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Tisztelt Választó Közönség!
Mielőtt a keresztény ellenzék listáján a budai választó- 

kerületben jelöltséget vállaltam, három kérdést kellett 
szigorú elbírálás alá vennem, éspedig: szükséges-e, 
kivánatos-e, hogy a magyar országgyűlésen a szavazók 
közel 35 százalékát képező női társadalom képviselve 
legyen? A második kérdés, hogy megválasztatásom ese
tén meg birok e felelni azon súlyos feladatnak és munka
körnek, amelyet a mai válságos időben minden komoly 
munkás, a nemzet sorsát szivén viselő és ezért minden 
áldozatra kész törvényhozónak vállalnia kell? A harma
dik kérdés, rendelkezem-e azon kvalitásokkal, amelyek 
egy a hivatása magaslatán álló törvényhozónak krité
riumát képez k?

Az első kérdésre megkaptam az igenlő választ magá
ban a választójogi törvényben, amely szerint a nő nem
csak választó, hanem választható is. Azt a tényt, hogy 
a passzív választójogot ezideig csak két nő tartotta 
érdemesnek gyakorolni, ezt a magyar politika szempont
jából igen sajnálatosnak tartom. Meggyőződésem az, 
hogy a nőnek éppen úgy megvan a helye a törvényho
zásban, mint a férfinak. Hiszen a törvényeket nemcsak 
férfiak részére hozzák. A nő éppen úgy alá van vetve 
a törvények rendelkezésének, éppen úgy megsínyli azok 
helytelen mivoltát, gyakran még fokozottabb mértékben, 
mint a férfi.

A világ összes valóban demokratikus és népjogon 
felépült államaiban sok nőtagja van a törvényhozásnak
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és mindenütt sok helyes, főleg szociális szempontból 
szükséges törvény létrehozatala ezeknek a női képvi
selőknek köszönhető.

Azt hiszem, kétségtelen tény, hogy a nő sokkal 
szociálisabban gondolkozó lény, mint a férfi, részint 
azért, mert nagyobb elképzelő tehetsége inkább át tudja 
érezni mások bajait, gondjait, másrészt azért, mert az 
igazi nő mindig anya elsősorban és az egész szenvedő 
emberiséget — egy kissé — saját gyermekének érzi.

Meggyőződésem az, hogy ha minden törvényhozás
ban több volna a nő és nagyobb befolyásuk volna az 
állami ügyek vitelére, kevesebb háború volna, kevesebb 
fegyverkezés folyna, a békék emberségesebbek volná
nak és enyhébbek a szociális ellentétek.

Persze nem gondolok azokra a női bábokra, akik 
a férfi verejtékes munkájából rakják magukra a puha 
szőrméket és csillogó ékszereket, akik kitartottjai 
lesznek alighanem a jövőben is az emberi társadalom
nak, hasznavehetetlen dísztárgyai a közösségnek. De 
azt hiszem, hogy ez az embertípus nemcsak a nőnem
hez tartozik, van ilyen sok a férfiak társaságában is. 
Azt hiszem, hogy a gazdasági henger, melynek nyomása 
alatt sínylődik minden osztály és ma — ha már külön
böző mértékben is — minden nemzet, ezt a henyélő 
típust lassan, de biztosan kipusztítja vagy beállítva az 
élet kíméletlen harcába, belőlük is az emberi közös
ségre nézve használható lényt formál.

Erre a dolgozó asszonytipusra gondolok, amikor 
azt mondom, hogy ezeknek igenis helyük van a tör
vényhozásban. Ez alatt nemcsak azokat értem, akik ira-
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dában, műhelyben, gyárban dolgoznak, de azt a sok 
százezer asszonyt is, akik az élettel viaskodnak az otthon 
keretein belül, akiknek megszokott életstandardját tönkre
tette a gond, a nélkülözés, akik a férfi csekély fizeté
séből képtelenek emberi módra ellátni a családot, fel
nevelni gyermekeiket, gondoskodni ruházatukról, tanít
tatásukról.

