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1. szám

1915.

kel, kiket a betört ellenség állatiassága tett tönkre
testben és lélekben.

Nézem-nézem ezt a négy számjegyet. Két tiltó
fa között egy bunkó. Csak az utolsó néz ki úgy,
mintha egy — belekapaszkodásra alkalmas — rudat
nyújtana felénk segítségül.
Vajjon nem csal-e meg?
Vajjon mi jót hozhat kárpótlásul mindazért, amit
elődje, ez a pokol minden átkával sújtott 1914 az
emberiségre zúdított?
Van-e? — l e h e t - e ? — akkora győzelmi zászló
a világon, amely eltakarhatná 1914 minden aljasságát, szégyenét? Lehet-e annyi jó és annyi jutalom
a világon, amennyivel azt a tenger vért, könnyet,
csalódást, gondot, nyomorúságot el lehessen 1000
millió emberrel feledtetni? Alig-alig hihetem.
Még ha győzünk is, még ha arannyal kövezik
is 1915-ben Bécs, Berlin és Budapest utcáit, még ha
kétszer aratnak is ebben az évben a nagy magyar
Alföldön, minekünk nem; még akkor sem! Mert új
generációk születhetnek boldogságra, és kétségtelenül
fognak is születni, de eggyel számolnunk kell nekünk, az 1914-ik esztendőt gondolkozó fővel átélő
generációnak, azzal, hogy töltsön bár ezután öröm,
siker, avagy szerencse — csillogó» pezsgői bort a poharunkba, az a pohár, amiből ezentúl inni fogunk,
az a pohár soha-soha többé nem lehet más, mint:
csorbult és drótozott!
De miért kellett mindennek így történni? Miért
haltak meg már eddig is tengeren és földön milliók
és milliók? Miért romhalmaz annyi otthon? Miért ment
tönkre annyi műremek? Miért vannak egész kórházak
telítve nem csupán sebesült harcosokkal, de kolera-,
hagymáz-, tetanus-beteggel, és telve van még mással is: f i a t a l nőikkel és l e á n y g y e r m e k e k -

Miért?
Egyszerűen azért, mert a férfiaktól vezetett emberiség zsákutcába jutott. Zsákutcába, amiből nincs más
kiút, mint: fejjel a falnak.

H. Baumier:
A gyászoló újév.

Ma is, mint 44 évvel
ezelőtt . . .
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Most már természetesen attól függ 1000 millió
embernek jó vagy rossz sorsa, hogy melyik verekedő
csapatnak lesz keményebb a koponyája azzal a buta
fallal szemben.
Hogy mi, magyarok, n e m t e h e t ü n k egyebet,
minthogy hősies elszántsággal neki feszítsük a homlokunkat, ez b i z o n y o s ! Meg is tesszük.. Becsülettel.
Lelkesedéssel; úgy, ahogy illik. Úgy, ahogy elvárhattuk
a fajtánktól. Úgy, ahogy elvárhatta tőlünk Európa, akinek a békéjét mi vívtuk ki ezer éven át száz és száz
csatában. A magyar hős. Ez — hála Istennek! —midden kétségen felül áll. Csakhogy nem itt van a
kérdés súlypontja (mint ahogy nem Magyarország viselkedésen fordul meg a világháború sorsa). A kérdés súlypontja ez: miért kellett olyan eseményeknek
jönni, melyek a mi hősi mivoltunkat ilyen alakban
hozták felszínre, ahelyett, hogy ezt, a lelkünk kincsesházában őrzött óriás tőkét másképen gyümölcsöztettük volna; a civilizációhoz, a társadalmi fejlődéshez méltóbb munka által? De nemcsak mi, hanem mindazok, akik ma ellenségként állnak egymással szemben,
feledve, hogy Goethe, Shakespeare, Tolstoj élt, és igét
hirdetett...
Miért...
Egyszerűen azért, mert azeoész föld államférfiainak bölcsessége — mintegy közakarattal — visszataszította az emberiséget ötvenezer esztendővel ezelőtti
nívójára, életviszonyaiba. Vissza a troglodyta búvóhelyére: a barlangodúba. Igaz, hogy ezt ma lövészároknak nevezik, de a lényege ugyanaz, hiszen a
bennelakók életének rugói ugyanazok, amik troglodyta
őseié voltak: ravaszkodva védekezni, és amikor csak
lehet: ölni, ölni, ölni.
Ha ez a cél, akkor bizony kár volt ötvenezeresztendei utat megtenni a barlanglakásból a hágai békepalotáig.
De vajjon boldog-e az ember ott, ahol hat hónap
óta kénytelen dúvad módjára viselkedni? Nem vágyik-e
vissza a hozzá méltóbb otthonába — melyet asszonykéz tett olyan kedvessé előtte?
Ha valaki egy könyvet írna e címmel: »Barlanglakástól az Otthonig«, az akarva, nemakarva, egyúttal a nő diadalmát, dicsőségét irná meg vele, de ha
valaki úgy címezné munkáját, hogy: »Az otthonból a
lövészárokba«, vajjon könyve volna-e a diplomaták és
nagy politikusok dicshimnusza? Nem merném remélni!...
1915 különböző jó és rossz titkai mellett egy előre
tudott eseményt ígér nekünk magyaroknak: az általános választást. Természetesen ismét csak az asszony
beleszólása , nélkül. Igazságos ez?
Ám ne csupán mi magyar asszonyok feleljünk erre,
de feleljenek öt világrészben mindazok az anyák, feleségek és tönkretett gyermekleányok, akiknek életét
összeroncsolták, törték a férfikézzel vezetett kormánykerekek.
Szikra.

Nemzeti — nemzetközi.
Írta: LIDA GUSTAVA HEYMANN (München).
Éppen megerősödőben volt a nemzetközi együttérzés gondolata; sokan azt hitték már, hogy meghódítja a világot. Benső közösségre törekedett mindaz,
ami nemzeti és ami nemzetközi; finom, napsütésben
csillogó, átlátszó szálak szövődtek közöttük.
Ekkor tört ki a legborzasztóbb háború, amelynek! mámora nemcsak Európát ragadta magával, hanem végigsöpört az egész világon. Minden ingadozni látszott; nemzetközi összeköttetéseket megszakítottak, az együttérzés csődjét kiáltották ki.
Úgy látszik, a háborús mámor elvakítja az embereket; világos fogalmaik elhomályosulnak, a gyűlölet
hatása alatt összetévesztik az okot az okozattal, a személyes szempontokat a tárgyilagosakkal. A nemzetközi együttérzés gondolata nem halt meg, nem jutott
csődbe; él és újból meg újból bizonyítékát fogja adni
annak, hogy életerős; mindaddig, míg az egész világot áthatja, még akkor is, ha ezt a világháborút további háborúk követnék.
Hogy is lehetne máskép! Mi is tulajdonképen a
nemzetközi, mi a nemzeti szellem?
Nem exakt tudományos szómagyarázatot keresünk; nem akarjuk a nemzeti szellemet avval a
soviniszta fogalommal azonosítani, amely az állam politikai nagyhatalmával kapcsolatos. Legegyszerűbb, mindenki előtt érthető tartalmukra akarjuk ezeket a szavakat visszavezetni.
Nemzeti szellemben cselekszik, akit mindenben hazájának, értsd népének értelmi és erkölcsi, jogi és gazdasági érdekei vezetnek. Nemzetközi szellemben jár el
az, aki az egész világ érdekét tartja szem előtt.
De nemzeti szellemben is csak az cselekszik helyesen, aki sohasem feledi, hogy hazája a világnak
részét képezi, hogy mint világpolgárnak a világgal
szemben is vannak kötelességei; mert haza és világ
szorosan összefüggenek. Ezek oly egyszerű, világos fogalmak, hogy szinte maguktól értetődnek; azt kellene hinnünk, hogy mindenki szükségkép ezek értelmében cselekszik. És mégis, — habár sok, sok ezren
értették, — a háború kitörésekor éles ellentét mutatkozott elmélet és gyakorlat között. Ez a látszat sokakat megtévesztett. Az 1914. év eseményeiben a nemzetközi gondolat teljes összeomlását láttáik; lobogó
zászlókkal siettek át a csupán nemzeti szelleműek
táborába; nem vették észre, hogy nem a nemzetköziség gondolata jutott csődbe, hanem azok a képviselői, akik sohasem fogták fel valódi értelmét.
De számunkra, akik erős hátgerinccel állunk a
nemzetek közötti megértés lehetőségének hite alapján,
legyen az 1914. év állandó Mene tekel; 1915 pedig
buzgóbb munkára indítson, mint bármely elődje.
Vannak a világnak örökbecsű nemzeti javai, amelyek régesregen nemzetközi tulajdonná lettek és amelyektől semmi, még egy világháború sem foszthatja meg
az emberiséget: szellemi, művészi javak, technikai
vívmányok, szociális intézmények; ezek belsői tulajdonságaik folytán önmaguk teremtették meg nemzetközi
megbecsülésüket.
Ezekkel a népeket egyesítő értékekkel szemben
állanak szétválasztó mozzanatok is: ilyeneket okoz az
irigység gazdasági téren, hatalmi vágyak, becsvágy;
gondoskodni kell róla, hogy ezek kiküszöböltessenek a
nemzetközi vonatkozásokból. De hogy lehetséges ez?
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Bizonyára vannak minden nemzetben gazemberek,
csalók, tolvajok, gyilkosok stb., akik veszélyeztetik
embertársaik életét és tulajdonát. De állam és társadalom nem engedik, hogy kövessék ösztönüket, hanem
törvényekkel védekeznek ellenük, bírói ítélettel teszik
őket ártalmatlanná.
A nemzetközi politikában is mindig lesznek gazemberek, csalók, tolvajok, gyilkosok stb., akik veszélyeztetik más nemzetek tulajdonát és létét. Miért nem
védekezünk ellenük népjog, nemzetközi bíróságok ítélete útján, miért nem állítjuk őket a törvény fenhatósága alá és tesszük ártalmatlanná a népekre nézve?
A népjognak, a nemzetközi bíráskodásnak csirái már mutatkoznak, de az emberiség nagy tömege
még alig ébredt megértésükre; pedig csak akkor tesznek szert ellenállhatatlan hatalomra, ha átmentek az
egész emberiség vérébe.
Át kell hatnia az egész világot és különösen az
ifjúságot annak a szellemnek, amely érzi a_ benső
az egyes nemzetek és az egész emberiség
érdekei között, és hogy e nemzeti szellem bizonyos
értelemben azonos a nemzetközivel; hogy nem szabad vagylagosan beszélnünk é kettőről. Küzdjünk
minden rendelkezésünkre álló eszközzel a nemzetek
közötti gyűlölködés ellen, amelyet ez a gyászos világháború ébreszt; emlékezzünk Goethe szavaira: »Külöriös dolog a nemzetiségi gyűlölet. Legerősebb és
leghevesebb válfaját mindenkor a kultúra legalsó fokain találjuk. De van kultúrfok, amelyen egészen eltűnik; ahol úgyszólván a nemzetek fölött áll az ember és a szomszéd nemzet szerencséjét vagy baját
ugyanúgy érzi, mintha az saját nemzetét érné.«
Vigyük a kultúra ilyen fokára ne csupán az egyéneket, hanem a föld népeit is, hogy az 1914. évi események ismétlődésétől megóvjuk a világot.

