű támogatására abban a 
munkában, amelynek célja, hogy az érkezendő jeles és nagynevű vendégek jól érezzék 
magukat hazánkban.

Honleányi üdvözlettel,
Gr. Teleki Sándorné

Pogány Paula.136

22.
Az IWSA-kongresszus szervezőbizottságának körlevele a tagoknak arról, 

hogy az MTK–BTC futballmérkőzés bevételének egy részét  
Brüll Alfréd kezdeményezésére az esemény szervezésére ajánlják fel

Budapest, 1912. október 24.

(gépelt, NYPL RSP Box 497.)

A Nők Választójogi Világszövetségének VII. Kongresszusa

Budapest, 1912. október 24.

Igen tisztelt Tagtárs!

Megyeri Izidorné tagtársunk és fivére, Brüll Alfréd úr, voltak szívesek kongresszusunk 
javára labdarúgó mérkőzést felajánlani.

A mérkőzésben részt vesz a Brüll Alfréd vezetése alatt álló Magyar Testgyakorlók 
Köre (MTK) és a gróf Teleki Sándor elnöklete alatt álló Budapesti Torna Club (BTC) 
első számú csapata.137

A mérkőzés érdekessége abban áll, hogy a magyarországi bajnok-csapatot, a ferenc-
városi Tornaclubot az idén a mi kongresszusunk javára mérkőző mindkét csapat „meg-
verte”, és most ez a két győzelmes csapat egymással szembekerül.

Minthogy ez a sportesemény kongresszusunk vendégfogadó alapja javára történik, 
mindenképpen érdekünk, hogy a rendelkezésre bocsátott jegyeket magunk igénybe ve-
gyük és másoknál elhelyezhessük. E célból mellékelve küldünk:

136  NYPL RSP Box 497.
137  Az eseményről és az FE adománygyűjtő akciójáról publikált újságcikkeket Szegedi Péter bocsátotta ren-

delkezésemre, amit ezúton is hálásan köszönök.
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[ ] darab páholyjegyet, ára 10 korona (egy-egy páholyban négy hely van. A páho-
lyok egészben eladhatók vagy egyes helyek külön adhatók)

[ ] darab számozott tribünjegyet
Amidőn kérjük, hogy e jegyekből minél többet eladni és a mérkőzés látogatottsága 

érdekében minden lehetőt megtenni szíveskedjék,
vagyunk,
Tagtársi üdvözlettel,

Teleki Sándorné elnök
Haller Györgyné

A Gazdasági Bizottság elnöke

23.
Az 1913. június 11–12-i bécsi előkonferencia programja

Bécs, 1913. június 11–12.

(gépelt, NYPL RSP Box 497.)

Conférence Préliminaire de l’Alliance Internationale pour le Suffrage des Femmes

Vienne
Le 11 et 12 Juin 1913

L’Alliance Internationale pour le suffrage des femmes a décidé – suivant á la résolution 
prise au Congrès de Stockholm – d’accepter l’invitation présentée par le Comité 
Suffragiste Autrichien et de convoquer une Conférence Préliminaire pour le 11 et 12 
Juin 1913 á Vienne, quasi comme prélude pour le Congrès Internationale, qui aura lieu 
á Budapest de 15 au 20 Juin.

Pour la première fois depuis l’existence du Mouvement féminine en Autriche, une 
réunion internationale aura lieu á Vienne et cet événement ne tardera pas d’éveiller le 
plus vif intérêt. De tous les pays du monde des femmes et des hommes viendront se 
ressembler dans le magnifique capital de l’Autriche pour démontrer, que la question du 
suffrage des femmes est au premier plan de l’intérêt général et pour s’unir dans un 
[olvashatatlan szó] commun pour l’affranchissement des femmes.

