
N A P K E L E T 

HA I Z R A E L A K I R Á L Y . 
(Tharaud János és Jeromos után franciából.*) 

Ebben először feltárta a különböző lehetőségeket, melyek a balkáni 
helyzetben javulást idézhetnének elő; azután így folytatta: Ha a 
politikai helyzet megvizsgálása után azon pénzügyi és gazdasági 

felfordulásokra, azon fájdalmakra és áldozatokra gondolok, melyeket egy 
háború okvetlenül magával fog hozni, akkor nem vállalhatok, még a leg-
lelkiismeretesebb vizsgálódás után sem, semminemű felelősséget a Szerbia 
ellen tervezett katonai akció megindításáért. Távol áll tőlem annak aján-
lása, hogy szomszédainkkal szemben erélytelen politikát űzzünk. Bizonyára 
nem maradhatunk tétlen szemlélői a Belgrádból irányított izgatásoknak, 
melyek saját alattvalóinkat uszítják ellenünk és bűntettekre is bujtanak. 
A szerbeknek nemcsak sajtója, hanem diplomáciai képviselői is világszerte 
annyi gyűlöletet és a nemzetközi érintkezés udvariasságával ellenkező 
olyan tiszteletlenséget mutatnak velünk szemben, hogy egyrészt presz-
tizsünk, másrészt biztonságunk megkövetelik a legerélyesebb fellépést 
Szerbiával szemben. Semmiesetre sem ajánlom tehát a kihívó viselkedés 
szótlan eltűrését és kész volnék vállalni egy olyan háború felelősségét, 
melyet jogos követeléseink visszautasítása idézne elő. Meg kell azonban 
adnunk Szerbiának a módot arra, hogy a fegyveres összeütközést mély 
megalázkodás árán elkerülhesse. Kell, hogy bebizonyíthassuk majd az 
egész világ előtt, hogy csakis a jogos önvédelem kényszerített bennünket 
a háború megindítására. Véleményem szerint tehát Szerbiának egy erélyes, 
de nem fenyegető hangú jegyzéket kellene küldenünk, melyben előadnók 
sérelmeinket és követeléseinket; nem kielégítő vagy halogató válasz esetén 
pedig ultimátumot, melynek letelte után a katonai beavatkozás már 
helyénvaló is volna, fgy legalább egy reánkerőszakolt háború előtt állnánk, 
egy olyan háború előtt, melyet minden élni akaró nemzetnek kötelessége 
becsülettel végigküzdeni és amelynek a felelőssége teljes súllyal ellen-
feleinkre nehezednék, mivel ők ezt a tisztességes szomszédokhoz illő 
viselkedés megtagadásával idéznék elő, beigazolván ezáltal is a szerajevói 
gyilkosságban való részvételüket. Ha ilyenképen cselekszünk, a bukaresti 
német akció sikerének eshetőségeit csak növelnők és talán még Orosz-
ország is távoltartaná magát a beavatkozástól. Minden valószínűség 
szerint Anglia mérséklő befolyást is gyakorolhatna az entente többi 
hatalmaira. Kétségtelen, hogy a cár is meggondolná, vajjon érdeke-e az 
anarchisták és gyilkosok védelmezése. 

Megjegyzem még, hogy az Olaszországgal való kellemetlenségek 
elkerülése, valamint az angol szimpátiák megszerzése végett, de különösen 

* Elejét l. a Napkelet ez évi májusi füzetében. 
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még Oroszország passziv szerepének lehetővé tétele végett, alkalmas idő-
ben és megfelelő formában határozottan ki kellene jelentenünk, hogy nincs 
szándékunkban Szerbiát annektálni, sem pedig anyagilag tönkretenni. 
Szerencsés kimenetelű háború után pedig Szerbiát, véleményem szerint, 
Görögország, Albánia és Bulgária javára kellene azon területektől meg-
fosztani, melyeket a legutóbbi háborúban szerzett. Magunk részére pedig 
meg kellene elégednünk határaink stratégiai szempontból való javításával. 
Talán a hadiköltségek megtérítését is követelhetnők, ami Szerbiát jó időre 
függésbe juttatná velünk szemben. Ezeket a célokat tartanám háborús 
megoldás esetén a legmegfelelőbbeknek. Ha azonban Szerbia jóhiszeműleg 
teljesítené követeléseinket, nem kellene elvágni előle a visszavonulás útját. 
Meg kellene elégednünk megalázkodásával s ügyes politikával ki kellene 
aknáznunk diplomáciai sikereinket Bulgáriában és a többi balkáni államban. 

Ez alázatos tanácsokat van szerencsém, a mély felelősségérzet azon 
tudatával Felséged elé tárni, melyet ily komoly időkben minden tanács-
adójának kötelessége mélyen átérezni. A felelősség egyaránt súlyos, akár 
cselekvésre, akár pedig passzivitásra határozzuk el magunkat. Minden 
körülmény alapos mérlegelése után nem tehetek egyebet, mint hogy 
tisztelettel ajánlom e memorandumomban jelzett középút választását. 
Ezáltal, úgy vélem, egy békés megoldás kínálkozik és a helyzet, ha a jövő-
ben mégis elkerülhetetlenné válnék a háború, sok tekintetben a mi javunkra 
alakulna. 

Tisztelettel kijelentem még, hogy végtelen odaadásom ellenére, vagyis 
inkább éppen emiatt, képtelen volnék egy olyan megoldás elfogadására, 
mely mindenáron háborút akarna előidézni. 

Úgy látszik azonban, hogy Tisza nem igen tudta meggyőzni Ferenc 
Józsefet, mert Berchthold gróf Ischlből visszatérve még vadabbul izgatott 
az erőszakosságra, mint azelőtt. Németország pedig a maga részéről 
folyvást sürgette Bécset, miről tanuságot tesz gróf Szögyénynek, Ausztria-
Magyarország berlini nagykövetének, Berchthold grófhoz július hó 12-én 
küldött távirata, melyben azt közölte, hogy a Kaiser és környezete 
a szerbek elleni fegyveres akcióra buzdítanak és megbízták őt annak 
közlésével, hogy Anglia semleges fog maradni. Július hó 14-én pedig 
II. Vilmos egy nyakatekert levelet írt Ferenc Józsefnek, melyben tulajdon-
képen a baráti érzelem biztosításának leple alatt szintén csak háborúra 
nógatott a legalattomosabb módon: 

„Kedves barátom! 
Szívből hálát mondok Neked azért, hogy azon szomorú napokban, 

midőn tragikus események áldozata lettél és komoly elhatározások előtt 
állottál, gondolataidat baráti viszonyunkra terelted, erre való hivatkozás-
sal fejezvén be kedves leveledet. E szoros baráti kapcsot atyám és nagy-
atyám hagyatékának tekintem, barátságom viszonzásának módjában pedig 
országaink védelmének legjobb biztosítékát látom. Személyedhez való 
tiszteletteljes ragaszkodásomat ismerve, elképzelheted, mennyire nehe-
zemre esett lemondanom bécsi utamról, mellyel nyilvánosan is szerettem 
volna tolmácsolni nagy fájdalmad alkalmából érzett mély részvétemet.1 

Követed, kit kipróbált emberednek tartva, őszintén becsülök, bizo-

1 A német császár u. i. Ferenc Ferdinánd temetésére megígérte volt megjelenését. 
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nyára tudomásodra hozta, hogy a bekövetkezendő kritikus órák mind 
engemet, mind egész birodalmamat oldalodon fognak találni, amint ezt 
régi barátságunk s közös, szövetségesi kötelezettségeink egyaránt meg-
követelik tőlünk. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most levelemben 
személyesen is megismételhetem. 

A szerajevói rettenetes bűntény élesen rávilágított némely őrült 
fanatikusok vad üzelmeire, valamint azon pánszláv izgatásokra, melyek 
az állam alapjait akarnák megingatni. Nem feladatom állást foglalni a 
kormányod és Szerbia közötti nyílt kérdésben; úgy vélem azonban, hogy 
a tettlegességekkel dolgozó propaganda ellen erélyesen állást foglalni 
nemcsak morális kötelessége minden civilizált államnak, hanem egyúttal 
létfenntartási szükségesség is, minthogy az említett propagandák főcélja 
a monarchiák erős összetartásának megtörése. Teljesen tisztán látom az 
orosz pánszlávok részéről fenyegető veszélyeket, melyek országaidat és 
ennek folytán a hármasszövetséget érintik s mindenképen elismerem annak 
szükségességét, hogy megszabadítsad birodalmad déli határait a rájuk 
nehezedő tűrhetetlen nyomástól. 

Kész vagyok tehát kormányod törekvéseit a lehetőség határain belül 
támogatni és ezáltal megakadályozni egy új balkáni szövetség alakulását, 
mely Oroszország védnöksége alatt állna és melynek éle ellened irányulna. 
E veszély elhárítása végett Bulgáriát is bele fogom vonni a hármas-
szövetségbe. Tehát, bár a bolgár jellem megbízhatatlansága miatt némi 
aggályaink vannak, utasítottam szófiai követemet, hogy ottani meg-
bízottadat teljes mértékben támogassa szövetkezési törekvéseiben. Más-
részt pedig megbízást adtam bukaresti képviseletemnek, hogy Károly 
királynál a Te utasításaidhoz igazodva járjon el, kifejtvén előtte az új 
helyzet által előidézett kényszerűséget, mely a Szerbiától való elszaka-
dásra és a monarchiaellenes izgatások megszüntetésére kell hogy vezessen. 
Egyúttal rámutattam arra is, hogy mennyire fontosnak tartom a Romániá-
val való szövetségi viszony további ápolását, melynek Bulgária csatla-
kozása esetén sem szabad kárt szenvednie. 

Végezetül engedd kifejeznem azon őszinte kívánságomat, vajha a 
nehéz napok után Ischlben megtalálnád az egészségednek olyannyira 
szükséges nyugalmat. 

Őszinte ragaszkodással és barátsággal 
igaz híved 
Vilmos." 

Tehát a német császár, Ferenc József, a miniszterek, a katonai tanács-
adók, szóval mindenki, a háborúra ösztökélt. Mit tehetett gróf Tisza egy 
ilyen hatalmas koalicióval szemben? Lemondani? De hisz ez szembe-
helyezkedést jelentett volna a hőn szeretett uralkodóval, megtagadását 
az osztrák szövetségnek, mintegy árulást. És mi kilátása lehetett volna 
arra, hogy ily elhatározással megakadályozhatja a katasztrófát? A hatása 
ennek pusztán csak az lett volna, hogy a monarchiában megrendült volna 
a háború jogosságában való hit, kétségek, krizisek, belső zavargások 
támadtak volna, mikor éppen az összetartásra volt legnagyobb szükség. 
Ha legalább egész országát maga mögött tudta volna! De hisz Magyar-
ország, melyet elragadott a szlávok iránt táplált régi gyűlölet, szintén 
csak a háborút akarta! Ő maga is szükségesnek tartotta ezt arra 

1* 
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az esetre, ha Szerbia mérhetetlen szemtelenségével kikerülhetetlenne tenné 
az összeütközést. Végül pedig, még ha Magyarország kívül akarna is 
maradni a küzdelmen, ki biztosíthatná neki, hogy sértetlenül élheti túl 
a küszöbön levő általános összeütközést? Nem támadnák-e meg régi ellen-
ségei és tegnapi szövetségesei egyaránt?... 

Mindezekért és talán más okokból is, melyeket nem tudhattam meg, 
gróf Tisza az utolsó koronatanácson, melyet július 19-én tartottak, végül 
beleegyezett azon durva ultimátum elküldésébe, mely ellen — mivel az a 
bizonyos háborút jelentette — annyit küzdött volt. Még egyszer' felszólalt 
itt, annak kieszközlése végett, hogy tegyen a tanács a monarchia nevében 
egy olyan értelmű kijelentést, mely biztosítsa Európát arról, hogy a 
monarchiát Szerbiával szemben semmiféle annektálási szándék nem vezeti. 
De még ezt is megtagadták tőle. Fokról-fokra, minden ponton elvesztette 
a nagy játszmát. 

A háború kitörésének napján Budapesten óriási tömeg verődött össze 
Tisza lakása előtt, hogy éltesse őt. Politikai pályafutásában ez volt az 
első eset, midőn látszólag az egész nemzet vele érzett. Vajjon milyenek 
lehettek az ő gondolatai aznap? Hallgatott. Elfogadta ezt a hirtelen-
született népszerűséget; zsebrevágta a téves alapú éltetéseket és dicsére-
teket, mik az ő személyében magasztaltak bizonyos eszméket és elhatá-
rozásokat, melyektől ő annyira idegenkedett. Egy este azonban, midőn 
autón hazatért Gesztre és útközben mindenütt virággal fogadták, egy 
felsóhajtása sokat elárult rejtett érzéseiből. Midőn a fiatal asszony, 
kitől ezeket tudom, gratulált neki a kocsijában felhalmozódott virágokhoz, 
szomorú arccal így válaszolt: „Csak ne változzanak idővel kövekké ezek 
a virágok!" 

Magyarország mindjárt a háború első hónapjaiban veszélybe került. 
Az oroszok, galiciai sikereik után, hatalmas tömegekkel igyekeztek 
keresztültörtetni a Kárpátokon. Ebben a rideg, jég-, szikla- és erdő-
rengetegben egy szörnyű küzdelem fejlődött ki, melyben emberek, elemek 
és járványok versenyt pusztítottak. Különösen ez utóbbi istencsapása, 
melyet mi Nyugaton nem ismertünk meg, szedte tífusz alakjában kegyet-
lenül, ezrével, az áldozatokat. A hármasszövetség valamennyi csapatai 
megfordultak itt, de rövid idő multán nyugalmasabb helyekre kellett 
visszavonni mindegyiket, mert nem bírták ki a rettenetes küzdést. 
Egyedül a magyar csapatok tartottak ki rendületlenül odafenn. El is kell 
ismerni, hogy csak a magyar ellenállásnak tulajdonítható az orosz kudarc, 
mely azután a németek számára lehetővé tette, hogy kiaknázzák a keleti 
fronton elért sikereiket. 

E tragikus körülmények között Tisza alaposan megállotta a helyét. 
Az ügy érdekében kifejtett rendkívüli energiája csak megerősítette azt 
a hitet, hogy a háborúért, melynek kimenetelétől ő annyira rettegett, 
leginkább ő vállalta a felelősséget. A környezetéhez tartozók, kik annak 
idején naponkint érintkeztek vele, beszélték, hogy belső érzelmeiből soha, 
egy szóval sem födött fel semmit, de komor hangulata és arcának egyre 
mélyebbre vájódó redői bizalmasai előtt csak elárulták lelke szenvedéseit. 
Még mikor a végső siker is közelinek látszott, az események kedvező 
fordulásakor sem tudott felvidulni. 

