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A történelem nem mesemondás, a történelem 
adatok felsorakozása, Kezdjük a legfontosabb adat
tal. Oroszország, teljes nevén az orosz szocialisz- 
tikus szövetséges szovjet köztársaság, területe ma 
20,374.200 négyzetkilométer és ‘ lakosainak száma 
a legutóbbi népszámláláskor, majdnem tiz évvel 
ezelőtt, 1926 december 17-ikén 100,591.000 lélek 
volt. Ezzel szemben áll a másik adat, a legutóbbi 
kommintern kongresszuson hivatalosan megállapí
tották, hogy Szovjetoroszországban 1,680.000 kom
munista párttag van és 5,470.000 az ifjú kommu
nisták száma. Ha tehát az ifjú kommunistákat is 
hozzászámítjuk a kommunista párttagokhoz^ ami 
annyit jelent, hogy tízesztendős gyerekeknek is 
politikai szerepet tulajdonítunk, akkor minden 100 
szovjetoroszországi lakosra körülbelül hat 
kommunista esik, vagyis hat kommunista, akik 
közül négy még gyerek, uralkodik minden száz 
oroszon, Ez a mai helyzet. Ma azonban sokkal 
nagyobb a kommunisták száma, mint volt kilenc 
esztendővel ezelőtt Oroszországban, viszont a la
kosság száma lényegesen több, mint amennyit a 
kilenc év előtti népszámlálás kimutatott, tehát tiz 
év előtt sokkal kevesebb kommunista uralkodott 
Oroszországban és ma sokkal több nemkommu
nista orosz esik a hat kommunistára. Ez az adat 
adja fel a legnehezebb kérdést az orosz forrada
lom megítélésénél. Nem lehet megérteni, hogy mi
ként tudott a maroknyi bolseviki csoport uralom
ra jutni a százmilliós országban, miként tudott né
hány intellektuel, néhány altiszt, néhány saját
kasztjától elszakadt arisztokrata és néhány, a
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munkásmozgalom többsége által is üldözött forra
dalmár a hatalom birtokába jutni és hogyan tudta 
ez a pár ember a hatalmat a többség akarata el
lenére megtartani és a hatalom uralmát évtizede
ken keresztül nemcsak folytatni, hanem megerő
síteni is.

Igen szellemes történeti filozófiai magyaráza
tok szerint az orosz nép lelkileg hajlamos arra, 
hogy elnyomatás alatt éljen és az orosz tömeg
nek a bolsevista forradalom erupciója után az az 
elnyomatás, amely vörös színben váltotta fel a 
régi cári elnyomatást, valóságos pihenés volt. 
Igen érdekesen bizonyítgatják ennek a tételnek az 
igazságát. Az oroszok egész középkori története 
belevész az aranyhorda hódításának korába és 
az orosz nép évszázadokon keresztül tűrte a világ 
legszömyiíbb zsarnokságát, a tatár kánok uralmát. 
Jellemző adatnak hozzák fel azt, hogy az orosz 
főurak boldogok voltak, ha leányaikat a ta tár ká
nok háremeibe adhatták és az orosz fejedelmek 
térdenállva tartották a tatár kánok lovainak ken
gyelvasát. Ha már az arisztokrácia eltűrte, termé
szetesnek tartotta a megalázkodást a hatalom 
előtt, akkor a nép, amely az idegen hódítók nyo
másán kivül elszenvedte a maga urainak külön 
zsarnokságát is, valósággal hozzáidomult a zsar
noksághoz és ezért volt az orosz muzsik türelmes 
jobbágya & cároknak, ezért lehetséges ma az, 
hogy százmillió orosz talán fogcsikorgatva, de 
engedelmeskedik pármillió kommunistának. Ebben 
a magyarázatban nincs meg a cári uralomnak 
kellő méltatása. Ebből a magyarázatból hiányzik 
annak a középkorból visszamaradt rendszernek az 
ismerete, amelyet a cári uralom a modern Európá
ban is jelentett. Az orosz forradalom megszü
letését csak akkor lehet megérteni, ha valameny- 
nyire megismerjük a cári uralom rendszereit és 
azokat az irányvonalakat, amelyek Rettenetes 
Ivántól Nagy Péteren keresztül elvezetnek 
II. Miklósig az utoisó orosz cárig, akinek épugy,



mint XVI. Lajosnak mások bűneiért kellett szen
vedni. A

A kutyafejes lovasok
Rettenetes Iván az orosz történelem egyik 

legerősebb és legtehetségesebb figurája. A kis 
részfejedelemségek hatalmát megtörte. A bojárok 
kizsákmányoló uralmát letiport^, nagyszerű had
vezér volt, aki több hadjáratban győzedelmeske
dett, az első orosz cár volt, aki a sokszáz eszten
dős tatár uralom pusztításai után kultúrát akart 
teremteni Oroszországban.

Rettenetes Iván zseniális ember volt, aki tisz
tában volt azzal, hogy az ázsiai kormányzati rend
szerekkel és az ázsiai gazdasági renddel nem le
het az oroszokat a nyugati élet felé vezetni. A 
legfontosabb és a legegyszerűbb utat elvágta előle 
a történeti fejlődés iránya, amely az orosz népet 
a kereszténység felvételének idején Bizánchoz 
kapcsolta. A keleti egyház olyan hatalmat adott a 
maga főpapjainak, mellyel szemben még Iván cár 
sem mert egyenesen eljárni. Más utakat kellett 
keresnie ahhoz, hogy nyugat felé közeledjék és a 
kereskedelmi érintkezés útját választotta. Angol 
kereskedők, holland utazók jöttek Oroszország
ba, a nizsni-novgorodi vásáron állandóan ott vol
tak az európai prémvá.sárlók és Iván palotáit, 
templomait nyugati építőmesterek, iparosok épí
tették fel. Katonákat, mérnököket is hozatott nyu
gatról és ezektől csak azt követelte meg, hogy 
ortodoxokká legyenek, orosz neveket vegyenek 
fel, orosz nőt vegyenek el feleségül. A cári köz
ponti hatalmat Rettenetes Iván terem tette meg, 
de azok az eszközök, amelyekkel ezt a nagyon 
nehéz munkát elvégezte, csak ázsiai országban, 
ázsiai türelmű nép életében képzelhetők el. A cár 
egészen különös diplomáciával, amely nagyon 
emlékeztet XI. Lajosnak, a legkegyetlenebb francia 
királynak a politikájára, aki a feudális urakkal



szemben a városi polgárságot erősítette meg, a 
néppel barátkozott. Testőrségének embereit pa
rasztokból válogatta össze és ezeknek a testőrök
nek olyan kiváltságokat adott, amelyek mellett 
semmivé váltak az orosz főnemességnek előjogai. 
Ez a testőrség, amelyet a nép kutyafejü lovasság
nak nevezett, bekvártélyozhatta magát akárme
lyik orosz főur birtokára, a bojárnak egész háza 
népével ki kellett* szolgálni a vad legényeket és ha 
valamelyik kutyafejü lovasnak megtetszett a bojár 
felesége vagy a leánya, a főurnak mukkani sem 
volt szabad, mert épp olyan felségsértés volt vala
melyik testőrt megtámadni, mint a cár szentséges 
személye ellen törni. A kutyafejü lovasok, hara
miákból, hírhedt verekedőkből összecsőditett ka
landorok, a végsőkig kiélvezték ezt a helyzeti 
előnyt. Kegyetlenkedtek passzióból is. Végigpusz- 
titottak egyik-másik főur birtokán, csak azért, 
hogy pusztítsanak és a cár, aki pedig nagyon is 
tudott fegyelmet tartani, a testőrségnek megenge
dett minden fegyelmetlenséget. Messzetekintő po
litika volt ez. Megalázta az arisztokráciát. Meg
törte az erejét, elszedte a pénzét és hozzászok
tatta ahhoz. hogy gondolatban se lázadozzék a 
cári akarat ellen, mert már a gondolat is olyan 
szörnyű bűn volt, amelynek szörnyű volt a bün
tetése. A moszkvai vörös téren ezrével végeztette 
ki Iván cár az orosz bojárokat, olyan családokat 
irtatott ki, amelyek egészen a legendás Rurikig, 
az orosz cárok normán lovag ősapjáig vezették 
vissza származásukat, me.rt a cári autokratizmust 
csak akkor tudta megteremteni, ha földig alázza, 
kiirtja azokat a famíliákat, amelyeket vérségi 
kapcsolatok fűztek a cári családhoz. Az orosz 
zsarnokság megindítója a félelem volt, A régi fe
jedelmi famíliák örökös testvérháboruinak feluju- 
lásától való félelem. A tatár uralom előtti egész 
korszak azoknak a harcoknak a története, ame
lyeket a rokon kievi, szuzdáli, novgorodi, moszk
vai fejedelmi famíliák folytattak egymás ellen,
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amelyekbe állandóan DeavatKoztaK a lengyei es 
magyar királyok és amelyek miatt nem alakulha
tott ki Oroszországban egy olyan erős központi 
hatalom, amely ellenállhatott volna a tatár roham
nak. Rettenetes Iván, a zseniális politikus, a dip
lomata uj életcélt adott az orosz népnek, mert 
még élt benne a tatároktól való félelem és ezért 
a hitetlenség, a mohamedánok elleni harcot való
ságos szent háborúnak tüntette fel. Ez a szent 
háború és az a gondolat, hogy a bizánci császárok 
öröké a moszkvai cárokra szállt át, volt Iván cár 
politikájának alapja, ezért választotta újra címe
réül a császári kétfejű sast, ezért nyomott el min
denféle gondolkodási lehetőséget a nép vezetésére 
hivatott osztályban, a kiváltságos kasztban, a bo- 
járságban és a nemességben. A papsággal kissé 
óvatosabban bánt, de azért néhány metropolitát 
küldött kolostorba és jó néhány hires, szent papot 
tüntettek el a kutyafejü lovasok, akik még a papi 
személyek szentségének a félelmétől sem riadtak 
vissza, ha a cári parancs teljesítéséről volt szó.

Az orosz krónikák megőrizték Iván cár ural
mának legrettenetesebb részleteit, de küllő- 
nősen jellemző az orosz népre, hogy nincs még 
egy olyan cár, akiről annyi legenda, hősi monda, 
népies história szólna, mint erről a rettenetes cár
ról, aki ázsiai kényur volt és aki az ázsiai kényur, 
az ázsiai zsarnok eszközeivel vezette a népét 
nyugat leié, Iván batyuska a neve a rettenetes cár
nak az orosz népdalokban, amelyek arról tudnak, 
hogy keserves könnyeket hullatott a nagy cár, 
amikor az özvegyasszony fiának, a szegény öreg
asszony fiának nem adhatott kegyeimet. Ezekről 
a keserves könnyhullatásokról az orosz krónikák 
keveset tudnak. Iván cár nem volt szentimentális 
ember és ahogy kipuszíitotta a vele rokon bojár 
familiákat épp úgy ^dühöngött a saját családja
ellen. A fiát halálra kinoztatta, mert a fia össze
esküvés gyanújába keveredett.



Más országokban is voltak ilyen veres reje- 
delmi tragédiák. Az angol középkori történelem 
nem más, mint az angol királyok gyilkosságainak, 
családirtásainak szörnyű sorozata. Csakhogy ez 
nagyon régen volt és az angol királyok soha sem 
tudták megvalósítani az autokráciára törekvő ter
veket. Iván cár pedig tökéletes autokrata uralkodó 
volt. Isten kegyelméből életnek és halálnak ura, 
az isteni akarat képviselője, akinek minden téve
dése is törvény és Iván cárnak kora nagyon kö
zeli. Alig párszáz esztendő választja el a bolse- 
vizmust az ellenpólustól, Rettenetes Ivántól és a 
bolsevizmus tulajdonképen reakciója annak a tö
kéletes autokráciának, amelynek alapját Rettene
tes Iván fektette le.

A cárok Iván után az uj dinasztiában a Roma- 
nowok dinasztiájában még több erővel és még 
több kegyetlenséggel folytatták a zsarnokság po
litikáját, mint Rettenetes Iván, mert a Romano- 
wok tulajdonképen csak mellékutakon kerültek a 
trónra és uralmuk első idejében kegyetlenül el 
kellett fojtani minden versenytárs bojár famíliá
nak a trónra törekvő aspirációját. Megmaradt te
hát az a politikai vonal, amely szerint az orosz 
arisztokráciának semmiféle szava az ország ve
zetésében nem volt, amely a magasabb műveltsé
gű emberekből alázatos szolgákat csinált és amely 
az ellentmondásnak még a gondolatát is halálos 
bűnnek minősítette. Ezt az uralmat Rettenetes 
Iván a népből válogatott testőrséggel teremtette 
meg, a kutyafejü lovasokkal. A Romanowok to
vább fejlesztették a strelicekben ezt a cári fegy
veres erőt és épugy mint Iván cár, igyekeztek 
külföldről hozatni maguknak engedelmes parancs- 
teljesitőket, akiknek az orosz néppel semmi lelki 
kapcsolatuk nem volt és akik már jóval Nagy 
Péter előtt megkezdték azt a különös politikát, 
amely bizonyos vonatkozásokban Európa^ fele 
vezette az orosz népet, de az orosz nép lelkét so



hasem igyekezett kiemelni az ázsiai tompultság
ból.

A m ocsárra  ép íte tt város

A Romanowok famíliája a XIII. században tűnt 
fel, eleinte csak birtokos nemesek voltak. Filaret 
moszkvai patriarcha fiával jutottak a cári trónra. A 
Romanowok minden ügyessége és diplomáciai ké
pessége abban a Filaret patriarchában csúcsoso
dott ki, aki rá tudta kényszeríteni az orosz főura
kat, hogy a fiát fogadják el cárnak. Egészen Nagy 
Péterig a Romanowok uralma tulajdonképen lavi- 
rozás volt az egyes bojárcsaládok hatalmi cso
portjai között és éppen ezért a Romanowok nem 
folytathatták tökéletesen Rettenetes Ivján m uir  
káját, mert folyton engedményeket kellett tenniök 
hol az egyik, hol a másik bojárcsoporínak. asze
rint, hogy melyikkel kerültek közelebbi rokoni 
kapcsolatba. A házasságkötések és válópörök, 
sokszor a házasságtörések, a palotaforradalmak, 
a családi összeesküvések adták egy ideig az orosz 
cárok történetét és ez alatt az idő alatt az orosz 
nép elnyomatása teljessé vált. Az orosz paraszt 
mindig egészen más közjogi helyzetben volt, mint 
bármilyen más, nyugati néphez tartozó paraszt. 
Az orosz faluközösségek eredetileg szabad embe
rek egyesülései voltak és az orosz paraszt a sza- 
badságát■ a tatár uralom idején veszítette el. Ez a 
szabadságvesztés teljes volt. Nem volt meg a hű
béri viszony, amely a nyugati nemest egybekap
csolta a jobbágyával, még az a jogi szabályozás 
sem volt meg, amely ennek a hűbéri viszonynak 
meglazulásával és megromlásával a nyugaton va
lamennyire védte a teljes földesúri önkénnyel 
szemben a parasztságot. A paraszt nem jobbágy 
volt, hanem rabszolga. Semmiféle joga nem volt 
és a gazdája, a földesura ura volt testének és lel
kének. Nagyon jellemző az, hogy még a XIX. szá
zadban is aszerint számították egy orosz földes



urnák a vagyonát, hogy hány léleknek a tulajdo
nosa. A földbirtokot nem deszjatinákban számol
ták, hanem lelkekben.

Ez a rettenetes nyomás azután a lelkekben 
egész különös forradalmat támasztott. A keleti 
egyháznak nem volt meg az az ereje, hogy a test
véri egyenlőségnek a tanítását legalább forma sze
rint megvédelmezze, mert az alsó klérus teljesen 
ki volt szolgáltatva a nemes uraknak s az alsó 
papságnak nem volt olyan tekintélye, hogy bármi
féle embertelenség ellen is felszólalhatott volna. 
(Az embertelenségeket majd később, amikor az 
orosz jobbágyfelszabadítás munkájáról lesz szó, 
fogjuk, amennyire egyáltalán lehetséges, mert a 
:ulságosan rikító színek fájdalmasak, ismertetni.) 
Most a papságnak a néppel való kapcsolatáról aka
runk szólni. A papság kiszolgáltatott és alárendelt 
helyzetében csak gépi°s, kü’ső istentiszteleti mun
kát végzett, úgyhogy mindig ujabb és ujabb szek
ták keletkeztek Oroszországban. Legjellemzőbb 
talán és leginkább kivetíti az orosz nép lelkét az 
a szörnyű szekta, melynek tanítása az volt, hogy 
istennek tetsző cselekedet az emberiségnek a ki
múlása. Az öncsonkitók szektája bűnnek tartotta 
tovább folytatni a rabszolgák végtelen láncát és 
még ezeken is túltett az a szekta, m ely tömege
sen vezette az önkéntes tüzhalálba híveit, akiknek 
azt hirdette, hogy nemcsak Istennek tetsző csele
kedet, hanem a legjobb megoldás, asszonyostóí, 
gyerekestől a halálba menekülni az élet elől, 
amelyben nincsen semmi orom.

Az orosz parasztnak nagyon sok oka volt ar
ra, hogy elforduljon az éieitö1. Különösen sok oka 
lett az életunalomra, armkor a legnagyobb Roma
now és talán a legnagyobb cár, sőt a legnagyobb 
orosz Nagy Péter jutott az orosz trónra Nagy 
Péter óriás volt testben és lélekben és a mesebeli 
óriások kíméletlenségével vezette a népét oda, 
ahova ő látta jónak. Az orosz tömegekben levő 
végtelen erőt fel akarta használni és ezért európa-



iVa a K a r u  tenni. UyerekKoráDan európaiak, nyu 
gatiak baráfságát kereste és mivel gyerekkora be
leesett az orosz történelemben sokszor szomorú 
szerepet játszó cári gyámok veszekedéseibe és 
harcaiba, leikének minden ereiével forduit szinte a 
saját kasztja, a dinasztiához legközelebb álló fő
úri rend ellen. Ezeket az ázsiai urakat erőszakkal 
bujtatta európai rihákba, erőszakkal vágatta le a 
szakállukat, hegy nyugati formájuk legyen, csalá
dos, felnőtt főurait kiküldte az európai, nyugati is
kolákba, hogy tiz-tízenkét esztendős gyerekekkel 
tanuljanak együtt és vasvesszővel nevelte őket a 
civilizációra. Az ő korában, a XVIII. században a 
nyugati főurak gondolkozó, sőt a lázadással ka
cérkodó emberek voltak és Nagy Péter volt talán 
a forradalmi gondolatnak első magvetője, amikor 
erőszakkal nyugati urakat csinált az orosz bojá
rokból, akik úgy ahogy megtanultak franciául, 
megtanulták a rokokót és akiknek a gyerekei, unó 
kái már lázadozó elégedetlenek voltak. Ebben az 
elégedetlenségben, meg volt a bojár ősök berzen
kedése a cári autokrácia ellen és meg volt a nyu
gati ember szabadságkeresése, amely nem tudott 
teret találni Oroszországban. Nem véletlenség az, 
hogy az első orosz forradalmárok főúri családok 
gyermekei voltak és nem véletlenség az, hogy 
minden orosz forradalomban, egészen a bolsevista 
forradalomig volt valami palotaiorradalomszerü, 
mert a forradalmároknak, a fennálló rend ellensé
geinek mindig kapcsolatai voltak az úgynevezett 
legmagasabb körökkel.

Nagy Péter, akinek zsenialitása nyitotta meg 
Európa felé Oroszország ablakait, aki valóban 
többet tett Oroszországért, mint előtte vagy után- 
na bármely cár, végzetes hibát követett el akkor, 
amikor meg sem próbálta az orosz jobbágyok, a 
rabszolgatömegek helyzetén enyhíteni.

Az autokratizmus bűvkörébe esett, teljesen ur 
lett fölötte az a gondolat, hogy mindén azért van, 
hogy a cárnak legyén jó és az orósz erribert egy



általán nem vette emberszámba, se a íőurat, se 
parasztot. Ahogy a bojárokat küldte tanulni, ép- 
ugy vitte a parasztságot katonának. Akit besoroz
tak, élete végéig katona volt és hogy meg ne szök- 
hessék, mint a barmot izzó vassal megbé
lyegezték.

Nagy Péter nem szerette Moszkvát. Szomorú 
gyermekkorának emlékei elvették a kedvét a cá
rok ezertemplomos fővárosától és talán nem is tu
dott volna nyugodtan aludni abban a Kremlben, 
amelynek hírhedt vörös terén a stre!i>lázadás 
után hónapokig mint valami mészárszéken fejez
ték le, törték kerékbe, húzták karóba az orosz bo
járokat, köztük a cár legközelebbi rokonait, a cá
rét, aki maga is segített néha, mikor nagyon ré
szeg volt, a hóhéroknak szörnyű munkálukban. Az 
orosz történettudósok szerint Nagy Péter azért 
akart uj fővárost, hogy nyugati fővárosa legyen. 
Mások azzal magyarázzák Szentpétervár megte
remtését, hogy olyan fővárost akart, amely közel 
legyen a tengerhez, hiszen Nagy Péternek örök 
szerelme volt a tenger és talán azért is a legna
gyobb orosz államférfi, mert tengert szerzett 
Oroszországnak. Az uj főváros kiválasztásánál 
egész bizonyosan ez a szempont volt n döntő és 
Nagy Péter különös emberpuszfitó vMgystWiségé- 
re jellemző, hogy a Néva mocsarai közt építtette 
lel az uj fővárost. A mocsaras területen az építés 
abban a túlhajtott tempóban, melyet a cári akarat 
megkövetelt, irtózatos emberpazarlás volt. Száz
ezrével hajtották a parasztokat az óriási ország 
minden részéből a szentpétervári építkezésekhez, 
ahol a mocsarak egészségtelen vidékén addig dol
gozott egy-egy munkáscsoport, amig ott nem 
pusztult. A szentpétervári építkezés épugy élet- 
fogytiglani rabság volt, mint a katonáskodás. Aki 
egyszer odakerült, az élve nem szabadulhatott. 
Szentpétervár, az uj orosz főváros egyes orosz; 
történetírók szerint nyolcvanezer paraszt életébe



került, mások párszázezerre becsülik az építke
zés a halottjainak számát.

Ez a mocsáron való építés szimbóluma lehet
ne a cári uralom nagy akcióinak. Ezekben az ak
ciókban, ezekben a sokszor jószándéku és néha 
zseniális tervekben soha nem játszott szerepet az 
emberélet. A jobbágy, paraszt, a közember élete 
olyan olcsó volt. hogy azzal egyáltalán nem kel
lett számolni. Úgy, amint a szentpétervári épitke 
zésnél tízezrével áldozták fel a parasztok életét, 
tízezrével és százezrével dobták oda a parasztéle
teket az ázsiai hódításokban, a kaukázusi és tatár- 
törzsekkel való harcokban és azokban a telepíté
sekben, amelyeket sokszor minden komolyabb cél 
nélkül pusztán a presztízs kedvéért létesített a cári 
uralom. Friedrich Bodenstedt, aki ezelőtt Körülbe
lül hatvan esztendővel járta be a Kaukázust, útle
írásaiban elmondja, hogy az egyik kaukázusi ka
tonai telepen minden második esztendőben ki kel
lett cserélni a telepeseket, mert két esztendő alatt 
a kolóniát mindig kipusztitotta a kaukázusi láz. 
Ezt mindenki tudta, a kormányzó, a katonai fő- 
parancsnok, a hajó parancsnoka, aki az uj áldoza
tokat odavitte, az áldozatok is, de azért min
den második esztendőben megjöttek az uj transz
portok, mert volt valahol egy rendelet amelyet 
valamikor aláirt a cár, amely szerint azon a terü
leten katonai kolóniát kell fenntartani és ezt a 
rendeletet betüszerint végrehajtották. A kolóniá
nak semmi célja nem v o lt Még annyi ér
telme sem volt, mint a szentpétervári építkezés
nek, mert az uj fővárost tényleg meg kellett csi
nálni, legfeljebb lehetett volna kevésbé mocsaras 
vidéken is felépíteni, de tovább fenntartották a ko
lóniát, mert az emberélet nem számított.

Ez a szörnyű tempó, az emberéletnek teljes 
semmibevevése volt a cári uralomnak évszázado
kon keresztül egyik legjellemzőbb politikai sajá
tossága. Erzsébet cárnő minden ok nélkül avatko
zott bele az európai háborúkba és szinte megma



gyarázhatatlan szeszélyből küldött százezres had
seregeket olyan harcterekre, melyekhez Orosz
országnak semmi köze nem volt és amelyen az 
orosz mundérba öltöztetett parasztok tizezrei 
pusztultak el. Katalin cárnő csak azért folytatott 
háborút a törökök ellen, hagy hadidicsőséget sze
rezzen magának és kegyenceinek, az Orlow-test- 
véreknek. Ez a hadidicsőség több mint százezer 
orosz katona életébe került. Az egykorú, diplomá
cia ezeket a háborúkat egyáltalán nem értette 
meg, mert Oroszországnak sem szüksége nem 
volt ezekre a háborúkra, sem haszna nem volt be
lőlük. Teljesen a cári akarat és az asszonyi hiúság 
eredménye volt ez a háborúskodás, mely százezré
vel követelt emberéleteket és amely az orosz nép 
lelkében soha el nem múló nyomokat hagyott hát
ra. A paraszttömegek az élet céltalanságának és 
teljes reménytelenségének tudatában vegetatív éle^ 
tét folytattak, belenyugodva mindenbe, csupán a 
tnlvilági éleire tudtak már e'okészülni. Jgy alakult 
ki az orosz tömegek sötét és kiszámíthatatlan 
misztikuma, igy alakult ki az az orosz lélek, 
amelyben egymás mellett volt a fehér és a fekete, 
a jó és a rossz, igy született meg az az orosz pa
raszt, aki az egyik percben gyöngédlelkii ás érzel
mesen jó, a másik percben ok nélkül szinte, gye
rekmódra kegyetlen és vérengző.

A harmadik ügyosztály
Ma QPU-nak hívják, azelőtt cseka volt a neve 

és még azelőtt őfelsége harmadik ügyosztálya 
volt. A harmadik ügyosztály kezdetben Őfelsége 
titkos kabinetirodája, majd titkos tanácsa volt. 
Először akkor lépett akcióba, amikor a szeren
csétlen Alekszej cárevics felett kellett ítélkezni.

Alekszej, Nagy Péternek elsőszülött fia egész 
életén keresztül emlékezett arra, hogy anyját ko
lostorba záratta az apja és egész életén keresztül 
ennek az emléknek a hatása alatt állott. Nagy 
Péter sok minden tekintetben elhanyagolta a fia



nevelését Erőszakkal nyugati katonatisztet csi
nált belőle, de nem törődött azzal, hogy szektá- 
riusok, rajongók, intrikus vénasszonyok, bojár 
rokonok éltek fia udvarában és amikor második 
feleségétől való gyerekei már felcseperedtek és 
már látszott az, hogy a trónörökös a régi mosz- 
kovitizmusnak a hive, annyira meggyülölte fiát, 
akiben volt sok tehetség és volt sok szertelenség, 
hogy a trónörökös előbb VI. Károly német-rófnai 
császárnak, Mária Terézia apjának segítségét 
kérte, majd megszökött apja birodalmából és pa
rasztlány szeretőjével a német császár egyik bir
tokán húzódott meg, ahonnan mindenféle fantasz
tikus és értelmetlen összeesküvési terveket szőtt 
otthonmaradt híveinek, a régi rendszer barátai
nak segítségére támaszkodva. Ezekben az össze
esküvésekben, amelyekben semmiféle értelem és 
központi gondolat nem volt, szerepet vállalt a 
kolostorba űzött carevna\, Nagy Péter nővé re, né
hány püspök és igen sok bojár, akik rokonsáfe- 
ban állottak a cári familiával. Nagy Péter lassan 
kibogozta ennek a fantasztikus összeesküvésnek 
szálait és részben a bécsi udvarra gyakorolt nyo
mással, részben ámitó Ígéretekkel keresztülvitte 
azt, hogy a fia a szeretőjével, aki másállapotban 
volt, hazatérjen Oroszországba. Egészen a hatá
rig a trónörököst megillető tisztelet és hódolat 
vette körül a cárevicset, akit, mihelyt átlépte az 
orosz határt, bilincsekbe vertek és a Péter-Pál- 
erőd egyik szörnyű földalatti börtönébe zártak.

Végig kellett néznie, ahogy halálra kínozták 
összeesküvésének társait és azután végig kellett 
szenvednie a tortúra minden gyötrelmét. A cár 
maga jelen volt, amikor a fiát a hóhérok kínoz
ták és a cár maga adott utasításokat arra, hogy 
milyen eszközökkel bírják vallomásra Alekszejt, 
aki ekkor már lemondott a trónöröklési jogáról, 
rangjáról és csak azért könyörgött, hogy hagyják 
meg az életét és engedjék meg, hogy valamelyik 
kolostor cellájában élje le szomorú napjait.



Ekkor alakult meg Őfelsége titkos tanácsa, 
a különleges megbízatású vértörvényszék, amely
nek tagjai bojárok, tábornokok, miniszterek vol
tak és amelynek szigorú utasításai voltak a cártól 
arra, hogy a trónörököst ítélje halálra. Ez a titkos 
tanács, mint biróság úgy működött, hogy a kín
zásoktól elgyötört, már haldokló cárevicset újból 
kinpadra feszittette és a kinpadon szerzett val
lomás volt a halálos Ítéletnek alapja, amelyet 
ez a titkos tanács mondott ki Alekszej cárevics 
fejére. Ezt a halálos ítéletet nem hajtották végre, 
nem volt rá szükség, az utolsó kínzásba be
lehalt a cárevics. Alekszej nárevics volt a cárok 
csekájdnak első áldozata.

Ez a titkos tanács nem szűnt meg Alekszej 
halála után és Nagy Péter egyik ukáza kiszélesí
tette jogkörét. A titkos tanács megmaradt Nagy 
Péter utódai alatt is és a jogai szinte földöntúli 
hatalmat jelentettek. A titkos tanács bírói Ítélet 
nélkül börtönbe vethetett bárkit, deportálhatott 
bárkit és a titkos tanács rendeletére igen sok 
orosz iőurnak egész vagyonát kobozták eh ha a 
legcsekélyebb gyanúba esett. A titkos tanács utol" 
só rémtette az volt, amikor a dekabristák össze
esküvése után, amelyről majd később részletesen 
szólunk, százával küldte Szibériába az  orosz 
arisztokrácia legjobbjait és akasztófán végeztette 
ki Pestel alezredest, a cári hadsereg egyik leg
zseniálisabb tisztjét, Rilejcvet, a kor legnagyobb 
orosz költőjét és olyan rémuralmat teremtett, 
amelyhez képest enyhe gyermekszobai játék 
mindaz, amit késő utódja, a cseka müveit. I Mik
lós cár, ez a nagyon gyenge és nagyon hiú ural
kodó állott a titkos tanács szörnyűségei mögött 
és I. Miklós cáré a szomorú érdem, hogy a tit
kos tanácsnak a működését szabályozta. /. Mik
lós cár ukáza hivta életre a rettenetes harmadik 
ügyosztályt, amely tulajdonképen az orosz bel
ügyminisztériumnak alárendelt szerve  ̂ volt, 
amelynek azonban a valóságban csak a cár pa
rancsolt és amely igen sokszor buktatott meg



belügyminisztereket és kormányelnökőket. A har
madik ügyosztály élén mindig tábornok állt, ren
desen olyan tábornok, aki a cár különös kegyelt
je volt és aki egyetlen törvénynek a cár akaratát 
fogadta el. A harmadik ügyosztály főnökei valami 
különös véletlen következtében, amely nem is volt 
nagyon véletlen, igen sok ideig a balti német 
arisztokrácia embereiből kerültek k i  Ezek a balti 
arisztokraták rendszerint csak udvari katonák 
voltak, a hadsereggel semmiféle kontaktusuk nem 
volt, nemcsak harcteret, kaszárnyát sem igen lát
tak és a karrierjük, a boldogulásuk, a vagyono- 
sodásuk függött a cár kegyétől. A harmadik ügy
osztály főnökének semmiféle kapcsolata az orosz 
élettel nem volt, igen sok olyan főnöke is volt, 
aki nem is tudott oroszul, csak franciául és néme
tül beszélt. Ezek az emberek természetesen nem 
érthették meg az orosz népet, még kevésbé ért
hették meg a folyton lázongó és elégedetlen orosz 
intelligenciát s minden reformtörekvést, amellyel 
az orosz intelligencia az elnyomott, nyomorgó 

népmilliók sorsán segíteni akart, a cár elleni bű
nös merényletnek tekintettek.

A dekabrista összeesküvés óta a cári udvar 
mélységes gyanakvással figyelte az orosz arisz
tokráciát és az orosz intelligenciát. /. Miklós cár 
idejében orosz főuraknak nem volt szabad kül
földre utazni és az egyetemek fiatalságát beso
rozták katonának. Valósággal ki akarták irtani 
az intelligenciát és a gondolkodást Oroszország
ból. Ez a munka főként a rettenetes harmadik 
ügyosztályra hárult, mely teljesen szabad kezet 
kapott. Minden kormányzóságban ott volt a har
madik ügyosztály megbízottja, a csendőrkapitány, 
akiről az egykorú utazók feljegyezték, hogy tán
colt, udvarolt, széplelkü társaságok hőse volt és 
csendben megfigyelte magát a kormányzót és az 
egész kormányzóságot. A harmadik ügyosztály 
csendőrkapitányai korlátlan hatalommal és jog
körrel voltak felruházva. Egy szolgálati jegy, 
melyet a csendőrkapitány irt alá, elég volt ahhoz,



hogy előkelő birtokos nemeseket, magasrangu 
állami hivatalnokokat Szibériába juttasson és. 
ezeknek a csendőrkapitányoknak hatalmában ál
lott az is, hogy birói Ítéleteket megsemmisítse
nek, vagy megváltoztassanak. A harmadik ügy
osztály csendőrkapitányai a mérhetetlen orosz 
korrupciót részben ellenőrizték és csökkentették, 
m ert kíméletlenül eljártak a korrupt tisztviselők 
ellen, részben azonban növelték, mert ezek a 
csendőrkapitányok is emberek voltak és korlát
lan hatalmukat minden ellenőrzés nélkül hasz
nálhatták fel. A harmadik ügyosztály csendőr
kapitányai óriási pénzösszegek felett rendelkez
tek, titkos ügynökeiket dúsan jutalmazták, min
den feljelentésért nagy pénzjutalom és előlépte
tés járt és igy érthető, hogy a harmadik ügy
osztály egy évszázad alatt a spiclirendszer egész 
hálózatával burkolta be a végtelen orosz birodal
m at.

A harmadik ügyosztály hatalma szinte mér
hetetlenre fokozódott II. Miklós cár uralkodása 
alatt. Mindig erősebbek lettek a rohamok a cáriz
mus ellen, ahogy a nyugati eszmék beszivárogtak 
az elzárt birodalomba, ahogy a munkásmozgal
mak kirezgései megérintették az orosz munkás
tömegeket is. Az orosz polgárság, különösen fel 
kell jegyezni, hogy elsősorban a polgárság, a jó
módú kereskedőosztály, a többnyire külföldön ta
nult intelligencia és az arisztokrácia reformokat 
akart, a cári bürokrácia, amely nagyszerűen ki 
tudta használni azt a rendetlenséget és összevisz- 
szaságot, melyet az autokrácia az állami admi
nisztrációban teremtett, makacsul ellenállott min
den reformtörekvésnek és épen a bürokraták, a 
hivatalnokokból lett miniszterek ijesztgették ál
landóan a forradalom rémképével a gyenge cárt, 
aki borzongva emlékezett azokra az őseire, aki
ket palotaforradalmakban gyilkoltak meg, akikét 
uccai merényletekben öltek meg és akit a me
rényletektől való állandó félelem valósággal ideg
beteggé tett. A cár az örökös halálfélelem rém



ségei között élt és ebben a halálfélelemben még 
jobban kibővítette a szörnyű harmadik ügyosztály 
jogkörét. A harmadik ügyosztály II. Miklós cár 
uralkodása alatt sok összeesküvést leplezett le, 
sok munkásmozgalmat fojtott el, de talán még 
több összeesküvést szervezett, még több merény
letet készített elő. Akták bizonyítják azt, hogy a 
harmadik ügyosztály csak azért, hogy hatalmát 
megerősítse és mindenhatóságát tökéletessé te
gye, nem elégedett meg azzal, hogy leleplezze 
az összeesküvéseket, de agent provokatőrökke! 
dolgozott és maga csinált összeesküvéseket, hogy 
nélkülözhetetlenségét bebizonyítsa.

