II. évfolyam

Budapest, 1915 május 10.

5. szám

A nők hágai békekongresszusa.
Milyen örömmel siettünk máskor ilyen nemzetközi tanácskozásokra! Hogy csoportosítottuk útközben
az adatokat, amelyekkel 2 évi munkánk eredményeit
kívántuk bizonyítani! Ä vidámságnak, a viszontlátás
örömének milyen feledhetetlen jelenetei játszódtak le
minden kongresszusunk előtt!
Ezidén úgy siettünk egymás felé, mint a szellemi otthonától, régi kedves reménységeitől megfosztott gyermekhad a szerető anya karjaiba; tudtuk, hogy
ezek a küzdőtársaink megértenek, velünk éreznek, segíteni akarnak és tudnak abban, aminek keresztülvitelét sóvárogjuk mindannyian: a civilizált emberiség
életrendjének helyreállításában.
És nem csalódtunk: azoknak a testvéreinknek kedélye fölött is, akik a háborútól eddig megóvott, szerencsés országokból jöttek, a bánatos aggodalomnak
ugyanaz a hangulata borongott, szavukat és szándékukat ugyanaz a tettrekész elszántság vezette, mint
a magunkét, akik szemtanúi vagyunk a háború okozta
ember-rombolásnak. Bennük ugyanaz a megrendithetetlen meggyőződés él, amely bennünket űzött fáradságos utón a béke távoli országába: a n ő k a n y a i
h a t a l m á n a k k e l l a f é r f i a k romboló ösztöneit lenyűgöznie!
Szinte blasphemiának látszik, ha erről a kongresszusról részletes tudósításokat írnak. Majdnem olyannak, mint mikor egy Beethoven-symphoniát ütemekre
bontva magyaráznak és különválasztják a disharmoniákat megnyugtató megoldásuktól. Valódi jelentőségében ezt a kongresszust csak az érti meg, aki egészében tekinti. Csak így válik érezhetővé a világ asszonyainak békevágyában megnyilatkozó nagyszerű harmónia, egy szebb jövőbe vetett reménységünknek egye- „Vessünk véget a háborúnak!” (Az amerikai „Békepárt”
propagandája érdekében rajzolta: Pogány Willy.)
düli biztositéka.
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Domináns összhang gyanánt él emlékezetünkben a
kongresszus elnökének, Jane Addams-nak magasröptü szónoklata és a parlamentáris formák virtuóz
kezelése mellett is érvényesülő korlátlan liberalizmusa.
Amerikának ezt a legnagyobb tekintélyű asszonyát
Sch wimme r Ró zsa ny erte meg a béke érd e kében szervezett amerikai mozgalom vezetésére; ő áll
most az Asszonyok békepártja élén, ő volt
az Εgyesült Államοk most alakult Békeszövetségének egyik szervezője. Nem is lehetett volna
nála hivatottabb egyént találni a nők békekongresszusának vezetésére.
A kongresszus előkészítésén német részről L i d a
Gustav a Heymann, angol részről C h r i s t a l
Macmillan fáradozott legtöbbet; a holland előkészítő bizottság élén úr. A l e t t a Jacobs viselte a
legnagyobb felelősséggel járó elnöki tisztet.
A szónokok közül Schwimmer Rózsa tett
legmélyebb hatást, aki megrázó szavakkal ecsetelte a
háború nyomán fakadó általános emberi nyomorúságokat és az asszonyok lelkiismeretére apellált; mi vagyunk felelősek, mint anyák, az emberiség sorsáért s
azért kötelességünk minden erőnkkel odahatni, hogy
véget érjen ez a mészárlás.
Schwimmer Rózsa indítványa alapján fogadta el
a kongresszus egyhangú lelkesedéssel az u. n. »befejező határozatot«, amely következőkép szól:
»Mi, a nemzetközi nőkongresszusra egy begyűlt
asszonyok, akik különböző nemzetekhez, pártokhoz,
osztályokhoz és vallásos irányzatokhoz tartozunk, meleg részvéttel kísérjük mindazok szenvedéseit, akik a
háború súlyos terhe alatt dolgoznak és küzdenek hazájukért, bármely nemzethez tartozzanak is.
Minthogy valamennyi hadviselő állam népei meg
vannak győződve arról, hogy nem támadó háborút viselnek, hanem önvédelemből és veszedelembe jutott
nemzeti létükért küzdenek: a nemzetközi nőkongresszus
felszólítja a világ összes kormányait, hogy vessenek
véget a vérontásnak és kezdjék meg a béketárgyalásokat.
Nyomatékosan követeli, hogy a bekövetkezendő
béke maradandó legyen s ezért oly elvek alapján álljon, amelyek magukban foglalják a kongresszuson elfogadott határozatokat.«
Ennek kiegészítése céljából ugyancsak Schwimmer
Rózsa nyújtotta be a következő határozati javaslatot,

amelyet hosszas, élénk vita után szótöbbséggel fogadtak el a kongresszus tagjai:
»Szilárd elhatározásunk lévén, hogy véget vetünk
ennek a vérontásnak, a nemzetközi nőkongresszus részéről küldöttségek keresik föl Európa hadviselő és
semleges államainak és az Egyesült-Államoknak kormányát, hogy átadják a » B e f e j e z ő h a t á r o z a tunkban« foglalt üzenetet.
Ezeket a békeküldöttségeket mind a semleges,
mind a hadviselő nemzetekhez tartozó nők alkotják,
akik megbízásukat a kongresszus nemzetközi bizottságától kapják.
A békeküldöttségek az elért eredményről jelentést
tesznek a Békepártnak (vagy bármily nevű más, alakítandó szervezetnek), hogy az további eljárás alapjául szolgálhasson.
Felszólítjuk a kongresszus tagjait, hogy minden
erejükkel törekedjenek hazájukban befolyást gyakorolni azokra, akiknek kezében van a kívánságunknak
megfelelő döntés.«
Ezek mellett a végső határozatok mellett eltörpül
a többi, amely azonban kivétel nélkül szigorúan demokratikus. Ide igtatjuk a fontosabbakat:

Tiltakozás.
Mi, nemzetközi kongresszusra egybegyűlt asszonyok, tiltakozunk a háború őrülete és borzalmai ellen, amelyekkel együttjár a haszontalan emberáldozat
és annyi mindennek lerombolása, aminek alkotásán az
emberiség évszázadokon át fáradozott.
A nők szenvedései a háborúban.
A kongresszus szembeszáll avval a feltevéssel,
hogy a hadviselés modern feltételei mllett a nők védettek lehetnek. Hevesen tiltakozik azok ellen a szörnyű
támadások ellen, amelyeknek háború idején áldozatul
esnek a nők, különösen az erőszak rettentői veszedelme ellen, amely minden háború idején fenyegeti
őket.

A nők felelőssége.
A kongresszus meg van győződve arról, hogy
a háború elkerülésére szolgáló legerősebb fegyverek
egyike lesz valamennyi ország asszonyainak egyesített
befolyása; jövőben minden háború kitöréséért nem csu-
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pán a férfiak, de a nők is felelősek lesznek. Mivel
pedig a nők befolyása csakis akkor érvényesülhet teljes mértékben, ha a férfiakkal politikailag egyenjogúak,
a kongresszus felszólítja a világ asszonyait, hogy
minden erejükkel küzdjenek politikai felszabadulásukért.

A nemzetek közötti egyetértés fokozása.
Mivel a kongresszus ténye magában is kétségtelen bizonyítéka annak, hogy a nők egyesíteni kivonják az emberiséget a közös kultúra felépítésének
munkájára, tagjai kötelezik magukat arra, hogy minden erejükkel elősegítik a nemzetek közötti egyetértést és jóindulatot; szembeszállnak a gyűlölet és boszú
minden mutatkozó hajlamával.
Gyermeknevelés.
A kongresszus nyomatékosan követeli a gyermeknevelés oly vezetését, amely a jövő nemzedék gondolatait és vágyait az alkotásnak kedvező béke eszménye felé irányítja.

meglehetősen sok időt igényeltek. Ezért a tervezett
3 félnap helyett 5-öt vett igénybe a határozatok
megbeszélése és így csak május 1-én került sor annak a nemzetközi szervezetnek tárgyalására, amelynek segítségével a nők állandóan érvényesíteni kívánják befolyásukat a 'maradandó béke érdekében. Ε tanácskozás eredményére még visszatérünk.
A kongresszus végső határozatainak végrehajtását
egy nemzetközi bizottság ivette át, melynek tagjai J a n e
Addaras elnöklete alatt: C h r i s t a l M a c m i l l a n
(Anglia), Schwimmer Rózsa (Magyarország), dr.
A l e t t a J a c o b s (Hollandia), Rosa Genoni (Olaszország). A bizottság feladata azoknak a küdöttségeknek szervezése, amelyek az egyes kormányokhoz viszik el a 'kongresszus határozatait. Schwimmer Rózsa,
aki a skandináv országokba induló küldöttségben vesz
részt, e küldetésének befejeztével hazajön s akkor
megtudhatjuk a munkaterv részleteit, valamint a munka
egyes részeinek eredményét.
Glücklich Vilma.

