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A S Z Á Z A D F O R D U L Ó T Ó L A V I L Á G H Á B O R Ú I G . 
Irta: Ferenczy Valér. 

KÉTSÉGTELEN, hogy a századforduló ideje, szellemi áramlatai, akár 
kulturális, akár világpolitikai eseményei, mozzanatai ép ma ismét 
érdekelnek bennünket. És ez az érdeklődés jogosult szubjektive, 

valamint objektive. Mi, akik a századforduló éveiben éltük gyermekkorun-
kat, akik akkor kezdtünk a gyermek érdeklődésével, riadt, kielégítetlen 
tudnivágyással körültekinteni a világ jelenségei között, ma is a vissza-
emlékezés izgalmával idézzük vissza magunkban a századvégiség, a «fin 
de siecle» sokféle mozzanatát. «Századvégiség ! Sajátos idő ; a XIX. század 
végén felbukkanó, feltünedező irodalmi és művészi irányzatok, divatok ; 
korántsem egyöntetű, de szeszélyes csapongásukban, színességükben, sok-
rétűségükben mégis a kort annyira jellemző törekvések, szellemi áramlatok, 
amelyeknek fuvallatát, részben serkentő, részben sorvasztó lehelletét a 
levegőben lehetett érezni ezekben a nem is olyan régi, de sokban mégis any-
nyira elmult, elfelejtett időkben !» E sorok a századvégiség művészi atmo-
szférájáról iródtak, oly jelenségekről, amelyek számunkra a gyermekkor 
emlékeivel vannak egybeszőve. De nemkevésbbé jelentős nekünk a század-
forduló akkor, ha nem művészi vagy irodalmi jelenségeire pillantunk vissza, 
hanem politikai fejlődését tekintjük, ha szigorú objektivitással igyekszünk 
magunknak számot adni a világkép kialakulásáról a XX. század kezdetén. 
Mert épúgy, mint ahogy egyéni értelemben ez az idő volt a legnagyobb 
kihatással mindazokra, akik akkor nyerték a gyermekkor legfontosabb 
benyomásait, úgy az emberiség egyetemes története, sors-alakulása szem-
pontjából is döntő, következményeiben alá nem becsülhető események szín-
tere volt a világ századunk elején. 

A századforduló sorsforduló ; sokban azok az események ágyazták 
meg a mai kort, annak minden végzetességével együtt. Ily szemszögből 
nézve, még kis részleteiben is jelentőseknek látjuk a századvégi és század-
eleji éveket, és nem véletlen, hogy itt is, ott is találkozunk új könyvekkel, 
kiadványokkal, amelyek valamilyen szempontból a századvégi és világ-
háborúelőtti kor eseményeivel foglalkoznak. Most jelentek meg például — 
posztumus kiadásban — Wittenek, a századvégi korszak egyik legbefolyá-
sosabb államférfiának emlékiratai. Ki ne emlékeznék Wittére, aki 1905-ben 
Roosevelt közreműködésével Amerikában megkötötte a békét a japánok-
kal — vesztett háború után előnyös békét —, megjátszva a politikai sakk-
játék akkor feltűnést keltő mesterjátszmáját? És ugyancsak most akadunk — 
Fővárosi Könyvtárunk új szerzeményei közt — egy egész különös francia 
kiadványra, amely megdöbbentő adatokat tár fel a francia-orosz barátság 
történetével kapcsolatban, a cári orosz levéltárakban föllelt okmányok, 
titkos diplomáciai levelek alapján. Ezek a levelek főként a híres orosz köl-
csönnek a francia piacon való elhelyezésére vonatkoznak — és a nagyarányú 
vesztegetési kampányra, mellyel az orosz kormány a francia sajtót a kölcsön 
érdekében megfizette. Ne feledjük, ez volt az a bizonyos, két és fél milliárd 
aranyrubel összegben a francia pénzpiacon elhelyezett államkölcsön, amely-
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ről Witte emlékirataiban úgy emlékezik meg, mint alighanem addig a leg-
nagyobb kölcsönről, amelyet állam valaha fölvett és amelyet aztán többé 
soha nem kaptak vissza a francia betevők. Még most nem olyan régen, a 
huszas évek elején, Herriot utazott Oroszországba azzal a céllal, hogy a 
szovjetkormánnyal ennek a kölcsönnek ügyében tárgyaljon. Herriot útjának 
mindössze egy eredménye vol t : «La Russie nouvelle» c. érdekes, nagy 
elfogulatlansággal és sok közvetlen, elevenséggel, vonzó emberi hangnemben 
megírt könyve ; ami a kölcsönt illeti, emlékezhetünk, hogy útja eredmény-
telen volt. Nos t ehá t : a cári orosz kormány levéltáraiban föllelt titkos 
levelek arról világosítanak fel bennünket, hogy ez a hírhedt kölcsön miként 
jött létre és vált népszerűvé Franciaországban, annyira, hogy nemcsak a 
nagytőke, hanem a kis betevők széles rétegei is jegyezték (hiszen később 
ép Herriot kifejezetten a demokrácia jelszavaival «a kisemberek védelmében» 
tett kísérletet az új Oroszország urainál). 

