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A még kellő mértékben fel nem tárt magyar folyóirat-irodalom és 
sajtó tucatjával, sőt százával rejt ismeretlen szövegeket, századunk 
— ma már klasszikusnak tekinthető — íróinak alkotásait; amelyek 
ismerete nélkülözhetetlen müveik gyűjteményes, s lassan-lassan már 
aktuálissá váló kritikai kiadása szempontjából. 

Ugyanakkor e folyóiratok és lapok ismerete nélkülözhetetlen az 
irodalomtörténet számára is, hiszen azt a kort, szellemi környezetet 
és eseményeket örökítették meg, amelyek az írókat körülvették, s nem-
egyszer egy-egy műhöz is közvetlen indítékot adtak. 

Az alábbiakban két ilyen lapról szeretnénk szót ejteni, amelyek 
fontos szerepet játszottak századunk első két évtizedében — a haladás, 
a modern szociológiai és politikai gondolkodás meggyökereztetésé-
ben; otthont adva a modern magyar irodalom képviselőinek, néhány 
olyan elfeledett írásuknak is. 

A Nő című 1914 januárjában indult folyóirat kapcsán nem is any-
nyira magáról a lapról, mint inkább szerkesztőjéről, Bédy-Schwim-
mer Rózáról kell néhány szót szólni. Az egykori énekesnő, aki utóbb 
politikai pályára lépett, egyike volt a magyar feminista mozgalom 
úttörőinek. Már 1897-ben megindította a nők politikai egyenjogú-
ságát követelő mozgalmát, ekkor még mint a Nőtisztviselők Országos 
Egyesületének az elnöke. Utóbb ténykedését szélesebb társadalmi 
alapra helyezte. Az újjá- és újonnan alakult Feministák Egyesülete 
1907-től már A Nő és Társadalom címmel hivatalos közlönyt is 
kiadott. Hét évvel később azonban közlöny helyett olyan folyóiratnak 
a kiadása látszott célszerűnek, amely a szakkérdések mellett teret ad 
a szépirodalomnak is; s éppen oldottabb tartalma és olvasmányos-
sága révén válik a korábbinál hatékonyabbá. A Nő — ez lett a lap 
új címe — 1914. január 20-án indult és 1928-ban szűnt meg. Igazi 
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fénykorát azonban az első öt évfolyam jelzi, amikor is a nőírók 
mellett, mint például Altay Margit, Fried Margit, Bölöni Györgyné 
(Kémeri Sándor), Dénes Zsófia, Kosáryné Réz Lola, Lux Terka, Teleki 
Sándorné (Szikra) és Várady Ilona (Vándor Iván) mellett számos 
nyugatos „kollegát" is megszólaltatott, így Balázs Bélát, Bíró Lajost 
Keleti Artúrt vagy Kosztolányi Dezsőt. 

A lap — és természetesen e szépirodalmi alkotások tematikája 
— szorosan kapcsolódik a feminista mozgalomhoz, majd — az első 
világháború kitörését követően — a fokozatosan erősödő pacifizmus-
hoz. 

Ez a kettős gondolatkör hatja át Dénes Zsófia írásait, többek között 
azt az interjút is, amelyben a jótollú újságírónő az akkori szellemi élet 
három vezető képviselőjét: Ady Endrét, Kernstok Károlyt és Bartók 
Bélát vallatja meg a nők választójogáról. Válaszaik szellemesek. 
(Ady például egyenesen a matriarchátus visszaállítását javasolja 
a háborús önpusztítás ellen.) Ám felelevenítésük, újraközlésük mel-
lett nemcsak az szól, hogy jeles kortörténeti dokumentumok, hanem 
az is, hogy a bennük foglalt életrajzi vonatkozások sok tekintetben 
elősegíthetik a további kutatásokat, így például a befejezés előtt álló 
Ady kritikai kiadást. 

