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

I. FEJEZET. 
Bismarck arcképe. 

1899 őszén egy francia fiatalember érkezett Budapestre. Senki sem 
várta őt az állomáson s minthogy egy árva szót sem tudott magyarul, 
csak nagynehezen sikerült poggyászát kiváltania és azután lakására 
találnia. 

Midőn az embert nem kedvtelései, hanem kényszerítő körülmények 
űzik, az idegenbe való érkezésnek első percei kínosak szoktak lenni. 
Nyomasztólag hat ránk ilyenkor az a gondolat, hogy hosszú hónapokat kell 
majd eltölteni olyan emberek között, kiket csupán a Sors jelölt ki szá-
munkra. Magyarországra való érkezésem — azon a bizonyos őszi délutá-
non — egy hosszú tanulással eltöltött időszaknak a végét jelentette. Hány, 
de hány szürke napot nem kellett eltöltenem messze a természettől az 
iskola rabságában, unalmas tanulmányokkal és a vizsgák hosszú soroza-
tával, míg végre egy szép napon jutalmam az lett, hogy a közoktatás-
ügyek minisztere a budapesti egyetemre küldött francia lektori minőség-
ben. Míg két kézitáskám nyomasztó súlyával és a konflis kocsis értelmet-
lenségével küzködtem, intenziv iróniával nehezedett rám az élet egész 
furcsasága. Keserűséggel a szívemben gondoltam arra, hogy az a sok 
iskola-nap, melyet később az unalmas sorbonne-i előadások követtek, s az 
a hosszú, éveken keresztül mindig egyirányban törtető céltudatos erő-
feszítés most abban csúcsosodott ki, hogy megérkeztem erre az állo-
másra, éppen ennek a városnak és nem egy másiknak, kellős közepére, 
csakis azért, hogy egypár ifjúból álló hallgatóság előtt kipakoljam 
tudásomnak azon kis poggyászát, melyet húsz évig csomagoltam és amely 
annakidején úgyszólván egyetlen tőkém is volt. 

Mikor végre megérkeztem bútorozott szobámba, poggyászomat letéve 
komikus keserűséggel szemléltem azt a pár négyszögmétert, amely felé 
Párizs óta, sőt még ennél is régebben, gyermekkorom óta, folyton, örökö-
sen hajtott a végzetem. Szobámban körülnézve az udvarra nyíló ablak 
gyenge világításában egy ágyat, egy asztalt, két széket, egy repedezett 
moleszkin divánt, és egy a mennyezetről lelógó gázcsövet pillantottam 
meg. A falon pedig az ágy felett Bismarcknak egy arcképe függött. Len-

* Készséggel közöljük a Tharaud testvéreknek, e kitünő francia íróknak a bolseviz-
mus alatti Magyarországról szóló művét, mint művészi értékű korképet, magyar fordítás-
ban. Hazánk iránti meleg rokonszenvük némi viszonzásaként is szívesen tesszük ezt. Csak 
azt jegyezzük meg, hogy politikai nézeteikkel — szépirodalmi folyóirat lévén — sem 
szolidaritást nem vállalunk, sem nem vitatkozunk. Némely téves adataikat, mik idegen 
írók részéről nem lephetnek meg, szintén szükségtelennek látjuk kiigazítani. Elvégezheti 
azt a magyar olvasó magában. Szerk. 
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bach festménye után készült fénykép-lenyomat volt ez, melyet annak-
idején valami leipzigi kiadó Németországban és az annak befolyása alatt 
álló országokban nagy számban terjesztett. Ez az arckép nem ábrázolta 
őt egyenruhában, hegyes sisakjával a fején és a vaskereszttel a nyakában; 
nem is az a kép volt ez, melynek vásznán a művész Rembrandtot utánozva 
minden fénysugárt a széles homlok sziklájára összpontosított. Ez 
nem volt a vaskancellár, sem a katona, sem az államférfiú, hanem egy 
nyárspolgáriasan öltözött öreg úr, kinek fején széles karimájú fekete 
kalap volt. Igazi keletporoszországi junker, egy olyan Bismarck, aki 
mintha egész életét vidéki birtokán töltötte volna, csupán földjeinek mű-
veltetésével és bérletének ellenőrzésével törődve. Ez arc láttára azonban 
érezni lehetett, hogy akár történt valami megrendítő ennek az embernek 
életében, akár nem, egy magasvérű állat jelenlétében vagyunk, kinek aka-
rata vaskeménységű, gondolatai pedig egyszerűek, de mély gyökerűek. 

Meghagyjam-e a falon az öreg junkerfejet, erős állkapcsával és mély-
vágású, bozontos szemöldök-ívei alól szigorúan sötétlő nézésével? Négy-
szemközt éljek-e ez ellenséges arccal? Itt maradjon-e ő szemem előtt reg-
gel, este, mindig, egész életemben?.... Töprengéseim közben a szürkü-
let homálya lassan belepte szobámat, úgy hogy a nagykalapú ember 
képe mindinkább elmosódott a falon. Magam is holt fáradt voltam már, 
és úgy éreztem, mintha lénye szertefoszlana a fokozódó sötétségben. Hát 
azért törettem magamat, Isten tudja hány óráig fél Európa harmadosz-
tályainak fapadjain, hogy végül mint valami hajóroncs, idevetődjem e kép 
elé? — gondoltam bosszankodva. De furcsa is az ember! . . . Mégis, mikor 
egy kis idő mulva meggyujtottam a mennyezetről lelógó gázcsövet, és 
újból megpillantottam a nagykalapú embert, örömet éreztem. Nem vol-
tam többé egyedül a szobában. Az a kemény ellenséges arc hirtelen 
eszembe juttatott sok régi megszokott gondolatot. Párbeszéd indult meg 
közöttünk és e váratlan találkozás némi színt és romantikus kaland-ízt 
kölcsönzött szürke érkezésemnek. Nem gondoltam, hogy egy ilyen nagy-
tekintélyű vendéggel fogok találkozni itten. Neki köszönhettem, hogy ez 
idegen, semmitmondó helyiségben mindjárt megérkezésemkor valami meg-
indultságot éreztem, vagyis, hogy élni kezdtem. Ha eltávolítom őt — 
mondtam magamban —, ezzel nemcsak a fal ürességét növelem, hanem a 
légkörömet is ritkítom, s magam körül a sivárságot csak fokozom. 
Legyen hát! Együtt fogunk élni! Ilyen nagy úr társaságában az ember 
sohasem tölti hiába az idejét! 

Otthagytam őt a helyén és az igazság kedvéért be kell vallanom, hogy 
a négy évi közös háztartás nagyszerű együttértésben telt el. Ez az arckép 
némaságában is ékesszóló lakótársam lett, kivel időnként igen jól esett 
társalgásba elegyednem. Sok jó tanácsot kaptam e durva arc minden 
egyes vonásától, melynek ridegsége estefelé, egy bizonyos megvilágítás 
mellett mintha enyhült volna, sőt néha mélázóvá is vált. Mint ifjú francia, 
érkezésemkor át voltam hatva a mult század végén dívó eszméktől, melyek 
a legbotorabb politikai és társadalmi ideákat képviselték. A kemény nézés 
alatt azonban hamarosan megértettem, hogy vannak naivitások az élet-
ben, amelyekben hinni nem szabad. Egy bíró szerepét játszó szigorú 
tanácsadóval állottam szemben. Ha kósza gondolataim céltalanul bolyong-
tak, szemeim egyszerre csak a fekete kalap alatti tiszta nézéssel találkoz-
tak s ilyenkor aztán romantikus álomképek után futkosó képzeletem sietett 
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visszatérni a realizmus keskeny ösvényére. Még akaratom ellenére is 
hatott rám ez a tekintet. A hosszú számkivetettség e csendes, mélabus órái-
ban a lelkembe hatolt ez a tekintet és segített átérezni azon gondolatvilág 
léhaságát, mely talán helyénvaló lenne ós ellenállhatatlan vonzerőt gya-
korolna a Szajna és a Luxemburg közötti diákszobában, de amely ennek 
a félelmetes embernek a társaságába sehogy sem illett bele. Szigorú lakó-
társam kiragadott azon kényuralom hatása alól, melyet a könyvek szok-
tak a húszéves agyvelőkre gyakorolni (különösen ha az ember, mint én 
akkor, meglehetősen elhagyatott), és hangtalanul is megtanított a tapasz-
talatok és tényállások hatalmas erejének értékelésére. Négy éven át érez-
tem ez arcnak — hol komolysággal, hol iróniával telt — tekintetét maga-
mon — a Közép-Európába tévedt kis francián — nyugodni, ki, festett 
fenyőfaasztalom előtt ülve, az ő jelenlétében szoktam volt írni és olvas-
gatni. Négy éven át játszotta ez a mozdulatlan arc gondolataim körül a 
juhászkutya szerepét, mely mindig összetereli és kordában tartja a 
kószálni vágyókat. És midőn oly sok együtt eltöltött esztendő után 
elhagytam Budapestet és szobámat, mely érkezésem óta semmit sem vál-
tozott, utolsó pillantásom arra a Bismarckra esett, aki négy évvel azelőtt 
oly szigorú nézéssel fogadott, és e búcsúzó pillantásom — mely barátsá-
gosnak semmi esetre sem volt mondható — mégis hálával volt tele. 

Midőn hosszú budapesti tartózkodásomra visszagondolok, némi me-
lancholiával állapítom meg, hogy egy vérmesreményű ifjúnak az élet 
romantikusabb kalandokat is nyujthatott volna, mint amilyenek La Fon-
taine egy meséjének, Racine egy drámájának, vagy „Rameau unokaöccsé-
nek" pedagógiai magyarázgatásai voltak. Pontosabb vizsgálódás után 
azonban mégis kitűnik, hogy helyzetemben volt valami, amit a komikus 
regénytárból származónak mondhatni. Nem tekinthető-e ugyanis ilyennek 
az a körülmény, hogy megélhetésem alapjául mire kellett igyekeznem? 
Idegenkedő szellemek előtt annak bizonyítgatására kellett szorítkoznom, 
hogy az, amit én szeretek, szép is. Don Quichotte, midőn Dulcineájának 
erényeit magasztalta Sancho előtt, bizonyára nem tűnt fel hóbortosabb-
nak, mint amilyennek én, magyar hallgatóim előtt, midőn szellemi értékei-
met kipakoltam előttük. Sokszor mondogattam magamban: „Hallgatóim 
valószínűleg azt gondolják, hogy csakis francia hiúságom késztethet arra, 
hogy folyton azokról a csodás szépségekről beszéljek, melyeket állítólag 
könnyű volt az előadott szövegekben felfedezni." Hányszor emlékeztem 
előadásaim során szomorú vágyakozással arra a XVIII. századbeli 
művelt Európára, mely a francia nyelvet tette magáévá és azokra az 
arisztokratákra, akik kastélyaik magányában épp oly kedvvel olvasgatták 
encyclopedistáinkat, vagy nagy klasszikusainkat, mint ahogy azt jóma-
gunk is tettük. De persze ők annak idején nem várták be férfikorukat 
ahhoz, hogy a francia nyelvet megtanulják, hanem már kiskorukban meg-
ismerkedtek vele. Ma pedig nincsen a Sorbonne-nak olyan doktora, aki 
képes volna pótolni azoknak az öreg katonáknak munkálkodását, akik a 
hétéves háború után örökre búcsút mondva Burgundiájuknak vagy Nor-
mandiájuknak, egy szép napon megjelentek, nevelői minőségben, valame-
lyik kárpáti vagy alföldi nemesember udvarházában. Azon áldott idők-
ben azonban a gyászos német kultúra még nem dühöngött, és hamis 
súlyai, az észnek könnyű serpenyőiben még nem nyomtak semmit. 

