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fennállt, de az elbocsájtás módja bírálható volt. Különösen azáltal lett bírálható, hogy Adenauert ekkor elta-
nácsolták a politikai ténykedéstől. Annan maga is részt vett abban, hogy ez a helyzet megváltozzék, s Adena-
uer tovább vezethette pártját a brit zónában. 

A szerző dicsérő szavakat talál a nyugatnémetek erőteljes reálpolitikai érzékére, energiájukra, arra a ké-
pességükre, hogy a romokból virágzó, demokratikus államot fejlesztettek. Nem kendőzi el, hogy pragmatiz-
musukat, szorgalmukat a britek nem kellően utánozták a munkához való viszonyukban, holott igen lényeges 
volt az a segítség, illetve befolyás, amelynek a hatására a német szakszervezetek formát öltöttek. 

Lord Allan - mint fiatal korában résztvevő és mint visszatekintő bölcselő - egyaránt büszke arra, hogy 
a nácikat legyőzték és segítettek megteremteni Nyugat-Németországot. 

H. Haraszti Eva 

LEBENSBILDER EUROPÄISCHER SOZIALDEMOKRATEN 
DES 20. JAHRHUNDERTS 

HG.: OTFRIED DANKELMANN 

(A 20. század szociáldemokratáinak portréi) 

Wien, Verlag für Gesellschaftskritik, 534 p. 
A kötet megjelentetésének Németországban sem volt könnyű útja. Több mint öt évig tartott a kiadás a kézira-
tok sürgős begyűjtésének kezdetétől. Az életrajzokat a kiadvány szerkesztője, a hallei a Martin Luther Egye-
tem tanára gyűjtötte össze Európa különböző országaiból. Annak idején O. Dankelmann fejében is még az 
munkálhatott, hogy az NDK-ban a megjelenés előtt, az ottani „olvadás" idején nem tornyosulnak majd aka-
dályok. Ámde közben bekövetkezett a német újraegyesülés, s elkezdődtek a kiadási nehézségek. A kötet vé-
gül Ausztriában látott napvilágot, s hosszabb erőfeszítések után a kéziratok megjelentek. 

A kötet közel 50 életutat mutat be, aminek egyszerű ismertetése e folyóiratban lehetetlen és értelmetlen 
lenne. A kötetben az olvasók megtalálhatják azoknak a 20. századi öregeknek portréit, akiknek munkássága 
még a 19. században kezdődött (pl. Branting, avagy Leon Blum), de igazából a 20. századra teljesedett ki, 
s az olyan fiatalokét, akik már a 20. század szülöttei voltak (pl. Otto Bauer), illetve még fiatalabbakét, akik 
pályafutása igazából már 1945 után bontakozott ki (pl. Willy Brandt, Olaf Palme vagy Francois Mitterrand). 
Vannak a könyvben kormányférfiak, örök ellenzékiek (mint pl. az angol Fenner Brockway) is, (szép szám-
mal) értelmiségiek, de jellegzetes szakszervezeti szociáldemokraták is (pl. a svájci Robert Grimm jó ideig 
ugyancsak éppen eléggé rendkívüli életútja). Jobbára nyugat-európaiakról olvashatnak az érdeklődők, de 
nem maradtak ki a közép-európaiak (osztrákok, csehek) és kelet-európaiak sem (pl. orosz mensevikek ..ve-
zére", Fjodor Dan, akinek írásait annak idején Mónus Illés sűrűn közöltette a Szocializmus c. folyóirat hasáb-
jain, illetve a lengyel Józef Cyrankiewicz, akit különben - ismeretesen - közeli baráti, felfogásbeli és szövet-
ségi szálak fűztek az 1945 utáni magyar szociáldemokrata vezetőkhöz). A kötetben zömmel férfiak 
szerepelnek, a kivételt - úgy tűnik - csak az orosz-olasz Angelica Balabanova és a magyar Kéthly Anna 
jelenti. 

A kötetnek persze még sokféle olvasata van. Csak örülni lehet, hogy az érdeklődők friss életrajzot olvas-
nak a belga van de Brouckére-ről és de Manról, de hogy a Belga Munkáspárt általánosan elismert „gazdája" 
(ez az egykori mellékneve), Emile Vandervelde kimaradjon - ez nehezen érthető. Csak üdvözölni lehet, hogy 
egy fiatal német szerzőtől F. Dan-portré olvasható, de a 20. század hajnalán, s még 1917 után is a mensevikek 
nagy mentora Julij Martov volt; ő a kötetből bántóan hiányzik (bár róla készült egy terjedelmesebb önálló 
monográfia egy ausztrál szerző jóvoltából). S persze hiányoznak az eszerek. 

Az hogy egy ily fontos, nagyívű válogatásban az oly fontos francia szocializmus csak két személlyel 
(Blum, Mitterrand) legyen képviselve - megkérdőjelezhető. Fenner Brockway a brit munkásmozgalom egyik 
legmegnyerőbb, legtisztább egyénisége volt, aki nem véletlenül kapott még életében szobrot Londonban. Ám 
az, hogy az ILP igazi vezetője, James Maxton kimaradjon - szintén megkérdőjelezhető. Miként magyar vo-
natkozásban is kérdésesnek látom, hogy ha csak egy magyar szerepelhet, akkor annak Kéthlynek kell-e len-
nie. Úgy hiszem, maga Kéthly is az általa mindig elismert Mónusra szavazott volna, akit így a nemzetközi 
közönség megint nem ismerhetett meg. 
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Osztrák vonatkozásban persze Otto Bauer szerepel (német szerző tollából) és az 1945 utáni SPÖ gazdája, 
stratégája és naggyá teremtője. Bruno Kreisky is - ámde azt, hogy Friedrich Adler, az SAI, a Szocialista 
Munkásinternacionálé két háború közötti főtitkára kimaradjon, fájlaljuk, még akkor is, ha köztudott, hogy 
F. Adlerről annak idején még Julius Braunthal külön életrajzot írt. 