A Galilei Körhöz szorosan kapcsolódó Szabadgondolatnak a tör-
ténete meglehetősen titokzatos. Már csak azért is, mert e világnézeti és 
politikai folyóirat kevés könyvtár állományában van meg. S ahol meg-
van, ott sem teljesen. Az 1911-ben indult évfolyamok 1914. június 
25-ével megszűnnek, majd három év kimaradásával 1918-ban újra-
indulnak — mintha mi sem történt volna — a nyolcadik évfolyam-
mal. A magyarázat, igaz, leolvasható a borítólapokról — ha ugyan 
azok megmaradtak. (A legtöbb gyűjteményben a kötéskor eldobták.) 
E borítólapokból kiderült, hogy a Szabadgondolat 1914-ben a 6. 
számmal valóban megszűnt, s 1918 májusában azért tudott „fel-
támadni", mert egyszerűen az ugyancsak 1911-ben indult Szociál-
politikai Szemle örökébe lépett. Átvette annak évfolyamjelölését, sőt 
számozását is, ami végső soron megegyezett azzal az évfolyamszámo-
zással, amelyet a Szabadgondolat ugyancsak 191 l-ben elindított. 

E fúziót nemcsak gyakorlati, hanem eszmei vonatkozások is indo-
kolták. A Szociálpolitikai Szemle — ugyanúgy mint a Galilei Kör 
lapja — szociológiai kérdésekkel foglalkozott — liberális, haladó 
szellemben vizsgálva a kor által felvetett társadalmi problémákat. 
A Szabadgondolatial szemben a Szemlét az jellemezte, hogy közle-
ményeiben erőteljesebben jutott kifejezésre a statisztikai és jogi szem-
lélet; valamint az, hogy részese volt egy szélesebb, nemzetközi össze-
fogásnak, illetve folyóiratcsaládnak. A szellemi hátteret jelentő moz-
galom célja a haladó erök tapasztalatainak a nemzetközi cseréje volt. 
Mint egyesülés 1909-ben alakult Párizsban, ahol munkásságához 
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kapcsolódóan megjelentette a Les Documents du Progrès című folyó-
iratot. A társaság nemzetközivé válásával párhuzamosan megalakul-
tak annak német, angol, spanyol, orosz és magyar orgánumai is. 
Berlinben a Dokumente des Fortschritts, Londonban a Progress, 
Madridban a Homaro, Szentpéterváron a Zaproszi Zsiznyi, Buda-
pesten pedig a Szociálpolitikai Szemle. 

Jeleznünk kell azonban, nem egyazon vállalkozás különböző nyel-
vű variációival van dolgunk, hanem az egyes nemzeti szekciók önálló 
folyóiratairól. A Lánczi Jenő és Kadosa Marcell által szerkesztett és 
kéthetenként megjelenő lap tehát önálló szellemi termék: itt-ott át-
vehetett ugyan egy-egy tanulmányt a testvérlapokból, a lényeget 
tekintve azonban Magyarországon írták és szerkesztették. E lap-
család megjelentetésében az első világháború kitörése különféle nehéz-
ségeket hozott. A Les Documents du Progrès szerkesztését és kiadását 
1914. második felétől kezdve Lausanne-ban végezték, a Dokumente 
des Fort schritt íét pedig Bernben. A Szociálpolitikai Szemle életé-
ben is változást hozott a háború, a kéthetenkénti megjelenésről át-
tért a havi megjelenésre, s lassan-lassan felélte anyagi tartalékait is. Ez 
vezette a már említett fúzióhoz a Szabadgondolatial. 

A Szociálpolitikai Szemle, mint jeleztük — szaklap, elsősorban a 
szakírók: Aradi Viktor, Bánóczi László, Braun Róbert, Erdélyi 
Viktor, Jászi Oszkár, Kőhalmi Béla tanulmányait hozta. Időnként 
azonban írókat is megszólaltatott. így 1915-ben Kassák Lajost, aki a 
világháború oroszországi frontjának eseményeivel kapcsolatban mond-
ta el gondolatait. Az összevont július—szeptemberi számban megje-
lent írás megdöbbentő éleslátásról tesz tanúságot. Nem sokkal a világ-
háború kitörése után (még az egyéves évfordulóig sem jutottunk el!) 
Kassák Lajos lehengerlő logikával és nagy tényismerettel szól az orosz 
csapatok első vereségének az okairól és a közvélekedéstől eltérően 
szinte biztosra veszi az orosz forradalom kirobbanását. Az orosz forra-
dalmi hírek című eszmefuttatás — kulcsmű. Két hónappal A Tett 
megindítása előtt pontosan körvonalazza a költőszerkesztőnek azt a 
gondolkodását, amely lapalapítását társadalompolitikailag moti-
válta. 