Gyermekek katonaruhában,
fegyverrel.
Ez a típus, amelyet ezelőtt elvétve láttunk
és mindenkor őszintén sűrűn ötlik szemünkbe.
Vajjon mi vezeti a szülőket és rokonokat,
mikor a jelenleg tragikusan komoly harc áldozatainak mintájára öltöztetik a kisembereket?
Azt a hitet akarják bennük kelteni, hogy a
ruha teszi a harcost? Hogy a fegyver játékszer és embert ölni szórakozás ? Ha mindenkor
helyén volt, most elsőrendű kötelesség a
gyermek békés hajlamainak ápolása és fejlesztése, nehogy az egész jövő nemzedék lelki
élete magán viselje a háborús gyűlölködés
színvonal-sülyesztő bélyegét.

A diadalmas nő.
Írta: GERŐ 0DON.
Kultúránk olyan, amilyen. Erőknek egymásra és
egymással hatása, eredőknek erőkből kialakulása. Talán igazán az, aminek Fichte mondotta: minden erőnek
míveltetése, hogy teljesen függetlenek legyünk mindattól,
ami nem mi magunk vagyunk. Ne panaszoljuk tehát
a kultúra csődjét vagy egyéb bukását, amiért a kultúrnépek megint háborúba keveredtek. A háború is a meglevő kultúra meglevő erőinek egymásra hatása. Kultúránk olyan, amilyen, s a háború ennek a kultúrának
az egyik nyilvánulása. Függetlenek leszünk általa sok
mindentől, ami nem mi magunk vagyunk. »Kitör belőlünk igazi természetünk«, ez ennek a függetlenítésnek
igazi neve. Ha a háború csak a kultúra ellenére
lehetséges, úgy a kultúra nem valóságos erők összeműködése, nem a társadalmi, gazdasági, szellemi erők
egymásrahatása, hanem csak illúzió. Valahol azt olvastam az ilyen illúzióról, hogy az emlékezés anyagát reális külső jelenségekkel egybeolvasztja és realitásukban résztvenni látszik. A kultúra olyan, amilyen;
olyan, amilyent megérdemlünk, vagy talán olyan,
amilyent nem érdemlünk meg, a háború, a világháború,
az emberpusztítás, a világrengés ennek a megérdemelt
vagy meg nem érdemlett kultúrának igazi nyilvánulása.
A nők talán jobban megértik, mert hiszen a maguk
élete, a maguk mindennapisága árán szerzett megértéssel értik meg, hogy a kultúrának sok olyan nyilvánulása van, amely a kultúrillúziókkal ellentétes. Egész
sor olyan érvényesülése van, amely értékszámba megy,
pedig csak látszatérték. Vajjon a jogegyenlőség uralma
nem ilyen látszatérték-e? A kultúra telistestele van
ámításokkal., önámításokkal és mások ámításával. A nők
tegnapi és mai társadalmi és gazdasági helyzete is kultúrnyilvanulás. Vajjon jut-e eszünkbe valamikor is, hogy
a kultúra csődjéről, a kultúra másnemű bukásáról szóljunk, amiért a nő helyzete merő jogtalanság, alárendeltség és elfogultságok közé szorítottság?
A kultúra nyilvánulásai éppen csak a szomorúságuk vagy az örvendetességük foka szerint különböznek egymástól, de a mai szellemi, ösztönbeli, erkölcsi,
társadalmi és gazdasági erőknek minden eredője kultúrnyilvánulás. A háború nem a kultúra ellenére lett, hanem a kultúrából támadt. Az a kérdés, hogy ki mennyi
szomorúsággal, ki mennyi örömmel vagy közönyösséggel fogadja!
És abban nincs igazunk, hogy a háborút azért tartjuk kultúrával ellenesnek, mert az evolúciót megszakítja. Az evolúció mindig harc volt. A természetben
való evolúció a természeti szervezetek harca az elsőségért, a felsőségért, a társadalmi evolúció a társadalmi szervezetek ilyen küzdelme. A nők jogáért,
egyenlőségéért, jogos és szükséges hatalmi érvényesüléseért való küzdelmünk is ilyen evolúciós törekvés.
Csakis a felsőségért való, a hatalomért való harc az
igazi evolúció. Nekem nagyon fáj, nekem mélységes
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gyászom a háború, de nem az evolúció szempontjából fájlalom. És azok, akik a társadalmi kultúrát ügy
akarják fejleszteni, hogy az a jogtalanságokat, ha
kell, erőszakosan is megszüntesse: a háborút csakis
az emberi együttérzésnek és részvétnek s az illúziók
elvesztén való gyásznak szempontjából nézhetik annak, ami, de lehetetlen, hogy a kultúra magaslatáról
a kultúra csődjének lássák. Minden kultúra olyan,
amilyen, s minden kultúra annyi háborút, öldöklést,
pusztítást érlel, amennyi tőle telik.
A kultúra nem pusztult el a végzetes, gyászt
ontó háború ellenére sem. Hiszek a világ életében,
az emberiség nemesedésében annak ellenére, hogy a
világon a háború úrrá tette a halált, s hogy a nemességet rontó minden elem fölszabadult. A kultúra finomodása a háborúk ellenére folyvást folytatódott, az
illúziók szépsége az öldöklések dacára jobban-jobban
eluralkodott a lelkületeken, egyesekén, osztályokén, népekén és gyönyörűséges ideológiákat érlelt. Csakis egyegy ideológiát ért kisebb-nagyobb fölbontás egy-egy
nagy háború folytán, de a fölborult ideológia talpra
állt és tovább is kultúrelem, kultúrát formáló tényező
maradt Sokat szenvedek a háború miatt, sok együttérzésem háborog, sok irtózásom dúlja az illúzióimat,
de a kultúrába belegyökerezettségem, beleolvadtságom, a vele való azonosságom folytán nem tudom
a háborút a kultúrán kívül nézni és nem tudom a
háborút olyannak látni, hogy nem a saját magunk
világának erőiből, akarásaiból, ösztöneiből, bűneiből és
erényiéiből fakadt.
Kultúránk legszebb vívmányai, a fejlődés legértékesebb, nyilvánulásai közé tartozik a jogaiért küzdő
nő. Minden diadal, amelyet ez a nő arat, a háborút kiszorítja a kultúrnyilvánulások közül. Nem is a szenvedő, nem is a szenvedéssel együttérző nő, hanem
a diadalmas nő rontja le a háború hatalmát. A háború áldozataiért való szenvedés, a háború irtózataínak tehetetlen végigszenvedése lehet jogforrás, de a
háborúk bukása, a háborúk megszűnése a női jogok
egyetlen igazi biztosítéka. Az egyenlőjogú asszony
nem tűrhet olyan kultúrnyilvánulásokat, amelyekben ő
nem vehet részt tevékenyen, amelyek rajta kívül levő,
általa nem érvényesíthető erőket mozgósítanak. Az
evolúció harc, de a nők a hatalomért és felsőségért való abban a harcban, amelynek természeti vagy
társadalmi élet a neve, nem tűrhetik meg az olyan
erők jelentkezését, amelyekkel ők nem rendelkezhetnek. A nőnek tehát, ha a maga egyenlőjogúsítására
szert akar tenni, s ha a, maga társadalmi, gazdasági,
politikai egyenlőjogúságát meg akarja majdan tartani,
minden tehetségével, akarásával, életösztönével, minden
életlehetőségnek latbavetésével azon kell majd lennie,
hogy a háborút kiirtsa.
Nem a mélyen érző, nem a szenvedő, nem a
finomságokat és jóságokat mindenek fölött érvényesítő nőtől, nem a férje s fiai életét féltő, nem a háza
nyugalmáért aggódó, nem a rettenetességektől irtózó
nőtől várjuk a segítséget a háborúk ellen való harcban,
a háborúnak a kultúrából való kiirtásához, hanem a
diadalmas, az emberi jogaira szert tett, a társadalmi
szervezetben erejéhez és értékéhez méltón elhelyezkedett nőtől. Ha majd a nő »független lesz mindattól,
ami nem ő maga«, ha majd az elsőségért, felsőségért
és hatalomért való nagy küzködésben, az evolúció folyamában résztvehet a maga szabad erejével: a háború megszűnik kultúrnyilvánulás lenni és megszűnik
maga a háború.