Önkéntelenül arra  kell gondolni, hogy a cse- 
ka, a GPU csak lemásolta a harmadik ügyosz
tályt, amikor olvassuk, hogy az orosz városok
ban minden házmester a harmadik ügyosztály 
ügynöke volt és minden házmesternek kötelessé
ge volt állandóan megfigyelni a házak lakóit és 
megfigyeléseiről állandóan értesíteni a harmadik 
ügyosztályt. Vissza kell emlékeznünk azokra a 
szörnyű botránypörökre, amelyek egész Európa 
lelkiismeretét megrázták és amelyekről kiderült, 
hogy a harmadik ügyosztály megfizetett ügynö
kei ártatlan diákokat juttattak akasztófára, vagy 
Szibériába, ha teljesen meg akarjuk érteni azo
kat a szabottálási pereket, amelyeket a GPU 
nemrégen rendezett, mert ezeknek a pereknek 
az előkészítési metódusa teljesen egyező.

A harmadik ügyosztály az orosz-japán há
ború óta egészen különös uj szervezetet terem tett 
meg, az Ochranát, melynek szabad csapatai az 
úgynevezett fekete bandák voltak. Ezeket a fe
kete bandákat Oroszország söpredékéből verbu
válták és nemcsak napidijakat kaptak a megren- 
delt zavargásokért, hanem szabad rablási joguk is 
volt, mert ennek a szörnyű csőcseléknek a rablás 
volt tulajdonképeni értelme. Ezekre a rablásokra 
azért volt szükség, hogy a harmadik ügyosztály 
rendet teremthessen és állandóan félelemben tart
hassa egyrészt a cárt, másrészt azokat a rebellis



elemeket, amelyek nem akartak belenyugodni 
abba, hogy Oroszországban a harmadik ügyosz
tály, az önkény uralkodjék.

Ha valamelyik kormányzóságban már na
gyon megerősödött a munkásmozgalom, ha vala
melyik kormányzóságban a diákok már túlságo
san hangosan agitáltak, akkor akcióba lépett a 
harmadik ügyosztály, amely ennek a kormányzó
ságnak a területén uccai tüntetéseket, pogromo
kat, merényleteket rendezett, hogy ki lehessen 
hirdetni az ostromállapotot, hogy katonaságot le
hessen kiküldeni a nép ellen és hogy birói Ítélet 
nélkül lehessen kellemetlen, nyugtalan elemeket 
eltüntetni. Az eltüntetés módszereiben a harma
dik ügyosztály ép oly kevéssé volt szentimentális* 
mint a cseka, vagy a GPU. Igen sok rajongó 
diák halt meg a börtönökben, a kínzások követ
keztében, nagyon sok értékes fiatal életet pusztí
tottak el az akasztófán, Trockijnak egy bátyja 
halt meg a börtönben, Leninnek, aki orosz nemesi 
famíliából származott, egyik fivérét bitófán vé
gezték ki. Az orosz fiatalságot, az orosz intelli
genciát a harmadik ügyosztály állandóan Szibé
ria, a távoli észak, a fegyenctelepek rémképével 
igyekezett kordában tartani. Volt olyan év is, 
amikor több ezer intelligens embert, tanárt, ügy
védet, mérnököt, katonatisztet, diákot küldtek bí
rói ítélet nélkül, ahogy az orosz szakkifejezés 
mondta, »adminisztratív utón« Szibériába. A har
madik ügyosztály volt Oroszország legnagyobb 
szerencsétlensége és a szörnyű orosz forradalom 
legerőteljesebb előkészítője.
A cár-pápa

Nagy Péter egyik legnagyobb fontosságú és 
legveszedelmesebb újítása az volt, hogy az 
orosz egyházat a cár fenhatósága alá rendelte.. 
Ennek az intézkedésnek természetesen politikai 
célja volt, úgy, amint Nagy Péter minden vak- 
merő és óriási akarásának az a politikai gondo
lat volt az indító rugója, hogy erős központi ha



talm at teremtsen. Az egyhazfeiedelmek igen 
természetesen gyanakodással és sokszor alig tit
kolt rosszakarattal nézték a reformcár munkáját 
és igyekeztek ellensúlyozni azt a nagy szellemi 
és erkölcsi forradalmat, amelyet Nagy Péter a 
nyugati eszmék átültetésével tám asztott Orosz
országban. Ezt a csendes, néha azonban igen 
komoly ellenállást akarta megtörni Nagy Péter 
akkor, amikor megteremtette a szent szinódust, 
amelynek igen sokszor világi ember volt az el
nöke és amikor az orosz egyház fejévé prokla- 
málta magát.

A cár igy nemcsak a földi, hanem az égi 
dolgokban is minden orosznak ura lett. Nagy 
P éter egyik ukáza szerint a gyónási titkot nem 
volt szabad a papoknak megtartani, ha gyónás 
közben olyan dolgokat tudtak meg, amelyek a 
cárt érintették. Abban a korszakban, amikor a 
cárnak a saját környezetének összeesküvéseitől 
kellett tartania, talán még volt valalmi erkölcsi 
mentsége is ennek a fantasztikusnak látszó ren
delkezésnek, később azonban ez az erkölcsi 
mentség elesett és pusztán az önkénynek, az 
egy ember végtelen uralmának a ténye maradt 
meg.

A cár-pápa gondolata szinte komikummá vál
tozott azokban az időkben, amikor Erzsébet és 
Katalin cárnők ültek az orosz trónon és Nagy 
Katalin idejében majdnem Istenkáromlásnak lát
szott az, hogy a cárnő az egyháznak is feje. 
Nagy Katalin zseniális asszony volt és habár 
protestánsnak született és szabadgondolkozó 
volt, habár kacérkodott az atheizmus tanaival is, 
külsőleg, politikai okokból betartotta a kötelező 
formaságokat és úgy, ahogy m egjátszottá a 
testőrezredes szerepét, amikor feszes nadrágban 
kivonult a gyakorlatozó ezredekkel, megjátszottá 
a  cár-pápa szerepét is. Teljesen asszonyi ön
kénnyel intézkedett az egyház ügyeiben, kegyen- 
cei közül válogatta ki a szent szinódus legbefo
lyásosabb tagjait és csak arra vigyázott, hogy 
a  nagy tömegek az »anyuska« jámborságáról és



istenfélelméről meggyőződhessenek a nagy ün
nepeken. Mindenesetre egyike volt a legcifrább 
történeti tréfának az, hogy Nagy Katalin a jám
bor és istenfélő »anyusiva« szerepében tetszel- 
gett, ugyanaz a Nagy Katalin, aki majdnem 
olyan gyakran váltogatta a szeretőit, mint a toa
lettjeit és aki egy statisztika szerint több mint 
ötszázmillió rubelt ajándékozott szét állami pén
zekből kegyencei között. A legtöbb ajándékot 
Orlov herceg kapta. Az az Orlov herceg, aki 
meggyilkolta a cárnő férjét és aki Osakov ostro
mánál előbb hiábavaló módon feláldozott har
mincezer orosz katonát, hogy azután a vár el
foglalása után ötvenezer törököt hányasson kard
élre. Orlov herceg kisnemes családból szárma
zott, a puccs idején, amely Katalin férjének éle
tébe került, alhadnagy volt a cári lovastestőrség- 
nél és amikor végre eltávolitották a cári udvar
ból, mert m ár nagyon terhére volt erőszakosko
dásaival a cárnőnek, német-római szentbirodalmi 
herceg, valamennyi orosz rendjel nagykeresztjé
nek birtokosa, az arany gyapjasrend lovagja, az 
orosz lovasság főfelügyelője, az orosz haditen
gerészet admirálisa és százötvenezer léleknek 
ura volt. Ezenkívül két palotát kapott a cámőtől, 
arany asztali készletet és annyi gyémántot, hogy 
barátai és barátnői között névnapi ajándékul gyé
mántokat osztogathatott. Ennek a hercegnek fő- 
érdeme az volt, hogy nagyon szép és nagyon erő
szakos férfi volt, de mindesetre tehetséges és 
erélyes ember. Később, különösen mikor Potem- 
kin, aki igen alárendelt helyzetből jutott el a cár
nő hálószobáján keresztül ugyancsak a német
római birodalmi herceg méltóságáig s úgy, mint 
Orlov, arra  akarta kényszeríteni Nagy Katalint, 
hogy a felesége legyen, a cám ő már óvatosabb 
lett és kegyenceit úgy válogatta meg, hogy azok 
csak szép és kényelmes barátok legyenek. Ezek
nek majdnem mindegyike gróf lett és különös hU 
vataluk azzal kezdődött, hogy tábornoki rangban 
a cárnö főhadsegédei lettek. Ezek a furcsa tábor



nokok birtokokat, ékszereket és rendjeleket kap
tak és volt közöttük egy, akinek szolgálata mind
össze ötven napig tartott és aki ezért az arány
lag csekély időért és semmiesetre sem terhes 
szolgálatért több mint húszmillió rubel értékű 
ajándékot kapott az állam pénztárából. Egészen 
furcsa elgondolni, hogy ez a Nagy Katalin az 
orosz egyháznak volt a feje.

Majdnem ilyen különös végiggondolni azt, 
hogy a cár-pápaság intézményét milyen kü1önö- 
sen használták fel a későbbi cárok. I. Sándor cár, 
aki valamennyi cár között a legjobb mdulatu és a 
inaga módján a legtehetségesebb volt, rajongó 
miszticizmus felé hajló lélek volt, aki Krüdener 
asszonynak, egy bidermayerkori német misztikus 
írónőnek a befolyása alatt állott és ennek a misz
ticizmusát bevitte a cári udvarba. Ez a túlvilágot 
kereső s tulvilági boldogság felé esengö m iszth  
cizmus vitte be a babonaságot a cári udvarba és 
azóta a cár-pápák udvarában mindig ott voltak a 
túlvilág szélhámosai, akik állandóan beavatkoz
tak a politikai ügyekbe, tanácsokat adtak, látnoki 
hatalmukban elbizakodva félretolták a felelős ál
lamférfiakat és egészen Rasputinig, a varázsso 
szemű csodapapig, aki nem is volt pap, hanem 
csak paraszt kuruzsló, a cárok legtitkosabb és 
legfontosabb elhatározásainak a sugalmazói vol
tak.

Ezek az elhatározások sötét babonákból és 
veszedelmes tulvilági képzelődésekből fakadtak 
és nagyon sokszor irtózatos áldozatokat követel
tek a szerencsétlen orosz néptől. Jóslatok, szel
lemidézések, titokzatos hatalmak kinyilatkoztatá
sai irányitották igen sokszor a végtelen biroda
lom politikáját és az utolsó orosz cár, II. Miklós 
udvarában egymást váltották fel ezek a transcen- 
dentális kóklerek, akik között volt francia ku- 
t u z s Ió , Írástudatlan szibériai paraszt, ravasz ud
varhölgy és ambiciózus udvari pap. Ezek mind 
a  maguk hasznát keresték és ezek között talán 
csak egy volt a maga módián önzetlen, a maga



módján igazi híve a cárnak, Kasjmtiti, aki talán 
azért került a gyűlöletnek középpontjába, mert 
valami homályos elképzelései voltak arról. hogy 
a cári hatalomnak segítenie kellene az orosz pa
raszt nyomorúságán.

A cár-pápaság gondolata Nagy Péter óta, 
mint valami sötét teher feküdt az orosz életen. 
Az államvallás politikai kötelesség volt és voltak 
idők, amikor minden más vallást a legkíméletle
nebb módon üldöztek az orosz birodalomban, nem 
azért, mert valami kifogás lett volna ezeknek a 
vallásoknak tételei ellen, hanem, m ert ezeknek a 
vallásoknak hivői nem ismerték el a cárt legfőbb 
lelkiismereti urnák. Amióta Nagy Katalin meg
szerezte Lengyelországot Oroszországnak, 
Oroszországnak igen sok katolikus alattvalója 
volt és egy időben, különösen I. Miklós zsarnoki 
uralkodása alatt, rettenetes szenvedések zúdultak 
rá az orosz katolicizmusra, mert a katolicizmust 
azonosították a lengyelséggel és mert a vallás
különbségben látták egyik legfőbb okát annak, 
hogy a lengyelséget nem lehetett eloroszositani. 
Ez a politikai célú vallásüldözés, amelynek során 
sok püspököt és többezer papot vittek el Szibé
riába, a végsőkig fokozta a lengyel ellenállást, 
m ásrészt fegyvert adott az orosz uralomnak a 
lengyel nemesség ellen, mert a jobbágyság nagy
része nem volt katolikus és a lengyel nemesség 
ellenállását épen a jobbágyság közömbösségével, 
vagy ellenséges érzületével lehetett ellensúlyozni.

Majdnem ugyanilyen volt a helyzet a balti 
országokban, ahol a nemesség és a városi pol
gárság német és protestáns volt. I. Miklós ural
kodása alatt és III. Sándor cár uralkodásának 
idején nagy erővel kezdték meg a térítést a balti 
tartományokban és ezzel a térítési munkával pár
huzamosan megkezdődött a balti protestantizmus 
üldözése is. A balti nemesség, amely már kez
dettől fogva udvari nemesség volt, m ert az orosz 
udvar különös előszeretettel használta fel a né
met arisztokratákat, nem tanúsított olyan ellen
állást, mint a lengyel nemesség. A német arisz



tokrata csaiaaotz igyeizezien minei totzeietesebben 
eloroszosodni és hogy oroszságukat minél jobban 
bizonyítsák, nemcsak a vallásukat cserélték fel, 
hanem szolgálatkész eszközei lettek a cári ön
kénynek is. Jobb oroszok akartak lenni, mint a 
bojár-familiák leszármazottjai s ezt a jobb orosz- 
ságot azzal igyekeztek bizonyítani, hogy minden 
szolgálatra kaphatók voltak. I. Miklós cár ural
kodása idején az orosz főnemesi családokból 
származó diplomaták azzal tüntettek a cári ön
kény ellen, hogy hazamentek a birtokaikra. A tá
bornokok lemondtak rangjukról, visszavonultak, 
sokszor igen szűkös anyagi körülmények között 
valamelyik eldugott faluba. Az állami közigaz
gatásban csak a legszegényebb arisztokraták ma
radtak meg, akiknek tényleg kenyérre kelle tt 
nem a fizetés, mert a fizetés nagyon kevés volt% 
hanem a mellékjövedelem, amely nagyon sok le- 
hetett. A megüresedett helyeket elárasztották a 
balti főnemesek, a német arisztokraták, akik mim 
denféle szolgálatra vállalkoztak, akik nem ijed
tek meg attól, hogy világos törvénytelenségeket 
kell elkövetniük és akik csak arra  gondoltak, 
hogy miként szerezhetnek vagyonokat. Megtör
tént az is, hogy a szent szinódus elnöke egy balti 
arisztokrata lett, aki még protestánsnak szüle
tett és aki a szentpétervári szalonok pletykái 
szerint nem is tudott oroszul imádkozni.

Ezek a balti arisztokraták voltak a leghívebb 
és legkészségesebb eszközei annak a cári hóditó 
politikának, amely Konstantinápoly megszerzé
sére törekedett, hogy az orosz cár a bizánci csá
szárok utódja lehessen s hogy a cár-pápa a kon
stantinápolyi patriarha fölé kerülhessen. Ez a 
Konstantinápoly felé irányuló politika rengeteg 
Pénz- és véráldozatot követelt meg s légióként 
arra  volt jó, hogy egy hóditó nacionalizmus csa
lóka képeivel kápráztassa el azt az orosz intelli
genciát, amely állandóan azon dolgozott, hogy 
valamennyire javítson az orosz milliós tömegek 
végtelen nyomorúságán és amely már ezelőtt 
nyolcvan esztendővel hajlandó volt arra, hogy



nagy aiaozatoK aran is emöeríDD elet felé ve
zesse el az orosz parasztságot.

Az orosz arisztokráciának soha el nem múló 
dicsősége marad az, hogy önként akart jogokat 
adni a jogtalan néptömegeknek és önként akart 
olyan áldozatokat vállalni, a nyomorultak sorsá
nak enyhítésével, amelyek elsősorban ránehezed
tek volna. Ezt az áldozatkészséget a cári udvar 
soha nem tudta megérteni és minden ilyen sza
badságmozgalomban lázadást érzett. Talán az 
volt a legnagyobb baj, hogy a cárok tökéletesen 
el voltak zárva a néptől és ezt a bajt súlyosbí
totta az, hogy a cárok és az orosz arisztokrácia 
közé beékelődött a lelkileg idegen balti arisz
tokrácia. A cár majdnem Isten volt és ez a majd
nem isteni állapot annyira eltávolította a cárokat 
minden földi dolognak megértésétől és helyes 
megítélésétől, hogy nemcsak Nagy Péter, hanem 
egészen II. Miklósig valamennyi utána következő 
cár abban a boldog öncsalásban élt, hogy minden 
orosz szívesen áldozza fel érte az életét és csak 
Istentől elrugaszkodott gonosztevők azok, akik a 
szentséges cár személyét, politikáját, cselekede
teit valamilyen kritikával merik illetni és mást 
akarnak, mint amit a cári kormány, helyesebben 
az a néhány ember, aki a cári akarat mögött ál
lott, ezt a cári akaratot irányította és minél na
gyobb hasznot igyekezett huzni abból, hogy mi
nél tovább megmaradjon Oroszországban az 
önkényuralom.
A korrupció

Az orosz életet Európa soha sem tudta el
képzelni korrupció nélkül és ahogy a hajdani 
Törökországban a baksis volt minden politikai 
és gazdasági mozgalomnak megindítója, vagy 
megakadályozója, úgy Oroszországban a korrup
ció feküdt rá az egész politikai és gazdasági 
életre, megfertőzte a társadalmat, megbénította 
az adminisztrációt és még a katonaság érdekeit, 
a hadsereg felszerelését és akcióképességét is 
igen súlyosan érintette.



Az orosz korrupció története olyan régi, 
mint maga az orosz önkényuralom. Azt nemigen 
tudjuk, hogy abban a primitiv kormányzati rend
szerben, amely Nagy Péter előtt volt Oroszor
szágban, mennyire volt korrupció. A korrupció 
fogalma különben is minden korban egészen más 
volt és a középkorban egészen természetes volt 
az, hogy ajándékot adjanak a birónak, hiszen 
még Mária Terézia korában, tehát elég közel
fekvő időben, elég rendezett állami adminisztrá
cióban is a főhivatalnokok ajándékokat fogadtak 
el városoktól és magánosoktól, hogy jogos kíván
ságaikat elintézzék. Ez nem számított korrup
ciónak. Az ajándékadás, amit ma vesztegetésnek 
neveznek, azonban egész különös formákat öltött 
Nagy Péter cár uralkodása alatt Oroszországban 
és a hivatalnokok, az állam szolgáinak vagyon
szerzése valósággal az állam érdekei ellen tör
tént. Nagy Péter óriási adókat hajtott be az 
orosz népen, mert óriási összegekre volt szük
ség, hogy a semmiből megteremtse az orosz ha
diflottát és végrehajthassa azokat a nagy épít
kezéseket, amelyekkel Oroszországot moderni
zálni akarta. Ezeknek az adóknak nagy része 
soha nem foly be az állampénztárba, mert már 
behajtás közben elsikkasztották az adókat és az 
állampénztárból vakmerő és elképzelhetetlen 
nyíltsággal loptak az állam legfőbb hivatalnokai, 
a cár miniszterei és tábornokai. Nagy Péterről 
feljegyezték, hogy többször sajátkezüleg botozta 
meg egyik-másik kegyencét, amikor különösen 
szemtelen lopásra rájött és Mencsikov herceg 
egész vagyonát egyszer azzal az indokolással 
koboztatta el, hogy fedezni kell azokat a lopá
sokat, amelyeket az államkincstár terhére a her
ceg elkövetett, de a herceg ép úgy megmaradt 
továbbra is hivatalában, mint ahogy a megboto
zott kegyencek a büntetés elszenvedése után to
vább folytathatták lopásaikat.

Az orosz korrupció ugyanis egészen más 
volt, mint a többi országokban divó korrumpált-



ság. Máshol ajándékokat fogadtak el és még 
külügyminiszterekhez is eljutott a vesztegetés. 
Metternich herceg nem egészen tiszta ezekben a 
dolgokban és bizalmasa, Qentz Frigyes, akire 
olyan komoly munkákat bíztak, mint Ausztriának 
döntő hadüzenete Napóleon ellen, amely a hóditó 
bukását idézte elő, állandó zsoldot huzott I. Sán
dor orosz cártól és Napóleontól is. Ez azonban 
mind csak a korrupció elemiiskolája volt. A kor
rupció egyetemét Oroszországban teremtették 
meg, ahol valóságos licitálást folytattak a kül
földi nagykövetek az orosz miniszterek és tábor
nokok megvesztegetésére és Oroszország az 
európai konfliktusokba aszerint avatkozott bele. 
hogy melyik európai hatalom fizette meg jobban 
az orosz udvar befolyásos, döntőszavu embereit. 
Es tulajdonkénen még ez sem volt az igazi ve
szedelem, habár ezek a megvesztegetett mi
niszterek nem egyszer küldték olyan háborúkba 
az orosz hadsereget, amelyhez semmi más köze 
nem volt Oroszországnak, csak az, hogy valame
lyik érdekelt fél nagyon jól megfizette a cárok 
kegyenceit, mert ezt a vérveszteséget kibírta 
Oroszország. Az igazi veszedelem az volt, hogy 
senki nem érezte azt, hogy van államvagyon és 
mindenki, aki közeljuthatott az államvagyonhoz, 
abból minél többet igyekezett lopni. Ez volt az 
oka annak, hogy semmiféle komoly akciót Orosz
országban nem lehetett végrehajtani, mert a szűk’ 
séges eszközök eltűntek a hivatalnokok kezén. 
Nagy Katalin cárnő idejében a lopások már any- 
nyira nyilvánvalóak voltak, hogy a szentpéter
vári követ jelentésekben állandóan ott voltak 
azok az összegek, amelyekről Szentpétervároít 
nyíltan beszéltek és amelyekről mindenki tudott, 
maga a cárnő is. A Potemkin-falvak históriája 
nem történeti legenda, hanem tragikus valóság. 
A töröktől elvett keleti tartományok kolonizálá- 
sára óriási összegeket vettek fel és ezeket a nagy 
pénzeket Potemkin herceg, ezeknek a tartomá
nyoknak teljhatalmú főkormányzója az utolsó



kopekig elsikkasztotta. Annyi figyelmesség azon
ban volt benne, hogy pontos jelentéseket küldött 
arról, hogy milyen városokat létesített, milyen 
uj telepeket teremtett és mennyit költött ezekre 
a munkákra. Amikor az orosz-török háború meg
kezdése előtt Nagy Katalin cárnő II. József csá
szár kíséretében beutazta a »kolonizált« területet, 
hogy megmutassa uj szövetségesének azt az erőt, 
amelyet meg tud indítani a török ellen, az éles- 
szemü és meglehetősen szkeptikus császár ha
marosan meglátta azt, hogy a cárnőt szemtele
nül megcsalják. A cárnő azonban nem látott meg 
semmit. Nem látta meg azt, hogy palotákat va
rázsoltak eléje, amelyek továbbutazása után ösz- 
szeroskadtak, hogy óriási messzeségből odahaj
tották a népet, hogy az a látszata legyen, mintha 
népes városok keletkeztek volna ott, ahol tulaj
donképen csak a városnevek szerepeltek a térké
pen. Az egykorú feljegyzésekből kitűnik, hogy 
Potemkin hercegnek ez a zseniális csalása nem
csak annyiban károsította meg az orosz birodal
mat, hogy a kolonizációra szánt milliókat elsik
kasztotta, hanem azzal is, hogy az ide-oda hajszo
lásban ezrével pusztultak el a szerencsétlen pa
rasztok és tönkrement a marhájuk, az állatállo
mányuk is, amelyet ötven-száz kilométeres távol
ságra elhajtottak, hogy elhitessék a cárnővel, 
hogy a puszta vidéken a kolonizáció virágzó me
zőgazdaságot teremtett.

Ez a szörnyű korrupció megmaradt a cárok 
egész uralma alatt. A dekabrista összeesküvés le
leplezése után megtalálták az egyik titkos kato
natiszti szervezetnek, az északi szövetségnek 
irattárát, amelyben az egyik rajongó tiszt pontos 
tervet dolgozott ki, hogy miként kell abban az 
alkotmányos Oroszországban, amelyet ez a ka
tonatiszti forradalom akart megteremteni, a kor
rupciót kiirtani. E z a tervezet igen jellemzően 
azzal kezdi, hogy a legkisebb állami hivatalnok 
is lop és ez a lopás folytatódik rang szerint fel
felé és a különbség a lopásban csak az, hogy m,i



nél magasabbrangu az állam alkalmazottja, annál 
többet lop az állam pénzéből Abban a szörnyű 
elnyomatásban, amely a dekabrista összeesküvés 
leverése után kezdődött és amelyben I. Miklós 
cár Oroszországot a némaság börtönévé változ
tatta, a korrupció, a lopás, a végtelenségig foko
zódott. Megtörtént, hogy ezredesek ellopták az 
ezredük élelmezésére adott egész összeget és a 
katonákat bérbeadták munkára, mert másként a 
katonák éhenhaltak volna. Megtörtént az, hogy 
egyes kormányzóságokban éhínség volt és az 
éhinséges nép segítségére a központi kormány
zat nagymennyiségű élelmiszert utalt ki. Ez az 
élelmiszer sohasem jutott el az éhinséges terü
letekre, mert már Szentpétervárott eladták és az 
eladási összegnek csak töredékei jutottak el az 
éhinséges kormányzóságokba, természetesen nem 
az ínségesek, hanem a kormányzók számára. 
Amint lassan modernizálódott tehnikai tekintet
ben Oroszország, a lopás is modernizálódott. A 
vasútépítések korszakában a vasútépítő szakér
tők megállapították, hogy Oroszországban egy 
vonal építése átlag ötször-hatszor annyiba került 
mint más országokban, mert legalább kétszer el
lopják az egész vasútépítési költséget és minden
kit meg kell vesztegetni, akinek bármi köze van 
az építéshez. Tragikus és szörnyű következmé
nyei voltak az orosz-japán háborúban ennek a 
korrupciónak és a forradalmi mozgalomnak irtó
zatos lendületet adott az a leleplezés, hogy az 
orosz hadseregnek felszerelése a lopások miatt 
volt hiányos, hogy még a háború alatt is vakme
rőén folytatták a lopásokat és Suhomlinov tábor
nok még ezen a szörnyűségen is túltett, mert a 
világháború idején azért kellett letartóztatni, 
mert egy egész hadsereg élelmezésének költsé
gei tűntek el a kezén.

A korrupció bűne teljesen a cári autokráciá- 
nak a bűne volt, önként következett abból a rend 
szerből, amelyben sem szolgálat, sem igazi érdem 
nem talált jutalmazást. A tisztességes hivatalnok
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uak semmiféle előnye nem volt a tolvaj felett és 
a tolvajnak minden lehetősége meg volt ahhoz, 
hogy a legmagasabb rangig emelkedhessék, ha 
hűséges eszköze volt az önkénynek és ha értett 
ahhoz, hogy az abszolutizmust minél hangosab
ban és minél kiméletlenebbül szolgálja. Az abszo
lutizmusnak nem volt szüksége tisztességes em
berekre és nem is használhatta a tisztességes em
bereket, m ert a tisztességes embereknek volt 
véleményük, volt meggyőződésük és a vélemény
nyel, a meggyőződéssel az abszolutizmus nem tu
dott mit kezdeni. Az orosz korrupció legfőbb 
patrónusa a cári autokrácia volt, amely nem tű r
te meg az állami adminisztrációban az egyenes 
jellemű embereket és amely valósággal kiüldözte, 
legalább is háttérbe szorította azokat az orosz ha
zafiakat, akikben igazi patriotizmus volt és akik 
Oroszország nagyságát csak az orosz nép segít
ségével tudták

A másiK na&y az volt, hogy egészen a 
legújabb korig a cári Oroszországban nem volt 
polgári osztály és igy nem is lehetett polgári ön- 
érzet. Voltak nagy városok és ezekben lehetett 
polgárjogot kapni nagyon gazdag embereknek, 
Oroszország lakosságának kilencven százaléka 
azonban egészen múlt század vége felé bekövet
kezett jobbágyfelszabadításig jobbágy volt és el
képzelhetetlen, de valóság: ezek között a jobbá
gyok között nagyon sok volt a milliomos. Az 
orosz földesurak ugyanis, amikor m ár nagyobbod
tak az igények és több pénzre volt szükség, mint 
amennyi a patriarhális gazdálkodás mellett a bir
tokok jövedelme volt, vagy bizonyos engedély
összegért, vagy pedig évi bérért megengedték 
jobbágyaiknak, hogy önálló mesterséget, vagy 
kereskedést folytassanak és ezek az emberek vol
tak az orosz kapitalista gazdálkodásnak előmun- 
kásai. Ezek a jobbágykereskedők, iparosok, vál
lalkozók a rabszolga eszével gondolkoztak, aki
nek mindig rejtegetni kell a vagyonát és akinek 
minden eszköz jó, hogy a vagyonát gyarapítsa\ 
Egészen fantasztikusnak látszik egy szentpéfer-



vári követjelentés, amely 1358-ban Íródott és 
amelyben megírják, hogy Szentpétervár leggaz
dagabb kereskedője kétmillió rubelt ajánlott fel 
Gáliéin hercegnek azért, hogy szabadítsa fel a 
jobbágysorsból és a herceg visszautasította ezt a 
megváltási összeget, mert az az évi jövedelem, 
amelyet ebből az egy jobbágyából huzott, sokkal 
több, mint kétmillió rubelnek a kamatja. El lehet 
képzelni, hogy milyen eszközöket kellett ennek a 
jobbágymilliomosnak felhasználni, hogy eleget 
tehessen különös földesura követeléseinek és 
amellett még milliókat gyüjthessen. Tisztességes 
eszközökkel nehezen lehetett ilyen körülmények 
között megteremteni a modern kapitalizmust. Az 
állam a cár volt és a cár ezekről a dolgokról 
vagy nem tudott semmit, vagy ha a botrány már 
nagyon sok volt, akkor a cárnak is segíteni kellett 
az eltussolásban, m ert a leleplezés ártott volna 
nemcsak az állam érdekének, hanem a cári ura
lom presztízsének is. A legújabb korban II. Miklós 
cár uralkodása alatt, amikor már volt bizonyos 
sajtószabadság és az újságok néha igen kímélet
lenül foglalkoztak a korrupció kinövéseivel, na
gyon sokszor megtörtént, hogy súlyosan meg
büntették azokat az újságírókat, akik lelepleztek 
valamilyen nagy panamát és tönkretettek újságo
kat, amelyek nem akarták abbahagyni a pana- 
misták üldözését. Az orosz közvélemény minden 
rokonszenve az üldözöttek mellett volt és az 
egyik nagy moszkvai újság szerkesztőjének ün
nepi ajándékot adtak át, amikor egyesztendei 
börtönre Ítélték, mert a moszkvai kormányzóság 
panamáit leleplezte.

A korrupció, a lopás, a vesztegetés. az álla
mi vagyon herdálása mind a titkos forradalmi 
szervezetek munkáját segítette elő. A nép elége
detlenségét állandóan fokozta az a tudat, hogy 
azok, akikre sorsa bizva volt, akik önkényesen 
intézkedtek élete felől, loptak. Ellopták a szegé
nyek ruháját, a betegek gyógyszerét, az ínsége
sek élelmezését, a katonák felszerelését, a vasút 
anyagát és ebben az időben tám adt a tragikus



orosz monüas: minei rosszabb, annál jobb. A 
rendszer, az önkény elkeseredett és mindenre el
szánt ellenségeinek hadserege, a forradalmár szer
vezetek sok százezer tagja mind abban remény
kedett, hogy a korrupció annyira szét fogja má- 
lasztani az önkényuralom szervezetét, hogy ön
magában omlik össze.

A  forradalmak
Tévedés volna azt hinni, hogy Oroszor

szág csak 1917-ben ért el a forradalomhoz. A 
francia nagy forradalom fanatikusai permanens
nek nyilvánították a terror uralmát és a cári 
terrorizmus már nagyon régen megteremtette 
Oroszországban a parmanens forradalmat. Az 
óriási birodalom állandóan égett, csak nem lát
szott a szörnyű tűzvésznek a füstje.

A forradalmi mozgalom ezerféle okból in
dult ki és ezerféle irányban haladt. A cári köz
ponti uralom tökéletes kialakulása előtt már 
állandóan lázongtak az ukrajnai szabad kozá
kok, akik egész különös közösségben éltek, 
akiknek kezdetben a lengyel király és az orosz 
cár, később csak az orosz cár volt a főhübér- 
uruk és akik állandóan arra  törekedtek, hogy 
tökéletes szabadsághoz jussanak el. A kisoro- 
szok általában állandó oppozicióban voltak 

• Moszkvával szemben és ez az oppozició egészen 
különös formákban nyilatkozott meg. Arra haj
landók voltak, hogy az orosz ügynökök bizta
tására felgyújtsák a lengyel nemesek udvarhá
zait, de ép igy könnyen kaphatók voltak arra is, 
hogy agyonverjék az orosz hivatalnokokat-. A 
majdnem három évszázados ukrán lázongásnak 
állandó rablóhadjárat jellege volt. Mindig uj 
rablóbandák alakultak, amelyeknél a rablás csak 
mellékes volt, tulajdonképen csak létfentartás, a 
főcél, a szabadság megvédelmezése.

A tulaidonképeni Oroszországban, a végtelen 
orosz síkságon nagyon sokszor alakultak ilyen 
veszedelmes lázadó bandák, amelyeknél azonban



a  szabadság gondolata csak egész homályosan 
tudott hatni. Ezek a lázadó bandák rendesen vg~ 
lamilyen álcár nevével indultak harcba az igazi cár 
ellen. Az Ál-Dimitrik esztendőkig tartották 
rémületben Moszkvát és a külföldi kormányok 
esztendőkig nem is tudtak eligazodni abban, hogy 
tulajdonkénen ki a jogos cár és melyik lázadóve
zér lehet a cárok igazi örököse. A lengyel udvar 
az egyik álcárt egész komoly segítségben része
sítette és lengyel hadsereg tám ogatta ezt az ál- 
cárt. Az álcárok kisértete azóta is ott bolyongott 
az orosz síkság felett. Nagy Péter halála után 
öt csavargót kellett kivégeztetni, akik Alekszej- 
nek, a börtönben halálrakinzott trónörökösnek 
mondták magukat és akiknek ezrével támadtak 
hivei, mert tőlük várták, hogy megszerzik a nép
nek a szabadságot. A legveszedelmesebb volt va
lamennyi között Pugacsev, egy alacsonyrangu 
kozáktiszt, aki Nagy Katalin cárnő legyilkolt fér
jének szerepében indult meg a cári uralom ellen. 
Az álcárok régi receptjét felhasználva, azt ígértet 
hogy jogokat ad a népnek, érthetőbben és egy
szerűbben fogalmazva, a nagy urak vagyonát 
szétosztja a nép között. Ez volt a rettenetes Pu- 
gacsev-lázadás, amelyben ezrével gyilkolták le 
a feldühödött jobbágyok földesuraikat, amelynek 
hordái előtt városok nyitották meg kapuikat és 
amelynek gyülevész seregei egymás után verték 
meg az orosz tábornokokat, úgy hogy nagy had
sereget kellett az ál-cár ellen kiküldeni, aki vé
gül mégis a kormánycsapatok kezére került. 
Ezekben a fantasztikus, a cárok nevével megin
dult forradalmi mozgalmakban mindig ott volt a 
kitörő vágyakozás, a szabadság, a jobb, az em
beribb élet után.