Mindvégig, az egyre növekedő nehézségek közepett is megtartotta 
azonban rendkívüli munkabírását, törhetetlen akaraterejét és mindenre 
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kiterjedő tevékenységét, mely senkit nem kímélt, még a legfőbb katonai 
parancsnokság vezetőit sem. 

Lassankint majd részletesebben megtudjuk, milyen volt Tisza gróf-
nak a németekhez való viszonya a rettenetes háborús évek alatt; annyi 
azonban már most is bizonyosnak látszik, hogy eléggé zivataros lehetett. 
Például 1915-ben, mikor Németország a románokat vissza igyekezett 
tartani az ententehoz pártolástól, a „Kaiser" azt tanácsolta a magyarok-
nak, hogy mondjanak le Erdély egy részéről. Tisza erre azt válaszolta, 
hogy Magyarország területi épségének védelméért küzd; ha tehát a béke 
érdekében áldozatokat kell hozni, Németország járjon elől a jó példával! 

1917 januárjában pedig Berlinbe ment, hogy a tengeralatti háború 
megkezdésének terve ellen küzdjön. Báró Ghillány földmívelésügyi minisz-
ter, ki ez útjára őt elkísérte, elmondta nekem, hogy Tisza grófnak sikerült 
a németeket elhatározásukban egy időre megrendíteni és hogy felfogását 
azonnal tudomására hozták a német császárnak.2 A „Kaiser" azonban 
Zimmermann államtitkár útján azt a válasz adta Tiszának, hogy az Egye-
sült-Államok háborús beavatkozása mindenképen meg fog történni, akár 
adnak a németek erre okot, akár nem. Tisza tehát végül csak azt a tág 
értelmű ígéretet tudta kicsikarni, hogy a németek egy tisztességes béke 
megkötésére még területi engedmények árán is meg fogják ragadni az 
első kínálkozó alkalmat. 

Ezt a dacos egyéniséget Bécsben sem kedvelték jobban, mint Berlin-
ben. Ferenc József halála Tiszát az osztrák udvarnál levő utolsó támaszá-
tól fosztotta meg. Az öreg uralkodó élete utolsó percéig megtartotta 
Tiszát bizalmasának, sőt még atyai szeretetének is számos jelével hal-
mozta el, bár természete egyáltalán nem hajlott az érzelmi ömlengésekre. 
Tisza viszont őszintén szerette királyát és valahányszor a fejedelemről 
beszélt, mindig csak jót mondott róla. Dicsérte úri gondolkodását, 
munkakedvét, hagyományos emlékezőtehetségét, politikai éleslátását, mely 
utóbbinak azonban, sajnos, 1914 júliusában, Tisza tanácsainak elutasítá-
sával, nem adta bizonyítékát. 

Az új császár első gondja az volt, hogy felmentse szolgálataiktól a 
nagybátyja mellett megöregedett politikusokat. Hamarosan nyilvánvalóvá 
lett, hogy Tisza is áldozatul fog esni. Vajjon Tisza sejtette-e ezt, vagy 
pedig nyilt jelleme nem engedte meg neki, hogy higgyen ellene irányuló 
fondorlatokban? Tény, hogy sohasem mutatott semmiféle bizalmatlansá-
got a fiatal uralkodóval szemben. Bukása mégis megtörtént s a vágást 
minden kímélet nélkül mérték reá. 

Károly király egyszerre csak elhatározta az általános titkos választó-
jognak Magyarországra való kiterjesztését. Lehet, hogy ezáltal népszerű-
ségre akart szert tenni; lehet, hogy magáévá tette a Habsburgok régi 
ideálját, mely a szláv befolyást a magyarok rovására akarta növelni, vagy 
talán azért tette ezt, mert más módot nem talált Tisza eltávolítására. 
Hosszas vitatkozás után mégis sikerült neki Tiszával megegyeznie egy 
választójogi reformtervezetre vonatkozólag. 

De mikor Tisza a végleges szövegezést kézhez kapta, meglepetéssel 
konstatálta, hogy az egyáltalán nem fedi a megbeszélt javaslatot. Jelen-
tést tett erről az uralkodónak, kinek vonata a frontra való induláshoz 

2 Ghillány báró ez állítása teljesen igazolást nyert a Helfferich-pör tárgyalása során. 
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éppen készen állott. A császár szalonkocsijában fogadta Tiszát és itt 
minden megokolás nélkül tudtára adta neki felmentését. 

Milyen hatással volt az eseményekre ez a durva elcsapás? Milyen 
szerepet játszott volna Tisza a császár különbéke-kísérleteiben? Vajjon 
visszautasította volna azokat, mint megsértését a szövetségi hűségnek? 
Vagy pedig azt gondolta volna-e, hogy a kettős-monarchia érdekeiért a 
szövetséget is fel kell áldozni? A vélemények megoszlanak ezekre nézve. 
De hagyjuk ezt a kérdést, melynek különben sincs gyakorlati jelentősége. 
Midőn a császár megtette híres lépését az entente felé, Tisza messze volt 
az udvartól. Elment a kárpáti frontra, hol mint ezredes szolgált a debre-
ceni huszárezred kötelékében, teljesen alávetve magát a katonai fegyelem-
nek. Együttélt a közemberekkel, megosztva velük a szenvedéseket és fára-
dalmakat, mindig a legexponáltabb helyre kéredzkedve és csak nagyritkán 
hagyva el a frontot, hogy néha a parlamentben is megjelenhessen. 

Mikor Franchet d'Espérey tábornok bolgár frontáttörésének hírfe meg-
érkezett az országba, Tisza Budapesten volt. Franciaországban a németek 
hátrálóban voltak, a Piavenál az osztrák haderő megbomlott. Magyar-
ország veszve volt s a végkatasztrófa bizonyosságával egyaránt nőtt a 
Tisza iránti elvakult gyűlölet. A vesztett háború minden keserűsége és 
elfojtott dühe az ő fejére zúdult, őt tették felelőssé a haza végromlásáért. 

Egy nálánál gyengébb lélek ekkor mentegetődzésre gondolt volna és 
feltárta volna azt, hogy 1914 júliusában nem rajta múlt a háború kitöré-
sének elhárítása. De annak idején barátai és párthívei hangosan éltették 
őt és mint a háború előidézőjét dicsőítették. A jó közhangulat megóvása 
végett akkor nem hazudtolta meg ez általánosan elterjedt meggyőződést 
s óriási népszerűségre tett szert. Most, hogy a dolgok rosszra fordultak, 
feltárhatta-e azt a titkot, melyet makacsul megőrzött, míg az hírnevének 
szolgált? Megtörhette-e a hallgatást, csak hogy az általános összeomlás 
közepett megmentse személyes presztizsét?... 

Az 1918 október 17-i gyűlésen, mely bizonyára egyik legizgalmasabb 
napja volt a régi magyar parlamentnek, utolsó beszédében igyekezett a 
nemzetet további küzdésre bírni és visszaadni neki elvesztett önbizalmát: 
„Elvesztettük a háborút — mondotta —, de ebben a rettenetes küzdelem-
ben a magyar nemzet megtett mindent, hogy kiküzdje magának ellenségei 
tiszteletét és becsülését. Az egész világ tudja, miként ápolták nálunk a 
sebesült ellenséget és milyen bánásmódban részesültek az idegenek, kik 
nálunk maradtak. Melyik az a nemzet, mely nagyobb hősiességgel és több 
lovagiassággal verekedett volna, mint a magyarok? Hol van az a nép, 
mely a létért kevesebb gyűlölettel és több nemes érzéssel küzdött volna, 
mint a m a g y a r ? . . D e senki sem hallgatott már ennek a gyűlölt ember-
nek a szavára. A szökevény katonák ezrével özönlöttek Budapest felé, 
magukkal hozva négy kínos esztendőnek minden felgyülemlett keserűségét 
és a csúf vereség miatt érzett gyilkos haragot. A városban szerteszéjjel 
a lázongás és forradalom szelleme terjedezett. Tiszát kérlelték barátai, 
hogy hagyja el a fővárost, hol nincs többé biztonságban és meneküljön 
birtokára; de hiába volt minden, ő maradni akart. Pedig egyáltalán nem 
ringatta magát illuziókban jövendő sorsa felől. „Ha a szélső pártok 
hatalomra jutnak — mondta egy nap meghittjének —, vezetőik egy pont-
ban bizonyára meg fognak egyezni; engem darabokra tépetnek és tagjai-
mat ki fogják szegeztetni a város négy sarkán." 
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Ez a nap nem sokat késett. Károlyi gróf pártfogásával Budapesten 

egy nemzeti tanács szervezkedett, mely a rendes kormány helyét szándé-
kozott elfoglalni. Ez a tanács titkos ülésen elhatározta, hogy el kell tenni 
láb alól azt az embert, aki egyedül volna képes ellenszegülni terveinek. 
Három tanácstagot — Kéri és Fényes zsidó újságírókat és Csernyák 
kapitányt, ki katonaszökevény létére magát a katonai szovjetek elnökének 
nevezte ki — megbíztak azzal, hogy béreljenek gyilkosokat. Százezer 
korona segítségével össze is gyüjtöttek ezek egypár kétes exisztenciát: 
Pogány József zsidó újságírót, Dobó katonaszökevényt, Horváth-Szanovits 
szökevény tengerészt, Hüttner aktiv tisztet, Gärtner ismeretlen foglalko-
zású zsidót és még néhány csirkefogót. Ezek azután csak a kedvező alkal-
mat lesték a cselekvésre. 

Budapesten az 1918 október 31-re virradó éjtszakán a Károlyi és 
hívei által előkészített forradalom kitört. Aznap reggel, szokása szerint, 
Tisza korán kelt, hogy munkához láthasson. Mogorva, nyirkos idő volt; 
kellemetlen deres köd nehezedett annak a városrésznek a kis kertjeire, 
melyben Tisza is lakott. Ez a városrész eléggé emlékeztet Neuilly vagy 
Auteuil egyes részeire. Tisza csak az újságokból tudta meg az éjtszaka 
eseményeit. Nemsokára megérkezett hozzá unokahúga, Almássy Denise 
grófnő, ki a város egy jó darabján át gyalog jött és megfigyelte a köz-
hangulatot. Nem titkolta nagybátyja előtt, hogy élete minden bizonnyal 
veszélyben forog. Könyörgött neki, hagyja el lakását és meneküljön bir-
tokára, vagy vidéki barátaihoz. Tisza megköszönte húgának gondoskodá-
sát, de nem engedett kérésének, „mert — úgymond — nem akarom magam-
mal vinni a veszélyt senkinek a házába; sohasem bujkáltam életemben 
s úgy akarok meghalni, amint éltem". 

Ezek után felesége átadott neki egy levelet, melyben a szomszéd 
villában lakó egyik barátja figyelmezteti, hogy merénylet készül ellene 
és hogy gondoskodjék megfelelő védelemről. „Az intézkedések már meg-
történtek odafenn" — felelte kálvinista megnyugvással. Ezután két levelet 
írt: egyet gróf Hadik miniszterelnöknek, egyet Budapest katonai parancs-
nokának. Mindkettőben szolgálatait ajánlotta fel a haza érdekében. 
Azután megvizsgálta pisztolyát, rendezgette irományait s néhányat 
elégetett közülük. Felesége könyörgött neki, ne égessen el semmi olyat, 
ami igazolhatná multját s esetleg életét is megmenthetné. „Ezek a levelek 
— mondotta — semmi hasznot sem hoznak már nekem, másokra nézve 
pedig igen kompromittálók." Tűzbe vetette annak a levélnek a másolatát, 
melyet 1914 júliusában írt volt a császárhoz, hogy mérsékletre bírja; 
tűzbe ama hírhedt koronatanács jegyzőkönyvét is, mely igazolta, mily 
hiábavaló volt minden erőlködése, hogy a háború igazi előidézőit 
— Berchtholdot, Stürgkhöt, Bilinskyt, Conradot és Krobatint — észre-
térítse. 

Ebéd után, amit Magyarországon kettő körül szokás felszolgálni, 
a klubjába akart menni, amint naponta szokta volt. Feleségének és 
Almássy grófnőnek kérésére azonban elállt ettől a szándékától. Időről-
időre egy-egy puskalövés hangja hallatszott be a villába. Tüntető csopor-
tok gyalázó kiáltásai törték meg a csendet. A két asszony halálos aggo-
dalommal várta Tisza mellett a bekövetkezendőket. Az őszi esthomály 
már besompolygott a kertekbe, mikor öt óra körül Tisza inasa halott-
halványan jelentette, hogy katonák erőszakkal betörtek a villába és 
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beszélni akarnak a gróffal. Ekkor Tisza mintegy búcsúképen megszorította 
szolgája kezét és e szavakkal távozott: „Jól van, fiam, mindig hű szolgám 
voltál." Revolverét kezébe fogta s határozott léptekkel átment a szomszéd 
szalonba, honnan lépések, suttogó hangok és a parketthez verődő puska-
tusok zaja hallatszott be. Felesége és huga nyomon követték őt. 

Három ember állott a hall közepén, három pedig a bejárat előtt; 
a többiek kint várakoztak az előszobában és a kertben. A csendőrök, kik 
a villa őrizésére voltak kirendelve, első felszólításra megadták volt 
magukat. 

— Mit kívánnak tőlem, uraim? — kérdezte Tisza gróf a hall közepén 
állóktól. 

— Ítélkezni jöttünk — mondotta az egyik, ki a banda vezérének lát-
szott —, mert maga okozta a háborút. 

Egy másik folytatta: 
— Maga az oka annak, hogy négy évig sínylődtem az állásokban és 

hogy a feleségem ezalatt megcsalt! 
A harmadik pedig kegyelmes úrnak szólítva őt, a fia halálát vetette 

szemére. 
Tisza gróf így válaszolt: 
— Fájlalom, mint maguk, az óriási katasztrófát, mely reánk zúdult; 

de ha jobban volnának értesülve, engem nem vádolnának ennek elő-
idézésével. 

— Hazudik! És különben sem vitatkozunk fegyveres emberrel. Tegye 
le a pisztolyát! 

— Szívesen — válaszolt Tisza —, de maguk meg tegyék le a puskáikat! 
— Dobja el előbb a revolverét! 
Tisza egy pillanatig habozott; majd elképzelve ellenállása esetén a 

nőket sem kímélő rettenetes öldöklést, inkább engedett s egy közelálló 
asztalra letette pisztolyát. 

Az egyik gyilkos ekkor Tisza grófnéra mutatva, így szólt: 
— Most pedig menjen ki az a kövér asszony, mert magának ütött az 

utolsó órája! 
Erre mind a hárman egyszerre célbavették Tisza grófot, ki kirántva 

magát az asszonyok védő karjaiból, nekiugrott a támadóknak; de már 
későn. Három lövés dördült el s ő azonnal összerogyott. Felesége és 
Almássy grófnő, ki szintén megsebesült, föléje hajoltak és még hallották 
utolsó szavait. 