A békés jövő reménységei.
Írta : GÍESSWEIN SÁNDOR DR.
Némi vakmerőség kell talán ahhoz, hogy valaki
az ágyuk dörgése mellett a fenti cím alatt cikket írjon. De mindjárt kezdetben mentségemül mondom, hogy
ezt a címet nem én írtam oda, hanem »A Nő« szerkesztősége kívánta így, és mivel a francia közmondás szerint: ce que femme veut D i e u le veut!
belenyugodtam, annál is inkább, mert a dolog nem
olyan képtelenség, amilyennek első pillanatra látszik.
Hisz éppen a beteg tudja csak igazán megbecsülni
az egészség értékét, s ilyenkor fel is teszi magában,
hogy diéta és életmód tekintetében előrelátóbb lesz,
s nem apasztja az ő testi szervezetének1 ellenállóképességét, így kell nekünk is a harc heves lázállapotában a nemzeti fejlődés normális és békés előmenetelének előnyeire gondolnunk és a világháború borzalmai között a világbéke áldásait szem előtt tartanunk. A kultúrvilág jelen beteg állapotában megfontolásunk tárgyává kell tennünk, hogy micsoda diéta
és életmód adhatja meg a nemzetközi szervezetnek
azt az ellenállóképességet, hogy egyes hatalmi érdekkörök, vagy mondjuk egyes gazdasági csoportok érdekkörének lázt okozó és sorvasztó bacillusait ki tudja
vetni magából.
Mi tudjuk, hogy folyton a veszedelmet hozó bacillusok milliói vesznek körül, minden lélekzetvétel öldöklő bacillusokat hozhat testünkbe, s a modern higiénia egyik alapvető igazsága, hogy a testi szervezet ellenállóképességét fokozzuk. Ilyformán az ember
lehet bacillushordozó anélkül, hogy a bacillusok az ő
szervezetét megtámadni tudnák. így védekezünk ma tuberkulózis és kolera ellen immunizálás által, s így iparkodunk ma testi szervezetünket a gyermekkortól kezdve
edzeni, hogy klimatikus és bakteriológikus befolyásokkal szemben megerősítsük.
A beteg embernek rendszerint vannak többékevésbbé jogos és alapos aggodalmai, hogy diéta-hibát
követett el, vagy életmódjában mulasztási hibák terhelik s kétséget nem szenved, hogy az erős akarat
energiája sokat tehet abban, hogy célszerűen beosztott
életmóddal az ember életét megszabadíthatja.
S amennyiben sok analógia van a testi szervezet
és a társadalom hiperorganizmusa között, egész természetes dolognak tetszik, hogy ama társadalmi diétahibákról gondolkozzunk, melyek a mostani világháborút felidézték és hogy itt a jelen körülmények között
a békés jövői reménységeinek feltételeiről elmélkedjünk.
Tehát a világháború szomorú valóságával szembe
a világbéke utópiáját állítsuk oda? Ezt az ellenvetést
ma sokszor kell a pacifistáknak hallaniok. De itt mindjárt közbe kell vágnom. Bár a lapok és az emberek
ma folyton világháborúról beszélnek, még sincs világháború, mégis vannak még a háborgó Európában is
nyugodt pontok, a béke szigetei. S hasonlóképen a
világbéke ideálja nem zárja ki a háborgó pontokat,
de azokat mint nem normális jelenségeket lehetőleg
lokalizálni, antiszeptikus szerekkel visszafojtani iparkodik. A mai államok diplomáciája — az igaz — e tekintetben ósdi szerekkel dolgozó orvosnak bizonyult,
más, a modern tudomány fegyvereivel küzdő orvoshoz kell folyamodnunk, hogy a mostani baj minél előbb
meggyógyuljon és soha többé elő ne fordulhasson.
De vajjon tehet az ember valamit a biológia igaz-
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ságaival szemben, amelyek — így mondják nekünk —
az örök béke helyébe az örök harcot állítják oda?
Nemcsak a magasabb tudomány, hanem a mindennapi
élet mint elvitázhatatlan igazságot állítja oda, hogy minden szervezet élete múlandó, de azért, ha betegek
vagyunk, mégis orvoshoz fordulunk, és ha a közegészség van veszedelemben, magához a tudományhoz fordulunk, hogy (segítsen a baj terjedését megakadályozni. A történelem viszont azt tanítja, hogy a népek, nemzetek és államok élete sem tart örökké, de
mindenikükben megvan az önfentartás ösztöne és a
halál ellen minden módon védekezni iparkodik. Régente a fegyver ereje volt az, amely a nemzetek) életét többé-kevésbbé biztosította. Talán éppen a mostani
háború igazolja azt, hogy a nemzetek életéről más
módon is kell gondoskodni.
Mert egy dolog van, ami nem veszhet el addig,
míg ember Van a földön. Ez a kultúrális haladás.
Lehet ugyan ebben is visszaesés, de egyének és államok romjai közül is csak újra kihajt a kultúrának
elpusztíthatatlan csirája; azért nem vesztem el bizalmamat a békés jövő reménységeiben, a mai kultúraveszedelmes állapotok közepette sem.
Anatole France-szal tartok, ki a Jeanne d'Arc-ról
írt szép munkájában azt mondja: Je c r o i s á
1' u n i o n f u t u r e des p e u p l e s . Én most is hiszek
a kultúrnépek jövendő egységében, én meg vagyok
győződve, hogy ezt az egység felé törekvést a mostani háború sem tudja megakasztani, mert ez a törekvés
a mai korban
a népek és államok és
a
mi
szellemi
és
technikai kultúránk létfeltétele.
Berzeviczy
Albert
a
»Magyar
Figyelő«
körkérdésére, melyet a háborúnak a tudomány
képviselői
nemzetközi
érintkezésére
való befolyását illetőleg, a magyar tudományos világ kiválóságaihoz intézett, ezeket mondta: »A legműveltebb nemzeteket,
két, egymást ádázul gyűlölő s egymással
minden barátságos érintkezést megszakító táborba osztó mai világháborút a tudomány
érdéke szempontjából mindenesetre károsnak tartom. De éppen, mert a nemzetközi
érintkezést a tudományos téren oly szükségesnek és fontosnak ismerem, nem hihetek a mai állapot tartósságában.« (»Magyar Figyelő« 1914. nov. 16-iki száma,
250. lap).
De ugyanez áll ma — talán fokozottabb
mértékben — a gazdasági és szociális életről. Ha most a háború folyamán magyar,
német, angol, francia és orosz lapokban, sőt
szépirodalmi és tudományos színezetű folyóiratokban a hadviselő feleket piszkoló
cikkek jelennek meg, melyek néha a gyűlölettől és dühtől csak úgy tajtékzanak, akkor nekem mindig a magyar korteshadjáratok jutnak eszembe az ő kortesirodalmukkal, melynek kulminációja mindig a politikai ellenfél gyalázása és pedig annál nagyobb mértékben, minél kevesebb jót lehet
a párt jelöltjéről mondani. A választás után
aztán minden a rendes medrébe megy
vissza, hisz a gazdasági élet csak nem fordulhat föl, legföljebb Mucsán és környékén
duzzognak egymással tovább egyes familiák, akik azonban ezt anélkül is
megten-

nék, mert a magyar szokás így kívánja és akik talán nem is tudnák megmondani, hogy miért szavaztak
jobbpárt vagy balpárt mellett, legfölebb, hogy B-ék azért
voltak balpártiak, mert Α-ék jobbpártiak. Így tehát az európai kultúrnépek nemzetközi duzzogásának is el kell
múlnia, mert Európa népei nem a Göre Gábor nemzetségéből valók.
De hát mit szól ehhez a biológia, mely — úgy
mondják nekünk — megállapította a létért való küzdelem általánosságát s ennélfogva az örök! háborúnak
a természet törvényei szerint való szükségszerűségét.
Étre c ' e s t lutter, vivre c ' e s t v ain cre mond ja
F. Le Dantec a biológia alapján. S ezt mi nemi is
tagadjuk. Amit mi tagadunk, az, hogy e küzdelemnek
tömegeket gyilkoló s kultúrát romboló harcnak kell
lennie, s amit mi állítunk, az, hogy az embernek és
emberiségnek küzdelme annál dicsőbb, hősiesebb, győzedelmesebb lesz, minél jobban tud urává lenni a nagy
természetnek s a természet erőinek, minél több életet s boldogságot tud ezekből fakasztani. Ezt pedig
csak az emberek, népek, nemzetek, államok kölcsönös szervezkedésével lehet elérni. Minél jobban rontanak emberek, népek, nemzetek, államok egymás ellen,
annál több erő megy veszendőbe abból az energiából,
melyet az embernek a természet erőinek meghódítására,
az ipar fejlesztésére, a közlekedési eszközök kiterjesztésére, a föld termelőképességének emelésére és a társadalmi szervezet kiépítésére kellene fordítania.
A kultúrvilág az ő küzdelmét csak egységes szer-
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vezkedés, a békés munka koncentrációja által tudja
végigküzdeni. Az a munka, amely az Alpok gránitfalán
keresztül utakat tör, amely a vizén, sőt ma már a levegőn keresztül is Óceánokat áthidal, amely boldogságot és világosságot terjeszt minden irányban, ez az
emberhez méltó küzdelem, mert minden munka küzdelem. S őzért már alig várjuk, hogy ebben a nagy
kultúrális és szociális munkaküzdelemben megint egyesült erővel résztvehessen a kultúrvilág minden népe,
mert, ebben a legnagyobb is gyenge egymagában.
Igaz, hogy a háború sebeket üt nemcsak ágyúival,
puskáival, kardjaival, lándzsáival. Sajgó sebeket üt a
szivekbe is. Háborúokozta gyász itt, gyász ott, gyűlölet itt, gyűlölet ott. Testvérnépek is rögtönében, mintegy varázsszóra fanatikus gyűlölettel teltek el egymás
ellenében. Ezek a belső sebek néha lassabban gyógyulnak, mint a srapnell-ütötte külső sérülések, de gyógyulni fognak. És különösen gyógyulni fognak, ha a
szeretetteljes ápolást és gondozást azok veszik kezükbe, akik most olyan odaadó szeretettel és önfeláldozással ápolják az ádáz harcok áldozatait. Igen, hölgyeim, a háború lezajlása után önökre még a mostaninál is nagyobb feladat vár. Önök vannak hivatva arra,
hogy a kultúrnépek testvérülésének a háború által
megakasztott munkáját újból fölvegyék, sőt hogy még
a háború folyamata alatt is önök tartsák kezeikben
azokat a szálakat, melyek mellett a továbbszövést folytatni lehet. Önök bizonyos tekintetben a vörös kereszt
privilégiumaival bírnak s a vörös kereszt még a dúló
és gyilkoló harc közepette is a testvéri szeretetet képviseli.
A kultúrnépek testvérülését kívánják a szociális és
gazdasági haladás, kívánja az európai kultúra s azért
meg is lesz, meg kell lennie, hisz ezt akarja a nők
világszövetsége is és itt aztán senki kétségbe nem
vonja, hogy: »ce que femme veut D i e u le veut.«
-

Napi eseményekhez.
Fátyol nélkül.
A sajtó közlései szerint a török asszonyokra nézve nemsokára megszűnik a fátyolviselés kényszere; csak ez a megszabadulásuk
egy alkalmatlan ruházati cikktől egyúttal felszabadulás volna az őket környező férfiak
előítéletei alól! Csak ne maradjon külsőség
ez a változás is, mint annyi más; mert akkor,
szegény török testvéreink! jobb lett volna
tovább is fátyolon keresztül néznetek a világ
jelenleg oly szomorú képét.
Katonáskodó nők.
A háború első napjainak szomorúságát itt-ott derültség
váltotta fel, ha valaki avval a kérdéssel fordult a feministákhoz: nem mennek-e ők is a harctérre? A nemzetek közötti
konfliktusok békés elintézésének fáradhatatlan szószólói, a
nemzetek békés együttműködésének rajongó hívei önként
állanának harci sorba ott, ahol ölni kell a haza szent nevében; mekkora félreismerése a feminizmus törekvéseinek!
Érthető és természetes, hogy az együttérzés családjuk férfitagjaival, valamint az a törekvés, hogy! tegyenek valamit
ebben a súlyos időben, hogy siettessék a nagy harc le-

zajlását, impulzív és tájékozatlan nőket arra indít, hogy
a h a r c t é r e n kíséreljék meg jóakaratú segítségüket érvényesíteni. De hogy ez feminizmus volna, azt csak derültséggel
fogadhatjuk. Legfölebb azt az amúgy is képtelen érvet dönti
meg, hogy a nő n e m t u d katonáskodni s ezért nem szolgált
rá a teljes polgárjogokra.

Kétféle igazság.
Azért, mert nős ember létére házassági ígérettel
csábított el egy fiatal leányt, senki sem emelhetett
vádat a műegyetemi tanár ellen; nincs bíróság, amelyhez az elcsábított leány fordulhatott volna. De mert
a bajba jutott leánynak szerencséjére egy köztiszteletben álló országgyűlési képviselő személyesen érdeklődött ügye iránt; mert a képviselő és a csábító között
szóváltás keletkezett és ennek folyamán az utóbbi becsületsértést követett el: a bíróságnak közbe kellett
lépnie és 2000 korona lefizetésére vagy 100 napi elzárásra ítélnie a tanárt. Mivel pedig egy kiváló újságíró a leány testvére iránti rokonszenvből nyilvánosan
kipellengérezte a tanárt, aki műegyetemi tanári állásáról lemondást ígért arra az esetre, ha nőül nem
veszi a leányt, (tehette, hiszen a Műegyetem tanári
kara, amely a nőt még annyira sem becsüli, hogy
tanulási lehetőséget nyújtson neki, csak nem tartja a
nővel szemben elkövetett vétséget elég fontosnak arra,
hogy a lemondást elfogadja!): talán nagyobbszabású
kellemetlenségek várnak a csábítóra. De nem azért,
mert nős ember létére »házon kívül szórakozni szokott«, hanem mert pechje van. Kit sajnáljunk jobban:
»szórakozása« egyik áldozatát, vagy feleségét, vagy
édesanyját?
Magyar feminista tudós a háborús
gyűlölet ellen.
Örömmel valljuk eszméink hívének Szászy-Schwarcz
Gusztávot, aki az utolsó háborús délutánon hadat üzent
a szellemi »óriások« korlátoltságának; kellő világításba
helyezte azt a sajnálatos tényt, hogy az irodalom
elsőrangú képviselői: egy Anatole France, egy Maeterlinck és mások nem átallanak szószólóivá lenni annak
a gyűlöletkeltési hajszának, amelyet a »művelt Nyugat«
indított a vele harcban álló nemzetek ellen. Szembeállította eljárásukkal az 1870-71-ben élt német és francia tudósok toleranciáját, egymás érdemeinek objektív
elismerését, amely korántsem ellenkezett hazafias érzéseikkel. Nemcsak azért örültünk e szellemi nagyságokhoz méltatlan nyilatkozatok kipellengérezésének, mert
az előadó szembeállította velük az ellenséges nemzetbeli anyák együttérzésének egy dokumentumát. Nem
csupán feminista, hanem általános emberi és objektív
tudományos szempontból kétségbeejtő, ha az akadémiák tagjai csapnak fel hadakozó feleknek és hol ők
adják vissza rangjukat az ellenséges országbeli akadémiának, hol ez törli őket tagjai sorából. Hogy szégyenkeznek majd kölcsönösen, ha egyszer kijózanodnak háborús őrületükből!

