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Jeanette Rankin. 
Az első asszony, aki az Unió nemzeti- parlament- 

jében helyet foglal. Aki, miután számos amerikai asz- 
szony tett tanúságot politikai hivatottságáról, több ál- 
lam mindkét házában, végre a nemzet házában, Wa- 
shingtonban is bebizonyíthatja, hogy a politika mes- 
tersége nincs nemhez kötve. Montana állama küldte 
Jeanette Rankint Washingtonba. Az a tipikusan ame- 
rikai fejlődésű bányász- és farmer-állam, amelynek ga- 
bona, burgonya, szén- és érctermelése az utolsó hat 
esztendőben meglepte még az amerikai méretű fejlő- 
déshez szokottakat is. Az Unió legvagyonosabb far- 
merjeihez tartoznak a montanaiak s a montanabéli 
Butte a legszörnyűbben kizsákmányolt bányászekzisz- 
tenciák egyik központja. Ε két véglet közt izmos, egész- 
séges polgárság, amelynek nemes ambíciója korrupció- 
tól   megtisztítani   az   államokat. 

Szinte érzem az ózondús, friss tavaszi levegőt, 
amely Missoulában a hatalmas hegyek tövében elte- 
rülő egyetem campusán üdített, amikor ötvenhatórás 
utazás után gyönyörködtem az egyetemen tartott elő- 
adásomat megelőzően a nyíltnézésű, önérzetes tartású 
deákfiúk és lányok tömegében. Látom a kodakom elől 
idegeskedően elbújó »igazi« indiánt Missoula, forgalmas 
utcáin, hallom a békét óhajtó öreg katonatiszt sza- 
vát, aki Wilsont békeakcióra sürgeti a csinos fekvésű 
Helena városka gyűléstermében. 

És a sok érdekes és értékes montanai egyénisé- 
gek közül is kiválik Jeanette Rankin alakja, aki- 
vel nemcsak szűkebb otthonában Montanában, hanem 
az Unió különböző államaiban is összehozott a vé- 
letlen. Tőle tudom, hogy politikai ideálja az amerikai 
közélet korrupciómentesitése. Amikor 1914-ben győ- 
zelemre vitte a nők választójogának ügyét, az állam 

összes választójogi nőegyesületeit rábírta arra, hogy ne- 
vüket Good Governement Society-ra változtatva, 
kezdjék meg a választójogért vívott küzdelemben 
edzett erejük latbavetésével, Montana állam politiká- 
jának purifikálását. Megválasztatása tanúságot tesz ar- 
ról a sikerről, amellyel Montana társadalmát ideáljai 
köré tudta gyűjteni. Pártköteléken kívül állva, az ösz- 
szes pártok részéről nyert támogatás alapján indul 
Washingtonba Jeanette Rankin, az első nőképviselő. Az 
egész világ feministái azon örvendezhetnek, hogy e 
kiváló asszonyban fiatal, energikus, céltudatos, a bé- 
kéért és minden emberi haladásért egyformán küzdő 
nőnek jutott az úttörés feladata.” 

B. Sch. R. 