— Tudtam! Ennek meg kellett történnie. 
Pár pillanat mulva kilehelte lelkét. 
Az ezután történteket Radvánszky úr, Tisza unokaöccse, a következő-

képen mondta el nekem: 
Ebéd után Tisza klubjába küldte volt őt, hogy információkat szerez-

zen be a történtekről.Itt hallotta meg a merénylet hírét s azonnal haza-
sietett; a holttestet még a földön elterülve találta. A cselédek segítségé-
vel egy ágyra fektették. Ekkor egy tiszt, ki magát a hadügyminiszter 
kiküldöttjének mondotta, bebocsátást követelt. Először azt kérdezte, hogy 
lehet-e valamiben a családnak segítségére; azután kijelentette, hogy a 
miniszter azzal is megbízta, hogy szerezzen adatokat a merénylet részle-
teiről végül meglehetős zavartan egy szolgálati jegyet húzott elő a zsebé-



9 

ből azzal, hogy még meg kellene győződnie arról is, hogy a kegyelmes úr 
csakugyan meghalt-e? 

— Nézze meg! — mondotta Radvánszky, feltárva azon szoba ajtaját, 
melyben a holttest feküdt. 

Alig ment el a tiszt, egy újabb érdeklődő jelentkezett. Ez a katona-
tanács nevében jött. Ő is azt akarta megtudni, vajjon a „gróf" csakugyan 
meghalt-e? Mivel azonban nem tudott írásbeli meghatalmazást felmutatni, 
nem bocsátották be. 

Két nap mulva Tisza grófot Gesztre szállították s ott a családi sír-
boltban temették el. Kevéssel az elszállítás előtt gróf Károlyi egy koszo-
rút küldetett a családnak ily felírással: „Nagy ellenfelemnek, a kibékülés 
jeléül." Tisza grófné a szemétdombra dobatta ki e virágokat. 

Tisza gyászkísérete három kocsiból állt, melyekben a családtagok 
foglaltak helyet. Az a hír terjengett, hogy a csőcselék az állomás körül 
meg fogja támadni a menetet. Ebből azonban semmi sem lett. De a perron-
ról egypár tüntető köveket dobott a vonatra, melyek közül egy majdnem 
Almássy grófnőt érte. 

A koporsót szállító vonat tömve volt hazatérő katonákkal. A zsúfolt-
ság oly szörnyű volt, hogy sokan a lépcsőkön és ütközőkön helyezkedtek 
el, sőt még a Tiszát szállító vagon tetejére is jutott utas. Radvánszky úr, 
ki zsebében revolverrel őrt állott a koporsó mellett, beszéli, hogy az egész 
úton hallotta, amint a katonák szidták nagybátyját s a vagon tetejét 
rugdalták, mintha a holttesten tipornának. 

Egy másik felejthetetlen részlet volt az a perc, mikor egy állomáson 
egy szembejövő katonaszállítmánnyal találkoztak, mely megtudva, hogy 
az egyik vagon Tisza holttestét viszi, örömének hangos éljenzéssel adott 
kifejezést; mikor pedig a két vonat elvált, az állomás a legádázabb gyűlö-
let sugalmazta szitkoktól harsogott. 

Geszten egyetlenegy fekete zászló sem jelezte a házakon a falu gyá-
szát. Csupán a kastély harangja kondult meg egy kis időre, de az is csak-
hamar elhallgatott, mert a falu lakosai agyonveréssel fenyegették meg 
a harangozót. 

fgy temették el az emberek szitkai és a dolgok némasága közepett 
gróf Tisza Istvánt, ez igazi tragikus hőst. Kissé maradi, de rendkívül 
erélyes lelke sokszor emlékeztetett engem a kálvinizmus nagy alakjaira: 
Coligny admiralisra, a Witt-testvérekre és a skóciai puritánokra. 

Az öt miniszter közül, kik az 1914 július 7-i koronatanácson részt 
vettek, ő volt a második, ki erőszakos halállal múlt ki. Adler nevű zsidó 
szocialista pisztolylövésének még őelőtte esett áldozatul gr'óf Stürgkh. 
A többiek sorsa kevésbbé tragikus kimenetelű. Berchthold gróf mihelyt 
megszimatolta, hogy a helyzet rosszra fordul, kereket oldott és Svájcban 
telepedett meg, hol még ma is éli a dúsgazdag főúr előkelő életét. Krobatin 
lovag Grácban üdül, ebben a bájos stiriai városban, mely erdős hegyei 
között meghúzódva, a nyugdíjazott vagy bukott hivatalnokok valóságos 
paradicsoma. Hötzendorfi Conrad pedig valahol „Emlékeit" írja. S mint-
hogy az emberi dolgokban, még a legszomorúbbakban is, mindig találkozik 
valami komikus vonás, meg kell említeni, hogy ugyanaz a Bilinsky gróf, 
ki mint közös pénzügyminiszter annak idején olyan elkeseredetten küzdött 
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Tisza ellen és a háború kitörése mellett, annak elvesztése után az entente-
hatalmak vére árán újjászületett Lengyelországnak egy ideig kormány-
elnöke volt! 

V. FEJEZET. 

Egy törekvő mágnás. 

Míg Tisza szívesen emlegette köznemesi eredetét, gróf Károlyi Mihály 
régi származású főnemességével szokott kérkedni. Egyik őse XIV. Lajos 
szövetségesének, II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemnek az oldalán küz-
dött, míg meg nem kötötte a szomorú emlékű szatmári békét, minek 
elismeréseképen a Habsburgoktól a grófi címet kapta. A „nagy király" 
ekkor szintén békét kötött az osztrák uralkodóházzal, Rákóczi pedig 
magára hagyatva, kénytelen volt feladni a Habsburg-ház fennhatósága 
elleni küzdelmet és Versaillesba menekülni. Ez idő óta a Károlyi-család 
mindig nagy szerepet játszott a kettős monarchiában és óriási birtokokra 
tett szert. Húsz éves korában gróf Károlyi Mihály hercegi vagyon ura volt. 
Néhány százezer hektáros majorátust s Budapesttől egy óra járásnyira 
egy negyvenezer holdas hitbizományt örökölt; a főváros szívében pedig 
egy gyönyörű palotát, melyet megbecsülhetetlen értékű park vesz körül. 

Különös fiú volt ő. „Óvakodjatok a megbélyegzettektől" — mondja 
a Biblia. Károlyinak születésekor hiányzott a felső szájpadlása és nyolc-
tíz éves koráig még alig tudott beszélni. Később arany szájpadlást tétet-
tek a szájába, de beszéde sohasem javult meg teljesen. Társalgása zavaros 
dadogás volt, mely ugatáshoz lett hasonlóvá, mihelyt belemelegedett a 
beszédbe. Önérzete sokat szenvedhetett emiatt. 

Mint minden beteges gyermek, ő is undorodott a világtól és gyűlöletes 
volt előtte mindaz, ami normális és egészséges fejlődésű volt. Egy alkalom-
mal megjegyezte, hogy: „már gyermekkoromban leghőbb vágyam volt, 
hogy egy forradalmat csinálhassak". Fiatalember korában a sportokra 
vetette magát; vadul űzte, de kevés sikerrel. „Veszélyes póló-ellenfél volt 
— jegyezte meg róla Teleki gróf —, mert labda helyett mindig a lovak 
lábait ütötte el. Ha vadászatra ment, mindig a legexcentrikusabb angol 
divat szerint öltözködött és legújabb gyártmányú fegyverrel jelent meg, 
töltényeit azonban hiába puffogtatta el, vadat sohasem ejtett velük." 
Általában mindenben a végleteket kereste, de kevés siker kísérte vállal-
kozásait. A királyság egyik leghirhedtebb kártyása volt. (Nagy szó ez, 
mert Magyarországon Isten tudja hányan vannak ilyenek!) De ezen a 
téren is balszerencsével küzdött. Százezreket veszített egy-egy játszmán 
s nagy vagyona ellenére mindig el volt adósodva. Egy időben ő tartotta 
az autóbalesetek rekordját. Teleki grófné előtt egy alkalommal így nyilat-
kozott: „Az élet értékét a váratlan esémények és az új helyzetek varázsá-
ban látom." Ilyenfajta életfelfogás helyénvaló lehet egy kedvteléseinek 
élő dandynél, de felette veszélyes formát ölthet egy olyan főúrnál, kinek 
becsvágya az ország ügyeinek vezetését is célba veszi. Mivel Magyar-
országon mindig a mágnások voltak a közügyek élén, természetes, hogy 
Károlyit is elragadta idővel a politizálás szenvedélye s mint valami új-
szerű sportra, rávetette magát a politikára. 

Mint az Orczy-ház Budapesten a zsidóság emelkedésének szimbóluma, 
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úgy jelképezi a Nemzeti Kaszinó az arisztokrácia hatalmát. Magyar-
országon 1848 óta itt találkoztak mindazok a mágnások, kiknek ősei 
Kossuth oldalán küzdöttek. A legtöbben azonban 67 után Tisza példáját 
követve, az osztrák szövetség szükségességét vallották, mert az orosz 
veszedelemmel szemben a hármasszövetségben látták az ország biztonsá-
gának megvédését. Egy ízlésük szerint túldemokratikus hajlamú Európa 
szívében örömest tartottak a konzervativ Németországgal, mely segített 
nekik országuk hűbéruralmi jellegét fenntartani. Magyarország a leg-
újabb időkig meglepő módon hasonlított az 1789 előtti Franciaországhoz. 
Ötven-százezer hektáros latifundiumok voltak itt az egyházi és világi 
főurak tulajdonában; kötött birtokok, melyek az állam számára alig 
jelentettek némi jövedelmet. Fennmaradtak itt a megyei autonóm szer-
vezetek is, melyek a nemességnek és a papságnak hatalmas befolyást biz-
tosítottak a közügyekben. 

Természetes, hogy Károlyi Mihály is tagja lett a Nemzeti Kaszinó-
nak. Eleinte csak kártyázott itten s mivel legtöbbnyire veszített, fel-
halmozódó adósságai erősen alászállították hatalmas vagyona által nyuj-
tott presztizsét. Senki sem vette komolyan ezt a vad kártyást és tobzódó 
világfit, ki a politikai vitákban is szeretett volna tündökölni. Testi fogyat-
kozása azonban, mely hangját ugatáshoz tette hasonlóvá, nagyon meg-
nehezítette közéleti szereplését. Ezen a téren is, mint mindenütt, igyeke-
zett tehát balsorsát különcködéssel megbosszulni. Tüntetően szembeszállt 
környezetének véleményével. Az általános titkos választójog hívének val-
lotta magát és hangosan követelt oly agrárreformot, mely a nagybirtoko-
kat a parasztság kezére juttatta volna. Külpolitikai programmjául pedig 
a régi 48-as párt elveit vette át. Ez a párt, mely tíz képviselőnél alig 
számlált több tagot, határozottan ellensége volt Ausztriának és Német-
országnak, — de inkább csak elméletileg, mert a gyakorlatban többször 
megtántorodott. Ez szakítani akart a hármasszövetséggel és alkalom-
adtán szívesen hangoztatta rokonszenvét Franciaország iránt. Minden 
háborúnak eleve ellensége volt, mert az eredmény szerinte Magyarországba 
nézve csak ártalmas lehetett: ha az ország győztesen kerül ki a küzdelem-
ből, ez a német fennhatóság kiterjedését jelentette volna, ha pedig vesz-
tesen végzi, bizonyosnak látszott az ország megcsonkítása és a szláv 
uralom megalakulása Közép-Európában. 

Midőn Károlyi ezekhez az elvekhez csatlakozott, fajának és családjá-
nak hagyományaihoz simult, mert hisz nagyapját, Batthyány miniszter-
elnököt 1848-ban az osztrákok főbelövették, nagyanyját pedig Haynau 
katonái nyilvánosan megbotozták. Ő maga rokona lévén a Dillon- és 
Polignac-családoknak, természetes, hogy rokonszenvezett Franciaországgal. 

Az elvek azonban inkább képviselőik által, mintsem saját erejüknél 
fogva diadalmaskodnak; s Franciaországra nézve talán inkább balszerencse 
volt az, hogy magyarországi pártfogója éppen Károlyi Mihály volt. 

Természetes, hogy ily körülmények között két olyan homlokegyenest 
ellenkező természet, mint a Tiszáé és a Károlyié, okvetlenül ellenséges-
kedésbe került. Az egyiknek lelki egyensúlya tökéletes volt; ereje nyers, 
a hatalom szenvedélyével, de minden kicsinyes hiúságtól menten. Nagy 
tekintélyével a német politika védelmébe állott, mely mind reá, mind orszá-
gára nézve gyászos kimenetelű lett. — A másik tele beteges nyugtalanság-
gal és feltünési vággyal, az eszmék belső értékével és igazságosságával nem 
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igen törődött s inkább csak politikai pályájának támaszául használta 
fel őket. 

Tisza megvetette Károlyiban a nyomorék ember nyugtalanságát; 
Károlyi pedig irigyelte Tisza szónoki tehetségét és azt a természetes 
tekintélyt, melyet maga annyira nélkülözött. Egy heves parlamenti vita 
után lovagias összeütközésre került köztük a sor. Károlyi folyton foko-
zódó dühvel támadott, Tisza pedig a legnagyobb hidegvérrel parirozva, 
harmincöt laposvágást mért mérges ellenfelére. Aznap este mégis kijelen-
tette a kaszinóban, hogy Károlyi nagyon jól verekedett. Egypár év mulva 
azonban, látva Károlyinak országára gyakorolt káros befolyását, unoka-
öccse előtt így nyilatkozott: „Kezdem hinni, hogy párbajom alkalmával 
kár volt kímélnem Károlyi életét . . . " 1914 tavaszán a 48-as párt vezetője, 
Kossuth Ferenc meghalt. Ez elég gyenge politikus volt; nem bírta el nagy 
nevének súlyát és titokban egyezkedett azzal a kormánnyal, melynek a 
nyilvánosság előtt ellenségéül vallotta magát. 