Sokaknak még mindig az a felfogásuk, hogy az 
asszonynak a helye a családban van. Én sem vagyok 
minden áron feminista. Hiszem, hogy a régi jobb idők
ben az asszonynak nagyobb boldogulási lehetősége volt 
a családon belül, mint a közéletben. De helyes Ítéletet 
csak az alkothat, aki az adott viszonyokkal számol, aki 
nem azt nézi, hogy mi volt jobb régente, hanem aki 
azt nézi, hogy mi van ma. Már pedig ma éppen a 
családi otthont gázolta el a gazdasági krízis és nyitott 
ajtót a gazdasági és politikai kérdések beözönlésének a 
családi körbe. Ma már az az asszony, aki régente gyer
mekei körében takaréktűzhelyénél a mindennapi munka 
mellett megtalálhatta szórakozását és örömeit is, ugyan 
ez az asszony ma, amikor az éléskamra üres, amikor 
a gyerekek rongyosak, amikor a házbérhátralék fizetésé
nek gondjai az ajtón kopognak, ez az asszony is kény
telen foglalkozni, esetleg saját akaratán kívül is, azokkal 
a politikai kérdésekkel, amelyek ezt a gazdasági krízist 
előidézték. Ezeket a dolgozó asszonyokat akarom első
sorban képviselni a törvényhozásban, ezek érdekeiért 
akarok harcolni egész egyéniségem latbavetésével, egész 
asszonyi szivemmel. Az ő bajaik, gondjaik az én lel
kemben is sajognak és addig nem lesz nyugtom, mig



egy szociálisabb szellem nem érvényesül a férfitörvény
hozás elfásult lelkében.

A második kérdésre, hogy a képviselőséggel járó 
súlyos feladatok teljesítésére és betöltésére elég erősnek 
érzem-e magamat, legyen szabad a következőkben 
válaszolni :

Amidőn őt év előtt mint egészen fiatal asszony 
a szőkébb társadalmi és családi körből kiléptem a 
közszereplés színterére és a Magyar Nők Szent Korona 
Szövetségében az ügyvezető-elnöki tisztséget vállaltam 
és ezáltal a szociális és politikai kérdések egész töm
kelegével találkoztam, alkalmam nyiit annak megisme
résére, hogy nemcsak egyesek, de társadalmi egyesüle
tek, sőt egész társadalmi osztályok sem teljesítik köte
lességüket úgy, ahogyan azt a kor szelleme diktálja és 
a rendkívüli körülmények parancsolják. Bárhová men
tem, lépten-nyomon mindenütt csak elégedetlenséget, 
nyomort, nélkülözést és ínséget tapasztaltam. Láttam 
azt, hogy a nagy tömegeknek a polgári és munkás osz
tálynak szenvedései és nélkülözései olyan kötelességeket 
és munkát rónak minden férfira és nőre egyaránt, hogy 
ezen kötelesség teljesítésétől visszariadni bűn volna. 
Éreztem azt, hogy a tér, amelyben mozogtam, szűk, 
az eredmény, amelyet elértem, kicsiny, mert szemé
lyes tapasztalatok alapján meggyőződtem arról, hogy 
ez a mai elszegényedett társadalom a szociális és gaz
dasági kérdések megoldására képtelen. Ez az állam- 
hatalom, illetve a törvényhozás feladata és köteles
sége.

Minthogy a magyar polgári női társadalom a par-
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famentben képviselve nincsen, tehát mind az a sok
ezer kérdés, amely a nőket érdekli, komoly szó
szólóra nem talált a törvényhozásban és elsősorban 
ezért is engedtem a közóhajnak és vállaltam a jelöltsé
get a budai választókerületben És amennyiben a vá
lasztók kitüntető bizalmukkal megajándékoznak, köte
lező Ígéretet teszek arra nézve, hogy egész lényemmel 
és tudásommal egy demokratikus és szociális gazda
ságra épített integer Magyarországért fogok harcolni...

Szerénytelenség lenne részemről azt állítani, hogy 
a politika összes zeg-zugos útjai előttem ismeretesek, 
avagy hogy az összes politikai szakkérdésekben ottho
nos vagyok. Nem, ezt nem is állíthatom, de állítom azt, 
hogy képviselőnek eddig senkisem született, képviselővé 
az ember lesz, ha a törvényalkotáshoz és jogszabály- 
magyarázáshoz szükséges tudást és ismereteket eler- 
nyedhetetlen szorgalommal és tanulással pótolja. Ha ez 
a lehetőség megadatott másoknak, megadatik nekem 
is. És hogy ezen kívánalomnak eleget fogok tenni, arra 
a bennem élő lelkiismeret és kötelességtudás a bizto
síték.