A nők választójoga.
A nemzetközi nőkongresszus követeli, hogy a maHarriet Park-Thomas (Chicago).
radandó béke és a kultúra érdekében a háború után
tartandó, a béke feltételeit megállapító conferentia hozMikor néhány év előtt egy jól ismert angol író
zon olyan határozatot, amely megállapítja, hogy a és képviselő visszatért Amerikából, megkérdezték tőle,
politikai jogok minden országban kiterjesztendők a hogy véleménye szerint ki Amerika legnagyobb férfia, habozás nélkül azt felelte: »Jane Addarns.« Ez
nőkre.
félrevezetheti azokat, akik sohasem látták Jane Addams-t;
ő benne semmi férfias vonás sincsen. De a válasz
A nők képviselői a hatalmak lovagias, finom módon fejezi ki, hogy szellemi és
háború utáni tanácskozásán. egyéni vonásoknak nincs nemi jellegük.
Valóban, mind megjelenésében, mind érzésvilágáA nemzetközi nőkongresszus követeli, hogy a jöban
Jane Addams korunk bármely asszonyán túltesz
vendő béke feltételeinek (megállapítása érdekében a háabban,
amit Ellen Key »társadalmi anyaság«-nak neború után 'tartandó, a béke feltételeit megállapító con- vez. Arckifejezését
szinte madonnaszerűvé teszi szoferentián vegyenek részt a népet képviselő férfiak morú és izzó tekintete; de szemében azoknak a
és nők.
prófétáknak messzireható meglátása székel, akik a közönséges halandóra nézve láthatatlan dolgokat szemlélFegyvergyártás. nek a jövőben.
Jane Addams quaker családból származik és IlliA nemzetközi nőkongresszus a háborúk megnoisban született; ugyanabban az államban, amely büszszüntetésének hatalmas akadályát látja abban az egyé- kén vallja magáénak Abraham Lincolnt is, akit menekre háruló anyagi haszonban, amelyet a nagy fegy- leg barátság fűzött Jane Addams apjához. Legelső
vergyárak hoznak. Ezért követeli, hogy nemzetközi meg- gyeimekkori emlékeinek egyike az a bánat és borállapodás alapján minden ország állami monopólium zalom, amelyet Lincoln megöletése okozott; az embegyanánt kezelje és ellenőrizze a fegyverek és lősze- riség sorsa iránti érdeklődésének kezdeteit azokra a
vitatkozásokra vezeti vissza, amelyeket gyermekkorek gyártását.
rában a rabszolgaság etörlése alkalmából hallott a
Az egyes határozatok részletes tárgyalása, a par- társadalmi igazságszolgáltatásról.
lamentáris formák szigorú betartása, minden fontoRockford College-ban, Illinois nőképző intézetében
sabb beszéd lefordítása a másik két hivatalos nyelvre* nevelkedett és tanulmányainak végeztével egy évig
* Német, francia és angol nyelven folytak a tárgya- utazott Európában. Azután elhatározta, hogy orvos lesz

Jane Addams.

lások.
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és beiratkozott a philadelphiai orvosnő-iskolába. De az
első év tönkretette egészségét és kénytelen volt félbehagyni tanulmányait.
Akközben egészsége helyreállítására Angliába utazott, a settlementek keltették fel érdeklődését és elhatározta, hogy hazájában is létesít hasonló intézményt.
Chicagót választotta e célra, mint nagyi ipari központot, amelyet évente sok ezer európai bevándorló keres föl.
1889-ben barátnőjével, Ellen Starr-ral együtt átvett egy nagy házat, amelyet tulajdonosa, Hull, elhagyott, mikor Chicago szomszédos részét ellepték a
műhelyek és gyárak. Idegenek lakta nagy telepen állott, amelynek lakói olaszok, németek, írek és orosz
zsidók voltak. Hull House néven nyitották meg és kijelentették, hogy a szomszédság számára barátságos
központnak szánták olyanok részére, akik egymással
és új hazájukkal közelebbről kivannak megismerkedni.
Kezdettől fogva azt remélték, hogy Amerika ideáljait
és legjobb szokásait sikerül barátságos formában megéltetni. ezekkel az idegenekkel, akik mindig félénkek
és ijedtek, sokszor rémültek voltak az amerikai város
nagy méreteitől és csúnyaságától. Lassankint maga
köré gyűjtött Jane Addams olyan férfiakat és nőket,
akiknek meggyőződése, hogy a vallásos hitet társadalmi értékké keli átalakítani; rövidesen 36-an laktak
közülük Hull House-ban és az eredeti épületet újakkal egészítették ki a settlement fokozott tevékenységének szolgálatára. Az ott lakók iparral és más hivatásos munkával foglalkozó nők és férfiak, akik saját költségeiket maguk fedezik és minden szabad idejüket arra fordítják, hogy a Hull House munkáját fejlesszék és hasznosságát fokozzak.
A változó ipari és társadalmi viszonyok számos
új intézményt tettek szükségessé; ezek kifejlesztésére
Hull House mutatta az utat, nem csupán Chicagóban,
de sok esetben egész Amerika és a világ számára.
Jane Addams és segítői úttörők voltak olyan mozgalmakban, amelyek célja a gyermekbíróság és gyermekfogház, a játékterek, nyilvános fürdők, szünidei gyermektelepek létesítése, iskolanővérek alkalmazása, városi kertészet, családi bíróság, bevándorlók pártfogása,
ifjúságvédő egyesület stb.
A Hull House-ban szerzett gyakorlati tapasztalatok arra képesítették őket, hogy utóbb fontos állásokat töltsenek be a város, állam és államszövetség vezetésében. Köztudomásra jutott, hogy akik Hull Houseban bizonyos ideig éltek, szakértőkké válnak a szociális munka valamely ágában.
Nagyrészt Jane Addams és munkatársai befolyásának tulajdonítható, hogy az Egyesült-Államok kormánya gyermekvédelmi hivatalt létesített, amely minden államban kutatja és megállapítja a gyermekek
helyzetét, hogy az így szerzett adatok alapján a gyermek életére vonatkozó minden kérdésben egyöntetű törvényeket alkosson. Ε hivatal igazgatójává Julie Lathrop-ot, a Hull House egyik szociális munkását és Jane
Addams régi barátnőjét választották; ő az első nő,
aki az Egyesült-Allamok kormányzatában résztvesz.
A bevándorlás minden új áramlata az idegenek
új csoportjait hozta az amerikai városok ipari kerületeibe Európának mind keletibb országaiból, úgy hogy
az utolsó években Hull Houset olyan mikrokozrnos vette
körül, amely számos ország nemzeti sajátságait mutatta. Ε sokféle nép között élve, Jane Addams megtanulta érteni az emberiséget, akár a kelták vagy

skandinávok, vagy teutonok jellegét viselte; akár a latin, vagy szláv, vagy magyar fajhoz tartozott; lett légyen európai, ázsiai, afrikai; Kelet és Nyugat az ő
számára csupán szavak; »minden nemzet f ö l ö t t á l l az emberiség.«
Ebből a gazdag tapasztalatából származik az az
egyetemes megértés, amely őt tette lehető legalkalmasabba arra, hogy elnöke legyen a nemzetközi nőkongresszusnak, amely a béke érdekében gyűlt egybe Hágában.

A dán nők választójoga.
Április 23-án fogadták el a dán képviselőház tagjai egyetlen szavazat ellenében a nők
választójogára vonatkozó törvényjavaslatot, amely
még a most választandó új országgyűlésen
szavazás alá kerül. A történelmi nevezetességi
ülésen jelen volt Schwimmer Rózsa is, aki Amerikából jövet a skandináv országokon át utazott
Hágába. A nagy nap estéjén nyilvános nagygyűlést tartottak a dán asszonyok, ennek egyik
szónoka Schwimmer Rózsa volt.
Jean du Breuil de St. Germain
— elesett.
1913 nyarán járt nálunk a Férfiliga nemzetközi
kongresszusán. Egyike volt azon férfiaknak, akik belső
meggyőződéssel, életfelfogásukból folyón vallották az
egész emberiség egyen jogosultságának szükségességét
és így természetesen lelkes híve és előmozdítója volt
a nő teljes egyenjogúsításának is.
Jean du Bieuil február 22-én csatában lelte halálát. Akkor is úgy, hogy 5 katonáját, akiket előőrsre
vezetett, akarta megmenteni az életnek. Akkor is a
másokért való önfeláldozás készsége jellemezte tettét,
aminthogy az életben mindenkor kész volt arra, hogy
jó és becsületes ügyért, az igazságért és haladásért
rendelkezésre bocsássa minden erejét és képességét.
Du Breuil egyike volt azoknak, akik 1911-ben a
nemzetközi választójogi nőkongresszus alkalmából Stockholmban megvetették a nemzetközi Férfiliga alapját;
utóbb ennek alelnökévé lis választották. Főtitkára volt
továbbá a francia választók ligájának is, mely a
nők politikai jogaiért dolgozik. Ebbéli minőségében
Franciaországban számos helyen tartott előadásokat és
buzdító beszédeket; de lírásban is hévvel szolgálta a
feminista gondolatot. Legutóbb jelent meg három füzete: »A nő társadalmi nyomorúsága«, »A választójog« és »A férfiak érdeke a nők választójogában«
címen.
Halála nemzetközi veszteség a nők választójogi
mozgalmára nézve és a magyar Férfiliga is mély megilletődéssel ad kifejezést gyászának a kitűnő férfiú elhunyta felett.
Jean du Breuil egész ember volt. Erélyes és céltudatos progresszív működésében. Ha életben marad,
még sok jót cselekedhetett volna és Így annál fájdalmasabb, hogy ő is egyik áldozata lett a mostan dúló
szörnyű világháborúnak. Emlékét mindannyian, kik őt
ismertük, kegyelettel fogjuk megőrizni!
Rein itz Ernő .
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Itt az idő!
A hon atyái arról a meggyőződésükről tesznek tanúságot, hogy a szenvedés nemesít. A
lövészárkok összes férfilakói számára követelik
a választójogot, lettek légyen büntetlen előéletüek vagy fogházviselt emberek, becsületes küzdők vagy gyáva bujkálok, a polgári életben
tisztességes emberek vagy a törvény büntető
paragrafusait kerülgető hazardeurök.
Nem feladatunk, hogy feltételeket keressünk
egy census megállapításához; az állam feladata,
hogy polgárait mind intellektuális, mind ethikai
szempontból olyanokká fejlessze, aminőknek az
összes polgárok érdekében lenniük kell.
De lehetetlen arra nem gondolnunk: ha
jutalom gyanánt követelik a választójogot, mellőzhetik-e súlyos kötelességmulasztás nélkül a
nőket?
A lövészárkok lakóit, akár szívesen mentek,
akár tiltakozott ellene idegzetüknek minden
szála, gondolat- és érzésviláguk minden eleme,
kényszer hajtotta arra, amit kötelességszerűen
cselekedtek. A nők önként állottak a társadalom
fentartásának szolgálatába, hogy el ne pusztuljon, amit a férfiak árván hagytak, hogy megmentsenek, amennyit még lehet, a férfiak romboló munkájának áldozataiból. Mikor hősök
gyanánt ünneplik az önként jelentkező öreg
urakat, akik stratégiai szempontból bizonyára
többet ártanak, mint használnak; mikor az állam
sorsának intézésében szóhoz akarnak juttatni
mindenkit, akit a legkülönbözőbb motívumok
ösztökélhetnek buzgó szolgálatra a harctéren:
józan ésszel semmikép föl nem tehető, hogy
figyelmen kívül maradhasson a nők eléggé el
nem ismerhető, fáradhatatlan tevékenysége és
érett politikai magatartása.
A nők munkája és szervezettsége nélkül
itthon elpusztult volna a társadalom harcba nem
vonult része. A nők bevonulása az alkotmány
sáncaiba az egyetlen reform, amelytől joggal
remélhetjük, hogy jövőben megóvja az emberiséget a maihoz hasonló katasztrófáktól.
Ide hát a nők választójogával, mert nagyon
helyesen mondotta Vázsonyi: nem babérral,
hanem jogokkal kell megjutalmazni a polgári
érdemeket!