Ízléses, olcsó bekötési tábla
A NŐ I. évfolyamához
beszerezhető kiadóhivatalunkban. Ára
tartalomjegyzékkel 1.20 K.
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LAPUNK ELŐFIZETŐIHEZ
A most lezajlott félév nem kedvezett a komoly irodalom művelőinek: minél erősebb meggyőződés irányítja tollúkat, annál nagyobb
mértékben kényszerítette őket gyakorlati köztevékenységre, a rendkívüli helyzet; annál inkább keresték a pillanatnyi bajok ellen folytatott
küzdelemben feledését annak a szomorú szünetnek, amely a kultúrmunka
lehetőségében beállott.
Eszméink harcosai azért hallgattak nagyobbára a most lefolyt
nehéz időben; reméljük azonban, hogy a súlyos csalódások nemcsak
megkínozták, de meg is edzették idegzetüket és hogy a most kezdődő esztendőben — jó feminista szokás szerint — segíteni törekszenek a nagy bajon, amelyen eddig szomorkodtak.

Azon leszünk, hogy lapunkat lehetőséghez képest
havonként legalább egyszer megjelentessük és hogy
annak tartalmával bizalmat és reménységet öntsünk
mindazokba, akik velünk együtt a nemzetek békés
együttműködését óhajtják és remélik.
Abban a reményben, hogy t. előfizetőink kivétel nélkül továbbsegítik lapunkat a háború súlyos korszakán keresztül, sőt annak terjesztésével minél több olvasóra nézve teszik hozzáférhetővé a fenti programmnak megfelelő tartalmát: számítunk szíves támogatásukra és
vagyunk
meleg újévi üdvözlettel

szerkesztősége,
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Elmélkedés a háborúról
Írta: CHARLOTTE PERKINS GILMHN (New-York).

I. Mi vész kárba a háború folyamán ?
Emberélet? Igen, emberélet, amely értéktelen víz
gyanánt ömlik széjjel; fiatal, ismeretlen lehetőségekkel kecsegtető emberélet. Sohasem fogjuk megtudni,
mennyi teremtő lángész — a világ legértékesebb java
és legbőkezűbb termelője — semmisül meg e határtalan őrületben. És mind kárbavész!
Munka? Mindaz az erő és ügyesség, szellemi és
testi fáradság, amellyel valamit előállítanak, most csupán a rombolást és romboltatást szolgálja. Abszolút
értékű emberi erő, amely elég, felrobban, amelyet lerombolnak, föltúrnak, széjjeltépnek. És mind kárbavész!
Készletek? Nem csupán a vas, az acél, a salétrom, de az élelmiszer is kárbavész, amelyet a katonák megesznek, a ruházat, amelyet viselnek, a lovak,
amelyeket megölnek.
De ez még nem a legrosszabb
A társadalomnak ez a felfordulása magával hozza
a lelki erők rengeteg növekedését: egeket verő hősiességet, tengernyi áldozatot, nemes önmegtagadás
mennyei példáit — és ez mind kárbavész!
Ez a gyönyörű önmegtagadás kizárólag nemzeti
célokat szolgál; test és élet, idő és pénz megható
feláldozása, a hajthatatlan bátorság, amely a lövésre
készülő ezreket a sírok ezreibe dönti — mindez
kárbavész!
Az emberiségnek semmi haszna sincs belőle. Nem
szolgálja az emberiség célját Olyan szellemet tart fenn,
amelyre nincs szükségünk, amely feltartóztatja _a világ kultúrájának haladását.
Ha ennek az izzó lelkesedésnek csak tizedrészét
hasznos célra fordíthatnók; olyasmire, ami a népet javítja, vagy a népek közötti viszonyt teszi barátságosabbá: többet használna a világnak, mint valamennyi háború, amelyet valaha viseltek.
Ha valaki egész erejével és lelkesedésével küzdene egy másik ember ellen, aki azt állította, hogy
felesége nem jobb a kelleténél, aki gyermekeit mások
gyermekeinél kevesebbre becsülte, vagy más módon
sértette meg, annál kevesebb erővel és lelkesedéssel
szolgálhatná családját, amelyet oly nagyra becsül; ez
tehát csupán kárát vallaná a lovagias védelemnek.
Ilyen küzdelmet csak férfiak folytatnák; olyanok,
akiket mind balgáknak tartunk; mert két kézzel pazarolják a legértékesebb javakat; amelyikük meghal, teljesen elvész a világra nézve, aki megölte, azt ez a
tapasztalat kevésbbé értékessé teszi.
Elég rossz, tudja Isten. Szörnyű és borzasztó és
minden rossz, amit csak mondani lehet; de a háború
legszembetűnőbb vonása az, hogy őrültség.
Csúnya, közönséges őrültség, a gonoszságnak egy
árnyalatával!

II. Háború és párbaj.
Mi a háború? Egy nemzet férfiainak küzdelme más
nemzet vagy több nemzet férfiai ellen.
Mi a párbaj? Két férfi egyéni küzdelme egymás ellen.
Ennek az egyéni küzdelemnek csúnya származása van:
párbaj folyik mindenütt, ahol a hímszarvas agancsot pillant
meg, ahol tét bika mennydörögve ütközik össze, ahol két kakas
gyilkos szándékkal ugrál egymás felé, ahol két mén ágas-

kodik és harap, ahol két kandúr hempereg és karmolja
egymást.
Ez a hímek régi, régi küzdelme egymás ellen; eredetileg
a nőstény kegyeiért folyt, utóbb incselkedésszerű támadássá
fejlődött. Finomult és módosult, szentesítve a becsület —
a fejlődés e határozatlan későbbi terméke — fényétől;
de mindig a férfiak küzdelme maradt.
A háború ugyanennek szélesebbkörű formája; előidézéséhez hozzájárul még a zsákmányolás ösztöne is: az a régi,
hagyományos felfogás, hogy akinek szüksége van valamire,
azt erőszakkal szerezze meg.
Érvényesülnek magasabb, nemesebb, hasznosabb szociális
ösztönök is: a növekedő bajtársi érzés; az elvont »kötelesség« szava; a szolgálattevés, dicsőség és becsület eszmei
általánosítása; és ami legértékesebb, a társadalom egységének
felismerése széles körben, az emberi odaadásnak eddig legmagasabb fejlődési fokával, amely kész mindenét — életét
is — feláldozni hazájáért.
Ezek az érzések jók, feltétlenül jók, de éppenséggel
nem szükséges, hogy a háború alkalmára szorítkozzanak.
A párbaj ellenben, minden regényes vonása mellett,
egyéni jellege folytán alacsony fejlődési fokon maradt. Még
a hozzáfűződő »becsület« is értelmetlen abstractio, amely
nevetségessé vált a legtöbb civilizált ember szemében.
Az emberiség nagy része túlnőtt már a párbajon.
De csak nagyon kis része nőtt túl a háborún.
Amerika büszke fölényiét inkább földrajzi fekvésének,
mint társadalmi viszonyainak köszönheti. Gyengébb szomszédaival nem bánik semmivel jobban, mint azok a nemzetek, amelyeket elítéi.
Földrészünk előbbi, vad birtokosaival nem bánunk annyival jobban, mint más fehérbőrű hódítók, hogy büszkélkedhetnénk vele; és korántsem önként hullott ölünkbe a földrész délnyugati része.
A háború még mindig mentsvára azoknak a nemzeteknek, melyek becsületükben megsértve érzik magukat, vagy
amelyek gazdagodni akarnak; ellenben a párbaj nálunk idejét múlta már, akár mint a társadalmi pozíció megerősítője,
akár mint a becsület védelmezője.
Hogy lehetséges az, hogy a párbaj már nevetségessé
vált előttünk, míg a háborút még mindig tiszteljük?
Vannak, akik magasztalják azokat a kiváló tulajdonságokat, amelyeket a háború fejleszt ki bennünk. Miért
nem fejlődnek a párbaj folytán is? Ha a harc oly sokkal
nemesebb a munkánál, miért nem alakítjuk állandóan karddá
valamennyi szerszámunkat?
Az egyedüli valóban nemes tulajdonságokat, amelyeket
a háború tényleg kifejleszt, fentebb fölsoroltuk; ezek még
sokkal jobban fejleszthetők közös célért folytatott közös
munkával.
Ε szociális érzéseken kívül a háború nem legjobb,
hanem legrosszabb tulajdonságainkat fejleszti. Felfordulás, a
társadalom felfordulása; olyan, mint mikor éhező emberek
visszazuhannak a századok során és egymást falják föl,
mint vad őseik.
Akik a háborút védelmezik, de sőt sokan olyanok is,
akik kárhoztatják, azt hiszik, hogy »társadalmi szükséglet«
— akárcsak a férfi-társadalom másik szörnyűsége, a prostitutió. A háború ép oly: kevéssé szükséglet, mint az emberevés. A múltnak utálatos, sőt nevetséges szokása.
Ha »civilizált« város minden sarkán, minden üzletben,
bankban, ügyvédi irodában, járókelők és munkások között —
szóval mindenütt személyesen küzdő férfiakat látnánk, akik
magánügyeiket így intézik el, vagyonukat így gyarapítják,
»becsületüket« így védelmezik, verejtékkel és vérrel és puskaporral: hogyan vélekednénk erről a civilizációról?
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Mezítelen vadembereknél a dolog bántó volna, de nem
meglepő. Ha modern nevelésű emberek volnának, nevetnünk kellene rajtuk.
A háború összes borzalmainál szembeszökőbb abszurditása, megható, bántó, elavult abszurditása.
A hadviselő férfiak visszafejlődnek a glyptodonnak és
rokonainak fokára.
A nemzetek fegyverkezése a hüllők fejlődési fokához illik:
a legerősebb fogak és karmok megszerzése a legvastagabb
pikkelyek szétrombolására.