Már most, ami a harmadik kérdést illeti, rendel
kezem-e azon kvalitásokkal, amelyekre a képviselőnek 
szüksége van, erre a kérdésre igen könnyen felelhetnék 
igennel, ha a képviselők nagy százalékának, a fejbó
lintó Jánosok mértékét venném zsinórmértékül, akiknek 
egész parlamenti ténykedésük a gépies szavazásban 
merül ki. Ez a ténykedés azonban az én lelkiismere
temnek nem felel meg. Erre a kérdésre felelni Önök 
illetékesek a szavazó urnák előtt.
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Most, amikor én az Önök bizalmát és támogatását 
kérem, kötelességemnek tartom Önök előtt megindo
kolni, hogy miért léptem fel keresztény ellenzéki pro
grammal. Egyidejűleg még felelni tartozom azon elhatá
rozásomért, hogy Friedrich István mellé állva az ő listá
ján vállaltam jelöltséget. Tettem ezt pedig azért, mert 
nagy tisztelettel adózom Friedrich István személye iránt 
ellenforradalmi elszánt és sikeres tevékenységéért. És 
nagy tisztelettel adózom tízéves, valóban gerinces és 
megtántoríthatatlan meggyőződéses ellenzékiségéért. Ez 
a megalkuvást nem ismerő, elvei mellett híven kitartó 
és a kormány káros politikáját szóval és írásban szigo
rúan bíráló férfias jellem nagy szó ma, amikor az ellen
zékiség keseiü kenyere mellett még a legkeményebb 
gerinc is megtörik. Mi nők pedig legnagyobb hálával 
adózunk az ő személyének, mert az 6 választójogi ren
deleté volt az első, amely az általános titkos választó
jog mellett megadta a nőknek is az aktiv és passzív 
választójogot.

Most arra térek rá, hogy miért léptem fel ellenzéki 
programmal. Ha lelkiismeretem szavát és hitemet követni 
akartam, nem tehettem egyebet, mert hibásnak tartom 
az egész kormányzati rendszert, hibásnak tartom etikai 
és morális szempontokból épúgy, mint gyakorlati szem
pontból és rossznak tartom a kormánynak bel-, kül- és 
gazdasági politikáját. Irt még nem akarom érinteni a 
közéleti tisztaságot, mert ez a rendszer tiz éven át arra 
dolgozott, hogy megtörje a legnagyobb nemzeti kin
csünket, a polgárság gerincét, azért, hogy önmagának
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egy engedelmes szolgahadat neveljen, szavazó gépeket, 
akik a hódolattól haldokolva, engedelmesen rakják bolet- 
tájukat uraik lábai elé. Ismétlem, nemcsak a kormány
nak rossz politikáját hibáztatom, mert a politikai bak
lövéseket idővel helyre lehet hozni, de a független 
magyar lélek ellen elkövetett merényletet kárhoztatom 
elsősorban. Ez a lélek sohasem volt radikális túlzásokra 
hajlamos, ebben a lélekben mindig megvolt az állam
alkotó politikai bölcsesség egyensúlya. Ez a lélek a leg
nehezebb időkben is meg tudta találni a helyes mér
téket, ha ideig-óráig demagógiával el is bolondították. 
De a demagógia bolondításainál is veszélyesebbnek 
tartom a gerinc megtörését, mert a gerinc nemcsak egy- 
felé törik. Az a polgár, aki gondolkozás nélkül behódol 
a mai rendszernek, az gondolkozás nélkül át fog csapni 
a másik irányba : és a szélsőbal diktatúra uszályhordo
zójává lesz.

Tudjuk, hogy a megszokás úr a lelkeken. Az a 
lélek, amely megszokta a kényszerült behódolást, az 
m.nden iránynak be fog hódolni mindenkor.