Asszonyok a háborúról.
A »Dokumente des Fortschritts« című nemzetközi
folyórat 3 kérdés feltevése útján kérte ki olvasói véleményét a jövendő béke maiadandóságának feltételeire nézve:
1. Megengedhető-e, hogy a békeszerződés magában foglalja valamely terület annexióját lakóinak akarata dienere?
2. Mi kívánatos az emberiség érdekében: az'-e,
hogy az ellenség »rémtetteinek« élénken színezett leírásával a gyűlölet állandó falát építsék fel a népek között, vagy az, hogy ennek a gyűlöletnek leküzdésével
a jövendő kibékülést készítsük elő?
5. Ajánlatos-e, hogy a békeszerződésben gondoskodás történjék olyan vitás kérdések választott bíróság utján elintézéséről, amelyek ebből vagy más szerződésekből származnak?
A beérkezett válaszok közül asszonyok írták a
következőket:
Nelly Roussel
legkiválóbb szónoka:

(Paris), Franciaország egyik

Megkezdték Franciaországban a német r é m t e t t e k
közlését. Ennek sokan örülnek. Némelyek, köztük magam
is, nyugtalankodnak miatta. Időszerűtlennek tartom ezt a
közzétételt. Tartok tőle, hogy a jelen pillanatban csak
két következménye lehet: a harctér közelében lakók
között — a francia harcvonal legkisebb megbomlása
esetén — pánikot idézhet elő, a francia katonákat pedig,
ha német területre törnének be, szörnyű boszúra ösztönözheti.
Valamivel később, az ellenséges viszony megszűntével,
ezek a közlések hasznosa k lehettek volna... Persze csak
úgy, ha nem hamisították volna meg; ha nem állították!
v o l n a s z e m b e a »g o n o s z n é m e t e t « é s a »j ó f r a nc i á t « a
népek közötti gyűlölet fölkeltése céljából, hanem az események való feltüntetésével mindenütt szent borzalmat keltettek volna a háború csapásával szemben, amely elkerülhetetlenül annyi céltalan fájdalmat, annyi becstelen cselekedetet hoz magával. Mert minden borzalomért c s a k i s
a h á b o r ú f e l e l ő s ; a háború, amely néha nagy érzelmeket ébreszt ugyan, de sokkal nagyobb mértékben felszabadítja a brutális ösztönökéi, amelyeket oly nehezen
nyűgöz le béke idején a nevelés, az erkölcs és. . . a rendőrség; a habom, amely elhomályosítja a legjobbak lelkii s m e r e t é t é s v a d b e s t i á k ká v ál t o zt a tj a a ké te s v a gy g onosz jellemeket, amelyek ki nem küszöbölhetők a modern
nagy népseregekből.
A német nép sem nem barbárabb, sem nem rosszabb
bármely más népnél. Amit katonái Belgiumban és Franciaországban tesznek, semmiben sem különbözik attól, amit
ellenséges területre behatoló hadseregek mindenkor tettek.
A j e l e nl e g i há b o r ú c s u p á n a t ű z v o na l n a gy ki te r j e dé sé b e n, a k üz d ő k n a g y sz á má b a n , é s a r o m b o l á s t ö k é l e t e sebb eszközeiben különbözik valamennyi előbbitől.
Nem hallatlan-e, hogy külön kell hangsúlyozni nundezeket az egyszerű igazságokat? Nem hallatlan-e, hogy
mikor nyilvánosságra jutnak mindezek a gyilkosságok ss
erőszak elkövetések, fosztogatások és gyújtogatások, akadnak n é m e t é k, akik t a g a d j á k és f r a n c i á k , akik c s od á l k o z n a k rajtuk? Nem hallatlan-e, hogy mindkét nép-
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ben vannak emberek, akik! azt hiszik, hogy képzelhető háború »borzalmak« nélkül? Ők az elvakultak! Vagy talán azt
keliene mondanom: a bűnösök! Mert teljes joggal hihetjük, hogy ezek az emberek azokhoz tartoznak, akik a
nagy összeütközés felé hajtották a világot; nem sejtették, milyen undorító jelenségek kisérik és milyen szörnyű
hatások követik azt; hogy ezek alatt mily sokáig és fájdalmasan szenvednek majd győztesek és legyőzőitek egyaránt.
Dr. L u c y H o e s c h-Erηst, kiváló gyermekpsychologus, München:
Önök azt kérdezik, helyes-e a népek fantáziáját feltüzelni az ellenség »rémtetteinek« élénken színezett leírásával és így a gyűlölet állandó falát építeni fel a népek
között? Erre egyetlen gondolkozó ember sem válaszolhat
mást, mint n e m-et, bármely nemzetiséghez vagy fajhoz
tartozzék is. De valamennyi küzdő fél hírlapjai, még azok
is, amelyeket eddig a jó, a tisztességes sajtóhoz tartozóknak tekintettünk, mégis a leghajmeresztőbb legendákat közlik szóban és képben az ellenség kegyetlenségéről és embertelenségéről. A mozik stb. szerepéről nem is akarok
részletesebben megemlékezni.
Legmegkapóbb ezekben a leírásokban a tárgyalás rövidsége; a legkárosabb pedig az ezeken alapuló elhamarkodott ítélet, amely a németekről, az oroszokról, az angolokról, a franciákról, a belgákról, a szerbekről mondja
ki, hogy barbárok; hogy mint a vázolt események mutatják, alacsonyrendű, közönséges emberfajta, amely nem érdemel kíméletet; ilyen dolgokat sohasem lehet megbocsátani,
sohasem vállalhatunk velük semmiféle közösséget! Még azok
az emberek is, akik tudnak valamit a suggestio hatásáról,
az ítéletek meghamisításáról, a tanúvallomások psychologiájáról, histeriáról és neurózisról, mintha mindent elfelejtettek, egész tudásukat és belátásukat kicserélték volna:
csatlakoznak az elhamarkodott ítélethez.
Bizonyos, hogy valamennyi hadviselő fel polgárai elkövetik itt-ott a legszörnyűbb, a legpokolibb dolgokat;
hiszen béke idején sem nagyon különbözik egymástól az
egyes nemzetek bűnözési statisztikája. De béke idején elkoboznák pl. azt a lapot, amely egy kéjgyilkosság ábrázolását közölné. Egy német polgár sem olvasná bizonyos elégtétellel, mert megerősíti benne a másik nemzet
rosszaságára vonatkozó meggyőződést, hogy pl. egy francia vagy angol apache hogyan csonkít meg asszonyokat
vagy kínoz halálra öreg embereket — nem alkotna ennek
alapján ítéletet az angolokról és franciákról általában.
Ugyanily kevéssé történnék ez meg odaát. A bűnesetekben
mindenki az emberi eltévelyedés sajnálatos eseteit látta mindenkor; a közvélemény mindenkor az igazság mellett foglalt állást, anélkül hogy bármely nemzetiség ellen fordult
volna. De még béke idején is elegen szólaltak fel a birósági tárgyalások részletes közlése ellen és ajánlották a
zárt tárgyalások nagyobb mértékű kiterjesztését avval a
megokolással, hogy veszedelmes hatást gyakorol a suggestió némely ingatag, gyenge jellemre.
A t a n ú v a l l o m á s t pedig, amelyről minden psychologus tudja, hogy mennyire bizonytalan értékű és amelyet
a bíró figyelembe sem vesz, ha a károsulthoz közelálló
egyénektől származik — a lehető legnagyobb óvatossággal kellene kezelni ma, mikor a háborús neurózis elfogott
csaknem minden embert. Ehelyett megerősítik képben és
írásban, anélkül hogy helyességét közelebbről vizsgálnák; ezáltal az emberek két érzékére tesz benyomást. Ennek! következtében úgy hat, mint az értelmet bénító méreg, amelynek hatása a legnagyobb horderejű ítéleteket hozza létre