Egypár magyar tanítványomnál észre lehetett ugyan venni, hogy 
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kísérti őket a Párizsba való szökés gondolata; látszott rajtuk, hogy meg 
szerettek volna ismerkedni egy olyan élettel, melyet ösztönszerűleg a 
németekénél szabadabbnak, vidámabbnak és emberibbnek sejtettek. De 
hiába, mert a vagyontalanok, tanulmányaik befejezésére felajánlott ösz-
töndíjaikkal csak Lipcsébe, Münchenbe, vagy Berlinbe mehettek. Így volt 
az kikötve. Az ilyen ösztöndíjakat nagyobbára Németország alapította, 
hogy szellemi téren is ugyanazt a módszert alkalmazhassa, mely világ-
kereskedelmében már olyan jól bevált. A magyar szellemiségnek úgyszól-
ván folyószámlát nyitott, és tette ezt azon biztos tudattal, hogy befek-
tetett tőkéje idővel úgyis százszorosan meg fog térülni. 

A háromnegyedrészt elnémetesedett budapesti egyetemen tulajdon-
képen elég rosszul éreztem volna magamat, ha nem lett volna a magyar 
szellemben valami közvetlenség és megkapó fiatalság, mely jókedvével és 
nemtörődömségével kivonta őt a komor német fegyelem hatalma alól. 
A teuton pedantéria, mely manapság egész Közép-Európát elbutítja, nem 
volt képes elfojtani a magyar szellem eredetiségét és idyllikusságát. Meg-
tartotta mindazt a pusztai poézist, mely Petőfi verseiben jut legszebben 
kifejezésre, vagy még inkább Arany Jánoséiban, kit Vergilius tanítványa-
ként és Mistrál unokájaként tisztelek. Különösen a Nagy Magyar Alföld-
nek az életét tudják a magyarok mélyen átérteni. A Rónaság, melyen a 
búza, a szőlő és a tengeri terem, s melyen óriási ménesek, marhagulyák 
és birkanyájak legelésznek, igazán a szívükhöz van nőve. Bájos és ötletes, 
igaz és szellemes az ezzel összefüggő irodalmuk is, melyben a pásztort a 
nyájához mintegy testvéri érzelem fűzi. Az ilyen alkotások sohasem 
haladják meg a mesének szerény kereteit, de ezeken belül tökéletesnek 
mondhatók. Miért is van az, hogy a jó magyarok németesen akarnak gon-
dolkozni, mikor ők olyan kellemesek tudnak lenni, ha egyszerűen meg-
maradnak olyanoknak, mint amilyeneknek a természet alkotta őket? 
Mennyit veszített eddig is már szép eredetiségéből ez a faj, mely azonban 
mégis megmaradt rögimádónak és alig sajátított el valamit is a német ala-
posság erényeiből, ha ugyan erényeknek lehet nevezni a hibák azon végte-
len sorozatát, melyek az emberi mentalitásnak gyászos elferdítésére 
vezettek. 

Ma pedig, midőn húsz év után ismét Budapestre jövök a Duna árján, 
a fűzfalombos partok között úszó hajó fedélzetén ülve, a messze multból 
jövő emlékeimhez újabb keletűek füződnek; a magyar béke aláírására 
gondolok. 1920 júniusában a trianoni kastély egy gyönyörű termében 
történt ez meg. A falakat mindenütt tükrök és versailles-i szökőkutakat, 
barlangokat és tavakat ábrázoló festmények díszítik. A nyitott ablakon 
át, egy kissé fátyolos ég alatt, a park zöld pázsitjai és csendes lugasai 
láthatók. A terem, mintha csak egy előkelő teadélutánra gyűltek volna 
benne össze az emberek, zajos a társaság fecsegésétől és nyüzsgésétől. 
Egyszerre azonban valami rendező odaveti a jelenlévőknek e hangos sza-
vakat: „A magyar meghatalmazott arak!" — és ekkor szorongó csendben 
a patkóalakú asztal felé, mely mellett körülbelül ötven diplomata foglalt 
helyet, megindult egy csoport sápadtarcú, merev tekintetű, kissé feszes 
járású úriember. Ők voltak azok, akiket Magyarország kiküldött azért, 
hogy ebben a pompától és nyári fénytől ragyogó teremben aláírják azon 
okmányt, mely hazájukat ezeréves birtoklásának kétharmadától fosztja 
meg. Egy perc mulva egy tollvonás el fogja szakítani Szent István koroná-
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jától azon hatalmas hegyláncokat, melyek a Nagy Magyar Alföldet karol-
ják körül és ezek magukkal fogják rántani a lakosok millióit, tótokat, 
ruténeket, románokat, szerbeket, szászokat, cigányokat, zsidókat és faj-
magyarokat, kik eddig mind elválaszthatatlan kuszáitságban éltek együtt 
Magyarország őrvidékein. Tökéletes szabású Ferenc József-kabátjaik 
ellenére is a meghatalmazottak abban a percben úgy tűntek fel nekem, 
mintha ők a bőingű calaisi polgárok lennének. Mivel én jól ismertem a 
magyarok veszteségeinek terjedelmét és azon mély érzelmeket, melyek 
őket ezeréves birtoklásukhoz fűzik, el tudtam képzelni, hogy milyen rette-
netes súllyal nehezednek kezeikre a feladás láthatatlan kulcsai. Bájos 
romantikájú képek sorozata jelent meg emlékemben, csendes mély völ-
gyek, riadt zergecsoportok a havasokban, kidőlt fenyőtörzsek a szakadé-
kok mentén és sziklás erdőségeket koronázó kastélyromok, melyeknek 
néhai hős lakóiról legendákat meséltek barátaim; falvak, hol nagy költők 
születtek, kiknek verseit valamikor elszavalták előttem, ősi udvarházak, 
melyekben mindig szívesen fogadtak. 

Lelki szemeim előtt megjelentek a nagy füves síkság forróságában 
rezgő délibábképek, szerteszéjjel szórt kis akácfaerdeikkel, és ekkor ma-
gamban valami hasonlót hallottam zengeni ahhoz a rokoni gyengédségtől 
áradó búcsúszózathoz, melyet a trianoni béke által elszakított Szepesség 
mondott régi hazájának és amelynek szövege jelen soraim írása közben 
előttem fekszik. „Nincs szándékunkban — mondják a szepesiek — szám-
adást vagy mérleget felállítani, hanem egyszerűen búcsút akarunk mon-
dani. Megköszönjük azt a szép fehér lisztet, amely ezer évig táplált és 
amelyből gyermekeinknek olyan jó rétest sütöttünk. Köszönjük a tokajit, 
melyet sehol sem fogyasztottak oly lelkesen, mint minálunk, köszönjük a 
fekete cseresznyéket, amelyeket az egri asszonyok árusítottak piacainkon. 
Köszönjük a zamatos erdőtelki dohányt, melyet gyöngyvirágzás idején 
szoktatok elhozni hozzánk. És Ti ezeréves hegyek! Ti a felhők felett tün-
döklő ormok! Ti tengerszemek! gyönyörűséges smaragdjaink és te hatal-
mas Magura! ki magadba zárod hazánk meghódítójának, Árpádnak 
koporsóját! Ti mindannyian a messzeségben kéklő hegyóriások, tiszteleg-
jetek! Hallgasson el a fülemile; az erdő zúgása csendesüljön el, vagy csak 
halkan susogjon! és gyászoló szavait sóhajainkkal együtt vigye magával 
a szél, hegyen és völgyön át, azok felé, kiktől ma búcsút veszünk!" 

A magyar meghatalmazottak egymásután aláírták az eléjük terjesz-
tett okmányt és ennek végeztével visszavonultak, ezúttal azonban a jelen-
lévők álló sorai között. Pár pillanat mulva behallatszott egy rövid 
parancsszó, melyet fegyverzaj követett; a szolgálattévő katonai osztag 
tisztelgése volt az. Körülöttem a társaság nyüzsgése azonnal feléledt. Az 
éhes világfiak tolongtak a buffet felé. Száz és száz ember hangjának és az 
ide-odatologatott székeknek zajában távoztam és eközben egyszerre csak 
magam előtt láttam a mai katasztrófának távoli okozóját: a feketekala-
pos embert, aki ott a távol idegenben egy szomorú őszi estén a házi-
gazda szerepét játszotta velem szemben és akinek a nézése négy éven át 
őrködött ott nappalaim és éjszakáim felett. 
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II. FEJEZET. 
Nyugatnak egy védőbástyája. 

Ma reggel, hosszabb idő után, ismét felmentem a budai várba, honnan 
valamikor oly gyakran gyönyörködtem a kilátásban. Örömmel láttam 
viszont innen a félköralakú, erdőborította hegyláncot és a sáros Dunának 
széles tükrét, mely lent tündöklik a szikla tövében és amelynek túlsó part-
ján a tenyérlapos síkon a hatalmas új város, Pest terpeszkedik, túl a 
háztengeren pedig a végtelenbe nyúló Nagy Magyar Alföld. 

Midőn most húsz éve idejöttem, a keskeny hegytetőn elnyúló budai 
vár egy ósdi szinezetű városka volt, melynek alacsony házait valami 
furcsa fényű, sárga festék borította. Itt hiába kereste volna az ember 
azokat a Prágában vagy Bécsben dívó XVIII. századbeli palotákat, óriási 
boltíveikkel, pompás erkélyeikkel és nyugtalan, szobordíszes homlokza-
tukkal. Az északi éghajlat súlya alatt megkomolyodott olasz építészet 
nem hagyott itt hátra semmiféle nyomot. Budán a mágnások szállásai 
igen egyszerű, nyárspolgárias kinézésű lakóházak voltak. A művészet csak 
a kapukon és a címereken jutott kifejezésre. A Habsburgok a régi várdomb 
fényének emelésére nem áldoztak soha semmit. Mária Terézia, aki külön-
ben annyit építkezett mindenfelé, ide csak egy hosszú, unalmas külsejű 
épületet emeltetett, melyet azóta a magyarok már le is romboltak, hogy 
helyébe a pompás, de nehézkes, palace-hotelszerű királyi várat építsék. 
A magyar főnemesek, kiket az udvar Bécsbe vonzott, a Burg környékén 
építettek maguknak fényes palotákat, Budán pedig beérték szerény laká-
saikkal, melyekben csak akkor időztek néhány napig, ha a király vagy 
királyné voltak az ország ritka vendégei. 