Károlyi megragadta az alkalmat s a párt élére állott. Működését 
egy széles alapokra fektetett propaganda-út szervezésével kezdte meg 
Több magyar képviselőnek Pétervárra és Párizsba kellett volna mennie, 
hogy az ottani politikusokkal érintkezésbe lépjenek. Ő maga titkára, 
Friedrich István és több barátja kíséretében Amerikába ment, hogy az 
ottani kétmillió emigráns magyart megnyerje akciója számára és az ehhez 
szükséges pénzt összegyüjtse. E körútja némi sikerrel is járt. Ennek be-
fejezése után haza akart térni, de a háború kitörése még a tengeren érte őt. 
Bordeauxba érkeztekor környezetével együtt, mint ellenséges állam alatt-
valóját, internálták. Innen azonban a francia kormány hamarosan elbocsá-
totta s ő Spanyolországon, majd Génuán át hazatért. Távozása előtt azon-
ban meg kellett ígérnie, hogy nem fog az entente ellen fegyveresen küzdeni. 
Míg a német fegyverek diadalmaskodtak, nem igen jutott szerephez hazá-
jában. Mégis elítélte a győztes béke gondolatát, mert ez szerinte Magyar-
országot örökös háborúra kényszerítette volna. — „A Dunánál szélesebb 
állásokkal kell majd az országot körülvenni és a nemzet egész lakossága 
sem volna képes azokat megvédeni" — mondotta ő. De a verdun-i és 
somme-i kudarcok után, midőn a német győzelem már nem látszott olyan 
bizonyosnak s különösen mikor Oroszország is kiállt a küzdelemből, nép-
szerűsége a falu népe előtt nagy mértékben emelkedett. Mivel az orosz 
hadsereg számításon kívül esett, a magyar parasztok számára a háború 
elvesztette értelmét. Az ő szemükben a további küzdelem célja csakis a 
gyűlölt németek segítése volt. Ez az ok azonban nem látszott elegendőnek 
az öldöklés továbbnyujtására. Mind a katonák, mind a parasztok szívesen 
fogadták Károlyi osztrák- és németellenes politikáját és e német szolga-
ságban sínylődő országban, hol a generálisok parancsoltak, Károlyi lassan-
kint mindinkább azon embernek tünt fel, ki az általánosan óhajtott béke 
meghozatalára egyedül lesz képes. 

Budapesten néhány intellektuel csoportosult köréje: radikálisok, 
szabadkőművesek, szocialisták, többnyire zsidók, s valamennyien munka-
társai két folyóiratnak, melyek hatása vagy tizenöt év óta jelentékeny 
volt Magyarországon. A Huszadik Század a társadalmi szervezetre vonat-
kozó legmodernebb eszméket terjesztette, a Nyugat a nyugateurópai 
szellemi élet legújabb divatjait ismertette. Amazt Jászi Oszkár szerkesz-
tette, ki vagy húsz éven át nem minden intelligencia és jóakarat nélkül 
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védelmezte a nemzetiségi kisebbségeket, melyekkel Magyarországon gyak-
ran rosszul bántak. Ismertem őt nemrég, egyetemi hallgató korában. Igen 
derék fiú volt, de könyvtudós, holdkóros ábrándozó, amint azt a következő 
kis történet is bizonyítja. Egy alkalommal, mikor csecsemő fiát a dajka 
karjaiban látta, eszébe jutott, hogy ez a parasztleány saját gyermekét 
valószínűleg elhanyagolja a gazdag gyerek miatt. Azonnal elhozatta hát 
falujából a másik cscsemőt és megparancsolta a dajkának, hogy táplálja 
mind a két gyereket. Egypár hónap mulva a tejtestvérek halottak voltak... 
Ugyancsak ilyenfajta utópisztikus tévedést követett el ő miniszter korá-
ban is, mikor Erdélyben mind a román, mind a magyar parasztoknak 
fegyvereket osztatott széjjel, melyekkel ezek azután nem a hazájukat véd-
ték, hanem inkább egymást öldösték. 

Hatvany Lajos, egy gazdag zsidó- és bankár-család tagja, volt a 
Nyugat megalapítója és fenntartója. Mikor húsz éve megismerkedtem vele, 
csak francia könyveket olvasott és senkit sem becsült Sainte-Beuve-nél 
magasabbra. Élénk, lelkesedő temperamentumú ifjú volt ő; igyekezett 
félreismert tehetségeket felfedezni és a nyomorból kisegíteni. Számos 
kedves órát töltöttem el vele, atyjának főúri kényelemmel berendezett 
hatvani kastélyában (melyről a család magyarosított nevét is vette), vagy 
pedig Budán, a direktórium-korabeli, aranypolcos és győzelem-angyalkás 
cukrászdában. Egypár évvel később Párizsban láttam őt viszont, hová 
csak rövid időre jött. Ízlése ekkor már tökéletesen megváltozott. Megvolt 
ugyan még benne az a fiatalos hév és lázas lelkesültség, melyek fajára 
annyira jellemző hadonászó mozdulatokban szoktak kifejezésre jutni. 
Irodalmunkat azonban, mely szerinte túlságosan józan, megutálta s már 
csak a legmodernebb németeket tudta élvezni. Akkoriban egész idejét 
Berlinben töltötte s emlékezem rá, hogy egy egész csomó ismeretlen nevű 
teutont mint elsőrangú lángelméket emlegetett előttem. Ezek művei, 
szerinte, mind jóval felette állottak a francia írók munkáinak, az egy 
Charles Louis Philippe kivételével. 

A modernizmus jeligéje alatt Hatvany Lajos és társai határozottan 
szakítottak mindazokkal az erkölcsi és szellemi hagyományokkal, melyek 
a földmíves és pásztor Magyarországból egy régi és nemes nemzetet for-
máltak, s melyekhez az ember úgy ragaszkodik, akárcsak nálunk a Pro-
vence-hoz. Nyomtalanul eltűntek multnélküli irodalmukból azok a tipikus 
alakok, kik azelőtt benépesítették a magyar írók műveit. Jókai romantikus 
alakjait, báró Kemény büszke és fejes főurait, Mikszáth Kálmán víg és 
melancholikus parasztjait hiába keressük itten. Az avultas szimbolizmus-
tól zavaros műveikben, melyek antikváriumszagúak, nem maradt meg 
semmi abból az utánozhatatlan kesergő vígságból, mely a magyar nótá-
ban, a bor mellett, az álmok és könnyek keverékében olyan megkapóan 
szokott kifejezésre jutni. Sehol sem érzi ezekben az olvasó annak az illatos 
szellőnek a suhanását, mely az Alföldön szerteszéjjel meg-megrezegteti az 
akácfa levelét, és tovaröpíti a nyájak által fölvert porfellegeket, Petőfi 
szerelmi és csatadalainak semmi visszhangjára nem lelünk itten és egyik 
új ember sem hangolja fuvoláját Arany bucolikus zenéjéhez. Elismerem 
ugyan, hogy siralmas dolog volna, ha a jelen álmai azokhoz a gyerek-
nadrágokhoz hasonlítanának, melyeket az ősök ruháiból szabtak ki; azon-
ban minden irodalomnak valamit folytatnia kell, Hatvanyék új iránya 
pedig nem folytatott semmit, a nagy költő Ady kivételével, ki a magyar 
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dzsentrihez tartozott s az alkonyodó Magyarország kétségbeesett dalnoka 
volt. A Nyugat ezen költői, regényírói és novellistái nem az egészséges 
földmívelő Magyarországot, hanem Budapestet képviselték. Hasonlóak 
voltak ők azokhoz a dunaparti bérházakhoz, melyek hiú homlokzatukkal 
és nevetséges nagyzolásukkal sértik a szemet és a jóizlést. Mindnyájan 
a zsidó szellemet képviselték, lázas idealizmusával és ösztönszerű lázongá-
sával, mely kétezer év óta folyton szembeszáll a gyűlölt keresztény gon-
dolatvilággal. Szellemi törekvésük pedig végeredményképen oda irányult, 
hogy — kombinálva a börziánerek és kereskedők tevékenységével — Buda-
pestet a szemita érdekek és gondolatok nagy tárházává építsék ki, mely-
ben a nemzeti szellem eltorzulva, a Kelet álmai pedig egy szörnyű 
varázs folytán az Orczy-ház ropgyaiba bujtatva jelentek meg és a „jid-
disch" zsargont beszélték. E társaság szemében az orosz forradalom az 
Izrael által századok óta várt nagy nap hajnalaként jelentkezett. Ke-
renszky forradalma, minden óvatossága mellett is, hatalmas látókört 
nyitott meg a zsidó képzelet számára, mely csak a galopp-tempót ismeri. 
Azon hosszú kábel közvetítésével, mely Pétervártól Bielosztokon, Vilnán 
és Lembergen keresztül Budapestre fut, az itteni hitsorsosok jól tudták, 
hogy az oroszországi mozgalom még terjedni fog, mert az északi vidé-
keken készülődő felfordulások hatása messze, Európa szívéig el fog jutni és 
(ők legalább így remélték) a régi társadalmi rendet fejetetejére fogja 
állítani. 

1917 tavaszán ezek az eszmék töltötték be a Károlyi-palota szalonjait 
és tulajdonosuk kissé üres fejét. Ezekben a nyugatéhes keletiekben a nagyúr 
bámulta a kultúrát, mely tudatlansága miatt neki nagyszabásúnak lát-
szott és gondolataik merészségét, melyek túlzó természetének imponál-
tak. A zsidó intellektueleket pedig (kik nem voltak mind olyan gazdagok, 
mint Jászi vagy Hatvany), elvakította e dúsgazdag mágnás szeretetre-
méltósága, s elfelejtette velük inferioritásukat. Az általuk pazarul kimért 
dicshimnuszok csak növelték Károlyiban a már amúgy is túlzott bizalmat 
saját politikai képességei iránt. A legleleményesebbek közülök egyszerűen 
fejőstehénnek tekintették a grófot. így történt, hogy lassankint Károlyi 
személye köré csoportosultak mindazok, kik a küszöbön álló világfelfor-
dulástól valami hasznot reméltek, vagy akik mindenáron a békét akarták, 
vagy pedig egyszerűen csak megélhetést kerestek. 

Felesége, Katinka grófnő, mint ő maga, telve volt ambicióval és 
modernizmussal. Neki is megvolt a maga külön udvara, melyet főleg az 
exaltált zsidó feministák ós pacifisták népesítettek be. Vajjon hol kedvelte 
meg Károlyi Mihályné a környezetétől annyira idegen személyeket és gon-
dolatokat? Bizonyára nem atyjánál, Andrássy Gyula grófnál, ki típusa a 
konzervativ magyar főúrnak. Atyja, a Habsburg-ház odaadó híve, erősen 
ragaszkodott a német szövetséghez és osztályának nemesi előjogaihoz. 
Károlyiné, kinek ereiben tiszta arisztokrata vér csörgedez, típusa azon 
keleteurópai mágnásasszonyoknak, kiket Orosz-, Lengyel- és Magyaror-
szágban láthatni. Nagyszerű képviselője azon asszonyoknak, kik nagy 
vagyon és név élvezetében abban lelik örömüket, hogy kasztjukon kívül 
helyezkedve el, oly destruktiv eszmékkel játszanak, melyek le akarják 
rombolni mindazt, amit éppen legjobban szeretnek. Sok az együgyűség, de 
még több a gőg az ilyen eszmék naiv pártolásában, melyeknek sokszor 
éppen pártfogóik esnek leghamarabb áldozatul. Emlékezzünk csak vissza 
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azokra az 1789 előtti szeleburdi szépségekre, kik addig-addig kacérkodtak 
az új eszmékkel, míg végre is vérpadra jutottak miattuk. 

Mivel Károlyi erősen hangoztatta entente-körökben szerzett befolyá-
sát, Czernin gróf külügyminiszter a különbéke gondolatának idején puha-
tolódzás végett Svájcba küldötte őt. Károlyi viszont ugyanilyen célzattal 
előbb valami fura alakot, Diener-Dénest, későbbi külügyminiszterét, me-
nesztette Genfbe. Ez a zsidó, kinek azelőtt kölcsönkönyvtára volt, min-
dent össze-vissza olvasott, úgy hogy fejében csakúgy, mint olvasótermé-
ben, a legkülönbözőbb irányú gondolatok kavarogtak. Ő maga is írt egy 
munkát Leonardo da Vinciről, kit saját bevallása szerint sokáig képtelen 
volt megérteni, míg egy szép napon Marx Károly eszméinek világánál fel 
nem fedezte zsenialitását. Kopasz koponyáján szőke parókát hordott, mely, 
miként fejében a gondolatok, mindig ferdén állott. 

Mihelyt Genfbe érkezett, azonnal érintkezésbe lépett Guilbeaux-val 
és az egész világ ott található hírhedt défaitistáival. Természetes, hogy 
az entente ottani képviselői gyanus szemmel nézték ezt a zsidót; mikor 
pedig Károlyi is megjelent Genfben, bolsevizáló kijelentéseivel teljesen 
lehetetlenné tette magát. Diener-Dénes persze egyre csak a világforradal-
mat jósolta beszámolóiban, úgyhogy a hiszékeny mágnás holtbizonyosra 
vette annak bekövetkezését. A haza sorsa tehát Károlyit nem igen izgatta 
és Svájcban inkább azzal töltötte idejét, hogy Kálvin tisztes városában 
sorrajárta a háború alatt tetemesen megszaporodott éjjeli mulatóhelyeket 
s ott hatalmas dőzsöléseket rendezett. Természetes, hogy ilyen körülmé-
nyek között, mikor az angol követtől audienciát kért, ez egyszerűen az 
alkonzuljához utasította őt. A francia követ pedig, Monsieur Beau, midőn 
bejelentették neki Károlyit, állítólag ezt kérdezte titkárjától: „Pojácával 
vagy pedig befolyásos emberrel van-e dolgom?" — „Befolyásos pojácával" 
— volt a rövid válasz; az audienciát pedig megtagadták tőle. 

Károlyi hazatérte után azonban, a katonai helyzet rosszabbodásával 
és a német zsarnokoskodás fokozódásával népszerűsége folyton nőtt, 
Tiszáé rovására. Berlinben veszélyesnek jelezték őt, úgy hogy ártalmat-
lanná tételét ottan el is határozták. Ez ügy elintézésével egy olyan 
ezredest bíztak meg, ki Törökországban a magas körökben való kémkedés 
terén már csodákat művelt. Érintkezésbe lépett ez Károlyi egyik titkárá-
val, kiről tudta, hogy — nagy kártyás lévén — állandóan pénzzavarban 
szenved s igyekezett tőle nagy összeg ígérésével megszerezni ura levelezé-
sét. A titkár azonban hű volt és Károlyit értesítette az ellene tervezett 
fondorkodásokról. Látszólag elfogadta a német ajánlatát és az üzlet meg-
kötésére találkát tűzött ki neki. Az összejövetel megtörtént, de a tár-
gyalás befejeztével két detektiv lépett elő a szomszéd szobából, azzal a 
kijelentéssel, hogy az egész vesztegetési kísérletről jegyzőkönyvet vettek 
fel. Ez az eset, mely csakhamar köztudomásúvá lett, csak még jobban 
növelte Károlyi presztízsét, mert a magyarok már amúgyis torkig voltak 
a németeknek folyton növekvő prepotenciájával, mely gyaníttatta velük 
siralmas sorsukat német győzelem esetén. 