A cárizmusnak igazi veszedelme azonban 
nem az elnyomott népmillióknak tompa elégedet
lensége volt, hanem a nemességnek és az intel- 

, ligenciának a folytonos nyugtalansága és elége- 
detlesége. Nagy Katalin lefordittatta oroszra- 

, Voltaire és Rousseau iratait, Diderot filozófiá
ját, azt az egész szellemi arzenált, amellyel a



forradalom gondolatát erősítette a francia iro
dalom. Valósággal forradalmárokká nevelték az 
orosz arisztokráciát mindaddig, amig Párisban 
bekövetkezett a végítélet. A nagy francia forra
dalom kitörésének idején Nagy Katalin már na
gyon öregasszony volt. Elhízott, csúnya, de még 
mindig betegesen élvezetek után vágyakozó és 
még mindig az autokrácia örökkévalóságában 
és mindenhatóságában hivő. Egészen eddig ját
szott a felvilágosodottság és az emberi jogok 
gondolataival, most azonban, hogy ezek a gon
dolatok megértek, megrémült azoktól a szelle
mektől, amelyeket megidézett Oroszországba. 
Minden fordítási munkát betiltott, egy nagy 
orosz történetírót, aki szabadelvűén irta meg az 
orosz történelem eseményeit és aki addig évdi
jat kapott az udvartól, száműzetett, feloszlatta a 
nagyon divatos rózsakeresztes és szabadkőmű
ves egyesületeket, megtiltotta a francia könyvek 
olvasását és annyira ment a francia gyűlöletben, 
hogy még az Oroszországba emigrált francia 
arisztokratákat is gyanúba vette: attól féltt
hogy forradalmi eszméket terjesztenek. Ez a fé
lelem már elkésett, a forradalmi eszmék már ott 
voltak Oroszországban, bejutottak mindenhová, a 
főúri szalonokban és a falusi nemesek fából 
épült udvarházaiban egyformán vágyakoztak a 
nagy ismeretlen, a szabadság után. Valószínű, 
hogy nem tudták, mi után vágyakoznak, de sza
badságot akartak, mert irtózatos volt az a lelki 
nyomás, amely ránehezedett Oroszországban 
minden gondolkozó emberre.

A francia forradalom után következő hábo
rús korszak elvitte az orosz seregeket nyugatra 
és a német, olasz, osztrák harctereken hullott az 
orosz katonák vére azért, mert a cárok féltek a 
forradalomtól. Ez a háborúskodás volt az orvos
ság a forradalom ellen és az orvosság rosszabb 
volt mint a betegség. Nem is sokat használt. Ár
tott, veszedelmes volt. Eddig csak az arisztokrá
cia vágyakozott a szabadság után, most azonban 
m ár a kisemberek fiai, akik hadnagyi rangban



végigjárták Európát és látták, hogy milyen a* 
európai élet, ép oly elégedetlenek és újítások 
után vágyakozók voltak, mint az orosz nagy- 
urak, akik legközelebbről érezték a cári elnyo
mást. A katonaság tömegei látták Európa pol
gári életét, látták azt, hogy Európában a polgár 
szabad és majdnem teljesen egyenjogú ember és 
furcsa gondolataik támadhattak. Ebből az idő
ből jegyezték fel egy csípős nyelvű angol d ip lo  
mata mondását, aki azt mondotta, hogy a Paris
ból diadalmasan visszatérő hadsereget szállító 
hajókat a legokosabb volna elsülyesztenit mert 
ezeken a hajókon hozzák a forradalmat Orosz
országba.

A nemesség és a katonaság forradalma 1. 
Miklós cár trónralépésének óráiban következett 
be. Ez volt a dekabrista forradalom, amely igen 
jellemzően egy cár nevével indult meg, mert a 
forradalmár arisztokraták és katonatisztek, akik 
köztársaságot akartak, nem mertek nviltan elő
állni ezzel a tervvel és azt mondották, hogy 
csak azért harcolnak I. Miklós ellen, mert nem 
ő a jogos trónörökös, hanem Konstantin nagy
herceg. Itt látni legvilágosabban, hogy milyen 
nehéz volt a szabadság útja Oroszországban, hi
szen azoknak, akik az orosz népet el akarták 
vezetni a szabadság földjére, el kellett hitetni a 
néppel, a katonasággal, hogy nem a cárok ellen 
támadnak, hanem a jogos cár mellett harcolnak.

A cár-pápaság gondolatának legkomolyabb 
Igazolása volt az a szinte megm agyarázhatatlan 
tény, hogy ugyanakkor, amikor az arisztokrácia, 
a nemesség, az intelligencia, a gazdag polgárság 
m ár vágyakozott az uj gondolatok és uj igaz
ságok után, amikor dúsgazdag főurak kockára 
tették az életüket a szabadság ideáljaiért, ami
kor fiatal diákok szívesen vállalták magukra a 
legszörnyiibb rabság végtelen esztendeit.  ̂ hogy 
segíthessenek az orosz népen, az orosz nép még 
mindig vallásos rajongással ragaszkodott a cár
hoz és az orosz népben nem volt semmiféle kri
tika a cári uralommal és a cári uralom szörnyű



hibáival szemben. A világnak talán még soha egy 
népe sem szenvedett olyan borzalmas önkényt, 
mint az orosz nép és soha még a világon nem 
volt nép, amely annyi türelemmel, annyi szinte 
gyermeki jósággal tudott volna szenvedni, mint 
ez a szerencsétlen nép.

A nép megmozdulása tulajdonkénen csak a 
legújabb korban kezdődött és ez a megmozdulás 
is felülről indult m eg. A nép forradalmasításának 
útja az egyetemeken kezdődött. Az orosz egye
temeken soha nem volt valami túlságosan nagy 
szabadság. A tanítási szabadságot a cári korm á
nyok egészen különösen értelmezték és még a 
nagyon jóindulatú I. Sándor cár idejében is igen 
sokszor súlyosan megbüntettek egyetemi pro
fesszorokat, mert a katedrán olyanokat tanítot
tak, amik nem egyeztek a hivatalos politikával. 
Az egyetemek igazi elnyomatása I. Miklós cár 
idejében kezdődött meg, aki katonai fegyelem  
akt helyezte az egyetem eket, kiszolgált altiszte
ket rendelt ki az egyetemekre a diákok ellenőr
zésére és egészen komolyan foglalkozott azzal a 
tervvel, hogy az orosz egyetemeket kadettisko- 
Iává változtatja át. Ez a nyomás kiváltotta az el
lenhatást. A diákság a fiatalság vakmerőségével 
és áldozatkészségével vállalt minden kockázatot 
csak azért, hogy szolgálhassa a népet. Ez a szol
gálat már I. Miklós szörnyű abszolutisztikus 
uralmának idejében megkezdődött, de csak az ő 
halála után ölthetett komolyabb formákat. Ebben 
az időben kezdődött meg az orosz egyetemeken 
a narodnik-mozgalom. A mozgalom célja és pro- 
grammja a néphez való visszatérés volt. A diá
kok parasztruhába öltöztek és a szünidejüket fa
luhelyen, parasztok között töltötték csak azért, 
hogy a parasztokat taníthassák. Eleinte a kor
mány ezt a mozgalmat majdnem szimpátiával 
nézte, mert épen abban az időben kezdődött meg 
Oroszországban a pánszláv gondolat propagálá
sa és a diákság nacionalizmusát fel akarták 
használni. Azt hitték, hogy a diákság közvetíté
sével lehet majd a pánszláv gondolatot megerő-



siteni az orosz népben és az orosz parasztot, aki 
amúgy is hűségesen teljesített minden parancsot, 
még jobb eszközzé lehet majd tenni, ha a pa
rancs mögött valamilyen eszmei gondolat 
lesz, olyan gondolat, amelyet a paraszt is meg 
tud érteni. Ez a türelmi idő azonban nem sokáig 
tartott, mert hamarosan rájöttek arra. hogy a 
diákok nem a pánszlávizmust, hanem egészen 
veszedelmes tanokat hirdetnek a parasztok kö
zött és, ez szinte szörnyű bűn volt, irni, olvasni 
tanítják a parasztokat, kioktatják őket arról, 
hogy hova menjenek panaszra, ha zsarolják 
őket, úgy hogy megtörtént az a példátlan dolog, 
hogy az egyik kormányzóság parasztjai memo
randumban fordultak a cárhoz és feltárták előtte 
sérelmeiket.

Ez a memorandum, amelyről kiderült, hogy 
diákok szövegezték, a narodnik-mozgalom ül
dözéséhez vezetett. De már késő volt, már meg
kezdődött a diákság forradalmi munkája, amely 
később beolvadt a munkásság forradalmi akciói
ba. Ezekről a forradalmi akciókról maid később 
részletesen fogunk szólni. Most meg kell állapí
tani azt, hogy a forradalom Oroszországban fe
lülről lefelé haladó irányú volt. Először a nagy
urak kezdték, a hercegek, azután a kisebb urak 
folytatták, az elégedetlen kisnemes katonatisz
tek, majd az intelligencia vette át a forradalmo- 
sitás szerepét és ebben a munkában az orosz 
egyetemek fiatalsága rengeteg szenvedést vál
lalt magára. Végül a forradalom aknamunkája 
aláásta egész Oroszországot és ebben a föld
alatti munkában azután összefolyt minden. Kro
potkin herceg, az anarhista, Bakunin, a bojárcsa
ládból való forradalmi vezér és azok a diáklá
nyok, akiknek szülei a cári udvartartás tagjai 
voltak, együtt dolgoztak a munkásokkal, a csa
vargókkal, a mindenütt üldözöttekkel, mert egy
formán üldözte a herceget és a csavargót a cári 
önkény és egyformán akarta a herceg, a diák, a 
munkás a szabadságot, amelyet elzárt az orosz 
nép elől a cári önkéry.



A szabadság rajongója 
a cári trónon

I. SÁidor cár a szabadság rajongója volt. így 
nevelték. Nevelője egy Laharpe nevű svájci volt, 
aki Rousseau elvei alapján irányította Nagy Kata
lin unokájának, a végtelen orosz birodalom jöven" 
dő urának nevelését és aki a szenzibilis gyerme
ket ábrándos, könnyen meghatódó, jószivü és 
érző emberré formálta. Ez a nevelés súlyos kon
fliktusokba sodorta a trónörököst, amikor félőrült' 
durva és erőszakos apja I. Pál került a trónra, 
aki már azért is gyűlölte a fiát, mert az anyja 
Nagy Katalin szerette és aki anyjának halála 
után úgy amint üldözte anyja régi kegyenceit, 
igyekezett megkeseríteni a saját fia életét is.

Még ma is megoldatlan rejtély az a kérdés, 
hogy Sándor trónörökös mennyit tudott arról az 
összeesküvésről, amely a trónra juttatta és meny
nyiben volt része apjának halálában, aki egy pa
lotai orr adatomnak esett áldozatul és akit közvet
len környezete Szubov gróf, Pahlen gróf és Ben
nigsen gróf gyilkolt meg. Annyi bizonyos csupán, 
hogy a három cárgyilkos I. Sándor cár uralkodá
sának első esztendeiben az orosz udvar legfonto
sabb méltóságait töltötte be és a cár valósággal 
függött az erélyes, nagystilusu Pahlentől. Már 
az első esztendőkben meglátszott az, hogy Rous- 
sean elvei szerint nevelték a cárt, aki mindenké
pen igyekezett a jobbágyság nyomorúságán eny
híteni s egyik igen jellemző ukáza, melyről bi
zonyosan tudják azt, hogy személyi kívánsága 
volt, megtiltotta azt, hogy az eladásra szánt job
bágyakat, mint a marhát hajtsák fel és megtil
totta azt, hogy az Isten képére terem tett embert 
úgy hirdessék, mint az eladó állatot. I. Sándor 
cár egész komolyan feglalkozott a jobbágy felsza
badítás gondolatával, de ezt a tervét nem való
síthatta meg, mert állandóan beleütközött az 
orosz életbe, a korrupcióba, a megszervezett bü
rokrácia ellenállásába és nem birta leküzdeni a



legnagyobb akadályt, az orosz jobbágy szörnyű 
elmaradottságát és szinte állati tudatlanságát. A  
jobbágyfelszabadítást valamennyire mégis meg
csinálta a három balti tartományban, amelynek 
jobbágysága magasabb nivón állott, mint az orosz 
kormányzóságokban élő nyomorúságos tömegek* 
szabaddá tette a jobbágyokat és ezzel megvetette 
a balti tartományok gyors fejlődésének alapját.

I. Sándor cár életének nagy tragédiája az 
volt, hogy akármennyire is igyekezett Oroszor
szágot távoítartani a háborús konfliktustól, hogy 
a belső reformterveket megvalósíthassa, a fran
cia nagy forradalom után következő események, 
a napóleoni hódítások mégis belesodorták a nagy 
európai harcokba. Ingadozó és személyi impresz- 
sziókra hajlamos jelleme ezekben a harcokban ál
landó veszedelme volt az orosz politikának. L 
Sándort fiatalkori barátság fűzte a porosz király
hoz és ez az ideális barátság nagyon sok áldo
zatot követelt Oroszországtól, amikor pedig a 
cár Napóleon lenyűgöző egyéniségének hatása 
alá került, Oroszország politikája örökös megle
petések kiinduló pontja lett. A cár rajongott Ni -  
poleonért és ez a Napoleon-'-mádat egészen fc> 
lenös helyzetet teremtett, mert a cár nem egyszer 
felborította az orosz diplomatáknak terveit és m m  
egyszer áldozta fel azokat a nagy eredményeket, 
melyeket az orosz hadseregek vérrel vásároltak 
meg. A cár ingadozása kihatott az egész orosz 
társadalomra. Az arisztokrácia mindenben utá
nozta a cárt, egyszer franciabarát volt, másszor 
angolbarát s a belső reformtervek ebben folyto
nos ide-oda táncolásban, a különböző célokért 
folytatott háborúkban lassan elkallódtak és a 
nagy reménységeket, amelyekkel az orosz intelli
gencia a cár reformterveit figyelte, nagy keserű
ség váltotta fel, a csalódásnak és kiábrándultság
nak keserűsége-

Napóleon téli hadjárata után I. Sándor cár a 
felszabadító szerepében állt a világ elé. Roman
tikus elképzelése az volt, hogy uj Szent György



lovagként megszabadítja Európát a zsarnokság 
sárkányától és kiáltványt bocsájtott ki Európa 
népeihez, amelyben alkotmányt, szabadságot ígért 
azoknak a népeknek, amelyek csatlakoznak azok
hoz a hatalmakhoz, amelyek szét akarják törni 
a napóleoni igát. Metternich soha nem bocsátotta 
meg /. Sándor cárnak ezt a kiáltványt és az 
olaszországi forradalmi hangulatért a cárt okol
ta, akit fantasztának tartott. Az orosz cár a bécsi 
kongresszuson Európa urának és Európa felsza
badítójának szerepét játszotta meg. Ezen a cso
dálatos kongresszuson nem is táncoltak olyan so
kat, mint ahogy az egykorú memoárok szerint 
gondolni lehetne és az örökös mulatságok között 
igen fontos tanácskozások voltak, amelyek hosz- 
szu időre megszabták Európa politikai irányait és 
amelyek hosszú időre eltemették Oroszországban 
minden reformot. Az orosz cár kezdeményezésére 
alakult meg a szent szövetség, amelynek valami
lyen misztikus vallási elgondolás volt az alapja, 
mert ebben az időben a cár már teljesen a rajon
gó Krüdener asszony hatása alatt állott és szen
tül hitte, hogy isteni küldetése az, hogy a fenálló 
rendet biztosítsa Európában. A szentszövetség 
tragikus tagadása volt mindennek, amit a cár hí
res kiáltványában igért és I. Sándor cár, aki 
Rousseau tanításain nevelkedett, aki talán az apja 
halála miatti bűntudatot akarta elaltatni azzal, 
hogy szabad élet felé akarta elvezetni a szörnyű 
rabságban sínylődő orosz jobbágyságot, Európa 
valamennyi népének rabtartója lett és Oroszor
szág az ő uralkodása alatt lett először az európai 
szabadságnak poroszlója. A szentszövetség abszo
lutizmusa, amely egész középeurópát nagy bör
tönné változtatta, Oroszországban természetesen 
a végső»kig növekedett és lehetetlenné tett minden 
megmozdulást. Már a szabadság utáni vágyako
zás is bűn volt és egymás után dobálták ki az ál
lami hivatalokból azokat az orosz tudósokat, akik 
a cár munkatársai voltak a jobbágyfelszabadítás! 
tervek elkészítésében, mert az a zsarnoki trium



virátus, amely I. Sándor cár idejében Oroszország 
ügyeit intézte, különös erővel üldözte azokat az 
orosz hazafiakat, akik a cár segítségével akarták 
Oroszországot a szabadság felé elvezetni.

Az orosz szabadságvágy az orosz naciona
lizmusra támaszkodott. A török elnyomatás alatt 
szenvedő szláv testvérek segítése vallási és na- 
cionális feladatnak látszott és mindaddig, amig 
I. Sándor cár nem fordult el teljesen a szabadság 
gondolatától, titkos segítésben és támogatásban 
részesültek azok a nagy orosz hazafiak, akik min
den erővel támogatták a görög szabadságmozgal" 
mát. A görög szabadságmozgalom vezérei ép úgy 
menedéket találtak Oroszországban, mint a ro
mán nemzeti szabadságharcnak üldözöttjei és a 
cári uralom az üldözött balkáni népek védelmező
jének látszott. A szentszövetség gondolatával 
azonban nem volt összeegyeztethető a szabadság 
után törekvő népek támogatása, mert a török 
szultán legitim uralkodó volt és a szabadságvágy 
a legitimitás elleni harc. Oroszország cserben
hagyta az üldözött balkáni szláv népeket és az 
orosz kormányzat minden eszközzel üldözte azo
kat az oroszokat, akik segíteni akartak faji ro
konság és a közös vallás révén az oroszság- 
hoz tartozó balkáni keresztény népeknek. Ez volt 
az utolsó nagy csalódás, az utolsó keserű kiábrán
dulás, amellyel az orosz intelligenciát /. Sándor 
cár megbántotta és igy minden gyűlölet a cár el
len fordult.

A cári udvar a miszticizmus és az üres pom
pázó mulatozás között hányódott. A kormány
zés ügyeit a cár teljesen rábízta a zsarnoki bü
rokráciára, a katonaság tespedt békében rozsdá
sodott és jobbágyfelszabadításról ép úgy nem 
volt szabad beszélni, mint ahogy nem volt sza
bad arról beszélni, hogy a lengyeleket, akiknek I. 
Sándor cár teljes szabadságot igért, minden erő
vel elnyomták. A legjellemzőbb talán az, hogy I. 
Sándor cár volt az, aki a legszigorúbb cenzúrát 
léptette életbe Oroszországban és elkoboztatta



azokat a könyveket, amelyek m ta i korűöan szinte 
szent olvasmányai voltak. Gyűlölték, sokkal job
ban gyűlölték, mint ahogy azelőtt szerették és 
mivel csillogó, külsőséges egyénisége rajongást 
és hódolatot akart, a gyűlöletet, a népszerűséget 
nem tudta elviselni. Keserű és kiábrándult ember 
lett belőle, aki mindenben csalódott, aki céltalan
nak és értelmetlennek látta az életét és tudta azt, 
hogy állandó veszedelemben forog. Egyik össze- 
esküvési tervet a másik után fedezték fel. A har
madik ügyosztály pontos jelentéseket szerzett 
azokról a forradalmi mozgalmakról, amelyek kü
lönösen az ázsiai orosz hadseregben terjedtek el 
és a cár pontos információkat kapott arról a me
rénylettervről, amelyet a tisztek készítettek elő 
és amelynek az volt az elgondolása, hogy a cárt 
egy nagy gyakorlat alatt meggyilkolják és kiki
áltják a köztársaságot. Mindenesetre I. Sándor 
cár mellett szól az, hogy nem engedte meg az 
összeesküvők üldözését és megelégedett azza l 
hogy a legjobban kompromittált tiszteket távoli 
garnizonokba helyezzék át. Nem volt bosszúálló 
és bátor ember volt, aki bizonyos fatalizmussal 
vállalta annak a veszedelemnek a kockázatát 
amely a feje felett lebegett. Talán maga is érezte, 
hogy az összeesküvők, akik azért fordultak elle
ne, mert csalódtak benne, kevésbé bűnösek, mint 
ő, aki ezt a csalódást okozta. Legalább igy kell 
gondolni, ha tudjuk azt, hogy a nemsikerült ösz- 
szeesküvés leleplezése után a cár egész komolyan 
foglalkozott azzal a tervvel, hogy lemond és el
tűnik a végtelen Oroszországban. Fáradt volt és 
pihenni akart, beteg is volt, ezerféle családi baj 
is kínozta, magánélete ép olyan szerencsétlen 
volt, mint a politikai munkája. Betegen, fáradtan 
ment a Krimi félszigetre, hogy megpihenjen és 
Taganrogban pár nap alatt végzett vele az a láz, 
Amely tízezrével gyilkolta meg azokat a szerem  
csétlen orosz kolonista katonákat, akiket a cári 
akarat küldött oda.



Halála után legendás alak lett I. Sándor cár. 
Az orosz nép nem hitte el, hogy a cár, aki vala
mikor szabadságot akart adni a népének, meghalt 
és a legenda azt mondotta, hogy a zsarnokság 
bürokráciája elrejtette a cárt, nehogy mégis meg
valósíthassa reformterveit. Azt mondották, hogy 
üres koporsót temettek el és a cár valahol a vég
telen orosz-puszta mélyén mint remete él, hogy 
imádságban gyűjtsön erőt ahhoz, hogy mégis fel
szabadíthassa az orosz népet. Ez a legenda és 
egész különös dolog, a szovjet felbontotta /. Sán
dor cár koporsóját és ez a koporsó üres volt. Va
lami magja mégis volt a legendának és úgy, 
amint I. Sándor cár egész élete ködös bizonyta
lanságba vész el, a halálát is a titokzatosság köde 
boritja.

A rabszolgák földje
Az orosz jobbágy rabszolga volt. Semmiféle 

jog nem védelmezte és csupán a XIX. század 
elején, I. Sándor cár uralkodása alatt léptettek 
életbe bizonyos korlátozó intézkedéseket, ame
lyekkel enyhiteni akarták a földesurak zsarnok
s á g á t. Addig a földesur majdnem életnek és 
halálnak ura volt a maga földjén és nagyon so
káig még azután is, amikor már Európának min
den országában megszűnt a jobbágyságnak min
den emléke, az orosz muzsik, aki tulajdonképen 
mindig mélyebben állott, mint az európai job
bágy, még teste szerint is tulajdona volt a gaz
dájának.

A z orosz muzsik a földbirtokhoz tartozott, 
azzal együtt adták el, azzal együtt vásárolták 
és tulajdonképen nem holdak szerint, hanem job- 
bágylélekszám szerint Ítélték meg a földesurak 
gazdagságát. T ragikomikus bonyodalmakhoz 
vezetett ez, amelyeket Gogolnak »Halott lelkek« 
cimü csodálatos szatírájában láthatunk a leg
élesebben. Az orosz jobbágy sorsa azonban csak 
tragikus volt. Gazdája rendelkezett az életével,



a  gazda, a tulajdonos, engedeiye neiKtn nem nő
sülhetett és ha m ár megnősült, a tulajdonos 
szeszélye bármely pillanatban elszakíthatta a 
feleségétől, a gyerekeitől, a családidtól. A had
sereget a jobbágyság adta és a földesur szabta 
meg azt, hogy kik menjenek el katonának. A 
katonai hatóságok megállapították, hogy az 
egyes kormányzóságoknak hány katonát kell 
adni, a polgári hatóságok lélekszám szerint ki
rótták a véradót az egyes földesurakra és a 

földesurak önkényére volt bizva, hogy ki lesz 
katona és miután a katonáskodás életfogytiglan 
tartott, egészen a múlt század második feléig. 
akit katonának adtak, örökre elveszítette a csa
ládját. így tám adt a katonafeleségek szomorú 
intézménye, minden orosz faluban voltak fiatal 
asszonyok, akik örökre elveszítették a férjüket, 
akik soha életükben nem gondolhattak arra, 
hogy mégegyszer találkozhatnak azzal a férfi
val, akinek az oltár előtt örök hűséget esküdtek 
és akik nem mehettek férjhez másodszor, hi
szen a férjük élt. A népi erkölcsöket, a családi 
intézmény gondolatát természetesen aláásta ez 
a  szörnyű helyzet.

Népi erkölcsről tulajdonképen szinte gúnyo
lódás ebben a vonatkozásban beszélni. Az ön
kény Oroszországában az erkölcs igen gyenge 
lábon állott. Az arisztokrácia végig utánozta a 
francia rokoko erkölcseit még akkor is, amikor 
a  rokoko-márkikkal már végzett a guillotin. 
Polgárság nem volt és az óriási tömeg, a nép, 
a  muzsik úgy élt, mint az állat. A földesur, ha 
kedve volt rá, háremet tarthatott és egy német 
utazó szerint az orosz földesurak minden gaz
dasági tevékenysége abban merült ki, hogy sza
porították a lelkek számát. Azt lehetne gon
dolni, hogy valamivel jobb volt a helyzet azo
kon a birtokokon, amelyeknek tulajdonosai nők 
voltak. Az orosz arisztokrata nőknek ugyanis 
általában több joguk volt, mint európai rangtár
saiknak és különösen Nagy Katalin cárnő ide



jében olyan törvényeket hoztak, amelyek na
gyon megkönnyítették azt, hogy a nemesi csa
ládok asszonyai és lányai maguk kezelhessék 
a vagyonukat. Ezek a bojárasszonyok, ezek a 
hercegnők és grófnők talán még jobban kegyet- 
lenkedtek jobbágyaikkal, mint a férfiak és va
lóban nem vették őket semmiféle tekintetben 
emberszámba. Szentpétervári követjelentések 
szörnyűségként emlegetik azt, hogy igen elő
kelő asszonyok komornaszolgálatot végeztetnek 
jobbágyaikkal és amikor egy angol hölgy meg
kérdezett egy ilyen hercegnőt, hogy miként en
gedheti meg azt, hogy férfi szolgálja ki a für
dőszobában, a hercegnő teljes ártatlansággal azt 
válaszolta, hogy a jobbágy semmiesetre sem 
lehet férfi. Daskov hercegnőről, aki Nagy Ka
talin legbizalmasabb barátnője volt és aki egy- 
időben az orosz tudományos akadémia elnöké
nek tisztségét töltötte be, feljegyezték, hogy 
öreg korában szadista gyönyörűséget talált 
jobbágyai kínzásában. A férfiakat az asszo
nyokkal, az asszonyokat férfiakkal verette és 
különös öröme tele olyan kínzásokban, 
amelyeket csak a memoárirók részletezhettek, 
amelyeket azonban ma nem igen lehet leírni.
I. Sándor cár egyik kegyencének birtokán fel
lázadtak a jobbágyok és darabokra tépték a 
főur poroszlóit, m ert már nem bírták tovább a 
kínzásokat, amiből látható, hogy még I. Sándor 
cár idejében is milyen szörnyűségek történhet
tek az orosz birtokokon, az orosz falvakban, az 
orosz rabszolgákkal, a szerencsétlen muzsikkal.

A muzsik tulajdonképen leltári tárgy voltt 
akivel az államhatalom semmit nem törődött. 
A z  orosz falvakban nem volt iskola és csak a 
múlt század második felében kezdték meg azt 
a: rendszert, hogy kiszolgált altiszteket telepí
tettek le a falvakban, akik úgy, ahogy megtanul
ták a betűvetés mesterségét és amennyire tud
ták, megtanították a gyerekeket irní-olvasni. Az 
analfabetizmus még a huszadik században is a



legerősebb volt Oroszországban, m ert egész ko
molyan azt vitatták még pár évtizeddel ezelőtt 
Is, hogy a parasztot nem szabad megtanítani 
irid-olvasni, mert akkor veszedelmes lesz . A 
papságnak semmiféle enyhitő szerepe nem le
hetett, m ert a legtöbbnyire jobbágycsaládból 
szárm azó papok teljesen a földesur kegyétől 
függtek és csak a rra  volt gondjuk, hogy több
nyire nagyszámú családjukat valahogyan eltart
hassák, ami meglehetősen nehéz dolog volt, 
m ert csupán a szerzeteknek volt vagyonuk és 
az alsópapság jövedelme igen csekély volt. A 
hivatalnoki apparátus semmit nem törődött a 
jobbágysággal egyrészt azért, m ert a hivatalnok 
hadsereg a nemességből származott, másrészt 
azért, mert a rosszulfizeíett és korrupt 
hivatalnoki karnak egyik főjövedelme volt a 
jobbágyság megsarsarcolása. A jobbágynak egyet
len hatósága a sztaroszta volt, a falusi biró, 
akit nem valamilyen hatóság nevezett ki, hanem 
a földesur és aki csupán a földesurnak tartozott 
elszámolni és semmiféle hatóságnak nem lehe
te tt módja arra, hogy ellenőrizze a munkáját’ 
A sztaroszta. biró és ispán volt egyszemélyben 
és maga is jobbágy, mindenképen arra  töreke
dett, hogy olyan szolgáltatásokra, munkákra 
kényszerítse a pobbágyot, amiből a földesurnak 
haszna legyen, m ert a földesur kegye emelte 
erre a polcra és a földesur haragja visszalök
hette a többi muzsik közé, vagy még borzasz
tóbb sors, elkiildhette katonának.

A muzsik terhei irtózatosak voltak. Rosszabb 
volt a sorsa, mint az amerikai ültetvények rab
szolgáinak mert a rabszolgának csak dolgoznia 
kellett, a muzsiknak azonban dolgozni, adótHzetni 
és katonáskodni kellett. A muzsik fizette az álla
mi adókat, a kormányzóságok helyi adóit, fi
zette az egyházi tizedet és robotban dolgozott 
a földesurnak. A muzsiknak tulajdonképen sem
mije sem volt, csak a kis földje, amelyet a maga 
szükségleteinek kielégítésére müveit és amely



nek nagyon csekély jövedelméből kellett a ren
geteg adót is megfizetnie. A muzsik már gaz
dag ember volt, ha volt egy lova és a muzsik 
még a multszázad végén is együtt lakott rette
netes kunyhójában az állataival, a disznóival, a 
tehenével és minden öröme az volt, ha részegre 
ihatta magát pálinkával. Ez az öröm is az adó
fizetésnek egyik formája volt, m ert a muzsik
nak nem volt szabad pálinkát főznie, a koroná
nak a joga volt a pálinkafőzés.

A rabszolgák iöldjen a legrettenetesebb sor
sa az asszonynak volt, mert a gonosz emberi 
ösztön azt parancsolja, hogy az, akinek nagyon 
rosszul megy a sora, találjon valakit, akin ki
tölthesse elkeseredését. A muzsik az állataival 
nem kegyetlenkedhetett, m ert ha az állat el
pusztult, akkor nem tudott adót fizetni és a 
földesur büntetésből katonának adta, vagy el
adta egy olyan földesurnak, akinek már csak 
öreg parasztjai voltak és akinek pénzért kellett 
vásárolni katonai szolgálatra alkalmas parasz
tot. A muzsik minden keserűségét, életgyülöle- 
tét az asszonyán, a feleségén töltötte ki és egy 
angol utazónő naplója szerint, aki a múlt szá
zad harmincas éveiben utazott Oroszország déli 
¡kormányzóságaiban, Oroszországban több asz- 
szonyt vertek agyon részeg parasztok minden 
esztendőben, mint ahány asszony Angliában 
gyerm ekágyi lázban halt meg, pedig a gyer
mekágyi láz akkor még megtizedelte az asszo
nyokat.

Az orosz jobbágynak, a muzsiknak élete a 
tökéletes reménytelenség volt és az orosz mu
zsikban az emberméltóságnak még halvány em
léke sem élt. A tökéletes szolgai megalázkodás 
terem tette azt a különös katonafajtát, amely a 
napóleoni háborúk idején énekelve ment az 
ágyutelepek ellen, amely nem hátrált meg ak
kor sem, ha kartáccsal tizedelték meg, amely 
bátran adta oda az életét anélkül, hogy tudta 
Volna, mi a bátorság. Ezekben az emberekben



m ég a legerősebb emberi ösztönt, az életösztönt 
is  eltompitotta a szolgasúg.

Egészen természetes, hogy ez a rabszolga
rendszer nemcsak a muzsikot tette szerencsét
lenné, hanem megrontotta egész Oroszországot 
is, mert a gazdasági élet a rabszolgamunkában 
nem fejlődhetett. Az óriási orosz földbirtokokon 
olyan gazdálkodás folyt, hogy a földesurak 
soha nem kaphattak annyi jövedelmet az in
gyenmunkával birtokaikból, mint amennyit el
érhettek volna rendesen fizetett munkásokkal. A 
birtok jövedelme elfecsérelődött, szétfolyt a tu
datlan ispánok kezén és I. még III. Sándor cár 
idejében is hiába próbálkoztak különböző gazdasá
gi reformokkal, m erca parasztságot egyáltalában 
nem lehetett megtanítani az okszerű földműve
lésre. A falu szinte a mai napig megmaradt a 
mir-rendszer mellett, amelyben bizonyos primi
tiv kollektivizmus volt, mert a falu együtt dol
gozott és együtt termelt. Ez a rendszer tulaj
donképen jó lehetett volna, ha a parasztnak lett 
volna valami oka arra, hogy többet dolgozzék, 
Évszázadokon keresztül azonban ahhoz szokott 
hozzá, lioggy csak annyit dolgozzék, amennyi 
legprimitívebb életszükségleteinek kielégítésére 
elegendő és nem lehetett megtanitani semmi
féleképen a rendszeres, komoly munkára.

A rabszolgák földje volt Oroszország és a 
rabszolgaság volt Oroszország átka. Azok, 
akiknek a kezében a hatalom volt, állandóan 
érezték, hogy a rabszolgák gyűlölete veszi őket 
körül és állandóan védekeztek a gyűlölet kitö
rései ellen. Tragikus körforgás volt ez, az örr 
kén y  megteremtette a rabszolgaságot, félt ettől 
a rabszolgaságtól és kegyetlenkedett, hogy fé
lelmei ne váljanak rettenetes valósággá. Az 
utolsó orosz forradalomban, a végső leszámo
lásban azután kitört a rabszolga gyűlölete és a 
rabszolgák véres ítéletet tartottak uraik felett, 
akiknek fizetniök kellett a nagyapák és ősapák 
bűneiért. A jobbágyságnak egészen a legújabb



korig tartó  szörnyűséggé idézték fel azokat a  
szörnyűségeket, amelyek Oroszországot vérbe 
’és lángba borították.

Az orosz sajtó
A forradalmi Oroszország megszületését: 

csak akkor lehet megérteni, ha valamennyire lát— 
juk azokat a következetlenségeket amelyek az 
orosz életben uralkodtak. Az orosz élet látszóla
gos dermedtsége és végtelen nyugalmu közöm
bössége alatt vulkánikus erők dolgoztak és  
ugyanaz a cári kormányzat, amely a legkegyet
lenebb eszközökkel nyomott el minden 'szabad
ságra vágyódó megmozdulást amelv a legcsu- 
nyább korrupciót megtűrte és amely a nép tudat
lanságban m aradását szinte korm ányzati pro
gramnak tekintette, egészen különös m agatartást 
tanúsított a sajtóval szemben. Az orosz sajtó 
múltja visszanyulik a múlt század első évtizedei
be és az orosz újságok először csupán egy igen 
szűk körnek, az arisztokráciának, a magasabb 
szellemi műveltségű társaságnak lapjai voltak. 
Ennek meg voltak a maga term észetes okai, hi
szen a nép nagy rétegei nem ismerték a betűt 
és a csekély városi kereskedő polgárság minden 
szellemi ereje kimerült a csupasz pénzszerzés 
munkájában. A problémák, a politikai kérdések 
az irodalom csak az arisztokráciát, a nemessé
get és a diákságot érdekelték.

Az első orosz újságok főként irodalmat ad
tak  s a nagy orosz költők, Puskin és Lermontov 
első költeményei a pétervári újságokban jelentek 
meg és ezeket a költeményeket, habár a líráju
kon is m egérzett az elfojtott szabadságvágy, át
engedte a cenzúra. A z orosz cenzúra a világ lég- 
szeszélyesebb cenzúrája volt. Néha egészen ár
tatlan dolgokban is súlyos bűnöket látott meg, 
különösen szigorú volt minden olyan kérdésben, 
amely bármiképen is érintette a vallási problé
mákat, vagy a világ bármilyen dinasztiájának 
érdekeit, de az aktuális nemzetközi politikai



kérdések bírálatánál és különböző reformtervek 
tárgyalásánál nagystilusu volt és sok olyan cikk
nek megjelenését is megengedte, amely már erő
szakosan követelte az uj idő megteremtését ak
kor, amikor még senki nem m ert erről az uj 
időről beszélni. Tulajdonképen szigorú cenzúra 
csak I. Miklós cár ostoba és gyerekes önkény- 
uralma alatt volt, de akkor is megtörténhetett, 
hogy a moszkvai újságok heteken keresztül gú
nyolták a cenzúrát és addig tették nevetségessé 
az egyes cenzorokat, amig maga L Miklós csap
ta el őket. A cenzorok között nagyon sok volt 
a katonatiszt és ez körülbelül megmagyarázza a 
dolgokat, mert ezek a kismüveltségü katonák 
nem tudták megérteni az eléjük kerülő Írásokat 
é s  csak az előírás, a szolgálati utasítás értel
mében tudtak cenzúrázni.