ingatag alapon. Egyes gonosztettek, amelyeket egyének vittek véghez, az egész ellenséges nép bűneivé válnak.
»Aki meghasonlást okoz, annak nyakára malomkereket
kellene kötni és ott megfulasztani, ahol legmélyebb a víz.«
Methaphorikusan szólva, így kellene mindazokkal bánni, akik
az ellenfél gonosztetteit szóval és képben terjeszteni és felfújni törekszenek. Még pedig minden népnek saját emberein kellene kezdenie. Mert mit sem ér a farizeus viselkedés, mikor azt mondjuk: »Hja a másik fél! az sokkal
csúnyábban űzi, az kezdje el és terjesszen ilyen hazug
rémhíreket gaztetteinkről. Μ i nem teszünk ilyet, de ellenségeink ezt meg azt tették!«
Ideérve pedig ismét legjobb úton vagyunk annak elmondására, amit egyikünk vagy másikunk barátja barátjától, fivérétől vagy nővérétől hallott.
A M a n c h e s t e r Guardian, olyan lap, amely általában arra törekszik, hogy ne feledkezzék meg teljesen
az ellenség jó tulajdonságairól sem, december 24-én írott,
» S z e r e t e t « című cikklét írója, Artifex, így fejezi be:
»Ne tegyetek felelőssé egy egész nemzetet azokért a
gaztettekért, amelyeket egyes tagjai követtek el. Vajjon
kívánná-e valaki közülünk, hogy felelőssé tegyék mindazért, ami Manchesterben az utolsó 24 órában történt?«
»Szeretném tudni, hogyan fogják fel némelyek azt a néhány nap előtt elmondott történetet, hogy egy francia tisztnek, akinek lábait lőtték meg, mikor magához tért, égy
skót tiszt nyújtott italt, míg egy német ulánus, aki maga
is súlyos oldalsebet kapott, bekötözte sebeit. A német azután imakönyvet vett elő és imádkozott a csatában megsebesültekért.« »Azt hallom«, folytatja a cikkíró, »hogy ez
nem typikus német; de époly kevéssé az, mintahogy nem
t y p i k u s n é m e t e k azok, akik a S t a n d a A d-nak egy
minap érkezett levélen alapuló közlése szerint 14 éves
belga fiúkat levetkőztettek és megkergettek, miközben lőttek
közéjük.« »Mindenesetre«, így fejezi be, »tudom, hogy a
két elbeszélés közül melyikre gondolok szívesebben karácsony reggelén.«
Hiszen ha minden újság Artifex szellemében beszélne!
Ha a szép emberi vonásokat nem csupán folytonos nemzeti öndicséretben, hanem másoknál is kiemelnék és képben is bemutatnák és a »többiek« rémtetteit — mintahogy
sajátjainkat sem szeretjük nyilvánosságra hozni — valamivel kíméletesebben kezelnék: akkor bizonyára lehetséges
volna a kölcsönös megértés; mert egy nemzet sem álí
csupa ördögből vagy csupa angyalból. De ha továbbra is
bevéssük a borzalmak rémképeit a legfiatalabbak, a legtapasztalatlanabbak lelkébe is, akkor minden nemzet saját
polgárainak árt legnagyobb mértékben. A legelemibb kisérleti pedagógia abc-je is megtaníthatná az embereket
erre.
L i d a G u s t a v a Heyraann, a bajor választójogi nőegyesület elnöke:
Önök arra szólítottak fel, hogy mondjak véleményt
Belgium állandó annektálásáról. Életfelfogásom lehetővé teszi,
hogy ezt kevés szóval tegyem meg. Habozás nélkül ezt
válaszolom: egy nemzetnek sincs joga arra, hogy akarata
ellenére bekebelezzen egy másikat. Egyúttal elítélek minden olyan gyarmatosítást, amely azon ürügy alatt, hogy
kultúrát visz a vad népek közé, azok országának annektálását és lakóinak kizsákmányolását célozza.
Ami tilos a jogállamban az egyéneknek: a lopás nem
engedhető meg a népeknek sem.
E l l e n Key, a »Gyermek százada« c. munka
szerzője:
Meggyőződésemet és reményemet a maguk teljességé-
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ben fejezi ki Romain Rolland, aki a nemzetek közötti gyűlöletnek a hazaszeretet álruhájában jelentkező hirdetői mellett a szeretet és béke apostola. Ismétlem szavait és lelkesedéssel csatlakozom azokhoz: »Az egész kultúrvilág közvéleményét úgy kell hangolnunk, hogy a jövendő béke
igazságos legyen. Nehogy a győztes kívánságai (bárki legyen az) és a diplomaták cselfogásai eszközt teremtsenek
új revanche-háborúk előidézésére... Legyünk mindannyian
szolgái és védelmezői annak a nagy, emberi, örök értékű,
mindent magába foglaló igazságnak: a n é p e k n e k j o guk van a r r a , h o g y maguk r e n d e l k e z z e n e k saj á t s o r s u k felől.
Aki megsérti ezt a törvényt, azt nyilvánítsuk mindannyiunk ellenségének!«
Ha mindaz a vér, amely kiömlött, és az a tömérdek
köny, amelyet ontottak, nem volna elég arra, hogy mindazok szívébe vésse ezeket az elveket, akik meg fogják
szabni a béke feltételeit, akkor Európa elveszett. A »béke«
csak fegyverszünet lesz és a következő világháború új vizözönt hoz a földre, amely elborítja az emberi kultúra
csúcsait.

R o s a Voigt, Dresden:
Mikor még iskolába jártam, hitoktatóm egy legendát
mondott el, amelyet sohasem fogok elfelejteni és amelyet
okulás céljából elmondok, valahányszor alkalom nyílik rá:
Mikor az Úr még a földön járt, tanítványaival egyszer az országúton haladt ás ott egy csúnya, piszkos, bozontos döglött kutyát látott. A tanítványok, akik még nem
érték el a mester magas, előítéletektől ment színvonalat,
nagy körben kerülték ki az undorító állatot. Az Úr azonban elmélázva állt meg előtte és így szólt: »De nézzétek
csak, milyen pompás fogai vannak!« Még a legnyomorultabb lényben is talált valami szépet és jót.
És mi erkölcsös, állítólag magas szellemi színvonalon
álló emberek most csupa ilyen kutyát látunk ellenségeinkben!
És senki sem figyelmezteti a másikat valamilyen szépségre! Csak a létező vagy a gyűlöletből kitalált visszataszító vonásokat látjuk és így fokozódik! a gyűlölet, amely
már nem is ismer határokat. Méltó felfogás ez keresztényekhez, aminőknek az egymás ellen küzdők vallják
magukat?
Lehet-e ezt az eljárást ember i-nek nevezni, holott
ilyennek tartják magukat mindannyian? Ez a mesterségesen szított gyűlölet nyújtja a háborút. Egész népek
véreznek el miatta; arra indítja népeinket, hogy egymás
legjobb erőit gyilkolják meg, égessék el, éheztessék ki,
bánjanak velük rosszul, engedjék elgyengülni, elpusztulni!
Nézhetjük-e még tovább ezt mi német anyák, akiket a
legjobbak gyanánt dicsérnek, anélkül hogy kétségbeesnénk?
Annyira erőtlenek vagyunk-e, hogy ne tudjuk egyesült erővel keresztülvinni e borzalmak befejezését?
Mi, Európa anyái, kiáltsuk egymás felé: mennyit szenvedtünk, állottunk ki fiaink! születése előtt, alatt és után,
akiket ma tervszerűen gyilkolnak! És hogy szívesebben
gyilkoljanak, gyűlöletet öntenek beléjük, hogy képtelenné váljanak minden emberi érzelemre!
Nem hiszem, hogy lehet nálam lelkesebb, melegebbszívű

honleány; arra kérem Istent, hogy adja meg nekünk mielőbb a javunkra szolgáló békét; de már hónapok óta
képtelen vagyok elolvasni a legkülönbözőbb irányú hírlapok gyűlölséget szító cikkeit, amelyek még régen elmúlt
időkre is visszanyúlnak, ha a mai »szörnyűségek« nem
elég hatásosak. Kell, hogy minden igazságosan gondolkozó
ember visszataszítónak tartsa azt az eljárást, amely a »vadembereknek« is alig volna megbocsátható.
Minél jobban szítják ezt az áldatlan, esztelen gyűlöletet, annál inkább távolodnak egymástól, mi, akikről legkedvesebb nagy költőnk lelkesen dalolta:
»Kell, hogy ismét ki tudjunk békülni, mert egymásra
vagyunk utalva; nem élhetünk, nem dolgozhatunk, nem haladhatunk egymástól elzárva. De minél mélyebb a gyűlölet,
annál nehezebb a kibékülés, amelynek mégis be k e l l következnie, hogy tűrhető helyzet álljon be ismét. Ne fagyjátok figyelmen kívül a legnagyobb és legnemesebb ember
mondását, aki valaha e földön járt: »Szeresd Istent mindenek fölött és felebarátodat mint tenmagadat!«
Mindannyian dicstelen bűnösök vagyunk. Az ember téved, amíg csak él; mindenütt vannak hibák és gyengeségek. De nem volna szabad azokat annyira fokozni és oly
szörnyűségekké fejleszteni, hogy elháríthatatlan akadályokká
váljanak.
Ne szítsatok gyűlöletet!