Mikor a bolgár, majd pedig az olasz front megbomlott és Francia-
országban Ludendorff hátrált, az általános fejetlenségben egyedül Károlyi 
látszott hivatottnak, entente-barátsága révén, kiutat találni. A képviselő-
házban nyiltan hirdette, hogy az ország érdeke a németekkel való szakítást 
követeli. „Le kell tenni a fegyvert — úgymond — és Wilson elnökre bízni 
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az ország sorsát, mert csak így lehet a minden oldalról fenyegető meg-
szállást elkerülni. A nyugat rokonszenvének megnyerése céljából pedig 
nagymérvű demokratikus reformokat kell végrehajtani." Ilyen szavak a 
Tisza lojális szellemétől áthatott Házban szentségtörésnek látszottak, 
úgy, hogy egyes képviselők meg akarták pofozni Károlyit, mások pedig 
hazaárulás bűntette miatt börtönbe szerették volna juttatni. A parla-
menten kívül azonban Károlyi beszéde a bizonytalan jövőtől való általá-
nos félelem miatt nagy visszhangra talált. Az utca tömege előtt prófétá-
nak tünt fel, ki megjósolta a nemzet bukását, hacsak el nem tér felvett 
hamis irányától. A magyar szívek mélyéből előtört a mindig hőn óhajtott 
függetlenség vágya, melynek megvalósítását ugyancsak Károlyitól várták. 
A törekvő mágnást tehát maguk az események vitték a hatalom felé. 

Október 22-én híre jött a bolgár front megbomlásának. Másnap, mikor 
nyílt ülésen bejelentették a horvát csapatok lázongását, és Fiume elszaka-
dását, Károlyi a szószékről hangosan hirdette a nemzeti katasztrófa el-
kerülhetetlenségét; a zsidó újságírók pedig, kik pár hét mulva már vad 
internacionalistákká vedlettek, „a haza érdekében" zajosan követelték a 
Wekerle-kormány lemondását. Ugyanaz nap, mikor a királyi pár Debrecen-
ben az egyetem megnyitására megjelent, a lakosság füttyel fogadta a ren-
det fenntartó osztrák gárdaezredet, és lehurrogta a Gotterhaltét, melyet 
a zenekar, elég szerencsétlenül, a Himnusz helyett játszott. Kassán pedig 
II. Vilmos császár ezrede megtagadta az engedelmességet. Budapesten 
a 32-ik gyalogezred, melyet Mária Terézia alapított, lefeküdt a kaszárnya 
udvarán, mert Magyarországon a katonák rendesen így jelezték a szolgálat 
megtagadását. Az országban szerteszéjjel kisebb-nagyobb zavargások tör-
tek ki. A hazaözönlő csapatok csak növelték az általános rendetlenséget. 
Százával és ezrével jöttek a különböző frontokról sovány, rongyos, két-
ségbeesett alakok, katonaszökevények, kik fegyvereiket eldobva kijelentet-
ték, hogy „eleget verekedtünk már ezekért a b . . . . németekért, kik rab-
szolgájuknak tekintettek bennünket". 

Az Astoria-szállodában (mert ebben a forradalomban is, mint az 
egész magyar közéletben, a kávéház és szálloda első helyen állanak), 
Károlyi és hívei megalakítottak egy olyan Nemzeti Tanácsot, amilyenek 
Prágában, Lembergben, Zágrábban és általán az összes osztrák tartomá-
nyokban, melyek Wilson elnök elvei alapján önálló nemzeti létet óhaj-
tottak kezdeni, már létrejöttek. Ez a Tanács, mely körülbelül harminc 
tagot számlált, elnökül egy Hock nevezetű plébánost választott meg, ki 
Coignard Jeromosra emlékeztetett és akivel valamikor sok jó korsó sört 
vagy hamis tokajit ittam a budapesti cigányok zenéjét hallgatva. Hatal-
mas termetű ember volt, hosszúkás, markáns vonású arccal, melyben gyö-
nyörű tubák-színű szemek ragyogtak. Érzékies száját csúnya fogak 
éktelenítették. Ékesszólása elsőrangú volt a korcsmalátogató papnak. 
Körülbelül harminc évvel ezelőtt az udvar és Budapest összes előkelőségei, 
gazdag zsidó nők is, valósággal rajongtak az ő szentbeszédeiért. 

Túlzásba vitt boudoir-botrányai azonban megszakították ragyogó 
papi pályáját. Budáról egy környékbeli plébániára száműzték, hol később 
képviselőnek választatta meg magát. Idejét ezentúl a plébánia, a képviselő-
ház, hírlapja szerkesztősége és a korcsma között osztotta meg. 

A Nemzeti Tanács első kiáltványa a háború azonnali befejezését köve-
telte. Programmjául a nemzetiségek teljes önállóságát és az ország terü-
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leti integritását tűzte ki. A plakátokon már Károlyi Mihály neve szere-
pelt. A „forradalom grófja" felszólította a külföldi kormányokat, hogy 
ezentúl minden ügyben csak hozzá forduljanak. A király ezalatt Gödöllőn 
tartózkodott. Ideges, tájékozatlan, habozó volt; mindenkitől tanácsot kért, 
végül pedig — bár ezt valamennyi tanácsadója ellenezte — magához 
hivatta Károlyit, ki sietett is megjelenni, mert bizonyosra vette, hogy 
most már ütött az ő órája. Mikor megérkezett a gödöllői kastélyba, szokat-
lan kép tárult eléje. Teljes összevisszaságban voltak itt a mágnások, 
parasztok, iparosok és kereskedők, kiket az uralkodó azért hívott meg, 
hogy az ország közvéleményét tanulmányozhassa. Ott voltak az erdélyi 
püspök, a budai plébános, a császári ház káplánja, több tábornok és ezre-
des, egy tengernagy, udvarhölgyek és vöröskeresztes ápolónők. A jelen-
levők legnagyobb része rosszakarattal fogadta a „forradalmárt", de mégis 
mikor Hunyady gróf közeledett hozzá, hogy őfelségéhez vezesse, mindenki 
tisztelettel tért ki a demokrata főúr elől, kiben már a jövő helyzet min-
denható urát sejtették. 

A király, ki sohasem rokonszenvezett Tiszával és a munkapárttal, 
nem idegenkedett Károlyinak miniszterelnöki kinevezésétől. Másfél óráig 
tárgyalt vele. Beszélgetésük közben Windischgrätz herceg Bécsből telefo-
non óva intette a királyt Károlyitól, az uralkodó mégis ebédre marasz-
talta őt, úgyhogy aznap este Károlyi bizonyosra vette másnapi kineve-
zését. 

Tíz óra tájban egy szalonban egyszerre csak a királynéval találta 
magát szemközt, ki minden bevezetés nélkül így szólt hozzá: 

— Gróf, segítsen rajtunk! Mentse meg a császárt, az uramat, a maga 
királyát. Azt mondták nekem, hogy maga forradalmat akar csinálni, és 
minket Magyarországról kiüzetni. Meg tudna maga ilyen szörnyűséget 
Tenni? Ugy-e, nem igaz? Gróf! Még egyszer az egekre kérem, mentse meg 
az uramat, hisz ő olyan jó ember! 

És anélkül, hogy választ várt volna, a császár-királyné elrohant, fakép-
nél hagyva a meglepődött grófot. 

Egy pár perc mulva a király így szólott Károlyihoz: 
— Gróf úr (és erősen hangsúlyozta a megszólításokban különben szo-

katlan „urat") okvetlen el kell mennem Bécsbe, hol a helyzet kezd aggasztó 
lenni. Jöjjön velünk, a vonat készen áll. Majd elintézzük ott a magyar-
országi ügyeket, mert hisz ön segíteni akar rajtunk, ugy-e? 

Károlyi meghajolt az uralkodó kérése előtt és vele ment Bécsbe. 
Útközben alaposan meggyőződhetett róla, hogy a király kivételével az 
udvari vonaton mindenki csak ellensége volt. Bécsbe érkezve, a király 
nagyon szívélyesen búcsúzott Károlyitól és megkérte, hogy álljon továbbra 
is rendelkezésére. Hiába várakozott azonban a gróf a Bristol-szállóban, 
újabb meghívást nem kapott. Megkérdezte végre a főudvarmestert, mitévő 
legyen? Ez azt válaszolta, hogy térjen vissza Budapestre, József főherceg-
től fogja megtudni őfelsége akaratát, mert az van „homo regius"-szá ki-
nevezve. Úgy látszik, Windischgrätz herceg tanácsai mégis csak győzedel-
meskedtek és az ellenállásra való törekvés elnyomta a király liberális 
hajlamait. 

Másnap reggel Károlyi Budapestre tért vissza. Egy szemtanú (francia 
fogoly tiszt) leírta nekem a fogadtatását! „Soha nem láttam ahhoz hason-
lót! A nyugati pályaudvar előtt óriási néma tömeg várakozott. Ezt a moz-

Napkelet. 2 
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dulatlan, fekete sokadalmat időnkint lassú áramlások járták át. A hul-
lámzó népség fölött a síri csöndben hatalmas zászlók lengedeztek. Piro-
sak, vörösek, skarlátok, pipacs-, tégla- és bíborvörösek voltak ezek a for-
radalmi jelvények, melyek különös kontrasztban voltak a tömeg fekete-
ségével és az ég szürkeségével. A néma gyülekezet egyszerre csak ketté-
vált, hogy utat engedjen a „nép vezetőinek"; feltűnt ezek élén Lovászy, ki 
a képviselőházban egy alkalommal azt merte kiáltani: „Mi entente-barátok 
vagyunk! Éljen a francia köztársaság! Éljen a szabadság!" Fel is akar-
ták akasztani miatta. Mögötte Garami, a Népszava szerkesztője; Bokányi, 
a szociáldemokrata; Linder ezredes és még mások, kiket mind zajosan 
éltettek. Végre befut a vonat és ennek hallatára kitör a tombolás. Min-
denki látni és éltetni akarja a perronon megjelenő Károlyit. Ki zsebkendőt, 
ki zöld gallyat, ki pedig nemzetiszínű zászlót lobogtat. Magyarország meg-
mentőjét üdvözlik az érkezőben! Károlyi elkezd szónokolni és izgatottan 
hadonászik. Senki sem érti, hogy mit mond, de minden pillanatban éljen-
orkán tör ki. Mindegy, mit beszél, mert úgyis vakon bízik benne az utca 
népe. Lovászy Márton egyszerre csak azt kiáltja oda Károlyihoz: 

— Ragadd magadhoz a hatalmat! Ha a király nem bízik is benned, 
bízik benned a nép! 

Egy másik hang pedig ezt ordítja a tömegnek: 
— Elvtársak, a népnek legnagyobb ellensége a király! 
Valamikor egy ilyen kitétel a rendőrséget véres rohamra indította 

volna, aznap azonban csak tapsokat váltott ki a tömegből. Károlyi 
kocsiba száll, és ekkor olyan valami történik, mitől eláll a lélekzetem. 
Szemeim könnybe lábbadnak, és egész testem reszket a meghatottságtól. 
A tömeg, mintegy parancsszóra, elkezd énekelni és az idegen szavak és a 
lassú ütem dacára is megismerem a „Marseillaise"-t. Ez a dal, hazám 
diadaléneke, melyet négy éve nem hallottam, és amely itten fajom dicsősé-
ges szabadságszeretetéről zeng! 

Micsoda gyönyörű pillanat volt az, mikor én, ki szegény haszontalan 
hadifogoly voltam, egyszerre csak e dallam hallatára a győzelem gondo-
latától áthatva nagynak éreztem magamat, éppoly nagynak, mint baj-
társaim, kik a lövészárkokban küzdhettek a dicsőség e napjának eléré-
séért. A hömpölygő áradat ekkor magával ragadott és én is kikiáltottam 
a zúgó hangorkán közepett lelkem örömét: 

— Le jour de gloire est arrivé!. . . 
Károlyi helyett a király a kabinetalakítással Hadik grófot bízta meg, 

kinek azonban semmi politikai presztizse nem volt. Hiába igyekezett tár-
gyalni a Nemzeti Tanács különböző pártjaival, hogy széthúzást szítva 
elérje annak febomlását. Nem állott kötélnek egyik frakció sem, sőt a 
gyülekezet egyhangulag kijelentette, hogy egységét semmi szín alatt sem 
engedi megbontani. Míg tehát Hadik nagynehezen összeállított egy obsku-
rus képviselőkből és reakcionárius hivatalnokokból álló kabinetet, a fő-
város és az egész ország lelkesedéssel a Nemzeti Tanács mellé állott, mely 
a közvélemény szemében a nemzeti függetlenséget és a különbékét jelen-
tette. Az összes állami hivatalok, a nagyiparosok, a bankok, a rendőrség, 
mind hozzászegődtek. A Károlyi amerikai körútja alkalmával gyüjtött 
dollárok Svájc közvetítésével épp a legjobbkor érkeztek meg: jók voltak 
az utca hangulatának melegen tartására. A Nemzeti Tanács felbuzdulva 
hirtelen szerzett népszerűségén, azon tanácskozott, hogy melyik napon, 
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milyen formák között lehetne dönteni az állam jövendő formájáról. Valaki 
november elsejét ajánlotta, de mivel az Mindszentre esik, ezt a dátumot 
nem fogadták el. A következő napot is elvetették, mert szombat fizetési 
nap lévén, alkalmatlannak látszott. A vasárnap mint ünnep szintén számí-
táson kívül esett. Végül november 4-ét állapították meg a forradalom 
kitörésének napjául, az események azonban nem várták meg a Tanács 
parancsszavát. 

VI. FEJEZET. 

A Habsburgok bukása. 
— Hol és mikor kezdődött a forradalom, azt magam sem tudom — 

szokta volt mondani Károlyi, ha érdeklődtek nála a róla elnevezett moz-
galomról. Október 29-én néhány ezer zavargó József főherceg ellen akart 
tüntetni. A felvonulókat a csendőrség a Lánchíd előtt puskatűzzel szét-
verte, úgy hogy a tüntetésnek négy halottja és negyven sebesültje lett. 
Másnap a város tele volt orosz minta szerint készített forradalmi színe-
zetű plakátokkal, melyek a bekövetkező bolseviki rendszer alatt azután 
vérvörös színükkel ós kápráztató szimbolizmusukkal igyekeztek hatni a 
kedélyekre. Egyesek ezek közül hatalmas vörös munkást ábrázoltak, ki a 
szétzúzott királyi korona fölött egy óriási vaskalapácsot lendített meg, 
mások katonát mutattak, ki a Habsburgok kétfejű sasát fojtogatja, 
ismét mások vérvörös betűkkel, szenvedélyes szavakkal a hadsereget szólí-
tották fel a fegyver letételére. „Ne lőjj, fiam, mert apád itt van a tüntetők 
között" — volt ezeknek állandóan visszatérő refrénje. 