Háború és anyavédelem.
Írta: SZIRMAY OSZKÁRNÉ.
»Matribus detestata« — e két szóval jellemzi a
harci dicsőséget istenítő nagy nemzet nagy költője a
háborút, minden háborúban több köny omlik az anyák
szeméből, mint amennyi vér folyik el a hősök sebeiből, — szívünk minden kínos vonaglásával érezzük,
hogy a háború igazi szenvedői nem hős fiaink a harctéren,
nem gonddal ápolt sebesültjeink a kórágyon, a megkínzott szenvedők a nők, az anyák, akiket nem ragadhat magával a küzdelem és diadal mámora, akiknek felkorbácsolt fantáziája maga előtt látja a rémek
összességét és a rémeknek közepette imádott férjét,
édes gyermekiét.
Anyavédelem a háborúban a szó igaz értelmében
csak a béke munkája, megalapozása az eljövendő békének. Ha az anyák csak végigszenvednék a háborút,
az már egy cselekvésnek beszámítható ténykedés lenne,
hogy azonban a ma asszonya végig tudja küzdeni is
a háborút kifáradhatatlanul, erős idegzettel, a családfentartás vagy a szociális segítség munkáját végezve,
az mutatja nekünk, hogy nem nyomtalanul tűnt le az
elmúlt évtizedek evolúciója, az adja a halvány fénysugarat a nagy sötétségben, a reményt, hogy minden
visszaesés ellenére is van haladás és az emberiségnek
nem csak múltja van, hanem jövője is lesz, jobb a
jelennél.
Aki ujját rajta tartja az emberiség lüktető erén,
az szemlélve a fellendülést, melyet e rémes kor vigaszt hozó virágjaként a szociális lelkiismeret felébredésében látunk, és azt, hogy a különböző szociális
feladatok közt épp a szorosan vett anyavédelmi akció
lendül fel a háború idejében, az e fellendülésben nemcsak a charitas megnyilvánulását fogja látni, mely segíteni akar minden szenvedőn, nemcsak az emberi fajnak ösztönszerű önvédelmi tevékenységet, mely a születendő generációt meg akarja védelmezni, midőn a mosí
élőket az ágyú torka elé kénytelen vinni, hanem abban egy jövendő szebb kor első fénysugarát fogja látni,
me lyn e k az an yák rég en hango z tato tt é s min de dd ig
a köztudatba át nem ment s z o l i d a r i t á s a adja meg
a jelleget, melyben a gyermek lesz a nemzet legértékesebb kincse és melyben a nő ember számba
megy, többé nem mint rabszolga robotol és nem mint
bábu, henyél, hanem d o l g o z i k mint önmagának és
gyermekeinek fentartója; többé nemcsak a legrosszabbul
fizetett pályákon keresheti meg kenyerét, és egyéniségében kifejlődve, gazdaságilag függetlenül, a társadalom és az állam segítségére csak akkor szorul, — de
akkor t e l j e s joggal, — mikor kenyérkereső munkája szünetel, hogy annál produktívabb államfentartó
munkát végezzen,
mikor az
a n y a s á gnak véradójával
fentartja
nemzetet.
Azon korban

nemcsak a törvény formalitásaival jóváhagyott anyaság,
hanem mjnden anyaság szent lesz és a gyermek születése nem lehet többé sem nyomor, sem szégyen forrása anyára és gyermekére.
Az Igazi anyavédelem csiráját láthatjuk azon segítségben, melyet társadalmunk most a háború idején
nyújt az anyának a gyermekágyban.
Ha testet ölt a Stefánia-Szövetség eszméje, melynek szervezését a székesfőváros polgármestere irányítja és vezeti, országszerte az anyavédelem szolgálatába fognak tö mö rü ln i a ko mo ly szociális mu nk ások. A nagy eszméhez méltó formája akkor lesz 1 a
segítségnek, mikor bölcs törvények megalkotásával és
l e l k i i s m e r e t e s k e r e s z t ü l v i t e l é v e l állam és
társadalom karöltve fogja azt nyújtani. Mikor nemcsak
a születések szaporítása, hanem a csecsemőhalandóság
csökkentése is fogja gyarapítani és előbbre vinni népünket. Mikor e segítséget mint k ö t e l e s e t fogjuk
nyújtani a munkaképesség csökkenésével járó, az
a n y a s á g egész i d e j é r e , értve ez alatt azt
az időt, mikor az anya a gyermek születése előtt
megfeszített munkára már alkalmatlan — ha ettől megkíméljük, eugenetikus munkát végzünk és nem járulunk
hozzá fajunk degenerációjához azzal, hogy az anyát
terhessége idején nyomorgásra kárhoztattuk — folytatódnia kell e segítségnek a gyermekágy idején túl az
élet szükségleteiből folyó mindenféle formában és mindenféle intézmény segítségével, úgy hogy a csecsemőnek az anyatejet, a fejlődő gyermeknek az anyai gondozást biztosítsuk akkor is, ha az anyának kenyérkereső munkája vagy az egyéniségének megfelelő tevékenysége nem is szünetel teljesen.
Ha van bennünk elég lelki erő arra, hogy legyűrve a jelen szenvedéseit, a históriai fejlemények
világításában lássuk a ma eseményeit, ereznünk kell
magunkban a kötelességet, hogy áthidaljuk a tátongó
mélységeket és készítsük az utat az utánunk jövők
számára, úgy hogy szem előtt tartva a jövőben elérhető végcélt, a jelenkor szenvedésein is enyhítsünk
teljes erőnkkel.
F e l ü l k e l l e m e l n ü n k az anyavédelmi
s e g í t s éget az a l a m i z s n á n ; oly intenzívvé kell
tennünk, oly körültekintően és széles mederben kell
nyújtanunk, hogy ideiglenesen pótoljuk a törvényes intézkedéseket. Az anyavédelem állami szervezésében a
legintenzívebb társadalmi segítség mellett, az anya- és
gyermekvédelemnek együttes és teljes kifejlődésében látom azon jövőnek képét, amelyet hogy gyermekeinknek
biztosítsunk, elviseljük most a szenvedéseknek minden
képzeletet meghaladó Golgotháját.
Kik hivatva lettünk, hogy e nehéz idők, e nagy
napok osztályosai legyünk, ne legyünk kisebbek korunknál, készítsük elő a jövőt, melyben erős lélekkel hinni akarunk. Mikor a nap vértóba száll, legyen
ez nemcsak népek alkonya, hanem egy szebb jövő
derengő hajnala. A mélységbe, mely lábaink előtt tátong, új Curtius-ként dobjuk belé, nem a legbecsesebb kincseinket, hanem a szolgaság rabbilincseit, az
előítéletek béklyóit, a szociális félszegségek tömkelegét, az emberírtó közöny jegét, a nyomor megannyi
kútforrását és erősen küzdve bízzunk a jövőben.
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Háború és iskola.
A gondolkozó tanító vegyes érzelmekkel nézett
a most folyó iskolaév megkezdése elé: örömmel gondolt arra, hogy a gyermeksereget, legalább részben,
el fogjuk vonni a háborús izgalmaktól, meg fogjuk
óvni egyrészt a semmittevés, másrészt a nem nekik
való foglalkozás rossz hatásaitól; másrészt tartott tőle,
hogy maga a tanítóság itthon maradt része képtelen
lesz annyira uralkodni izgatottságán, hogy rendszeres
iskolai munkát folytasson.
Ez az aggodalom hamar eloszlott: a rendszeres
munka fegyelmező és idegecsillapító hatása talán seholsem annyira szembetűnő, mint az iskolában: a gyermeksereg a maga aktív és passzív közreműködésével
úgy leköti a. komoly tanító figyelmét, hogy ha örömtől vagy fájdalomtól reszketően nyitotta is ki az osztály ajtaját, hirtelen megszakítás áll be egyéni énjének
folytonosságában és csak az óra befejeztével talál ismét önmagára.
De vajjon a gyermeknek megadja-e az iskola mindazt, amit ebben a rendkívüli évben várhatnánk tőle?
Igazán megóvja-e a háborús izgalmak egyrészétől, a
semmittevés vagy számára alkalmatlan foglalkozás veszélyétől?
A háborús izgalmat — fájdalom! — magával
hozza nagyon sok gyermek és öntudatlanul, akaratlanul terjeszti társai között: az, akinek van hadbavonult
vagy keresetétől megfosztott hozzátartozója. Ezen nem
változtathatunk; de pedagógiai szempontból nincs is
miért sajnálnunk, mert az együttérzés sokkal magasabb
fokát fejleszti ki a tanulótársakban, mint más években. Csák az volna szükséges, hogy minden iskolának
egy vagy több tanítója vállalja el és kapjon hivatalosan
kiszabott időt arra, hogy pacifista szellemben beszélgessen a gyermekekkel a háborúról és ne engedje bennük vadsággá és gyűlöletté fajulni azt a hatást, amelyet a háború napi eseményeihez fűződő durva kijelentések, alkalmi nóták, valamint a gyűlölködés egész
irodalma tesz reájuk. Végzetes szerencsétlenség volna,
ha nem tudnának majd felnőtt korukban disztingválni a
hazaszeretet fogalma és a barbár felfogás bornírt szelleme között.
A foglalkoztatás módja annyiban tér el más évekétől, hogy katonai felszerelési tárgyak készülnek minden
leányiskolában. Ha el tudjuk felejteni azt a sok, sok
kötögető nénikét, aki heteken át avval tengette életét,
de egy-egy alkalommal csak kevés munkát kaphatott,
mert ingyen készült a felszerelés nagy része, akkor
azt mondhatnék: kár volt ezt a foglalkoztatást ki nem
terjeszteni a fiúiskolákra is. Nagyon sok panaszt hallottunk anyák és jóakaratú fiuk részéről, akik nem
látták módját annak, hogy »valamit tegyenek« ebben
a nehéz időben. A cserkész-szolgálat sokszor olyan
apró fiúcskákra terjedt ki, akiket ugyancsak nem volt
tanácsos és helyes az esti órákban a külvárosokba küldeni, az utcán ácsorogtatni és agyonfárasztani. Ha a
kötés nehéz mesterségébe nem kívánták beavatni a fiúkat, (nem ártott volna, ha megpróbálják és becsülni
tanulják a vele járó fáradságot!) az egyszerű kis zacskók varrása igen hamar sikerült volna nekik. A leányokra mindenesetre jó hatása volt annak, hogy anyáskodva »gondoskodhattak« a szegény harcosokról. Csak
a hiúság ördögét oly nagy mértékben föl ne keltették
volna bennük a versengéssel! Az egyes osztályok adományainak, a különböző iskolák munka-eredményeinek
közlése, összehasonlítása, elismerések kifejezése és haj-

hászása; jótékony célú ünnepségek, ezúttal háborús célokra: mindez nem szolgálta azt a célt, hogy rendkívüli b a j o k rendkívüli és az egész életre kiható, n e m e s í t ő h a t á s t gyakoroljanak a növendékekre.
A kézimunkán kívül egyetlen tantárgy anyaga sem
ment keresztül alapos »háborús« módosításon; pedig
természetesnek tartottuk volna, ha pl. a földrajz anyagából kimaradt volna egyelőre a politikai rész; ha az
összes tantárgyakra nézve hivatalos utasítás mondta
volna ki, hogy szorítkozzunk az anyag legnélkülözhetetlenebb, gyakorlati szempontból legf o n t o s a b b A é s z é A e és szenteljünk több időt a gyakorlati alkalmazásokra. Hiszen még a céhbeli tudós sem
képes szorosan vett tudományos munkára a jelenlegi
világfelfordulás hatása alatt.
Szerettük volna, ha a növendékek ezidén anynyira sokféle és súlyos bajukban — még ott is, ahol
az iskola munkaidejét megrövidíti az épület közössége
— találtak volna időt és alkalmat arra, hogy tanítóik
tanácsát és segítségét kérjék.
Az élelemszerzési, a felruházási akcióban fontos
és szép feladat jutott az iskoláknak. De a testi éhség
csillapításán, a hideg elleni oltalmon kívül ezer bonyolult eset kibogozása, elintézése, számos gyermeki lélek
megóvása lett volna hivatása.
Sokat vetkeztek mostanában gyermeki munka kihasználásával, gyermek-produkciókkal a gyermekek testilelki épsége ellen; az iskola nem egy esetben elejét vehette volna ennék, ha a bürokratikus mezből kivetkőzve, csak nevelni és tanítani, védelmezni és segíteni
igyekezett volna.
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A Feministák Egyesülete tagjaihoz!
Egyesületünk pontosan fizető tagjai a lapot
díjtalanul kapják.
Lakásunk változását közöljük haladéktalanul az irodával.