L i l l i Jannasch, a berlini »Neues Vaterland«
szövetség titkára:
Éppen a jelenlegi háború szolgáltatja legeklatánsabb
példáját annak, hogy csak mesterséges gyűlölet-szitás, sajtó
és pártok izgatásainak eredménye mindaz, amivel minden
országban felkeltették a fajok és népek közötti gyűlöletet,
a háborús hangulatot. Ezt éppen annyira bizonyítja az,
hogy egy oldalon küzdenek a legkülönbözőbb népek és
fajok: szlávok, románok, angolszászok és japánok, mint a
népeknek és fajoknak az az egyvelege, amely Ausztriában
együtt küzd Németországgal Oroszország ellen. Az utolsó
balkánháborúban is szlávok küzdöttek szlávok ellen. A másik oldalon román népek, mint az olaszok és spanyolok,
nem segítik küzdő francia testvéreiket; félreállottak az északi
germánok is, anélkül hogy támogatnák a németeket. Ez
az egybeállítás nem akar szemrehányás lenni, de kétségtelen bizonyítéka annak, hogy a modern háborút nem
o k o z z á k sem nemzetiségi, sem f a j i kérdések,
hanem legfőképpen az érdek, amely 9 /io-résznyire gazdasági. A jelenlegi háború g a z d a s á g i , mint minden modern háború; ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, mert alapvető fontosságú a népek életének jövendő alakulására. Min-
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dent el kell tehát már most követni valamennyi országban
arra, hogy kiküszöböljük a népek és fajok közötti gyűlölet előítéletét és megbélyegezzük azt teljes kicsinyességében
és hazug voltában. Hogy a hadviselő felek háborúra izgató pártjai évek óta szítják ezt a gyűlöletet, legjobb
bizonyítéka annak, milyen nagy szükség van erre a mesterséges fegyverre, erre a népcsalásra, hogy egyáltal á b a n egymásra l e h e s s e n u s z í t a n i a népeket.
A népek közötti gyűlölet ideális álarca mögé bujtatják brutális gazdasági érdekeiket azok a kis csoportok, akik a
népek küzdelméből anyagi hasznot akarnak húzni.
Tagadhatatlan, hogy nagy államalakulatokban mindenütt
erős elvi és érdekellentétek küzdenek egymással. De nem
találunk-e m i n d e n e g y e s nép körében legalább ugyanilyen mértékű ellentéteket? Gondoljunk csak azokra az ellentétekre, amelyeket 1866-ban még fegyverrel kellett kiegyenlíteni Németországban. Ki merné tagadni, hogy nagy
mértékben fennállanak még ma is? De a tökéletesebb szervezettség lehetővé tette, hogy az ellenséges eljárás helyét
a békés verseny foglalja el.
Utalunk azokra az ellentétekre, amelyek Olaszország
északi és déli részeinek lakossága közt mutatkoznak, az
orosz nép körében tapasztalható mérhetetlen különbségekre,
Észak- és Délfranciaországra, Svájcra, ahol évszázadok óta
közös munkára olvadt egybe 3 különböző nemzetiség, amelyeket nyelvük is elválaszt egymástól.

Gondoljunk továbbá azokra az éles politikai ellentétekre és küzdelmekre, amelyek ma napirenden vannak minden modern államban a proletariátus és a polgárság között. Versengés van mindenütt, ahol erőteljes élet lüktet
és ez jó, mert különben lehetetlen volna a haladás. De
szükséges-e, hogy a versengés az ellenfél megsemmisítéséig
menjen? Amint saját hazájukban a versengő csoportok nem
szószólói egymás megsemmisítésének, hanem közös munkát
végeznek mindenféle téren, úgy nagy mértékben egyesíthetek a különböző államalakulatok! közös érdekei. Itt is
a békés verseny léphet a háborús eljárás helyébe. Már
ma is a gazdasági élet széles köreiben számíthat megértésre
az a rendkívüli energia-megtakarítás, amely elérhető volna,
ha a most szembenállók egymás mellett állanának; mert
egy angol pénzügyi kapacitás kijelentése szerint a világháború 100 évvel vetette vissza a pénzügyi viszonyokat.
Amint már ma é r d e k k ö z ö s s é g tart össze minden
egyes államalakulatot, nem pedig faji vagy nemzetiségi öszszetartás, úgy kell érdekközösségen alapulniuk az államszövetségeknek, a jövő háborúkat elhárító védelmi intézményeknek.
Hogy mind kulturális, mind anyagi érdekekről van
szó, nem szorul külön hangsúlyozásra. De a gyűlöletet
és boszút teljesen ki kell kapcsolnunk, ha célt akarunk érni.

Csoportkép a nemzetközi hágai nő kongresszusról.
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Asszonyi tervek a világbékéről.
Levél a szerkesztőhöz.*

Munkaközvetítőnk útján április havában
elhelyezést nyert:

Az emberek belenyugszanak a háborúba. Valami katasztrofális, elemi csapással hasonlítják össze, amely tönkre
pusztít mindent, azt mondják, hogy ebbe is bele kell nyugodnunk, hát tekintsük ilyennek a háborút is.
De itt van a súlyos, végzetes tévedés. A háború nem
elemi csapás, csak hatásában van vele közössége, de eredetében egészen más. Az elemi csapásért senkit nem vonhatunk felelősségre, az a természeti erők ösztönös, őrült,
értelmetlen kitörése, melyért nem vádolhatunk senkit sem.
A véletlen rémtette.
A háború gondolatának és végrehajtásának forrása az
ember. Sok millió ember hosszú, céltudatos, verejtékes
munkája teszi csak lehetségessé. Az emberi szellem legszebb eredményei, az erkölcsi világ legritkább és legkimagaslóbb jelenségei nélkül el sem képzelhető. Józanság, tudás,
számítás, legmeghatóbb élet-áldozat: ezek nyerik meg a
háboiut. És ezek a legnemesebb emberi qualitások viszik
véghez azt a pusztítást, melyhez foghatót természeti katastiophák még sohasem idéztek elő.
Ebbe nem szabad belenyugodni. Embereknek nem szabad elemi csapást előidézniük, és ha megteszik, akkor egy
másik, e m b e r a l k o t t a elemi c s a p á s t k e l l ο rganizálni, amely talán még a háborúnál is pusztítóbb
hatású.
Európa asszonyai szervezkedjenek és mondják ki, hogy
hogy míg a háború helyett más módozatokat nem eszeinek!
ki a nemzetek közötti vitás problémák megoldására, addig nem hoznak gyermeket a világra.
Ha a nemzeteknek jogukban áll leggyönyörűbb, legfiatalabb, legegészségesebb emberanyagukat golyók és fegyverek martalékává tenni, úgy az emberanyag produkálóinak is jogukban van ezt az értékes (anyagot nem produkálniuk. Nagyobb bűn a kifejlődött embereket halálba küldeni, mint ezeknek lehetőségeit csirájukban megszüntetni.
Minél több asszony és lány sorakozik majd ebbe az
i n t e r n a t i o n a l í s szövetségbe, annál kevesebb lesz a
jövőben majd a katona, annál kevésbé végzetes ennek
következtében a háború, míg fokozatosan kihal a nemzetek
fegyveres hadakozása.
Mert egyszerre csak észre fogják venni, hogy ez a
verteién vérvesztesség talán nagyobb veszedelmet jelent az
emberiség számára, mint a véres háború és !— kénytelen
a konfliktusok békés megoldásával gyorsan megmenteni,
amit még lehet.
És akkor az anyák újra hoznak majd világra gyermekeket nem a halál de az Élet számára.
P. Pr. E. dr.
*

Mutató

egy

vastag

hasonló

SZEMLE

tartalmú

levélcsomóból.

Megbízható
gyárimunkásnőket, fehérnemű- és
felsőruhavarrónőket, jó német bonneokat és gyermekkertésznőket keresnek a Feministák Egyesületének munkaközvetítőjében (V., Mária Valéria-utca 12. Hivatalos
órák: d. e. 9-l-ig.)

6
elárusítónő
112
gyári munkásnő
16
bonne, nevelőnő
77
háztartási munkás
5
napszámos
12
pincérnő
2
üzletvezető
180 varrónő
6
villamos kalauz
Összesen 416 nő.
A román nőmozgalom vezetőjének kitüntetése.
Eugenie de Reus Janculescu asszonyt, a román választójogi nőmozgalom vezetőjét, társadalmi és irodalmi munkásságának elismerése gyanánt a legmagasabb kitüntetésben részesítették. Az elsőosztályú »Bene Merenti« érdemrendet adományozták e kiváló asszonynak, mely kitüntetés Romániában csak a legritkább esetben jut nőnek osztályrészül.
Japán nők politikai agitációja.
Japánban a legutóbbi választások alkalmából, óriási feltűnést keltett, hogy nők és pedig képviselőjelöltek feleségei kortesszolgálatokat végeztek. Először történt, hogy nők
gyűléseket szerveztek és hogy a szavazó polgárokat otthonaikban felkeresték a jelölt diadalra jutása érdekében. A
japán sajtó rokonszenvvel fogadta működésüket; a »holnap asszonyainak« nevezte a bátor és lelkes csapatot.
A férfimunka helyettesítése Angliában.
Hogy a férfiak hadbavonulása és a háborúval kapcsolatos iparágak felé tömörülése következtében a különböző iparágaknál munkáshiány ne álljon be, az angol kormány tervszerűen arra törekszik, hogy a nőknek minél nagyobb tömegét megszervezze a férfiak által abbahagyott
munkák helyettesítésére. A kereskedelemügyi minisztérium
felhívást intézett a nőkhöz, hogy a munkára kész nők jelentkezzenek a munkaközvetítő hivataloknál. Kérdőíveket
bocsátottak ki, amelyek kitöltését és a minisztériumba viszszaküldését kérték. A következő kérdésekre kellett válaszolniuk: »Végzett-e már fizetett munkát és ha igen, milyen szakmában? Mennyi ideig? Milyen minőségben volt
alkalmazva? Kik voltak munkaadói? Hajlandó volna-e most
is dolgozni? a) Mennyi ideig? b) állandóan, vagy csak ia
napnak, hétnek bizonyos meghatározott idejében? c) a házon kívül, megfelelő fizetés ellenében és ha háztartásukat
ellátják? Mely más munkáit tudna és vállalna esetleg a fent
emiitett foglalkozáson kívül? Hajlandó volna-e tanulás útján jártasságot szerezni oly szakmunkában, amelyet eddig
nem végzett?«
Azoknak a nőknek, akik gazdasági munkák végzésére
vállalkoznak, még egy sorozat kérdésre kell választ adniok.
A minisztérium felhívására a társadalom minden rétegéből
tömegesen jelentkeztek a nők. A jelentkezők több, mint
50%-a házasságban élő családanya. Egy részük pontosan
kijelölte a vállalandó munkakört és az időt; nagy részük azonban késznek nyilatkozott bármely szükséges munka
elvégzésére.