LAKATOS ÉVA 

A D Y ENDRE, KERNSTOK KÁROLY, BARTÓK BÉLA A NŐK 
VÁLASZTÓJOGÁRÓL 

Meg akartuk szólaltatni a művészeket a nők választójogá-
ról — egy kitűnőségénél fogva reprezentáns költőt, festőt, 
zeneszerzőt —, mert a nő bevonulásának a társadalom tör-
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vényhozásába nemcsak politikai, sőt ezenfelül nem is csupán 
társadalmi vonatkozása van, de mindenekfelett emberi vo-
natkozását is tudjuk, amit pedig senki nem értékelhet oly 
érzékenyen, a szeizmográfok hajszálfinomsága kilengésével, 
mint épp a művészek. 

Ady Endrét kerestük fel a Vadászkürt-szállóban ; hová fe-
leségével együtt megszállt, amíg pesti otthonuk berendezése 
elkészül. A tavaszt Balatonfüreden, szanatóriumi gondozás-
ban töltötték, a nyarat Csúcsán, Erdélyben, Adyné vadre-
gényes házában-parkjában gondűzték, az őszi rendezkedés 
azonban felhozta őket Pestre, s mi örömmel ragadtuk meg 
az alkalmat, hogy ügyünkben a nagy költőt megszólaltassuk. 

Adyval a szállodának egyik régi bútorú, biedermeier-han-
gulatú s a zöld ripszkelmék huzatától zöld fényű kis szalon-
jában találkoztam. Bús, fekete feje, ideges érzékenységtől 
megkínzott vonásai és jelentékeny, okos, égő, egész élete fe-
lett virrasztó szemei a politúros asztal fölé hajoltak, s újra 
egyszer oly egészen, egy darabban, ráfizető igazsággal jelle-
mezték verseit. 

Háborúról beszélgettünk, politikáról, s ekkor megkérdez-
tem a nőmozgalommal szemben mi az álláspontja. 

— A nők választójogának testestől-lelkestől híve vagyok 
— mondta —, ugyanoly mértékben, mint a férfiak választó-

jogának, vagyis ugyanazzal a cenzussal: mindenkinek meg-
adnám. 

Megkérdeztem, szabad-e ezt a nyilatkozatát A TVő-be ír-
nom. Készséggel beleegyezett. És tovább vállalta a vélemény-
adást ezekkel az értékes és sajátosan az ő beszédmodorába 
tartozó szavakkal, melyek betű szerint így hangzottak: 

— Ahogy Prohászka kifejtette, én is azt hiszem, mint a 
férfiakat, úgy a nőket sőt fokozottabban rá kell nevelni a 
megadott jogokra. A férfiak állama csődbe jutott, az önzés-
nek, a szeretetlenségnek és zsarnokságnak annyi bűne után 
igen jó érdeke volna az emberiségnek megpróbáltatni a ki-
engesztelést és az emberi ideál megvalósítását azokkal, akik 
még tisztakezűek : a nőkkel. 
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— Ez iszonyú háború szinte csábítja az embert, térjen át 
ősi, becsületes, matriarchális rendszerre, hiszen a nők anyák-
nak, feleségeknek, szeretőknek is sokkal becsületesebbek, 
mintsem egy ilyen új vágóhidat, mint a mai, megengedjenek. 

A társadalom mai formájában tisztán a férfi porondja, 
ahol ágál és nemzedékek sorsát intézi el — egy gerelyvetéssel. 
Az emberiség sorsa, ha az emberiség tényleg jobb sorsot ér-
demel, parancsolja, hogy a férfi kezéből ragadjuk ki az ural-
kodó pálcát, mellyel eddig csak nyomorúságot tudott fajtá-
jába dirigálni, s állítsuk mellé, sőt ellene is egy kicsit a magát 
még az emberiség politikai küzdelmeiben nem kompromit-
tált nőt. 