Meghívó

Fűzze az újesztendő még szorosabbra azt
a kapcsot, amely a nő politikai egyenjogúságáért küzdők egységes táborát immár 10 éve Adele Schreiber-Krieger (Berlin)
összefűzi; a Választójogi Világszövetség és 1915. január 14-én, csütörtökön este 6 órakor
a régi képviselőház termében tartandó
vele egyidőben keletkezett egyesületünk tartsa
fenn ezekben a nehéz napokban is az összes
nemzetek kultúremberei között a kapcsolatot
melynek tárgya:
és teremtse meg a várva-várt béke eszmei
Die Mütter und der Krieg.
előfeltételeit. Nagy feladatunk megoldásához
(Az anyák és a háború).
merítsünk erőt az összetartásból! Teljesítsük
híven mozgalmunkkal szemben erJegyek 2 és 1 K-ért kaphatók egyesükölcsi és anyagi kötelezettségeinket! letünkben és a Bárd-féle színházjegyirodákban.
Adele Schreiber a német nőmozgalom
egyik legkiválóbb szónoka és írója; legkivá-

előadására,

Anya- és gyermekvédelmi bizottságunk
X

lóbb müvei: Das Buch des Kindes (A

gyermek könyve), a gyermekre vonatkozó
csütörtökön, f. hó 7-én d. u. 5 | 2 órakor physiologiai, psychologiai és pedagógiai ismeegyesületünkben értekezletet tart, mely- retek encyclopaedikus összefoglalása és Mutnek tárgya: „Anyavédelem a háború alatt.” terschaft, az anyaságra vonatkozó phisiologiai, psychologiai, ethnographiai és sociális
A bizottság a következő
adatok gyűjteménye. Az előadás — amelynek
cimét ő maga választotta — alkalmat nyújt
arra, hogy széleskörű tudásának quintesszenbocsátja ki:
ciáját nyújtsa vonzó irodalmi formában. —
»A Budapesti Központi Segítő Bizottság anyavédő

felhívást

osztályának működését különösen oly módon kívánjuk támogatni, hogy azon tagtársaink segítségével, a k i k hath a t ó s a b b e r k ö l c s i és a n y a g i · t á m o g a t á s b a n
ó h a j t a n a k A é s z e s i t e n i e g y - e g y anyát, aki
ebben a súlyos esztendőben ad életet gyermekének, bizottságunk átveszi az anyavédő osztálytól azokat az eseteket,
amelyekben az anya a gyermek születése előtt és a gyermekágy u t á n is nagy mértékben rászorul a segítségre;
gondozzuk
őket m i n d a d d i g ,
míg
az a n y a
megerősödvé n, megfelelő munkakör b en m a g a gondoskodhatik
gyermekéről.
Egy-egy
ily
anyának és g y e r m e k é n e k f e l k a r o l á s a , mit e
nagy és nehéz napok emlékére »háborús a n y a ν éd e 1 e m«-nek nevezhetünk, egyéni hozzájárulást és anyagi
erőben 30-100 K. á l d o z a t o t j e l e n t h e t . Gondoljuk
meg, hogy ezen összeggel és fáradsággal embert mentünk, nemzetünk erejét gyarapítjuk. Erős a bizalmunk,
hogy tagtársaink a fővárosban és országszerte szívesen
tömörülnek erre az anyavédelmi akcióra. Mikor legszűkebb
körben ezt először szóvá tettük, 14 anya gyámolítására
50—50 koronát azonnal felajánlottak a jelenlevők. B i z a lommal
kérünk
további
jelentkezéseket
anyagi hozzájárulásra és egyéni Segítségre anya- és gyermekvédelmi bizottságunk elnökéhez, Szirmay Oszkárnéhoz
(V., Percei Mór-u. 2., telefon 37-43.), aki szívesen ad
meg minden közelebbi felvilágosítást.«

Legyünk ott mindannyian és cselekedjünk gróf Teleki Sándorné tagtársunk indít-

ványa szerint: mindenki hozza el magával legalább egy antifeminista ismerősét!
A Feministák Egyesületéhez újabban beérkezett
készpénzadományok:
Babare Adél 5.—, Burcihard Rezsőné 30.—, Engel Berta
(koszoiumegváltás) 30.—, E. F. 5.—, Faludiné K. Eugénia
10.—, Farkas miniszteri tanácsos 100.—, Fletzer I. és neje
5.—, Glasz Izsó 12.80, Glink Henrikné 2.—, özv. Glücklich
Ignácné 18.—, Gruber Klára 5^—, Hadügyminisztérium
(térdmelegitőkért) 6000.—, Herzfelder 7.50, Hoffer Márk
25.—, özv. Horn Hntalné (karácsonyi ajándék megváltása) 10.—, Jaki Ádám 92.50, Karcsay Hladárné 4.—, Kenedi Ottó 25.—, Kral Rezsőné 1.—, Klárik Samuné 10.—,
L. J. 5.—, Mantler Rezső 5.—, Meller-család (karácsonyi
ajándék megváltása) 20.—, Oppenheim Stefi 25.—, Pick Adolfne
10.—, Pollák Rezsőné B.40, dr. Rácz Miksa (a harctérről)
10.—, Rochlitz Jolán 10.—y Schnur Nelly 3.—, Sebők 2.—,
Stern Margit 2.—, Székely Mihályné 20.—, Szende Lajosné
14.—, Ullmann Ödönné 4.— K. Múltkori kimutatásunk 15,7-13.50
K. Összesen 22.279.70 K.
Lapunk szűk tere lehetetlenné teszi, hogy a háború
egész tartama alatt beérkezett nagyszámú értékes természetbeni adományokat kimutassuk.
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EGYLETEK.
Α Feministák Szegedi Egyesülete.
Azon elv értelmében, hogy a társadalom a háború
folytán nyomorba jutottakon nem alamizsnával, hanem munkaalkalom nyújtásával köteles segíteni, természetszerűleg kényszerült v a r r ó m ű h e l y é n e k tetemesen szélesebb alapokra
helyezésére, hogy mindazon nőket keresethez juttassa, akiket m u n k a k ö z v e t í t ő működése tapasztalatai szerint elhelyezni sehol sem tudott. Ε műhelynek most már önálló
alkalmazottai vannak: könyvvezetőnő, munkavezetőnő, előmunkásnő, bentdolgozó munkásnők, az otthon dolgozókon
kívül, kiknek száma körülbelül 240; 80 fehérneművarrónő,
75 szalmazsák- és párnavarrónő és 82 ínségmunkásnő (kötés,
tépés és foltozás). Ez utóbbiak munkabéréhez a »Katonák
hátramaradottait segélyező központi bizottság« heti 150 K.
segéllyel járul. Nagyobb és állandó munkaalkalomképen sikerült a varróműhely részére Szeged szab. kir. város köztörvényhatósága nagyszabású háborús jótékonysági programmjában — a szegedi tartalékkórházakban ápolt sebesült
katonák számára — előirányzott 30.000 koronás fehérnemű
megrendelését, továbbá, a január hóban megnyíló városi
kórház szükségletét, valamint a Budapesti Textilipar A.-T.
heti 12.000 drb. fehérnemű szállítására kötelező rendelését
megszerezni.
A Gyakorlati Tanácsadó hivatalos órái most naponta
vannak, nemcsak kétszer hetenként, mint a régmúlt béke
idején. Itt főleg tábori levelezését, vöröskeresztes és hadifoglyokat tudakoló írásait intézzük a szegény, gyámoltalan,
gyakran analfabéta asszonyoknak. A jelentkező szegénysorsú
leendő anyákat számon tartjuk, otthon végezhető könnyű
kézimunkával keresethez juttatjuk; tanáccsal, felvilágosítással látjuk el őket, lebetegedésük idejére ingyen orvosi és
20 korona anyagi segélyről gondoskodva, mely utóbbit a
központi bizottság társadalmi gyűjtéséből folyósíttatjuk számukra. Az anya- és gyermekvédelmi, valamint pedagógiai bizottság alkalmi működése 200 szegénysorsú iskolás gyermeknek i n g y e n t e j j e l és k e n y é r r e l való
ellátása a téli hónapokon át. Ezen akció céljaira egyik
helyi lapban társadalmi gyűjtést indítottunk, az Egyesület
vagyonából 200 koronával nyitva meg, s a város közönségének áldozatkészsége folytán rövid idő alatt közel 2000
korona gyűlt össze a város különböző helyein felállított
szivalaku perselyek aprópénz-tartalmával együtt. Szegény
gyermekek között meleg ruhát is oszthattunk ki, ugyancsak
a nagyközönség adományaképen.
Hivatalos helyiségünkben november 1. óta kétszer hetenként könyvtáróra van. Ezt a könyvtárat, mely ma
már 180 kötetből áll, a budapesti anyaegyesület szakirodalmi
és a tagtársaknak főleg szépirodalmi könyvadománya hozta
létre. A N ő t i s z t v i s e l ő S z a k o s z t á l y a háború kitörése óta állandó permanenciában van. Miután az állásközvetítés a súlylos gazdasági viszonyok miatt nagy akadályokba
ütközik, a szakosztály gyökeres segítségül valóban nagyfontosságú társadalmi akciót szervez. Ingyenes szaktanfolyamokat létesít a tagtársak részére a német
levelezésből és könyvvitelből, hogy a kevésbbé jól képzett
nőtisztviselő képességeit fejleszthesse.
A szaktanfolyamok költségeinek fedezésére az egyesület
részben a tarhonya-vállalkozás tiszta jövedelméből, részban
a filléres gyűjtésből 300 koronát szavazott meg. A Kereskedelmi és I p a r k a m a r a 200 korona, valamint a
Szenedi Lloyd-Társulat 100 korona támogatással
méltányolja e valóban hézagpótló mozgalmat.
A kérdés tüzetes megvitatása céljából az egyesület kérésére Gergely Janka, a Ν. O. E. elnöke január 3-án
előadást tart »A nőtisztviselők és a háború« címmel

A Férfiliga előadása.
Örvendetes és elismerésreméltó, hogy már a háború
lezajlása előtt kezdi gyűjteni a Férfiliga azokat az adatokat,
amelyek a nők érdemeit jegyzik föl a háború okozta nyomoruság elleni küzdelemben, hogy a béke idejében majd
javukra fordíthassa politikai polgárjogaik megszerzése érdekében. R e i n i t z Ernő, a Férfiliga titkára, december 14-én
hosszabb előadás keretében számolt be arról a tevékenységről, amelyet eddig folytattak a nők a nyomorúság leküzdésére irányuló küzdelem valamennyi fokán: a jótékonyság
elavult módszereitől kezdve fel a szociális munka minden
válfaján keresztül a szervezett munkaszerzésig. Mind Lukács György, a Férfiliga elnöke, mind a nagyszámú hallgatóság elismeréssel fogadta az előadást, amelyet a pacifizmus szelleme hatott át.