Le comité Autrichien pour le Suffrage des Femmes tâchera de faire son mieux pour 
rendre á ses hôtes le court séjour á Vienne aussi agréable et intéressent que possible et 
pour prouver, qu’á Vienne, la ville bien connue des jouissances et du plaisir de la vie, le 
sens et l’intelligence pour les questions sérieuses n’en est pas moins développé. Un grand 
nombre des femmes viennoises, des artistes en vue, les femmes en tête du mouvement 
féminine etc. se sont réunies, pour faire tous les préparatifs nécessaires et pour montrer 
par la cordialité de leur accueil, que l’hospitalité viennoise mérite sa renommée.
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Le Programme la Conférence a été fixe comme suit: Le soir du 11 juin 1913 une 
réception sera offerte par le Comité suffragiste autrichien; le matin de 12 juin un partie 
dans la ville et une visitation des curiosités les plus connues sera faire, le soir une grande 
assemblée publique aura lieu et une souper réunira tous les partisans de la démonstrations. 
En outre des invitations privées seront présentées. Le journal des femmes « Wiener 
Mode » va offrir l’après-midi du 12 juin un « five o’clock tea » musical. Une visite á 
l’Exposition adriatique au renommé « Prater » est aussi prévue.138

138  A budapesti IWSA-kongresszusról, egyúttal a bécsi előkonferenciáról Leopoldine Kulka tudósított egy 
vezércikk formájában a Neues Frauenleben hasábjain, aki mindkét eseményen részt vett. Az írás Kulkaz 
FElütésszerű kérdésével indul: „Was ist Sinn und Zweck internationaler Kongresse?” A bevezetőben 
leírja, hogy alapvetően kétféle kongresszus létezik: az egyik, amikor pl. orvosok tanácskoznak azért, 
hogy megosszák egymással kutatási eredményeiket. A másik pedig véleménye szerint a bécsihez és a 
budapestihez hasonló választójogi kongresszus, amely egyúttal „propagandisztikus konferencia”. A bécsi 
előkonferenciát „Vorkonferenz” helyett sokkal inkább „Frauenstimmrechtstag”-nak kellett volna nevez-
ni véleménye szerint, hiszen a budapestinél sokkal kisebb közönségre számíthatott. Kiemeli, hogy az 
esemény célja ugyanakkor nem az volt elsősorban, hogy a budapesti tanácskozáson is részt vevő nőket 
vendégül lássa, hanem hogy a lakosság figyelmét felhívják a választójog fontosságára. Kulka megnyugta-
tónak tartja, hogy a rendezvények propagandacéljai mindkét fővárosban teljesültek, s konkrétan beszá-
mol a császárvárosban tartott programokról is: a patinás Musikvereinsaalban tartották az összejövetelt, 
amelyen a napisajtó is kiemelten képviseltette magát, s amelyen Henriette Fürth bejelenthette, hogy az 
összejövetel napján a norvég nők megkapták a választójogot. A bécsi események mellett a budapesti 
történésekről is beszámolt, többek között Gina Krog beszédéről. Kulka is szó szerint idézett a Bécsben 
elhangzott beszédekből ugyanabban az optimista hangulatban, mint ahogy Schwimmerék tették A Nő 
és a Társadalom hasábjain, s természetesen itt is előkerült az egyesületi törvénnyel szemben megfogal-
mazott kritika: „Wir hätten gewünscht, daß einige unserer Männer bei der Tagung dabei gewesen wä-
ren, vielleicht hätte es doch ihr Ehrgefühl ein wenig getroffen, zu sehen, daß die Frauen das Großstaates 
Oesterreich nicht wie die aller anderen, auch der kleinsten europäischen Staaten, eine vollzählige De-
legation in die Internationale entsenden könnten, sondern etwa an der Seite der orientalischen Länder 
rangieren mußten, dank unseres berühmten § 30 des Vereinsgesetzes, der ihnen die Bildung eines 
Stimmrechtsverbandes verbietet. Wir zu Hause wissen es freilich, daß trotz §30 die Frauen, bürgerliche 
wie proletarische, sich nicht nur zum Kampf ums Stimmrecht organisieren, sondern auch nach ihren 
Kräften politisch arbeiten, in politischen Versammlungen sprechen und Wahlbarkeit leisten, in den 
Augen unserer Kameradinnen im Ausland aber sind wir das Aschenbrödel.” Kitért a budapesti 
propaganda- összejövetelekre is, emellett valamennyi delegált beszédéből közölt egy rövid kivonatot. 
Fontos, hogy a konferencia kísérőprogramjai kapcsán érintett néhány szervezéssel kapcsolatos problé-
mát is, jelesül, hogy az esti mulatságok programjait hónapokkal korábban szétküldték, de a napközben 
folytatott megbeszélésekét nem, s így lehetetlen volt igazán komoly diskurzusokat folytatni. A kongresz-
szus egyik felvetésére, mely szerint a Ius Suffraggiinak önálló szerkesztőségre, illetve nemzetközi irodára 
lenne szüksége, a következőképp reflektált: „keine schlechte Idee”. Összegző gondolatai pedig a követ-
kezők voltak: „Was wir brauchen, ist nicht mehr ein Internationaler Frauenverbund, sondern ein Inter-
nationales Frauenparlament.” A cikk önálló, tipográfiailag elválasztott egységben tárgyalta az osztrákok 
és a magyarok vendégszeretetét. A bécsieket örömmel töltötte el, hogy meg tudták mutatni a városukat 
a delegáltaknak, ők pedig annak, hogy megismerhették Budapestet: „Es war lustig und effektvoll, im 
langen Automobil- und Droschkenreihen durch die Straßen Wiens und Pests zu fahren.” (Ez egyéb-
ként, ahogy Kulka is utal rá, nem elsősorban azt szolgálta, hogy a vendégek megismerjék a városokat, 
hanem azt, hogy az utca emberének figyelmét is felhívják a nők jogainak fontosságára.) Futólag megem-
líti Budapest szépségét a kivilágított Halászbástyáról, azonban a szervezés költségeivel kapcsolatos kéte-
lyeket is felveti a magyarországi esemény kapcsán: „Es war alles sehr schön und wir sind dankbar allen, 
die uns so viel schönes geboten – aber – aber ist all dies notwendig und recht? Hat es die Veranstaltern 
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La direction des chemins de fer l’état vient d’accorder une réduction de prix sur 
toutes les lignes du chemin de fer de l’état autrichien. La présentation d’une carte de 
partisan donne droit au privilège de payer – pour la I. et II. classe de train d’omnibus la 
[olvashatatlan szó] du prix de l’express et pour la I. II. et III. classe de l’express de prix du 
train d’omnibus.139

