
A nők igazi hivatása. 
(Az U15ág ) 

?\Iintlcnfclé hangoztatják, hogy ime, most, c há
boru~ korszakban világlik ki igazán, hogy a nuknck 
nem a "politikai amazon" szercpo, nem is a Yilágbajok 
elleni harcolás, hanem a harcban ejtett seiJek gon
dozása, a lláuoru csapásainak cnylüté~o az igazi hiva
tá a! 

~em tagadom, e;r. a sablónszerü és talpraesettnek 
lát~zó moudás momcntán megragadhatja a felületeseb
ben gondolkotló, könnyen befolyásolható egyélt lelkét, 
de lehetetlen, hogy méi~Tebu gondolkozású, logikával 
érvelő cmbel't mc~:,rtéveszthcssen l Igazi hivatás! Óriási 
jelentiiségii szó, mely magában fo~lalja a rendeltetés
szerii rnnnkn fontosságát és suly:it is az embcrisGgre 
nézve A csuiáll gondozása és nevelése például ki
mondhatatlanul fontos és nélkü lözheteUcn mi:-:.szió a 
világra nézve, de mint nőnek való egyedüli igazi hi
vatá" még ez sem nevezhető. Elöször mert nem mond
hatunk egyedüli igaz hivatásnak egy olyan foglalko
zást, melyct egyedül u. saját erejéből egy asszony sem 
produkálhat, miután nem rajta áll a választás, hogy 
akar-e valaki vele családot alapitani vagy scm. l\Iár 
most, ha egyedül áll az életben, lúvatás nélkül ma
radjon ? Másodszor még a leglelküsmeretesebb családi 
munka is csak akkor felelne meg az eredményes, tehát 
igazi hivatásnak, ha vele párhuzamban azon a külső 
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munkán is dolgoz!tatn:ínk. mely a c~alárli erkölcsöt be
folyásoló egyetcmcs szellemet i rányitja. 'l'emérdek pélfia 
bizonyítja., hogy a lcgllatalmasabu asszonyi ve:r.ctés és 
nevelés mcllctt elzilllött a külső, tradicionális bűnök 

következtében a nörCJJtlék. 
Ezen éríclésböl kifolyólag m~g kcv~sbé predesz

tinálhatunk a fele emberiség szám~\ra olyan hl va tás t, 
mely pusztán a világ ferdeségeitJol származó "sebek" 
és "csapások" enyhité~ére vagy apró kezelésére irá
nyul. Egyes embernek ki lehet szabni, hogy csak örö
kös mcllékmunkát íégzö hivatást szolg·áljon, ha ez 
egyéniségének egyedilli képessége é:) hajlama. lJe ba 
már egy tömegnek, még pedig, ismétlem, az emberiség 
felének ajánlunk eg~·etcmc:) hivatást - akkor ruár 
éreznünk kell kol·szakunkna.k azon nagymérvii beteg
ségét, mely nem elég-szik meg a sebek kötözésének 
Iloétikus mun kájával. 

Egyált.aJán nagyon merész dolog az emberiséget 
nem <;zerint két külön kategóriába osztani és határo
zottan kimondani, hogy az egjiknek ez, a másiknak 
pedig amaz a hivatása, lévén a szabad fejlődésre pre
desztinált egyéniség a:r. egész emberiség s.lámára adva. 
Ezon isteni hirvény alól joggal az U<;'>t.onyt sem ment
heti fel semmiféle emberi lln.tároza.t! l~métlem, egye
seknek kiszabhatják, hogy egyéniségüknek megfelclöen 
maradjanak csakis a családi vagy <ipolóoöi hlvatásnál, 
de tömeg számára, általános&u beszélve, csakis azt az 
egyetemes, javító és reformáló missziót lehet kij elölni, 
mely szinte össze van nőve az emberfogalommal s 
melyet semmiféle enyhíw "nőies" munka nem pótol, 
sőt nem is sokat enyhíthet a kiilönböző nyomornságak 
által alaposan megsebesitett emberiségen. Ha már egy 
szerencsétlen, jobb sorsot érdemlő fiatal, tettcrővel fel· 
ruházott embernek kilövik pl. a háboruban szemét, vagy 
összekaszabolják a testét, hogy a legjobb esetben mint 
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nyomorék tengödjön végig ezen az életen (hová bizo
nyára. más misszióra. hivatott), hiába. ontjuk mi a rész
vétet feléje, biziba kötjük be szeretö kezekkel a sebeit, 
vagy fogjuk be utolsó álomra a szemét, az életét, a 
boldogságát, a.z emberi mis.:;zióját már vissza nem ad
hatjuk! 