Szemle.
A Feministák Egyesülete munkaközvetítő irodája
utján december havában elhelyezést nyert:
1 ápolónő, 7 csomagolónő, 3 díszművarrónő, 235 gyári
munkásnő, 1 himzőnő, 8 keztyűvarrónő, 1 üzleti kiszolgálónő, 25 kötőnő, 49 szűcsmunkásnő, 3 tanulólány, 101
takarítónő, háztartási munkás, 27 nevelőnő, társalkodónő, 2
nyomdai munkásnő, 3 üzleti alkalmazott, 465 varrónő, összesen
931 munkásnő.
Választójogi küzdelem Amerikában.
Az Egyesült-Államok asszonyai nagy várakozással néznek
az újesztendő felé, mert több államban, köztük New-Yorkban
is 1915-ben dől el a nők választójogának sorsa. A békét
élvező boldog ország asszonyai megszakítás nélkül agitálhattak a lefolyt félévben is, miközben Európa asszonyainak
propagandisztikus tevékenységét megbénította a háború és
a nyomában járó ezer nyomorúság, amelynek némi enyhitése leköti minden energiájukat. Sikerült is 1914-ben két
új államot meghódítaniuk a nők választójogának: Montanát
és Nevadát. Evvel 12-re növekedett azoknak az Unio-beli
államoknak száma, amelyek megadták a nőnek a telj e s p o lg á r j o g o t. R e v . A n n a S h a w , a b u d a p e s t i
választójogi nőkongresszus egyik legünnepeltebb szónoka, bejárja az egész országot és n a p o n t a t ö b b
e l ő a d á s t t a r t ; k i s e b b v á r o s o k b a n pedig, ahol külön előadást rendezni nem lehet, a pályaudvaron gyűl
ö s s z e a közönség és miközben a vonat 10—15 percig
áll, a kocsi perronjáról intézi hozzájuk Shaw dr. lelkesítő
szavait. J a n e Addams, akit szociális alkotásairól az egész
világ ismer, egész október hónapot előadó-körúton töltötte.
A magyar politikai nőmozgalom szervezője és eddigi vezetője,
Bédy-Schwimmer Rózsa, ugyancsak az Egyesült Államokat utazza keresztül-kasul és naponkint 5-6 élőadást is
tart a legkülönbözőbb városok egyetemein, templomaiban
és más középületeiben. Mindhármuk előadásainak állandó
tárgya: A nő és a h á b o r ú . Céljuk bebizonyítani, hogy
a nő politikai befolyása a háború legbiztosabb ellenszere.
Az asszonyi szolidaritás újabb nyilvánulásai.
Ausztriából, Hollandiából és Angolországból egyidejűleg
indul ki az az indítvány, hogy a világ asszonyai mennél
előbb tartsanak nemzetközi összejövetelt és keressék annak
megállapítását: milyen előfeltételek mellett volna leghamarabb
megvalósítható a béke megkötése és állandóságának biztosítása? Szimbolikus a 3 indítvány eredete: kettő egymással
ellenséges viszonyban álló országból, egy neutrális területről
származik; jelképezi még e véletlen összeállításban is, menynyíre egy a nők felfogása ebben a kérdésben és mekkora
mulasztás, hogy nem vonják be őket a politikába!
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Magda-Margit
Írta: Charlotte Perkins Gilman.
Fordítja : Ágoston Péterné.
(Folytatás.)
Magda komolysággal ismételte el a kapott utasításokat
s kitűnt, hogy mindent megértett.
— Jó, ez tehát rendben van. Most még néhány könyvet adok át, hogy jövő csütörtökig legyen mit olvasnia.
Szeretném azonban, ha megsemmisítené e könyveket, mielőtt elmegy innen. De bizonyos okoknál fogva kívánom,
hogy olvassa el e munkákat, hacsak teheti. Most pedig
Isten vele, gyermekem. Valószínű, hogy több mint egy hónapig nem fogom viszontlátni. De St. Clair kisasszony helyettesíteni fog engem, s tudom, hogy megszereti majd őt
Egészen bátran beszélhet előtte bármiről, ami a szívén
fekszik. Teljesen megbízhat benne. Mire újból látom magát,
maga már csaknem hat héttel lesz idősebb és reménylem —
már fog valamit tudni franciául.
Yale kisasszony1 nevetve mondta el ezeket, búcsúzásul csókot lehelt Magda homlokára, aki aggódó arccal
hallgatta végig szavait.
Szótlanul szedte össze Magda a könyveket, valamint a hozzájuk készített hét kis dobozt s aztán nesztelenül és észrevétlenül surrant szobájába. A titokzatosságnak az izgalma annyira elfoglalta lelkét, hogy még a hálálkodás sem jutott eszébe. Sőt ideig-óráig még a ránehezedő reménytelen nagy bánatról is megfeledkezett.
Briggsné heves ellenkezése, Yale kisasszony gyors eleiutazását illetőleg, melyet ostobaságnak tartott, mert szerinte
bátran várhatott volna még pár napig, amikor mindnyájan
együtt utazhattak volna: hiábavalónak bizonyult.
Yale kisasszony másnap tényleg útra kelt New-York
felé és megérkezése után való reggelen már a korai órákban egy alacsony termetű, barna, nurse-ruháju hölgy kereste őt a szállodában.
— Végtelenül hálás vagyok, hogy vállalkozott erre
a feladatra, kedves Geneviéve, — e szavakkal üdvözölte
őt Yale kisasszony. — Senkisem lett volna olyan alkalmas
erre a szerepre, mint éppen ön! De jöjjön, mindent el
kell mondanom — és leültetve vendégét, hosszasan beszélte el az egész esetet.
St. Clair kisasszony nagy érdeklődéssel hallgatta végig a Magda érdekében kieszelt tervet.
— Magam sem sokat tudok felőle többet—mondta.—
végül is, — hozzájutok egy szép automobilkiránduláshoz
s egy gyönyörű tengeri úthoz. És újból viszontláthatom
hazámat. Igazán csodálatos, hogy mindig ilyen nemes
dolgokat művel! De szeretnék a leányról még többet is
hallani!
Yale kisasszony kissé zavartan mosolygott.
— Magam sem sokat tudok felőle — mondta, —
Mindössze azt tudom róla, hogy jó családból származik
s hogy erős vágy él benne a függetlenség iránt, senkiinek
sem akar terhére lenni. Mindent el kellett követnem, hogy
sikerüljön őt ajánlatom elfogadására bírni. Megelégedéssel "tapasztaltam, hogy fel volt háborodva a férfi eljárása fölött, s hogy elkeseredett dühe nagyobb volt fájdalmánál. A férfi ugyanis pénzt ajánlott fel neki.
St. Clair kisasszony szemében könnyek csillogtak.
— A gyalázatos! — mondta keserűen.
— Oh nem, én nem is tudom gyalázatosnak nevezni
— szólt szárazon Yale kisasszony. — ő csupán egy fiatal
orvosnövendék, aki szórakozást keresett. Azt hiszem, ő is
nagyon rosszul érezte magát, mikor a dolog ilyen fordulatot vett. De hogy Magdára visszatérjek, biztosíthatom,

hogy nem aféle kis falusi liba. Nagyon éleseszű jószág. Azt hitte, hogy ő már mindent tud s hogy tud
magára kellően vigyázni is. Én mindent megtettem, ami
módomban állt, hogy megóvjam őt a bajtól, de édes
Istenem, mit tudja egy leány, hogy milyen veszedelembe

rohan.

A másik nő elgondolkozó, sötét arccal bólintott.
— És szép a leány?
Yale kisasszony ismét nevetett.
— Nem, azt igazán nem mondhatom. Félek, kedvesem, hogy ezen a ponton csalódni fog a regényben.
A leányka bizony egy vézna, vöröshajú, szeplős kis teremtés, azért benne is, mint minden fiatal leányban, van
bizonyos vonzerő.
— Majd szebb lesz, ha idősebb lesz, ismerem én
már ezt a fajtát, — mondta St. Clair kisasszony meggyőződéssel.
— Lehet, hogy igaza van, magam is reménylem ezt.
Annyi azonban bizonyos, hogy a gyermek érdekes, értelmes és jó kedélye is van. Mindezeknél azonban előttem
még fontosabb maga az elv. Egy nyáron át tartó bolondságnak az legyen a következménye, hogy a szegény leánynak egész élete tönkremenjen? Ezt meg kell akadályoznunk.
— Meg is fogjuk tenni, — erősítgette a másik. —
Mint mindig, ön most is nagyon szépen kieszelte a dolgot. Én pedig a legnagyobb örömmel fogom teljesíteni a
reám eső részt.
Bingham kisasszony kis penziójában a vendégek közül már csak Briggsék s Newcome doktor maradtak. Az
utóbbi, amennyire csak tehette, megfigyelte Magdát, kinek
viselkedésén elgondolkozva, nem tudta megütközését elfojtani. Az asztalnál nem igen beszélhetett vele, mert Magda
iparkodott minél rövidebb időt tölteni a szobában. Gummitalpú cipőjével nesztelenül tolta be az ajtót; behozta a
tálakat, melyeket hanyagul helyezett el az asztalon s egykettőre ismét kint termett. Briggsné is figyelte a leányt
s elégedetlen volt vele.
— Ez a leány sohsem fogja megtanulni, hogyan kell
az asztalnál felszolgálni, — szólt méltatlankodva.
Newcome olykor beszédbe ereszkedett a leánnyal, de
csak rövid feleleteket kapott Magdától, ki mindig elmenekült
előle.
— Nem tudok tisztába jönni ezzel a leánnyal, —
gondolta magában tűnődve. — Nem látszik komolyan búsulni, pedig biztosra veszem, hogy érdeklődött Armstrong
iránt. S mégis mintha most még élénkebb volna az arckifejezése. Csodálatos. Lehetséges különben, hogy Armstrong
ír neki.
Sokat gondolkozott ezen, s ismét kísérleteket tett
arra nézve, hogy Magdával beszélhessen, de nem sok eredménnyel jártak a próbák, mert Magdának jó ürügyül szolgált az, hogy vagy a konyhában vagy a ház melletti
kis kertben akadt dolga, ahol pedig mindenki láthatta volna
őket, Legtöbbnyire teljesen eltűnt szem elől, messzire elment áfonyát keresni, amit Bingham kisasszony télire tett
el. Egyik délután Newcome doktor, hogy szerét ejthesse
a Magdával való beszélgetésnek, a hegygerincén lesbe állt
s messzelátójával kutatta, hogy milyen irányban halad a
leány áfonyát szedni.
Látta amint a kis kék ruhás alak kisurran a házból, keresztülmegy a gyümölcsösön s a völgyön át nekivág a hegynek. A leány egy nagy vedret vitt, amelyről
úgy látszott, mintha nehezen cipelné. Newcomenek sietnie
kellett, ha el akarta őt érni.
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Megfigyelte, hogy milyen irányt vesz a leány s
amint látta, hogy a nyugati híd melletti rétre igyekszik, ő
is egyenesen ennek a rétnek a felső vége felé tartott,
Egy kiemelkedő ponthoz érve, megint felemelte látcsövét
s kémlelte a távoli lejtőt. Igen, a kis kék folt csakugyan
errefelé tartott. De bizonyos, gondolta, hogy futva tette
meg az utat, mert különben ilyen rövid idő alatt nem
juthatott volna ilyen magasra. Látta, amint letért az útról
s hogy gyorsabban haladjon, nekivágott a meredek hegyoldalnak.
— Most mér elhagyta azokat a helyeket, ahol a
legtöbb áfonya terem; vajjon hova mehet? — kérdezte
magában Newcome, miközben szemmel kísérte a leány gyors
lépteit. Abban a kis körülhatárolt képben, amit a messzelátó mutatott, egy csillogó víztükör jelent meg — a leány
a Fekete-hídhoz érkezett.
A beárnyékolt mély vizet legnagyobbrészt meredek
erdős partok vették körül. Csak a rét felőli részen volt
egy kissé sekélyebb az öböl. Newcome folyton figyelte a
leányt, s látta, amint a bokrokon keresztül a mélyebb
víz felé tart. Hirtelen nagy ijedtség szállta meg, s tüskönbokron keresztül ugrálva, rohant lefelé a göröngyös hegyoldalon.
— Magda! Magda! — kiáltozott már olyan messziről, ahonnan még hallani nem lehetett.
Végre odaért, ahol fentről nézve, látta, a leányt, s
a víz partját vizsgálgatva, egyre a nevét kiáltotta. Nem
kapott választ, de egyszerre csak hangos loccsanást hallott
a víznek olyan helyéről, ahova nem láthatott. Előrerohant,
keresztül törtetett a bokrokon, de Magda nem volt seholsem. A víz sima tükrét azonban egyenletesen szélesedő
körök zavarták meg. Newcome egy pillantást vetett a mozgó
vízre, s ledobva kabátját, cipőjét, lemerült a víz alá. A
víz hideg és mély volt, de a férfi jó úszó lévén, minduntalan
újból alábukott, lassan keresgélt a víz felszíne alatt, nyitott
szemmel nézve köröskörül. Végül is észrevett valami kékséget,
odaúszott, majd hirtelen felbukkant, karján egy batyuval.
Lihegve ült le a víz partjára s megpróbálta gondolatait
rendbeszedni. A batyuról kiderült, hogy Magda kék kötényeinek egyike, melybe egy csomó regény, folyóiratokból
kivágott lapok, meg néhány üres kis doboz volt kötözve.
Lassan és szégyenkezve ment haza azzal a tudattal, hogy
bolondot csinált magából.
Magda azonban hallotta a rémült kiáltozást. Látta,
amint Newcome a mély, sötét vízbe vetette magát, látta
felbukkanni, hogy lélekzetet vegyen, s látta, amint újból
és újból alámerült. Látta megütközését, amint a batyut kinyitotta s amint ismét összekötötte és visszadobta a vízbe.
S a leány eltűnődött ezen a jeleneten a hosszú órák alatt,
amíg búvóhelyén várta az automobilt. Sőt később is gondolt
rá, amikor a sötétben már Kanada felé száguldottak.
IV. FEJEZET.