Az alacsony sárga házak között barangolva az ember imitt-amott 
rábukkan egy-egy falba ékelt kődomborműre, mely levágott török fejet 
ábrázol, vagy pedig valami márványlapba vésett felírásra, mely elmondja, 
hogy: „Itt lakott 1450-ben Bosznia helytartója", vagy „Itt épült 1388-ban 
a bánáti alkirálynak" ennek vagy amannak a „balkáni főúrnak a palo-
tája". Ha pedig bemegyünk egy ilyen ódon házba, először is a kapu-
boltozat alá jutunk, melynek szélessége egy kétlovas hintó bebocsátásá-
hoz van szabva. Innen egy durván kövezett udvarra kerülünk, hol vígan 
burjánzik a fű s az egyik sarokban szomorúan gubbaszt az öreg kút. 
Köröskörül régi stílusú épületek meredek cseréptetői ágaskodnak fenye-
gető szögben az ég felé. A bánáti őrgróf vagy az oláh vajda rezidenciájá-
ból alig maradt itt meg más, mint egy roskadozó. román stílű boltív, 
pince vagy kőoszlop, melyen ma a vadszőlő indái közt egy kanárimadár 
kalitkája ékeskedik. A romok közt szerény magánzók, nyugdíjazott hiva-
talnokok vagy szorgalmas kisiparosok élik most csendes világukat. 

A véletlenül megpillantott török fej, a düledező kőoszlop vagy boltív 
elégségesek azonban ahhoz, hogy felébresszek a járókelők képzeletében az 
elpolgáriasodott várfok nagy multjának dicsőséges emlékét. 

Az öreg budai sziklatömb ugyanis történelmi szerepének fontossá-
gával a marathoni, salamisi, vagy catalauni nagy nevek mellé sorozható. 
Egyike volt ez azon helyeknek, melyeken a nyugati civilizáció szembe-
került a Kelettel. Századokon át gyakorolta hatalmas vonzóerejét az 
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ázsiai népekre az az óriási síkság, mely Buda dombjának lábainál terül el. 
A kínai határtól kiindulva a nagy nyugati zsákmány felé tartó, hódító 
útjukban nagyszerű pihenő hely volt ez. Tábort lehetett ütni itt, legel-
tetni és itatni. Attila is a budai domb tövében telepedett le. Itt volt az a 
híres Etzelburg, mely a Niebelungok költőjének képzeletében a világ köze-
pét jelentette. A húnok ideje óta sok más mongol és tatár horda keringett 
már ezen a nagy síkon, de mint felverődő és szertefoszló porfellegek, vagy 
mint Délibáb tündér által a végtelen mezőség látóhatárára varázsolt fata-
morganák hamarosan el is tüntek. Egyedül a magyarok, kik állítólag a 
Pamir vidékéről jöttek, voltak képesek gyökeret verni ebben a talajban. 
Sokáig voltak ők Nyugat-Európa rémei és csak akkor telepedtek le vég-
legesen, mikor felhagytak a fehér csődör imádásával és áttértek a rómaiak 
vallására. Ekkor azután ázsiai testvéreikkel szemben ők lettek a keresz-
ténység védbajnokai. 

Ezer éve már annak, hogy Szent István király uralkodott itten. Az ő 
idejében a budai domb még sivár volt. A harcos pásztorok csak a sík 
mez őségeket kedvelték, melyeken a ménesek és nyájak szabadon legelhették 
a buja füvet és amelyek végtelensége elhagyott steppjeikre emlékeztette 
őket. De nemsokára egyesek közülök az új vallásssal együtt elsajátították 
a városi élet szokásait és csoportba verődve felmentek a dombra, hogy 
hozzálássanak a templom, lakóház és várfal építéséhez. 

Századokon át volt ez a megerősített sziklafal a Nyugat és Kelet 
közti küzdelem forgópontja. A messze steppekről folyton jöttek a man-
dulaszemű, sárgaarcú barbárok, hogy megostromolják, és ilyenkor egész 
hűbér-Európa sietett annak védelmére. Később az Anjou-ház hercegei, 
Szent Lajos unokái jöttek ide, keresztes hadjaik élén, és hozták magukkal 
a XIV. századbeli fényes francia kultúrát. A Dunától az Adriáig, az 
ország megtelt városokkal, kastélyokkal és kolostorokkal. Ezen a domb-
tetőn pedig a bray-sur-sommei kőművesek királyi várat emeltek, mely 
egészen az ile-de-france-i főúri kastélyokra emlékeztetett. Így azután a 
szent és apostoli királyság mindinkább felvette a nyugati országok for-
máját, míg végül egy új horda meg nem jelent a láthatáron, mely Attila 
húnjainál és Batu-kán tatárjainál is veszedelmesebb volt. Bajazet 
törökjei voltak ezek, kik midőn már egy idő óta Konstantinápoly urai 
voltak, Magyarországot is meg akarták hódítani. A vad előretörésnek 
azonban a hős erdélyi Hunyadi János és fia, Korvin Mátyás egy hosszú fél-
századon át útját állották. A katholikus templomok déli harangszava még 
ma is hirdeti az egyedül üdvözítő Egyháznak háláját, melyet a Hunyadiak 
négyszáz év előtti szolgálataiért érez. A budai domb a veszélynek ezen 
aggasztó óráiban, létének legfényesebb időszakát élte át. A latin civili-
záció, mely előbb a kereszténység, majd pedig az Anjouk szellemének 
segítségével meghódította azt a magaslatot, most a félig pogány renais-
sance hatása alatt újabb virágzásnak indult. Mátyás király maga köré 
édesgette a leghíresebb olasz művészeket. Palotákat, templomokat építte-
tett; drága műtárgyakat és páratlan kéziratokat gyűjtetett, úgyhogy a 
durva erődből uralkodása alatt egy toscanai vagy umbriai mintára épült 
pazar város lett. Fegyveres kíséret védelme alatt flandriai vászonnal, 
rajnai borral és mindenféle drágasággal megterhelt szekerek érkeztek ide, 
melyek lerakodásuk után az erdélyi szász városokon keresztül tovább-
vonultak, hogy Andrinápolyon át eljussanak messze Keletre, honnan 
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azután fűszerekkel, illatszerekkel, szőnyegekkel és damaskusi fegyverekkel 
megrakodva tértek vissza. A velencei és genuai árúkat pedig a Duna árján 
török rabszolgák által vontatott gályák hozták fel Budára, úgyhogy 
azon szép időkben Olaszország és a Levante összes kincsei megfordultak 
itten. A fénykor után azonban hirtelen jött az összeomlás. A török 
janicsárok Mohácsnál megsemmisítették a magyar hadsereget, úgyhogy a 
budai polgárok kénytelenek voltak a város kulcsait az első királyok 
temetkezési helyéig, Székesfehérvárig a győzők elé vinni. Az ázsiai pogá-
nyok letelepedtek a budai dombra és hamarosan tönkretettek ott mindent. 
Siettek lerombolni a francia és olasz kultúrának a várba épített emlékeit; 
a város temérdek kincsét pedig bivalybőrládákba csomagolva Szolimán 
szultán hajói egy-kettőre elszállították. Mátyás király templomát 
mecsetté alakították át, palotájának szobrait és drága ingóságait pedig 
Bizáncba vitték, hogy az ottani hyppodromban a hadi zsákmányok között 
kiállíthassák. Városok, kastélyok, kolostorok, mind sorra pusztul-
tak és Magyarország ismét azzá lett, ami volt az első betörések idejében: 
egy végnélküli mocsaras mezőséggé. Másfél század mulva pedig, midőn 
lotharingiai Károly egész Európa katonáiból toborzott hadsereg élén 
visszafoglalta Buda várát, nem volt már meg semmi abból a kincshalmaz-
ból, melyet az Anjouk és a Hunyadiak gyűjtöttek. 

Az utóbbi esztendőkben a magyarok igyekeztek a mult nagyságát 
felidéző építkezésekkel — ha csak némileg is — visszavarázsolni Buda 
várának elveszett fényét. A régi sétányok helyére, melyeket még magam is 
jól ismertem, bástyákat, kiugrókat, tornyokat és egy hatalmas lépcső-
zetet emeltek. A Mátyás-templomot újjáépítették, a budai Főtérre pedig 
egy középkori stílusú minisztériumot építettek. De mire való volt mindez? 
A mult patináját utánozni úgysem lehet. Még sok szeretettel és tudo-
mánnyal sem lehet visszaadni az életnek azt, amit elvettek tőle a szaza-
dok. A kérlelhetetlen Idő áldozatait az ábrándozok lelkében csak a képze-
let támaszthatja fel újra. Egészen németízű gondolat ez, mely az álmokat, 
vagy tovaszálló füstfellegeket formába igyekszik szorítani. A Rajna part-
ján még mindig közkedveltségnek örvendenek azon tudákos újjáépítések, 
melyek valamelyik romantikus romból egy pompás, újdonságtól rikító vár-
kastélyt, avagy egy düledező, vizitündér- és manólakta várból valami 
otromba épületet akarnak faragni, melynek újdonsült házmestere elől 
azután sietve menekülnek az éji madarak és velük együtt a titokzatosság 
megkapó álomképei. Csakis a beteges romantika hatásának tudható be, 
hogy mind számosabban vannak olyanok, akik a mult megfoghatatlan 
emlékárnyait valami durva anyagi kép kereteibe akarják belekényszerí-
teni. A mult felelevenítésére törekvő újjáépítési mániának indító rugója 
úgy hiszem sokkal inkább a nemzeti hiúság, semmint a valódi költői mű-
érzés. Az ilyen újjáépítők meghamisítják az időt, a környezetet és a mult 
igazságát hirdető patinát, csakis azért, hogy bizonyíthassák az ősök ere-
jének változatlan fennmaradását. Azt hiszik, hogy romok lebontásával és 
új falak építésével elérhetik majd azt, hogy a mult dicsősége soha fele-
désbe ne menjen. Mindezek a művésziesen egymásra rakott kövek nem 
örökíthetnek azonban meg egyebet, mint a régészek és építészek kihült 
álmait. Ezek legfeljebb csak az est homályában keltenek némi illuziót és 
ha ott, hol valamikor az érintetlen romok bájos képe fogadott, ma ilyen 
mesterséges újításokat találunk — unottan megyünk tovább. 
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Az Anjouk és Korvinok feltámasztott középkora, itt Budán, a szemet 

és ízlést sértő rikító új formájában egyáltalán nem tudta megnyerni a 
tetszésemet. Ezen a dombtetőn, melyen valamikor a bray-sur-somme-i 
kőművesek és az olasz építőmesterek ragyogtatták művészetüket, ma a 
német szellem adott ihletet egy siralmas katedrafeladat megoldására. 
Mennyivel inkább szerettem ezen hősieskedő régiségutánzatoknál Budá-
nak azon részét, mely megtartotta kisvárosi egyszerűségét; azokat a régi 
alvó utcákat, alacsony, sárgára meszelt házaikkal, melyek nem tagadják 
el korukat és nem hivalkodnak fontosságukkal, hanem bájos szerénységgel 
fogadják, az idők által rájuk rótt igénytelen életet. Egy ilyen kis ház 
udvarában, a rozsdásodó kút mellett ülve, sokkal jobban hallom a vár 
körül suttogó történelem szavát, mint bármilyen hamis középkori díszlet 
nagyzoló képe előtt, melynek léha hivalkodása csak harmóniarontásra 
alkalmas. Mint ahogy az éj síri csöndjében a legcsekélyebb nesznek is 
nagy a visszhangja, úgy a sárgára meszelt kis ház falába vésett egyszerű 
felírás is jobban hat rám, mint a Halászbástya egész pompájával. 