A múlt század második felében a sajtó volt 
az egyetlen politikai tényező Oroszországban és 
óriási ereje volt. Az orosz kormányok igyekeztek 
ezt az erőt a cári uralom érdekében felhasznál
ni és a moszkvai sajtónak egy része teljesen a 
kormány szolgálatában állott, m ert a moszkvai 
szláv rajongók azt hitték, hogy az autokrata 
uralom a legalkalmasabb arra, hogy a pánszlá
vizmus gondolatát valósággá váltsa. A moszkvai 
sajtó erősen jobboldali volt mindig a reformo
ka t is csak mérséklettel akarta megvalósítani, de 
a reformhoz ragaszkodott. így megtörténhetett 
az, hogy félhivatalos jellegű újságokban olyan 
cikkek jelentek meg, amelyek erélyesen követel
tek reformokat, népszabadságot, nép jogokat, 
egyenlő teherviselést, szociális igazságot és bi
zonyos alkotmányos jogokat. Ezeket a követelé
seket egybekapcsolták azzal a pánszláv propa
gandával, amely a kormánynak tetszett és a len
gyelekkel, a balti németekkel, az ukránokkal és 
a zsidókkal szemben a legnagyobb ellenségeske
déssel léptek fel, úgy hogy ez a sovinista politi
kájuk feljogosította őket arra, hogy olyan köve-* 
telésekkel is előállhassanak, amelyek ellenkeztek 

kormányok politikájával. '



A szentpétervári sajtó mindig sokkal radiká
lisabb volt és a szentpétervári sajtó, amely erő
sebben állott a nyugati hatások alatt és amely a 
hasábjait szívesen adta oda a forradalmi érzésű 
irC-.iemzedéknek, sokkal több gondot okozott az  
autokrata kormánynak, mint a moszkvai. A 
szentpétervári sajtóval szemben azonban igen 
nehezen lehetett eljárni, mert az orosz udvarnál 
állandóan különböző frakciók vetélkedtek a ha
talom ért és majdnem minden szentpétervári új
ságnak volt valamilyen kapcsolata egyik, vagy 
másik udvari párttal és az udvar hatalmasságai 
a cenzúra ellen is meg tudták védeni az újságo
kat.

Abban az időben, amikor Oroszországban 
megkezdődött a vasútépítés és az indusztrializá- 
lódás első jelei mutatkoztak, aranykorszak kez
dődött az orosz sajtóban. Óriási üzleteket bo
nyolítottak le a végtelen birodalomban, óriási 
panamák öntötték az aranyat a hatalmasok zse
bébe és úgy a moszkvai, mint a szentpétervári 
sajtó részt vett ebben a szörnyű kalózkodásban. 
Az újságok ép ügy korrumpálódtak, mint az 
egész orosz közélet, a legtöbb újság valamelyik 
külföldi pénzcsoport zsoldjában állott és ezzel 
óriási anyagi eszközökhöz jutott az orosz sajtó. 
Ez is növelte a hatalmát, erősítette befolyását 
és sok tekintetben védelme volt a bürokrácia ül
dözéseivel szemben. Valami egész különös játék 
folyt az orosz újságok s az orosz hivatali hatal
masságok között. Nem igen lehetett erélyesen 
fellépni az ujságok ellen, mert ha valamelyik fő- 
hivatalnok erélyes lépéseket akart megkezdeni a 
sajtó ellen, az ujságok megkezdték a leleplező 
hadjáratot, egymás után közölték a botránycik
keket, amelyek kíméletlenül lerántották a leplet 
a csúnya pénzügyietekről és a hivatali hatalmak 
meghátráltak ezek elől a támadások elől.

Az orosz sajtónak talán legnagyobb erőssé
ge és legnagyobb szerencséje az volt, hogy a  
sajtópöröket esküdtszékek tárgyalták. Sorozato
san mentették fel az újságírókat akkor is, ha az



ért kerültek a vádlottak padjára, mert panamá
kat lepleztek le, akkor is, ha politikai bűncselek
ményekkel vádolták őket. Még a rettenetes har
madik ügyosztály is csinján bánt a sajtóval és 
valami egyezség lehetett a harmadik ügyosztály 
és a nagy orosz lapok között, amely szerint a 
harmadik ügyosztály elnézte a sajtó politikai ki
lengéseit, ezzel szemben a sajtó nem firtatta a 
harmadik ügyosztály embereinek viselt dolgait.

Már a múlt század hetven- és nyolcvanas évei
ben az orosz szabaságvágynak legerősebb kifeje
zője az orosz sajtó volt. A  nagy orosz publicisták, 
elsősorban Miljukov olyan hangon irtak. mintha 
angol, vagy francia újságokban jelentek volna 
meg cikkeik és szinte érthetetlen az a nagy sza
badság, amelyet a sajtó élvezett a rabszolgaság 
földjén. A sajtó elnyomása tulajdonképen csak 
II. Miklós cár uralkodása alatt kezdődött, habár 
ekkor már igen erős vidéki sajtó is volt és az 
egyes kormányzósági székvárosokban igen nagy, 
elterjedt újságok jelentek meg. A sajtó elleni uj 
hadjáratban felhasználták az orosz antiszemi
tizmust is. m ert ahogy növekedett az újságok 
száma, úgy növekedett a zsidó újságírók száma 
is Oroszországban, aminek igen term észetes oka 
az volt, hogy a csekélyszámu zsidó intelligenciá
nak igen nehéz volt az elhelyezkedés az intellek
tuális pályákon és minden hivatalos karrier le
hetetlenség volt a számára. Az üldözés oka ter
mészetesen egészen más volt. II. Miklós cár ide
jében az elégedetlenség, különösen az orosz
japán háború után már a tetőfokra jutott és az 
ujságok mindig jobban a baloldal felé orientá
lódtak. Egészen fantasztikus dolgok történtek 
meg az orosz újságírásban. Halálra itéH forradal
márok álnéven irtak cikkeket a legnagyobb orosz 
lapokba és azok az orosz forradalmárok, akik 
külföldre menekültek, rendszeresen küldték cik
keiket a nagy orosz iíjságoknak és az álnevek 
dacára is majdnem mindenki tudta , hogy kik ír
ják ezeket a sokszor véresen lázitó írásokat. Kü
lönösen a munkásmozgalom megerősödésével, a



szocialista sajtó munkájának megkezdése után 
fokozódott a sajtó elleni harc és II. Miklós cár 
idejében már nem tartották be a törvényes for
mákat, már nem állitották esküdtszék elé az új
ságírókat és a harmadik ügyosztály százával 
küldte száműzetésbe azokat az újságírókat, 
akik túlságosan exponálták magukat a balodal 
harcában. Itt megint egészen különös furcsasá
gok történtek. A legtöbb újságíró. akit deportál
tak, igen rövid idő alatt visszakerült Szibériából 
Oroszországba és a harmadik ügyosztály meg
elégedett azzal, hogy nem engedte vissza őket 
Szentpétervárra, vagy Moszkvába, hanem vala
melyik távoli kormányzóságban kellett élniök, 
ahol azonban tovább Írhattak újságot és tovább 
hirdették azt a gondolatot, am elyért üldözték 
őket.

II. Miklós cár uralkodása alatt az orosz 
sajtó egészen csodálatos átváltozáson ment ke
resztül. Kétféle orosz sajtó volt, az egyik sza
bályosan jelent meg, cenzurálták és amennyire 
lehetett, próbálta összeegyeztetni a cenzúrát a 
szabadság utáni vágyakozással. Ez volt a lát
ható sajtó, a törvényes sajtó, de volt egy ille
gális sajtó is, a forradalmi szervezetek sajtója, 
amely lassankint hatalmasabb és befolyásosabb 
lett, mint a legális sajtó. Százával jelentek meg 
Oroszországban azok az újságok, amelyeket 
titkos nyomdákban nyom tak, amelyeknek szer
kesztői és munkatársai üldözött forradalm árok 
voltak és ezeket az üldözött újságokat főként 
lelkes diákok terjesztették a nép között, úgy 
hogy az illegális sajtó forradalmi agitációja 
mindig jobban erősödött. Volt még egy illegális 
sajtó, amely még veszedelmesebb volt. Briisz- 
szélben, Géniben, Párisban, Londonban egymás 
után jelentek meg az emigráns orosz újságok, 
am elyeket az akaszt óla, vagy a börtön elől el
menekült forradalmárok szerkesztettek és ame
lyeket ezer veszély  között százezrével csem
pésztek át az orosz határon és a forradalmi



szervezetek nagyon vigyáztak arra, hogy eze
ket a külföldi orosz újságokat minél jobban ter
jeszthessék a munkásság között. Majdnem min
den forradalmi szervezetnek, majdnem minden 
munkásszervezetnek meg volt a maga külföldi 
újságja és Leninnek évtizedekig a főmunkája 
az  az újságírói munka volt, amelyet ezekben a 
lapokban kifejtett.

Az orosz sajtó tragikusan nehéz sorsot ci
pelt és a forradalom kitörése után tragikus sors 
lett az osztályrésze. Az újságok természetesen 
kapitalista vállalkozások voltak és az ujságircr 
ka t9 még a baloldaliakat is az orosz forradalom 
burzsujoknak deklarálta. A hires nagy orosz 
publicistáknak vagy menekülniük kellett Oroszor
szágból, vagy ott pusztultak el a cseka börtö
neiben, mert a bolsevizmus egyformán ellenség
nek tekintette a polgári, a szocialista és a szo- 
ciálforradalmár újságírókat. Azok az újságírók, 
akik a legtöbbet dolgoztak és a legtöbbet koc
káztattak az orosz nép szabadságáért, épp úgy 
áldozatul estek az orosz forradalomnak, ahogy 
a cári hivatalnokok és katonatisztek. A francia 
forradalom megette a gyermekeit, az orosz for
radalom megölte a ipegteremtőit.

A zsidókérdés
Oroszország a középkorban, amikor majdnem 

minden európai államnak bizonyos mértékig prob
lémája volt a zsidókérdés, alig ismerte ezt a prob
lémát, mert bár az egyes oroszfejedelemségekbe is 
eljutottak a zsidó kereskedők, annyira kevesen 
voltak, hogy nem törődtek velük. Később a ta tár
uralom esztendei alatt Oroszország egészen ki
kapcsolódott a nemzetközi kereskedelmi forgalom
ból és igy, habár egészen bizonyos, hogy már na
gyon régi időben voltak a tulajdonképeni Orosz
ország területén zsidó települések, az első orosz 
cároknak nem volt semmi dolguk a zsidókkal. A 
.zsidók letelepedését különben is meggátolták azok



a cári rendelkezések, amelyek szerint , csak azok 
az idegenek telepedhettek le Oroszországban, akik 
felvették az orosz igazhitű vallást, amire igen sok 
példa volt, különösen a harmincéves háború ide- 
jén, amikor a világ minden tájára szerteszóródó 
katonakalandorok tömegesen keresték fel Orosz
országot és szívesen állottak valláscsere árán is 
a cári szolgálatba.

Az orosz uralom alá nagyobb tömegben a 
zsidók Lengyelország felosztása után kerültek, 
mert a lengyel királyság területén igen nagy 
számmal éltek zsidók és nagy szerepük volt a 
gazdasági és kereskedelmi életben. Ezek a zsidók 
a lengyel nemességgel dolgoztak együtt, legtöbb* 
nyire egyes nagyhatalmú főurak védelme alatt 
állottak, a lengyel arisztokrácia pénzügyeit intéz
ték és igy egész természetes volt az, hogy a 
lengyel arisztokráciát követték azon az utón,, 
amely az orosz uralom elleni ellenállásnak ke
serves és küzdelmes századai idézte fel Lengyel- 
országban. Ez az oppozició volt egyik oka annak, 
a rettenetes nyomásnak, amellyel az orosz ura
lom a zsidóságot büntette. A másik ok bizonyos 
beidegzett antiszemitizmus volt, amely az első 
pillanatban jelentkezett, mihelyt az orosz hiva
talos tényezőknek dolguk akadt a zsidósággal, 
mert az igazi orosz felfogás ellenszenvvel fogadta 
még a németeket is, akik pedig Oroszországban 
letelepedve igyekeztek az orosz szokásokat minél 
gyorsabban elsajátítani és teljes erővel nyilatko
zott meg a zsidókkal szemben, akik ragaszkodtak 
régi szokásaikhoz és igy az orosz idegengyűlölet
nek állandó céltáblájává váltak. Mindezek az okok 
együttesen olyan szörnyű állapotokat idéztek fel, 
amelyekhez csak a nacional-szocializmus fajpoli
tikáját lehet hasonlítani.

A huszadik századig voltak Oroszországban 
olyan kormányzóságok, amelyekben zsidó egyál
talában nem telepedhetett le és egészen a huszadik 
századig Moszkvában és Szentpétervárott csak 
kivételes engedéllyel élhettek zsidók és a cári



rendőrség minden önkényeskedését kiélhette a 
zsidókkal szemben. A hajdani lengyel királyság 
egyes tartományait zsidó rajonoknak nyilvánítot
ták, ezekben megengedték a zsidóknak a letelepe
dést, azonban az engedély olyan volt, hogy való
sággal büntetésnek hatott, mert a zsidóknak nem 
volt szabad elhagyni ezeknek a kormányzósá
goknak a területét, egymáshoz zsúfoltan, a leg- 
szörnyübb nyomorúságban kellett élniök és ezek
ben a kormányzóságokban született meg az a 
szörnyű proletáriátus, amelynek sem va
gyona, sem kereseti lehetősége, sem élet
célja nem volt. Százezrével éltek a világ leggaz
dagabb földjén olyan szegény emberek, akiknek 
évszámra nem volt semmiféle keresetük és akik 
végül, amikor Oroszországban is kialakult a nagy
ipar, a nagyipar bérrabszolgái lettek. A z orosz 
zsidóság nagy tömegei olyan nyomoruságban él
tek, amelyhez képest a rabszolgák sorsa még 
irigylésre méltó állapot volt és ebből a nyomorú
ságból nem volt semmiféle kivezető ut. A lengyel 
felkeléseket mindig el tudták véres erővel nyom
ni és minden felkelés ujabb szenvedéseket zúdított 
a zsidóságra, amelyet több-kevesebb okkal azzal 
gyanúsítottak, hogy a lengyelek segítségére volt 
és a többnyire nem lengyel parasztságot állan
dóan felhasználták azokban az irtó hadjáratokban» 
amelyeket a zsidók ellen lefolytattak. Ebben az  
időben született meg Oroszországban a pogromok
nak az intézménye, amelyet azután //. Miklós cár 
uralkodása alatt tökéletesítettek.

A zsidóság természetesen igyekezett abból 
a szörnyű gazdasági és szellemi elmaradottság
ból, amelybe a cári uralom leszorította, kiszaba
dulni. A törvények és rendeletek kijátszásával be
szivárogtak a tilalmas kormányzóságokba^ is a 
zsidók és amikor az egyetemi oktatás terén bi
zonyos szabadabb szellem kezdett érvényesülni, 
a zsidók is igyekeztek bejutni az egyetemekre. 
Jellemző azokra a nehézségekre, amelyeket le 
kellett küzdeniük, hogy habár Oroszországban,



atiol nagyon Keves volt az orvos, eioszor engeateK 
meg, hogy nők beiratkozzanak az orvosi fakul
tásra, a legtöbb orosz egyetemen csak azok a 
zsidó nők tanulhattak, akik kiváltották a sárga 
bárcát, a rendőrileg nyilvántartott nőknek szo
morú mentslevelét, mert az orosz városokban csak 
ezeknek a zsidó nőknek volt szabad élniök. A zsidó 
tőke azonban még Oroszországban is tudott ér
vényesülni és a nagy orosz vasútépítéseknél, a 
végtelen erdők kitermelésénél, az uj gyárak lé
tesítésénél, a cári uralom is felhasználta a zsidó
ságot, amelynek azonban ebből sok haszna nem 
lett, mert sehol nem volt olyan végtelen a távol
ság, a gazdag és a szegény között, mint éppen 
az orosz zsidóságban.

II. Miklós cár uralma alatt, Plehve belügy- 
miniszterségének idején kezdődött meg a legna
gyobb kegyetlenséggel a zsidóság üldözése. Va
lóságos büntetőexpediciókat küldtek ki a zsidó 
rajonokba és most már teljesen szakítottak azzal 
a metódussal, amelyet különösen III. Sándor cár 
alatt folytattak, amikor még arra  törekedtek, 
hogy bármely erőszakos módon is megtérítsék 
az igazhitüségre a zsidóságot. Most nem a térí
tés , a beolvasztás volt a cél, hanem a kiirtás. Sőt 
a kiirtás is csak eszköz volt. Ezzel a kiirtással 
akarták elterelni a lázongót elégedetlen, nyomor
gó tömegeknek a figyelmét a korrupcióról és 
azokról a szörnyű bajokról, amelyek az orosz ál
lamélet alapjait pusztítják . Ha bárhol elégedetlen
kedett a munkásság, az ochrana fizetett ügynökei 
ezt az elégedetlenséget ráterelték a zsidóságra 
és valósággal hatósági felügyelet alatt, sokszor 
bebizonyitottan hatósági segédlettel szervezték 
meg a zsidógyilkolásokat. Azokban a kormányzó
ságokban, amelyekben a zsidóság nagyobb töme
gekben lakott, minden esztendőben megismétlőd
tek ezek a vérengzések, amelyek a csőcseléknek 
nagy örömet szereztek, mert a gyilkosságokat 
szabad rablással kapcsolták össze. A pogromok 
egészen rendszeressé váltak az orosz-japán há



ború óta, azóta, hogy az elkeseredett munRassag 
sztrájkokat és tüntetéseket rendezett. Ha valahol 
sztrájk volt, ha valahol felvonult a tüntető mun
kásság, rögtön bekövetkezett a pogrom, nemcsak 
azon a vidéken, ahol áz elégedetlenség már kirob
bant, hanem Oroszországnak majdnem egész te
rületén, mert a pogromokkal elterelték a figyel
met a sztrájkokról, a politikai jogokat követelő 
tüntetésekről.

A zsidóság, amely szervezetlen és egységes 
vezetők nélkül volt, ez ellen az üldözés ellen na
gyon gyengén tudott csak védekezni. Nyugaté uró- 
pában, Amerikában viharos tiltakozást váltottak 
ki az orosz középkori zsidóüldözések és a párisi 
és londoni orosz nagykövetek több izben kényte
lenek voltak az orosz kormányt figyelmeztetni 
arra, hogy Oroszország külpolitikai presztízsének 
ártanak a pogromok és a nemzetközi kölcsönök 
felvételét megnehezíti az az általános ellenszenv, 
amelyet a tömeggyükosságok keltenek Nyugat- 
európában. Ez tulajdonképen nagyon keveset hasz* 
nált, mert az orosz politika intézői soha sem tö
rődhettek Európával és a belső bajokat olyan 
eszközökkel akarták mindig — nem megszüntetni, 
hanem elrejteni, — amelyek Európában ellenszen
vesek voltak. Az elnyomatás, az üldözés végül az 
ellenállást fejtette ki és a zsidó munkásság, 
amely már eltávolodott a vallásos tradicióktól, 
mindjobban a baloldal felé orientálódott. A zsi
dó intellektuális fiatalság, amelyre különösen nagy 
súllyal nehezedett rá az elnyomatás, ugyancsak 
a baloldal irányában kezdett dolgozni és a szá
zadfordulónál már a munkásszervezeteknek, a 
forradalmi komitéknak, a titkos nyomdáknak igen 
sok munkása a zsidóság soraiból került ki. Ez még 
fokozta a cári uralom kegyetlenségét a zsi
dókkal szemben és a század első évtizedében 
igen sok zsidót küldtek akasztófára, igen sok zsi
dó került a Péter-Pál erőd börtönébe, igen sok 
zsidó pusztult el a szibériai fegyerictelepeken*

A cári urakrm a forradalmi megmozdulást, a



szabadságért való harcot, a munkástömegek vég
telen elégedetlenségét zsidó munkának minősítet
te és el akarta hitetni az orosz néppel, hogy a zsi
dóság a maga céljaira akarja felhasználni akkor, 
amikor a cári uralom elleni harcot szervezi meg 
Tulajdonképen struccpolitika volt ez és csak arra 
volt jó, hogy az alantas közegek szadista ösztö
neiket és rablóvágyukat kielégíthessék, mert na
gyon keveset használt az, hogy egy-egy pogrom
mal felkorbácsolták az európai közvéleményt, 
mert a pogromok hatása egyáltalán nem volt csil
lapító és hiába dobták oda a bűnbakot a haragvó 
népnek áldozatul, a nép elkeseredése folyton to
vább nőtt.

A világháborúban a cári kormány kettős 
játékot folytatott a zsidókkal szemben, a p ro l- 
lamációk a zsidók hazafiasságához fordultak, 
az előre és visszavonuló hadseregek pedig a 
szenvedések feletti dühüket a zsidó lakosságon 
töltötték ki. Az orosz zsidóságnak tragikus ér
deme az, hogy ezekben a szörnyű megpróbálta
tásokban is orosz maradt és nagy áldozatokat 
hozott Oroszországéit, tragédiája azonban azzal 
fejeződött be. hogy ugyanakkor, amikor a zsidó 
elégedetlenek a baloldal legelső élcsapataiba ál
lottak és a forradalomért dolgoztak, a forrada
lom is a zsidóság elien fordult. A bolseviki for
radalom talán még több szenvedést és nyom om - 
ságot zúdított az orosz zsidóságra, mint a cáriz
mus. A cárizmus alatt csak lerombolták a pog
romok idején a templomokat, a bolsevizmusban 
bezárták a templomokat. A cárizmus alatt csak 
nehéz volt a zsidók élete, a bolsevizmusban 
azonban már annyira elviselhetetlenné vált, hogy 
az orosz zsidóság tömegesen menekült arról a 
földről, amelyen századok óta lakott.

Annyi bizonyos, hogy Oroszország forradal
masításában volt szerepe a zsidóságnak, de az 
is bizonyos, hogy a forradalmi útra a végső el
keseredés, a tűrhetetlen nyomorúság szorította a



tulajdonkép még szinte középkori elzárkózott- 
ságban élő orosz zsidóságot.

A pénzügyek
Oroszország pénzügyeivel mindig baj volt. 

A középkori zsarnok cárok idejében az orosz 
kincstár jövedelmei igen problematikusak voltak 
és a cár tulajdonkénen csak a legnagyobb föld- 
birtokos volt, akinek elsősorban a földbirtok
jövedelem volt a bevétele. A cári uralom már 
a kereskedelem kezdetén bizonyos középkori 
vámjogokat gyakorolt és a kazáni és a nizsnij- 
novgorodi hires vásárokon, amelyek hónapokig 
eltartottak és amelyek Ázsia és Kelet-Európa 
kereskedelmének központjaivá váltak, a cárnak 
elővételi joga volt, ami azt jelentette, hogy a 
cári kincstár hivatalnokai önkényesen megálla
pított árakon összevásárolhatták az áruk legja
vát. Ez a vámnak a legprimitívebb formája volt 
és ilyen primitív elvámolási eljárást léphettek 
életbe a cárok a belső kereskedelemben is, mert 
egyes vidékek terményeinek más területekre 
való szállítása csak külön cári engedély mellett 
volt lehetséges és ezért az engedélyért illetéket, 
tizedet, vámot kellett fizetni.

Az első nagy pénzügyi reformot Nagy Pé
ter cár hajtotta végre, aki külföldről hozatott 
szakem berekkel, többnyire németekkel és hol
landokkal próbált valamilyen pénzügyigazgatást 
teremteni. A kincstár most már ujabb jövedelmi 
forrásokat nyitott meg. A kereskedelmi hajó
zás, a tengerészet, amely igen sok pénzébe ke
rült a cárnak, tulajdonképen a cári kincstár 
üzlete lett volna. Ez a nagystílusu monopolisz- 
tikus üzleti vállalkozás azonban lassan elaludt. 
M egmaradtak azonban a nagy cári bányatele
pek és a prémvadászat, ami igen nagy jövedel
m eket hozott, a legtöbb jövedelem azonban az 
'adójövedelemből származott. A z adóztatás te
rén igen leleményesek voltak az uj orosz fi-



nánczsenik, akik a legkülönbözőbb adózási cí
meket találták fel, hogy a jobbágyból minél 
több adót lehessen kipréselni. Az adóprés kí
méletlenül működött a városi polgársággal, a 
kereskedő osztállyal szemben is és m ár azé rt 
hogy valaki első, vagy másodosztályú polgár
legyen, jellemző módon az orosz jog ilyen
megkülönböztetéseket is ismert, nagy illetéke
ket kellett fizetni nemcsak a városok, a keres
kedőtestületek kasszáiba, hanem az államkincs
tár részére is. A cári kincstár egyik legnagyobb 
jövedelmi forrása óriási ipari vállalkozás volt, 
a szeszfőzés monopóliuma. Minden koronaura
dalmat, már pedig a koronauradalmak száma 
szinte évről-évre növekedett, aminek okait ké
sőbben fogjuk látni, szeszgyárakat állítottak fel 
és a pálinka árusítása is a kincstár monopóliuma 
volt. Igen érdekes, hogy azokon a helyeken, 
ahol megengedték a zsidók letelepedését, a pá
linkafőzés és pálinkaárusitás monopóliumát leg
többnyíre zsidóknak adták bérbe, m ert ezektől 
magasabb árakat lehetett kipréselni. Ez a mo
nopólium volt a kincstár legnagyobb jövedelmi 
forrása és Oroszország legnagyobb csapása, 
•mert hiábh próbálták igen sokszor becsületes 
gondolkozásu, lelkes orosz hazafiak megkez
deni a küzdelmet a szörnyű népbetegség, a pá- 
linkaivás ellen, az állam minden ilyen akciót 
csirájában, elfojtott, mert ebből kára lett volna 
a kincstárnak. Sehol olyan pusztításokat a pá
linka nem végzett, mint Oroszországban és se
hol olyan gyenge nem volt a pálinka elleni 
harc, mint Oroszországban, mert a kincstárnak 
szüksége volt a népbutító pálinkából befolyó 
jövedelmekre  és a legjobban jellemzi az orosz 
állapotokat a múltban és ma egyaránt az, hogy 
a szovjet, amely egy nagyszerű gesztussal be' 
tiltotta a pálinkafőzést, a páíínkaárusitást és 
súlyosan büntette azokat, akik pálinkát isznak, 
végül kénytelen volt újra visszatérni a pálín- 
káztatáshoz, egyrészt azért, m ert az orosz nép



■¿cm akart lemondani erről a méregről,^ más
részt azért, m ert ma is állami monopólium a 
pálinkafőzés és ma is nagy jövedelme az állam
kincstárnak Oroszországban a népgyfikos méreg 
értékesítése.

A gazdasági élet komplikálódásával, az ipar
telepek létesítésével uj jövedelmi források nyíl
tak meg az államkincstár részére, de a maga
sabb igények ujabb terheket is róttak az állam
kincstárra, úgy hogy már a napóleoni háborúk 
idején az orosz kincstár állandó deíícittel dór  
gozott. Az államkincstár ugyanis a cári kincs
tár is volt. Az állam jövedelme és bevétele jog 
szerint és nagyon sok ideig a lényeg szerint is 
egy embernek a jövedelme volt. Ez az egy em
ber a cár, helyesebben a cári udvar volt, amely" 
nek fantasztikus pazarlása már Nagy Katalin 
cárnő idejében kezdődött meg és amely ugyan
akkor, amikor felesleges kiadásokkal terhelte 
meg a népvagyont, semmit nem tett azért, hogy 
a népvagyon növekedjék. Azt lehetne mondani, 
hogy a cárok, akik Oroszország jövedelmét el
költöttékí, nem a kamatokat, hanem a tökét fo~ 
gyasztották . Ez a végtelen orosz gazdagság 
mellett még akkor sem volt nagy baj, amikor 
Oroszország esztendőkig tartó háborúkat foly
tatott, amelyek óriási összegeket emésztettek 
fel és amelyeknek semmiféle gazdasági ered
ménye nem volt, m ert legjobb esetben is csupán 
a cári uralom presztízsét növelték. A modern 
gazdasági élet kialakulása után, amikor óriási 
beruházásokat kellett végezni, szabályozni kel
lett a folyókat, vasutakat kellett építeni, a had
sereget modernizálni kellett és valamit mégis 
csak kellett tenni a népegészségügyért és nép- 
kulturáért is, kettéválasztották az állam- 
kincstárt a cári kincstártól, aminek az az 
eredménye lett, hogy most már a cárt 
kincstárnak nem volt deficitje, ellenben 
annál nagyobb lett az államkincstáré. A cári 
kincstár valamennyi jövedelme megm aradt és



miután a cár magánvagyona után nem fizetett 
semmiféle adót, ami nevetséges is lett volna, 
mert jog szerint az egyik zsebéből a másikba 

tette volna az adót, a cári udvartartás és a cári 
fényűzés valamennyi költségét könnyen lehetett 
fedezni az óriási földbirtokok, a bányák és 
iparvállalatok jövedelméből, úgy hogy II. M íl- 
lós cár, aki pedig igen bőkezű ember volt és 
óriási apanázsokkal látta el a cári család vala
mennyi tagját, a világ leggazdagabb emberének 
számított és ha az Eremitageban és a Téli Palotá
ban őrzött műkincsek szinte felbecsülhetetlen
értékét le is vonjuk a cári magánvagyonból, 
még akkor is csak százmillió fontokkal lehet 
mérni ezt a vagyont. A cári koronaékszereknek 
pontos értékét ma sem lehet tudni, mert annyi 
rengeteg drágakő volt a cár magántulajdona,
hogy amikor a szovjet ezeket a drágaságokat 
piacra akarta dobni, már ez a hír csökkentette 
a nemzetközi piacon a drágakövek árfolya
mát.

Az államkincstár már a múlt század má
sodik felében állandóan a csőd szélén állott. 
Oroszország egymás után vette fel Párlsban, 
Londonban és Bécsben a nagy kölcsönöket,
amelyek óriási hasznot biztosítottak a nagy
nemzetközi bankcégeknek, mert az orosz p a p f 
rok igen alacsony átvételi árfolyamon kerültek 
a bankárszindikátusok kezére és igen magas
kamatozásúak voltak. Tulajdonképen a legjobb 
tőkebefektetés volt az orosz állampapír, mert 
hiszen Oroszország elég biztosíték volt a köl
csönökre és azok a kístőkések, akik az igazi 
hasznot lefölöző bankárcégektől az orosz papí
rokat átvették, még mindig kitünően jártak, 
m ert ezek a papirok igen magas kamatozású 
államkötvények voltak, amelyeket biztos tőke-
befektetésnek és biztos jövedelemnek kellett te
kinteni. Az orosz-írancía szövetség tulajdonké
pen ezen az alapon jött létre. Oroszországnak 
szüksége volt a francia kistőkések pénzére és



a  francia kormánynak szüksége volt arra, nogy 
a  kistőkések helyeseljék külpolitikáját, így az
után Oroszország legnagyobb hitelezője a frarT 
cía kispolgárság volt, amely a cári uralom ösz- 
szeomlásakor millíárdokat veszített, m ert a cári 
kötvények teljesen értéktelenné váltak, mihelyt 
a forradalom épen a nagy francia forradalom 
példája után indulva, kimondotta azt, hogy a 
régi uralom által vállalt adósságok érvénytele
nek. Az orosz államadósság olyan nagy volt, 
hogy az orosz adóbevételek nagy része a ka" 
matolz fizetésére kellett és ezek a kamatok év* 
ro> jvre növekedtek, mert mindig uj kölcsönö
ket vettek fel. A kölcsönök kellettek, mert a 
beruházások elkerülhetetlenül szükségesek vol
tak  és mert az orosz hadsereg és az orosz köz- 
igazgatás, az óriási csendőrségi apparátus nagy 
összegeket emésztett fel. De talán még drá
gább volt az orosz panamázás és az az orosz 
gazdálkodási rendszer, amely az államvagyont 
Csáky szalmájának tekintette. A lopás már ak
kor megkezdődött, amikor felvették a nemzet
közi kölcsönt, mert azok az orosz főhivatalno
kok, akik a nemzetközi bankárcégekkel tárgyal
tak, rendszerint nagy províziókat kötöttek ki 
maguknak, amelyeket a bankárok fizettek, de 
amelyek tulajdonképen a kölcsön rovására men
tek, tehát végeredményben ezeket a borravaló
kat, amelyek sokszor milliókat tettek ki, az 
orosz nép fizette meg. A kölcsönök nagy része 
külföldi megrendelések fizetésére kellett és az 
állami megrendeléseknél ugyanez a játék is
métlődött meg. A nagy francia, angol, később 
a  német gyárak, amelyek Oroszországnak szál
lítottak, szentpétervári ügynökeik utján állan
dóan pénzelték az orosz főhivatalnokokat és 
azok az állami bizottságok, am elyeket bevásám 
rolni^ küldött Oroszország a külföldre, valóságos 
rablóexpediciók voltak, mert a bizottságok min
den tagja csak arra  törekedett, hogy ebből a 
megbízatásból minél több hasznot szerezzen



magának. így  vásárolta össze Oroszország a 
legdrágább áron a legrosszabb anyagot és am -  
kor ez az anyag már Oroszországban volt, ak
kor tovább loptak. Nem anekdota, hanem tra
gikomikus tény, hogy az orosz vasúti térképen 
több mint tiz esztendeig szerepelt egy vasútvo
nal, amelynek igen nagy stratégiai fontossága 
volt, mert a déli tartományokat összekötötte a 
nagy ázsiai vasútvonallal és az orosz-japán há
ború idején, amikor municiót és katonát kellett 
volna szállítani a déli tartományokból a távol 
keletre, kiderült, hogy a vasútvonal, amelynek 
fentartása évenkínt több millióba került, soha 
nem épült meg, az anyagot ellopták és ellopták 
azokat a milliókat is, amelyek a karbantartás 
cimén minden esztendőben ott szerepeltek a 
költségvetésben.

Oroszország egyik legtehetségesebb pénz
minisztere W itte megpróbálta a nagy pénzügyi 
reformot, megcsinálta a tervezetet is, de ebből a 
tervezetből soha sem lett semmi. II  Miklós cár 
hajlandó lett volna ezen az egy ponton a refor
mokra, azonban W ittét megbuktatta az udvari 
kamarilla és megbuktatták a tábornokok, akik 
semmiképen sem akartak olyan pénzügyminisz
tert, aki a takarékoskodást és a tiszia elszámo- 
lást tette pénzügyi politikájának alapjává. Witte 
később, amikor m ár miniszterelnök lett, hiába 
próbálkozott újra ezzel a tervvel, és jellemző az„ 
hogy a nemzetközi nagy bankárcégek minden 
erővel Witte pénzügyi reformtervei ellen dol
goztak, pedig tulajdonképen a hitelező érdeke lett 
volna az, hogy az adós rendes könyveléssel dol
gozzék, azonban Oroszország kivétel volt, a hi
telezőnek érdeke volt az, hogy minél nagyobb 
legyen a rendetlenség az orosz államháztartás
ban, mert ebből a külföldi hitelezőknek volt hasz
nuk. Minden pénzügyi elgondolás a hitelező és a 
bürokrácia szempontjait tekintette csupán. A 
népre senki sem gondolt, a nép csak adófizető 
volt és a nép csak arra való volt, hogy fizesse



âz állami pazarlás, az állami rablógazdálkodás 
irtózatos költségeit.

A dekabrista összeesküvés
Az arisztokráciának legszebb és legdicsőbb 

cselekedete volt az a nagy szervezkedés, amely
nek célja az orosz alkotmány megteremtése volt 
és amelyet az orosz történetirás dekabrista össze’ 
esküvésnek nevezett el. A nagy forradalom, az a 
forradalom, amely 1917 őszén a cári uralom tra
gédiájához vezetett el, ekkor kezdődött, a mun
kások, katonák és matrózok forradalmát herce
gek, magasrangu katonatisztek, költők és előke
lő ifjú gavallérok kezdték meg majdnem kereken 
száz esztendővel az igazi forradalom napjai 
előtt.