Az errevonatkozó titkos diplomáciai levelezést föltáró könyv kitűnő 
Fővárosi Könyvtárunk tárgymutatójában ily bejegyzéssel szerepel: A. Raf-
falovitch, «L'abominable vénalité de la presse». A kötetből azonban meg-
tudjuk, hogy a Raffalovitch nevű úr nem szerzője a könyvnek, hanem a 
cári orosz rezsim egy azóta elhalt egyénisége, egy tekintélyes orosz köz-
gazdasági és pénzügyi szakember, aki Párisban élve, ott a legnagyobb körül-
tekintéssel intézte a francia sajtónak orosz érdekből, a cári kormány utasí-
tása szerint folytatott lepénzelését és erről számszerű adatokkal, rideg, de 
olykor ironikus tárgyilagossággal referált leveleiben urainak és parancsolói-
nak, a cári Oroszország minisztereinek, főként Kokovtzevnek és Wittenek. 
Ami pedig a kiadvány címét illeti: «A sajtó gyalázatos megvásárolhatósága», 
ez szó szerinti idézet Raffalovitch egyik leveléből, amelyben ugyancsak 
miniszterének számol be a francia hírlapírókkal folytatott üzelmeiről. 

A kötetben, melyet a párisi Librairie du Travail adott ki, néhány 
levél fakszimilében is van közölve a cári uralom e titkos megbizottjától, 
továbbá valami Verneuil nevű tőzsdeügynöktől, aki mint felhajtó, illetve 
közvetítő szerepelt s akire Raffalovitch nagyon haragudott, mert — mint 
minisztereinek megírta — «üresfejű, hiú, fontoskodó, ügyetlen» (olykor 
nagyobb összeget ígért valamelyik francia lapszerkesztőnek, mint amennyiért 
az illető esetleg kapható lett volna), nyilván azonban mégse tudta szolgá-
latait nélkülözni. Ugyancsak fakszimilében látunk egy elszámolást is 1904-ből 
vagy ötven francia lap címével s mellette az összegekkel, amelyeket a lap 
akkor kapo t t : «Figaro — 5000, Petit Journal — 4000, Petit Parisien — 
3000, Journal — 4000,» stb. Hogy milyen gyakran kaptak a lapok ilyen 
összegeket, az nem látható, de nyilvánvaló, hogy egészbenvéve nagy pén-
zeket vett fel a francia sajtó és pedig évtizedeken keresztül; az errevonat-
kozó levelezés 1897-től 1917-ig terjed. 