A Feministák Egyesülte tagjaihoz!
Egyesületünk pontosan fizető tagjai „A Nő”-t díjtalanul kapják.
Lapunk e számát lehetetlen volt kiadnunk, mielőtt a hágai kongresszusról szóló tudósítás megjelenhetett benne. A késedelemért bizonyára kárpótolja tagtársainkat az a mély és felemelő hatás, amelyet a női szolidaritásnak ez az impozáns megnyilatkozása tesz a béke minden
hívére. A hágai nőkongresszusról hazatért tagtársaink nyilvános beszámolójukat akkor fogják
megtartani, ha tudomást szereznek e kongresszus határozatából a kormányokhoz forduló küldöttségek eljárásának részleteiről is. A beszámolóra, valamint a béke érdekében esetleg tartandó *
más gyűlésekre külön meghívót küldünk tagtársainknak.
Pályaválasztási értekezletünket ezúttal május 31-én, hétfőn d. u. fél 4 órakor
tartjuk a régi képviselőház termében (VIIL, Főherceg Sándor-utca 8.)
Gyakorlati tanácsadónk hivatalos óráit június 1-től d. e. 11 — 1 óráig tartja.
Beérkezett adományok; Babare Adél Κ 10.—, Belügyminisztérium (katonai fehérneműért) 9926.40, Blasz Berta 3.—, Faludiné K. Eugénia 20.—, Fletzer J. és neje 10.—,
dr. Gold Simon 100.—, Gloger Antónia, Esztergom 10.—, özv. Glücklich Ignácné 16.—, Hadügyminisztérium (katonai fehérneműért) 850,15, Mantler Rezső 15.—, Steinné Kende Malvin 10.—,
Túrán Hacker Mária 5, ZorkóczySamuné 100, legutóbbi kimutatásunk 26974.10, összesen 38049.65
Kö zgy ű l é s ü n k rő l , v a l a m i n t a z a n y a - é s g y e r m e k v é d e l m i - b i zo t t s á g u n k
mű k ö d é s é r ő l s z ó l ó j e l e n t é s t h e l y s zű k e mi a t t a j ö v ő s z á mb a n k ö z ö l j ü k .
Munkaközvetítőnknek a múlt számban közölt augusztus-márciusi táblázatában több értelemzavaró sajtóhiba maradt, ezért kénytelenek vagyunk azt helyesbített alakjában újból közölni:
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A német nők nemzeti szolgálata.
(Nationaler Frauendienst.)
Írta: Hacker Boriska.
A német nők háború alatti tevékenységének rövid ismertetése.
Vajjon lesz-e még férfi a háború után, aki a nők politikai és hivatásbeli egyenjogúságát kétségbe vonná csakis
azért, mert a női nemhez tartoznak? A férfiaknak most
egészen új érveket kell keresniök. A nyilvános gyűlések ismeretes azon frázisa, hogy az anyaság nem egyenlő értékű
a katonai szolgálattal, mert nem követel szervezőképességet, evvel a háborúval elveszítette jogosultságát. A német
hadseregével egyidejűleg, csak csöndesebben, megtörtént az
egész ország területén a nők mozgósítása társadalmi munkára. A résztvevők száma óriási, hiszen a Német nőegyesületek szövetségéhez körülbelül 500.000 tagból álló egyesületek
tartoznak; ezenkívül még nagyon sok nő működött közre,
akik egyáltalában nem voltak még szervezve. Nehéz megmondani, hogy Németország győzelmes kitartása szempontjából mi a fontosabb: a künn harcoló hadsereg-e, vagy
a sokfelé ágazó társadalmi munka az ország belsejében?
Akik a nőmozgalmat nem ismerik, azokat legjobban
maga a szervezet lepi meg, amely egy tábornoki kar pontosságával működik. Természetesnek tartotta mindenki, hogy
a német nők annyi segítséget fognak nyújtani, ami tőlük
telik; de hogy minden társadalmi erő: a polgári és a
szocialista, a felekezeti és a világi, egy közös, előre meghatározott akcióban egyesüljön és alárendelje magát ennek
az alkalmi háborús szervezetnek, az meglepte azokat is,
akiit ismerték a nőmozgalmat.
;'
1914. július 31-én a német nőegyesületek szövetségének
elnöke felszólítást intézett az összes, a szövetséghez tartozó egyesületekhez, amely a következő elvi követeléseket
tartalmazta:
1. Megegyezésre kell jutni a Vörös kereszt és a »Vaterländischer Frauenverein« egyesületekkel.
2. Megegyezésre kell jutni a hatóságokkal.
3. Tanácskozás alapján egyöntetűen kell eljárni a többi
egyesülettel.
Augusztus 1-én a Nőszövetség elnöke résztvett a belügyminisztériumban a szociális segítőmunka szervezésére
összehívott tanácskozáson. Még aznap délután tanácskozásra
hívta össze a berlini nőegyesületeket, miközben megérkezett
az általános mozgósítás híre.
Mindenütt megalakultak a »Nők nemzeti szolgálata« helyi
csoportjai. Más egyesületek,amelyek már korábban szervezkedtek, magukévá tették munkaprogrammját, melynek céljait a következőkben állapították meg:
1. Közreműködés az élelmiszerszolgáltatás egységes föntartásában.
2. Gondoskodás oly családokról,
a)amelyek eltartója a háború következtében munka
nélkül maradt;
b) olyanokról, akiknek1 eltartója hadbavonult.
3. Munkaközvetítés
a) oly nők részére, akik eltartójuk távolléte következtében saját keresetükre vannak utalva;
b) olyanok részére, lakik készek és képesek férfiak
megürült helyét munkájukkal betölteni;
c)önkéntes segítő munkára jelentkezők részére.
4. Tanácsadás.
A »Nők nemzeti szolgálata« minden községben kirendelte tagjait ahhoz a központi szervezethez, amelyet megalkottak a segítő munka céljára és így a nők a városi köz-