A kormányzati rendszer időről-időre erőteljes irre
dentaszólamokat hallat. Kérdem : adott alkalomkor ez a 
nemzedék, amelyet üres Ígéreteken neveltek, fenyege
tésekkel megfélemlítettek, gazdasági eszközökkel gúzsba- 
kötöttek, majd helyt fog tudni állni ? Képes lesz-e 
újabb áldozatokra, képes lesz-e azt az Ígéretet bevál
tani, amit tőle a történelem elvár? Meggyőződésem 
szerint nagy magyar politikát, az egyetlent, amely célra- 
vezet, nem követhet egy vezér sem, legyen az a legügye
sebb taktikus a világtörténelemben, ha nincsen mögötte
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egy független, jogaival élő, kritikáját szabadon gyakoroló 
demokratikus nemzet.

Ezt a mai rendszer bizony nem állíthatja magáról, 
mert nem a nemzetre, de egy pártdiktaturára támasz
kodik. Ez a rendszer egy nagy kirakat, melyben benne 
van minden, amit szem és száj kívánhat a népjogok
tól, a demokráciától, a kulturfölénytől, az olcsó kölcsöntől, 
a drága búzától egészen a Duna-hidakig minden, amit 
a hiszékeny polgár megkívánhat. Ha azonban benyitunk 
a boltba, üres polcok előtt állunk. ... Nincsen árú. 
Most, amikor esténként látom a kivilágított Halász- 
bástyát, a Gellérthegyet, ezt az egész fényben úszó 
Budapestet, fájdalmasan elszorul a szivem... Hon
nan?... Miből? Nem-e tipikusan jellemzi az egész 
helyzetet, az álkonszolidációnak ez a feles'eges fitog- 
tatása — az adófizető kiürített zsebéből kivilágított tor
nyok mögött szégyenlősen meghúzódik a nyomor.

Nem, tisztelt választó közönség! — Ez a kenyér 
nélküli cirkusz, ez a fitogtatása a nem létező konszoli
dációnak, ez a tobzódás a külsőségekben, ez a túl
méretezett fölösleges költekezés, ez az örökös ünneplés, 
ez az egész potemkin-rendszer nem vezet semmi jóhoz. 
Itt nagy bajok lesznek, ha idejekorán nem kiáltunk 
Állj !... Ne továbbot ! — a kormánynak. Itt alapos le
építésre, alapos takarékossági politikára lesz szükség, 
ha nem akarjuk azt, hogy az állam csődbe jusson.

Úgy hírlik, hogy a kormánynak vannak is ilyen 
szándékai, de vájjon mivel fogja kezdeni? Úgy hírlik, 
első lépése az lesz, hogy újabb B-listát készítenek, 
hogy a tisztviselők fizetését akarják redukálni szeptem-
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bértől kezdve. Hát ez valóban a konszolidáció egy újabb 
kitörésére fog vezetni. Tudtommal ebben az országban 
nem a termelési krízis a főbaj. Termelni még tudunk, 
búzafeleslegünk még van, de a baj éppen az, hogy a 
közönség fogyasztóképessége állandóan csökken. Ha 
most a tisztviselői kontingens tizenöt százalékkal lesz 
kénytelen leszállítani máris szűkös életstandardját, ez 
azt fogja maga után vonni, hogy a kereskedők tizenöt 
százaléka fogja lehúzni kirakatainak redőnyeit.

Kérdem : hová vezet egy olyan államvitel, amely 
a nemzetgazdaságtan legelemibb szabályait negligálja? 
... amely a polgárok elproletáriasodásával akarja fedezni 
kiadásait ? Persze ma á választások előtt minden ilyen 
szándékot félhivatalosan tagadnak, mint ahogyan még 
mindig beszélnek külföldi kölcsönről és a búzaárak inter- 
nacionális rendezéséről. Hol maradt ez mind ?... Az 
ígéretek birodalmában.

De higyjék el, én nem akarok könnyű babérokat 
aratni. Hiszen nincsen könnyebb feladat ma, mint kímé
letlenül támadni a kormány üres, Ígéreteken alapuló, 
terméketlen és gazdasági sikereket nélkülöző koncepció 
nélküli politikáját. Kétségtelen igazság az, hogy a világ- 
helyzet súlyosabb ma, mint valaha. Kétségtelen igazság 
az, hogy egy átmeneti időszakot élünk, hogy egy új 
világ körvonalai rajzolódnak, új államszövetségek, új 
vámszövetségek, új csoportosulások vannak alakulóban. 
Ez az új világ a gazdasági szükségszerűségek szerint 
fog kialakulni és nem momentán politikai adottságok 
szerint. Úgylátszik, hogy az öreg Európa két tűz közé 
kerülve, egyik oldalról a szovjet ötéves termelési ter-
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vének tornyosuló veszélyével szemben, másik oldalról 
a tengerentúli konkurencia bénító hatásával szemben 
kénytelen új politikát, új csoportosulási lehetőséget 
keresni. Érzi, hogy ellentálló képessége napról-napra 
csökken Kelet-Európának a békeszerződésekből eredő 
széttagoltságából is kifolyólag.