Egyébként túlzás volna azt mondani, hogy a kötet, mint olvasmány, 
elejétől végig le tudna kötni ; hiszen ezek a 437 oldalon közölt levelek rész-
leteikben csak ritkán érdekesek a mai olvasó szempontjából, a kötet sajtó 
alá bocsátása pedig nem mondható gondosnak, főleg mert teljesen mellőzi 
azokat a jegyzeteket, kiegészítő adatokat, amelyek nélkül egy ilyen levelezés 
mulhatatlanul hézagos marad a későbbi olvasó számára. De ami joggal meg-
ragad a kötetben, az a kiemelkedő lényeg, a szörnyű tény, hogy mondhatni 
egy egész ország közvéleményét évtizedeken át az orránál fogva vezették 
a lepénzelt, rendszeresen «szubvencionált» sajtó eszközeivel. És a még ször-
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nyűbb tény, hogy ez az egész kampány, a cári Oroszország francia szimpátia-
szerzése, melegágya volt azoknak a politikai üzelmeknek, amelyek lényegbe-
vágó mozzanatokat képeztek a világháború előkészítésében. Már az 1909. 
és 1912. években kelt levelek, amelyeket Raffalovitch Kokovtzev miniszter-
elnökhöz írt, látjuk a világégés végzetszerű előjeleit. Igy pl. 1909 március 16-i 
kelettel az orosz titkos megbízott a következőket írja az orosz kormány 
fejének (az egész levelezés francia nyelven folyt) : 

«Miniszter úr, 
A politikai helyzetkép undorító: már látni véljük egy általános 

konflagráció csiráit (így !), miután Szerbia magatartását az osztrák katonai 
és imperialista párt túl követelőnek találja. Már látni véljük az osztrák-
magyar hadsereget, amint elfoglalja Belgrádot, majd ránézve kínos guerilla-
harcokba keveredik a hegyek közt, tetézve egy, Ausztria és Montenegró 
közti háborúval, továbbá Bosznia-Hercegovina felkelésével, ugyanakkor 
pedig csehországi zavargásokkal. Már látjuk előre, amint Oroszország 
mozgósít és, ellenvetéseinek több súlyt adandó, néhány hadtestet az osztrák 
határhoz küld; Németország majd ugyanígy válaszol a mi határainknál, 
Franciaország ezt cselekszi keleti határánál, Anglia pedig hajórajt meneszt 
a Balti tengerre. Miközben így áll a játszma az európai sakktáblán, a 
különböző államok hitele meginog, az üzlet — a katonai szállítókét kivéve — 
pang; akkor majd még egyszer tárgyalni fognak, utána pedig kitör az 
általános háború». 
12-ben már végkép kiérett a helyzet, most már a francia államférfiak, 

Poincaré miniszterelnök és Klotz francia szenátor sürgetik az orosz kor-
mányt, adjon nagyobb összeget a francia-orosz szívélyes egyetértés — entente 
cordiale — megolajozására. Raffalovitch nem szívesen nyúl az orosz kincs-
tár zsebébe ; ily értelemben ír Kokovtzevnek. 

«Elnök úr, 
Felkeresett engem Lenoir úr, hogy megkérdezze, történtek-e már 

fizetések annak a sajtóműveletnek az ügyében, amelyet Ön ismer s amely 
iránt mi, Excellenciád és én, egyformán ellenszevvel viseltetünk. Dehát 
a mi egyéni érzéseinket háttérbe kell szorítanunk, tekintettel Poincaré úr 
és Klotz úr útmutatásaira, amelyeket Lenoir tolmácsolt. 

Úgylátszik, hogy az Ön francia kollégája bosszankodik a radikális 
és szocialista sajtó által kezdeményezett kampány miatt, amely kampány 
lényegében ezt mondja: nem megyünk bele olyan háborúba, amelynek 
kiindulópontját a kelet ügyei és nevezetesen Szerbia és Ausztria viszonya 
képeznék. 