igazgatás szervei lettek. Ε célra nyilvános hivatali helyiségeket is bocsátottak rendelkezésükre.
Minden városban más volt a munka részleteiben és
beosztásában, aszerint, amint az ipar vagy mezőgazdaság
körülményeihez kellett alkalmazkodni.
Az első fontos munka olyan asszonyok megnyugtatása
volt, akiket eltartójuk ;hirtelen hagyott el anélkül, hogy ügyeit
elintézhette volna. Berlinben 2000 nő fáradozott augusztus
hónapban azon, hogy vagyontalan és jövedelemnélküli asszonyokat kioktasson segélyjogosultságukról és megszerzésének
módjáról; 255.000 ilyen esetben adtak tanácsot. Hogy gazdaságosan járhasson el az állam, kellett a munkaközvetítés, új
munkaalkalmak teremtése, lakbérszabályok módosítása, gondoskodás a beteg és az egészséges gyermekekről, a leendő
anyákról; oly munkaképtelen nőkről és férfiakról, akiknek
eltartója hadbavonult; munkanélküliekről, akik betegség vagy
háború következtében nyomorba jutottak.
Frankfurtban pl. a munkát s z e r z ő b i z o t t s á g kutatta, milyen munkában pótolhatják nők a hadbavonult férfiakat. Igyekezett a sok önkéntes segítőnőt arra bírni, hogy
mondjanak le olyan munkáról, amelyért megfizethettek egy
keresetnélküli nőt (különösen kellemetlen volt a sok
jóakaratú önkéntes a betegápolásban, ahol a felsőbb társadalmi osztályok e feladatra nem alkalmas leányai elvették a képzett, állásnélküli ápolónők! helyeit). Végül igyekezett új, a háború következtében előállott kereseti forrásokat
fölfedezni.
A munkaközvetítő bizottság rábírta a városi munkaközvetítő hivatalt, amely addig csak cselédeket, varrónőket és mosónőket közvetített, hogy terjessze ki tevékenységét
gyári nőmunkásokra és kézművesnőkre is. A kereskedők egyesületének női alkalmazottakat közvetítő irodája kibővült, mert
más egyesületek is csatlakoztak hozzá.
Teljesen a háborús idők alkotása a foglalkoztatóműhely, amely keresetet ad a munkásnőnek addig, míg saját
hivatásában álláshoz nem jut. Frankfurtban 1500 nőt foglalkoztatnak Így és sokkal magasabb bért fizetnek nekik,
mint amilyeneket a rosszul fizetett otthonmunkások kapni
szoktak. Ahol a körülmények megengedik, a munkát haza
is vihetik.
Számos nő tagja az »élelmiszer bizottság«-nak. Egy
részük megtanította az asszonyokat takarékos főzésre és a
meglévő élelmiszerek felhasználására. Más részük élelmiszerutalványokat vagy ebédutalványokat osztott szét, aszerint,
hol melyik volt gazdaságosabb. Berlinben mindkét irányú
támogatást a város fizette. Hamburg, Frankfurt és más
nagy városokban lehetséges volt azonkívül a nőket a háztartásra vonatkozó tanácsokkal is ellátni; nagyon célravezetőnek mutatkozott kioktatásuk a »háborús szakácskönyv«
használatára és a főzőláda alkalmazására.
A g y e r me k v é d ő b iz o t t s á g f e l ö l e l i a l e e n d ő é s
fiatal anyákról, valamint a csecsemőkről való gondoskodást. Épnek alkotásai az óvodák, gyermekkertek, (ilyen különösen sok keletkezett, minthogy különben a dolgozó aszszonyok nem tudták volna elhelyezni gyermekeiket), gyermek-olvasószobák, levesosztó helyek, napközi otthonok iskolás gyermekek és leendő anyák részére, stb.
Berlinben a gyermek-népkonyhák szeptember közepe óta a »Nők nemzeti szolgálata« kezelésében 19 konyhában naponta 2000 liter tejet adnak ki a szükségben levő
családok gyenge és kis gyermekei részére. A 23 segítőbizottság közvetítésével óriási értékű tej, kenyér, élelmiszer és ebédutalványt osztottak ki.
A legfontosabb munkák egyike a háztulajdonos és a
lakó közötti egyezkedés volt; ezeket a tárgyalásokat sokan
szívesen engedték át asszonyoknak.
Relatíve nagyobb nehézséget okozott az úgynevezett sza-
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bad foglalkozásúak ellátása: a művészektől, íróktól, szerkesztőktől kezdve egészen a kétes existenciákig. Az egészen
szegények részére nyilvános intézetekben teremtettek szellemi szükségmunkát. Egyes könyvtárak elhatározták a háborús dokumentumok gyűjtését és evvel sok írónak adtak
kenyeret. Nehéz volt Berlinben az artistákról és köztük sok
osztrákról is gondoskodni; végül a mérnökök egyesületében
egy 150 személyes otthont rendeztek be részükre. Ehhez
a kategóriához tartozó vagyontalanok számára külön népkonyhákat nyitottak.
A katonaság szolgálatában végzett óriási munka nagyrészét a csatlakozott egyesületek végezték; ilyenek a szeretet-adományok gyűjtése, ruházati cikkek előállítása, pályaudvari szolgálat, betegápolás stb. Düsseldorfban például minden hadbavonult vagy visszatérő katonát meleg alsóruhával láttak el. Minden nagyobb városból indultak a frontra
kórházi és élelmiszer-szállitó vonatok, melyeknek különböző
szükségleteiről a nők gondoskodtak. Csodálatos, hogy a
német nők milliói evvel a tervszerű szervezéssel mit tudtak elérni!
Egy röpirat kiadásával, — amely a munkanélküliség
veszélyeit magyarázza és az asszonyokat figyelmezteti a
fölöslegesen elbocsátott személyzet és a fogyasztás nem
okvetlenül szükséges korlátozásának káros hatására, — a
szervezet erősen hozzájárult a közgazdasági irányú gondolkodás elmélyítéséhez.
Η német asszonyok összes társadalmi tevékenysége csodálatosnak fog feltűnni, ha majd egyszerre látjuk át a háborús idők munkájának nagyságát. Bámulatraméltó különösen a felekezetileg, politikailag és társadalmilag oly mereven szétválasztott nők 'eljárásának egyöntetűsége, amely kiállja a versenyt a hadsereg egységes szervezetével.
Különösen örvendetes az á l l a m s z o c i a l i s z t i k u s irányú, a szervezkedés é r e t t f e l f o g á s á r a v a l l ó
e g y s é g e s munkaterv.
A nők ezen munkájának értékelésekor újra föl kell hogy
vetődjék az a kérdés: vajjon lesz-e férfi a háború után,
aki jóhiszemüleg kétségbevonná a nők politikai és hivatási egyenjogúságait, csak azért, mert nők?
Lehetetlennek tartjuk ezt az összes hadviselő államokban
egyaránt.
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Magda-Margit.
Írta: Charlotte Perkins Gilman.
Fordítja: Ágoston Péterné.
(Folytatás.)
Az orvos kitartóan dolgozott a forró, egyhangú nyári
napokon át. Egy délelőtt, a rendelő óra vége felé váratlan
látogatója érkezett egy elegáns, fiatal hölgy személyében,|
ki habkönnyű fehér ruhájában kedves, megnyerő jelenség
volt. Mikor az orvos, egyik beteget elbocsátva, megjelent
a rendelőszoba ajtajában, a leány feléje sietett.
— Tudom, hogy nem én következem sorra, de nem
is alkalmatlankodom, csak épen azt akarom bejelenteni, hogy
mama mindjárt itt lesz. Feljöttünk a városba, s miután különböző utaink voltak, úgy gondoltuk, legjobb, ha itt találkozunk. Reménylem, nincs kifogása ellene?
— Sőt, nagyon örülök, Briggs kisasszony, kérem foglaljon helyet itt az asztalnál. Mit akar olvasni addig?
— Oh, akármit, a várakozás nem esik nehezemre. De
önt nem szeretném zavarni.
Daisy kisasszony nem beszélt nagyon hangosan, de hangja
tisztán csengett s Newcome doktor, aki visszavonult rendelőszobájába, csakhamar mosolyogva állapította meg, hogy
ez a hang a megérkező Battelsmith Geraldot üdvözölte
olyan kedvesen.
Már elment az utolsó beteg is, a doktor azonban nyugodtan ült íróasztala előtt mindaddig, míg Gérald maga nem
jelentkezett.
— Oh, mennyire sajnálom, hogy el kell mennem, de
félegyre találkám van egy leendő új tanítványommal. Tudom, kedves doktor, hogy te örülsz, ha elszórakoztathatod
Briggs kisasszonyt addig, míg anyja megérkezik. Igazán szép,
hogy fölkeresett minket, kedves kis kuzin — hálálkodott
Gerald..
Daisy kipirulva és magát legyezgetve lépett az orvos
szobájába.
— Micsoda hőség van itt, különösen a mi hegyi levegőnk után. Mondom is Geraldnak, hogy neki sem ártana
egy kis nyaralás. Anyám meg is hívta volna őt hozzánk,
de most éppen Yale kisasszonyt várjuk legutóbbi csodás
pártfogoltjával együtt. így nálunk már nincs hely. De azért
mégis eljöhetne, a Barlow-házban tudnék lakást a számára. Az nagyon kellemes hely.
— Sajnálom, de ezúttal sem mehetek, — mentegetődzött
Gerald, — pedig igazán nagyon szeretnék elmenni! Ha most
e tanítást elvállalom, akkor e nyáron már aligha szabadulok

innen.

Gerald órájára pillantva, sietve búcsúzott és kelletlenül
indult útnak. Szép unokanővére magára maradt az orvossal,
kecsesen helyezkedett el egy karosszékben, melyet az orvos tolt elébe. Eredetileg az íróasztal melletti székbe akart
ülni, de az orvos szelíden elvonta.
— Nem, ne üljön ide, ez csak betegek számára való.
Maga pedig a legkevésbbé sem látszik betegnek, Daisy
kisasszony.
— No, én magam nem vagyok ebben olyan nagyon
biztos, — szólt tétován Daisy. — Sokszor gondoltam már
arra, hogy szükségem volna egy komoly tanácsra.
— Nos, most itt az idő és alkalom, — mondta az
orvos biztatóan. — Kaphat tanácsot amennyit és aminőt
csak akar, orvosit is, meg barátit is.
Daisy azonban, úgy látszik, nem találta nagyon sürgősnek a dolgot, mert felelet helyett a szőnyeget szurkáíta napernyője botjával.
— Milyen természetűek egészségének zavarai? — faggatta szelíden az orvos. — Testiek vagy lelkiek?
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Daisy megdöbbenve és fagyos arckifejezéssel tekintett rá.
— Bocsásson meg, de mint idősebb férfi és mint orvos,
két komoly kérdést szeretnék magához intézni.
— Kérdezhet, amit akar, doktor; nem törődöm vele.
Huszonhét éves vagyok, talán ezt akarja tudni?
— Ezt a nagy dolgot már eddig is tudtam, Daisy
kisasszony. De ennél sokkal borzasztóbbakat fogok kérdezni.
Mondja, miért nem megy maga férjhez? Vagy pedig miért
nem lát valamilyen foglalkozás után?
Lehorgasztotta fejét, formás cipőkbe bujtatott lábait nézegette Daisy s kedvesen válaszolt:
— Sokkal több a leány Massachusetsben, sem hogy
mindnyájan férjhez mehetnénk. — Feleletében talán több igazság volt, mint ahogy maga is gondolta. — Ami pedig a
foglalkozást illeti, azt is megpróbáltam, de anyám mindig
ellenezte, még az apám is. Tudja, nekik nincs több gyermekük csak én. És azt tartják!, hogy egy leánynak otthon a
helye.
Az orvos megértőleg bólintott.
— Az ellen természetesen nem volt kifogásuk, hogy
tanuljak, — folytatta Daisy. — Hisz tudja,, hogy a redcliffi
egyetemre is jártam, hogy a tanulmányaimat folytassam.
Azonkívül egy évig a művészeti iskolát látogattam, de rájöttem, hogy egyáltalán semmi tehetségem sincs a művészethez.
— De a zenét szereti?
— Oh igen, azt sokkal inkább, — mondta Daisy felélénkülve. — Sokat is fáradtam a zenetanulással. Mondják, hogy kitűnő kísérő vagyok.
Newcome elmosolyodott. Eszébe jutott azután, hogy Gerald, aki sok estén gyönyörködtette őt hegedűjével, gyakran áhítozott egy jó kísérő után.
— Semmi nyomát sem látom valamilyen komolyabb
bajnak, — állapította meg az orvos, — és amit említett,
az orvosi kezelést nem igényel. Azt azonban nagyon komolyan tanácsolnám, hogy lásson valamilyen foglalkozás után
és tartson is ki mellette. Egy felnőtt embernek, akinek naponta tizenöt szabad órája van, annak okvetlenül kell valamivel foglalkoznia, hogy aludni tudjon.
Kint szólt a csengő s egy pillanat múlva LeicesterBriggsné lépett be, kissé kipirulva.
— Micsoda hőség! — mondta lihegve. — Jó reggelt,
doktor. Nem értem, hogy maradhat itt a városban ilyen
meleg nyáron. Daisy meg én csak azért utaztunk be, hogy
egyet-mást elintézzünk, s majd meghalunk itt a hőségtől. Már régen vársz, Daisy?
— Ide parancsoljon, — kedveskedett az orvos. — Itt
kap egy kis levegőt. Szolgálhatok talán egy legyezővel?
És mert olyan messziről jöttek, szeretném, ha itt maradnának
nálam egy penzióbeli lunchre.
— Ez ma aligha lehetséges, kedves doktor. De nagyon
lekötelez a kedvességével.
— Sajnálom, hogy Gerald nincs itthon, ő is támogatná
a kérésemet. El kellett mennie szegénynek valamilyen ügyben, de újból kérem, maradjanak itt. Hiszen úgyis csak
a hotelba mennének vissza.
— Köszönöm, lehet, hogy itt maradunk. Annyi bizonyos, hogy nagyon jól esik ez a pihenés a vásárlások
után Most pedig el akarom mondani, hogy tulajdonképpen
milyen tervvel jöttem magához. Reménylem, nincs elfoglalva?
Briggsné körülnézett, mintha csak a bútorok alatt keresett volna elbujtatott betegeket.
— Egyáltalában nem. Rendelőórám már bevégződött, a
lunchnek még nincs itt az ideje és ma véletlenül Mincs
sürgős vizitem sem.