Egy éjjel azután, egy óra körül, valami ismeretlen, valószínűleg Gön-
dör újságíró, igazi nevén Krausz Náthán, ki valamikor Amerikában vere-
kedő természetű szűcs-inas volt, elkiáltotta magát, hogy: 

— Gyerünk a Platzkommandóra! 
Néhány száz lézengő gyűlt köréje, s a meglepett helyőrség minden 

ellentállás nélkül bebocsátotta a Platzkommandó épületébe a forrongó-
kat. Valami zsidó táncmester, névszerint Heltai, kit sikkasztásért már 
többször elítéltek, tenniszcipőben a helyőrség parancsnoka elé állt és 
felszólította, hogy adja meg magát. Ez, valami öreg osztrák generális, ki 
úgyszólván egyedül volt a kaszárnyában, szó nélkül átadta helyét a tánc-
mesternek. Ugyancsak ezalatt egy másik zsidó, Jetvai, pedig egypár 
emberrel a telefonközpontot kerítette hatalmába. Lukasics városparancs-
nok ezek hallatára telefonon instrukciókat kért a Badenben időző király-
tól. Három óra tizenegy perc volt. Egy szárnysegéd azt válaszolta, hogy 
ő felsége alszik. 

— Keltsék fel, — erősködött a tábornok. 
A király végre fölkel, a telefonhoz lép és meghallgatja Lukasics jelen-

tését, mely arról szól, hogy véráldozat nélkül nem lehet rendet teremteni. 
— Nem akarom, hogy a népre lőjjenek! — volt a király határozott 

válasza. 
Mikor így intézkedett, a királyt valószínűleg ugyanazok az érzelmek 

vezették, mint néhány nappal azelőtt, mikor arról volt szó, hogy a bécsi 
helyőrség élére egy erélyes generálist állítsanak; ő akkor ezt a választ 
adta: 

— Nem kell nekem a maguk generálisa! Tünjék el az erőszak! Elég 
2* 



20 
vér folyt a harctéren! Nem akarok új háborút kezdeni népeimmel! Szer-
vezkedjenek úgy, amint kedvükre van! 

Vagy talán csak az apa aggodalma ébredt föl benne Gödöllőn maradt 
gyermekei miatt? Ez utóbbi föltevés mellett szól az, hogy három perc 
mulva az udvarmester már kiadta a telefonparancsot a gyermekek Bécsbe 
szállítására. 

Reggel felé, mikor Károlyi hazatért lakására, ajtaja előtt egypár 
matróz éljenzéssel fogadta, őt. Mivel ezek mind dalmátok és horvátok vol-
tak, Károlyi csodálkozással azt kérdezte tőlük, hogy vajjon a magyar 
függetlenségért óhajtanak-e küzdeni? 

— Eszünk ágában sincs — volt a válasz —, mi forradalmat akarunk, 
mert az a fő a matrózoknak! 

A király e délelőtt folyamán végre rászánta magát, hogy Károlyira 
bízza a kabinetalakítást. 

Károlyi egypár szocialistával és 48-assal meg is alakította a kor-
mányt és telefonon le is tette a hűségesküt a királynak. Az utca azonban 
ezt nem vette tudomásul; felvirágozott teherautókon mindenfelé katonák 
száguldottak a városon keresztül, s üdvlövésekkel éltették a köztársasá-
got. Idillikus „őszirózsás forradalom" volt ez, inkább farsanghoz hasonlí-
tott, semmint valami komoly népharaghoz. Az utcákon táncoltak és ittak 
az emberek. A felvonulók vörös- és nemzetiszínű zászlókat lengettek, 
melyeknek rúdjára, a kétfejű sasok helyébe krizantém-csokrokat kötöttek. 
Egyes katonacsoportok a pályaudvarokra siettek s ostrom alá vették az 
induló vonatokat; mások a dunai hajókat kerítették hatalmukba, hogy 
hamarabb hazakerülhessenek. 

A tisztek sapkáiról fiatal leányok leszaggatták a császári rozettákat 
és őszirózsát tűztek helyükbe. Egy kapitányt, ki ellenállott, a csőcselék 
agyonvert. Fosztogató bandák megtámadták és teljesen kirabolták a kato-
nai raktárakat. A csőcselék benyomult a Keleti pályaudvarra, lerángatta 
a német felírású plakátokat és megakadályozta a készenlétben lévő csapa-
tok elindulását a frontra. Este pedig az általános öröm közepett a város 
egy félreeső sarkában egypár puskalövés dördült el. 

Alig vették észre az arra járókelők; pedig e lövések Tisza István 
halálát jelentették. A király ezalatt Schönbrunnban volt. Éjjel 11 óra 
tájban Windischgrätz Lajos herceg kiment hozzá. A kastély minden 
ablaka sötét volt. Az óriási épület teljesen lakatlannak látszott. A her-
ceg személyesen mondta el nekem emlékeit, melyek bár oly közeliek, 
mégis úgy tűnnek már fel, mintha százévesek lennének. A császári 
dolgozószoba előszobájáig eljuthatott anélkül, hogy bárki is feltartóz-
tatta volna. Sehol se katona, se lakáj. A nagy ünnepi termek mind 
üresen állottak. A díszes környezet, mely máskor körülvette a császárt, 
most nyomtalanul eltünt. A generálisok, az admirálisok, a főpapok és 
főnemesek csakúgy, mint a lakájok, elhagyták urukat. Hötzendorfi Conrad, 
ki nemrégen vállalta magára a jólfizetett testőrparancsnoki állást, most, 
a veszély órájában kereket oldott; valószínűleg nyugodtan aludt Villach-
ban lévő kastélyában. Ezt a különös magányt látva, a herceg ilyenképen 
töprengett magában: 

— Vajjon hol vannak ma a Lobkowitzok, az Auerspergek, a Clamok, 
a Schwarzenbergek, a Czerninek, az Eszterházyak? Hol vannak a Zichyek, 
Batthyányiak, a Festetichek, a Kinszkyek, Ausztria-Magyarország e nemes 
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főurai, kik századok óta a trón zsámolyánál térdeltek és élvezték a csá-
szári és királyi kegyeket?! . . . 

A király legutóbbi születésnapja alkalmával adott ünnepség jutott 
azután eszébe a hercegnek. Reichenauban voltak, alig három hónapja: 
augusztus 17-én, a wartholzi villában. A főasztalnál a Mária Terézia-
rend lovagjai ültek. Hötzendorfi Conrad bombasztikus beszédben dicsőí-
tette ő felsége érdemeit, majd pedig a lovagok valamennyien egyszerre 
felállottak s kardjukat égnek emelve örök hűséget esküdtek az uralkodó-
nak. A zene pedig rázendített a Gotterhaltéra... Milyen kontraszt volt 
az a mai csenddel és elhagyatottsággal szemben. Schönbrunni kastélyá-
ban a király-császár aznap teljesen egyedül volt. 

Windischgratz herceg végül is elérte a császár előszobáját. Az óriási 
teremben mindössze egy szárnysegéd volt jelen. 

— Ő felsége várakozik önre — jelentette emez és bevezette a gobelin-
szalonba, hol a király e szavakkal fogadta: 

— Hallotta már, hogy Tiszát meggyilkolták?. . . Rettenetes dolog! 
Semmi melegség sem volt azonban hangjában, mert hisz sohasem 

szerette túlságosan a magyar miniszterelnököt. 
— Engedje meg — mondotta Windischgratz —, hogy még egyszer 

óva intsem Károlyitól. 
— Jó, jó — válaszolt a király —, Károlyi nagyon derék ember. 

Magyarországon a nép vele van. Teljes erőnkből támogatnunk kell őt. Most 
már miniszterelnököm és elrendeltem a katonaságnak, hogy álljon rendel-
kezésére. 

A herceg megkérdezte, vajjon Károlyi letette-e a hűségesküt. 
— Igen — válaszolt nevetve a császár — és azt hiszem, most fordult 

elő először a világtörténelemben, hogy egy miniszter telefonon tette le a 
hűségesküt. 

Másnap azonban Károlyi, az utcai mozgalmakat komoly forradalom-
nak minősítve, a királytól hűségesküjének felbontását kérte. 

József főherceg, ki épp akkor abban a szobában volt, honnan Károlyi 
telefonált, beszélte nekem el e jelenetet. Egy pár pillanat mulva már 
letette Károlyi a kagylót és kijelentette, hogy ő felsége fölmentette esküje 
alól. Ezzel az egy szóval elismerte az uralkodó Magyarország önállóságát. 
Az a paktum, mely Szent István országát a Habsburgok birodalmához 
kötötte, megszünt érvényben lenni. Amit századok küzdelmei nem tudtak 
kivívni, azt most a lehető legegyszerűbb módon megtette egy kis telefon-
beszélgetés. 

Két órával később érkezett Schönbrunnba Windischgratz és gróf 
Andrássy Gyula külügyminiszter, Károlyi apósa. 

Belépve a császár dolgozójába, látták, amint izgatottan telefonál. 
A császárné mozdulatlanul állott férje mellett. A császár észrevette láto-
gatóit és intett nekik, hogy lépjenek közelebb: 

— Budapesttel beszélek — mondotta idegesen —, azt követelik most 
tőlem, hogy mondjak le, a magam és utódaim nevében. 

E szavak hallatára Windischgratz kiragadta a kagylót a császár 
kezéből, hogy megakadályozza őt a további tárgyalásban. Károly király 
nem ellenkezett. 

— Mitévő legyek? — mondotta. — Ma reggel feloldottam Károlyit 
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esküje alól. Ez az utolsó engedmény, amit tehetek. Most még lemondáso-
mat is követelik! A gyáva gazemberek elhagynak! De nem fogok lemon-
dani! Nincs jogom hozzá. Tegyenek ezek az urak, amit akarnak, az adott 
szavukkal, de én nem szegem meg eskümet. 

Andrássy, kit megdöbbentett vejének árulása, így szólott: 
— Lehetséges-e, hogy már ennyire süllyedt volna? 
Windischgrätz pedig mindent megtett, hogy kimutassa a császárnak 

az egész magyar forradalom mesterkélt voltát. A császár azonban más 
véleményen volt. Ő úgy képzelte, hogy a forradalom túlnőtt Károlyin. 

Erre Andrássy lépett a telefonhoz, mely ugyanazon az asztalon volt, 
amely előtt Napoleon szokott volt ülni, és amelyen a négyéves háború 
alatt annyi fontos rendelkezést írtak alá. 

— Megbolondultál, hogy a király lemondását követeled? — kiáltotta 
a telefonba. 

— Ha nem mond le, elzavarjuk őt, mint egy rossz cselédet — vála-
szolta Batthyány, ki egypár héttel azelőtt még ő felsége személye körüli 
miniszter volt. 

Eközben Bécsben is kitört a forradalom. Windischgrátz herceg azt 
ajánlotta a királynak, hogy vonuljon vissza egy tiroli kastélyba. A királyné 
azonban nem akart tágítani, sőt még a Burgba is szeretett volna vissza-
menni, csak azért, hogy megmutassák a népnek a jogukba vetett bizalmat. 
Arz vezérkari főnök ugyanakkor az olasz frontról érkezve az ő szokásos 
udvarias hangján bejelentette, hogy a fegyverszüneti tárgyalások meg-
kezdődtek és hogy a császár-királynak nincs többé egy megbízható százada 
sem az egész monarchiában. Néhány nap mulva Bécsben kihirdették a köz-
társaságot, Budapestről pedig a magyarok követelték a király lemondását. 
November 12-én egy öttagú küldöttség érkezett Eckartsauba, az ideiglenes 
magyar kormány egy üzenetét hozva magával. A király állva, sápadtan, 
könnyes szemekkel hallgatta végig az államforma megváltoztatásáról 
szóló határozatot. 

— Uraim — kérdezte végül —, hát ennyire gyűlölnek engem a magya-
r o k ? . . . . 

— Nem, felség — volt a válasz —, de önállóan akarják intézni orszá-
guk sorsát. 

Károly király erre búskomoran így válaszolt: 
— Semmit sem tudtam keresztülvinni hőn óhajtott terveimből. Né-

peim számára békét, nyugalmat, boldogságot akartam és kénytelen vol-
tam folytatni a háborút. Én előre láttam a pusztulást, a végső össze-
omlást. Milyen sors vár reám? Úgy akarnak-e elbánni velem, mint XVI. 
Lajossal, vagy II. Miklós cárral? Vagy pedig hazámból fognak kiutasítani, 
mint valami közönséges gonosztevőt? 

Majd pedig hozzátette: 
— Mondják meg Károlyi grófnak, hogy a nemzet akaratát, bármilyen 

legyen is az, el fogom ismerni. Nem akarok népeim boldogulása elé állni. 
Ha távozásom hasznukra lehet, ám legyen. 

Négy napra reá, november 16-án Budapesten is kikiáltották a köz-
társaságot. Ezen a napon tartották utolsó ülésüket a képviselők és a 
főrendek. Gyászos jellegű volt az. Alig hangzott el egypár szó a letűnt 
idők búcsúztatására. Tisza emlékét egyik ház sem merte dicsőíteni, pedig 
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húsz éven át állottak az ő tekintélyének uralma alatt. Pártfelei általában 
nem voltak oly bátrak, mint vezérük. Legtöbben közülök meg sem jelen-
tek; biztosabbnak tartották elszéledni a vidéken. Néhány színtelen szónok-
lat után a képviselők és a főrendek összeszedték irataikat és holmijaikat 
s beszállva lent várakozó fiakkerükbe, szerteszéjjel vitték magukkal a 
multat. 

Délután a vidéki tanácsok küldöttségei gyűltek össze ugyanazon a 
helyen. 

Negyvenezer ember vonult fel a Westminster mintájára épített parla-
ment elé. Tisztek és katonák voltak a főbejárat egyik oldalán, papok és 
lelkiatyák a másikon. A néma, komor tömeg fölött a szürke légben az ősz 
csípős szele lengette a vörös- és nemzetiszínű zászlókat, melyeken már 
csak hervadt krizantémok díszelegtek. A főbejárat magas gótíve alatt 
végül megjelent Károlyi. Mellette Lovászy, Búza Barna, Szende, Batthyány 
gróf, Böhm, Bokányi, Linder, Kúnfi, Hock, Jászi, Garami, Diener-Dénes 
és a nemzeti tanács összes főbb tagjai állottak. Károlyi beszélni akart, 
de senki sem halotta fátyolos hangját. 

A nagyúr után Bokányi, a munkások képviselője lépett elő. Szegényes 
ruha volt rajta, puha filckalap a kezében; durva, feketehajú, vastag-
bajuszos fejét a nyers megvilágítás jól kidomborította a tömeg közül. 
Érces, domináló hangon szólalt meg a gyakorlott népszónok: 

— Elvtársak!... — ordította és erre a szóra az egész tömeg, mintha 
meg lenne igézve, előretört és tompa morajjal adott megelégedésének ki-
fejezést. 

Ez az értelmetlen zúgás lassan mindinkább erősödött, míg végül fül-
siketítő éljenzésben tört ki, valami frenetikus zajban, melyben mintha 
ott tombolt volna a megszerzett szabadságok egész öröme. A köztársaság 
ezzel ki volt kiáltva. Károlyi esküre emelte jobbját. Minisztertársai követ-
ték példáját és utánuk a jelenlévők ezrei és ezrei nyujtották kezeiket az 
égnek, mint ahogy az a francia forradalom idejéből fennmaradt rajzokon 
oly gyakran látható. 