És íme, sétám közben rábukkanok Buda egyik legkedvesebb helyére, 
ahová valamikor unalmamban sokszor eljártam. Egy direktorium-, vagy 
empire-korabeli cukrászda ez, melyben a berakott bútorok, a függőlámpák, 
a tükrök, az üvegszekrények, a szárnyas arkangyalok, a frízek és gipsz-
öntvények mind-mind ugyanazok, mint az alapító idejében. Senki sem 
változtatott itt egy parányit sem az első tulajdonos ízlésén. Igaz öröm-
mel láttam viszont a polcokon a régi, elfelejtett csecsebecséket és a min-
denféle különös alakú cukor- és bársony-apróságokat — valami furcsa 
képzelet termékeit — melyek ma divatjamúlt formájukban százéveseknek 
látszottak. 

Hosszú pesti tartózkodásom idejében a honvágy emésztő óráiban ide 
szoktam volt jönni és jobb szórakozás híján valami különös, patikaízű 
likőr mellett üldögélve, órákhosszat révedezni a mult időkről. A déli 
harangszó sehol sem visszhangzik oly bensőséggel, mint itt, ezen a büszke 
dombtetőn, honnan az legelőször szállt fel az égnek. Sokszor láttam itt 
képzeletben azt a lovast, ki a magyar király parancsára elindult innen, 
hogy körülhordozza az országban a véres kardot, mely a veszély órái-
ban fegyverbe szólította a kastélyaikban szerteszéjjel tanyázó nemeseket. 
Ma reggel pedig a kis üzlet megkapó csendjében, hol mindent sápadtfényű 
aranymáz borít, érzem, hogy a mult látomásaihoz a nemrég történt ese-
mények keserű emléke vegyül. A trianoni béke aláírása jut eszembe és 
töprengve kérdem magamban, vájjon Párizsban nem feledkeztek-e meg túl-
ságosan Buda várának százados erőpróbájáról és arról a titáni küzdelem-
ről, melyet Magyarország a kereszténység érdekében egész Ázsiával szem-
ben századokon át vívott. 

III. FEJEZET. 

Az Orczy-ház. 

Pest, a nagy, lapos város, mely szemben, a Duna túlsó partján terül 
el, nem dicsekedhetik, miként Buda ősi vára, művészies és harci romanti-
kájú multtal, de azért, idővel a Kelet félelmetes ostromának ő is áldozatul 
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esett. Nem hatalmas seregek rohamainak ugyan, melyek történelmi képek 
festésére alkalmas anyagot nyujtanak, hanem valami különös fajtájú, 
láthatatlan, földalatti ostromnak, mely mint a lassan emelkedő árvíz, 
ellepte a várost. A két század előtt Buda várából fegyveresen kiűzött 
„Kelet" alattomosan kúszva lassan visszaszivárgott Pest városába és 
befészkelve magát oda, egy szép napon a bennszülöttek csak azon vették 
észre magukat, hogy lábaik alól kicsúszott a talaj. Saját városukban nem 
ők uralkodtak többé! Hogy történhetett meg ez a furcsa dolog? Elmon-
dom azonnal. 

A mult század elején Pest csak külvárosa volt Budának, s majdnem 
kizárólag német kereskedők lakták. Ezek a Thüringiából vagy Frankoniá-
ból eredő németek azoknak a jobbágyoknak voltak leszármazottjai, kiket 
Mária Terézia mint valami embernyájat a kétszázéves török uralom által 
kipusztított Magyarországra terelt, hogy ezzel újból benépesítse a kihalt 
vidékeket. E kereskedők üzletei azokban a hosszú, földszintes, téglából 
épült, meredek tetőzetű házakban voltak, melyeknek néhány, mindig rit-
kábbá váló példányát még ma is láthatni a régi városrészekben. A lakos-
ság zömét szerény iparosok, becsületes és szorgalmas kereskedők tették. 
Megtartották anyanyelvüket, s mégis hamarosan alkalmazkodtak a ma-
gyar társadalom szokásaihoz. Minthogy a magyarok régtől fogva nem 
szerették a kereskedéssel való foglalkozást, egypár osztrák, örmény, 
levante-i vagy görög kivételével alig találtak az előbb említett németek 
számottevő versengőkre. Üzleteik tehát nagyszerűen virágoztak mindad-
dig, amíg egyszerre fel nem bukkant a piacon egy új alak, kit rég ismertek 
ugyan a falvakból, de akit eddig a körülmények távol tartottak a váro-
soktól. 

Minden magyar falunak ugyanis már régi idők óta megvolt a maga 
zsidaja. Lengyel-, vagy Oroszországból jöttek ezek — hol a sűrű kiván-
dorlások ellenére még ma is hemzsegnek — vagy Ausztriából, hol az 
1848-i forradalom előtt nem kaptak letelepedési engedélyt, vagy ha nagy 
nehezen néhányat mégis befogadtak közülük, ez csak a családalapítási jog 
megtagadásával történt. Csak a legidősebb fiú házasodhatott meg ott; a 
többiek kénytelenek voltak liberálisabb országokba vándorolni, mivel az 
agglegénység ellenkezett vallási előírásaikkal. 

Természetes, hogy ilyen körülmények között sokan a kincses Magyar-
országra jöttek, hol nemtörődömséggel fogadták őket, úgyhogy leteleped-
hettek és könnyen meggazdagodhattak. Az egyik beállt valamelyik nagy-
úrhoz „házizsidónak" és ott a legkülönbözőbb szolgálatokat teljesítette. 
Mások valamelyik nagyközségben telepedtek le korcsmárosoknak és a 
parasztoknál körülbelül ugyanazt a szerepet játszották, mint „házi-
zsidó" társaik az egyházi vagy világi főuraknál. A röghöz tapadt magyar 
paraszt megvetette mindazt, ami nem függött össze a földműveléssel, 
vagy állattenyésztéssel, így a kereskedést és az azzal foglalkozó zsidókat 
is. A falusi nép nem tudta, vajjon az Isten, vagy az ördög küldötte-e nya-
kára a zsidó korcsmárost. Annyi azonban bizonyos, hogy az rövidesen 
olyan nélkülözhetetlenné vált, akárcsak az eső, vagy a nap melege. 
Ezek a sehonnai kóbor zsidók nem állottak semmiféle törvény védelme 
alatt; jogilag csupán megtűrtek voltak s tulajdonképen a nagyúr kényére 
és a paraszt kegyére voltak utalva. A megtelepedett, mély vallásosságú 
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keresztény magyarok utálták ez átkozott vándorokat; Krisztus meg-
feszítőinek unokáit gyűlölték bennük és mégis megtörtént az a különös 
dolog, hogy a kegyesen befogadottak, kitartó furfangjuk segítségével, las-
sanként az egész vidéki lakosság anyagi életének intézői lettek. 

Abban az időben a fő- és köznemesek (gentryk, kik Magyarországon 
még ma is nagy számmal vannak) birtokaikon könnyű, mindenben bővel-
kedő életet éltek. A napszám nem került nekik pénzbe, úgyhogy dúsan telt 
mindenre a föld terméséből. Nem igen aggasztotta akkoriban az urakat a 
jövő; legalább is míg az 1848-i forradalom el nem törölte a jobbágyságot. 
Ekkor azonban alaposan megváltozott a helyzet. Különösen a közneme-
sek sínylették meg az új állapotokat, mert az állam leginkább az ő föld-
jeiket váltotta meg, hogy azokat a felszabadított jobbágyok között fel-
ossza, míg az egyházi és világi főúrak latifundiumaihoz alig nyult. A köz-
nemes a váltságdíjat megkapta ugyan, de csak olyan papirpénzben, mely-
nek értéke hamarosan lesülyedt. A gentryk, kiket megfosztottak földjeik 
egy részétől és akiknek nem volt elég pénzük a megmaradt rész művelte-
tésére, feljöttek Budapestre, hogy itt az állami hivatalokban meghúzódva, 
továbbra is urak maradhassanak. Birtokaik megvételére pedig sietve ajánl-
koztak a „házizsidók". A forradalom, mely a jobbágyságot megszüntette, 
éppen a legjobb időben, mintegy isteni gondviselésképen, a zsidóknak is 
megadta a földvásárlási jogot. És ők mohón vetették magukat azokra a 
földekre, melyeket szolgaságuk idejében oly sokszor kellett gyalogszerrel 
bejárniuk. 

Néha a földesúr nem tudta magát rászánni arra, hogy a nevét viselő 
ősi birtokot eladja, inkább beleölte kevés megmaradt pénzét is, csakhogy 
továbbra is gazdálkodhasson. Sűrű kölcsönöket vett fel a zsidótól, míg 
végül aztán hitelezője mindenét el nem árvereztette. Máskor pedig a házi-
zsidó kilenc vagy tíz évre az egész ingatlant bérbe vette és olyan kímélet-
len rablógazdaságot űzött rajta, hogy a szerződés letelte után az „uraság" 
a kimerült földet csak mélyen leszállított árban adhatta ki újból. Az ilyen 
váratlan jövedelemcsökkenés azután nagy zavarba hozta a földesurat, 
mert nem volt hajlandó lemondani a kényelmes, de drága pesti életről. 
Mitévő legyen ilyenkor ugyanis a nemesember? Elhagyja-e kellemes hiva-
talát, hol a minisztériumban a napi nyolc munkaórát körme ápolásával és 
egyiptomi cigaretták szívásával, politizálással és zsidószidással ütötte 
agyon, vagy lemondjon-e a déli és ötórai korzóról, hol a Dunaparton a 
naplopó urak és hölgyek kettős sorai között sétálni, vagy a sovány akác-
fák alatt üldögélni annyira úri dolog? Búcsút mondjon-e a kaszinónak, 
a kávéháznak és a város minden gyönyörűségének, melyek oly simává és 
gondtalanná teszik az életet, amíg végre pénzfogytán el nem vesz az ember 
valami gazdag polgár- vagy zsidólányt? — Vagy inkább rendbe szedesse 
az ősi birtokot? — Ehhez azonban pénz kell, a magyar úrnak pedig soha 
egy vasa sincs, vagy ha van is, az másra kell neki. Egyetlen megoldás 
marad: eladni a földet a „házizsidónak". És hiába húzza-halasztja a 
dolgot, előbb-utóbb mégis csak erre szánja rá magát. 