24.
A Nők Választójogi Világszövetségének meghívója  

a budapesti kongresszusra
H. n., é. n. [1913 eleje]

(gépelt, NYPL RSP I. Box 499.)

1913. június hó 15–20-ig a Nők Választójogi Világszövetsége VII. Kongresszusát Magyar-
országnak fővárosában, Budapesten tartja.

A Világszövetséghez csatlakozott 23 ország és pedig: Ausztria, Ausztrália, Belgium, 
Bulgária, Csehország, Canada, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Nor-
végia, Anglia, Magyarország, Izland, Olaszország, Hollandia, Portugália, Oroszország, 
Szerbia, Dél-Afrika, Svédország, Svájc és az Egyesület Államok, a szövetség szabályai 
értelmében 12–12 tagból álló hivatalos delegációt küldhetnek a kongresszusra. A múlt 
közgyűlés óta csatlakozásukat a világszövetséghez bejelentették: Lengyelország, Romá-
nia, Galícia és China – Fölvételük felett a budapesti konferencia dönt. 140

Mindazon államokat, beleértve az Egyesült Államokat is, ahol a nők már választó-
polgárok, felszólítjuk, hogy hivatalosan képviseltessék magukat a kongresszuson.141 
A különböző országok számos más célú egyesületei, amelyek hívei a nők választójogá-
nak, vendégküldöttekkel vesznek majd részt a kongresszuson.