És még aznap este, hogy teljes legyen a hasonlóság a hajdan nálunk 
lepergett jelenetekkel, József főherceg, a „homo regius", megjelent a 
Nemzeti Tanácsban, Habsburg nevéről és rangjáról lemondott s letette 
a hűségesküt Hock plébános kezébe. 

VII. FEJEZET. 

Károlyi diadala. 

Magyarországon különösen a teljes önállóság visszaszerzésének 
örültek a hazafiak s mámorukban majdnem elfelejtették a katonai veresé-
get, az entente állásfoglalásáról pedig általában alaptalan optimizmussal 
beszéltek. Magyarországon a legutolsó magyar paraszt lelkében is él a 
haza eszméjének mély átérzése. A nemzetet, melyben számos nemzetiség 
él együtt, egy teljes, szétválaszthatatlan egésznek tudja, melynek életereje 
az idők viszontagságai közt is mindenkor megmaradt. A magyar hazát 
egy tökéletes szervezetnek képzeli el, melynek minden eleme a közös 
jólétet szolgálja, úgy, hogy egy porcikája sem szakadhat ki anélkül, hogy 
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az egész meg ne sinylené. Mitévő legyen az Alföld a hegyvidékek fája, 
vasa és szene nélkül? Hogy élhetnek meg a hegyi lakók, ha nem kaphatják 
meg a síkság búzáját és gyümölcseit? Bár a magyar nép általában elég 
maradi, történelméről mégis olyan élénk képet alkot magának, mely 
messze felülmúlja a máskülönben műveltebb népek ilyirányú tájékozott-
ságát. A közszájon forgó népdalok már magukban véve is olyan roman-
tikus multat érzékítenek meg, mely a régi nagyság és önállóság álmát 
sohasem engedi kiveszni. Az októberi forradalom után végre, három-
százados küzdelem után, beteljesült a régi vágy! Magyarország elválha-
tott Ausztriától. Elhihető-e, hogy a magyar történelem egy ilyen gyö-
nyörű fordulópontján Szent István koronáját feldarabolnák! . . . Mindenki, 
azzal érvelt, hogy csakis Oroszország kényszerítette Magyarországot 
Németország karjaiba. Most a keleti veszély elmúlt, semmi sem áll többé 
a francia-magyar barátság útjában. „Igaz ugyan, hogy keményen ki-
tartottunk a németek oldalán, de hát ezt már így kívánta az adott 
szavunk — mondották. — Köztudomású dolog, hogy a németeket mindig; 
gyűlöltük, a franciákkal ellenben mindig rokonszenveztünk. Most minden 
kényszer nélkül tesszük le fegyvereinket, mert hisz a magyar csapatok 
nem az ellenség elől hátrálva jöttek haza. Szabad akaratunkból hagyunk 
fel a háborúskodással, mert ezentúl semlegesek akarunk lenni. Tehát mint 
egyenlőjogú tárgyalófelek akarunk az entente színe elé állani és nem mint 
legyőzöttek. Az entente a mult Magyarországa ellen küzdött, mely akarata 
ellenére volt kénytelen a német érdekeket védeni. Mai hazánk egészen más, 
mint a régi. Az a Magyarország, mely lerázta az osztrák bilincset, szabad, 
demokratikus állam akar lenni, mint Franciaország vagy Anglia. Fogad-
janak szívesen a Nyugatnak e nagy népei, kiket mi a Kelettel szemben 
századokon át saját testünkkel védelmeztünk." 

Én, ki sokáig éltem a magyarok között, egész bátran állíthatom, 
hogy e fent vázolt érzelmek őszinték voltak, legalább is a vidéki lakosság 
legnagyobb részénél, kik a németeket és osztrákokat mindig egyaránt 
gyűlölték és megvetették. Ha a magyar paraszt a németről beszél, azt 
szokta mondani: „Kutyából nem lesz szalonna." Midőn Bismarck egy 
alkalommal a magyar pusztán járt, a sok németgyalázó nóta annyira 
meglepte, hogy kétségének adott kifejezést a német-magyar szövetség 
létrejöttének lehetősége felől. A franciák ellenben egykori közös küzdel-
mek emlékét hagyták hátra a magyar hagyományokban. Szereti őket a. 
magyar parasztság liberális gondolkozásuk miatt is, mert ugyanez a szel-
lem vezette őket, mikor 1848-ban az osztrák ellen küzdöttek. Az igazság-
kedvéért azonban ki kell fejeznünk csodálkozásunkat afelett, hogy azok 
az újságírók és politikusok, kik ötven éven át a német-barátság mellett 
korteskedtek, nem átallották most hirtelen köpönyegfordítással a nép-
hangulatot kiaknázni és a franciák iránt érzett rokonszenvre hivatkozni. 

Hogy tudták ezek elfelejteni azt az ötven esztendőt, melyen át 
Magyarország arisztokráciája, ipara, kereskedelme és minden fontos vál-
lalata testestől-lelkestől Berlinnek hódolt meg? Micsoda különös el-
vakultságnak volt az betudható, hogy nem vették fontolóra az entente 
lekötöttségét és figyelmen kívül hagyták azt az erkölcsi kötelezettséget 
is, mely győzelem esetén a szövetségesek megjutalmazását követeli? Végül 
pedig elmondhatták-e magukról a magyarok, hogy oly sok nemzetiségből 
álló hazájukban megteremtették a lelki egységet, a közös haza szeretetén 
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alapuló egységet? Vajjon mindazok a fajok, melyeket Szent István koro-
nája egyesített, szintén az ezeréves Magyarország oszthatatlanságát 
vallották-e? A szerbek, románok, rutének és tótok nem hangoztattak-e 
ugyanolyan önállósági törekvéseket, amilyenekért a magyarok századokig 
küzdöttek? 

A budapesti újságírók természetesen az ilyenfajta ellenvetéseket nem. 
hagyhatták teljesen figyelmen kívül, de mégis úgy tettek, mintha azok 
nem is létezhetnének, mert talán azt remélték, hogy a fanatikus entente-
barátság hangoztatásával sikerül majd félrevezetni a szövetségeseket. 
Károlyi Mihály pedig addig emlegette mindenfelé, hogy ő „persona grata'' 
az entente-nál, míg végre maga is elhitte és szinte örömmel vállalta 
magára a fegyverszünetkérés megalázó szerepét. A sajtó természetesen 
megfelelő reklámot csinált e lépésének, olyannyira, hogy a jó magyar 
honfiak a legvérmesebb reményekkel néztek a belgrádi út elé, mely az ön-
álló Magyarország képviselőit Franchet d'Espérey generálissal volt 
hivatva összehozni. 

Károlyi, hogy megnyerje a republikánus tábornok tetszését, igyeke-
zett a lehető legdemokratikusabb kísérettel megjelenni előtte. Magával 
vitte evégből Bokányi szocialista vezért és Csernyák kapitányt, a munkás-
és katontanács képviselőjét, kik a forradalmi Magyarország pacifizmusát 
voltak hivatva jelképezni. Vele volt még Jászi Oszkár, ki az új kormány 
liberális nemzetiségi politikáját képviselte. Hatvany Lajos az európai 
szellemet testesítette meg, mely szellem állítólag a Nemzeti Tanácsot is 
áthatotta. Károlyi mindezt annyira fontosnak tartotta, hogy még saját 
ruházatának megválasztásával is a demokratikus szellem visszatükrözé-
sére törekedett. Szürke sportöltönyt vett fel e célból. 

Este, mikor ezek az urak elhagyták hoteljüket, hogy Franchet 
d'Espérey lakására menjenek, annyira biztosra vették ebédre való ott-
tartásukat, hogy egypár levelezőlapot is vittek magukkal, melyeket a 
desszertnél — mint gondolták — majd aláirathatnak. 

A fogadtatás azonban egészen másképen ütött ki, mint ahogy ők azt 
képzelték. Két petroleumlámpától gyéren megvilágított terembe vezették 
őket. A tábornok vezérkari főnökének és egy szerb ezredesnek kíséretében 
jelent meg. Kurta fejbólintással üdvözölte a küldöttséget s a kandalló 
elé állva, így szólott: 

— Rossz a világítás, ugye? Maguk tehetnek róla! Miért vágtak el 
kivonulásukkor minden villanydrótot? 

Károlyi ekkor előlépett és bemutatta társait. Midőn Csernyák került 
sorra, a generális közbeszólt: 

— Hát már ennyire süllyedtek?! 
Károlyi ezután egy hosszú memorandumot olvasott fel, melyben az új 

forradalmi Magyarország érzelmeit fejtegette: „Hazánk most jutott elő-
ször abba a helyzetbe, hogy önálló akaratát tudtul adhassa az entente-
nak. A nagy háborút, mely egész Európát lángba borította, a porosz 
militarizmussal szövetkezett hűbéries és autokrata monarchia okozta. 
A megbukott rendszer gúzsban tartotta mindazokat, kik ellenezték a 
háborút és a nemzeti és demokratikus jogok kiküzdéséért harcoltak. 
Kossuth Lajos Magyarországa bilincsekbe volt verve. Nem volt szava 
abban másoknak, mint a németbarát nagyuraknak, kik a nemzetiségeknek 
is ellenségei voltak. A Budapesten kitört októberi forradalom azonban 



mindezt alaposan megváltoztatta. Mi, kik itt vagyunk, nem a király, 
hanem a nép kiküldöttei vagyunk.. . Ünnepélyesen kijelentjük, hogy nem 
vállalunk felelősséget a bukott rendszer bel- és külpolitikai cselekmé-
nyeiért. Mi demokraták vagyunk, kik az általános titkos választójogot 
és a földosztást akarjuk országunkban megvalósítani. Mi pacifisták 
vagyunk és határozottan ellenezzük a német szövetséget. Lelkes hívei 
vagyunk a népek szövetségének . . . November 1-je óta nem vagyunk többé 
ellenségek. Mi most semlegesek akarunk lenni. . . Segítsenek ezen törek-
vésünkben. Eszközöljék ki a csehektől és lengyelektől, hogy engedjék át 
a nekünk annyira szükséges szénküldeményeket... Ne bánjanak el erő-
szakosan velünk és ha már országunkat mindenáron meg akarják szállni, 
akkor legalább küldjenek angol, francia vagy amerikai csapatokat, de 
mindenesetre kíméljenek meg a szerb, román, cseh vagy gyarmati katona-
ságtól . . . Végül még arra kérjük tábornok urat, hogy támogassa a demo-
krata magyar kormányt, mely céljául a békét, a jogreformokat és a népek 
önrendelkezési jogát tűzte ki." 

Franchet d'Espérey, ki az egész idő alatt állva maradt a kandalló 
előtt, így válaszolt: 

— Thököly, Rákóczi és Kossuth, e nagy magyar hősök neveit, kik 
a németség ellen küzdöttek, minden francia tisztelettel ejti ki. 
Az általuk képviselt nemzettel Franciaország mindig rokonszenvezett. 
De 1867 óta Magyarország német befolyásnak vetette magát alá és bűn-
részese lett a germán rablóösztönöknek. Ezt a Magyarországot nem 
tudjuk szeretni többé. Együtt küzdöttek önök Németországgal, együtt 
fognak bűnhődni is. Sajnos azonban, hogy a szegények fogják a meg-
szállást leginkább megsinyleni, mert hisz a gazdagoknak módjukban áll 
elmenekülniök. Ön azt állítja, hogy az egész magyar nemzet nevében 
beszél, pedig valóban ön csak a magyar fajt képviseli. Nagyon jól ismerem 
én az önök történelmét. Maguk mindig csak elnyomni igyekeztek az idegen 
vérbeli nemzetiségeket, úgy, hogy ma ellenségeik sorába állottak a csehek, 
románok és szerbek. Tőlem függnek ezek és csak egy szavamba kerülne 
országuk elpusztítása. Azt hiszik önök, hogy Franciaország el tudja 
felejteni a budapesti újságok gyalázó kifejezéseit?... 

— Nem minden újság — vágott közbe Jászi —, csak a nacionalisták... 
— Jó, jó, tudom mit állítok — válaszolt nyersen a generális. — 

Önök nagyon későn jöttek hozzánk. Csak két héttel ezelőtt is sokkal 
többre becsültem volna semlegességi kijelentésüket. Most, hogy már 
Belgrádban vagyok, semmi hasznom sincs belőle. Csak azért állok szóba 
önökkel, mert Károlyi Mihály vezetése alatt állanak. A háború alatt 
tisztességes embernek ismertük őt. Magyarország nehéz helyzetét ma 
egyedül ő képes némileg enyhíteni. Sorakozzanak tehát mögéje. 

Ezek után a generális felszólította Károlyit és Jászit, hogy kövessék 
őt dolgozószobájába, hol átadta nekik a fegyverszüneti feltételeket, majd 
pedig a vezérkari főnökre és a szerb ezredesre bízva a magyarázgatásokat, 
ő maga elment ebédelni. 

A fegyverszüneti feltételek, melyeket a generális, a magyarok tár-
gyalási szándékait megtudva, hirtelen megállapított, csupán azt célozták, 
hogy Mackensen hadseregét, mely Romániát és Erdélyt még mindig meg-
szállva tartotta, ártalmatlanná tegyék. Éppen ezért kívánta főleg a 
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magyar vasutak szabad használatát. Ez a szerződés, melyet a szerb vezér-
karral együtt állapított meg Franchet d'Espérey, pontosan megjelölte azon 
területeket, melyeket Péter király csapatainak kellett megszállni és azon 
élelmiszereket, állatokat és anyagokat, melyeket a magyarok voltak 
kötelessek szolgáltatni; a románokat azonban számításon kívül hagyták, 
úgy hogy természetesen ezek külön követelésekkel léptek fel. A francia 
kormány ugyanis különös módon fogta föl a keleti hadseregek vezérlő 
generálisának hatáskörét és elmulasztotta az 1916-i francia-román 
szerződésnek megfelelőleg őt utasításokkal ellátni. Természetes, hogy 
ilyen körülmények között a generális csak határkiigazításokat végzett 
Erdélyben, az északi részre vonatkozólag pedig, teljesen tájékozatlan 
lévén az entente szándékait illetőleg, semmiféle megállapodást sem javasolt. 

Ezeket a hiányokat azonban könnyű lett volna pótolni, mert hisz 
a generális a fegyverszüneti szerződést csak átmeneti megállapodásnak 
szánta. A legfelsőbb tanács azonban nem tett semmit ennek kijavítására, 
úgyhogy a hevenyészve készített szerződés hónapokig maradt alapja 
minden érintkezésnek, mely a magyarok és szomszédaik között létrejött. 
A Belgrádban kötött megállapodás hiányai tehát mindinkább érezhetőkké 
váltak, mert olyan helyzetekre is azt kellett alkalmazni, melyekre annak 
megkötésénél nem is gondolhattak. 