A főnemesek pedig a jobbágyság eltörlése után is tovább folytatták 
Bécsben vagy valamely más világvárosban megszokott, nagyúri életüket. 
Ha pénzük fogytán volt, előleget vettek fel zsidó bérlőjüktől, vagy zálog-
hitelt kértek valamelyik erdejükre. Adósságukat azonban sohasem törlesz-
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tették, úgyhogy haláluk után, az agyonterhelt birtok elosztásakor, mindig 
akadt egy-két örökös, aki a maga részét el akarta adni, és ilyenkor a 
zsidók megint csak kéznél voltak. Hány ilyen házizsidó pöffeszkedik ma 
tulajdonosként abban a kastélyban, melyben nagyapját még a utolsó inas 
is letegezte, vagy amelybe kaftános őse, az alázatos, hunyászkodó, görbe-
hátú batyus zsidó száz évvel ezelőtt a lábát is alig merte volna betenni! 

Mikor azután az ilyen megtollasodott zsidók fiai, sok pénzzel és 
tudással rendelkezve, feljöttek Budapestre, hogy érvényesüljenek, nem 
temetkeztek el a gentry módjára a közigazgatás aktacsomói közé, hanem 
valami gyakorlati értékű, tényleges hatalmat nyujtó pályát szemeltek ki 
maguknak. 

A pesti németek pedig ijedten szemlélték ez új jövevények terjeszke-
dését. Alaposak, becsületesek és maradiak lévén, hogyan versenyezhettek 
volna ők az új típussal, mely kitartásával, meglepő üzleti tevékenységével 
és igen gyakran teljes kíméletlenségével könnyen föléjük kerekedett. 

Az öreg német kereskedők elmagyarosodott fiai elidegenedtek a 
gentry által megvetett üzlettől és úribb foglalkozások után néztek; a 
nemesek által szabadon hagyott liberális pályákra léptek, orvosok, taná-
rok, mérnökök lettek. Budapest banküzletei, nagyipara és világkereske-
delme pedig mind akadálytalanul a volt „házizsidók" kezébe jutott. Ami-
kor Pesten is — mint Európaszerte — emelkedni kezdett a tőke fontos-
sága, a vidéken rég megtelepedett zsidók elhagyták falvaikat és mind szá-
mosabban jöttek fel a fővárosba, hol bámulatos alkalmazkodóképességük-
kel nagyszerűen hozzá tudtak simulni a pénz- és iparvilág új, nemzetközi 
alakulataihoz. Ekkor azonban még nem voltak elegen ahhoz, hogy egy-
magukban betölthették volna az ipar, kereskedelem és banküzletek vala-
mennyi ágait, úgyhogy a magyarok, bármennyire irtóztak is ettől, kény-
telenek lettek volna engedni a szükségszerűségnek és rátérni a gyakorlati 
pályákra is. Erre azonban nem került rá a sor, mert volt Magyarország 
határán egy zsidót szállító, óriási, kiapadhatatlan tartály, mely százával 
és ezrével ontotta a hitsorsosokat olyan helyekre, hol jó üzleti nyereség-
gel kecsegtető vállalatok alakultak. 

Az ilyen zsidókat fővárosi hitsorsosaik maguk is „vad" zsidóknak 
nevezik, mert ezek egyenesen Galiciából jönnek, vagy pedig valamelyik 
felsőmagyarországi faluból, hol azonban csak addig időznek, míg egy kis 
pénzecskét összeszedhetnek, hogy azután a meggazdagodás biztos remé-
nyével Pestre vethessék magukat. Ezek táplálták és dagasztották egyre azt 
az áradatot, melyet Magyarország ősi zsidó családjai indítottak meg vala-
mikor régen, mikor messze Keletről érkező dédszüleik lassan-lassan min-
dig beljebb csúsztak az országba. Az ilyen frissen érkezett galiciaiakat 
legjobban az Orczy-házban lehetett megfigyelni. Magam is sokszor 
megfordultam itt a nap legkülönbözőbb óráiban. 

Mária Terézia idejében a nagy Orczy-családnak egy vállalkozó tagja 
Pest városának szépítésére egy hatalmas bérházat emeltetett, amely 
annak idején általános bámulat tárgya volt. Ez a ház ugyanis megfelelt 
az akkori kor minden luxuskövetelményének. Magas manzard-tetőzete volt, 
faragott vasból készült rácsos ablakai, három óriási belső udvara, körös-
körül futó nyitott folyosókkal, és széles kapui, melyeken négylovas posta-
kocsi is kényelmesen behajthatott. Ez a szép épület azonban nem tartotta 
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meg sokáig előkelő jellegét. Az Orczy-család tönkrejutásával egypár gaz-
dag zsidó kereskedő fészkelte be magát oda és attól fogva a fényes hintók 
helyett mindenféle drága árúkkal megrakott, nehéz társzekerek dübörög-
tek be a széles boltívek alatt. 

Egyik zsidó vonzza a másikat. Pest új városában nem volt a zsidók-
nak külön negyedük, mint Pozsonyban, Bécsben, vagy Prágában. Ők azon-
ban annyira megszokták a tolongást és zsúfoltságot, hogy még meggazda-
godásuk után is, midőn már bárhol lakhattak volna, inkább egy helyre 
tömörültek, hogy egymást lökdösve és túlkiabálva, élvezhessék a fajtáju-
kat jellemző lázas nyüzsgést. Így lett azután lassanként az Orczy-házból 
budapesti ghettó. És mint minden ghettóban, itt is alakult egy zsina-
góga, a hozzátartozó személyzet pedig letelepedett melléje. Rabbik, 
schachterek, hullamosók, mind itt lakhattak. Volt több rituális fürdő is, 
külön a férfiak és külön a nők részére. És amíg a Szabadság-téren fel nem 
épült a nagy börzepalota, az Orczy-ház földszintjén lévő kis kávéház volt 
Budapest egyedüli börzepiaca. Itt kötötték a zsidók üzleteiket, itt állapí-
tották meg az árfolyamokat, itt fogadták a gazdákat, hogy megvegyék 
tőlük a lábon lévő termést, és itt születtek mindazok a gazdagodási álmok, 
melyek Isten tudja miért, az égi akarat milyen különös gondoskodása foly-
tán válnak ennél a kiválasztott fajnál oly hamarosan valóra! Azok az 
agyafúrt számítók, kik a pesti nagyközségből világvárost varázsoltak, 
mind-mind abban a kis kávéházban kezdték pályafutásukat. Ha nem lett 
volna felette a zsinagóga, azt mondhatnók, hogy ez volt a pesti zsidóság 
szíve. 

A kávéház, a zsinagóga, a fürdők és a kóser húsmérések még mind meg-
vannak ugyan az Orczy-házban, de olyan állapotban, mely méltón jellemzi 
az utóbbi ötven év zsidóságának keresztülgázolását. Újabban a meggazda-
godott zsidók hódításaikkal kapcsolatban elhagyták már az öreg Orczy-
házat, mely oly sok nagy vagyon keletkezésének volt színhelye, úgyhogy 
a gazdagok ghettója lassanként a szegények ghettójává alakult át. Talál-
kozóhelye most az összes vad zsidóknak, kik lengyelországi vagy galiciai 
jellegükből még alig tudtak kivetkőzni. Van a napnak egy rövid szaka, 
amikor itten ismét rátalálhatok arra a zsidó típusra, melyet valamikor a 
Felső-Vág völgyében és Galiciában volt alkalmam tanulmányozni: este-
felé, a „Minha" ima elmondásakor. Ha az ember ilyenkor felmegy az Orczy-
ház első emeletére, az ott lévő zsinagógában úgyszólván eredeti frissesé-
gükben lehet őket látni, mert itt még galiciai szokás szerint imádkoznak, 
vagyis a haszidita ritus előírásait követve, vadul kapálódznak és kiabálnak, 
Sokan közülük még nem értek rá vagy nem is kívántak új ruhába bujni, 
mégis a legtöbben már levetették kaftánjukat. A „nyugat" felé törekvő 
„keleti" áradat elérte már itten az átalakulás első fokát. A kerek bársony-
kalapok és a piszkos leviták közepett akad már egy-egy keménykalap, 
kronstadt vagy cilinder is, és a különböző, uraságoktól levetett ruhadara-
bok között egypár zsakett és Ferenc József-kabát is ékeskedik. Sok arcon 
pedig a nagy, göndör dugóhúzók helyett a halánték alatt egy kis fürtöcs-
két, valami pajesz-emléket: a nagy szakállba elvesző fekete kérdőjelt lát-
hatni. Mégis van valami e zsinagógában, ami változatlanul megmaradt; 
valami, ami túléli Izraelnek minden átalakulását, ruházatban, vagyoni álla-
potban, avagy gondolkozásmédban: a fanatikus, mindent felölelő lázas 
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lelkesedés az, mely itten a tolongó tömeg fojtó bűzében különösen inten-
ziv formában jut kifejezésre. 

Kapálódzásaikat és ordítozásukat figyelve, sokszor töprengtem rajta, 
vajjon mi lehet ezeknek az embereknek a mindennapi foglalkozása, mikép 
bonyolíthatják le gyanús üzleteik titkos szálait és milyen rejtélyes tervez-
getések labirintusain kell nekik végigvergődniök, míg végül egypár vas 
haszonra, vagy pedig óriási vagyonokra tehetnek szert? Ezen kérdésekre 
azonban nem igen találtam feleletet; annyit mégis bizonyosra vettem, 
hogy bármikép csinálják is, előbb-utóbb mindegyikük célt ér. A százéves 
kaftánjában érkező girhedt „vad zsidó" egypár hét mulva kétségtelenül 
át fog vedleni azzá az átmeneti típussá, mely úgy hat, mint egy uraságtól 
levetett reklámbábu. E bábu pedig rövid idő mulva átalakul azzá a cilin-
deres, aranycvikkeres kövér úriemberré, ki vasárnapias külsejével, fontos-
kodva áll ott az „almémoron". A kövér bácsi viszont el fogja hagyni ezt az 
Orczy-házbeli zsinagógát, mely túlságosan emlékezteti őt lengyelországi 
eredetére, s ezentúl már csak a Dob-utcai nagy zsinagógába fog járni, abba 
a szép, új épületbe, melyet nem régen emeltek Pest egyik legszebb kerüle-
tében és amelyben nem kajabálnak és nem hadonásznak már a hitsorsosok. 
Csodálatos módon, mintegy Áron varázsvesszejének csapására, így lesz 
tehát rövid időn belül a görbehátú, sovány vad zsidóból egy elhízott, 
nagypocakos, de jól öltözött, divatos külsejű úriember. 