Egyéni meghívások mentek szét és küldötteket várunk: Egyiptomból, Burmából, 
Chinából, Japánból és Philippini-szigetekről.142 A választójogi nőmozgalom történeté-
ben első eset, hogy keresztyén, zsidó, mohamedán konfuce [!], buddhista és hindu asz-
szonyok gyűlnek egybe, hogy testvéri összetartással szálljanak síkra nemük felszabadí-
tásáért és közös erővel küzdjenek azon mesterséges akadályok ellen, melyeket minden 
politikai és vallási rendszer állított nemük felszabadítása elé.

nicht unendlich viel Geld, Mühe und Zeit gekostet, mehr als sich verantworten läßt?” NFL, (1913) 173–
180; NFL, (1909) 3. 60–63; NFL, (1907) 14. 4–6.

139  NYPL RSP VII. Box 497.
140  A kínai delegáció végül nem érkezett meg a kongresszusra.
141  A női választójog kiterjesztéséről: Women’s Suffrage Worldwide (https://www.youtube.com/watch?-

v=M-qTa1yPfzg. Utolsó letöltés: 2020. május 20.)
142   Ezekből az országokból végül nem érkeztek delegáltak.
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A választójogi nőmozgalom oly rohamos léptekkel haladt utolsó néhány esztendejé-
ben, hogy ma a világ reformok vezető helyén áll. A nők választójogának teóriája oly 
gyorsan változott át praktikus ténnyé, hogy az előző hat kongresszus mindegyikén ün-
nepelhettünk győzedelmes államokat.

Az utolsó kongresszus óta hat amerikai államban, továbbá Chinában és Portugáliá-
ban kaptak a nők választójogot és sok a reménység arra, hogy a budapesti összejövetelen 
több európai ország asszonyainak győzelme is alkalmat ad majd az ünneplések soroza-
tának kibővítésére.

Valóban az Igazság Istennője meghallgatta a nők kérését. Mint a múzsa a költőket, 
homlokon érinté az emberiséget és megértővé tette őket. A budapesti kongresszus, 
amely összefűzi majd a nők szervezetének az egész világot körülölelő láncát, határköve 
lesz a nőmozgalom haladásának és a biztos útmutató az egész világ asszonyainak biztos 
felszabadításaz FElé.

A Választójogi Világszövetség nevében:
Carrie Chapmen Catt, Egyesült Államok, elnök

Millicent Garrett Fawcett, Anglia, alelnök
Annie Furuhjelm, Finnország, alelnök

Martina Kramers, Hollandia, titkár
Anna Lindeman, Németország, titkár

Signe Bergmann, Svédország, titkár
Adela Stanton Conti, Anglia, pénztárnok

A kongresszus magyarországi előkészítő bizottsága nevében: 
Gróf Teleki Sándorné, elnök

Glücklich Vilma
Gróf Haller Györgyné

Schwimmer Rózsa, társelnök
Pogány Paula, titkár

Dirnfeld Janka, pénztáros
Molnár Viktorné, ellenőr143

143   NYPL RSP I. Box 499.

LYMBUS_2020_KÖNYV.indb   662 2021.01.19.   15:46:27



663

Rövidítések és irodalomjegyzék

MNL OL Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
P 999 Feministák Egyesülete

NYPL New York Public Library, Manuscripts and Archives Divi-
sion. 

RSP Rosika Schwimmer Papers MssCol 6398

*

Bader-Zaar 
2006  Birgitta Bader-Zaar: Marianne Hainisch (1839–1936), 

In: A Biographical Dictionary of Women’s Movements and 
Feminsm: Central, Eastern, and South Eastern European, 
19th and 20th Centuries, ed. De Haan, Francisca, Buda-
pest–New York, CEU Press, 2006, 173–177.