Az orosz arisztokrácia elégedetlensége, sza
badságvágya és kulturaszomjusága a napóleoni 
háborúk alatt tovább terjedt, elfogta a kisnemesi 
családokból származó katonatiszteket is és az 
egész orosz nemesi társadalomnak, a privilegi
záltak társadalmának egyenlőség, alkotmányosság 
utáni vágyakozása már annyira erős volt, hogy
1. Sándor cár komolyan foglalkozott a jobbágy
felszabadítás és az alkotmányjogok megadásának 
tervével. Az idealista, de nagyon gyenge cár eze
ket a terveket nem valósította meg, teljesen 
egyik miniszterének, Arakcsejevnek hatása alá 
kerü lt aki igazi orosz gyűlölködéssel nézett min
den nyugati reformot, aki Oroszország elmúlá
sát, összeomlását érezte minden szabadságmoz
galom mögött és aki talán az egyetlen becsületes 
ember volt a reakciós orosz politikusok között, 
de  a legkegyetlenebb, a legmerevebb és a legkö
vetkezetesebb. Metternichnek Arakcseievről volt 
a  legjobb véleménye valamennyi orosz miniszter 
közül és ez a jó vélemény talán a legrosszabb 
bizonyítvány Arakcsejevről Épen azért, mert ez 
a dúsgazdag főur doktriner elmaradottságában 
és feudalizmusában tökéletesen becsületes volt, 
minden panamázástól ösztönösen irtózott és a 
nevéhez még a gyanúnak az árnyéka sem férhe



tett. I. Sándor cár lassan, ahogy egyiK-másik re
formokkal kacérkodó főurról kiderült, hogy nem 
ijed meg némi vesztegetési pénzek elfogadásától, 
tökéletesen Arakcsejev befolyása alá került és 
ezzel eltemetett minden orosz reformgondolatot. 
A csalódás, a kiábrándulás tökéletes volt és az 
orosz nemesi osztály, amely végigszenvedte 
egyszer már I. Pál cár szinte gyerekesen ostoba 
önkényuralmát, rémülettel látta, hogy Arakcse
jev hatása alatt ép úgy, mint I. Pál cár idejében 
annyira el akarják zárni a nyugattól, hogy már a 
külföldre való utazást is megnehezítik és görbe 
szemmel néznek arra az orosz arisztokratára az 
udvarnál, aki hosszabb időt töltött külföldön. A 
külföldi utazás, az orosz arisztokrácia életében 
nemcsak szórakozás és néha tékozlás volt, ha
nem a nyugatnak és a civilizációnak megismeré
se. Művészetet, irodalmi ismereteket és szabad
ságvágyat hoztak haza Európából az orosz fő
urak, akik már nem érezték jól magukat a jobbá
gyok rabszolgai alázatoskodásai között, és még 
kevésbé tudtak belenyugodni abba, hogy csak 
rabszolgai alázatossággal szabad nekik, a cárok 
jobbágyainak a cárhoz közeledni.

A napóleoni háborúk alatt az orosz hadsereg 
tisztikara megismerkedett a nyugati intézmé
nyekkel, látta azt, hogy őrmesterekből marsal- 
lok, sőt királyok lehettek és lassankint valami 
lázongás, valami gyűlölködő ellenségeskedés 
erősödött meg az orosz katonatisztek lelkében, 
akik többnyire szegény kisnemesi családból szár
maztak és azt kellett érezniök, hogy egész éle
tükön keresztül a garnizónélet sivárságát kell 
majd szenvedniük és a kis fizetések melleit el 
kell posványosodniok abban a korrupcióban, 
amely az orosz hadseregnek kezdettől fogva rák
fenéje volt. Ezt az elégedetlenséget, ezt az újra 
és másra való vágyakozást azután szinte szerve
sen kijegecesitette a)szabadkőmüves páholyok agi- 
tációja. A szabadkőműves páholyok már nagyon 
korán eljutottak Oroszországba és az orosz jó 
társaságban, az arisztokráciában, a nemességben*



a tudós vUágban a nuitoiaroi ernezo szakértők, 
később a francia emigránsok és a német tudósok, 
akiket a cárok szinte importáltak, mindig jobban 
elterjesztették a szabadkőműves eszm éket és 
majdnem bizonyos tény az, hogy egyidőben I. 
Sándor cár is tagja volt az egyik szabadkőműves 
páholynak. Abban az időben, amikor ez a gyenge 
és hiú ember, akiben nagyon sok jó szándék és 
nagyon sok szép tehetség volt, maga is kacér
kodott a szabadság gondolataival. Az Arkacse- 
jev-rezsim természetesen igyekezett a páholyok 
hatását gyengiteni és már arról is beszéltek, 
hogy teljesen megtiltják a szabadkőművességet 
Oroszországban. Ez siettette a kifejlődést és egy 
összeesküvést terem tett meg, amely szinte egész 
Oroszországban. Ez sietette a kifejlődést és olyan 
lőbb bojár családok tagjai, magasrangu katona
tisztek, híres költők és nagy orosz tudósok vol
tak tagjai. Ez volt az, amit később a dekabristák 
összeesküvésének neveztek és ebben az összees
küvésben benne volt az orosz léleknek minden 
gyengesége és tétovázása.

A gondolat maga, az alkotmányosságnak a 
gondolata, a szentpétervári szabadkőműves pá
holyból indult ki, de a tiszti szervezetek, azok a 
páholyok, amelyeknek tagjai többnyire tisztek 
voltak, adták meg a gondolat formáját és lénye
gét. Két nagy titkos társaság dolgozott akkor 
Oroszországban. A z északi társaság, amelynek 
elnöke Trubeckoj S  zerge j herceg volt és amely- 
nek székhelye Szentpétervár volt és a déli tár
saság. amely Kievben dolgozott és amelynek ve
zére Pestel Pavle tüzérezredes, W ittgenstein tá
bornok vezérkari főnöke volt. Trubeckojt szemel
te ki Pestel az eljövendő orosz köztársaság első 
elnökének abból a gondolatból kiindulva, hogy 
átmenetnek kell lenni és ezt az átmenetet legjob
ban a régi orosz fejedelmek unokája, a fenséges 
ur, Trubeckoj herceg teremtheti meg. akiben meg 
volt az orosz arisztokraták minden ió tulajdon
sága és akinek egyetlen bűne, amint később ki
derült, csak végtelen gyengesége volt, úgyhogy



nem tudott cseieKecim. te s te i itt Követte el a vég
zetes hibát, az önzetlenségnek a hibáját, mert Pestel 
volt a született vezér, a nagy szervező, az ener
gikus katona, aki tudta, hogy mit akar és aki 
nem riadt vissza a végső konzekvenciáktól sem. 
Pestel kidolgozta az orosz alkotmány tervezetét, 
amelyet teljesen az amerikai és a svájci köztár
saságok alkotmánya után mintázott meg és 
amelynek vezető gondolata az volt. hogy min
den orosz ember egyenlő, egyenlő jogokkal és 
egyenlő kötelezettségekkel. Pestel nem volt csu
pán idealista, az az alkotmánytervezet, amelyet 
kidolgozott egész világosan a köztársaság for
máját választotta és Pestel azokban a tárgyalá
sokban, amelyeket az északi társaság és a déli 
társaság kiküldöttei hónapokon keresztül folytat
tak, állandóan hangoztatta, hogy csak radikális 
eszközökkel lehet megteremteni az orosz köztár
saságot és amikor Trubeckoj herceg ijedten és 
tétovázón a cárról kezdett beszélni, Pestel a kér
dést azzal intézte el, hogy a francia forradalom 
is végzett a Bourbonokkal.

Egészen természetes dolog, hogy a cári tit
kos rendőrségnek feltűnt az a mozgolódás, amely 
egymásután terjedt tovább az egyes helyőrségek 
tisztikarára és amelyről több-kevesebb könnyel
műséggel elég sokat beszéltek a szentpétervári 
és moszkvai főúri szalonokban, hiszen az egyko
rú feljegyzések szerint a titkos társaságok m ár 
nemcsak a jövendő köztársasági elnök szemé
lyében egyeztek meg, hanem embereik között 
felosztották az állam minden méltóságát is, úgy 
hogy szinte azt lehetne mondani, hogy Oroszor
szágban a nagy kirobbanás előtt már meg volt a 
titkos kormány és annak minden szerve . I. Sán
dor cár elég pontosan értesült ezekről a tervek
ről, azonban nem engedett meg semmiféle erő
szakos lépést. A cár fáradt és beteg volt és fata
lizmussal nézett a jövő elé, mindig jobban a túl
világ felé forduló lelke belenyugodott abba a 
gondolatba, hogy valószinüleg ép olyan erősza
kos halállal fog kimúlni, mint az apja és talán



arra  gonaoit, nogy ez a vég ountetes lesz azért, 
mert tudott arról az összeesküvésről, amely ap
jának, I. Pál cárnak az életébe került.

Az összeesküvők nem voltak türelmesek. 
Tudták azt, hogy a cár beteg és fáradt, tudták 
azt, hogy a cár kiméli őket, azonban mégis vé
gezni akartak a cárral. Fiatal tisztek mindenféle 
merényletterveket dolgoztak ki, amelyeket a cári 
rendőrség meghiúsított és amelyekre nem kö
vetkezett semmiféle megtorlás. Ez a gyenge
ség, ez a tétovázás mindig jobban fokozta az ösz- 
szeesküvő társaságok, a titkos forradalmi szer
vezetek lendületét és amikor I. Sándor cár ha
lálosan beteg feleségét elkísérte Krimbe, ahonnan 
m ár nem tért vissza, egész Oroszországban már 
a végsőkig feszültek a forradalmi erők és a leg
csekélyebb szikra kirobbanthatta a nagy katasz
trófát.

Ebben a végső feszültségben halt meg .1825 
december 1-én a cár Taganrogban és az össze- 
esküvő szervezetek hamarabb értesültek a cár 
haláláról, mint a szentpétervári kormány. Abban 
az időben Taganrog még nagyon messze volt 
Szentpétervártól és még messzebb volt Varsótól, 
ahol a törvényes trónörökös, I. Sándor cár öcsce, 
Konstantin nagyherceg rezideált. Az összeeskü
vőknek ez volt az előnyük, hamarabb tudtak a 
cár haláláról, mint a trónörökös, de tudtak arról 
is, hogy Konstantin nagyherceg nem akarja elfo
gadni az orosz koronát. A nagyherceg morgana- 
tikus házasságot kötött egy lengyel nemes kis
asszonnyal és majdnem száműzetésben élt Var
sóban, ahol Lengyelország alkiráb/a volt és se
hogyan sem volt kedve ahhoz, hogy a dinasz
tikus bonyodalmak útvesztőibe kerüljön azzaJ 
hogy elfogadja a koronát, mert a feleségének a 
helyzete bizonytalan és zavaros lett volna az ud
varnál. Konstantin az öccsét, Miklós nagyherce
get értesitette arról a szándékáról, hogy lemond 
trónutódlási jogáról és Miklós nagyherceg talán 
udvariasságból, talán félelemből. mindenképen 
igyekezett bátyját ennek az elhatározásának a



megmasuasara oirnu neierz xeixetz cl ebben a 
testvéri huzavonában, amelyben c két testvér 
egymásnak kinálgatta a cári koronái és ezeket a 
heteket Pestet nagyszerűen kihasználta. A tisz
tek megnyerték a legénységet, fellázították a ka
tonaságot, amely már tudott arról, hogy meg
halt a cár és amelyet megriasztott az, hogy nem 
eskették fel az uj cár iránti hűségre. Különösen 
nagy volt a forradalmi lendület a déli kormány
zóságokban, ahol Pestel ezredes szervezte ,neg 
a katonai lázadást és a kievi kormányzóságnak 
szinte valamennyi helyőrsége csatlakozott az 
összeesküvőkhöz, úgy hogy Pestel külön futár 
utján értesítette Trubeckoj herceget, hogy csa
pataival megindul Szentpétervár ellen még akkor 
is, ha az északi társaság összeesküvői nem tesz
nek semmit. Trubeckoj herceg ezzel rettenetes 
dilemma elé került.

A szentpétervári helyőrség egyáltalán nem 
volt megnyerve az összeesküvésnek, csak a fia
tal tisztek tartoztak a titkos társaságokhoz, az 
ezredparancsnokok, a tábornokok teljesen az ud
var emberei voltak, legtöbbnyire nem is oroszok, 
hanem külföldről bevándorolt katonatisztek, vagy 
balti arisztokraták. Trubeckoj körül csak a sza
lonok főnemesei, az irdogáló széplelkek. néhány 
fiatal testőrtiszt, néhány tűdós és néhány poéta 
volt, akik igazán nem voltak alkalmasak arra* 
hogy katonai lázadást megszervezzenek. A kato
nai lázadást azonban nem lehetett tovább halo
gatni, mert végre m egegyezett egymással a két 
nagyherceg és Miklós belenyugodott abba, hogy 
ö legyen a cár. December 26-ikára tűzték ki a 
szentpétervári helyőrség eskütételének napját és 
ezzel kezdődött volna I. Miklós cár uralkodása.

A döntés Pestel ezredestől indult ki, aki már 
megindult lázadó ezredeivel Pétervár felé. A ha
bozó Trubeckoj herceg nem m aradhatott passzi
vitásban, ha nem akarta feláldozni összeesküvő 
társait és igy 1825. december 26-ikán kiadta a pa



rancsot a narc megKezuesere. n a ia i  testőrtisztek, 
gyerekember arisztokraták indultak el a kaszár
nyákba és még ma sem tudni, hogy kinek az ötle
téből azzal lázitották fel a legénységet, hogy 
nem akarják megengedni, hogy a jogszerinti cár, 
Konstantin trónrakeriiljön és igy az a tragiko
média játszódott le, hogy az az összeesküvés, 

am ely a cárok uralmának megdöntésére szer
veződött, egy cár nevével indult a harcba. Ri- 
ljelev, a költő ötlete volt az, hogy a legénység
nek valamilyen jelmondatot kell adni és költői fa
natizmusában az alkotmányt választotta jelmon
datnak. Az alkotmányt, amelyet Pestel paragra
fusokba foglalt, amelyről már két esztendő óta 
vitatkoztak a titkos társaságokban, amelyről 
azonban a szegény muzsik, a gépies engedelmes
ségre szoktatott katona nem tudott semmit. — 
»Éljen a konstitució« kiáltották a fiatal tisztek 

által a harcra összeszedett katonák, akikkel 
elhitették, hogy Konsfítuciónak hívják Konstan
tin nagyherceg feleségét, akit nem akarnak el
fogadni cárnőnek. Ebben a komikus és mégis any- 
nyira szomorú hazugságban benne volt a dekab
risták összeesküvésének végzete, benne volt az 
Ítélet az orosz szabadsághősök még megvalósít
hatatlan törekvései felett.

Mindenesetre nagyon gyenge volt a cári ha
talom e végzetes napon, mert a tulajdonkép
peni előkészületek, igazi vezetés nélkül is Szent 
Pétervár helyőrségének nagyobb része felvonult 
a télipalota elé és Miklós nagyherceg távozását 
követelte. A nagyherceg ekkor m ár cár volt. — 
Ezen a napon kellett volna megtörténni az eskü
tételnek és meg kell állapítani azt, hogy az orosz 
történelemnek ez a talán legkevésbé szimpatikus 
egyénisége ezen a napon erélyesnek és határo
zottnak bizonyult. Maga akart a lázadó csapa
tok elé menni, azonban környezete ezt nem en
gedte meg és helyette a szerb származású Milo- 
radovics tábornok, aki a harctéren szerezte meg 
m agas rangját és akit habár mint Szentpétervár 
helyőrségi parancsnoka igen szigorú volt, sze



rettek a katonák, lovagolt oda a lázaüöK négyszö
géhez és meg akarta magyarázni nekik, hogy a 
jogos cár ellen támadnak. Ez a hősies kísérlet Mi- 
loradovics tábornok életébe került. Az egyik ősz- 
szeesküvő, állítólag Kakovszkij, egy fiatal nemes 
pisztolyából rálőtt és halálosan megsebesítette. 
Ez a pisztolylövés döntötte el a dekabristák sor
sát. Megindult a harc a télipalota előtt és a 
lázadók ágyúval lőttek a cárok palotájára. A na
gyobb erő az összeesküvők kezében volt. a hely
őrség nagyobb részét már elragadta a meg sem 
értett forradalom láza, de nem volt semmi veze
tés. Trubeckoj herceg valósággal eltűnt és az 
északi társaság többi vezére is szanaszéjjel bo
lyongott, semmi kapcsolata nem volt a fellázadt 
helyőrséggel, amelynek katonái a fiatal tisztek 
vezetése alatt kétségbeesett harcot kezdtek meg 
azzal a néhány hűségesnek m aradt testőrezred
del, amelyet a cári hadsereg legjobb tábornokai 
vezettek ellene. A jobb szervezettség, a kímé
letlenül alkalmazott kartácsolás győzedelm es
kedett. Estére már leverték a lázadó csapato
kat és még ezen az éjszakán megkezdődött a 
dekabristák utáni hajsza. Ezrével fogták össze 
Pétervárott a gyanús embereket és az összees
küvés vezetőit maga a cár hallgatta ki először. 
Trubeckoj herceget is elfogták és az egykorú fel
jegyzések szerint az északi társaság elnöke, aki 
Oroszország diktátorának volt kiszemelve, na
gyon gyengének és kicsinek bizonyult ezen a tra 
gikus éjszakán.

Pestel ezredes csapatait is leverték, maga 
Pestel fogságba jutott és rövid hadbírósági el
járás után felakaszto tták  Az akasztófa lett al 
dekabristák összeesküvésének végső állomásai 
költőt, Kakovszkijt, aki ellen az volt a legsúlyo
sabb vád, hogy ö sebesitette meg halálosan 
Muravljev — Apostol alezredest, Riljelevet, a 
Miloradovics tábornokát és Besztusevet. a Pé
ter Pál erőd előtt felakasztották, Egyetlen 
óriási akasztófát állítottak fel. erre húzták fel 
Oroszországnak talán legjobb és leglelkesebb fiait



és a szörnyű aKtust végig Kénéit nézni összees
küvő társaiknak. A rendkívüli vérbiróság sokkal 
több halálos ítéletet hozott, azonban I. Miklós 
cár megkegyelmezett a halálraitéltek legtöbbjé
nek, csak ezeket a mártirokat végeztette ki, a 
többiek, számszerűit százhuszonötén, elvesztet
ték nemességüket, minden vagyonukat és S zi
bériába kerültek. A szibériai deportáltak között 
volt Trubeckoj herceg is és vele együtt nagyon 
sok orosz arisztokrata tűnt el örökre a szibériai 
fegyenctelepeken.

A dekabristák összeesküvése, ez az elsietett 
és tragikus kísérlet rettenetes reakciót támasz
tott Oroszországban. I. Miklós hiú és gyenge em
ber volt, akinek csak egyetlen gondolat adott 
erőt, az isteni elhivatottságnak gondolata, az a 
meggyőződés, hogy Isten akarata az, hogy ő le
gyen ur Oroszországban és isteni rendeltetés az, 
hogy fentartsa az autokrata uralmat a  szeren
csétlen orosz nép millióinak megnyomoritására. 
Ösztönösen irtózott minden haladástól és való
sággal gyűlölte azokat az embereket, akik tanul
tak, vagy tanitottak. A dekabristák összeesküvé
sének méretei meggyőzték arról, hogy a forra
dalmi méreg már átjárta az egész orosz intelli- 
ligenciát és ezért valósággal üldözte ezt az intel
ligenciát. Meg akarta szüntetni az egyetemeket 
és amikor erről a tervéről lebeszélték, katonai 
fegyelmet léptetett életbe az orosz egyetemeken, 
amelyek fiatalságának nagy részét azzal büntet
te, hogy közlegényként besoroztatta a diákokat. 
Ez volt különben a leggyakoribb büntetés. Fiatal 
tiszteket, miniszteri hivatalnokokat, akik abba a 
gyanúba keveredtek, hogy tiltott könyveket ol
vastak vagy valaha titkos társaságok tagjai vol
tak, minden birói eljárás nélkül megfosztattak a 
rangjuktól és valamelyik kaukázusi ezredhez köz
legénynek osztották be őket, ami majdnem a ha
lálos Ítélet volt. I. Miklós cár alatt épült ki a 
szörnyű orosz spiclirendszer és a spicliskedés^ 
olyan méreteket öltött, hogy Oroszorzság párisi 
nagykövete kénytelen volt a külügyminisztéri



umnak hivatalos átiratban megmondani egyszer, 
hogy ő nem rendőrügynök, hanem diplomata, 
mert a kormány azt követelte meg külföldi kép
viseleteitől, hogy a követségek ellenőrizzék a 
külföldön élő orosz arisztokratákat és küldjenek 
róluk kémjelentéseet. I. Miklós általában nem 
akarta megengedni azt sem, hogy orosz ember 
külföldre utazzék és nagyon sok orosz nagyur 
birtokait csak azért kobozták el, m ert nem akart 
engedelmeskedni a visszahivó parancsnak és 
inkább nyomorogtak az orosz arisztokraták 
szanaszéjjel egész Európában, semhogy haza- 
térjenek Oroszországba# amely lassankint szőr- 
nyü börtönné változott. Ebben a börtönben már 
nemcsak a szabad szó, már nemcsak az irás volt 
bűn, hanem a gondolat is. I. Miklós előirta„hogy 
milyen ruhát szabad viselni a hivatalnokoknak, a 
diákoknak, a polgároknak és már abban is torra- 
dalmárságot látott, ha valaki széles kalapot vise lt 
Lassankint szinte beteges üldözési mánia fejlő
dött ki a cári udvar körül Mindenben és min
denütt összeesküvéseket láttak és különösen re t
tenetes volt az az elnyomatás, amelyet a len
gyelségnek és a balti németségnek kellett elszen
vednie,

I. Miklós uj politikát kezdett, alatta kez
dődött meg a pánszlávizmus kimondott polítí 
kája, amely elsősorban az Oroszországban élő 
másvallásuak, a katolikusok és protestánsok el
len irányult. Katonatiszteket rendeltek ki a 
misék és a prédikációk ellenőrzésére és igen 
sok lengyel püspököt, nagyon sok balti luterá- 
nus német papot küldtek Szibériába, mert a 
katonatiszt-teologusok kifogásolni valót találtak 
a prédikációkban.

A dekabristák alkotmánytervezete nagyon 
részletesen foglalkozott a parasztság helyzeté
vel és Pestel elképzelése az volt, hogy az óriási 
földbirtokok egy részét az állam vásárolja meg 
a tulajdonosoktól és ossza szét a szabaddá tett 
parasztok között. Pestelnek ez a gondolata a



végtelen szenvedésnek sorozatai zúdította a 
parasztságra, amely semmit sem tudott a de
kabrista összeesküvésről és amely mégis gya
nús lett, m ert az összeesküvők segíteni akartak 
rajta. /. Miklós még azokat is megbüntette, akik 
bátyjának, /. Sándor cárnak segítségére voltak 
a jobbágy-felszabaditási terv kidolgozásában. 
Mindazokat a hivatalokat, amelyek a jobbágy
ság ügyeivel foglalkoztak, teljesen átszervezte 
és eltávolitotta azokat, akik jószándékkal voltak 
a  jobbágyok iránt. Egyáltalában már maga a 
jószándék az elnyomottakkal szemben megbo- 
csájthatatlan bűn volt. Az elnyomatás kor
mányzati princípium lett I. Miklós idejében és 
azok a balti arisztokraták, akikkel minden m a
gasabb állást betöltött, tökéletesen megértették 
a  cár szándékai!: és még a cári akaraton túl
menően is zsarnokoskodtak. Ezek a balti arisz
tokraták többnyire szegény emberek voltak, 
amikor cári szolgálatba kerültek és korlátlan 
hatalmukat arra  használták fel, hogy minél na
gyobb vagyonokat harácsoljanak össze. Irtóza
tos összegeket költöttek el és ezeket az ösz- 
szegeket elő tudták teremteni abból a zűrzavar
ból, amelyet az abszolutizmus terem tett Orosz
országban.

Soha a korrupció olyan nagy és veszedel
mes nem volt az orosz birodalomban, mint I. 
Miklós abszolutisztikus uralkodása alatt és 
soha még olyan szörnyű terheket az orosz pa
rasztságnak nem kellett viselnie, mint ebben az 
időben. A cár még a szakembereket is elül
dözte a minisztériumokból, ha politikai meg
bízhatóságuk a legkisebb gyanúba került. A 
szakemberek helyett is mindenre kész és min
denre kapható szolgaielkek kerültek a fontos 
állásokba és Oroszország végzetes eladósodása 
a zsarnokságnak ebben a korszakában kezdő  
dött meg.

I. Miklós külpolitikája is szerencsétlen volt. 
Először Ausztria felé orientálódott, segített az



osztrák abszolutizmusnak, azután Ausztria há
lájára számítva, szerencsétlen háborúkat kez
dett Törökországgal, amelyek rengeteg pénzt 
emésztettek fel, irtózatos véráldozatokat köve
teltek és amelyeknek semmiféle praktikus 
haszna nem volt. A zsarnokságnak ez a tökéle
tes képviselője egészen fantasztikusan szabad
sághősnek is képzelte magát és úgy gondolta, 
hogy a m ár omladozó török birodalmat lerom
bolhatja és felszabadítja a balkáni szláv népe
ket, hogy azután orosz uralom alá kerüljenek. 
Ezért a gondolatért áldozta fel az orosz parasz
tok tízezreit lehetetlen háborúkban és nem 
érezte, hogy az, aki a saját országában elnyom 
minden szabadságot, nem lehet más népeknek 
szabadsághőse. Mindenben, amit vétkezett, 
benne volt az örök rettegés, a dekabrista ösz- 
szeesküvésnek félelmetes emléke, azoknak az 
óráknak az emléke, amelyekben a lázadók 
ágyúi fenyegették a cárok palotáját. Mindig a 
dekabristák ellen harcolt, azok ellen, akiket 
akasztófára küldött, akiket a szibériai fegyenc- 
telepeken hagyott elpusztulni, mintha a halálba 
kergetett dekabristák szörnyű árnyéka üldözte 
volna egész életén keresztül, amely a szabad
ság gondolata elleni védekezés volt csak.

Merénylettől-merényletig
I. Miklós cár szinte ostobán zsarnoki uralko

dását II. Sándor cár kora követte és II. Sándor 
cár uralkodása alatt olyan forradalmi fordulatok 
következtek Oroszország életében, amelyek egé
szen megváltoztatták az orosz birodalom belső 
politikáját.

A cár jóindulatú, képzett és sok minden do
logban az átlagon felül emelkedő ember volt* 
azonban a lelkére ránehezedett apja, I. Miklós 
uralkodásának emléke és annyira körülvette a bü
rokrata, kizsákmányoló, szinte szervezett udvari 
társaság, hogy önálló cselekedete, önálló elgon
dolása alig volt. 1855-ben lépett a trónra és aka-
Rf.



rata ellenére folytatnia kellett azt a céltalan há
borút, amelyet apja kezdett meg Törökország el
len. Nagy Péter óta ő volt az első cár. aki komo
lyan vette a háborúskodást és nem iiedt meg at
tól a gondolattól, hogy közelről lássa a háborút. 
Érzékeny, könnyen megsértődő és könnyen lel
kesedő lélek volt és ezért épen azok a támadások, 
amelyek a nyugati sajtóban állandóan kritizálták 
Oroszországnak keleti politikáját, mindig jobban 
belehajszolták a keleti hódításokba. Nagy veresé
gek érték az orosz hadsereget II. Sándor cár 
uralkodása alatt. Olyan vereségek, amelyeknek 
katasztrofális méretei teljesen ¡feltárták az orosz 
hadsereg szervezetlenségét és az orosz hadveze
tőség tehetetlenségét, de ami a legsúlyosabb 
volt, minden alkalommal újra igazolták azt, hogy 
az orosz katona minden hősiessége és áldozat- 
készsége hiábavaló mindaddig, amig a korrupció, 
ct lopás, az orosz bürokráciának gyógyíthatatlan 
betegsége maradt. II. Sándor cár nagy érdeme 
az, hogy világosan látta a dolgokat, tudta, hogy 
milyen megvesztegethető és erkölcsileg züllött 
hivatalnokserege élősködik Oroszország testén 
és igyekezett a legkiáltóbb visszásságokat meg
szüntetni. Természetesen a cár sem lehetett elég 
hatalmas ahhoz, hogy becsületességre nevelhesse 
azt az orosz hivatalnoki kart, amely szinte nyil
vánosan a lopásból élt. A csapatok ellátása, fel
szerelése annyira elhanyagolt, annyira kritikán 
aluli volt, hogy a külföldi katonai szakemberek 
csodálkoztak azon, hogy az orosz hadsereg egyál
talán akcióképes és még csodálatosabb az, hogy 
ez a hadsereg évtizedekig tartó rettenetes har
cokban lépésről-lépésre nyomult előre a Kauká
zusban és maga alá tiporta Ázsia szabad népeit.

II. Sándor cár uralkodása, ha Oroszország 
területi növekedését nézzük csak. szerencsés volt 
és //. Sándor cár alatt következett be a döntő 
nagy lépés, a jobbágyfelszabadítás. amely szinte 
a cár személyes kívánsága volt. Túlságosan 
nagyra nem szabad ezért értékelni ennek^ a 
jobbágyfelszabaditásnak a jelentőségét egyrész'



azért, mert nagyon elkésett mar. másrészt azért, 
mert hebehurgyán hajtották végre és valóságos 
gazdasági katasztrófát zúdítottak rá a jobbágy
felszabadítással Oroszországra, végül leginkább 
azért nem, mert nem az igazság, nem az emberi 
érzés, nem az emberi méltóság megbecsülése ve
zette el a cárt a jobbágyfelszabadítás gondolatá
hoz, hanem a pillanatnyi politikai haszon. A len
gyelek 1863. évi felkelése, amelyet épen a cár 
akaratából a legszörnyübb kegyetlenséggel 
nyomtak el, újra beigazolta azt. hogy a lengyel 
nemesség és a lengyel parasztság között áthidal
hatatlan szakadék van és a cár a jobbágyokat 
talán azért szabadit ott a csak fel, hogy a felsza
badult jobbágy rabtartója legyen hajdani urának. 
Erről a jobbágyfelszabadításról, gazdasági kö
vetkezményeiről és azokról a szinte gyerekesen 
elsietett hivatalos intézkedésekről, amelyekkel 
ezt a sorsdöntő jelentőségű reformot végrehajtot
ták, majd későbben fogunk beszélni. Most tulaj
donképen csak a cár éleiéről és azokról a me
rényletekről akarunk szólni, amelyek között ez 
az élet örökös rettegésben, örökös védelemben 
és örökös bosszuállásban eltelt.

A cárok életében a merénylettől, az erősza
kos haláltól való félelem mindig döntő momen
tum volt. Nagy Katalin szerencsétlen férje ösz- 
szeesküvés áldozata lett és II. Sándor cár nagy
apját saját kamarásai és testőrtisztjei gyilkolták 
meg. A cárok sehol nem voltak biztonságban, 
sem a kaszárnyákban, ahol a tisztjeik állottak 
körülöttük, sem a palotában, ahol kamarások és 
testőrök voltak mellettük, sem az uccán, ahol az 
elnyomott nép mégis láthatta szinte isteni hatal
mú urát. Ez a bizonytalanságérzés, ez a félelem 
teljesen úrrá lett II. Sándor cáron, aki a különbö
ző ellentétes irányú politikai áramlatok ütköző
pontjává lett. A régi orosz arisztokrata famíliák, 
a pánszláv gondolat által fütött intelligencia foly
ton elégedetlen volt a cárral, akit valósággal 
kényszeritett arra, hogy a balkáni népek felsza- 
dabitójának szerepét vállalja magára. Ez volt a



konzervatív irányzat, amellyel még valamilyen 
kompromisszumot lehetett teremteni, de kompro
misszum nem volt elképzelhető a reform után vá
gyakozó pártokkal, melyek egymás ellen is har
coltak és amelyek mindig jobban belekeveredtek 
a titkos szervezkedések útvesztőiébe. Egész 
Oroszországot ellepték a titkos társulatok és II. 
Sándor cár idejében alakult Oroszországban a 
legveszedelmesebb forradalmi irányzat, a nihiliz
mus, amely a tökéletes tagadás volt és amely a 
szörnyű orosz életszabályt tarto tta szem előtt, 
amely szerint minden annál jobb. minél rosszabb 
és amely a bolsevista forradalomban jutott el ah
hoz a végső konklúzióhoz, amely szerint az újat 
csak akkor lehet felépíteni, ha tökéletesen lerom
bolják azt. ami régi.

A nihilisták fegyvere a merénylet volt  ̂ és 
épen azért, mert a nihilista szervezkedés átjárta 
az egész orosz életet és nihilista titkos társasá
gok tagjai között ép úgy voltak udvari hivatal
nokok, katonatisztek, mint diákok és munkások, 
a harmadik ügyosztály minden kegyetlenkedése 
és a legmagasabb tökélyre kifejlesztett spiclirend
szere sem tudott igazi védelmet teremteni a cár 
körül.

Az első merényletet 1866 áprilisában kísérelte 
meg egy Karakoszov nevű elszegényedett orosz 
nemes II. Sándor cár élete ellen és az 1867. évi 
párisi világkiállításon egy Berezecki nevű len
gyel emigráns próbálta meggyilkolni a cárt, aki 
a két merénylet után szakított minden reformgon
dolattal és politikája újra az elnyomatás. a zsar
nokság eszközei felé fordult. A legszigorúbb cen
zúrát léptették életbe Oroszországban, a külföldi 
könyvek behozatalát megint megtiltották, az 
orosz határokon olyan szigorú ellenőrzést léptet
tek életbe, hogy Oroszország most már teljesen 
börtönhöz hasonlított, amelynek kapuit is fogház
őrök zárták el. A múlt század második felében, 
abban a korszakban, amelyben egész Európában 
a liberalizmus uralkodott és amelyben a szabad 
szó és szabad gondolat természetes életfeltétel



nek látszott, Oroszországban olyan végzetes 
zsarnokság kezdődött, amelynek elbutitó és vadi- 
tó hatása az orosz élet minden vonatkozásában 
meglátszott. Ebben az időben minden birói eljárás 
nélkül tízezrével szállították gyalog és meglán
col tan az orosz élet legjobb és legbecsületesebb 
szándékú munkásait Szibériába és az orosz bör
tönökben olyan szörnyű kínzások voltak napiren
den, amelyeknek hire nem egyszer támasztotta 
Európában a felháborodás viharát. A cár, aki 
uralkodása kezdetén igyekezett minél embersége
sebb lenni, ebben az időben a merényletektől 
való félelmében már kegyetlen volt. Nagy jutal
makat, előléptetéseket, kitüntetéseket kaptak 
azok a kormányzók- azok a csendőrtisztek, akik 
a legkegyetlenebbek voltak, akik a legkiméletle- 
nebb eszközök alkalmazásával gázoltak keresztül 
mindenkin, akire a gyanú árnyéka esett. A cár a 
kegyetlenkedésekben, az igazságtalanságokban 
nem tudott mást látni, csak hűséget az uralkodó 
iránt, mert már nem volt más védelme, csak az a 
félelem, amelyet a forradalmárok között a meg
torlás gondolata kelthetett.