Mégis főleg az Orczy-házbeliek voltak azok, kik alig ötven év lefor-
gása alatt teljesen átalakították Budapestet. A kis, vidékies kinézésű 
mezővárosból óriási fővárost csináltak, melyről el kell ismerni, hogy pom-
pás és lendületes benyomást tesz, annak ellenére, hogy a vasbeton- és tégla-
épületek tömege, melyben a világ minden stílusa szerepel, semmi esetre sem 
mondható művésziesnek. Ez a gyors fejlődés és ez a színes fényűzés tet-
szett a magyaroknak, kik mindig hódoltak a nagyzási mániának. Hálával 
fogadták az újonnan érkezettek buzdító munkáját, kik mintegy beavatták 
őket a világkereskedelem titkaiba és rávezették a gyakorlati gondolkodás 
és tevékenység reális értékeinek a megismerésére, melyeket természetüknél 
fogva mindezideig eléggé megvetettek. A magyar szellem a zsidókkal 
szemben is gyakorolta közismert nagylelkűségét és vendégszeretetét és 
elfelejtette velük a szomszéd államokban elszenvedett rossz bánásmódot. 
Igaz ugyan, hogy a velük való érintkezésben mindig némi fölényesség és 
leereszkedés tört magának utat, e felsőbbségi öntudatot azonban a magya-
rok minden befogadott nemzetiséggel, némettel, oláhval, tóttal és szerbbel 
egyaránt éreztették. De a zsidók, teljes mértékben elismerve azt a jószívű 
vendégszeretetet, mely oly könnyű talajt biztosított nekik Magyarorszá-
gon a nyugati nagy offenziva előkészítésére, igyekeztek magyarabbak 
lenni a magyaroknál. Azzal a lelkességgel, mely minden cselekedetüket jel-
lemzi, átvették a befogadóktól nyelvüket, szokásaikat, érzelmeiket és 
hazafiasságukat. Sokan közülök őszintén, testestől-lelkestől átmentek 
ezen a metamorfozison, mert hát lehetetlen volt meg nem hálálniok azt 
a kivételesen jó bánásmódot, melyben csupán ez az ország részesítette 
őket. 

A magyarok és zsidók közti egyetértés azonban mégis csak látszó-
lagos volt és ezt a látszatot egyrészről az érdek, másrészről pedig az 
illuziókra hajló szellem tartotta fenn. A szép homlokzat mögött — mint 
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ahogy a pesti házak vakolata és hamis márványzata alatt is csak silány 
téglafalak rejtőznek — gyűlölet és széthúzás lappangott. Világosan kide-
rült ez, mihelyt Magyarországra ránehezedett a balsors és Budapesten 
lejátszódott az a társadalmi tragédia, melynek a Tisza-gyilkosság mintegy 
előszava volt. 

IV. FEJEZET. 

Gróf Tisza István meggyilkolása. 

A Tisza-család nem tagja a régi magyar főnemességnek. A multban 
nem igen fordult meg az udvarnál és egész szereplése megyéjére szorítko-
zott volna, ha vastagnyakú kálvinista lévén, az ellenzéki szerep nem von-
zotta volna a magyar dietára. 1848-ban, midőn a magyarok Kossuth 
hívó szavára felkeltek a Habsburgok ellen, a szabadságharcban három 
Tisza-testvér küzdött. Egyik közülök, ki valamelyik nagy ütközet után 
ötven sebből vérzett, csak csodálatos módon menekült meg a biztos halál-
tól. Ő lett Jókai Mór egy híres regényének a főhőse, „a kőszívű ember". 
Az író benne a vidéki köznemesség azon típusát jellemzi, mely jobban 
gyűlölte a Habsburgot, mint amennyire szerette megszokott nemesi elő-
jogait, úgyhogy képes volt saját érdekei ellenére is a forradalmárokkal 
tartani. 

A fiatalabb Tisza-testvér sokáig hű maradt azon elvekhez, melyekért 
fegyveres kézzel is megküzdött. De midőn a képviselőházba került, 
lassanként ő is azon fővárosi befolyás alá jutott, mely annak idején 
mindinkább hatalmába ejtette a vidékről feljövő magyar nemeseket. 
A megyékben ugyanis a nemesek egészen a helyi érdekek hatása alatt 
állottak, úgyhogy nem igen tudták megérteni azon előnyöket, melyeket 
országuk az Ausztriával való kapcsolatból merített. Bécsben vagy Buda-
pesten azonban ezen előnyöknek jobban a tudatára ébredhettek. A fényes 
udvar csábításainak is nehéz volt ellentállani, mert ez nagyon ügyesen meg 
tudta nyerni azokat, kiket magára nézve veszélyeseknek tartott. 

Kossuth katonája tehát csatlakozott az 1867-i kiegyezéshez, mely 
biztosította Magyarország függetlenségét belső ügyekben, de alárendelte 
azt Ausztriának a hadügyi és külügyi vonatkozásokban. Később minisz-
terelnök lett belőle és aztán az is maradt majdnem élete végéig. Fia, 
István, egész természetesen folytatta apja politikai pályáját, és Ferenc 
József császár, ki megszerette a Tiszákat és gyűlölte maga körül az új 
neveket és arcokat, megtette őt is miniszterelnöknek. 

Harminc évig intézte Tisza István országának ügyeit. Külsejére 
nézve magas, szikár, kemény arcvonású ember volt. Nagy kerek szem-
üvege alól át-átvillanó tekintete szúrós; rövidre nyírott haja hátrafésülve; 
homloka szép és magas; ajkai vékony metszésűek. A fényképen, mely itt 
van előttem, az a ruha van rajta, melyet régen, akkor is viselt, midőn valami 
ünnepélyes alkalomkor először láttam őt. Díszmagyar ez: csupa selyem, 
brokát és drága prém; sastoll forgó a fején; törökös kard az oldalán; 
drágakövekkel kirakott aranylánc a mellén; és bársonymente a vállán. 
A mindennapos életben azonban természetesen egészen más képet mutatott. 
Cúgoscipőt, hosszú multtal dicsekvő cilindert és egy katonás szabású 
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Ferenc József-kabátot szeretett ő leginkább viselni, úgyhogy nagyjában 
eléggé hasonlított valami nyugalmazott ezredeshez. A divattal nem igen 
törődött ugyan, de mégis elsőrangú sportember volt. Nagyon ügyes vívó, 
ki még mint miniszterelnök is többször megverekedett és rendesen meg is 
rakta ellenfelét; szenvedélyes lovas, ki majdnem élete végéig, habár az 
ötvenen már jóval felül járt, versenylovaglásokban is résztvett. 

Jellemére nézve erőslelkű, nyiltszívű volt, kinek érzelmeit egyszerű, 
nagyvonású, elemi erővel bíró indulatok tartották hatalmukban, meggyő-
ződései pedig törhetetlenek voltak. Áldozatra mindig kész, magasztos 
lelke mintegy mogorva élvezetet talált azon népszerűtlenségben, melyben 
élete legnagyobb részét töltötte. Embergyűlölő azért mégsem volt, mint 
sokan, kiket a politikai küzdelem elkeserített. A baráti érzelmet nagyra-
becsülte és társaitól inkább jellemességet és hűséget követelt, semmint 
nagy tehetséget. Dölyfösség vagy rátartiság nem volt benne, de mégis 
mélyen ragaszkodott a nemesség azon előjogaihoz, melyek Magyarorszá-
gon még ma is oly nagy jelentőséggel bírnak. Szóval hatalmas egyé-
niség volt, kiben a magyar faji büszkeség a nagyúri gondolkozással és a 
kálvinista makacssággal arányosan elegyedett. Nagyjában véve pedig eléggé 
emlékeztetett arra a nagykalapú emberre, kinek képe valamikor pesti 
szobám falán lógott; azonban több finomsággal és nemes érzéssel a lel-
kében. 

Magyarország ügyeit vezetni sohasem volt valami kényelmes dolog. 
A magyar nemzet büszkén uralkodott a szerbeken, oláhokon, horvátokon és 
mindazon különböző nemzetiségeken, melyeket egy ezeréves közösség ková-
csolt össze, anélkül azonban, hogy faji sajátosságaiktól megfosztotta 
volna a különböző elemeket. A függő viszonyt tehát, melyet a Habsburgok 
az utóbbi időkben ráerőszakoltak, csak nagynehezen tudta elviselni. Meg-
sebzett büszkesége folyton kereste az alkalmat azon láncok elszakítására, 
melyek őt Ausztriához kötötték. Létfenntartási ösztöne viszont megérez-
tette vele, hogy a gyűlölt osztrák segítség nélkül hamarosan áldozata 
lenne a kebelén rágódó nemzetiségeknek. Ez az oka azon titkos láznak, 
mely a magyar léleknek megoldhatatlan dilemmája lévén, a kiegyezés óta 
folyton emésztette az ország belsejét. 

Ez a láz tetőfokát mindig akkor érte el, midőn meg kellett szavazni 
a közös hadsereg számára a költségvetést. Ilyenkor a magyar ország-
gyűlés hallatlan hevességű jelenetek színhelye volt. Azon hadseregben, 
melyben a magyarság magát joggal a legfontosabb elemnek tartotta, köve-
telte a saját csapattestek részére a magyar vezényszó és a magyar zászló 
használatát. De Bécs hallani sem akart a dologról és ilyenkor gróf Tisza, 
ki a hadsereg gyengítése árán megnyerhette volna honfitársai kegyeit, az 
ország érdekében kötelességének tartotta a költségvetést megszavaz-
tatni, még erőszakkal is, ha kellett. 

A szűkkörű választójog fenntartásához is ilyen törhetetlen makacs-
sággal ragaszkodott, ellenére annak, hogy ez az országot a rendiség hatal-
mában tartotta. De ő ezt tartotta helyesnek, már csak azért is, mert a 
választójog kiterjesztése a különböző idegennyelvű nemzetiségeket túl 
nagy politikai szerephez juttatta volna és így a gyenge számarányú ma-
gyarság veszélynek lett volna kitéve. Erőszakos politikája azonban 
jó szándékai ellenére is felháborította a kedélyeket és a hatalomhoz való 
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törhetetlen ragaszkodását zsarnokoskodásnak minősítették. De ő azért egy 
szemernyit sem engedett és továbbra is csak ráerőszakolta akaratát az 
országgyűlésre. A magyarok pedig a keményfejű Tiszában nem is annyira 
az embert gyűlölték, mint inkább a történelem által oly rosszul egyen-
súlyozott végzetüket, melyet éppen ő képviselt. És mivel a körülmények 
parancsoló szava erősebb mindennél, mégis úgy alávetették magukat 
Tiszának, mint ahogy azt elkerülhetetlen végzetükkel szemben is tették. 