Nem bocsátkozhatom egy-egy életrajz lényegi bírálatába. Az életrajzok szerzői ugyanis nagyfokú szabad-
ságot kaptak, s a kötet szerkesztője elvi, elméleti, politikai beállítások, értékítéletek ügyében - tudtommal -
senkivel nem vitatkozott. A szabadság ebben a vonatkozásban abszolút érvényesült. 

Meg kell emlékezni azonban arról, hogy a kötet életrajzainak többségét - érthetően - németek írták. így 
valamennyi angol, francia, belga szereplőjéit is. A lengyel, cseh, magyar, svéd szereplőkét a kötetszerkesztő 
Dankelmann az érintett országból kérte. 

Úgy gondolom, külön megemlítendő, hogy a németek mellett e kötetben a legtöbb írás magyar szerzők 
tollából jelent meg. Az „természetes", hogy Kéthlyről magyar szerző írt: Strassenreiter Erzsébet, aki régóta 
dolgozik Kéthly Anna életművén. A belga de Brouckěre portréját Haskó Katalin, a spanyol Largo Caballe-
róét Harsányi Iván, az orosz-olasz Angelica Balabanovaét pedig a Horváth Jenő-Jemnitz János szerzőpáros, 
a ma is élő és nagy befolyással rendelkező portugál politikus, Mario Soares életútját pedig Pándi Lajos. 

A kötethez a szerkesztők személyenként több fotót is kértek, de - nyilván anyagi okokból - végül csak a 
szereplők egy részéről jelentek meg illusztrációk. A kötet olvasójának azonban ezek is értékes újat nyújt-
hatnak. 

A szerkesztőnek jó elképzelése volt, hogy a szerzőktől rövid életrajzi kronológiát kért hősükről - biblio-
gráfiai tájékoztatóval együtt. Ezek az érdeklődőknek segítséget nyújtanak a további tájékozódáshoz. Jó lenne 
hamarosan a II., kiegészítő kötetet is olvasni. 

Jemnitz János 

GEORGE J. BARNSBY 

VOTES FOR WOMEN. THE STRUGGLE FOR THE VOTE IN 
THE BLACK COUNTRY 1900-1918 

(Szavazati jogot a nőknek. Harc a szavazati jogért a fekete országban, 
1900-1918) 

Preston, The Socialist History Society, 1995. 32 p. 

Mindenekelőtt némi magyarázatot kell fűznünk a könyvecskéhez. Nagy-Britanniában évek óta működik a 
Szocialista Történelem Társaság elnevezésű szervezet, amely folyóiratot és önálló könyvecskéket is megje-
lentet. S emellett még él egy másik munkásmozgalmi tematikájú országos társaság is. A másik előzetes meg-
jegyzés: a nők szavazati jogáért folytatott küzdelem ismeretesen Nagy-Britanniában öltötte a legélesebb for-
mát. Itt eresztett gyökeret a szélesebb és szelídebb feminista mozgalom mellett a harcosabb „szüfrazsett" 
mozgalom a századfordulón, aminek nem egy kiváló irodalmi megörökítése G.B. Shaw, avagy Galsworthy 
tollából magyar nyelven is olvasható. A kifejezetten női munkásmozgalom már kevésbé ismeretes, noha már 
a századelőn sokan erről is hangot adtak. „A fekete ország"on a Birmingham környéki szénmezők és a textil-
gyárak erősen iparosodott övezetét kell érteni. 

Barnsby tulajdonképpeni témáját messzebbről kezdi. Utal arra, hogy e szavazati jog követelését írásban 
egy brit asszony még 1792-ben, félreérthetetlenül a francia forradalom hatására fogalmazta meg. Több mint 
hatvan évvel később az ünnepelt liberális filozófus közgazdász, John Stuart Mill terjesztett először elő ilyen 
javaslatokat a brit parlamentben - teljesen hiába. Azonban még fél évszázaddal később is küzdelmek tárgya 
és forrása volt ez a követelés, nemcsak általában a brit politikai életben, avagy a konzervatívok körében, ha-
nem a liberálisok padsoraiban is. Mert ha korábban Gladstone vakvágányra csúsztatta ezeket a követeléseket, 
akkor később Campbell-Bannerman már rokonszenvezett velük a híres 1906-os nagy áttörés után, amikor 
ugyanő a Munkáspárt számára is kaput nyitott a parlamentben. Utána Asquith megint ridegen elutasító volt, 
és maradt még az első világháború napjaiban is, s csak a merőben új helyzet, a nőknek az iparba áramlása, 
a nemzetközileg átforrósodó, az általános demokratizmust követelő „lélektani környezetben" hangzottak el 
a sokkal rugalmasabb Lloyd George szájából az ígéretek a háború második felében a nők jogainak s választó-
jogának elismerésére. 


