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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. 
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A fő trendek mellett azonban Barnsby munkájából sok egyebet is megismerhetünk. így a szerző megem-
lékezik az első országos szüfrazsett szervezetekről a századelőn, bemutatja a Pankhurstöket, ezek eltérő néze-
teit is, a már radikálisabb Women's Social and Political Union munkásságát az 1903-1908-as időszakban. 
Alaposabban elemzi az NSPU történetét ,,a fekete országban", egyénileg is bemutatva azokat a nőalakokat, 
akik az egyenlőség úttörői voltak, s akik minden áldozatot - börtönt és sokfajta nehéz megpróbáltatást - vál-
laltak ügyükért. Ez a történet, s ezek a nők - úgy tudom - a magyar közönség számára ismeretlenek. Ki hal-
lotta az e régióból származó Emma Sponsor nevét, aki még a századelőn megjárta a börtönt, s ennek ellenére 
még ugyanezen években, Wolwherhamptonban beválasztották a városi tanácsba. ,,A befutott karrier" után is 
lázadó ember maradt, Barnsby több hozzá hasonló nőalakot, munkásfeleséget vagy munkásnőt is megmintáz. 
Nem egy közülük azután a helyi regionális lapokban is meg tudott egykor szólalni. 

Mindennek van időbeli dinamikája is, hiszen a kora 1910-es évek feszültségei, a nagy nyugtalanság évei-
nek atmoszférája ebben a régióban is érezhető volt, s a feltételek itt is módosultak az első világháború évei-
ben. Minderre Barnsby ugyancsak rápillantást kínál. A kis írást tematikus bibliográfiai mutató egészíti ki. 

Jemnilz János 

NOUREDDIN SRAÍEB 

LE COLLÉGE SADIKI DE TUNIS 1875-1956. 
ENSEIGNEMENT ET NATIONALISME 

(A tuniszi Szadiki Kollégium 1875-1956. 
Oktatás és nacionalizmus) 

Paris, CNRS Editions, 1995. 346 p. 

A szerző az Aix en Provence-i székhelyű IREMAM (Institut de Recherches et d'Etudes de la Méditerranée 
Arabe et Musulmane) munkatársa és a város egyetemének oktatója. Az IREMAM nem csupán Franciaor-
szág, de Európa egyik legismertebb, legnagyobb tekintélyű intézménye, ahol interdiszciplináris megközelí-
tésben kutatják az arab-muzulmán mediterrán térség történetét, társadalmának problémáit. 

Noureddin Straieb Tunézia modernizálásában, a nemzeti tudat és mozgalom kialakításában jelentős sze-
repet játszó - s ma is funkcionáló - Szadiki Kollégium történetét mutatja be a megalakulásától az ország füg-
getlenné válásáig. 

Az Oszmán Birodalmon belül meglehetősen széles autonómiával rendelkező Tunézia uralkodóját Algír 
1830-ban történt elfoglalása döbbenti rá az Európához viszonyított komoly lemaradásra, s ösztönzi a társada-
lom modernizálására. Ez előbb - Mohamed Ali Egyiptomját követve - a hadsereget érinti. Az ország korsze-
rűsítése az Isztambulból kiinduló Tanzimat (1839-től meginduló közjogi reform) hatására, majd az európai 
hatalmak (Franciaország, Anglia) alatt a század második felére állt össze koherens koncepcióvá. Ennek ki-
dolgozásában - s megvalósításának elindításában - kiemelkedően nagy szerepe volt Khaireddin minisz-
terelnöknek (1873-1878), a korabeli arab világ egyik legnagyobb formátumú politikusának. 1875-ben ő hozta 
létre az alapító Szádok bejről elnevezett Szadiki Kollégiumot egy kiürített török kaszárnya épületében. 

Az új iskola tantervében a hagyományos diszciplínák - arab nyelv és irodalom, Korán tanulmányozása -
mellett kiemelkedő helyet kapott az idegen nyelvek és a „világi" tudományok tanítása. A 150 diák intenzíven 
tanulta a török, francia és olasz nyelvet, a harmadik szekcióban pedig algebrát, fizikát, kémiát és földrajzot. 
A tanárok kiválasztásánál nem csupán a felkészültség számított, hanem a pedagógiai készség is. Előírták szá-
mukra, hogy jó viszonyt tartsanak fenn a diákokkal, kérdéseikre pedig válaszoljanak. Ezt az előírást forradal-
mian újnak minősíthetjük, hiszen az arab országokban a diák csak mint passzív befogadó létezett. 

A Szadiki Kollégiumot az alapítást követő évtizedben két erős hatás éri, 1878-ban lemond az eddig gyám-
kodó Khaireddin miniszterelnök, utódja pedig elhanyagolja az intézményt. A másik hatás az egész országot 
érinti: 1881-ben Tunézia francia protektorátus lesz, s a protektori hatalom átszervezi az egész iskolarendszert. 
A koncepció lényegét a következőkben lehetne összefoglalni: a francia nyelv oktatása révén a tunéziaiak átve-
szik a francia értékrendet, gondolkodást, eszméket, s így könnyebben lehet őket kormányozni. Az oktatási 
reformnak volt egy nagyon praktikus célja is: a francia és az arab nyelvet egyaránt ismerő funkcionáriusokat 
képezni a gyarmati közigazgatás számára. Ennek megfelelően alakították át a Szadiki Kollégium tanrendjét 
is, megsértve autonómiáját, amely pénzügyi téren is csorbát szenvedett. 


