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Polémia. 
Írta: SZEGVARI  SÁNDORNÉ. 

Dr. Rónai Zoltán »A Nő« januári számában 
«Pacifizmus és a nő felszabadítása» című cikkében 
szembeszáll azzal a véleményünkkel, hogy a nő anya- 
ságánál fogva ösztönszerű ellenzője az emberpusztító 
háborúnak. Azt állítja, hogy harcias társadalmakban 
a nő is militarisztikus szellemű és utal az ó- és újkor 
»spártai   anyáira«. 

Lehetséges, hogy az igazi spártai anya tényleg1 

típusa volt a görög ókor kiváló asszonyainak; bi- 
zonyos csak az, hogy a férfiak ezeket az asszo- 
nyokat dicsőítették és hogy f é r f i a k  adták át di- 
csőségük hírét  generációról-generációra. 

Spárta fénykorában volt is még bizonyos jogosult- 
sága  a háborús kultúrának. 

A kis görög nép zsenge kultúráját csak háborús 
erények segítségével védhette meg az őt körülvevő 
barbár néptenger áradata ellen. Érthető tehát, hogy 
éppen a kiváló nők leküzdötték ősi ösztöneiket és 
meghajoltak egy magasabb szociális érdek követelmé- 
nye   előtt. 

Hogy azután a görög törzsek férfiai egymás 
e l l e n  is gyakorolták verekedési készségüket, az már 
nem vált javára sem Görögországnak, sem a kultúrá- 
nak. 

Hogy azonban a görög nő is par excellence béke- 
szerető és békeszerző elem volt, azt a görög klasszikus 
irodalom világosan bizonyítja. Hogy csak egy példát 
idézzünk,  Aristophanes  Lysistratejára  utalunk. 

Talán meglepi a felületes szemlélőt, hogy még 
ma is vannak asszonyok, anyák, akik nem pacifisták, sőt 
vannak köztük számosan, különösen mióta kitört a 
háború, akik a ρacifizmussal ellenkező nézeteket valla- 
nak. Ma, mikor a háború fölösleges voltát és erkölcs- 
telenséget régen bebizonyította a természet- és társada- 
lomtudomány, mikor erős szociális mozgalmak évtize- 
dek óta pacifista irányba próbálják terelni az embere- 
ket! Ennek is nagyon egyszerű  a magyarázata. 

A mai nőknek nagyrésze az uralkodó» szuggesztív 
erőt kifejtő, férfigondolkodás rabja és tévesen ma is 
azt hiszi, hogy magasabb követelménynek tesz eleget, 
midőn elhallgattatja jobb ösztöneit. 

Ez a psychológiai folyamat magyarázza mindazokat 
a visszataszító látványokat is, melyeket a nők kis 
töredéke nyújtott a háború alatt, mikor nőiességükből 
teljesen kivetkőzve, rabszolgamódra majmolták a férfi- 
világ gyűlölködésének undorító kifakadásait. Örömmel 
állapítjuk meg, hogy e téren Magyarországi asszonyai 
sokkal nemesebben viselkedtek, mint a német, francia 
és angol asszonyok elvakult kis csoportjai. 

De a  nők igen nagy része szívében mégis  
c s a k  e g y ü t t  é r e z  a  s z e r v e z e t t  nőv i l á g g a l ,  
ha a viszonyok és uralkodó felfogások erős szuggesz- 
tiója egyelőre  hallgatásra készteti   is. 

Azok az asszonyok azonban, akik a háborús paro- 
xizmus hullámai között is hívek maradtak meggyőző- 
désükhöz és anyai hivatásukhoz, büszkeséggel állapit- 
hatják meg azt a ma már elvitázhatatlan tényt, hogy 
a fiatal és még gyönge női, internacionale jobban, biz- 
tosabban tudott ellenállani a háború pusztító hatásainak, 
rnini a férfiak régi, erős, politikai befolyással is ren- 
delkező nemzetközisége. 