Kérdem, hogy vájjon ez a kormány, amely bizo
nyos látszólagos momentán sikereken kívül, amelyek 
főleg kölcsönös látogatásokból és ünneplésekből állnak, 
komoly külpolitikai eredményeket, vagy gazdasági éle
tünket fellendítő gazdasági szerződéseket nem tudott 
elérni, meg fogja-e tudni találni a helyes utat a mai 
döntő helyzetben ?

Minden valóban lelkiismeretes hazafinak oka van 
ebben kételkedni, látva a múlt sikertelenségét.

Magyarország mai külpolitikai helyzete a német
osztrák vámunió tervéből kifolyólag és nem a kormány 
ügyes külpolitikája révén, sokkalta javult. A mai kül
politikai helyzet kihasználásával meggyőződésem szerint 
el lehetne érni a valódi konszolidációt. Ezt csakis gaz
daságpolitikai helyzetünk adottságából kiindulva kép
zelem el. Búzafeleslegünknek tartós piacot kell találni, 
mezőgazdaságunkat talpra kell állítani, de mindezt rövid 
lejáratú szerződésekkel nem lehet biztosítani. Keresnünk 
kell egy olyan tartós piacot, amely búzafeleslegünket fel 
tudja venni, anélkül, hogy politikai függetlenségünkből 
egy jottányit is kelljen engedni.

Felmerült az a gondolat is, hogy a német-osztrák 
vámunióhoz kell csatlakozni. Ma már ez a lehetőség 
úgyszólván ki van zárva, hiszen a nagyhatalmak erélyes
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vétója nem teszi valószínűvé, hogy belátható időn belül 
a német-osztrák vámunió létrejöjjön. De ettől eltekintve, 
a német-osztrák vámunióba való belépésünk politikai 
függetlenségünk teljes feladását jelentené. A német 
„Drang nach Osten“ bűvkörébe belekerülve, Budapest 
Berlin külvárosának szerepére alacsonyulna és a magyar 
polgár a németek kis-ázsiai érdekeiért vérezne a jövő 
háborúban. Amikor a nemzet nehéz közgazdasági hely
zetében döntő lépésre kell elhatározza magát, mégpedig 
rövid időn belül. Hogy hová csatlakozzunk, melyik 
oldalról fenyegeti nemzeti függetlenségünket a legke
vesebb veszély, nézetem szerint nem lehet vitás, egyedül 
az Ausztriával való szorosabb viszony lehet veszélyte
len a nemzeti függetlenségünkre. A mai Ausztria gyen
gébb, mint a mai Magyarország. A mai Ausztriának 
sokkal kisebb kiegészülési lehetőségei vannak akár 
Csehország, akár Olaszország felé, mint a mai Magyar- 
országnak. A jövőben is tehát ez a viszony Magyar- 
ország és Ausztria között csak még jobban Magyar- 
ország javára tolódhatik el.

Kérdem tisztelt Választó Közönség, látva a kormány 
múlt, éppen csak tapogatódzásokban kimerülő külpoli
tikáját, biztató kilátások lehetnek-e a jövőben arranézve, 
hogy helyesen fog határozni ebben a sorsdöntő kér
désben, ha a kormány az országgyűlésben szavazó
gépével egyedül fogja eldönteni sok évre a nemzet sor
sát ? Nem kell-e Önöknek szavazatukat olyanokra adniok, 
akikre a kritikában behódolás bélyegét nem lehet rásütni.