* 

Kernstok Károlyt, ki Nyerges-Újfaluról kiállítást rendezni 
jött rövid időre Pestre, új képanyaga milieu-jében, az Ernszt-
múzeumban találtuk meg. A falakon ott élnek a meleg, mély, 
egymásbakapó színek. Kernstok elérkezett kiforrottsága 
korszakához, melyben nem keresi többet — spekulatív fes-
tészet útjain — az anatómiai felépülés, a szerkezet problé-
máit, nem keres többet és nem problematizál, hanem gyö-
nyörködik a természetben, átadja magát a magyar föld és 
magyar táj s a paraszti élet elemi varázsának, s egy őszintén 
végigcsinált evolúció erejével: ezt meg is meri vallani. 

Megmondtuk a művésznek, milyen tárgyban kérjük ki vé-
leményét s bár tudjuk jól, hogy utóbbi időben egészen csak 
festő volt, s a társadalom problémáit, magányos Duna-part-
ján, ugyancsak elhagyogatta maga mögött, azért mégis ra-
gaszkodunk hozzá, hogy épp életnézete, magánya és művé-
szete közepéből szólaljon meg, s a női élet mai formáiról és 
elhelyezettségéről mondjon ítéletet. Ezt mondja: 

— Minél előbb kell a nők választójoga, már csak azért is, 
hogy meglegyen a kezdete a nők teljes felszabadulásának, 
hogy valamikor lerázzák ama nemi jobbágyságot és nyomo-
rúságot, melyet generációkon keresztül elszenvedtek. 
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— Úgy vélem, hogy a nők szociális felszabadulásának leg-
fontosabb momentuma a nemi felszabadulás. A nőnek szük-
sége van társadalmi, gazdasági és törvényhozói független-
ségére abból a célból, hogy . . . (olvashatatlan sor az ere-
detiben). 

Ennek a beteljesedésnek megvalósítására szolgál a teljes 
jogi arzenál. A nő nemi felszabadulásával együtt pedig el fog 
jönni az utópisztikus társadalmi forma, az „aranykor", mert 
meg fog szűnni minden imperializmus alaptényezője. 

így beszélt az az ember és művész, aki a természet alapján 
áll. Úgy látszik, a magány, a föld, a vizek, az elemi erők tár-
sasága végeredményben egyet tanácsol a szociológia elvont 
elméleteivel. 

* 

A zeneakadémiába megyünk fel. Borús novemberi dél-
előtt. Tizenegy óra elmúlt, a melegre fűtött folyosókon halk 
növendékzsongás hallatszik. Ki kottáját rakosgatja az ablak-
polcon, ki leült a folyosón a felügyelő néni mellé és várja 
sorát, ki a ruhatárból siet fel és nesztelenre halkítja lépteit: 
benn a tantermekben most tanítás folyik. Egyik zárt ajtó 
mögül finom etűd óvatos haladása, művészi ujjak alól, bát-
rabbra igyekezik. 

— Bartók tanár urat keresem, mondom a szolgának, ki 
készséggel átveszi tájékoztató soraimat. A szolga eltűnik 
valamelyik tanteremben és kis idő múltán visszajön, hogy a 
tanári szobába tessékeljen. Rögtön jön a tanár úr — mondja. 

Csakugyan, két percnyi várakozás után, Bartók Béla belép 
és leül szemben velem. Hosszú művészhaja, fekete Laval-
liére-nyakkendője és közbül szürke szemének különös tekin-
tete, mely nyílt is, zárkózott is, világosan kitekintő s főkép-
pen mégis csak magába látó, ez a félénk és vad és nagyon je-
lentős arc: kérdően néz rám, bár már tudja miről van szó. 

— Feltétlenül — mondja csendesen. — Feltétlenül híve 
vagyok a női választójognak, mert igazságtalanság róluk 
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rendelkezni nélkülök. A kérdéssel nem foglalkoztam köze-
lebbről, egyéni hozzászólásom nincs, a művészetben sem lá-
tom felszabadító hatását, mert ezen a téren kinek tehetsége 
volt, az nemre való tekintet nélkül érvényesült. De bizonyos, 
hogy szociális, kulturális téren fontos eredményeket fog a 
jogegyenlőség felmutathatni. Hiszen a házasság mai formája 
s a házassági jog még azokból a régi időkből származik, mi-
kor a nő tulajdonát képezte a férfinek, mikor az volt a beállí-
tása, hogy a férfi jobbágya legyen s maga a történeti fejlődés 
követeli, hogy a nő jogát mai korhoz illőbb, modern törvé-
nyek szabják meg. 