Az orosz hadseregnek egyik szörnyű bünte
tése volt a vesszőfutás. Ezt a büntetési módot az 
osztrák hadseregtől vette át az orosz hadvezető
ség és abban átlőtt, hogy az elitéit katonát két 
sor katona között végig hajszolták és minden ka
tonának bizonyos számú botütést kellett teljes 
erővel rámérni a szerencsétlenre, akinek ebben a 
szörnyű uccában, amelyet vérével festett meg, 
nyomorultan kellett elpusztulnia. Ilven szörnyű 
vesszőfutás lett a cárnak a sorsa, vesszőfutás a 
merényletek között. A merényletek szinte szaka
datlan sorban követték egymást. 1879 április 14- 
ikén Szoloviev, egy nihilista diák a téli palota 
kapuja előtt ötször lőtt rá a cárra, akit egyetlen 
lövés sem talált- December 1-én a nihilisták 
Moszkva előtt fel akarták robbantani azt a vona
tot, amelyen a cár u tazo tt 1880 február 17-ikén 
a télipalota pincéjében óriási mennyiségű robba
nószert halmoztak fel és az egész cári palotát a



.evegőbe akarták röpiteni. nzek voltak azok a 
merényletek, amelyekről a világ tudott. A cárhoz 
azonban minden nap érkeztek jelentések merény
letekről, uj összeesküvő csoportokról, uj titkos 
társaságokról, amelyek csak azon dolgoztak, 
hogy meggyilkolják a cárt. II. Sándor cár fran
cia udvari orvosának feljegyzései szerint néha 
hónapokig nem mert enni és csak olyan ételek
ből evett, amelyet már többen megkóstoltak előt
te, mert méregtől félt, amióta kiderült, hogy a 
cári palota konyháján több nihilista volt alkal
mazva. Éjjel nem tudott aludni, mert attól félt, 
hogy álmában megfojtják úgy, ahogy a nagyap
ját megfojtották. Egy meg nem cáfolt londoni 
újsághír szerint megmérgezett gyertyákkal akar
ták egyszer megölni és soha nem lehetett, kiderí
teni, hogy a cári udvartartásnak melyik tagja 
csempészte a megmérgezett gyertyákat a cár 
hálószobájába. A minden oroszok cárja, a cár
pápa, akinek szava törvény és akarata az isteni 
akarat kinyilvánítása volt, üldözött vad volt a sa
ját országában, a saját palotájában és nem mert 
megbízni senkiben sem. Valóságos üldözési mánia 
vett erőt a szerencsétlen II. Sándor cáron, aki bi
zonyára örökös vívódások között irta alá a ször
nyű ukázt, amelyek ujabb üldözéseket zúdítottak 
a  forradalmárokra és amelyek a forradalmárokat 
ujabb harcra ingerelték. Ennek a szörnyű harc
nak a vége a cár szörnyű halála volt. A nihilisták, 
akiknek mindenütt meg voltak az embereik, akik 
pontosan tudtak a cár minden lépéséről és ismer
ték a cár életének, napi munkájának program
ját, végre sikerült elejteni a fejedelmi vadat. 18S1 
március 13-ikán, a régi naptár szerint március 
1-én végre sikerült a merénylet. A cár a szentpé
tervári helyőrség gyakorlatát nézte végig és 
amikor v isszafe j hajtott a palotába, egy ucca- 
kereszteződésnél dinamitbombát dobtak kocsija 
elé és a bombaszilánkok valósággal felhasitották 
a cár testét, aki másfél órával később meghalt a 
télipalotában. Ez volt a nihilistáknak tizenhetedik 
merénylete II. Sándor cár ellen és a merénylet



után több mint nyolcvan embert végeztek ki, de 
az orosz lapok azt írták, hogy sokkal több ember 
tudott a merényletről és a külföldi újságok sze
rint olyan emberek is tudtak erről az utolsó me
rényletről, akik a cár közvetlen közelében éltek 
és akiket nem árultak el az elfogott nihilisták.

A titkos társaságok
A cárok országában semmiféle lehetőség 

arra nem volt, hogy az emberek törvényes for
mák között összejöhessenek és megbeszélhessék 
a maguk dolgait és amikor nyugatról importál
ták a klubok intézményét, Szentpétervárott és 
Moszkvában létesítettek ugyan klubokat, ame
lyekben az arisztokrácia angol mintára összejö
hetett, ezek a klubok azonban csak halvány után
zatai voltak az angol egyesületeknek és nem volt 
meg bennük az angol embernek az az érzése, 
hogy otthon van, mert a harmadik ügyosztály 
ügynökei bejuthattak a legelőkelőbb klubokba is 
és nem volt olyan hely a végtelen Oroszország 
bán, amelyben biztonságban lehetett volna va
laki a besúgók elől. Ha nem lehetett meg törvé
nyesen, akkor illegális utón született meg az 
egyesülésnek valamilyen formája és ebből a 
vágyból születtek meg a titkos társaságok.

A z első titkos társaságokat maga a cári ud
var importálta Oroszországba, ami a történe
lemnek egyik keserű és igazságos tréfája. Ezek 
az első titkos társaságok a szabadkőműves pá
holyok voltak, amelyek különösen a napóleoni 
háborúk előtt és alatt erősödtek meg Oroszor
szágban és amelyeket az udvarnak, az udvari 
arisztokráciának, sőt egyik-másik cárnak a ro- 
konszenve is támogatott, A szabadkőművesség 
Oroszországban bizonyos elváltozásokon ment 
keresztül és az orosz szabadkőműves páholyokban 
sokkal több volt a misztikum, mint bárhol más
hol, de épen ezekben az orosz szabadkőműves 
páholyokban tudott először talajt teremteni a re-



íormok utáni vágyakozásnak az az uj generáció, 
amely elégedetlen volt mindennel, ami Oroszor
szágban meg volt és amely esetleg erőszakos 
forradalmi eszközökkel is meg akart változtat
ni mindent, hogy szabadabb és egészségesebb éle
tet teremthessen Oroszországban. I. Miklós és
II. Sándor cárok idején kíméletlenül üldözték a 
szabadkőműves páholyokat és azokat a titokza
tos egyesületeket, amelyeket a rózsakeresztesek 
alapitottak és amelyeknek I. Sándor cár idejé
ben igen nagy befolyásuk volt és amelyek ezt a 
befolyást sokszor arra használták fel, hogy a 
cári udvart hajlamossá tegyék bizonyos Lefor- 
mok elfogadására.

A szabadkőműves páholyok és a rózsake- 
resztes egyesülések voltak az első orosz titkos 
társaságok. Ezeknek titkossága azonban nem 
volt tökéletes, tulajdonképen csak formai, fél- 
hivatalos titkosság volt ez. Minaen hivatalos hely 
tudott létezésésükrőllés tűrte, ameddig a cár meg
engedte ezeknek a társaságoknak a működését el
sősorban azért, m ert a legragyogóbb orosz nevek 
szerepeltek a titkos társaságok névjegyzékén, 
másodsorban azért, mert ezeknek a titkos társa
ságoknak igen erős kapcsolataik voltak olyan 
befolyásos és előkelő nyugati körökkel, amelyek
nek tám ogatását a hivatalos orosz politika igen 
sokszor felhasználta. Veszedelmessé ezek a titkos 
társaságok csak & dekabristák összeesküvése 
idején váltak és a dekabristák kiirtása után e- 
zeknek a titkos' társaságoknak az ereje is meg
tört.

A helyükben uj titkos társaságok támadtak, a- 
melyek sokkal vesze^ielmesebbek voltak, mert 
már nem előkelő, exkL klubok, hanem torra-
dalmi szervezetek volta, Ezeknek az uj titkos
társaságoknak vezetői m. ^  nem arisztokraták, 
magasrangu katonatisztek előkelő hivatali pozí
ciókat betöltő tudósok v o l t a k hanem leginkább 
diákok, vagy cári uralom álta ^ állásaikból el



mozdított hivatalnokok, sokszor gyanús politikai 
m agatartásuk miatt rangjukat vesztett katonatisz
tek. A régi titkos társaságokban a birtokos ne
messég, a tulajdonképen konzervatív, de mér
sékelten haladni akaró arisztokrácia szervezke
dett nem is igazi politikai akciókra, inkább iro
dalmi jellegű munkára, dilettáns tervezgetésre 
és magasabb szellemi szórakozásra. Ezek a ma
gasabb szellemi szórakozások talán veszedel
mesek voltak a cári uralomnak, mert fokozták 
az uj után való vágyakozást és állandó kirezgései 
voltak annak az elégedetlenségnek, amelyet az 
örökös és butitó elnyomatás keltett. Az igazi ve
szedelem azonban azokkal a titkos társaságokkal 
következett el, amelyek a reménytelenek és a 
mindent elvesztett emberek egyesülései voltak. 
Szinte hihetetlennek hangzik, de Bodenstedt Fri
gyes utinaplója bizonyítja, hogy az eldugott 
ázsiai erődökben és az Isten háta mögötti katonai 
telepítéseken is ott voltak a titkos társaságok 
emberei, akik még a szibériai fogolytelepek pa
rancsnokságaihoz is be tudtak férkőzni. A titkos 
társaságok hálózata valósággal átszőtte az orosz 
birodalmat és egyesítette mindazokat az erőket, 
amelyek a fennálló rend, vagyis a szabadalma
zott korrupció, az értelem nélküli kizsákmányo
lás és a tökéletes népbutitás megdöntésére töre
kedtek.

A múlt század közepe táján, amikor a pesz- 
szimízmus filozófiája szinte elöntötte az orosz 
fiatalságot, a tagadásnak és a rombolásnak a 
gondolata, mely nem nyilatkozhatott meg szaba
don, melyet nem lehetett a máshol annyira termé 
szetes és kíegyelitő vitatkozásokkal elintézni. 
Oroszországban a titkos társaságokban jegece- 
sedett ki. Ez a gondolat a legveszedelmesebben 
a nihilizmus propagandájában jelentkezett. Egé
szen bizonyos, hogy Krapotkin Péter herceg, aki 
a  ̂cári nemes apródok ruháját viselte gyerekko
rában, akinek ősei szinte független fejedelmek



voltak és aki előtt fenyes katonai és tudományos 
karrier állott, minden volt fiatalságában, csak 
nem volt anarhista vagy nihilista. Krapotkin her
ceg azonban nem akart sem az udvari arisztokrá
cia, a testőrtiszt-karrier kitaposott utján iámi, 
sem azok a tudományos sikerek nem eléghették 
ki, amelyeket középázsiai felfedező útjaival el
ért, mert megismerkedett a titkos társaságokkal 
és belelátott abba a nyomorúságba, amely az o- 
rosz nép többségének a sorsa volt. Ezt az idea
listát, aki az orosz nagyságról álmodott, aki egy 
szebb és tökéletesebb orosz életet akart terem
teni, a cári uralom a Péter Pál erőd börtönébe 
zárta és amikor épen egy titkos társaság segítsé
gével el tudott menekülni és a nagy orosz bör
tönből külföldre szökött, az anarhizmusnak 
egyik apostola lett. Bakunin, az anarhista tanok 
megteremtője orosz bojárcsaládnak a fia volt és 
a  bölcsőjénél bizonyosan nem énekeltek forra
dalmi dalokat. Krapotkin és Bakunin, különösen 
Bakunin Írásai az elégedetlen és reménytelen 
orosz fiatalságnak az evangéliumává váltak, ezek
ben az írásokban volt elvetve az a mag, amely
ből kisarjadt a terror eszközeivel harcoló forra
dalmi gondolat.

A titkos társaságok megteremtették a for
radalom terrorját, évtizedekkel a forradalom ki
törése előtt. A titkos társaságok az orosz sza
badságért harcoltak és amikor a szabadságra
jongókat százával, ezrével taszította a szörnyű 
börtönökbe a cári önkény, amikor ítélet nélkül hur
colták a rajongó gyermekeket az akasztófára, 
megszületett a felülről jövő nyomás megtorlásá
ra az alulról jövő ellennyomás. A titkos társa
ságok halálos ítéletekre halálos ítéletekkel telel
tek és ahogy a cári uralom hóhérai közömbösen 
hajtották végre a halálos ítéleteket, a titkos tár
saságok kisorsolt merénylői is közömbösen, ha
lálra szántan és halált adón követték el a me* 
fényieteket. Egész merényletsorozatok tartották 
rémületben a hivatalos Oroszországot. Nemcsak



a cárt kellett őrizni testőrökkel, rendőrügynökök 
ezreivel, egész külön hadseregekkel, ugyanilyen 
testőrség, ugyanilyen, a végsőkig felfokozott 
reszketés vette körül minden orosz kormányzó 
életét és az orosz államügyészek, sőt az orosz 
rendőrfőnökök sem mertek külön védő és iiesztő 
kiséret nélkül kimozdulni a házaikból« Ahogy a 
cárt nem lehetett tökéletesen megoltalmazni a 
merénylők ellen, nem lehetett az orosz önkény 
Igazi megtestesítőit, Igazi végrehajtóit, az orosz, 
főhivatalnokokat sem megvédelmezni. Belügymi
niszterek, főkormányzók, tábornokok, katonai 
városparancsnokok, rendőrfőnökök tömegesen 
estek áldozatul a merénylőknek és hiába követ
kezett el minden merénylet után a véres meg
torlás, az akasztófa, a börtön és a szibériai szám
űzetés elveszítette minden rémségét.

A titkos társaságok szinte zseniális vakm e
rőséggel szervezték meg a merényleteket és ta
lán sehol nem nyilatkozott meg olyan erősen az 
orosz lélek egyik alapvonása, a makacs követke
zetesség, mint ezekben a merényletekben, A tit
kos társaságok egymás között is hadakoztak, 
de ez a rejtett háborúság nem csökkentette akció
juknak erejét, ha a közös ellenségről, a cári 
uralomról volt szó. Irtózatos összegekre volt 
szükségük részben a titokban folytatott politi
kai agitációkra, részben a merényletek előkészi- 
tésére, részben a kompromittált és a forradalmi 
mozgalom megítélése szerint értékes emberek 
megszöktetésére. Csodálatos módon a titkos tá r
saságok mindig elő tudták teremteni ezeket az 
összegeket és éppen azok a társaságok, melyek 
a legveszedelmesebbek voltak, mert végső forra
dalmi célokat, a tökéletes kiirtást tekintették fel
adatuknak, rendelkeztek mindig a legnagyobb 
pénzügyi erővel. A m agyarázata ennek a rejtélyes 
dolognak külföldön sokáig titok volt. A cári rend
szer azonban teljesen tisztában volt a dolgokkal 
és tudta, hogy honnan szerzik az óriási rénzösz- 
szegeket a titkos társaságok. Voltak önkéntes



adományok és voltán nevesoe onnemes adomá
nyok is. Nagyon gazdag embereket nemcsak a 
cári uralom adóztatott meg, hanem valamelyik 
titkos szervezet is és ezek a nagyon gazdag 
emberek, akik ép úgy féltek a titkos szervezetek
től, mint a cári hivatalnokoktól, szivesen fizet
ték a kétféle adót, mert igy biztonságban voltak 
lefelé, felfelé is. Nem kellett félniök a cári hiva
talnokoktól, akiket meg lehetet vesztegetni te  
nem kellett félniök a titkos társaságoktól, akiknek 
ügynökei m ásfajta vesztegetési összegeket haj
tottak be rajtuk. Ez azonban csak egyik módja és 
még a szelidebb módja volt a pénzszerzésnek. A 
forradalmi mozgalom megerősödése után különö
sen a szociálforradalmár titkos társaságok nem 
is tagadták azt, hogy a rablás megengedett harci 
eszköz. Kirabolták a vasúti szállítmányokat, 
megrohanták a bankokat és kifosztották a ban
kok pénztárait, néha egész rémuralmai terem
tettek egyik-másik távoleső kormányzóságban és 
nem riadtak vissza a gyilkoságoktól sem. Ezek 
mégsem voltak rablógyilkosok, m ert a pénzt 
nem maguknak vették el, hanem a titkos társa
ságoknak, amelyek ezt a pénzt titkos nyomdák 
feláíliíására, titkos lapok terjesztésére és me
rényletek megszervezésére használták fel. Ez
zel a szervezet, a titkos társaságok bonyolódott 
szervezete lasankint földalatti uralmat terem tett 
Oroszországban és a cári rendőrség, amely majd
nem hatvan éven keresztül harcolt ez ellen a 
földalatti szervezet ellen, gyengének és tehetet
lennek bizonyult ebben a harcban, nem utolsó 
sorban azért, m ert cári rendőrség főhivatalnokai 
között elég sokan voltak a titkos társaságok tag- 
jai és a harmadik ügyosztály válogatott spicli
hadseregében százával voltak olyan emberek, 
akik állandóan fizetést huztak a rendőrségi pénz
tárból és akik ingyen árulták el a rendőrség min
den akcióját a titkos társaságoknak.

Ezek a titkos társaságok, ezek a földalatti 
forradalmi szervezetek teljesen aláásták aa tö r



vényes rend erejét és ezek voltak az igazi előké
szítői, pionírjai a nagy orosz forradalomnak.

Az álomcár
A cárok uralmának mindaddig volt jogosult

sága, mig a cárok erős és határozott emberek 
voltak és a politikájuk egyenes vonalban haladt 
a reálisan kitűzött célok felé. Rettenetes Iván és 
Nagy Péter igazi cárok voltak és abszolutizmu
suk indokolt, bizonyos történetírók felfogása sze
rint nemcsak jogos, hanem szükséges is volt, 
mert ezeknek az erős egyéniségeknek munkája csak 
erőszakos eszközökkel volt elképzelhető, hiszen 
olyan célokat tűztek maguk elé, amelyeket az 
orosz tömegek meg sem értettek és amelyeknek 
az orosz főnemesség elmaradottsága, szinte gye
rekes hiúságokban kimerülő önzése csak ártal
mára lehetett. Ezek az erős cárok, ezek a kegyet
lenségükben is nagy uralkodók azért zártak el 
minden szabadságjogot az orosz nép elől, mert 
nagy gyereknek nézték a népet, amelynek kezébe 
nem való olyan veszedelmes játékszer, mint 
a jog.

A Romanovok dinasztiája, amig igazi Roma* 
novok uralkodtak Oroszországon, ki tudott ter
melni^ hatalmas, nagy egyéniségeket, nagy kon
cepciójú uralkodókat, akiknek bűneiben is meg 
volt a nagyság. A Romnovok azonban több mint 
száz esztendővel ezelőtt kihaltak és a Romanov- 
dinasztia, amely a végső összeomlásig Oroszor
szágban uralkodott, talajdonképen már nem volt 
Romanov és vére, lelkisége szerint sem volt 
orosz. A holstein-gotterpi hercegeknek egyik 
mellékága jutott nem egészen simán és nem 
egészen erkölcsös eszközök alkalmazása után az 
orosz trónra, ezeknek a vérében a leányágon ke
resztül volt a Romanov vér és a leányági örök- 
lodési jog szerezte meg a jogcímüket az orosz 
koronára. I. Pál cárban testesedett meg legtöké
letesebben a holstein-gottorpi jellem, mert habár



nagyon sok történetíró ezt a szerencsétlen, tra- 
gikusvégü cárt csak botodnak tekinti, úgy amint 
udvara is bolodnak nézte, nem egészen bizonyos 
az, hogy őrült volt, sokkal inkább elképzelhető, 
hogy ezt a primitiv embert, akit lelkisége tulaj
donképen csak arra predesztinált, hogy jó őrmes
ter vagy szubaltemus hivatalnok legyen, meg
zavarta és túlzásokba ragadó kétségekbe sodorta 
az a tudat, hogy mindenható cár lett belőle és 
módja van mindazt megtorolni, amit hosszú trón’ 
öröksége alatt el kellett szenvednie nagyanyja 
udvarának szellemes és kíméletlen kegyenceitől. 
Valamennyi utódjában, még a nagyon erélyes I. 
Miklósban is mindig érezhető ez a belső gyenge
ség. Kételkedő és tépelődő emberek voltak a mo
dern cárok, akik szörnyű teherként cipelték ma
gukkal a cári mindenhatóság rettenetes felelős
ségét. Ez a legjobban látszott I. Sándor cár éle
tében, akiben jó szándékok és szép rajongások 
voltak és akit belső gyengesége tett alkalmat
lanná, habozóvá, ide-oda kapkodó cselekedetek
ben kudarcok és megbánások felé botorkáló sze
rencsétlen emberré. A gyengeség, a bizonytalan
ság szinte beteges formákat öltött az utolsó 
orosz cárnál II. Miklósnál, aki mint Romanov ez
redes fejezte be a jekaterinburgi Ipatiev-ház pin
céjében szerencsétlen életét.

II. Miklósnak sorsát eldöntötte apjának tra
gikus végzete. Az apák végzetének irtózatos sze
repe van a cárok történetében. A z apák véres 
árnyékai egész életükön keresztül üldözik a fiu
kat, ezek az árnyékok be ritották homályba I. Sán
dor cár életét és ezek az árnyékok tették szinte 
örökös remegések között élő bábbá, árnyékcárrá
II. Miklóst. Nem volt olyan jó nevelése, mint I. 
Sándornak, vagy I. Miklósnak. Az angol nevelési 
rendszerrel próbálkoztak vele, de hiába volt a 
történelem egyik legerélyesebb asszonyának 
Viktória angol királynőnek véréből való, az an
gol nevelés nem vált be nála, nem tudott erélyes 
embert faragni ebből a tépelődő és gyenge lelkű



emberből. Nagyon sok lelki rokonság veit közte 
és unokafivére II. Vilmos német császár között 
és szerencsétlensége az volt, hogy nála a hinscíg 
sem tudott igazi cselekedetek mozgató érőiévé 
válni. II. Miklós soha sem tett valamit, 
soha sem kezdett valamit, mindig az ese
mények vitték előre és mindig mások dik
tálták a cselekedeteit és mások akaratának tulaj
donképen csak egyetlen fékezője volt, az a gya
nakvás, amely örökségként szállott rá a cárok 
hosszú során keresztül. II. Miklós lelkét kell vizs
gálni, ha meg akarjuk érteni azt a tragikus zűr
zavart, amely a cári uralom utolsó évtizedeit 
homályba borította és végül katasztrófába so
dorta.

//. Miklós csak annyit tudott az egész életről, 
az egész világról és az egész Oroszországról, 
hogy ő a cár. Ez tulajdonképen nem lett volna az 
igazi baj, ha meg lett volna benne az erő ennek 
a végtelen hatalomnak a felhasználására. Azon
ban épen az erő hiányzott ennél a gyenge ember
nél, akinél gyengébb, tétovázóbb és bizonytala
nabb még soha sem ült az orosz cárok trónján. 
Uralkodása már tragikus előjelek között kezdő
dött meg és egész Oroszország riadtan és resz
kető félelemmel hallott a Kodinka-mezei ször
nyű katasztrófáról, amikor a cári ünnepség meg- 
bámulására összecsődült nép,tömeg igazi orosz 
rendetlenségben és igazi orosz őrjöngésben ta
posta önmagát halálra. Ezen a népünnepségen, 
amelyet a cár adott a népének, m ár megérzett 
az elkövetkezendő tragédiának árnyéka, a ren
detlenségnek, a zűrzavarnak, a fegyelmezetlen 
tömegindulatoknak és a tehetlen bürokráciának 
az árnyéka. Lehet, hogy csak romantika az, ami
kor egyes történetírók II. Miklósnak gyengeségét 
azzal magyarázzák, hogy a Kc-dinka-mezei tra
gédia már uralkodása első éveiben bizonyos ba
bonás félelemmel töltötte el. A babonás félelem, 
a misztikum volt //. Miklós cárnak igazi gyenge- 
sége. Nem bízott tulajdonkénen senkiben, a mi



nisztereiben is csak haszonleső hivatalnokokat lá
tott, családja tehetségesebb tagjait, épen a trónhoz 
legközelebb álló nagyhercegeket állandóan igye
kezett visszaszorítani, mert folyton attól félt, 
hogy elveszik tőle a koronát és csak a kóklerek
ben, a misztikum szélhámosaiban tudott tökélete
sen megbizni. Talán az zavarta meg leginkább, 
hogy már gyerekkora óta belénevelték, hogy 
isteni küldetés minden oroszok cárjának lenni és 
maga is érezte, hogy az isteni misszió teljesíté
sére gyenge, hogy valami hiba van abban, hogy 
épen ő a félénk, félszeg bizonytalan és folyton 
tépelődő ember legyen az isteni akaratnak kímé
letlen beteijcsiiüje. Közvetítőket keresett a misz
tikus isteni akarat és a misztikus cári mindenha
tóság közö tt

ila  így nézzük a dolgokat, akkor azt kell 
mondanunk, hogy az álomcárban legalább annyi 
jószándék volt és minden cárok leggyengébbjében 
meg volt az erő a maga gyengeségének felisme
résére. Lehetséges, hogy Oroszország és a világ 
története más irányt vesz, ha II. Miklósnak sze
rencséje van a misztikus közvetítők kiválogatásá
ban, de nem volt szerencséje. Mindig a legalkal
matlanabb embereket találta meg és talán ebben 
nagy része volt feleségének, aki a protestáns ke
resz tséb en  Alice nevet kapott és akit a cár ké
sőbb is Alicenak nevezett, amikor a hajdan protes
táns hercegkisasszony már rég teljesen meghó
dolt az orosz egyház misztikuma előtt. A cárné 
sokkal erősebb egyéniség volt. mint a férje. Itt 
megismétlődött Mária Antoniette és XVI Lajos 
tragédiája. Egy erős és ambiciózus asszony és 
«gy nagyon gyenge férfi kerültek szembe oiyan 
problémákkal, amelyeket az asszony talán még 
valahogyan meg tudott volna egyedül oldani, de 
a férjével együtt még hozzá sem kezdhetett az 
óriásira nőtt tragikus kérdések elintézéséhez. A 
hasonlat ermészetesen kissé sántít, mert Mária 
Antoinetteben sokkal több volt az uralkodói tehet" 
ség, mint hesseni Aliceban és Mária Antoinetben



nem volt semmi misztikum, mig a cárné életét 
teljesen elhomályosította a mindig jobban foko
zódó misztikus ábrándozás. Különös végzet ül
dözte ezt a szerencsétlen emberpárt és ezt a vég
zetet maga a cárné idézte fel anélkül, hogy bű
nös lett volna ebben. Nem tehetett arról, hogy a 
vérében hordozta a hesseni fejedelmi asszonyok 
átkát, azt a talán még mindig nem teljesen meg
oldott orvostudományi titkot, hogy a hesseni fe
jedelmi házból származó nők vérzékenységet 
visznek át szörnyű örökségképen a fiaikra. A cári 
család esztendőkig várt fiuörökösre és már ez a 
várakozás mindenféle orvosi szélhámosok kezébe 
juttatta a cámét, amikor pedig megszületett a cá~ 
revics, a szerencsétlen sorsú Alekszej, kiderült, 
hogy a hesseni vér átka nehezedik rá. Az orosz 
birodalom örököse, a leghatalmasabb gyermek a 
világ minden gyermeke között állandóan életve
szedelemben volt, a legcsekélyebb ütődés egy kis 
horzsolás, amelyet olyan könnyen kaphat meg a 
játszadozó gyermek, már életveszedelmes vér
zést idézett elő nála és a szerencsétlen szülők 
örökös rettegése az volt, hogy a cárevics nem éri 
meg a férfikort. Soha nem lehet cár és nem lehet 
apja munkájának folytatója. A cárné elhitette ön
magával és elhitette a férjével, hogy rajta múlik 
Oroszország sorsa.A rend, az állam és Isten aka
rata úgy kivánja, hogy II. Miklós legyen a cár, 
mert csak ő tudja Oroszországot megóvni a zűr
zavartól és csak ő tudja Oroszországot naggyá 
tenni. Ez az okos. angol nevelésű asszony, aki 
erős érzéki szerelemmel is ragaszkodott az urá
hoz, nem tudott belenyugodni abba a gondolatba, 
hogy egyszer valamelyik nagyherceg lehessen 
Oroszország cárja, ha a fia idő előtt meghalna, 
mert úgy érezte, hogy akkor széthullik az, amit 
férje II. Miklós alkotott, az a szegény II. Miklós, 
aki egész életében semmit sem alkotott, mert 
semmit nem akart és mindig csak azt akarta, 
amit mások akartak, elsősorban azt, amit a fele
sége akart. Egészen különös függőségi viszony

CA



állott fenn férj és feleség között, ami már eléggé 
bizonyítaná azt, mennyivel volt gyengébb, 
a férj, mint a feleség és ami a történelem ítélő- 
széke előtt súlyosbítja a szerencsétlen cárné fe
lelősségét.

A legsúlyosabb felelősség abban terheli, hogy 
ő terelte II. Miklóst a misztikum útjára, ő csinált 
belőle tulajdonképen igazi álomcárt és ő tette 
minden oroszok cárját kis szélhámosok, ügyes 
okkultista kóklerek és végiil Rasputin játéksze
révé . Rasputinnak igen sok elődje volt az orosz 
cári udvarnál. Először egy francia sarlatán volt 
az orosz cári család misztikus orákuluma, azután 
egy haszonleső udvari pap kaparintott kezébe 
minden hatalmat, végül az érzéki paraszt, a szi
bériai fél vad, de nagyon jószándéku és sok min
denben zseniális Rasputin lett a koronás házas
pár, a mindenható cár és talán még inkább min
denható cárné tanácsadója, lelki vezetője, legfon
tosabb kormányzati ügyekben is orákuluma.

II. Miklós cár élete és a nagy orosz tragédia 
ebből a misztikumból, ebből az álomkergető és 
álomlátások után igazodó tétovázásból m agya
rázható meg. Az örökös félelem, a merényletektől 
való rettegés, a dinasztia sorsának bizonytalan
sága, az orosz nép elégedetlenségének érzése a 
cárt örökös kételyek és örökös habozások felé 
sodorta. Soha nem látott maga előtt utat, ame
lyen járni lehetne, soha nem ismert olyan taná
csot, amelyet bizalommal követhetett volna és 
különösen uralkodásának utolsó évtizedeiben a 
misztikus álomlátók voltak vezetői és minden el
határozása mögött ott volt a megérthetetlen, a 
titokzatos, a megérthetetlenségtől és a titokzatos
ságtól való félelem. Épen abban az időben, amikor 
a végső realizmus, a helyzetnek tökéletes felis
merése leginkább lett volna szükséges, Orosz
ország cárja gyengesége miatt a misztikum vég
leten szakadékba zuhant le.



Az tij Oroszország
II. Miklós cár nem volt alkalmas ember az 

autokrata uralkodó feladatainak betöltésére és 
talán arra sem igen lett volna alkalmas, hogy 
egy nagyobb gazdaságot vezessen. Minden fele
lőséget azonban nem lehet erre a gyenge ember
re rátolni, mert sokkal erősebb, sokkal nagyobb 
koncepciójú ember, igazi uralkodó se tudta vol
na a XIX. század végén Oroszországra szakadt 
nagy kérdéseket elintézni.

Oroszország épen II. Miklós cárral kezdte 
meg azt a nagy átalakulási folyamatot, amelyen 
a legtöbb európai ország már évtizedekkel 
előbb átesett. A jobbágyfelszabadítás hatásai 
még erősen megérzettek az orosz gazdasági 
életben. A jobbágyfelszabadítás későn követke
zett be, de épen azért, mert már nagyon késő 
volt, a végrehajtása elsietett és kapkodó volt. 
Sem a földesurak kártalanításáról nem történt 
megfelelő intézkedés, sem arra  nem gondolt sen
ki, hogy a megmaradt nagybirtokok gazdálko
dását racionálissá tegye, sem arra  nem vigyáz
tak, hogy a felszabadult jobbágyok, akik egy
szerre saját földhöz jutottak, ezen a földön ész
szerűen gazdálkodjanak. A földesurakon úgy 
próbáltak segíteni, hogy kölcsönöket adtak ne
kik. Az állami bank kölcsönei ideig-óráig a viz 
felett tartották a hajdani orosz nagyurakat, 
azonban egyre szaporodott azoknak az orosz 
nemesi és főnemesi családoknak száma, ame
lyeknek minden vagyona szétforgácsolódott a 
jobbágyfelszabadítást követő zűrzavarban. A 
kölcsönöket az állami bank adta és ha az adós
nak nem volt elegendő összeköttetése az udvar
nál, a birtok dobra került, illetve az állami bank, 
amely tulajdonképen a cári koronauradalmak 
pénzintézete volt, a koronauradalmak igazgató
ságának vette meg a tönkrement földesur birto
kát, tehát a többi földesur pusztulásával párhu
zamosan növekedett a legnagyobb orosz földes- 
ur, az orosz cár vagyona. Ez a talán egészen



^helyes pénzügyi politika, amely a cárok, illetve 
a  cári család anyagi biztonságának kiépitésére 
törekedett, a cári család és elsősorban a cár sze
mélyes ellenségévé tette azt az orosz nemessé
get, amely m ár a dekabrista összeesküvés óta 
erősen eltávolodott a dinasztiától. Az autokrata 
uralom a nemességnek soha nem adott jogokat 
ós csak felhasználta a nemességet, azonban egé
szen eddig mégis volt valami szorosabb kapcso
lat a cári gondolat és a nemesség között. Ezt a 
szorosabb kapcsolatot teljesen megsemmisitette 
az anyagi válság, amely a nemességet földnél
külivé, tehát gyökértelenné tette és ez a nemesség 
minden orosz dologgal szemben, elsősorban a 
cári uralommal szemben lett idegen és majdnem 
ellenséges érzésű. Csupán azok a nemesi csa
ládok, amelyek már generációk óta szinte örö
költék az udvari hivatalokat, elsősorban a balti 
arisztokraták, ragaszkodtak a cári uralomhoz, 
amellyel szemben a moszkvai főnemesi családok 
és az egyes kormányzóságok nemesi testületéi 
már III. Sándor cárnak, II. Miklós apjának ural
kodása alatt is bizonyos ellenzéki m agatartást 
tanúsítottak.

A polgárságra II. Miklós cár nem tám asz
kodhatott. Elsősorban azért, m ert igazi polgár
ság soha nem volt Oroszországban. A polgári 
önérzet és a polgári erő hiányzott azokban a 
meggazdagodott jobbágyszármazásu kereske
dőkben, nagy erdőkitermelőkben, bányatulajdo
nosokban, akik Oroszországban a kapitalizmust 
megteremtették. Ez a kapitalizmus speciálisan 
orosz volt, mert nem egy hoszu fejlődésnek volt 
a következménye, nem a kisiparból kinőtt gyár
ipar, nem a kis közvetítő kereskedelemben meg
izmosodott nagykereskedelem terem tette meg, 
hanem néhány leginkább külföldi származású 
ember, később néhány, külföldi tőkések kezében 
levő mammuutvállalat hívta életre azt az orosz ka
pitalizmust, amely a termelő javaknak nagy ré
sze felett rendelkezett, mely a termelő javak jö
vedelmét legtöbbnyire külföldön helyezte el,



vagy külföldön verte el és amely semmiféle kö
zösséget nem érzett az orosz élettel. Ez a telje
sen önző és a kapitalista rideg haszonkeresésen 
túl is mereven a közös érdekekkel szembehe
lyezkedő kapitalizmus volt az ui Oroszországnak 
legnagyobb szerencsétlensége, mert ui rabszol* 
gaságba lógtak az alig felszabadult jobbágysá
got.

A jobbágyfelszabadítás épen azért, mert a 
végrehajtásában nem volt semmi tervszerűség 
és mert nem szüntette meg azokat a közigazga
tási visszaéléseket, amelyek a jobbágyság hosz- 
szu évszázadai alatt az orosz életnek legsúlyo
sabb csapásává lettek, nem sokat használt az 
orosz parasztságnak. Egy-egy család elég nagy 
darab földet kapott a jobbágyfelszabadításban, 
de mivel a föld terményeit vasutak hiányában 
igen nehezen lehetett értékesíteni, — hiszen 
Oroszországban a vasutakat elsősorban straté
giai szempontok, másodsorban pedig a vasútépí
tő vállalkozók üzleti szempontjai szerint építet
ték — egy-egy parasztcsalád megélhetése már 
kétségessé vált a föld első felosztásánál. Mi
helyt a föld szétdarabolása megkezdődött, a pa
raszt sorsa teljesen bizonytalanná vált és a mir- 
rendszer, a faluközösségben való együttgazdál- 
kodás sem tudta megvédeni a jobbágyságból 
felszabadult orosz parasztot az elproletarizáló
dástól. Az orosz falu nem tudta eltartani az 
orosz parasztot, mert igen természetesen az el
szegényedett földbirtokosok földjén kevés volt a 
munkaalkalom, hiszen belterjes gazdálkodásról, 
a föld tökéletes kihasználásáról Oroszországban 
beszélni sem lehetett és igy az orosz paraszt, 
majdnem ugyanabban az időben kezdett vándo
rolni a nagyvárosok felé, mint az európai sze
gény paraszt, de az orosz nagyvárosok még 
annyi munkalehetőséget sem tudtak adni, mint 
az ipari országok városai.