Hogy ez a sajtókampány megbéníttathassék, kellene valamelyes pénz. 
Lenoir tehát eljött, hogy megmondja nekem .. . (Itt részletek következnek 
arranézve, hogyan kezdték meg a sajtó puhítását.) . . . Én erre vállat-
vontam s azt mondtam, hogy már kissé sok volna 3 hónapon keresztül 
havi 2000 frankot fizetni e lapok valamennyiének, továbbá, hogy bennün-
ket Szent-Péterváron ez az egész miskulancia nem érdekel, bármennyire 
is szeretnénk francia kollégáink iránt előzékenyek lenni. A fejős tehén 
szerepéből azonban nem kérünk! Ön majd tudtomra fogja adni, igazam 
volt-e vagy sem. De az én véleményem az, hogy legalább valamit kapjunk 
is a pénzünkért». 
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A további levelezésben ez az ügy folytatódik ; Raffalovitchnak nem 
tetszik a dolog, ő úgy találja, hogy Isvolsky, a párisi orosz nagykövet el-
ügyetlenkedte, nagyon engedékeny volt a francia kormánnyal szemben, 
oly eredménnyel, hogy az orosz államkincstári hitelügyek vezetője, Davidov 
úr, 300.000 frankot volt kénytelen rendelkezésre adni, amiből aztán 100.000-et 
hamarosan ki is fizettek, oly céllal, hogy a francia baloldali sajtó ne elle-
nezze Franciaország belekeverését a keleteurópai konfliktusba. De azon-
kívül rendszeresen kapott pénzt a jobboldali sajtó is, hogy kellőképpen 
szívén viselje a két nemzet egyetértését, sőt előfordult, hogy egyes szer-
kesztők «szubvenciót» kérő levelekkel fordultak az orosz kormányhoz, így 
pl. 1913 jan. 25-én az «Actualité financière» c. pénzügyi hetilap szerkesztője, 
13 febr. 1-én pedig a Matin pénzügyi szerkesztője ír hosszú levelet Davidov 
őnagyméltóságának az «Oroszország érdekében fáradhatatlanul folytatandó 
közgazdasági és pénzügyi propaganda» ügyében. 

Ami a Poincaré-kormány és az orosz nagykövet által létrejött veszte-
getési akciót illeti, erre nézve érdekes még Raffalovitch egyik levele Davidov-
hoz, amelyben a következőket írja : «A közvetlen hasznunk — feltéve, 
hogy helyesnek ismerjük el az ügyvitelnek azt az elvét, amelyhez Isvolsky 
úr annyira ragaszkodott s amely ügyvitel aztán teljesen kicsúszott a kezé-
ből, mihelyt Poincaré úrral tárgyalt a dologról — a közvetlen hasznunk az, 
hogy leveszi minden gondunkat a hírlapírók személyét, a szétosztásnak min-
den problémáját és minden felelősségét illetően. Ők vállalták, hogy elhallgat-
tatnak minden támadást Oroszországgal szemben, úgy a parlamentben, mint 
a sajtó azon részében, amellyel operálnak. . . . Ez az egész sajtóügy, amely-
nek részleteit megírtam Önnek, igen érdekes, igen különös. Sajátságos világí-
tásba helyezi a kormány eljárását és a politika módszereit. Az erre vonat-
kozó okmányok megérdemlik, hogy levéltárainkban gondosan őrizzék, ép-
úgy mint Verneuil híres levelét a mukdeni csata után». 

Raffalovitch, a cári kormány «magán-tanácsosa», ahogy riválisa, az 
orosz nagykövet a hűvös diplomata fölényével nevezi, haza, Szent-Pétervárra, 
a miniszterelnökhöz írt, ugyancsak a könyvben közölt leveleiben — nyilván 
igen éles elméjű, aránylag előrelátó ítéletű tagja volt ennek a társaságnak, 
mely akkoriban a magas politika kártyáit keverte. De arra aligha gondolt, 
hogy valamikor ezek a levelek még ki fognak kerülni a cári kormány titkos 
levéltárából. 

ESTI SÉTA. 
Paysage. 

Olyan a síkság mintha cukorport 
Szórt volna rá a bánatos égbolt. 

Puszta egészen, mégis úgy érzem, 
Városi estén járok e télben. 

Mintha előttem, mintha mögöttem 
Nagy paloták állnának a ködben. 

Semmi se zajlik, mégis e csendbe 
Mintha sebes szán siklana csengve. 

Igen, ez a hely valami cáros, 
Palotás, régi, északi város. 

— Felkel a szél és zúgva, keményen 
Szórja a felhőt széjjel az égen. 

S mint kivilágított toronyóra 
Hidegen néz a hold le a hóra. Porubai Pál. 