A fegyverszüneti szerződés, mivel Magyarország területét szinte 
érintetlenül hagyta, igen enyhének volt mondható, a magyar delegátusok 
mégis szörnyűségesnek találták. „Fel fognak minket akasztani odahaza, 
ha ezeket a feltételeket elfogadjuk" — mondották. Nagyon leforrázottan 
érkeztek tehát vissza Budapestre, s Hatvany Lajos mindenfelé beszélte, 
hogy Belgrádban úgy fogadták őket, mintha valami néger törzs kiküldöttei 
lettek volna. 

Károlyi önbizalmát is nagyon megrendítették a belgrádi élmények. 
Azzal igyekezett menteni presztizsét, hogy Franchet generálist bretagne-i 
származású nyers katonának mondotta, ki egyáltalán nem képviseli a 
francia közvéleményt. A fegyverszüneti szerződést mégis elfogadtatta és 
folyton csak azt hangoztatta, hogy a békét Wilson elnök elvei alapján 
fogják megkötni, tehát nem kell félni annak szigorúságától. És ekkor már 
belopódzott a számításaiba egy gondolat, melytől mindent remélt: „Egy 
kis bolsevizmussal majd csak kivergődünk a hinárból." 

A belgrádi kiábrándulást nemsokára egy újabb csapás követte. 
Magyarországon évszázadokig nem is ismerték a nemzetiségi kérdést, mert 
itt, aki jó katona volt, az földet és nemességet kapott. A nagy magyar 
nemesi családok közül sokan szláv, román, sőt török eredetűek is, mint 
például a Bánffy-család. Csak 1830 körül, midőn az akkori forradalmi 
korszak nyugtalanságában a nacionalista gondolkozás és irodalom ki-
fejlődött, vagy még inkább, midőn Bécs rátért a „divide et impera" elv 
álnok alkalmazására, ütötte fel fejét Magyarországon a nemzetiségi kérdés. 
Az 1848-i magyar szabadságharcban már erősen elmérgesedett formában 
jelentkezett. Az osztrákok által felbérelt Jellasicsok és Kara Georgevicsek 
horvátjai és szerbjei, valamint a Bukarestből felizgatott erdélyi oláhok 
ekkor mind a felkelt magyarságra törtek. Minden gyűlölködés ellenére, 
a Kossuthok, Széchenyiek és Deákok liberális korszaka mellőzött minden-
féle megtorlást, s a magyar államférfiak továbbra is csak azt hirdették, 
hogy az ország jóléte csakis a nemzetiségek egyetértésére támaszkodhatik. 
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A következő nemzedék azonban már nem mutatott ennyi bölcseséget. 
Meglepő dolog (de a zsidók csak végletet ismernek), a szemita sajtó hatása 
alatt valami túlzó nacionalizmus fejlődött ki, úgy hogy az eddig jó szom-
szédságban élő nemzetiségek mindinkább eltávolodtak egymástól. De még 
ekkor sem ragadtatta magát a magyar sovinizmus arra a szégyenletes dur-
vaságra, mely például a poroszok lengyelországi módszerét jellemezte. Soha 
nem történt meg, hogy Magyarországon megkorbácsoltak volna egy szerb-
vagy románajkú lakost csupán azért, mert anyanyelvén imádkozott! 
Az ezirányú magyar mozgalom indító rúgója inkább csak valami gyer-
mekes hiúság volt, mely kávéházi vitákban, vezércikkekben és választási 
szónoklatokban tombolta ki magát. Ha az „elnyomás" kifejezés tehát 
a magyarok viselkedésének jellemzésére nem felel is meg, annyit mégis 
el kell ismerni, hogy a nemzetiségeket nem tekintették egészen egyen-
rangúaknak. Nem tettek semmit, vagy csak alig valamit a más nyelvűek 
anyagi és szellemi életének fejlesztésére. E részben tehát pusztán büszke-
nemtörődömség volt a hibájuk. 

A magyarok az általuk elhanyagolt nemzetiségek hűségének kérdésé-
ben is hatalmasan csalódtak. Az állam keretén belül kínált önkormányzat 
most már nem elégítette ki az idegenajkúakat. Közvetlenül a fegyver-
szüneti szerződés megkötése után az erdélyi oláhok egy nemzeti bizott-
ságot alakítottak, mely teljes önállóságot követelt. Jászi Oszkár ezek 
hallatára lesietett Aradra tárgyalni az oláh nép megbizottaival. De hiába 
buzdította ezeket hűségre és ígért, megoldásképen, egy keleti Svájcot 
nekik, ezek már semmiről sem akartak hallani. Türelmét veszítve, végre 
ő is a bolsevizmussal fenyegetőzött: „Vigyázzanak — mondotta —, a béke 
nincs már a Fochok és más generálisok kezeiben, kik cseppet sem külön-
böznek a Hindenburgoktól és Ludendorffoktól. Az európai szovjet-köz-
társaság fog dönteni e kérdésben. Hiába tettek egyes nagyhatalmak külön-
féle ígéreteket a cseh és román imperialistáknak; az új köztársaság nem 
fog ezekkel törődni. Moszkva éppen a napokban küldötte Budapestre a 
szovjetek képviseletében Rakowski elvtársat. A népbiztosok a jövő-
emberei, ők fogják diktálni a békét . . . " 

Kérdés, hogy Jászi ezen szavaiban mennyi volt a taktikázás és 
mennyi az őszinte meggyőződés? Mint magánszemélynek, ennek a radiká-
lis burzsoának a kommunizmus bizonyára ellenszenves volt, de mint poli-
tikusnak, kinek ábrándjai sorra buktak (hisz a rutének, tótok, szerbek 
is követték az oláhok példáját), jól esett az a gondolat, hogy az általános 
felfordulás egy olyanféle állapotot fog létrehozni, melyben se győző, se 
legyőzött nem lesz többé. 

Időközben az országban, akárcsak nálunk 1793-ban, mindenfelé 
parasztlázadások törtek ki. A falusi lakosok az eddig ismeretlen „köz-
társaság" szót „közös társaság"-nak magyarázták és azt hitték, hogy 
jogukban áll ezentúl kirabolni a kastélyokat, felszántani a legelőket és 
kivágni az erdőket. Ezt a feltevést az idegenajkúaknái a faji gyűlölet is 
szította. Minden községnek volt továbbá elintézni valója a jegyzővel vagy 
a boltos zsidóval. Hisz a négyéves háborúban a Hinterland és a front 
között a legtöbb levelezésnek a jegyzők és zsidók elleni bosszútervek 
adtak anyagot. Hisz mindenfelé csak zsidó intendánsokat lehetett látni. 
A szabadságos katonák dühös szemmel nézték a Hinterlandban lebzselő 
elegáns bevásárlókat, kik a szegény frontkatonák bőrén gazdagodtak meg. 
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A falu zsidainak sem lehetett megbocsátani gyanus eredetű meggazdago-
dásukat, mert hát az egyszerű parasztfurfang nem tudta felérni ésszel 
a gyors sikerhez vezető fortélyokat. A jegyzők pedig azáltal vonták 
magukra a nép haragját, hogy a háború alatt a falvakban ők végezték 
a rekvirálásokat, melyek a világ minden parasztjának a szemében mindig 
csak igazságtalanok lehetnek. Hogy el tudjuk képzelni a magyar paraszt 
haragját, ismerni kell az ő büszkeségét, melyet halálra lehet sérteni 
azáltal, hogy a rekvirálások folytán két ló helyett már ezentúl csak egyet 
foghat be. A vidéki csendőrséget, mely azelőtt nagyszerűen meg volt szer-
vezve, nemrégiben feloszlatták, úgy hogy nem volt, aki megvédje a nép-
ítélet elől a jegyzőket és a zsidókat. Mindenfelé véres falusi tragédiák 
játszódtak tehát le. Budapesten nem volt már se szén, se fa. A bányákat 
és az erdőket az ellenséges nemzetiségek szállották meg és mindenféle 
forgalmat megakadályoztak. A külvárosok gyárai kénytelenek voltak meg-
állani és munkásaikat ezerszámra elbocsátani. Ebben a kemény közép-
európai télben a fűtő- és világítóanyag hiánya fokozott keserűséget 
okozott. Az élelem is fogytán volt már a városban, mert a vasutak sem 
rendelkeztek többé kellő mennyiségű szénnel. 

Ezalatt pedig az összes határokon, a fegyverszüneti szerződés figyel-
men kívül hagyásával, cseh, oláh és szerb csapatok tolakodtak be mind 
közelebb az ország szívéhez, állítólag azért, mert fajtestvéreik hívták 
őket. Ellenállásról szó sem lehetett, mert hisz Károlyi, midőn hatalomra 
jutott, elrendelte az általános fegyverletételt. Hadügyminisztere pedig, 
Linder ezredes, ki bátor katona volt ugyan, de elkeseredett exisztencia, 
kijelentette az eskütételre összegyűlt tisztek előtt: „Azt hittük, hogy az 
az ideál, amelyért küzdöttünk, megérdemel minden áldozatot, pedig ma 
mint felelős miniszter határozottan állíthatom, hogy tévedtünk. Csakis 
a pacifizmusból születhetik egy új, győzedelmes világrend. Nem akarok 
többé katonát látni!" Természetes, hogy erre mindenki, aki csak tehette, 
otthagyta a katonaságot és más foglalkozás után nézett, vagy hazament 
családjához. Csak a hontalan és tehetetlen lézengők maradtak meg az 
állam szolgálatában, kik az akkor dívó könnyű katonai szolgálatért 
szívesen zsebelték be a jó zsoldot. 

A hadügyminiszter túlzott pacifizmusa még Károlyit is megrémítette, 
úgy hogy Lindert nemsokára felmentette állásából. Környezetének 
destruktiv befolyásától azonban nem tudott szabadulni és ő maga is 
lehetetlen rendeleteket osztogatott. Az olasz frontról hazatérve például, 
egypár jól fegyelmezett csapatnak sikerült keresztülverekedni magát a 
fosztogató osztrák és szlovén lakosságon és teljes fegyverzetben hazaérni 
Budapestre. Károlyi ezeket is lefegyvereztette. Sőt még azt is megtette, 
hogy írásban fordult a lembergi, krakói és gráci hadtestparancsnokság-
hoz, arra kérve ezeket, hogy minden magyar katonától szedjék el a fegy-
vert, megfosztva így saját országát minden védekezési lehetőségtől. 

A fegyverszüneti szerződés megtartásának ellenőrzése végett Buda-
pesten volt ugyan egy szövetségközi bizottság, de ennek vezetője, Vix 
francia alezredes, hiába igyekezett Magyarország ellenségeit a Franchet 
d'Espérey által megállapított vonalak mögött tartani. A csehek nem 
törődtek az ő tiltakozásaival, mert a legfelsőbb tanács megengedte nekik 
a tót vidékek megszállását egész a Dunáig. A belgrádi szerződés ilyen-
forma megsértése Vix alezredes helyzetét nagyon kényessé tette, mert 
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így nélkülözött minden morális alapot ahhoz, hogy a fegyverszüneti szer-
ződés megtartását követelhesse a magyaroktól. A románok sem törődtek 
a belgrádi szerződéssel, hanem siettek az 1916-ban nekik ígért területeket 
elfoglalni és rekvirálni mindenféle nyersanyagot és élelmet, állítólag azért, 
hogy megtorolják a Mackensen-hadsereg rablásait. Mindent megtett a 
katonai misszió vezetője annak bizonyítására, hogy pártatlanul akar 
eljárni a belgrádi szerződés alapján. Nemcsak a magyarokra rótt ki bün-
tetéseket, hanem a cseheknek, oláhoknak és szerbeknek is küldözgetett 
szigorú hangú jegyzékeket. Ez azonban nem sokat használt, mert a be-
nyomult katonák diadalmámorukban mitsem törődtek e jegyzékekkel. 

A belpolitikában sem volt rózsás a helyzet. A Károlyi köré csopor-
tosult pártok megegyezése, mely az októberi forradalom sikerét biztosí-
totta, most már csak a mult emlékei közé tartozott. A szocialista és 
polgári párt miniszterei állandó veszekedéssel töltötték idejüket. Mivel 
Magyarországon a túlsok nagybirtok visszás helyzetet teremtett, a föld-
reform keresztülvitelét mindenki szükségesnek tartotta, csak a módoza-
tokban voltak nagy eltérések. A polgári párt miniszterei egy konzervativ 
kisgazdaosztályt akartak volna alapítani, a szocialista miniszterek ellen-
ben a nagybirtokokat parasztszövetkezetekre akarták volna bízni. A pol-
gári pártbeliek határozottan pártolták a rend fenntartására alakult tiszti 
századokat, míg a szocialisták, a katonatanács izgatásaira hallgatva, 
azok feloszlatását követelték. A polgári miniszterek erélyesen el akartak 
nyomni mindenféle kommunista mozgalmat, melynek magvait az Orosz-
országból hazatért katonák hintették el, a szocialisták ellenben szívesen 
paktáltak olyanokkal, kiknek eszményei az övéikkel azonosak voltak s kik 
csak a keresztülvitel módjaira nézve különböztek tőlük. 

Minden időben és minden országban tehetetlennek bizonyult egy had-
sereg és karhatalom nélküli polgárság. Még inkább állott ez Magyar-
országra nézve, hol a polgári elem, mely nagyobb részében zsidókból áll, 
még teljesen szervezetlen. Velük szemben a szakszervezetekben tömörült 
munkásság állott, mely körülbelül kétszázezer tagot számlált és amely az 
általános fejetlenségben az egyedüli fegyelmezett alakulat volt. Károlyit 
természetes ösztönei mindinkább balra vonzották, úgyhogy ő maga 
rendelte el a tiszti századok feloszlatását és ismertette el a bolsevizmust 
mint politikai pártot. A nagybirtokok, bankok és gyárak szocializálásá-
nak tervét elfogadta, úgyhogy végül egymásután odahagyták őt had-, 
bel- és földmívelésügyi miniszterei. Ha szemére vetették túlságos radika-
lizmusát, így szokott válaszolni: „Gyorsvonatba ültem. Akik nem akar-
nak ilyen sebesen velem utazni, szálljanak ki." 

A polgári miniszterek csakugyan ki is szálltak. A Nemzeti Tanács erre, 
hogy új kormány alakulhasson, Károlyit megtette köztársasági elnöknek, 
nem várva be a nemzetgyűlés összeülését, melynek összehívása az általá-
nos zűrzavarban állítólag lehetetlen volt. Az új államfő a kilépett minisz-
terek helyébe szocialistákat hívott meg. Ő maga pedig beült a budai várba 
a király helyébe. Gyermekkori álmai végre beteljesedtek! 

Fordította: Régnier Viktor. 
(Vége következik.) 
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