Bader-Zaar 
2008 Birgitta Bader-Zaar: Zur Geschichte der internationalen 

Frauenbewegungen. Von transatlantischen Kontakten über 
institutionalisierte Organisationen zu globalen Netzwerken. 
In: Internationalismen: Transformation weltweiter Ungleich-
heit im 19. und 20. Jahrhundert. Historische Sozialkunde, 
Internationale Entwicklung, hg. Fischer, Karin – Zimmer-
mann, Susan, Wien, Promedia, 2008, 107–128.

Bosch–Kloosterman
1990 Mineke Bosch – Annamarie Kloosterman (eds.): Poli-

tics and Friendship. Letters from the International Women 
Suffrage Alliance. 1902–1942, Ohio, Ohio State Univer-
sity, 1990.

Bosch 
1999 Mineke Bosch: Colonial dimensions of dutch women’s 

suffrage: Aletta Jacobs’s Travel Letters from Africa and Asia, 
1911–1912, In: Journal of Women’s History, (1999) 2.  sz. 
8–34.

Czeferner 
2015a Czeferner Dóra: Feminista szervezkedés vidéken az első vi-

lágháború előtt, In: Újkor.hu – A velünk élő történelem, 
(http://ujkor.hu/content/feminista-szervezkedes-videken- 
az-elso-vilaghaboru-elott. Utolsó letöltés: 2019. 03. 11.).

LYMBUS_2020_KÖNYV.indb   663 2021.01.19.   15:46:27



664

Czeferner 
2015b Czeferner Dóra: Nemzetköziség a századforduló hazai 

feminista mozgalmában, In: Újkor.hu – A velünk élő történe-
lem, (http://ujkor.hu/content/nemzetkoziseg-a-szazad-
for dulo-hazai-feminista-mozgalmaban. Utolsó letöltés: 
2019. 03. 11.).

Czeferner 
2018a Czeferner Dóra: Weibliche Identität in Mitteleuropa und 

Wissenstransfer zwischen den ungarischen, österreichischen 
und deutschen Frauenorganisationen, In: ELTE Öt Konti-
nens, Budapest, ELTE BTK, 2018, 7–30.

Czeferner 
2018b Czeferner Dóra: In Korrespondenz. Frauenvereine in 

Öster reich-Ungarn, In: Fernetzt. Junges Forschungsnetzwerk 
Frauen- und Geschlechtergeschichte, (https://www.univie.ac.
at/ fernetzt/korrespondenz/. Utolsó letöltés: 2018. 09. 18.).

Czeferner 
2018c Czeferner Dóra: Gondolatok a New York-i Schwimmer 

Rózsa-hagyatékról, In: Újkor.hu – A velünk élő történelem, 
(http://ujkor.hu/content/gondolatok-new-york-schwim-
mer-rozsa-hagyatekrol. Utolsó letöltés: 2018. 09. 20.).

Czeferner 
2018d Czeferner Dóra: A New York-i Schwimmer Rózsa- 

hagyaték jelentősége, In: Levéltári Közlemények, 88. (2017) 
1–2. sz. 157–169.

Czeferner 
2019 Czeferner Dóra: A magyarországi feminista mozgalom 

első hivatalos lapja. A Nő és a Társadalom (1907–1913), 
In: Archívnet, (https://archivnet.hu/a-magyar orszagi-  

 feminista- mozgalom-elso-hivatalos-lapja-a-no-es-a-tar sa da-
lom- 1907-1913. Utolsó letöltés: 2020. 05. 20.).

DF Dokumente der Frauen, Bécs, 1899–1902.

Fábri 
1996 Fábri Anna: „A szép tiltott táj felé”. A magyar írónők törté-

nete a két századforduló között 1975–1905, Budapest, Kor-
társ, 1996.