Midőn a háború kitört, mindenki azt hitte, hogy Tisza volt az, aki 
különösen erőszakolta a helyzet elmérgesedését. Hisz ő pártolta folytono-
san a képviselőházban az osztrák vezérkart! Bismarck-bámulatát és német-
imádását mindenki ismerte, és a német császár többször kijelentette, hogy 
Tiszában látja a kettős monarchia legértékesebb emberét. Ferenc József 
pedig olyan bizalommal ajándékozta meg őt, mint hosszú uralkodása alatt 
senki mást. Szembehelyezkedhetett volna-e az öreg király kedvenc minisz-
terének felfogásával, ha ez a békés megoldást ajánlotta volna neki? Ezen 
okoskodások különben 1914 július havának tragikus óráiban senkinek 
eszébe sem jutottak; annyira általános volt a meggyőződés, hogy csakis 
Tisza lehetett az, aki a háborút akarta és aki vállalhatta is érte a felelős-
séget. Úgy Ausztriában, mint Magyarországon éppen e miatt lelkesen is 
dicsőítették őt. A magyarok hangosan tüntettek mellette, mert hízelgett 
nekik az a tudat, hogy miniszterelnökük a történelem egy sorsdöntő pil-
lanatában kezében tartotta Európa végzetét. És a miniszterelnököt kísérő 
állandó ellenséges hangulat egyszerre óriási népszerűséggé változott át. 

Pedig akkor is, mint már annyiszor, Tisza és nemzete között félre-
értés volt. Tisza ugyanis nem akarta a háborút. Ez azonban olyan 
titok volt, melyet senkinek sem árulhatott el és nem is árulta el még 
akkor sem, midőn titkának felfedése elfordíthatta volna melléről gyilko-
sainak fegyvereit. Végzetének tragikuma pedig nem is annyira szomorú 
halálában, mint inkább abban a magas morális szépségű lelkiismereti kény-
szerben van, mely őt a hallgatásra szorította. 

Gróf Tisza István titka ma már nem titok, mert fölfedte azt egy 
nyilvánosságra hozott jegyzőkönyv,amely az 1914 július 7-én, Bécsben, gróf 
Berchthold külügyminiszter elnöklése alatt tartott koronatanácsról szá-
mol be.1 

Ferenc Ferdinánd trónörökösnek Szerajevóban történt meggyilkolása 
után pár nappal gyűlt az össze. Jelen voltak ezen a tárgyaláson: gróf 
Stürgkh osztrák miniszterelnök; gróf Tisza István magyar miniszterel-
nök; lovag Krobatin hadügyminiszter; báró hoetzendorfi Conrad vezér-
kari főnök; gróf Kailer admirális, a tengerészetügyi minisztérium kikül-
döttje és végül Hoyos követségi tanácsos, ki a jegyzőkönyvet vezette. 

Berchthold gróf nyitotta meg az ülést, azon kijelentéssel, hogy 
tárgya annak a megvizsgálása lesz, vajjon a trónörökös meggyilkolásával 
elérkezett-e az idő Szerbiának mindenkorra való ártalmatlanná tételére? 
Egyúttal biztosította a gyülekezetet arról, hogy Vilmos császár és kan-
cellárja, Bethmann Hollweg, ez ügyben készek Ausztria-Magyarország-
nak a legmesszebbmenő támogatást biztosítani. A továbbiakban kifejtette 
Berlinnel egyező azon nézetét, mely Olaszország és Románia figyelmen 

1 Lásd az osztrák köztársaság külügyminisztériuma által közzétett diplomáciai 
okiratokat, melyek a háború előzményeiről számolnak be. 
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kívül való hagyását ajánlja, nehogy ezek a kedvező alkalmat előnyök 
kicsikarására használják fel. Oroszország beavatkozása bizonyosnak lát-
szik, mivel nyilvánvaló, hogy a Balkán-államok szövetségét, Románia 
megnyerése után, a kettős monarchia elleni támadásra akarja felhasználni. 
Véleménye szerint minél előbb a cselekvés terére kell lépni, hogy a Szer-
biával való hirtelen leszámolás útját vágja a balkáni nyomásnak, mely idő-
vel ellenállhatatlan erejűvé válhatna. 

Gróf Tisza már régebben ismerte Berchtholdnak ezt az álláspontját, 
mert ez július 1-én előadta volt azt neki. Akkor is már annyira megüt-
között ezen, hogy aggályait levél útján azonnal ismertette uralkodójával, 
kifejtve előtte azon végzetes tévedést, mely Berchthold felfogásában rejtő-
zik és ennek érvényrejutása esetére elhárítva magától mindenféle fele-
lősséget. Szólásra emelkedve beismerte ugyan, hogy a szerajevói gyilkos-
sággal kapcsolatban a legutóbb nyilvánosságra jutott események, vala-
mint a belgrádi sajtó provokáló hangja a háború kitörését valószínűbbé 
tették, mint amilyen az a merénylet napján volt. De kijelentette ezek 
után, hogy ő sohasem fog beleegyezni abba, hogy Szerbiát figyelmeztetés 
nélkül megrohanják, mint ahogy azt Berlinben igen sajnálatos módon ter-
vezni látszanak. Ezáltal Ausztria-Magyarország Európa szemében hamis 
helyzetbe kerülne és magára uszítaná az egész Balkánt. Csakis Bulgária 
segítségére lehetne számítani, de ez a balkáni háborúkban szenvedett vesz-
teségei miatt lényegtelen tényezőnek tekinthető. Véleménye szerint elő-
ször határozott követelményeket kellene Szerbiával szemben felállítani, 
és csak ezek visszautasítása esetén megküldeni az ultimátumot. A köve-
telmények legyenek kemények, de ne teljesíthetetlenek. Ha Szerbia elfo-
gadná azokat, akkor a bécsi kormány egy fontos diplomáciai sikerrel dicse-
kedhetne és tekintélye az összes balkáni államok előtt csak emelkednék; ha 
ellenben vonakodnék engedelmeskedni, akkor tényleg csak a háborús meg-
oldás maradna hátra. Ezen utóbbi eshetőség szem előtt tartásával azon-
nal megjegyzi, hogy a hadiakció célja csakis Szerbia megkisebbítése lehet, 
de semmi esetre sem annak teljes elpusztítása. Először is mert Orosz-
ország ennek teljes erejéből ellene volna, másodszor pedig mert ő, mint 
Magyarország miniszterelnöke, mindenféle területgyarapításnak eleve 
ellenszegül. 

Hogy jól meg lehessen érteni Tisza ezen szavait, tudni kell, 
hogy Ferenc Ferdinánd tragikus halála, jóllehet szívből fájlalta 
azt, nyomasztó gondoktól szabadította meg őt. Mindig aggodalommal 
gondolt azon időre, midőn majd ez Ferenc Józsefet felváltja az uralkodás-
ban. A trónörökös a magyarokban gyűlölte azon fajt, melyet századok 
erőszakosságai sem voltak képesek alávetni a Habsburgok kényuralmának. 
Azt tartották róla, hogy szándékában van a szláv befolyást a magyarok 
rovására nagyobbítani; és számos jel mutatott arra, hogy a magyarok 
alkotmányos jogait, melyeket ezek oly nehezen csikartak ki Bécstől, nem 
igen fogja majd tiszteletben tartani. 

A főherceg ezen érzelmeit inkább csak sejthették a magyarok, sem-
mint bizonyosra vehették volna, mivel az ő titokzatosságra hajló 
kedélye gondolatait soha nem árulta el. Tisza azonban, Ferenc József 
meghitt embere lévén, az udvarnál sokat megfordult, úgyhogy pontosan 
megfigyelhette a trónörököst. Az arcáról lerívó nyugtalanság; fanatikus 
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természetét eláruló villogó szemei, hirtelen dührohamai, melyek még az 
uralkodót sem kímélték, durva kritikái, melyeket a szerinte elavult poli-
tikai módszerekről mondott, nyilvánvaló türelmetlensége nagybátyja 
hosszú élete miatt és még sok más jellemző körülmény mind alkalmasak 
voltak arra, hogy Tiszának országa jövője miatt érzett aggodalmát táplál-
ják. Saját személyére nézve pedig a magyar miniszterelnök tudta, hogy 
Ferenc Ferdinánd vad gyűlöletet érez iránta, mert hisz minden tulajdon-
sága csak visszatetszést kelthetett benne. Nem tetszett a trónörökösnek 
Tisza nagy befolyása, törhetetlen akarata és gerinces, udvaronchoz nem 
illő viselkedése, de különösen kálvinista vallása bántotta őt, mert az 
innsbrucki jezsuiták hű tanítványa lévén, gyűlölte a protestantizmust. 

A trónörökös meggyilkolása tehát nem kelthetett Tiszában valami 
különösen nagy elkeseredést a szerbek ellen. Ezenkívül pedig ő minden 
területgyarapításnak eleve ellensége volt, mivel a kettős monarchia szláv 
elemekkel már úgyis eléggé szaturálva volt, úgyhogy ennek szaporítása 
csak káros hatásúnak igérkezhetett. 

Beszédét azon kijelentéssel fejezte be, hogy annak megítélése, vajjon 
elérkezett-e az idő a Szerbiával való leszámolásra, egyáltalán nem tar-
tozhatik Németországra. A maga részéről a jelenlegi időpontot teljesen 
hátrányosnak tartja, mert nagyon könnyen megeshetne, hogy a Magyar-
országgal szemben ellenségesen viselkedő románok a monarchia ellen 
fordulnának. Megfélemlítésükre Erdélyben erős csapattesteket kellene 
lekötve tartani. Ellenben remélhető, hogy egy kis türelemmel sikerülni fog 
majd Németország dicséretes igyekezete folytán Bulgáriát a hármas-
szövetségbe belevonni, és ennek folytán az egymástól elválasztott balkáni 
államok közül legalább Románia kénytelen lesz csatlakozni a hármas-
szövetséghez. Továbbá minél inkább halasztódik a nagy leszámolás, a 
francia nép szaporátlansága miatt a hatalmi egyensúly mindinkább 
Németország javára fog dőlni, úgyhogy háború estén a németek nagyobb 
erővel ronthatnak majd Oroszországnak. Mindezen okoknál fogva a háborús 
megoldást jelenleg károsnak tartja; sokkal helyesebbnek véli Szerbia 
diplomáciai megalázását, mely művelet sikeres lebonyolítása tág teret 
nyithatna egy újabb balkáni politika hatásos keresztülvitelére. 