— Még egyet, mondja Bartók rövid gondolkodás után, 
ugy-e a választójogi javaslatba — hír szerint — csak a nő 
aktív választójogát kapcsolták? A választhatóságát mellőz-
ték? Ezt nem tartom helyesnek, mert ez megint csak igazság-
talan, felemás és túl közvetett megoldása a helyzetnek. 

Elköszönünk Bartók Bélától, hiszen a tanár úr kedvün-
kért valamely tanóráját szakította félbe, és bizonyos, hogy 
udvarias elfogadása mögött sürgős teendők fontoskodnak. 
Mennyit tud adni és teremteni és lerögzíteni és kiaknázni 
magából és másokból, zongorája előtt — Bartók Béla — 
ilyen rövid negyedóra alatt. 

Az ajtó előtt megint a csörgedező etűd fogad és lekísér a 
lépcsőn — a kiválasztottak szigetéről — a novemberi, ködös 
utcába. 

Dénes Zsófia 
= A NŐ 1917. nov. 15. 11. sz. 173-174. 

KASSÁK LAJOS: AZ OROSZ F O R R A D A L M I HÍREK 

Alig tíz esztendő, tehát egy pólyás élet új emberanyaggá 
serkentése sem történhetett meg azóta, hogy Mandzsúria 
roppant síkjain az átkozott „sárga majmok" darabokra tép-
ték a hódítani indult orosz sereget, s ma ismét az óriási ko-
losszus halálvonaglásán csodálkozhatik a világ. Csodálkoz-

10 
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hátik, mert ez a sablonos tragédia még mindig nem tudott 
annyira leegyszerűsödni, hogy akár az ő hatalmas számará-
nyaiban bizakodó szövetségest, akár a sajátos orosz psziché-
vel magyarázkodó ellenséget ámulatba ne ejtse. Katonai 
szakírók szerint Oroszország hadilétszáma körülbelül har-
minchét aktív és tizenkilenc tartalékhadtest s ehhez a nagy-
szerű számhoz járul még az állampénztár „kimeríthetetlen-
sége", a sokat hangoztatott élelmiszer- és anyagbőség. Most 
tehát, ha mindezt a külsőleges, de nem éppen megvetendő 
kiváltságot figyelembe vesszük, egy pillanatra szinte értel-
metlenné válik előttünk Közép-Európa hóhérjának beígért 
orosz gőzhenger tehetetlen visszacsüszása. 

A központi seregek napról napra tovább viszik szerencsé-
vel járó offenzívájukat, egyre beljebb hatolnak Lengyelor-
szágba s ami eredményt a kettős szövetség elért, annak úgy 
politikai, mint stratégiai szempontból komoly jelentősége 
van a mai világválságban. Varsó elesett és Bismarcknak 
1888-ban az európai béke érdekében közzétett gondolata még 
sohasem állt közelebb a megvalósuláshoz, mint éppen ma. 
Bismarck szerint Oroszország erejét az európai államok 
összetartozásával keletre és délre kellene fordítani, amit 
azonban csakis az óriási birodalom mostani alakulásának 
megbontásával lehetne végrehajtani. Ebben az elgondolás-
ban ez első rész a Visztulával és Njemennel határolt lengyel — 
litván lakosságú terület, második az ukrajnaiakkal benépesí-
tett Dnjeszter, Don és Volga közti vidék, a harmadik pedig 
az ezeken túli Nagyoroszország lenne. Az európai béke ér-
dekében [sic!] ság még így is elsőrendű nagyhatalomnak 
maradna meg, a maitól azonban annyiban különbözne, hogy 
a rémítő európai terpeszkedés helyett kénytelen volna meg-
maradni természetes rendeltetése: Ázsia civilizálása mellett. 
S hogy Bismarck operációs gondolata nem csupán egy fan-
tasztikus ötlet volt, az ma már mindenki előtt valószínűvé 
vált. A cári kormányzat és erőszakos demagógia által any-
nyiszor hangoztatott nagyszláv egység a világháború első 
viharára megmutatta százfelé kívánkozását. A nagyorosz 
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fennhatóság alá tört nemzetiségek még mindig nem mondtak 
le egykori önállóságuk visszaállításáról s a válság előtt álló 
birodalomban nincs ma maroknyi nép, aki minden öntuda-
tos erejével nem a százszor megátkozott cári protektúra 
ellen dolgozna. 