"Nincs nagyobb tévedés a világon, rnint núkor az 
embertelen intézmények állandó fennállásával akarják 
a 11humanitást" meghonosítani és vele összhangba hozni l 
Ez nem azt jelenti, hogy a tradicionális bünök által 
előidézett bajokból származó köteles mentömunkát sziv
telenül megvessük, vagy lekicsinyeljük, belőle magun
kat nagyképűen és kényelmesen kivonjuk, de mint 
megnyugvást teremtő végcé/t, miot ideális hivatást 
igazán nem tekinthetjük! És különösen nem tekint
hetjük mi asszonyok. ~em azért, mert sokak állitás& 
szerint tulszaba.delvüek" sőt hipermodernek lettünk. Ó 
nem! Sőt a mi konzervatívnak nevezett álláspontunk ; 
a vallási alap követeli meg tőlünk a gyökeres ronn
kára való törekvést és ezen egyetemes munka sikeré
ben való rendíthetetlen hitet! :\[i, vallási alapon álló 
asszonyok - kiket prófétáink a szerénység és igény
telenség boldogságát·a tanitanak - az emberi jogokat 
nem magáért a rideg dicsöségéJ-t és kiváltságért, ha
nem a vele járó, meleg c;zivü, embereket megváltó és 
szerényen elvégzett kötelessigekért óhajtjuk! Hiába 
küldenek bennünket a harctérre, hogy ott jól, rosszul 
sebeket kötözzünk és haldokló felebarátaink szemét 
lefogjuk, n. mi lelkünk e borzaJmasságok láttára még 
sóvára.bban fog az Istennek amaz országára vágyni, 
mely a kulturá.t nem a hábornk borzalmainak - tu
dományok és női kezek által való - enyhítésében, 
vagy az embertelen leánykereskedésnek "civilizált" 
és "humánus" vezetésében, naiv nöi kezek céltala.n 
mentö ronokájában fogja megtaláloi, hanem Istennek 
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és C'mbcmek szol~<ilva, magát a. för telmes önzésen és 
középkori sötétségen alapuló, "~cueket" és "csapá,o
kat" clóid.Szú okokat é') intéznu .. nyeket fogja - egyesült 
enit követelve - kiküszülJülni. 

N:1gy a borzalom é.s pnnaszkodá.3, hogy milycn 
réms~gcs "viss;.aélések " t örténnek a balkán háboru 
alkalm;ival és mic oda emberpusztítást és kinz;ht visz
nek véghez "nemcsak a törükökön" (mintha ezeknek 
Jól esnék !), hanem válogatcis né lk ·u utindenkiu, Hogy 
lehet ezen csoclálko;.ni ? Ha egyszer az emberölés a 
hábom által szcntesitve van, lehet-e kivánni, hogy a 
vér zemet kapott nagy tömeg megmamdjon azon ha
tárok közütt, melyeket kiszabnak számára!? És ugyan
ezen az alapon logikátlan a mai viszonyok között sze
mct forgatni a leánykereskedés keretében történ ő "visz
<>zaélések" miatt is. 

A világnak az az álláspontja, hogy hiszen szép
szép ez az "ideálisu és .,utópisztikusu gyökere javítási 
szándék, de M t, sajnos, kivihetetlen, - mindcn, csak 
nem értékes konzcrvn.tivizmus ! Azok az ősi, nemes 
prófétai eszmék - melyeket, igenis, érdemes az egy
mást követő és mulandó divatokat produkáló korsza
kokban tovább és tovább konzerválni s melyek nem 
arra valók, hogy a maradiság szolgálatába álljanak, 
hanem hogy a lélek legeszményi bb haladását szalgálják 
- mind u nagy, merész és a világ által utópisztikus· 
nak tartott gondolatokat hiTdették! 

1\Iinden időben ezek az erkti lesi és egyéni refor
mációt követelő, konzervatív néven ismert, ideális 
eszmék küzdöttek a pusztán technikai és tudományos 
haladást dicsőítő materializmnssal. Hogyne hinnének 
tehát a sebeket ejtö barbár intézményeknek szükség
~zerü és egyéni reformáción alapuló elpusztulásában ? 
Hogyne lelkesednének az igét testté változtató eszme
hirdetés batalmába.n l 

Perezelnf: felolvasisok fa Köz!emfnytlt. 3 
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Ezt az eszményi haladásért sóvárgó konzervati
vizmust, vagy mondjuk antik igazságokat respektáló 
liberálizmust éppen a nök zöme képviseli legjobban 
a vele született vallásos szellem folytán. És ezt az 
ősi hitből meritett lelkesedést, ezt a próféták szaván 
felépült ambiciózus tettvágyat kárhoztatjuk megsem
misülésre és megszégyenülésre, ha az egész nagy asz
izonyi tábor magasan szárnyaló vágyait apró kezelő 

munkákba, az állandósitott bünOk szülte sebek foltoz
gatásába akarjuk belefojta.ni. 