Belpolitikai kérdésekre rátérve, kijelentem, hogy ha 
a budai választóközönség jóvoltából mandátumhoz jutok,
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elsősorban a közszabadságokért fogok harcolni, a vá
lasztójogi reformért, vagyis, hogy a kormány tízéves 
Ígéretét váltsa be becsületesen. Rendületlenül bízom a 
magyar nép józanságában és nem hiszem azt, hogy a 
titkosság megszavazása a szélső baloldal felé való el
tolódást jelentené. Anomáliának tartom azt a helyzetet, 
hogy a mai választási rendszerünkkel, különösen az 
ajánlás szisztémájával, amely a titkosság kijátszását jelenti 
a városokban és a vidéken a terror minden eszközének 
kiszolgáltatja a szavazó polgárt, hallgatólagosan elis
merjük azt, hogy az utódállamok népei, ahol mindenütt 
megvan az általános titkos választójog, polit,kailag 
érettebb népek, mint a magyar nép.

Meggyőződésem szerint ezek és hasonló anomá
liák trianoni határokat emelnek a lelkekben is. Magyar- 
országnak a józan demokratikus haladásban példát kell 
adni szomszédjainak és nem retrográd eszközökkel 
reánk erőszakolt határokon kívül éket verni a megszál
lott területek lakossága és a miénk közé.

Részletesebb programme* ma már nem adhatok, 
de vázolni kívánom azokat az irányelveket, amelyek 
megválasztásom esetén politikai és parlamenti működé
semet vezetni fogják.

1. Harcolni fogok a közélet tisztaságáért, mert való
ban botrányosak a mai állapotok, amelyek a kül
föld szemében már is balkáni nívóra sülyesztették 
a régen közéleti tisztaságával kimagasló nemzetet.

2. Harcolni fogok a képviselői összeférhetetlenség 
revíziójáért, annak szigorú módosítását és még 
szigorúbb végrehajtását fogom kívánni.
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3. Az államháztartásban a legnagyobb takarékosságot, 
hasznos beruházásokkal az állami jövedelmek sza
porítását.

4. A közterhek csökkentését.
5. A közüzemek megszüntetését, a kisiparosok 

és kiskereskedők hathatós támogatását.
6. A közmunkák kiírásával a munkanélküliség apasz- 

tását.
7. A hadikölcsön károsultak kárpótlását, illetve a hadi* 

kölcsönök valorizálását.
8. A hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák ember

ségesebb ellátását.
9. A nyugdíjasok sérelmeinek orvoslását, egységes 

nyugdíj megállapítását.
10. Az álláshalmo-ások megszüntetésének törvénybe 

iktatását, a fiatal generáció elhelyezését.
11. A mamutfizetések megszüntetését, ipari, kereskedelmi 

és bank részvény társaságoknál a vezető tisztviselők 
ti'! magas járandóságainak redukálását, ami által az 
osztalék is nő.

32. A kartellek elleni kíméletlen harcot és azok megrend- 
szabályozását.

13. A háború és Trianon által okozta károk arányos, 
de progresszív elosztását.

14. Intenzív anya- és csecsemővédelmet.
15. A tuberkulózis elleni küzdelem nagyobb állami 

támogatását.
16. Olyan külkereskedelmi politikát, amely a külföldi, 

államokkal kötött kereskedelmi zserződésekkel piacot
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biztosít az ország mezőgazdasági és ipari termé
keinek elhelyezésére és értékesítésére.

17. Olyan külpolitikát, amely az ország alkotmányos 
életének végleges rendezése, a törvényes királyság 
nak a jogfolytonosság szellemében való visszaállí
tása érdekében haladéktalanul megteszi a szüksc 
ges bel- és külpolitikai lépéseket, a talajt előkészíti 
és ezzel a mielőbbi megoldást lehetővé teszi.

18. Végül egy olyan szociális gazdasági politikát, ame.y 
megfelelő munka teremtésével kenyeret ad az éhe
zőknek, munkát a munkakeresőnek, elhelyezkedési 
lehetőséget a sokezer diplomásnak és helyreállítja 
azt a lelki egyensúlyt, amely minden állam egye
düli, nyugodt és biztos fejlődési alapjának garan
ciáját képezi.

Ezekért fogok harcolni egész lelkemmel, szivemmel, 
energiámmal, ha az Önök bizalmával a törvényhozásba 
jutok és ezen programra keresztülvitelére kérem Önök
től a mandátumot I
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