Ha elsők nem lehetünk?
ne legyünk utolsók. Nem sportszellemben, nem a versenyzés, egymást túllicitálás alsórendű buzgalmával, hanem abban az igyekezetben, hogy minél több értékkel gazdagítsuk az emberiség összjavait, sürgetem: siessünk, hogy utolsók ne legyünk, ha már lekéstünk attól,
hogy elsők legyünk.
Amikor önök e sorokat olvassák, többet tudnak már,
mint amennyit én most tudhatok arról, hogy az aktív
és a passzív választójog milyen mértékét szándékozik
a kormány a választójogi blokkal kötött kompromiszszum alapján Magyarország asszonyainak adni.
Elérkezett az ideje annak, hogy zavart és mentegetőző mosoly nélkül fogadják a nőt az állam politikai
háztartásába. Világszerte politikailag is elhelyeződött a
nő, s ha már nem adatott meg nekünk, hogy Magyarország gyönyörű tradícióinak megfelelően vezessünk a
nő politikai egyenjogúsítása terén, sürgősen ki kell emelkednünk abból a napjainkat jellemző félszegségből, hogy
még mindig csak a politikailag legbátrabb férfiak merik
kimondani, amit a nem bátrak is tudnak meg éreznek:
hogy a nők teljes erejének latbavetése nélkül agyonmarcangolt világunk nem építhető fel újra. Csak körül
kell nézni és látjuk, hogy már nem kell különös erkölcsi
bátorság a nő komoly politikai számbavevéséhez. Lépten-nyomon látjuk a jeleit. Pl. itt H o l l a n d i á b a n a
politikai pártok a jövő választások jelölt-listáira már
nőket is felvesznek; pedig csak férfiválasztók szavaznak majd e listákra. A holland alkotmány sajátságai
mellett ugyanis aktív választójogot csak néhány év
múlva kaphatnak a németalföldi nők, de *a passzív vár
lasztójogot már megkapták. Proporcionális szavazás utján választandó képviselőik közt tehát már lesznek nők,
mielőtt a nők maguk szavazhatnak. A politikai pártok

elnökségeiben nők már régen (helyet foglaltak, A szabadelvű demokratapárt elnökségében pl. két nő foglal helyet. Az egyik, a párt alelnöke: Nelly Mansfeldt de Witt
Huberts asszony indítványára a párt most országos
próbaszavaztatást rendez, mert az alkotmánymódosítással
elhatározott új szavazási rendszer olyan komplikált, hogy
a választók idegesen félnek a várható technikai nehézségektől.
A n g l i á b a n az összes politikai pártok most a
hat millió szavazó nő megnyerésén fáradoznak. Akik
azelőtt a nők politikai segítségét csak önzően vették
igénybe, most a teljesjogú polgártól várható szolgálat
fejében nyújtandó politikai értéket kínálják cserébe. Az
angolok rendkívül nagy súlyt helyeznek a nők megnyerésére és minden eszközzel demonstrálják ezt az igyekvésüket. Hivatalos sajtószolgálatuknak feltűnő jelensége,
hogy rendszeres kimutatásokat és cikkeket küld szét
az egész világba, amelyek az angol nők munkáját dicsőítik. Norvég, svéd és holland szerkesztők mint sajátságosán feltűnő jelenséget említettek Reuter rendszeres
tudósításait az angol nők gazdasági és szociális tevékenységéről.
Az o r o s z o k minden álla ι i hivatalt megnyitottak
a nők előtt és a népjóléti minisztérium vezetését nőre
bízták. S ami leghihetetlenebbnek tűnik: a német nemzeti liberális párt a minap hivatalos komünnikében közölte, hogy a párt elnökségébe a német nőmozgalom
három vezető asszonyának szánt helyet.
Reméljük: férfiaink azzal a méltánylással és azzal a
méltósággal nyitják majd meg a parlamentarizmus kapuját a nők előtt, amely az örök igazság és a szörnyű
szükségesség szellemének egyaránt megfel.
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