FÉ Feminista Értesítő, Budapest, 1906.

LYMBUS_2020_KÖNYV.indb   664 2021.01.19.   15:46:27



665

Festschrift 
1913 Österreichische Frauenstimmrechtskomitee 

(Hg.): Das Frauenstimmrecht. Festschrift. anlässlich der 
Inter nationalen Frauenstimmrechtskonferenz in Wien 
11. und 12. Juni 1913, Wien, St. Stefan, 1913.

Gehmacher 
2011 Johanna Gehmacher: Reisende in Sachen Frauenbeweg-

ung. Käthe Schirmacher zwischen Internationalismus und 
nationaler Identifikation, In: Ariadne, (2011) November. 60. 
Missionen und Visionen – Frauenbewegungen in Europa, 
58–64.

Gehmacher et al. 
2018 Johanna Gehmacher – Elisa Heinrich – Corinna Oesch: 

Käthe Schirmacher. Agitation und autobiograph ische Praxis 
zwischen radikaler Frauenbewegung und völk ischer Politik, 
Wien–Köln–Weimar, Böhlau, 2018.

Gehmacher–
Vittorelli 2009 Johanna Gehmacher – Natascha Vittorelli (Hg.): 

Wie Frauenbeweung geschrieben wird. Historiographie, 
Doku mentation, Stellungnahmen, Bibliographien, Wien, 
Löcker, 2009.

Gesetz vom 
15. November, 1867 Gesetz vom 15. November 1867 (134/1867). ALEX. 

Histor ische Rechts- und Gesetztexte Online. (http://alex.
onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=18670004& 
seite=00000377. Utolsó letöltés: 2019. 10. 31.).

Haan et al. 
2006 Francisca De Haan et al (Hg.): A Biographical Dictionary 

of Women’s Movements and Feminsm. Central, Eastern, and 
South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries, Budapest–
New York, CEU Press, 2006.

Hacker 
1997 Hanna Hacker: Zeremonien der Verdrängung. Konflikts-

muster in der bürgerlichen Frauenbewegung um 1900, In: 
Die Frauen der Wiener Moderne, hg. Fischer, Lisa, Mün-
chen, Verlag für Geschichte und Politik, 1997, 101–109.

Kereszty 
2011 Kereszty Orsolya: „A Nő és a Társadalom” a nők művelő-

déséért (1907–1913), Budapest, Magyar Tudománytörté-
neti Intézet, 2011.

LYMBUS_2020_KÖNYV.indb   665 2021.01.19.   15:46:27



666

Kereszty 
2013 Kereszty, Orsolya: A Great Endeavour: the Creation of 

the Hungarian Feminist Journal “A Nő és a Társadalom” 
(Woman and Society) and its Role in the Women’s Move-
ment, 1907–1913, In: Aspasia, (2013) 7. sz. 92–107.

N A Nő. Feminista Folyóirat. Budapest, 1907–1913.

NFL Neues Frauenleben. Wien, 1902–1918.

NT A Nő és a Társadalom. Budapest, 1914–1928.

Oesch 
2008 Corinna Oesch: Yella Hertzka (1873–1948). Eine Auto/

Biographie von Beziehungen, In: Österreichische Zeitschrift 
für Geschichtswissenschaften, (2008) 2. sz. 118–144.

Oesch 
2012 Corinna Oesch: Yella Hertzka (1873–1948). Transnatio-

nale Handlungsräume und Vernetzungen, In: Update! Per-
spektiven der Zeitgeschichte. Zeitgeschichtetage 2010, hg.: 
Erker, Linda et al., Studien-Verlag, Wien, 2012, 509–514.

Oesch 
2014 Corinna Oesch: Yella Hertzka (1873–1948). Vernetzun-

gen und Handlungsräume in der österreichischen und inter-
nationalen Frauenbewegung, Innsbruck, Studien Verlag, 
2014.