— Helyes. Nos, hát akkor kezdjük a dolgot legelején.
Ugyebár, emlékszik Yale Maryre.
— Nagyon kellemesen emlékezem rá vissza.
— Tudja úgy-e, hogy meg van az a furcsasága, hogy
minduntalan örökbefogad valakit.
— Igen, hallottam, hogy ő — aféle nemzetközi jóltevő.
— Oh igen, kétségtelen, hogy ő nagyon sok jót tesz.
De úgyszólván sehol sincs saját otthona, kivéve az itteni
lakását, amelyet azonban alig használ. Ami pedig a pártfogottjait illeti, biztosíthatom, hogy azok elég sok gondot
okoznak Mary barátnőmnek. Emlékszel Daisy arra a kis
német fiúra, akit egyszer nyáron nálunk hagyott?
— Hogyne, mama; nagyon helyes kis fiú volt.
— Igen, hisz elég helyes fiú lett volna, de képzelje,
doktor, skarlatinát kapott épp a nyár kellős közepén, amikor éppen felkészültünk, hogy Adirondachsba utazzunk; beteg fiúval természetesen nem lehetett utrakelni, ápolónőt kellett fogadnom s az összes meghívásokat le kellett fújni.
Egyszerűen rettenetes állapot volt! Nos, mos egy másikkal jártunk így.
— Megint egy kis német fiúval?
— Nem ez egy leány, német vagy francia vagy olasz,
magam sem tudom, miféle. Mindahárom nyelven beszél, Mary
a Svájcban szedte őt fel.
— A gyermek végtelenül kedves, — mondhatom ma-
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gának, doktor, — szólt közbe most Daisy. — Olyan, mint
egy kis napsugár. Azt hittem, maga tud felőle.
—
Oh igen, eléggé kedves gyermek, — folytatta anyja,
— egy kis feketehaju jószág, és nagyon bájos tud lenni,
de képzelje, ma reggel egy sürgönyben arról értesítenek,
hogy a gyermek megbetegedett.
— Ez csakugyan kellemetlen. De remélhetőleg nem egy
újabb skarlátináról van szó? Gondoskodjam talán egy ápolónőről?
— Nagyon köszönöm. Gondoltam, hogy ön tud majd
jó ápolónőt szerezni, ha szükség lesz rá. De még nem
mondtam el mindent. Mary a gyermeket még tavasszal
küldte hozzám Hallockékkal, azzal a kéréssel, hogy tartsam
magamnál nyáron át is, hogy jó egészségben és megerősödve kerüljön ősszel iskolába. Azt is írta, hogy ezentúl
amerikai iskolába akarja járatni, fogalmam sincs, hogy mi
célból, mert Mary az egész éven keresztül alig van Amerikában! Azt állítja, hogy ezt a gyermeket sokkal jobban
szereti, mint bármelyiket eddig. Folyton ír és kérdezősködik
a gyermek felől. A legrosszabb a dologban azonban az, hogy
Maryt magát is idevárom két héten belül, az ő legújabb női tüneményével együtt, s így mindent el kell Ikövetnem, hogy a gyermek akkorra egészséges legyen. Mary
sohasem bocsátana meg nekem, ha betegen találná a kis
leányt.
— Természetesen ez egy kellemetlen helyzet, — jegyzé
meg Newcome. — De reméljük, hogy a gyermek hamarosan jobban lesz. Van-e jó orvosuk odahaza?
— Hisz éppen ez az! — fakadt ki Briggsné. — Semmilyen
orvosunk sincsen. Az öreg dr. Jones, a falusi orvos meghalt s a legközelebbi falu fönt van a hegyen, húsz mértföldnyire. Éppen ezért jöttem magához. És előre is kijelentem, hogy nem fogadok el visszautasítást. Magának velünk
kell jönnie és meg kell gyógyítania a gyermeket.
— Oh, de pompás lenne! — kiáltotta Daisy. — Úgy-e,
el fog jönni?
Newcome tétovázott. Más terveket szőtt már augusztusra. Ez a fordulat egészen hirtelenül és váratlanul érte.
Briggsné látta, hogy határozatlan, folytatta a támadást.
— Úgy örülnénk, ha egyszer megint hosszabb ideig
köztünk lehetne, különösen mikor tudjuk, hogy ez magának is jót tenne. Már régen nem nyaraltunk együtt. S tudom biztosan, hogy a hely tetszeni fog magának, kedves
doktor. Ott halászni is lehet ám!
— Pompásan lehet halászni, — tódította Daisy.
— Yale kisasszony is ott lesz később; s az ő jelenléte mindig élénkséget kölcsönöz a társaságnak. Aztán velejön az a leány, akit most legutóbb szedett föl, aki azonban most az egyszer, úgy látszik, mégis bevált, de reménylem, ez nem lesz terhére, úgy-e bár? Vagy talán ellenszenveseknek találja az orvosnőket?
— Oh, legkevésbbé sem, — nyugtatta meg Newcome.
— Ön igazán végtelenül kedves, asszonyom.
— Komolyan mondom, elrontaná a nyarunkat, ha nem
jönne el. Ön oly kitűnően ért ahhoz, hogy hogy kell gyermekekkel bánni, tudom, hogy Dolly is rögtön meggyógyul,i
ha kezelésbe veszi. S én csak úgy merek bátran Mary elé
állni. Ezt magának okvetlenül meg kell tennie. Intézze el
az ügyeit s aztán jöjjön velünk az éjjeli vonattal.
— Ez teljességgel lehetetlen, — mondta Newcome. —
De később majd eljövök, a legnagyobb örömmel. Nagyon
köszönöm a kedvességét, asszonyom.
VI. FEJEZET.
Hazatérés.
A széljárta hajófödélzeten az utasok kíiváncsisággal vegyes érdeklődéssel figyelték azt a fiatal nőt, ki gyors és

biztos léptekkel sétálgatott fel-alá, ha egyedül volt, míg
gondosan meglassította járását, ha néha-néha egy idősebb
hölgyet vezetett a karján. Itt-ott a hajóstisztek vagy az
utasok egyikével is sétálgatott, akik különböző leshelyeken
vártak már erre a kitüntetésre.
Néha hosszasan megállt a keréknél, s elmerengve bámult a tajtékzó habokba, melyek ezer változatban csapódtak a hajó sötét oldalához. Olykor gyönyörködött a lenyugvó nap sugarai által kék, zöld, meg aranyszínben tündöklő vízsávok játékában. Nem kerülte el figyelmét a sejtelmesen és halványan fénylő ezüstfolyam szépsége sem, melyet a telihold varázsolt a víznek felszántott tükrére.
Elmúlt a tíz évi száműzetés és vele együtt a tanulás
komoly időszaka; lezajlott a gyengéd örömöknek korszaka,
melyet a sikerek feletti büszkeség szerzett; elmaradt az
anyasággal járó fájó érzés és az önvádakkal teli, súlyos
megpróbáltatás. Yale Margit visszatérhetett és útban volt
hazája felé. Minél inkább távolodott elindulásuk helyétől és
minél inkább közeledett a cél felé, annál inkább fokozódott
Margit izgalma és megindultsága. Az a különös érzése volt,
mintha nemcsak Amerikába térne vissza, hanem a saját
eltemetett leányságába is és úgy érezte, mintha most ismét
szembe kellene állnia azzal a szegény megszégyenített és
halálrarémített gyermekkel, az ő előbbeni énjével, Wentworth Magdával.
A lezajlott tíz év alatt a múlt ritka alkalmakkor került
csak szóba. Yale kisasszony, ha csak tehette, elkerülte az
erre való visszaemlékezést, de azért nem titkolta el Magda
előtt nagynénjének, Bingham kisasszonynak halálát, kit egy
rendkívüli kemény télen tüdőgyulladás vitt sírba. Alkalomadtán mindég olyan vonatkozásban említette az elmúlt napokat, mint amelyek örökre letűntek. Különben pedig bízott
abban, hogy Magda fiatalsága és az idő, természetszerűleg
feledésbe borítják a régi emlékeket. Mással, mint vele, pedig nem volt alkalma Magdának hazájáról beszélhetni.
Magda már rég tisztában volt azzal, hogy bizonyos
esetekben a feledés kötelesség. Erős akarattal állandóan
a jövőt tartotta szem előtt s amennyire csak tehette, igyekezett gondolatait a múltról elterelni. Az az új világ, melyet a tudás tárt fel előtte, a szerzett élettapasztalatok, az
élénk tevékenység, mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy
erős alapot képezzenek Magda, most már Yale Margit új
és jobb jelleméhez.
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