Tanuló évek.
Az éjszakai robogás nem hozott nyugalmat Magda
szégyentől és fájdalomtól meggyötört lelkébe. Az események olyan hírtelenül zúdultak rá, hogy érzéseinek
összevisszaságában maga sem tudott eligazodni. Gondolataiban csodálatos zűrzavarrá vegyült össze megalázott büszkeségének tudata, fölháborodásának kitörése, valamint a pártfogója révén váratlanul nyert reménység ez új élethez.
Magda vad és öntelt gyermek volt, aki mindeddig
nem sok jó hajlamot mutatott, kivéve, hogy nagyon takarékos volt. Egyedül, szeretet nélkül nőtt fel nagynénje mellett; sivár élete bizonyos zárkózottságot és függetlenséget

fejlesztett ki benne, mely tulajdonságok csak fokozódtak
a városban töltött idő alatt, ahol először egy malomban,
aztán egy üzletben volt alkalmazásban. A tapasztalatokból,
melyeket itt szerzett, bizonyos szegényes cinizmust szűrt
le, melyeket csak megerősítettek a vele együtt dolgozó
leányok ilyenféle beszédei: »Mulassunk, ki tudja, meddig
élünk!« vagy: »Jobb aztán már úgy sem jöhet!« Mint munkáslány, korán megismerkedett az élet rossz és rút oldalaival, s nem egy társát látta lecsúszni az önfentartás meredek és keskeny lejtőjén. Sokszor a keserű szükség, máskor
a szórakozás és élvezetvágy juttatta őket idáig. Az élvezet
e szegény, sivár életű fiatal lelkek számára annyit jelentett,
mint a víz a sivatagban.
Magda nagyon okosnak, erősnek érezte magát s bár
tudatában volt a veszélynek, mely fenyegette, elbizakodottságában azt képzelte, hogy ő bátran és biztosan táncolhat az örvény szélén.
A kísértés veszedelme, amely felől olyan biztosnak
érezte magát, az ő körében olcsó vagy drágább ajándékokból állott, bizonyos léha, éretlen és merész közeledésből, amelynek az ő kissé hideg temperamentuma könynyen ellent tudott állni. De nem ismerte a megvesztegetésnek azt a módját, mely tréfálkozó kedveskedésben nyilvánult meg s nem ismerte a könnyed, barátságos és behízelgő modor varázsát. Nem tudta, hogy az udvarias közlekedés kiszámított gyöngédség is lehet és hogy a hirtelenül lopott csók veszedelmet jelenthet, amely bár bosszantotta, de nem tett rá kellemetlen hatást. Nem ismerte még
azt a gyönyörűséget, mely két ember érzelmi szövetségében rejlik, s amellyel az ellenséges fél, aki ezt a szövetséget nem sokra becsüli, olyan álnokul visszaélhet.
Annál inkább tudott Richard Armstrong ezekkel a
fegyverekkel bánni. Ismerte úgy az emberi test mechanizmusát, mint annak parancsoló törvényeit. Kollégiumbeli éveinek tapasztalatai, majd a későbbi idők komolyabb kalandjai megtanították a közeledés művészetének legbiztosabb
módjaira, tudta mikor és meddig mehet, kiszámította a pillanatot, melyben közelebb férkőzhet és tudta mikor kell
visszahúzódnia.
A kis Magda nagy vonzerőt gyakorolt rá. Nem volt
ugyan szép, de fiatal, friss és ártatlan. Armstrong nagyon
mulatságosnak találta olykor kissé megijeszteni s aztán ismét eloszlatni félelmét és hogy hízelegjen fantáziájának, elhitette vele, hogy ők ketten »ismerik az életet« s tudnak
»magukra vigyázni.«
Egy idő múlva már szinte meg is szerette a kis
lányt, de nem annyira, hogy ez nyári szórakozásaiban zavarta volna. Úgy látszik ő maga is túlbecsülte az óvatosságát, mert eszeágában sem volt holmi kellemetlenségbe
keveredni. Dacára a szerzett tapasztalatoknak és ama elbizakodott kijelentésének, hogy »ismeri a nőket«, tulajdonképen lényüknek csak egyik oldalát ismerte és ennek a
lánynak a valódi jelleme értékesebb volt annál, mint amit
a férfi nála keresett. Egyébként Magda sem volt önmagával
tisztában.
Eddigi életében nem sok alkalom nyílott a jó tulajdonságainak kifejtésére. Elnyomott, elhanyagolt teremtés volt,
akinek lelke kiéheztetve parlagon hevert, s így nem csoda,
ha könnyen csúszott le a lejtőn és váratlanul érte a nagy
csapás. És alighogy eltűnt a lelki egyensúlyát megzavaró
férfi, Yale kisasszony lépett életének színterére, akárcsak
egy mesebeli jó nagymama. Nagy hatást gyakoroltak rá
a hirtelenül átnézett vonzó olvasmányok, úgy hogy képzeletében szinte összezavarodtak saját élményei és az elolvasott történetek.
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St. Clair kisasszony egyedül vezette az automobilt, mely
merészen és zajtalanul siklott előre. Olyan gyorsasággal haladtak előre, amennyire az a hegyi utakon csak lehetséges. Az éjszaka sötétségében csak az acetylénlámpa fehér
fénye világított előttük. A leány kábultan ült a kocsiban
s rémülten kapaszkodott meg az ülésben, valahányszor egyegy lejtőn robogtak lefelé, s úgy érezte, mintha az elsuhanó, sötét hajladozó fákkal maga az élet száguldana el
mellette. Megmerevedve és átfázva kuporgott helyén, amikor a határon túl egy kis városban pihenőt tartva, megállott kocsijuk. N következő éjjelt St. Johnban töltötték, ahol
jól kialudtak magukat; de még aznap folytatták útjukat és
kényelmesen haladva, korán értek Montrealba.
Ezenközben már jól összeismerkedtek az útitársak s
Magda új nevével is kezdett megbarátkozni — kísérője
ugyanis a hotelekben La Salle kisasszony néven jelentette őt be.
— Ez nem ütközik a törvényekbe, — magyarázgatta
Magdának kísérője. — Tanulmányoztam ezt Aa sze
kérdést s
tudom, hogy bárki tetszés szerinti nevet vehet föl. Melyik
név felelne meg magának legjobban? Valamilyen nevet
ugyanis választania kell és ezt mindaddig viseli, míg βζ
örökbefogadás meg nem történik. Legegyszerűbb lenne, ha
mint unokanővérem, La Salle Margit néven szerepelne.
— Jó! — felelte Magda, aki úgy érezte, mintha álomban járna.
'
Az utazási előkészületekkel járó bevásárlásokban örömet talált volna, ha az a bántó/ tudat nem kínozta, hogy
mindezt »kegyképen« kapja.
— Majd vissza fogom fizetni! — nyugtatta meg önmagát. — Az utolsó centig visszafizetek mindent! — IS
ebből az elhatározásból kifolyólag azt szerette volna, ha
a bevásárlásokat minél olcsóbban eszközlik. De St. Clair
kisasszonynak a kapott utasításokhoz kellett ragaszkodnia
s nem nyugodott addig, míg el nem látta Magdát a megfelelő ruhákkal.
St. Clair kisasszonynak gondja volt arra is, hogy lakásuk mindenütt nyugalmas és csendes helyen legyen, ahol
komolyan hozzáláthassanak a francia leckékhez, mert a tengeri utazást megelőző két hét főleg erre volt szánva. St.
Clair kisasszonynak a tanításra könnyű és szemléltető módszere volt. Jól megválasztott és könnyen érthető könyvek
nagyon elősegítették a haladást, úgy hogy mire a tengeri
utazásra került a sor, Magda már kezdett franciául beszélgetni és olvasni. S mivel most úgy sem volt egyébb dolga,
nagy gyönyörűséggel vetette magát a tanulásra úgy a hajón, mint később a marseillei kis penzióban.
Marseillesből St. Clair kisasszony a programm szerint elutazása előtt a penzió kedves tulajdonosnőjének megmagyarázta, hogy kénytelen unokanővérét egy időre itthagyni, s egyelőre két hétre előre kifizette az ellátásért
járó összeget. Magda egyedül maradva, hasznára fordíthatta a francia nyelvben való járatlanságát is, valahányszor a ház kedves úrnőjének barátságosan érdeklődő kérdéseit kellett kikerülnie.
Végtelenül elhagyottnak, nyomorultnak érezte magát
és remegett még a gondolatra is, hogy Yale kisasszonyt
valamilyen akadály visszatarthatja attól, hogy érte jöjjön.
A francianyelven való olvasás még fárasztó volt ahhoz,
hogy szórakozást nyújtson, s így kétszeresen elhagyatva
érezte magát az idegen országban, melynek nyelvét még
nem bírta jól. Szomorúságában még inkább tudatára ébredt
helyzete szégyenteljes és veszélyes voltának. Mélységes szenvedését csak fokozta, hogy fiatal szíve az elvesztett gyöngédséget is fájón nélkülözte, de ezért az érzésért gyűlölte
önmagát.
(Folytatjuk.)
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