És Oroszországnak ezek a köztudomású belső bajai ma 
sem váltak könnyű csőddé. 

Sőt! Ha a lapok mindennapos forradalmi híreit kellő óva-
tossággal nézzük is és még csak minimumát fogadjuk el való-

• ságnak, látnunk kell, hogy az odesszai, kievi és lengyel (tehát 
az erős nemzetiségi vidékek) mozgalmak minduntalan kísér-
tenek. S bárha tudott dolog, hogy az orosz proletárság osz-
tálytudata, más civilizáltabb államok szociális fejlődéséhez 
képest ezideig csak csigalassúsággal haladt előre, a háborús 
ország fenntartás nélkül megbízható hadserege szempontjá-
ból ezt a tényt mégsem szabad a számításból kifelejteni. 
Mert az ország belső rothadását szemlélve, egy új orosz 
forradalom lehetőségének a bizonyítására logikus pszicho-
lógiai következtetéssel mondhatjuk hozzá, hogy ennek a pol-
gári szabadság-kívánásnak a nyomai a hadsereg kereteiben 
is kell, hogy éljenek. 

Ebben a feltevésben már csak annál inkább hinni lehet, 
mivel a vérre úszított szegény muzsik Napóleon inváziója 
óta egyetlen háborúban sem érezte volt, hogy nemcsak a cár 
parancsára, hanem a saját ügyéért is küzd, s hogy az esetleg 
kedvezően végződő hadjárat csak egy léniányit lendít az ő 
baromi sorsán. 1812 óta az 1831 —1863— 1877-iki háborúkon 
keresztül egészen a japánoktól szenvedett vereségig az orosz 
katona sohasem tudta, hogy miért és mivégre kell magát a 
vágóhídra vinnie s ezért azokban az ázsiai harcokban is, 
ahol ők maradtak a győzők, az eredmény csupán az ellenfél 
kis számarányának, ócska felszerelésének tudható be. 

A katonák apátiának mutatott, de mégis elmagyarázha-
tatlanul tudatos amerikázását az orosz kormány is észre vette 
és ezért a „szláv testvérek felszabadításának" hangoztatása 
mellett, ami már csak az igazhitű nagyoroszokba önt némi 

10* 



584 Dokumentum 

harcikedvet, nem mulasztotta el azt sem, hogy a mai hábo-
rút, mint egyetlen és jogos önvédelmi eszközt tüntesse fel 
emberei előtt. Azt hisszük azonban, hogy a vert sereg gene-
ralisszimuszának a katonákhoz és polgárokhoz szóló mani-
fesztuma, amelyben a világ legnagyobb zsarnoka ilyen pat-
ronokkal akar a józanodó alattvalóira hatni, hogy: ez a há-
ború szent kötelesség vállalása Oroszországnak a német mi-
litarizmus, a porosz junkeruralom, a német tőke zsarnoksága 
ellen, a kultúr francia és angol néppel vállvetve a balkáni 
testvérek fölszabadításáért — kevés abszolút eredménnyel 
kecsegtetheti a kormányt. Még pedig két eléggé súlyos oknál 
fogva. Először a cári korona alól szabadulni kívánkozó nem-
zetiségek miatt, akik között ezúttal is Ukrainának és Len-
gyelországnak jut a főszerep; másodszor az osztálytudatos 
munkásság miatt, mely a cár értelmes katonaságának a zö-
mét adja. 