ÖNB Ariadne
 Österreichische Nationalbibliothek. Ariadne. Frauen in 

Bewegung. (https://fraueninbewegung.onb.ac.at/. Utolsó 
letöltés: 2020. 05. 25.)

Report 
1920 IWSA Report of Eighth Congress. Geneva, Switzer-

land, June 6–12, 1920, Manchester, The Hotspu Press, 
1920.

Rupp 
1994 Leila J. Rupp: Constructing Internationalism. The Case of 

Transnational Women’s Organizations, 1888–1945, In: The 
American Historical Review, 99. (1994) 5. sz. 1571–1600.

Rupp 
1997 Leila J. Rupp: Worlds of Women. The Making of an Inter-

national Women’s Movement, New Jersey, Princeton, New 
Jersey, 1997.

LYMBUS_2020_KÖNYV.indb   666 2021.01.19.   15:46:28



667

Rupp 
2010 Leila J. Rupp: Constructing Internationalism. The Case of 

Transnational Women’s Organizations, 1888–1945, In: 
Globaliz ing Feminisms, 1789–1945, ed.: Offen, Karen, 
London–New York, Routledge, 2010, 139–152.

SchwimmerBlog 
2019a Levelezőpartnerek. (Összeáll. Czeferner Dóra.) Schwim-

merBlog. Schwimmer Rózsa – Egy grafomán feminista a 
20.  század útvesztőiben, (https://schwimmerblog.com/le-
velezopartnerek/. Utolsó letöltés: 2019. 03. 11.).

SchwimmerBlog 
2019b Az IWSA alapító kongresszusa (Berlin, 1904. június 3–4.). 

SchwimmerBlog. Schwimmer Rózsa – Egy grafomán femi-
nista a 20. század útvesztőiben, (https://schwimmerblog.
com/2019/03/01/az-iwsa-alapito-kongresszusa-berlin- 
1904-junius-3-4/. Utolsó letöltés: 2019. 03. 11.)

Szapor 
2011 Judith Szapor: Who Represents Hungarian Women? The 

Demise of the Liberal Bourgeois Women’s Rights Movement 
and the Rise of the right wing women’s movement in the 
after math of World War I, In: Aftermaths of War: Women’s 
Movements and Female Activists, 1918–1923, eds: Sharp, 
Ingrid – Stibbe, Matthew, Leiden, Brill, 2011, 245–267.

Szapor 
2014 Judith Szapor: The Women’s Debating Club of Countess 

Károlyi; Hungarian Women’s Revolutionary and Counter- 
Revolutionary Activism in 1918/19, In: L’Homme, (2014) 
2. sz. 63–70.

Szapor 
2017 Judith Szapor: ’Good Hungarian Women’ vs. ‘Radicals, 

Feminists, and Jewish Intellectuals’: Rosika Schwimmer and 
the Hungarian Women’s Debating Club in 1918–1919, In: 
Women’s History Review, Agency, Activism and Organiza-
tion, Special Issue, (2017) 6. sz. 1–19.

Szapor 
2018 Judith Szapor: Hungarian Women’s Activism in the Wake 

of the First World War; From Rights to Revanche, London, 
Bloomsbury Academic, 2018.

Szécsényi 
2013 Szécsényi Mihály: Nőkongresszus Budapesten, anno, In: 

Budapest, (2013) július 2–5.

LYMBUS_2020_KÖNYV.indb   667 2021.01.19.   15:46:28



668

Szegvári 
1981 Nagyné Szegvári Katalin: Út a női egyenjogúsághoz, 

Buda pest, Magyar Nők Országos Tanácsa – Kossuth, 1981.
Weckert–
Wischermann Anja Weckert – Ulla Wischermann: Das Jahrhundert 
2006  Feminismus. Streifzüge durch nationale und internationale 

Bewegungen und Theorien, Frankfurt am Main, Ulrike Hel-
mer, 2006.

