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A radikális párt választójoga.
Írta: GERŐ ÖDÖN.
Az egyenlő választójogért folyó harcos munkában
megint nevezetes előretörtetés történt. Az Országos
Polgári R a d i k á l i s Párt beiktatta programmjába a nők választójogáért való küzdelmet A pártvallomás jól mondja: »a korcs-választójog helyébe
az egyenlő választójogot kell törvénybe iktatni.« Mivel pedig nálunk egyenlő választójogon sok mindenféle
választójogot értenek, a pártprogramm megfogalmazói
jól tették, hogy a kívánták választójogról megmondják,
hogy a nőkre is kiterjed.
Az egyenlőség fogalmát jó volt valamelyest újból
megállapítani. Mikor a társadalom és az állam szervezetének újjászervezéséről van szó, a társadalmat és államot alkotók közt más különbséget nem ismerhetünk
el, csak azt, hogy vájjon dolgoznak-e, nem dolgoznak-e? Csakis ennek a különbségnek alapján lehet jogkülönbségeket statuálni. De ezeket a jogkülönbségeket
nem törvények állapítják meg, hanem a dolgozók és
nem dolgozók hatalmi erői. A dolgozók az ő rengeteg
többségükkel és munkaadta felsőségükkel egyre arra törekesznek, hogy a rovásukra érvényesülő jogkülönbségek megszűnjenek. Meg kell adni tehát minden dolgozó
embernek azt a lehetőséget, hogy politikai, tehát állam- és társadalomintéző erejét és akaratát érvényesíthesse. A nők választójoga ugyancsak arravaló, hogy
a dolgozó emberek akarata hatékony legyen és bekövetkezzék az egyenlőség országa.
A radikális párt toborzó fölhívása Magyarország dolgozó p o l g á r a i t szólította. A nők nálunk egyelőre csakis a dolgozók közé tartoznak, de
még nem a polgárok közé. A radikális párt a dolgozó
polgárok kötelességévé teszi, hogy tegyék lehetővé,
hogy hazánk dolgozó női dolgozó polgárok lehessenek.
S ha a dolgozás kritériumul szolgál: egyenlőn szolgáljon megkülönböztetésül vagy alapvetésül férfinél és nőnél. Annál is inkább, mert hiszen a nem kifejezetten
kenyérkereső nők közt is sokkal több a hasznos munkát
végző ember, mint azok között a férfiak közt, akik

maguk nem dolgoznak, akik nem vesznek részt tevékenyen az értéktermelésben, s akik mégis polgárok és
a polgári jogoknak osztályosai.
Az általános, egyenlő Választójogról mi, akik küzdünk érte, azt valljuk, hogy nem cél, hanem csak a
népboldogság eszköze. Nekünk az általános választójog nem azért kell, hogy mindenki szavazhasson, hanem azért, hogy a mindenki szavazata a kormányzatot, a törvényhozást s a társadalmi munkát úgy irányithassa vagy terrorizálhassa, hogy ezek kénytelenek
legyenek a népjólétet megalapozni, s a népboldogtítás
minden akadályát megszüntetni. De a nők választójoga nemcsak társadalmi és állami munkaeszköz, hanem egyenesen cél is.
A nő szavazása az egyenlőség érvényesülését, a
jogtalanság megszűnését, kultúrelfogultságok letörését s
egy új igazságos, az élet valóságainak megfelelő társadalmi etika kialakulását jelenti. Az általános szavazati
jog lehetőségek biztosítására, siettetésére, erőszakolására szolgál, a női szavazati jog már magában is diadalmassá lett lehetőséget jelent. A női választójog
nemcsak hatalmi, nemcsak gazdasági, nemcsak társadalomszervezeti és nemcsak jogi kérdés, hanem emberségi kultúrkérdés is. Ezért küzdenek érte azok, akik
a harcosai, kettőzött elszántsággal s akárhányszor fanatikus kíméletlenséggel is.
Az új radikális párt, az Országos Polgári
R a d i k á l i s Párt, a szabad és boldog új Magyarországra törekszik. Törekszik tehát minden polgári erő
fölszabadítására, törekszik a társadalomnak az igazságtalanságok, balhitek és elfogultságok alól való kiszabadítására, törekszik a jogegyenlőség megalapozására s
az emberi jogokat megbénító terheltségek megszüntetésére. K e l l e t t tehát, hogy a nők választójogának
megszerzését programmjává avassa. Kellett, hogy az
egyenlő, titkos, választójogot a nőkre kiterjessze. Kellett ezt tennie, az összefüggések, a logikai következmények alatt. Mert szabad és boldog új Magyarország
lehetetlen a nők politikai és társadalmi fölszabadítása
és szabaddá tett női energiának az állami és társa"
dalmi munkába fogása nélkül. A radikális párt nem
úgy határozta el a női választójogért való sikraszállást, hanem ezzel a programmvállalással a maga életszükségességének tett eleget. Ezért mondhattam a radikális párt síkraszállásáról, hogy a női választójogért
való küzdelemben nevezetes előretörtetést jelent.