így alakult ki az orosz gyáripari munkásság, 
amely nem. született bele a gyárak rabságába, 
amely a kapitalizmusnak be kellett törni ebbe



az újfajta rabságba. Sehol olyan alacsony mun
kabérek nem voltak, mint Oroszországban és 
-sehol olyan kitünően nem szervezték meg azt a 
rab’ókereskcdelmet, amely a munkás bérét újra 
visszajuttatja a nagy tőke pénzszekrényeibe, 
mint Oroszországban. A nagy orosz prémkeres- 
kedelmi vállalatok, a nagy orosz erdőtelepek, 
bányák alig fizettek munkásaiknak és amit fizet
tek, azt a munkás levásárolta a vállalatok üzle
teiben, mert se élelmet, se ruházati cikkeket 
másként nem kaphatott. Egészen természetes, 
hogy ez a munkásság elégedetlen volt a viszo
nyokkal és elégedetlensége elsősorban a gazdái, 
azután a kormányzati rendszer ellen fordult. Ez 
az elégedetlenség Ili. Sándor cár uralkodásának 
idején még tompa, zavaros és céltalan volt, mert 
nem vol: semmiféle munkásszervezet és nem 
volt senki, aki a munkásságot irányítsa és ta 
nítsa. Nyugatról lassan beszivárogtak a szociá
lis eszmék, az angol munkásszervezkedés pél
dája előbb Európában, azután Oroszországban 
is éreztette hatását és II. Miklós cár idejében 
m ár erős munkásszervezetek voltak, amelyek 
ellen a kapitalizmus a cári uralom hivatalnokainál 
keresett menedéket. így a cári elnyomás gondo
lata a munkásság Ítéletében egybeolvadt a kapi
talista kizsákmányolás goadolatával.

A cári bürokrácia megvesztegethetősége és 
leiküsmeretlensége itt vétkezett a legsúlyosab
ban, mert a legkisebb rendőr ép úgy a nagytőke 
borravalóiból élt, mint a rendőrfőnökök és a 
kormányzók, úgy hogy Oroszországban egészen 
más volt a munkásság gazdasági szervezkedésé
nek következménye, mint az európai országok
ban. Máshol is megpróbálkoztak azzal, hogy az 
erőszak eszközeivel törjék le a munkásság gaz
dasági szervezkedését, azonban Oroszországban 
ez már nem próbálkozás volt. hanem rendszer. 
A béremelési követelésekre rendőrattakok felel
tek és a munkásság vezéreit tömegesen küldték 
Szibériába, mert a cári bürokrácia megítélése 
szerint az állami rend ellen való lázadás volt



már az is, ha felvilágosították a munkásságot ar
ról, hogy mihez van joga. Papiroson ugyanis az: 
orosz munkásnak is meg voltak a jogai, azonban 
ezeket a jogokat elsikkasztotta a kapitalista 
zsoldban álló cári bürokrácia. Felségsértés és 
hazaárulás volt minden olyan törekvés, amely a 
bürokrácia és a félbarbár kapitalizmus rablógaz
dálkodásának véget akar vetni.

A bürokrácia hibái, a tehetelenségből é s  
tudatlanságból, a hanyagságból és könnyelmű
ségből származó hibák valóságos katasztrófát 
jelentettek a modern Oroszországra, amelynek 
m ár a modern élet gazdasági és kulturális pro
blémáit kellett volna megoldania. A cári kor
mánynak mindenkor voltak jószándéku és tehet
séges tagjai, akik megpróbálták a nyugati köz
igazgatást és a nyugati népoktatást meghonosí
tani Oroszországban, sőt még azzal is megpró
bálkoztak, mint W itte, hogy modern pénzügyi 
gazdálkodást léptessenek életbe. Ezek a kísérle
tek azonban mindenkor kudarccal végződtek, 
m ert a miniszterek jószándékait meghiúsította a 
velejéig korrupt hivatalnoki karnak kis borrava
lók után szaladgáló amerikázása, vagy tökéletes 
tudatlansága.

Ez a korruptság és ez a tudatlanság a cári 
uralom tulajdonképeni támaszát, végső erőtarta
lékét a hadsereget is szétmálasztotta. Igen sok 
cári tábornok nem is titkolta azt, hogy panam á- 
zik és a nagy külföldi fegyvergyárak, a hadiipa
ri konszernek rendes zsoldot fizettek igen sok 
magasállásu katonának. Ingyen nem adták ezt a 
pénzt, ezért a pénzért nagy szolgálatokat vártak  
és kaptak és ezek a szolgálatok aláásták Orosz
ország hadierejét. A hadsereg is csak papíron 
volt igazán meg, mert habár meg voltak az 
egyes formációk, de a raktárakban nem  ̂ volt 
meg a fegyver, az a felszerelés, amely háború 
esetén szükséges lett volna. A modern gondola
tokat Oroszországban sehogy f-em tudták meg* 
érteni és habár építettek stratégiai jelentőségű 
vasútvonalakat, arra nem ügyeltek eléggé, hogy



■ezek a vasúti vonalak háború esetén igazán 
használhatók legyenek. Mindez nem lett volna 
baj, ha II. Miklós meg tud maradni amellett a 
békepolitika mellett, amelyet uralkodása első 
éveiben kormányzati princípiumnak választott, 
de amikor a Japánnal való rivalitás kirobban
totta a távolkeleti háborút, mindenki előtt vilá
gossá vált az a téuy, hogy sem az orosz flotta, 
sem az orosz hadsereg nincs olyan helyzetben, 
hogy igazi háborút folytathasson, legfeljebb arra 
alkalmas, hogy Felsőázsiában büntető expedíció
kat vezessen egyes lázadó, félvad törzsek ellen. 
Az orosz-japán háború csúfos kudarcai végze
tes hatásúak voltak, mert a nagy tömegek előtt 
eloszlatták azt a nimbuszt, amely eddig körül
vette a hadsereget. A nagy tömeg csak annyit 
látott, hogy a nép fiai hullottak el a távolikeleti 
csatamezőkön és minden elkeseredése, minden 
dühe azok ellen fordult, akik a fiait mészárszék
re küldték, de előbb ellopták a fegyvereket.

Az orosz munkásság
Az orosz munkásság osztályhelyzetének és 

osztálysorsának tudatára nagyon későn jutott el. 
Nyugateurópában már rég voltak munkáspártok 
és munkásszervezetek, amikor az orosz munkás 
a  középkori jobbágyság korlátai és viszonylagos 
biztonságai között még teljesen vegetatív életet 
folytatott és éppen ezért, mert nem volt semmi 
reménysége, nem volt semmi gondja sem. A múlt 
század közepe után Oroszországban még 
millió és millió olyan ember élt, akinek élete, 
születése percében meg volt szabva és akinek 
élete egy-egy nemesi birtok határain belül zaj
lott le. Ebben az életben nem volt semmiféle elő
rejutás, nem volt semmiféle lehetőség, az amit az 
amerikai chancenak mond, de nem volt semmi
féle gond sem. A földesurnak érdeke az volt, 
hogy amint a marhája egészséges volt, egészsé
ges legyen jobbágya is és ahogy a földesur gon
doskodott disznóóljai tatarozásáról, valami ke-

m



vés gondja arra is volt, hogy jobbágyviskók ne 
roskadjanak össze.

Az a tömeg, amely ebben az állati sorban 
még bizonyos megelégedettséget tudott találni, 
a jobbágyfelszabadítással jogilag emberré lett, 
egyenlő jogú polgárrá, már amennyiben a cári 
Oroszországban egyáltalában lehetett polgári jo
gokról beszélni, de nem volt senki, aki gondos
kodjék róla, aki segitse. A cári bürokrácia sem- 
miképen sem volt alkalmas arra, hogy a jobbágy
ságot átvezesse az elmaradt középkori mezőgaz
daságból a hirtelen felduzzadt ipari termelé'sbe. 
A jobbágyságból leszakadt munkástömegnek m ár 
csak azért sem lehetett semmiféle vezetője, mert 
hiszen ezek között a még jobbágyságban szüle
tett munkások között az irni-olvasni tudó embe
reknek a száma igen csekély volt. A vezetés ta 
lán az orosz intelligencia kezére jutott volna, ha 
a harmadik ügyosztály és a korlátolt cári bürok
rácia nem köti le azokat az életereket, amelye
ken keresztül a diákság közvetítésével bizonyos 
tudás, bizonyos haladási vágy jutott el a mun
kástömegekbe. Talán az orosz munkásság sokkal 
magasabb színvonalú lehetett volna, mint a jóval 
előbb osztályöntudatra ébredt nyugati munkás
ság, ha engedik, hogy a narodnikok, a nemzeti 
érzésű, sokszor pánszláv eszméket hirdető diá
kok folytassák tanítói és nevelői munkájukat a 
munkásság között. Ebben a nevelő munkában 
mindenesetre volt sok dilletantizmus és talán vol* 
benne valami színpadiasság. Az arisztokrata fiuk 
és lányok rubaskái, keresett népies modora en
nek a munkának kellékei és néha kinövései vol
tak. A munkásság a narodnikok révén sokszor 
olyan gondolatokkal jutott érintkezésbe, amelye
ket nem érthetett meg és esetleg a fiatal lelkek 
túlzásai a tudatlan lelkek túlzásaival találkozva, 
tényleg komoly bajokat okozhattak. Mégis az 
orosz diákságnak ez a narodnik-akciója sokkal 
több volt, mint divat, sokkal több volt, mint 
gyerekes dilletantizmus és ha nem vezetett ered
ményre, ezért a felelőség a cári uralmat, a pri-



initiv és gyerekesen rövidlátó bürokráciát ter
heli, amely féltékenységében és gyanakvásában 
minden analfabéta-kurzusban összeesküvő cso
portot látott.

A zsarnokságnak velejárója a félelem és a 
zsarnokság félelme mindig megteremti azokat az 
erőket, amelyektől lekinkább kell félni a zsar
noki uralomnak. A cári bürokrácia nem engedte 
meg, hogy a narodnikok nemzeti szellemben, 
sokszor szigorúan vallásos szellemben neveljék a 
munkásságot és igy a munkásság arra az útra 
terelődött, amelyen előtte már a nyugati mun
kásság járt. A munkásság osztályevangéliumát 
nem a munkások teremtették meg, hanem az intel- 
lektuelek és ez nem volt nagy baj a nyugati mun
kásságnál, amelynél meg voltak az előfeltételek 
a sokszor elvont tételek megértésére. A bürok
rácia harca megakadályozta azt, hogy nacionális 
szellemben neveljék a munkásságot és a magára 
m aradt munkásság megismerkedett az internaci
onalizmussal. Szinte elképzelni is nehéz, hogy 
milyen hatása lehett a nagyon sokszor utópisz
tikus teóriáknak, amelyek egy uj igazságot hir
dettek abban a munkásságban, amelynek semmi
féle igazságról fogalma nem volt és amely va
lóban állati életet élt nyomorúságban, piszokban, 
szörnyű egészségtelen odúkban, szörnyű és 
egészségtelen erkölcsi elmaradottságban.

Nyugati szemmel nézve a dolgokat, a háború 
előtti Oroszország ipara elmaradott volt. A cári 
Oroszország állandóan ipari importra szorult 
és igen fontos iparcikkek gyártására nem volt 
semmiféle berendezettség Oroszországban. Ebbő/ 
arra lehetne következtetni, hogy tulajdonképen 
ipar sem volt, azonban a végtelen orosz földnek 
végtelen gazdagsága annyi nyersterm ényt adott, 
hogy már az is nagyipart teremtet meg, ha ezek
nek nyersterményeknek csak kis részét dolgoz
ták fel, esetleg csak félgyártmánynak, Oroszor
szágban. A bányaipar, az erdőipar, az élelmezési 
ipar és a szállítási ipar rengeteg munkáskezet 
foglalkoztatott, rengeteg munkaerőt fogyasztott



el és mamuth ipari vállalatokat terem tett meg. 
Ezeknek az óriási ipari vállalatoknak ólén vagy kül
földi tőkecsoportok megbízottjai és külföldi szak
emberek állottak, vagy pedig néhány orosz tőkés 
és néhány orosz szakember irányította a munkát. 
A munkásoknak igy is, úgy is rossz volt. A külföldi 
tőkés semmit sem törődött a munkásaival, mert 
hasznának egy részét le kellett adni vesztegetésék 
formájában és csak arra igyekezett, hogy minél 
többet préseljen ki, minél gyorsabb idő alatt 
vállalkozásából és a külföldi tőkés által megbí
zott külföldi szakember még a munkásainak 
nyelvét sem értette és ha el is szörnyedt néha 
azon, hogy milyen rettenetes sors jutott osztály
részül az orosz munkásnak, nem volt benne sem
miféle testvéri érzés a munkással szemben, tulaj
donképen félállatnak tekintette, akinek munka
erejét a végsőkig kihasználni a kötelessége. Az 
orosz tőkés és az orosz szakember pedig az 
orosz földesurnak, a jobbágytaríó gazdának jog
utódja volt és nem is tudott embert látni az 
orosz munkásban, még akkor sem ha esetleg az 
apja. vagy nagyapja még jobbágysorban volt.

A cári korm ányzat valami keveset lemásolt 
a nyugati munkásvédelmi intézkedésekből, de 
ez a másolat csak olyanféle utánzás volt, mint 
amikor a belső afrikai néger meztelen testére 
frakkmellényt húz és a fejére cilindert csap. P a
piroson voltak munkásjóléti intézmények és pa
piroson történtek intézkedések a munkás meg- 
védelmezésére mindenféle kizsákmányolás és 
igazságtalanság ellen. Ezekre a papirosokra 
szükség volt, mert a külföldre is kellett valami 
tekintettel lenni, de ezekkel a papirosokkal a gya
korlatban senki sem törődött. A munkás nem is 
tudta, hogy jogai vannak és ha tudta, hogy jo
gok illetik meg, akkor nem merte ezeket a jogo
kat követelni, mert keserves leckékkel tanítot
ták meg arra, hogy a munkásnak csak egy joga 
van, az engedelmesség. A szegénység a kizsákm á  
nyoltság, a testi és lelki nyomorúság, a pálinka, 
a teljes jogtalanságnak érzése az orosz munkás



ság milliós tömegeit lassankint azzá alakította áty 
amit a nyugati szocialista irók lumpen-proleta- 
riátnak neveztek . Ebben a proletariátusban nem 
volt semmiféle önérzet és nem volt semmiféle 
ellenállási erő. A végtelenségig tűrt mindenféle 
kizsákmányolást és ha bárhol valami rés támadt, 
ahol a szenvedélye, az elfojtott nyomorúság ki- 
törhetet, akkor ezen a résen keresztül a tömeg
szenvedélyek vulkánja szakadt fel és borított el 
szennyes izzásában mindent. Ezt ham ar észre
vették a harmadik ügyosztály ügynökei, akik 
meglehetős sokáig a munkásságot használták tel 
arra9 hogy a forradalmi szervezetek akcióit ellen
súlyozzák. A pogromokban, a fekete százak 
szörnyű mészárlásaiban mindig nagy része volt 
az orosz munkásságnak, amely szívesen megitta 
az ingyen pálinkát, amellyel bőségesen traktál- 
ták a rendőrspiclik és még szívesebben kifosz
totta azokat a tulajdonképen proletár negyede
ket, amelyekre a hatóság által szervezett rend
zavarás odairányitotta a tömegek romboló dühét* 

Ebben az időben a tömegrombolás időszaki 
kitöréseinek idejében már volt egy nagyon vé
kony munkásréteg, amely tudott irni-olvasni és 
amely már megismerkedett a szocialista tanok
kal. Ebben a munkásrétegben, ebben az egész 
végtelen birodalom területén szétszórt párezer 
munkásban meg volt a vágyakozás egy egészsé
gesebb élet után, de még benne volt a gyanak
vás minden kaputos ember iránt. Ez m aradt meg 
azután végül az orosz munkásság megszervezé
sében. A jobb élet utáni vágyakozás és a végtelen 
gyanakvás, amely nagyon sokszor juttatta az 
orosz munkásság ellenségeinek kezére azokat a 
forradalmár diákokat, akik a munkásságért 
akartak dolgozni. Tulajdonképen az orosz mun
kásság nevelése továbbra is a munkásságból és 
a munkásság legjobb erőinek felhasználásával 
történt, de éppen azért, mert hiányoztak azok az 
intellektuelek, akik a nyugati munkásságot egy
ségesen megszervezték, az orosz munkásság 
szervezkedése frakciókra. egymásról sokszor nem



is tudó és egymással ellentétes irányban haladó 
titkos munkásszervezetekre bomlott szét. A tit
kosság volt a legjellegzetesebb az orosz munkás
ság szervezkedésében. A titkosság tulajdonké
pen természetes volt, mert hiszen az egyes helyi" 
hatóságok szövetkeztek egymással a munkásszer
vezetek elnyomására és nemcsak a rendőrfőnökök, 
hanem a törvényszéki elnökök is a karrier útját 
a munkásüldözésben látták. A félelem szülte meg 
a munkásüldözést és a munkásüldözésből sar
jadt ki a végtelen gyűlölet, amely az orosz mun
kásságot a forradalmi szervezetek hadseregévé 
tette. A forradalmi szervezetek terveiben mindig 
ott szerepelt a munkásság és ahányszor valami 
forradalmi megmozdulás történt, ahányszor az 
elégedetlenség ellenállásban jelentkezett, a mun
kásság állott a harc első soraiban. Ez a harc ir
tózatosan sok áldozatot követelt. Az orosz helyi 
hatóságoknak különös passziója volt a kozák
roham és a sortüz alkalmazása, úgy hogy Orosz
országban minden télen sorozatosan követték egy
mást az uccai harcok, amelyekben természete
sen a fegyveres erő győzedelmeskedett és ame
lyekben természetesen százával hullottak el az 
orosz munkások. Nagyon sokszor ezeket a har
cokat, ezeket az összeütközéseket valamely he
lyi hatóságnak agent provokateuriei idézték 
elő, hogy valamilyen visszaélésről eltereljék a 
figyelmet, esetleg azért, hogy valamelyik kormány
zónak, vagy rendőrfőnöknek módjában legyen 
érdemeket szerezni. Az érdemszerzés útja igen 
egyszerű volt, összefogtak pár száz munkást, 
akiről a rendőrség tudta, hogy részesei a mun
kásszervezkedésnek, ezeket lázadással és össze
esküvéssel vádolták, esetleg a vádat merénylet
tervekkel súlyosbították és a bíróságok nagyon 
könnyen osztották ki a sok esztendei börtönbün
tetéseket és nagyon könnyen szakítottak el esz
tendőkre családokat a fentartójuktól, ami termé
szetesen fokozta az elkeseredést.

Az orosz börtönrendszer, különösen a szám- 
üzetési rendszer azután valóságos agitátor egye-



temeket létesített, m ert a munkás, aki tudatlanul 
esetleg nagyon gyenge osztályöntudattal beke
rült a börtönbe, ott formális oktatásban részesült 
és mire a börtönből kijutott, mire a szibériai 
száműzetésből hazaért, képzett agitátor volt,
ismert# nemcsak a szocialista tanitások egész 
teóriáját, hanem a tömegszervezésnek minden 
fortélyát is. Maga a cári uralom nevelte tehát 
azokat a vezéreket, akik végül vérbefojtották a 
cári autokrata uralmat.
Az udvar

Az orosz cári udvar bizonyos vonatkozások
ban egyenes folytatása volt a bizánci udvarnak, 
hiszen már Rettenetes Iván a bizánci császárok 
utódjának tekintette magát. A bizánci szellem 
mindig éreztette a hatásait Oroszországban, el
sősorban azért, mert a keresztény hittérítők nem 
Róma, hanem Bizánc felől érkeztek az orosz 
néphez és nem a nyugati, hanem a keleti-bizánci 
kultúrát hozták magukkal. Ebben a keleti-bizánci 
kultúrában uralkodó elv volt a császár minden- 
hatóságának gondolata és a bizánci császárok ha 
már nem lehettek úgy, mint a régi római csá
szárok, istenek és a címeik között nem sorol
hatták fel az isteni méltóságot, legalább szentsé- 
gesek és isteniek voltak. A bizánci császárokat 
halandó szeme alig láthatta, a nagy állami aktu
soknál is csak a legfőbb udvari méltóságok kerül
hettek a császár közelébe és a császárt csak 
térdhajtással lehetett köszönteni. A császár lak
osztálya szent volt. mint a templom és hármas 
őrség zárta el nem a néptől, hanem magától az 
udvartól, mert a bizánci udvarban mindig nagy 
szerepe volt az orgyilkosságnak és a méregnek. 
Ezt a védelmi rendszert az orosz cárok lemásol
ták és amint a bizánci szent palota tilos terület 
volt, úgy tilos terület volt a Kreml és később a 
szentpétervári télipalota. A cár ha nem is volt 
cime szerint szentséges, mégis valamilyen vallá
sos hódolat vette körül, hiszen Isten felkentje és 
Isten egyházának feje volt.



Már ebből is meglátszik a bizánci hatás, de 
még jobban felismerhető a bizánci hatás abban, 
hogy az udvarnak mindig igen nagy szerepe volt 
az orosz politika intézésében. A politikai elhatá
rozások nem a szakértők és a miniszterek meg
hallgatása után születtek meg, hanem udvari 
sugalmazásokra és néha egy-egy alig ismert u d 
vari embernek sokkal több befolyása volt, mint 
azoknak a politikusoknak, akik a felelősséget vi
selték, aki a nép előtt a cári akarat végrehajtói és 
sugalmazói voltak. Az igazi sugalmazok, az iga
zi tanácsadók, sokszor teljesen ismeretlen embe
rek, legfeljebb a nagyon ügyes külföldi követek 
jelentéseiben szerepeltek és ezek a külföldi kö
vetek a bevett orosz recept szerint szerezték 
meg információikat: vesztegetéssel. A külföldi 
diplomácia állandóan számolt az udvari hatássa! 
és a múlt század második felében, amikor az 
úgynevezett kabinetpolitika Európában már meg
szűnt, Oroszországban a külföldi követek még 
mindig arra fektették a fősulyt, hogy jó összeköt
tetéseik legyenek az udvarnál, mert csak igy tá
jékozhattak az orosz politikai irányairól és cél
jairól. Ez a helyzet II. Miklós uralkodása idején 
semmiképen sem javult, bizonyos vonatkozások
ban rosszobbodott.

A cári udvarnak kifelé leghatalmasabb em
bere l'rederiks báró udvari miniszter, a cári ja
vak legfőbb kezelője volt. Ez a balti arisztokrata 
úgy, mint előtte már sok balti arisztokrata, élet
célt látott az udvari szolgálatban és el kell is
merni, hogy tisztakezü és jószándéku ember volt. 
Rendben tartotta a cári vagyonra vonatkozó 
számadásokat és az udvari ceremóniára ép úgy 
tudott vigyázni, mint ahogy ellenőrizni tudta a 
cár személyét védelmező biztonsági intézkedé
seket. Ezen túl azonban nem törődött semmivel 
és tulajdonképen ezzel bizonyította leginkább, 
hogy becsületes és tiszta ember. Nem avatko
zott bele sem a politikai cselszövénvekbe, sem 
az  udvari intrikába és ebben hibázott talán a leg
inkább, mert II. Miklós ép úgy, mint a felesége



tisztelték és szerették az öreg embert, akire hall
gattak volna, ha lett volna mondanivalója. Azon
ban éppen annak az embernek, aki talán becsülete
sen megmondott volna egyet-mást a cárnak, nem 
volt semmi mondanivalója.

Annál több mondanivalója volt Virubova asz- 
szonynak, akinek szerény cime az volt. hogy ő a 
cárné felolvasónője. Egészen rejtélyes az a kap
csolat, amely a cár, a cárné és eközött az erő
sen tatárarcu, túlságosan molett és tulajdonké
pen alárendelt udvari állásban levő asszony kö
zött fennállott. Szinte azt kell gondolni, hogy 
valami beteges, szekszuális rokonszenv kpcsolta 
össze ezt a három embert, m ert a cárné levele
zéséből kiderült, hogy Virubova asszony való
sággal zsarnokoskodott felette és ezekből a leve
lekből az is kiderült, hogy meglehetősen intim 
barátság állott fel a cárné tudtával a cár és V i- 
rűbova asszony között. A cárné ebben a tekintet
ben igazi uralkodónő volt. Sokat tudott m egérte
ni és nagyon m egértette azt is, hogy a cárnak 
esztendőkön keresztül hivatalos barátnője volt a 
szentpétervári opera egyik hires táncosnője. Ezt 
a megértést meg lehet magyarázni, de a Viru
bova asszonyhoz való kapcsolatokat csak orvo
sok tudnák tökéletesen áttekinteni és m egm agya
rázni. Oroszországnak valóságos szerencsétlen
sége volt ez a Virubova asszony, aki bigott és 
szűk látókörű, a korától egy századdal elmaradt 
primitiv nő volt. Az uj dolgokat egyáltalán nem 
tudta megérteni és babonás hajlandóságai nagyon 
kezére jártak azoknak az okkult szélhámosoknak, 
akik be tudtak férkőzni a cári udvarhoz és Viru
bova asszony bűne volt az isf hogy Rasputin a 
csodatevő szibériai paraszt a cári udvarban ha
talmasság lett. Nagyon sok bizonyiték szól emel
lett, hogy Virubova asszony állandóan tanácsok
kal látta el a cárt is, a cám ét is és ez a korlátolt, 
kispolgári észjárású udvarhölgy egész természe
tesen semmit sem tudott megérteni azokból a 
szociális veszedelmekből, amelyeknek felhői már 
a világháború előtt feltornyosodtak Oroszország



felett és egészen termeszeies az is, nogy ez a na
gyon egyszerű asszony, akinek horizontja egy 
falusi birtokos asszony horizontján alul maradt, 
minden politikai reformban, minden szociális jel
legű intézkedésben, de különösen minden fo rra
dalminak tekintett megmozdulásban a cári hata
lom csorbítását látta és asszonyos vak gyűlölkö
déssel fordult minden olyan orosz politikus ellen, 
aki valamilyen reformot akart, elsősorban azon
ban az arisztokrata és polgári származású refor
mok ellen, akikben osztályuknak és a cári ura
lomnak árulóit látta.

Maga Virubova asszony még nem lett volna 
igazi szerencsétlenség. Ez csak egy irányt jelen
tett volna és ha nincsenek a cári udvarban más 
erősen reakciós áramlatok és erők. akkor a Viru
bova által inaugurált babonás és néha gyereke
sen naiv elgondolások nem okozhattak volna na
gyobb bajt, mint hogy a beavatottak előtt nevet
ségessé tették volna az uralkodópárt Ez a n e
vetségesség meg volt, azonban épen azért, mert 
a cári udvarban is volt ellenzéke Virubov tenge
részhadnagy feleségének, a nevetségesség lassan 
kiszivárgott először a péíervári szalonokba, az 
után a klubokba, végül az uccára s a legautok
ratább orosz cár a saját népe előtt nevetséges 
figura lett, a tegoroszabb orosz cárnő. aki a há
ború alatt német rokonait valósággal gyűlölte, a 
hazaáruló, az ország ellenségének szerepében 
tűnt fel a nép előtt. Egészen fantasztikus udvari 
pletykákat terjesztettek majdnem teljes nyíltság
gal arról a függőségről, amelyben a cárt a fele
sége tartotta és vad vádakat kovácsoltak a las
sanként idegileg egész felőrlődött asszony ellen, 
akit a katonák azzal vádoltak, hogy elárulta az 
elenségnek az orosz hadsereg terveit. Ez az ud
vari ellenzék aknamunkájának eredménye volt 
és ez az aknamunka jóval a világháború kitörése 
előtt már megkezdődött.

Az udvari ellenzék látható feje Nikolajevics 
Nikoláj nagyherceg, a cári családnak legerélye
sebb és legképzettebb tagja volt, akit három



nagyhercegnö támogatott, akinek külön politikai 
elgondolásaik voltak. Ez a három nagyhercegnö 
lassan magához kapcsolta majdnem az egész 
orosz arisztokráciát és megnyerte az egész orosz 
sajtót. A nagyhercegnők politikája m ár annyira 
nem volt titok, hogy az angol és a francia lapok 
állandóan cikkeket közöltek a nagyhercegnők 
politikai elgondolásairól, amelyek egy nagy egész 
Európára kiterjedő szláv birodalom ideálját akar
ták megvalósitani. II. Miklós talán veleszületett 
gyengeségből, talán W ittére, legfegyelmezetteb- 
ben gondolkozó miniszterére hallgatva, talán a 
valóságos helyzetet felismerve húzódott ezeknek 
a pánszláv törekvéseknek elfogadásától és nem 
egyszer egészen nyíltan konfliktusba keveredett 
a nagyhercegnők pártjával mert mindig csak er
ről volt szó és nem Nikolajevics nagyhercegről 
aki meglehetősen a háttérben maradt.

Az európai diplomácia nagyon élénk figye
lemmel kisérte ezt az udvari versengést, mert 
teljesen tisztában volt az értelmével és jelentő 
ségével. A központja ennek a  csendben, de s z ív ó s  
kíméletlenséggel folytatott harcnak egy kis gyer
mek volt, a szerencsétlen Alekszej cárevícs, aki
ről mindenki tudta, hogy halálosan beteg, tehát 
a nagyhercegnők számításainak kiinduló pontja 
az volt, hogy Miklós után nem Alekszej, hanem 
a cár nagybátyja, Nikolájevics Nikolái fog kö
vetkezni. A nagyhercegnők pártja, a jövő politi
káját építette ki és amikor az orvosok arról kezd
tek beszélni, hogy Alekszej talán még meg is 
gyógyulhat, amikor Rasputin hatása alatt való
ban ritkábbak lettek a trónörökös életét fenyege
tő érzések, a nagyhercegnek politikája megválto
zott. Most már nem arról ábrándoztak, hogy II. 
Miklós halála után Nikolájevics következik majd, 
hanem arra törekedtek, hogy elkedvetlenítsék a 
várt, megriasszák és valamiképen lemondásra 
bírják. Még nem lehetett kinyomozni egészen, 
hogy milyen kapcsolatok voltak az ellenzéki ud
vari párt és a duma, a néha nagyon hangos orosz 
parlament ellenzéki frakciói között, de az bizo



nyos, nogy valamilyen taktikai együttműködés 
volt a két ellenzéki front között, amelyeknek any 
nyira különböző céljaik voltak.

Az orosz birodalomnak és az egész orosz 
életnek felépítésére a cár mindenhatóságán alapult. 
A cári mindenhatóság gondolata még a forradal
mi szervezetekből sem hiányzott és a forradal- 
mositott munkásság még 1916-ban is szinte babo
násan tisztelte a cár személvét. Ez a tisztelet 
azonban nem volt meg a középosztályban, az in 
tellektuellek, tisztek és az arisztokrácia köreiben 
Az éveken keresztül tartó intrikálás. a háborús 
éveknek Végtelenre megnövekedett pletykálása 
teljesen aláásta a cári párt tekintélyét és ezzel 
tönkre tette azt a földöntúli nimbuszt is, amely 
nemcsak az uralkodó személyét, hanem magát a 
cárizmust is körülvette. Annyit beszéltek a legbe- 
avatottabbak, a cár tehetetlenségéről, a cárné 
hatalomvágyáról és gonosz szándékairól, hogy 
lassankint mindenki elhitte azt, hogy a cár már 
azért sem való Oroszország trónjára, mert telje
sen a feleségének játékszere. Mindig hangosad) 
és mindig erőteljesebb lett az a követelés, hogy 
a cár vonljon vissza, adja át a helyét másnak 
és a nagyhercegnők pártja állandóan olajat ön
tö tt erre a tűzre, amelynek lángjai azután elham
vasztották a cári Oroszországot. A nagyherceg* 
nők pártja még a cári mindenhatóság gondolat- 
világában élt és nem is tudott arra gondolni, 
hogy az elégedetlenséget, amelyet egy lassú pa
lotaforradalom készített elő. nem lehet majd a 
kiszabott irányban tovább vezetni, mert ez az 
elégedetlenség nem egy udvari pártnak a manő
vere, hanem az egész orosz népnek az évszáza
dok óta felgyülekezett orosz elkeseredettségnek 
dühkitörése lett. Ebben a dühkitörésben pusztult 
el az orosz udvar, amely maga idézte fel a v i
hart, amely elsodorta.

Pétervár és Moszkva
Mindig meg volt az ellentét. Pétervár, 

ahogy az oroszok mondották, P jö tr és anyuska,



minden orosz varosoK anyja, a szent Moszkva 
között. Ez az ellentét m ár akkor kezdődött, 
amikor a halálos robotra hajtott parasztok tíz
ezrei a mocsarak közé odacipelték az első há
zakhoz szükséges épületanyagot, amikor az első 
.kalandorok letelepedtek az uj orosz fővárosban. 
A kalandorokkal nem törődött volna Moszkva, 
amely külön akarta élni a maga középkori éle
tet, azonban a cári parancs Pétervárra dirigálta, 
az ősi moszkvai familiákat, amelyek szinte 
szentségtörést láttak abban, hogy oda kellett 
hagyníok a régi faházakat és be kellett hurcol- 
kodníok a gyűlölt idegenek városába. Pétervár 
mindig az idegenek városa maradt. Hiába he
lyezték el ott valamennyi orosz központi hiva
talt, hiába telepítették le lassú és makacs mun
kával az orosz élet igazi centrumait Pétervárra, 
a  centrum mégis Moszkva maradt.

Nagyon jellemző, hogy még II. Sándor cár 
uralkodása alatt is csak az udvari ünnepségek 
idején tartózkodott az orosz arisztokrácia Pé- 
tervárott és amint egy külföldi újságíró, aki 
éveket töltött el Pétervárott, leírja, abban az 
időben, több mint két emberöltővel ezelőtt, az 
orosz szellem nek , az orosz kuturának és ezzel 
együtt az orosz szabadságvágynak a székhelye 
Moszkva volt, a szent város.

Az indusztriálizálódás korszaka nagyon keve
set változtatott Pétervár és Moszkva viszonyán 
A kormány követte a Nagy Péter örökségképen 
rászállt tradíciókat és igyekezett Szentpétervárt 
az orosz iparnak is központjává tenni, amire 
különben földrajzi fekvése is predesztinálta, 
mert a nyugat felé vezető tengeri ut innen volt 
leginkább megközelíthető. Az orosz szivekben 
élő visszavágyás azonban szembeszállóit a kor
mány akaratával és az okosság parancsaival is. 
LJgy amint Szentpétervár körül lassan munkás
telepek létesültek és úgy, amint Szentpétervár 
külvárosai gyárvárosokká alakultak, munkástele
pek és gyárvárosok övezték az ősi orosz vá



rost, Moszkvát is. Még a mindent nivelláló ín~ 
dusztrialízálódás sem tudta megszüntetni az ősi' 
vetélkedést a két orosz főváros között, mert — 
ebben is megnyilatkozott az orosz autokrata 
korm ányzat belső gyengesége — egyetlen cár
nak sem volt ahhoz bátorsága, hogy nyíltan; 
megszüntesse M oszkvának főváros jellegét. A 
koronázás ünnepségét csak Moszkvában lehetett 
megtartani és a Kreml m aradt akkor is a cárok 
igazi palotája, amikor a cárok m ár csak a 
szentpétervári télipalotában éltek és Qacsína 
Peterhof lettek a cári nyári rezidenciák.

Nemcsak az ősi arisztokrácia ragaszkodott 
Moszkvához, hanem az uj szellemi arisztokrácia 
is, amely a kisnemességből, a polgárságból ki
nőve megteremtette azt a különös orosz intel
lektuális osztályt, amely nemcsak olyan írókat 
adott a világnak, mint Lermontov, Turgenyev 
és Puskin, hanem olyan muzsikusokat is, mint 
Muszogorszky és olyan festőket, mint Veres- 
csagín. Ezek a világhírességek mindig megma
radtak a lelkűk legmélyéig orosznak és mindig 
m egm aradtak Moszkvaímádóknak. Szerették a 
régi várost, szerették a különös ősi orosz szo
kásokat, amelyek a moszkvai életet ódon va
rázzsal borították el és atavisztíkusan gyűlölték 
Pétervárt, még akkor is, ha életük nagyobb ré
szét külföldön töltötték, mert Pétervár olywi 
külföld volt, amelyben a külföldnek minden go
noszságát megérezték és amelyben nem volt 
meg a távoli országok idegensége. Pétervár 
próbálta utánozni Moszkvát, minden régi orosz 
szokást m ár csak a cári udvar kedvéért is át
vett a pétervárí uj társadalom, de az idegenek
ből és idegen ajkuakból összeverődött uj orosz 
társaság csak majmolta az orosz életet, de nem 
tudott orosz módon élni. Oroszország belső el
lentéteit és belső válságait csak elm élyítette  
Moszkvának és Pétervárnak ellentéte, mert a 
m eggazdagodott pétervár! társaságnak, a fi- 
nancbáróknak, a dúsgazdag nagyiparosoknak, a



nagy orosz pénzembereknek és messzi földek 
termékeit értékesítő kereskedőknek egész ter
mészetesen m ár csak a helyzeti közelség miatt 
is szorosabb kapcsolataik voltak a kormánykö
rökkel és azokat az elhibázott, sokszor egyene
sen a nép kizsákmányolására irányuló kormány
intézkedéseket, amelyek fokozták az elkesere
dést, a mindig ellenzékíeskedő moszkvai társa
ság a pétervári pénzkergető, haszonleső, gyüle- 
vész társaság befolyásának tulajdonította. Ezek 
között a pétervárlak között nagyon sok volt a 
német, különösen a balti német származású és 
-az oroszok németgyülölete mindig ujabb táplá
lékot nyert, ha valami olyan történt, amit ezek
nek a rovására lehetett irni. Ezek a Pétervárott 
letelepedett németek teljesen eloroszosodtak;
legtöbbször nemcsak a családi nevüket változ
tatták  oroszra, hanem a vallásukat is felcserél
ték, ez mind nem használt, megmaradt a gyű
lölet és megm aradt a gyanakvás. Pétervárról 
nem jöhet jó, mondták Moszkvában és a kül
földi követjelentések mindig hangsúlyozták,
hogy Moszkva ellenzékieskedésének egyik oka 
•a Pétervár elleni öröklött gyűlölet.