Wernitznig 
2015 Dagmar Wernitznig: „It is a strange thing not to belong to 

any country, as is my case now.” Fascism, Refugees, Stateless-
ness, and Rosika Schwimmer (1877–1948), In: Rivista 
DEP: Deportate, Esuli, Profughe, Venice, 2015, 102–108.

Wernitznig 
2017a Dagmar Wernitznig: Out of her Time? Rosika Schwim-

mer’s Transnational Activism after the First World War, In: 
Women’s History Review, (2017) 2. sz. 262–279.

Wernitznig 
2017b Dagmar Wernitznig: Between Front Lines: The Militant 

Pacifist Rosika Schwimmer (1877–1948) and her Total Peace 
Effort, In: Reconsidering Peace and Patriotism during the 
First World War, ed.: Olmstead, Justin Quinn, New York, 
Palgrave Macmillan, 2017, 91–114.

Women’s suffrage 
worldwide 2014 Women’s Suffrage Worldwide (https://www.youtube.com/ 

watch?v=M-qTa1yPfzg. Utolsó letöltés: 2020. 05. 20.).
Zimmermann 
1996 Susan Zimmermann: Hogyan lettek feministák? Gárdos 

Mariska és Schwimmer Rózsika a századforduló Magyar-
országán, In: Eszmélet, 8. (1996) 32. 57–92.

Zimmermann 
2002 Susan Zimmermann: Women’s and Gender Studies in 

Global- Local Perspective. Developing the Frame, In: Societies 
in Transition – Challanges to Women’s and Gender Studies, 
eds.: Flessner, Heike – Potts, Lydia, Opladen, Leske + 
Budrich, 2002, 61–79.

Zimmermann 
2003 Susan Zimmermann: Jenseits von Ost und West. Entwick-

lungswege zentral-osteuropäischer Frauenbewegungen in 
transnationalen Kontext, In: Brüche, Geschlecht, Gesell-
schaft. Gender Studies zwischen Ost und West, hg.: Pech-
riggl, Alice – Bidwell-Steiner, Marlen, Bundesminis-

LYMBUS_2020_KÖNYV.indb   668 2021.01.19.   15:46:28



669

terium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Wien, 2003, 
119–147.

Zimmermann 
2005 Susan Zimmermann: The Challange of Multinational 

Empire for the International Women’s Movement. The Habs-
burg Monarchy and the Development of Feminist Inter/ 
National Politics, In: Journal of Women’s History, (2005) 
2. sz. 87–117.

Zimmermann
2006c Susan Zimmermann: Reich, Nation und Internationalis-

mus. Kooperation und Konflikte der Frauenbewegungen der 
Habsburger Monarchie im Spannungsfeld internationaler 
Organisation und Politik, In: Frauenbilder, feministische 
Praxis und nationales Bewusstsein in Österreich–Ungarn 
1867–1918, hg.: Hendl-Langer, Waltraud, Tübingen, 
Francke, 2006, 119–167.

Zimmermann 
2009 Susan Zimmermann: Auf dem Weg zu einer Geschichte der 

vielen Geschichten der Frauen – Aktivismus weltweit, In: 
Wie Frauenbeweung geschrieben wird. Historiographie, 
Doku mentation, Stellungnahmen, Bibliographien, hg.: 
Geh macher, Johanna – Vittorelli, Natascha, Wien, 
Löcker, 2009, 226–229.

Zinsser–Anderson 
2005 Judith P. Zinsser – Bonnie S. Anderson: Women in Early 

and Modern Europe. A Transnational Approach, In: Women’s 
History in Global Perspective, Vol. 3., ed.: Smith, Bonnie G., 
Urbana–Chicago, University of Illinois Press, 2005.

LYMBUS_2020_KÖNYV.indb   669 2021.01.19.   15:46:28



LYMBUS_2020_KÖNYV.indb   670 2021.01.19.   15:46:28