Berchthold gróf erre megjegyezte, hogy az eddigi tapasztalatok sze-
rint Belgrádban a diplomáciai sikerek mindig csak igen rövid időre voltak 
képesek megjavítani a helyzetet és hogy csakis egy erélyes katonai táma-
dás eredményezhetné a „Nagy-Szerbiára" izgató fanatikusok elnyomását, 
kiknek bomlasztó munkája már Zágrábig is érezteti hatását. Ami pedig 
a románokat illeti, ezek most kevésbbé veszedelmesek, mint amilyenek 
majd később lesznek, mivel kapcsolatuk Szerbiával a jövőben csak erősöd-
hetik. Igaz ugyan, hogy Károly király újabban kétségeit fejezte ki Ferenc 
József előtt szövetségesi kötelességeinek teljesítése kérdésében, mivel, 
úgymond, figyelembe kell vennie alattvalóinak érzelmeit is; de ennek dacára 
mégis alig képzelhető el, hogy Romániában Károly király életében egy 
monarchiaellenes párt kerekedhetne felül. Végül pedig Tisza gróf azon 
észrevételét, mely a német-francia erőviszony mérlegelésére irányult, nem 
tarthatja döntő fontosságúnak, mivel az orosz nép óriási mérvű fejlődése 
a franciák erős halandóságát nagyon is kiegyenlíti. 

Berchtholdnak a magyar miniszterelnökhöz intézett ezen válasza 
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után Stürgh gróf osztrák miniszterelnök emelkedett szólásra és azonnal 
kijelentette, hogy ő is, miként Berchtold, szükségesnek tartja a háborút, 
de csatlakozik Tisza gróf azon véleményéhez, mely szerint a monarchiá-
nak ezen ügyben Németországtól függetlenül kell cselekednie, viszont más-
részről meggondolandónak véli azon helyzetet is, mely akkor állhatna elő, 
ha Németország a monarchia habozásában a gyengeség jelét látná. Kérdés, 
vajjon az erős szövetséges más alkalommal is fel fogja-e ajánlani teljes 
támogatását? Ami pedig a háború megkezdésének módját illeti, az sze-
rinte csak egy lényegtelen formakérdés. Ha a koronatanács a meglepetés-
szerű támadás ellen foglal állást, akkor más úton-módon kell majd a 
háború kitörését előidézni. 

Bilinski lovag közös pénzügyminiszter ismertette ezek után Potiorek 
generális véleményét, ki mint Bosznia- és Hercegovina kormányzója, két 
év óta figyelhette a helyszínen a pánszláv izgatásokat. Eszerint az annek-
tált területeket a jövőben csak úgy lehetne megtartani, ha a monarchia 
Belgráddal egyszer s mindenkorra leszámolna. Boszniában általánosan 
hirdetik a népnek Péter szerb király felszabadító bevonulásának közelgé-
sét, úgyhogy az ottani lakosság izgalma a tetőfokára hágott már. Ilyen 
körülmények között lehetetlen azt hinni, miként azt Tisza gróf teszi, hogy 
egy diplomáciai sikerrel lényegesen meg lehetne javítani a helyzetet. 
A szerbek csak az erőszaknak fognak engedni. Még az sem használna, ha 
Péter király személyesen megalázkodnék a monarchia előtt, mert ezáltal a 
szerb nemzet közvéleményét annyira elkeserítené, hogy ezzel több kárt 
okozna, mint hasznot. 

Tisza gróf erre azzal válaszolt, hogy ő Potiorek1 generális katonai 
érdemeinek teljes elismerése mellett kénytelen konstatálni a boszniai köz-
igazgatás siralmas állapotát. Az ottani rendőrség szereplése a szerajevói 
gyilkosság alkalmával pedig határozottan botrányos jellegű volt. Hisz 
bebizonyosodott tény, hogy a rendőrhatóság tudtával vesztegeltek a 
később elfogott merénylők a főherceg által követendő útvonalon. Egyálta-
lán nem hajlandó elismerni, hogy a helyzetet Boszniában még egy jól 
megszervezett rendőrség és közigazgatás is képes volna megjavítani. 

Krobatin hadügyminiszter következett most szólásra. Természetesen 
ő is kijelentette, hogy egy diplomáciai siker teljesen értéktelennek bizo-
nyulna. Katonai szempontból ítélve a helyzetet, sokkal előnyösebbnek lát-
szott neki a háború azonnali megindítása, mivel valószínűnek tartható, 
hogy a hatalmak egyensúlya idővel a monarchia hátrányára fog megbom-
lani. Mivel pedig a két utolsó háborút, az orosz-japánt és a balkánit had-
üzenet küldése nélkül kezdték meg, ő azt ajánlja, hogy a monarchia titok-
ban kezdje meg a mozgósítást, az ultimátumot pedig csak ennek befeje-
zése után küldje el Szerbiának. Így Oroszország beavatkozása esetén a 
háború kitörésekor az osztrák-magyar haderő igen előnyös helyzetbe 
jutna, mivel a nyári hónapokban, az aratási szabadságok miatt, az orosz 
határszéli hadtestek csak nagyon hiányos létszámúak. 

Hosszú vitatkozás indult meg ezek után a háborús célokról, ennek 
részletei azonban, sajnos, nincsenek a jegyzőkönyvben feltüntetve. 
A koronatanács tudomásul vette még Tisza grófnak azon követelményét, 
hogy Oroszországra való tekintettel jelentessék ki, hogy a monarchiának 

1 Ugyanaz a Potiorek, kit a szerbek a háború elején annyira elvertek. 
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Szerbia megsemmisítése nem áll szándékában. Stürgkh gróf megpendítette 
még a Karagyorgyevics-család detronizálásának eszméjét, mely lehetővé 
tenné valamely olyan németbarát herceg trónrajutását, ki hajlandó volna 
a kettős monarchiától való függés elismerésére. Ezután Tisza gróf még 
egyszer ráterelte kollégáinak figyelmét egy európai háború veszedelmeire, 
kérlelve őket, hogy számoljanak a jövő helyzet olyan alakulásaival is, 
melyek például ázsiai bonyodalmak miatt Oroszország figyelmét elfordí-
tanák a Balkántól, vagy egy újabb bolgár-szerb háború kitörésével stb., 
mely fordulatok a monarchia mai helyzetét háború nélkül is tetemesen 
javíthatnák. 

Csakugyan számíthatunk — mondta erre Berchthold gróf — erre vagy 
amarra a kedvező fordulatra, de mindenekelőtt azt a tényt kell tekintetbe 
vennünk, hogy az ellenséges táborban halálos küzdelemre készülnek és 
hogy Románia jelenleg az orosz-francia diplomáciát támogatja. A mon-
archia a románokat csak akkor fogja megnyerhetni, ha előbb a szerbeket 
tönkreteszi, mert ők csak akkor fogják megérteni, hogy az izoláltság ellen 
egyedüli mentségük a hármas-szövetségre való támaszkodás. Azon 
feltevés pedig, hogy a bolgárok képesek lennének szomszédaik ellen bosszú-
hadjáratot indítani, nagyon bizonytalan alapokon nyugszik, mivel Német-
ország is csak azon határozott kikötés mellett engedné meg Bulgáriának 
a háborút, ha az megigérné, hogy csakis a szerbeket támadná meg és nem 
a románokat. 

Hosszas vitatkozás után — írja a jegyzőkönyvvezető — végre min-
denki, kivéve a magyar miniszterelnököt, arra a meggyőződésre jutott, 
hogy a diplomáciai siker, még ha az a szerbek világraszóló megaláztatá-
sával járna is, nem javítana lényegesen a helyzeten, tehát okvetlenül olyan 
követelményeket kell Szerbiával szemben támasztani, melyeket az kény-
telen lesz visszautasítani, úgyhogv az erélyes katonai beavatkozás szá-
mára szabad út nyíljon. 

Tisza gróf azonban még most sem engedett és ismét kijelentette, hogy 
bármennyire szeretné a tanács véleményét magáévá tenni, nem képes 
hozzájárulni egy olyan megoldáshoz, mely Szerbiának mindenképen elfo-
gadhatatlan feltételek megküldését célozza. Legfeljebb azt kész elfogadni, 
hogy a feltételek legyenek igen kemények. Arra kéri még a gyülekezetet, 
hogy a Szerbiának küldendő jegyzéket vessék igen gondos szövegezés alá 
és egy másolatát még az elküldés előtt mutassák be neki. Ha abban az 
ő állásfoglalását nem látná kellőképen honorláva, akkor kénytelen lesz 
személyére nézve olyan következményeket levonni, amilyeneket annak ide-
jén majd szükségesnek ítél. 

Még aznap délután a tanács újból összeült és ekkor hoetzendorfi 
Conrad vezérkari főnök katonai természetű kérdésekről és egy európai 
háború valószínű lefolyásáról adott felvilágosításokat, melyeket azonban 
nem vettek fel a jegyzőkönyvbe. 

A délutáni ülés folyamán gróf Tisza ismét kérlelte társait, hogy jól 
fontolják meg határozataikat, mielőtt háborúra szánnák magukat. 
A befejezés előtt még megbeszélésre kerültek azon pontok, melyek a Bel-
grádba küldendő jegyzék alapjául szolgálhatnának. Egyezségre azonban 
most sem tudtak jutni. Berchthold gróf végül azzal zárta le a vitát, hogy 
habár még nagy eltérések mutatkoznak a tanács és Tisza gróf állásfogla-
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lása között, ezek nem látszanak áthidalhatatlanoknak, mivel a magyar 
miniszterelnök által ajánlott megoldás valószínűleg szintén háború kitö-
résére fog vezetni, az összes jelenlevők pedig úgyis csak ezt célozzák. 

Valószínű azonban, hogy szándékainak ilyeténképen való beállítása 
Tiszát egyáltalában nem elégítette ki, mert megkérte Berchthold grófot, 
ki Ischlbe készült a császárhoz, hogy vigyen magával egy levelet, melyben 
ő előadja uralkodójának a saját nézőpontját. 

Ezek után Tisza még aznap este visszatért Budapestre és másnap, 
július 8-án Berchtoldtól már kapott egy sürgönyt, melyben ez azon hit-
ben, hogy ezáltal Tisza meggyőződését befolyásolhatja, közölte vele 
Tschirschky bécsi német nagykövet azon kijelentését, mely szerint Berlin-
ben elvárják az osztrák-magyar kormánytól, hogy az Szerbia ellen eré-
lyes támadást fog indítani; továbbá, hogy Németországban nem tudnák 
mire vélni a dolgot, ha Bécs a kínálkozó alkalmat elszalasztaná. Vilmos 
császár már személyesen írt is a román királynak, jelezve neki annak a 
szükségességét, hogy Románia háború esetén maradjon semleges. Végül 
pedig, ha Bécs most sem lépne fel kellő határozottsággal, ebben minden 
német csupán a monarchia szégyenletes gyengeségének bizonyítékát látná. 

Ez a sürgöny sem változtatott azonban semmit sem gróf Tisza meg-
győződésén. Bizonyítja ezt az a levele, melyet csak Berchthold hireinek 
vétele után küldött el Ischlbe. 

Fordította: Regnier Viktor. 
(Folytatása következik.) 
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