Nincs még egy ország Európában, ahol a munkásmozga-
lomnak olyan makacs és brutális hatalommal kellett volna 
és kellene még ma is megverekednie, mint Oroszországban. 
Még ma is, bárha a kormány az alkotmányosság maszkját 
viseli, nem múlik el esztendő forradalmi lecsapolások nélkül. 
És nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezek a sokszor 
emlegetett orosz borzalmak mindig a nemzetiségi vidéken 
voltak a legdühödtebbek. Innen erednek azok a forradalmi 
kísérletek is, amelyek már a szocialista ideálokban gyökerez-
nek, de a nemzeti felszabadulás elvét sem ejtették el. Ez a 
gárda még Bakunin szélsőséges elveit vallotta, s hogy semmi 
komolyabb eredményt nem tudtak elérni, annak az ezerfelé 
húzás, a tudás és energia szervezetlensége volt az oka. Eb-
ben az időben születtek meg Turgenyev nihilista szegényei és 
ennek a mozgalomnak a forró atmoszférájából teljesedett 
ki az egész 80 — 90 körüli irodalom, amely annyi szimpátiával 
tudta az egész civilizált világ szemét az életet kérő orosz nép 
vergődésére fordítani. 

De, azt hiszem, akik csak a szépirodalomból és egyné-
mely híressé vált forradalmárok emlékirataiból ismerik az 
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orosz munkásmozgalmat, azok — és nem minden jogosult-
ság nélkül — kételkedhetnek az újsághírek által beharango-
zott orosz forradalom komolyságában. Ez az okoskodás 
azonban csak akkor lenne teljesen helyénvaló, ha az orosz 
proletárság még mindig nem nőtte volna ki Bakunin vörös-
posztós romantikáját. De ezen az extatikus gyerekbetegségen 
a tömeg nagy része már túl van. Az a mozgalom, amelyet 
már a szociálista ideálok hevítenek, a 70-es években kezdő-
dött. Kezdeményezői és vezető a művelt osztályok ifjúságá-
ból kerültek ki és sok emberfeletti áldozatot hoztak, de sem-
mi tartósabb eredményt nem tudtak elérni. Legtöbb, amit 
elértek, az egymást követő gourille-sztrájk* és merénylet volt, 
amelynek II. Sándor cár is áldozatul esett. A Marx és Engels 
által kidolgozott programm, vagyis a mai szociáldemokrata 
munkásmozgalom a 90-es évek végén kezd hódítani Orosz-
országban és érdekes, hogy az új elvek seholsem találtak jobb 
talajra az örökké gyötrődő orosz agyvelőnél. II. Miklós cár-
nak már ezzel az egységes erővel kellett szembekerülni és en-
nek a modern szellembe öntött mozgalomnak az eredménye 
lett, az eddig legnagyobb orosz vívmány, az 1905-iki agrár-
reform, a duma és a konzervatívoknak az az engedménye, 
hogy ma már a zsidók is doktorrá, ügyvéddé és minden ed-
dig születési kiváltsághoz kötött személyiséggé képezhetik 
magukat. Látszik tehát, hogy a mostani mozgalom nem az 
egyesek elleni merényletekben merül ki, hanem lassú, de 
egyöntetű erővel maga ellen az egész fennálló rendszer ellen 
folytat harcot. S épp ezért, ha valaki a mai forradalmi ered-
ményeket akarja mérlegelni, nem szabad nagy súlyt fektetnie 
arra a jelenségre, hogy merényletekről nem kapunk híreket; 
sőt, arra sem, hogy az országból régebben elszakadt vezérek 
ma milyen barátságban vannak az entente-tal. 

* Franciásan leírt szó. Grúziának Guria nevű tartományára utal-
hat, ahol 1841-ben és 1905-ben nagyon véresen levertek két paraszt-
lázadást. 
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Az elfogulatlan szemlélőnek ma csak két pontot szabad 
komolyan segítségül hívnia: a megvert seregek pszichológiá-
ját és az orosz nép múltját. Már pedig ez mind a kettő az 
orosz forradalom lehetősége mellett tanúskodik, egy egysé-
ges és igazán proletár forradalom mellett, amely a maga ben-
sőséges erejéből fogja fonákjára fordítani a cárizmus évszá-
zados háborús őrületét is. 

Szociálpolitikai Szemle 1915. júl./szept. 211-214. 
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