Ez a gyűlölködés, ez a titokban folytatott 
és  titokban pusztitó versengés még fokozódott, 
amiiíor a munkásságnak is komoly szerep ju
tott az orosz életben. A munkásság szervezke
dése valószínűleg azért, mert a nyugati hatás 
erősebben volt érezhető Pétervárott, mint 
Moszkvában, az uj orosz fővárosban kezdődött 
és ott terem tette meg az igazi orosz munkás- 
mozgalom formáit. Az első titkos nyomdák Pé
tervárott létesültek és az első titkos szerveze
tek  Pétervárott alakultak meg . Igen érdekes 
hogy a külföldre menekült munkásvezérek a 
Pétervár és Moszkva közötti harcot még a
száműzetésben is folytatták. Londonban, Brüsz- 
szelben, Geníben, Zürichben, egy ideig Bécsben 
és  Párisban is voltak orosz titkos munkásszerve
zetek, amelyek ezekről a távoli helyekről irá-



nyitották az orosz munkásság évtizedekig tartó» 
sokszor merényletekben kirobbanó szabadság- 
harcát. Legtovább a genfi és a londoni közpon
tok tudtak zavartalanul működni. Máshonnan 
részben az orosz követségek befolyására, rész
ben a külföldi munkásmozgalmakba való be
avatkozás miatt eltávolították az idegenben 
bolyongó orosz munká,svezéreket, m ert egyet
len európai kormány sem látta szívesen, hogy 
szeme láttára folytatnak késhegyig menő har
cot a többnyire barátságos cári kormány ellen 
a hozzájuk menekült orosz munkásvezérek. 
Ezek a munkásvezérek azonban nemcsak a cári 
kormány ellen folytattak harcot, hanem egymás 
ellen is harcoltak. Ebben a harcban természe
tesen taktikai szempontok voltak döntők, de 
egész különös módon megállapítható az, hogy 
a moszkvaiak rendesen ugyanannak a taktiká
nak voltak hívet és a péterváriak mindig szem 
behelyezkedtek a moszkvaiakkal. Moszkva és 
Pétervár ősi rivalizálása tehát lenyúlt egészen 
a munkástömegek’ig, amelyeknek pedig igazán 
mindegy lehetett volna, hogy melyik az orosz 
főváros, hiszen amint Moszkvát jobbágyok vére 
árán gazdagították száz templommal, úgy Pé- 
tervárt százezer jobbágy halálával építették fel 
és egészen mindegy volt a munkástömegnek 
az, hogy Moszkvából, vagy Pétervárról kiin
dulva folyik-e a munkáselnyomás politikája. 
Moszkva és Pétervár rivalizálásában mindig 
Moszkva volt a támadó fél és mindig Pétervár 
volt az, amely lépésről-lépésre engedett és 
mindig több teret adott át Moszkvának. A hi
vatalok Pétervárott maradtak, de az ősi orosz 
családokból származó főhivatalnokok amikor csak 
tehették, Moszkvában éltek. Pétervár volt 
Oroszország fogadószobája, hideg és barátság
talan fogadószoba és Moszkva volt a lakószoba, 
amelyben még volt orosz melegség és még volt 
orosz élet. Az orosz a világ legvendégszeretőbb 
népe és abban az időben, amikor a cári rendőr-



ség leplezetlen gyanúval nézett minden K im oz
dít, amikor nemcsak a külföldi diplomaták le
velezését ellenőrizték a harmadik ügyosztály 
kabinet noírj ában — ami különben osztrák ta
lálmány volt és Metternich tökéletesítette — 
hanem az Oroszországba érkező hírességek, 
sőt fejedelmi személyek is ki voltak téve ennek 
a bántó és zaklató hivatali érdeklődésnek, 
minden külföldit agyonkényeztettek. Az idősebb 
Dumas, aki élete legszebb idejének mondta 
azokat a hónapokat, amelyeket Oroszországban 
töltött, egyik levelében arról panaszkodott,
hogy a főkormányzókkial való barátság sem
tudta megoltalmazni attól, hogy kis rendőrspíc-
lik ne kutassák át a csomagjait. Az idegenek 
mégis Pétervárott szerettek élni. Odajöttek a 
külföldi fezőrök, azok a többé-kevésbé jó tár
saságból való szélhámos üzletemberek, akik
vesztegetésekkel és panamázásokkal fertőzték 
az orosz levegőt és akik milliókat kerestek azo
kon a sokszor nem egészen tiszta üzleteken 
amelyeket a külföldi tőkecsoportok a cári kor
mánnyal kötöttek. Ha Moszkvában éltek volna 
a moszkvai jó társaság szalonjai nyíltak volna 
meg előttük, m ert az orosz ember mindenütt 
egyformán vendégszerető, de Pétervárott éltek 
és így csúnya üzleteik minden ódiuma a péter- 
vári jó társaságra szállott rá.

Az orosz irodalmi életnek is egészen külö
nös képet adott Pétervár és Moszkva versen
gése. A múlt század közepe táján még Moszkva 
volt az irodalmi élet centruma, a nagy orosz 
:rodalmí áramlatok Moszkvából indultak ki és 
a nagy orosz folyóiratok Moszkvában jelentek 
meg. Később a múlt század hetvenes évei táján 
bizonyos eltolódás jelentkezett. A napi sajtónak 
mindig nagyobb szerepe lett az irodalom pro
pagálásában és m ert a nagy orosz napilapok 
többsége Pétervárott jelent meg, az irodalmi 
munkának egy része Pétervárra került át, ami 
semmíképen sem enyhítette a Moszkva és Pé-



tervár közötti gyűlölködést. Moszkvában lassan 
kialakult egy duzzogó irodalmi irányzat, amely 
hozzásimult az évszázados duzzogásban meged
ződött moszkvai arisztokráciához és atmíg egy
részt mindent kritizált, ami a cári udvarból, a 
hivatalos korm ányzat köreiből kiindult, más
részt mindennel elégedetlen volt, amit a péter- 
vári reformerek akartak. Ilyenformán egész kü
lönös ellenzéki hangulat szivárgott he még a 
reakciós orosz körökbe is és még a legkonzer- 
vatívebb oroszokban is volt bizonyos örökös 
elégedetlenkedés, zúgolódás, amelynek a hiva
talos körök által támogatott konzervatív sajtó
ban is megérzett a visszhangja.

A cári udvar és a cári korm ányzat Nagy 
Péter elképzelése szerint felette állott kezdet
ben is Moszkva és Pétervár rivalizálásának és 
egészen II. Miklósig megmaradt ez a helyzet 
Ez semmiképen sem könnyítette meg az autok
rata orosz kormány munkáját, m ert sem Péter- 
várra, sem Moszkvára nem támaszkodhatott. 
Csaík azokra támaszkodhatott, akiket meg tu
dott fizetni, illetve akiknek nanamázását és ön- 
kényeskedéseít elnézte. Önzetlen hívei, igazi 
hívei már rég nem voltak az orosz cárnak. 
Legfeljebb a teljes tudatlanságban tartott nép 
tekintett a régi rajongással a cár felé, a nagy, 
állati sorban tarto tt paraszttömeg, amely még 
mindig földi Istent látott a cárban. A többi 
mind, az arisztokrata, a nagyiparos, az intel
lektuális polgári osztály, a kereskedő, az ipa
ros, a munkás, még a kishivatalnokok milliós 
hadserege is többé-kevésbé nyilán ellensége 
volt a cári kormányzatnak és többé-kevésbé jól 
titkoltan ellensége volt magának az autokratíz- 
mus mögé elsáncolt és e sánc mögött tehetet
len rémületben vergődő cári házaspárnak, 
amelynek végül nem maradt más híve és ba
rátja, csak a csodatevő álpap, a szibériai félvad 
paraszt, a miszticizmusból és kéjvágyból össze
tett lelkű Rasputín.



R asputin

Rasputin Grigorij, a titokzatos paraszt ka
landor, az ördögi szemű szibériai varázsló alak
ját homály veszi körül. Ezt a homályosságot a 
vak rajongás és a vak gyűlölet teremtette. A 
forradalom előtti orosz történelem talán legvi
tatottabb embere Rasputin, a titokzatos, a bű
bájos paraszt, mert mig hivei szentet láttak ben
ne, ellenségei és ezeknek száma igen nagy volt, 
Oroszország veszedelmének, lelkiismeretlen go
nosztevőnek tekintették. Az igazság Rasputin 
esetében nincs valahol a középen. A Rasputin- 
probléma nem olyan egyszerű, hogy a közép 
formulájával lehetne elintézni, m ert az orosz ud
varnak esztendőkön keresztül legbefolyásosabb 
embere a félparaszt, félszerzetes csodatevő va
lóban félgonosztevő és félkalandor volt. Össze
tett lelkű ember, akiben a jó küzdött a rosszal, 
akiben a fehér és a fekete éles határvonalban 
találkozott és akinek cselekedeteiben néha a misz
tikus felmagasztosultság, néha az állatias ösztön 
nyilatkozott meg.

Rasputin szibériai parasztcsaládból szárma
zott és a szibériai parasztgyerek életét élte ad
dig, amig az egyik kolostorba került, ahol meg
tanult irni-olvasni, megtanulta a végtelen orosz 
imádságokat és megtanulta az aszkétai életmó
dot. Soha nem volt felszentelt szerzetes . de na
gyon sokáig kóborolt a szibériai falvakban és 
tanyákon, mint prédikáló remete. A remete, a 
jámbor zarándok hozzátartozott az orosz élethez. 
A végtelen orosz utakon tizezrével vándoroltak 
ezek a zarándokok. Rajongók és szélhámosok. 
Istent igazán keresők és Isten nevét csak apró 
kopejkákra felváltók. Ebbe a nagy seregbe állott 
be Rasputin, amikor különböző fegyelmi vétsé
gek miatt, amelyekkel zabolátlan természete fel
lázadt a kolostori rend ellen, még tanulmányainak 
befejezése előtt kitelték a kolostorból. Úgy, mint 
a többi szibériai paraszt, korán megnősült. Meg
házasodhatott, nem volt felszentelt pap, külö-



nősen nem tette íe a szerzetesi fogadalmat, csa
ládot alapíthatott, gyermekei voltak és valami 
kis gazdasága is volt. M egmaradhatott volna a 
falujában, ahol bizonyos megbecsülés is vette 
körül, hiszen tanult, irni-olvasni tudó. bizonyos 
iskolázottsággal biró ember volt. aki a kegyes
ség hírében állott. A vére üldözte el a falujából, 
a sürü, szenvedélyes vére, a rettenetes asszony
éhsége, amely veszedelmes kalandokba sodorta, 
úgy hogy a házasember Rasputinnak a legények 
bosszúja elől menekülni kellett saját falujából, a 
saját gazdaságából. Újra az országutak vándora 
lett és most már tudatosan vándorprédikátor volt. 
Isten kegyelmét hirdette és elragadó ékesszólá
sával olyan zarándoklásokat szervezett meg cso
datevő képekhez, hires kápolnákhoz, hogy ráte
relődött a magasabb klérusnak a figyelme is és 
amikor a polgári hatóságok kezdték közelebbről 
vizsgálgaíni Rasputin dolgait, aki néha vesze
delmes példákkal magyarázta a gazdagok bű
neit, az egyik püspök lépett közbe és Rasputin 
ennek a világtól távol élő, szerzetesi rajongásá
ban mindenben csak szépet látó püspöknek a tá
mogatásával került az európai Oroszországba, 
ami csak kellemes volt neki, mert uiabb asszony- 
históriákba keveredett és a megcsalt asszony ro
konsága halálos bosszúval fenyegette.

Nizsnijnovgorodban újra meggyűlt a baja a 
rendőrséggel. Gyanús ember volt, túlságosan 
nagy befolyása volt a népre és túlságosan so
kat tudott a népnek arról beszélni, hogy isteni 
küldetése van a nép megsegítésére. Túlságosan 
hittek benne és a nizsnijnovgorodi rendőrségnek 
sehogyan sem tetszett ez a szúrós szemű szibé
riai paraszt, aki félparaszt, félszerzetesi gúnyában 
járt az uccákon, kenetes szavakkal dobálózott és 
akiről azt beszélték az emberek„ hogy a keze 
érintésének gyógyító hatása van. Le akarták 
csukni, azonban ekkor már Rasputinnak igen be
folyásos barátai voltak és a nizsnijnovgorodi 
rendőrfőnöknek meg kellett elégednie azzal, hogy 
eltanácsolta Rasputint a városból. Pontosan nem



iéliet követni az útját, de annyi bizonyos, hogy 
legközelebb Moszkvában bukkant fel. ahol megint 
értett ahhoz, hogy beférkőzzék igen előkelő és 
nagytudásu orosz szerzetesek bizalmába, amit 
tulajdonképen csak úgy lehet megérteni, hogy 
Oroszországban mindig volt valami misztikus 
előszeretet olyan egyszerű, tudatlan emberek 
iránt, akik a világ dolgaitól elfordultam az isteni 
kegyelem utján akartak járni. A magasrangu 
szerzetespapok sokkal kevesebbet tudtak a világ 
dolgairól, mint a szibériai paraszt és elhitték en
nek az asszonysóvár embernek, akinek szemeiben 
mindig valamilyen elolthatatlan tűz lobogott, 
hogy ez a tűz az üdvösség és a segítés vágya. 
Amikor Rasputin Pétervárra került, már nagyon 
befolyásos barátai voltak. Iliodor arhimandrita, 
akinek régi összeköttetései voltak az udvarral, 
figyelmessé lett rá és amikor arról hallott, hogy 
Rasputin betegeket tud gyógyítani, valami cso
dálatos és érthetetlen ötlettel arra gondolt, hogy 
Rasputin meggyógyíthatná a beteg trónörököst. 
A trónörökös betegségét tulajdonképen sehogy 
sem tudták megérteni. Dinasztikus okokból az 
udvar soha sem magyarázta, hogy a hesseni 
család öröksége az, hogy nő ágon adja tovább 
a vérzékenységet, ami a fiukban tragikus erővel 
tör ki. A szép hesseni hercegkisasszonyok sok 
felé vitték el ezt a bajt, de sehol a hesseni di
nasztiának ez a betegsége olyan tragédiát nem 
idézett elő, mint Oroszországban. Azok, akik 
hallottak a trónörökös betegségéről, valamilyen 
misztikus, megmagyarázhatatlan oknak tulajdoní
tották a bajt és miután az orvosok nem sokat 
tudtak segíteni, m aga a cári pár is kísérletezett 
mindenféle okkultista módszerekkel, ráolvasások
kal és isteni adományokkal kérkedő emberekkel, 
akik azonban hiába próbálkoztak a szerencsétlen 
Alekszej körül, aki m ár nagy fiucska volt és akit 
meg mindig óvni kellett a legcsekélyebb meg
erőltetéstől, minden hirtelen mozdulattól, mert 
félni kellett, hogy a legcsekélyebb horzsolás, zu- 
zódás, amit a játszadozó gyermek könnyen kap



hat, végzetes vérzést okozhat nála. Rasputin Vi- 
rubova asszony közvetítésével került a cári pár 
elé. Virubova akkor már vakon hitt benne. Ba
rátnői csodákat meséltek Rasputin gyógyitó ké
pességeiről és Virubova asszony a cári párnak 
annyit beszélt Rasputin csodatevő ereiéről, hogy 
az erősen befolyásolható emberpár már a végső
kig felfokozott reménységekkel várta a találko
zást a szent emberrel.

Azóta már nagyon sokszor megírták ezt az 
első találkozást II. Miklós, hesseni Alice és a szi
bériai félvad paraszt között. Egészen bizonyos, 
hogy Rasputin egészen kivételes intelligenciájú 
ember volt, aki értett ahhoz, hogy éppen pa- 
rasztságának hangsúlyozásával tudjon közelfér
kőzni a cári pár leikéhez♦ akinek minden bizal
matlansága és gyanakvása semmivé vált arra a 
gondolatra, hogy csak egy egyszerű paraszt áll 
velük szemben , aki nem akarhat tőlük semmit, 
aki annyira alattuk áll, hogy nem is gondolhat 
arra, hogy befolyásolhatná őket. Rasputin pa
raszti egyszerűsége, bárdolatlansága és naivsága 
valósággal elbűvölte a cárnét és a cár is von
zódott ehhez a furcsa emberhez. Abban minden 
memoáriró megegyezik, hogy már az első talál
kozás után feltétlenül megbízott a cár ebben a 
parasztban, akinek különös tüzü szemei talán 
olyan szuggesztiv hatással voltak a gyenge ideg
zetű cárra, hogy már az első szavak után Ras
putin akarata uralkodott rajta. Annyi bizonyos, 
hogy azonnal Alekszej cárevics közelébe került 
és akármennyire szkeptikusan kell is nézni a dol
gokat az is bizonyos, hogy Alekszejnél ritkábbak 
lettek a vérzések , az erejük gyengült, a beteg 
gyermek szemmel láthatóan frissebb lett, tehát 
csoda történt. A cárné hitt a csodában és amikor 
Alekszej megerősödése már nyilvánvaló volt, 
annyira nyilvánvaló, hogy az udvari intrikának 
azzal kellett számolni, hogy Alekszei lesz valaha 
a cár, a csoda tökéletes lett és Rasputin hatalma 
végtelenné nőtt.

Rasputin nem volt gazember és nem volt



szélhámos. Maga is hitt varázsos erejében. A 
maga módján mélységesen vallásos érzésű ember 
volt. Ebben a vallásosságában erősen eltávolodott 
a hivatalos orosz egyháztól. Valamikor az egyik 
szibériai titkos szektának volt a tagja és ennek 
a  szektának misztikus tanitásai akkor is éltek 
benne, amikor a cári udvarnak leghatalmasabb 
embere volt. Tulajdonképpen soha semmiféle 
rangja nem volt. Hivatalt nem kapott, fizetés 
nem járt neki, adományokból élt. A cári pár, az 
orosz arisztokrácia, az udvar, a spekulánsok és 
álláskergetők ajándékaiból. Itt kezdődik Rasputin 
lelki kettősége.

Ez a csodálatos ember néha heteken keresz
tül betartotta a szigorú orosz böjtnek minden sza
bályát, sanyargatta a testét és valóban úgy imád
kozott, hogy el kell hinni, hogy maga is meg 
volt győződve imájának erejéről. Csodálatos el
képzelése volt az Istennel való kapcsolatról és 
hitt abban, hogy amit tesz és amit mond . az iste
ni akarat. Valószínű, hogy szerette a kis Alek- 
szej trónörököst, mert nem volt rossz ember és 
feltételezhető, hogy szerette azt a gyereket, aki
ről az volt a hite, hogy ő mentette meg. Egészen 
bizonyos, hogy szerette a szegény népet, mert 
nagyon sok adat szól arról, hogy minden hozzá
forduló szegényen segitett. Ismeretlen kis em
bereket, parasztokat, elesett nyomorultakat tá
mogatott és ami Oroszországban szinte hihetet
lenül hangzik, védelmezte a zsidókat is. Nem
csak a gazdag zsidókat, akik természetesen még 
dusabb ajándékokat adtak neki, mint mások, ha
nem szegény, bajbajutott kis zsidókat is. A be
folyása mérhetetlen volt, a szava a cárné előtt 
parancsnak hangzott és minden kívánsága betel
jesedett. Oroszországban, a protekció és a pa
nama hazájában nem volt még egy olyan be
folyásos protektor és még egy olyan^ könnyelmű 
panamista, mint Rasputin, aki pénzért juttatott 
tehetségtelen embereket magas hivatalokba, aki 
vesztegetési borravalókat fogadott el, hogy nagy 
üzletekben megadja a végső lökést és aki egy



szerelmes éjszakát olyan állásokkal jutalmazott, 
amelyekért kevésbé előítélet nélküli asszonyok 
férjeinek évtizedekig kellett dolgozni.

Ez az ember, ez a jóból és a rosszból össze
tett ember két vad szenvedélyének volt a rabja. 
Szerette az asszonyt és válogatás nélkül, töme
gesen fogyasztotta az asszonyt és szerette az 
italt és válogatás nélkül, óriási tömegekben fo
gyasztotta az italt. Néha botrányaitól volt han
gos Pétervár és a cári rendőrségnek uj munkája 
támadt azóta, hogy Rasputin az udvar kegyence 
volt. A cárné parancsára állandóan őrizni kellett 
Rasputint, nehogy valami baia essék és állan
dóan el kellett tussolni azokat a botrányokat, 
amelyeket okozott, nehogy a cárné megharagud
jék, nem Rasputinra, mert arra úgy sem hara
gudott volna meg, hanem a rendőrségre, amely 
nem tudta a botrányok kipattanását megakadá
lyozni,

Rasputin életét három szakaszra_osztják. Az 
első szakasz a paraszt élete, az ismeretlenség
ben vándorló szektárius zarándok bolyongása, 
aki szinte csak gyakorolja m agát az emberek 
feletti hatalom megszerzésében. A második az 
udvari emberré lett Rasputin, a cári pár ke
gyence, miniszterek és tábornokok protezsálója, 
hercegasszonyok szeretője, aki átadja magát az 
élet örömeinek és akit a misztikus erők ragad
nak mindig nagyobb és tökéletesebb örömök és 
korlátlan lehetőségek felé. A harmadik, az utol
só, a tragikus életszakasz, amelyben Rasputin 
a nép embere, a nép érdekeit igyekszik megvé
delmezni, az udvari intrika ellen, amelyben 
Rasputin szinte felmagasztosul, mert a szektá- 
rlus rajongó, talán hipnotizőr Rasputin az egyet
len, aki a cári udvarban megmeri mondani az 
igazat és a békét meri követelni. Rasputin éle
tében sokat vétkezett és sok megbocsájthaíat- 
lan, nehéz bűnt is elkövetett Bukását, tragikus



összeomlását azonban nem a bűnei idézték elő? 
hanem egyetlen, talán igazi nagy erénye, a 
néphez való nagy szeretete és a íz a vakmerő
ség, amellyel a háborús párttal szembeszállva, 
békét követelt.

Rasputin befolyásának növekedése mindig 
uj barátokat szerzett a mindenható paraszti ke- 
gyencnek, de az alatt a négy esztendő alatt, 
amelyben a világháború kitöréséig állandóan 
felfelé iveit csodálatos pályafutása, megnöveke
dett az a kis csoport is, amely az első perctől 
kezdve gyanakvó szemmel nézte a csodatevő 
parasztot. Rasputin ellenségeinek tábora a leg
különbözőbb fajtájú emberekből került össze, 
Az udvari hivatalnokok közül sokan m ár csak 
azért is gyűlölték, mert Rasputínnak olyan elő
jogai voltak, amelyeket semmiféle udvari cere^ 
mónía nem ismert. Bejelentés nélkül léphetett 
be a cári család lakosztályába, Telefonon fel
hívhatta a cárt, vagy a cárnét. Állítólag a cárné 
meglátogatta a parasztot lakásában és Rasputin 
ezt a kivételes helyzetet valami különös pa
raszti gőggel arra  használta ki, hogy amikor 
csak tehette, megalázta az udvarnak azokat az 
embereit, akikkel nem rokonszenvezett, akik 
valamilyen okból magukra vonták neheztelését. 
Ez az udvari társaság azután gondoskodott a r
ról, hogy mindenféle kerülő utakon eljussanak 
a palotába azok a csúnya hírek, amelyek Ras
putin csúnya magánéletéről szóltak és amelyek 
szájról-szájra szálltak a pétervári szalonokban. 
Rasputint gyűlölték a belügyminisztérium és az 
igazságügyminisztérlum magasa'bbrangu hivatal
nokai, mert a szibériai félvad paraszt nagyon 
sokszor beleavatkozott a közigazgatás és az 
igazságszolgáltatás menetébe és egy-egy kis 
cédulája olyan döntéseket hozott, amelyek a 
két minisztériumot sokszor egészen furcsa hely 
zetbe hozták. Különösen gyűlölte Rasputint a 
pétervári rendőrfőnök és halálos ellensége volt 
Nikolajevics Níkolaj nagyherceg, aki talán azért



sem nagyon szerette a csodatevő parasztot 
mert az meggyógyította Alekszej trónörököst. 
A munkásság vezérei szkeptikusan és közöm
bösen nézték Rasputín szerepét. Az újságok 
nem írtak róla, akkor sem, amikor valami cso
dálatos erővel tudta a maga akaratát^ rákény
szeríteni a cári párra, akkor sem, amikor fan 
tasztikus orgiáin valami lehetetlen, elképzelhe
tetlen botrányokat provokált. A neve mégis be
lejutott a nagy tömegbe, felgyújtotta a fantázi
ákat és újra nagy ellenszenvet váltott ki a cári 
uralom ellen, amelynek minden bűnéért valami
képen felelőssé tették Rasputint is.

A gyűlöletnek egész tengere övezte a cso
datevő parasztnak alakját, aki szinte imponáló 
nemtörődömséggel haladt tovább a maga ut
ján. Lehet, hogy paraszti elképzelése szerint 
elég volt az, hogy a cár és a cárné mellette van, 
lehet az is, hogy maga is hitt isteni küldetésé
ben. Nem félt sem bosszúálló hivatalnokoktól, 
sem a dühöngő férjektől, nem félt senkitől.

Éppen ezért ő volt az egyetlen, aki amikor 
a háborús hangulat Oroszországban megerősö
dött, tiltakozni mert a háború gondolata ellen. 
Nagyon lehetséges, hogy Európa sorsa más 
irányt vesz, ha éppen a legtragikusabb pillana
tokban, az egyik forrás szerint egy kocsmai 
verekedésnél, a másik forrás szerint egy félté
keny férj merénylete miatt Rasputin messze 
Szentpétervártól súlyosan meg nem sebesül. A 
betegágyból küldözgette könyörgő leveleit, tá
viratait, amelyekben a béke mellett, a békéért 
szinte megdöbbentő éleslátással mondott rövid 
védőbeszédeket, amelyek azonban vagy elsik
kadtak, vagy ha mégis a cár elé kerültek, ha
tástalanok m aradtak, mert nem volt meg ben
nük a csodálatos szemű parasztnak varázsos 
személyi hatása.

A háborút Rasputin nem állíthatta meg, de 
egészen bizonyos, hogy mindent elkövetett, 
hogy minél hamarabb vége legyen a háborúnak.



A csodatevő, a paraszti nepDOi szármázott is
m erte a paraszti nép nyomorúságát és ismerte 
azt az elkeseredettséget és dühöt, amely évszá
zadok óta íelgyülekezett az orosz parasztság 
kikében. Egészen bizonyosra vehető\, hogy a 
cárné néha jelentkező békevágyának és Nikolai 
Nikalajevics nagyherceg elleni folyton fokozódó 
ellenszenvének egyik előidézője Rasputin volt. 
Rasputin és a nagyherceg között annyira kiéle
ződött a helyzet, hogy amikor Rasputin egy íz
ben azt a kívánságát közölte a cárnéval, ^hogy 
meg akarja látogatni a hadsereget és erről Ní- 
kolajevícs Nikolaj nagyherceget, a főparancsno
kot értesítették, az röviden annyit válaszolt, 
hogy szívesen látja Rasputint a főhadiszálláson 
és mihelyt megérkezik, felakasztatja. Rasputin 
eléggé ismerte a nagyherceget és — nem ment 
el a főhadiszállásra.

Nikoiáj Nikolajevics nagyherceg bukásának 
körülményei még ma is tisztázatlanok. Csak 
annyi látszik egészen bizonyosnak, hogy a cárné 
asszonyi féltékenysége felismerte a nagyherceg
ben, a hadsereg főparancsnokában férjének ve- 
télytársát. A cárné valóban szerette a férjét és 
Rasputin talán úgy szerette a cárt, ahogy a régi 
orosz parasztok szerették az uralkodót. Valami 
teljesen odaadó jobbágyi alázattal, valami töké
letes és szinte a köznapi kereteken túlmenő és 
nem mérhető rajongással. A cárné és paraszt ta
nácsadója azt akarták, hogy ha már háború van, 
ha már az orosz népnek vérezni kell. akkor en
nek a véráldozatnak dicsőséges eredményei a 
cárnak jussanak. A cámét Rasputin biztatta ál
landóan, hogy igyekezzék férjét rábírni arra, 
hogy a hadsereghez menjen, a hadsereg ügyeinek 
vezetését maga vegye át, egy személyben legyen 
cár, tiralkodó és hadvezér. Természetesen ezek 
az intrikák nem voltak valami jó hatással az 
orosz hadvezetés egységére. A cárné befolyására 
igen sok tábornokot cseréltek fel és a főparancs



noknak sok beosztott tábornoka mindig azzal a 
lehetőséggel számított, hogy rosszul jár, ha tö
kéletesen engedelmeskedik a nagyhercegnek, 
mert a magasabb parancsnokságokon tudták azt, 
hogy a cár legszűkebb környezetében nem látják 
szívesen azt, ha a nagyherceg személyéhez kap
csolódnak a sikerek. Mindig akadt olyan tábor
nok, aki szinte a maga kezére akart dolgozni és 
az egykorú feljegyzések szerint egyik-másik tá 
bornoknak összeköttetései voltak azzal az udvari 
párttal, amelynek lelke és irányitó szelleme Ras
putin volt.

Rasputinnak a szerepe nem egészen tisztá
zott a háború két első esztendejében. A cárné 
feljegyzéseiből, levelezéséből. Virubova asszony 
naplójából, amelyben folyton szó esik Rasputin- 
ról, »a mi barátunkról«, »a mi szentünkről, »Gri- 
gorij atyáról«, a »jó tanácsadóról«, kiderül, hogy 
a cárné állandóan értesítette a csodatevő parasz
tot mindazokról a harctéri és politikai esemé
nyekről, amelyek valamilyen fontossággal bírtak 
és mindig kikérte Rasputin tanácsát. Rasputin 
mindenhez hozzászólt, mindenbe belebeszélt és az 
kilátszik ezekből a levelekből, naplókból, hogy 
nem a paraszt csökönyössége, hanem egy nagyon 
okos, józaneszii embernek a beszéde volt Raspu
tin tanácsa. Rasputin világosan látta a dolgokat. 
Tudta, hogy Oroszország kimerült, kifáradt, tud
ta, hogy az elégedetlenség a népben mindig job
ban nő és semmiféle bűvös hatalom, csodatevő 
jövőbelátás nem kellett ahhoz, hogy tudja azt 
is. hogy mindenért a cárt fogják felelőssé tenni. 
A cárhoz a háború ideje alatt nehezebben jut
hatott be, de a cárnéval állandóan fentartotta az 
érintkezést és a cárné gondoskodott arról, hogy 
a cár megkapja Rasputin minden tanácsát még 
akkor is, ha távol van a télipalotától, még akkor 
is, ha a hadseregnél van, vagy messzefekvő kor
mányzóságokban jár, hogy a nép lelkesedését, 
háborús kedvét fokozza. A cári pár táviratváltá
sában állandóan visszatérő név Rasputin és a 
cár szinte minden nap megígéri, hogy követni



lógja Rasputin tanácsait. Ezek a táviratok nem 
m aradhattak titokban, hiszen nagyon sok kézen 
mentek keresztül és csodálatos módon a cári pár 
nem chiffrirozott táviratokban érintkezett, úgy 
hogy alárendelt közegek is tudnak arról, hogy 
Rasputin a békét akarja és lassanként Rasputin 
békeakaratát egybevették a cárné német szárma
zásával és Rasputin és a cárné kémeknek , Orosz
ország ellenségénekt a németek barátiának, a né
metek bérencének tűntek tel.

A cárnénak sok ellensége volt és Rasputin- 
nak sok ellensége volt. Ezek az ellenségek össze
fogtak és most már együtt dolgoztak. Egészen 
fantasztikus hirek keltek szárnyra, amelyekben ki
használták Rasputin ismeretes asszonyéhségét, 
vad és korlátokat nem ismerő érzékiségét, hogy 
a cárné asszonyi, hitvesi hirét is megtámadják. 
Elképzelhetetlen, de valóság, hogy Oroszország
ban nyíltan beszéltek arról, hogy Rasputinnak 
nemcsak hercegasszonyok a szeretői. hanem sok
kal magasabb állású nők is. Ezt a fantasztikus 
hirt erősen alátámasztották azok a tényekről szó
ló suttogások, amelyekben elmondották azt, hogy 
pétervári arisztokrata asszonyok amulettként őr
zik, testükön hordják a paraszt használt ingeit. 
Pétervár előkelő vendéglőiben elégszer láttak 
arisztokrata asszonyokat részegen hemperegni 
Rasputin előtt és el tudták képzelni azt is, hogy 
Rasputinnak, az asszonybüvölőnek hatalma van a 
cárné felett is. Mocskos históriák jutottak ki a 
hadsereghez és a nagyherceg talán megelégedett 
mosolygással irta alá azt a tiszti parancsot, 
amelyben megtiltotta, hogy a tisztek a cárné és 
Rasputin viszonyáról folytassanak »illetlen« be
szélgetéseket. El sem lehet képzelni, hogy tulaj
donképpen mit jelentett ez, hova jutottak a dol
gok, hogy mi történt Oroszországban, hogy mi 
volt az, amikor paranccsal kellett megvédeni a 
cárné asszonyi jóhirét.

Lassan uj ellensége támadt Rasputinnak, ez 
S ir Buchanan, az angol követ volt, aki folyton 
növekvő gyanakvással nézte Rasputin békepoli



tikáját és aki mindig szorosabb kapcsolatba ke
rült azokkal az udvari és katonai körökkel, ame
lyek veszedelmesnek látták Rasputint és vesze
delmesnek látták a cárnét is, mert Rasputin és 
a cárné békét akartak Németországgal.

A cár ebben az időben már ingadozni kez
dett. A paraszt kellemetlenné vált, Rasputin szó
kimondása épugy zavarta a cárt, ahogy zavarták 
azok a botrányos históriák, amelyeket eljuttattak 
hozzá. Többször is megtörtént, hogy szigorúan 
megtiltotta, hogy elébe bocsássák Rasputint, de 
ezeket a fellobbanúsokat a cárné mindig le tudta 
küzdeni. A cár növekvő ellenszenvének híre azon
ban kiszivárgott az udvarból és bátorságot adott 
azoknak, akik a csodatevő parasztban látták a 
veszedelmet és akik talán azt gondolták, hogy 
Oroszországnak szolgálnak, ha elteszik ezt a ve
szedelmes embert az útból,

A szent paraszt okos ember volt, nem lehet 
feltételezni, hogy parasztos ormotlansága és ne
hézkessége csak álarc lett volna. Paraszt volt 
egyszerű és természetes ember, aki majdnem 
ösztönéletet élt. Az ösztöneit azonban nagyon 
ravasz és néha szinte bölcs paraszti eszesség 
kormányozta. Másként nem lehet megérteni azt, 
hogy miként juthatott volna a Szibériából elin
dult hivatásszerű rajongó azokra a csúcsokra, 
ahová az útja elvezette. Okos embernek kellett 
lennie, aki tudott eligazodni politikai cselszövé- 
nyék sikátoriban, aki tudott ambiciózus főpapok 
nyelvén beszélni, aki tudta, hogy meddig mehet 
el a vallási rajongásba, hogy ne kerüljön össze
ütközésbe az államegyház papjaival, akik ezek
ben a dolgokban nem igen értették a tréfát. T a
lán ahhoz, hogy a cárné tökéletes bizalmát és a 
cárnén keresztül a nagyon gyenge cár barátsá
gát megszerezze, nem is kellett olyan sok ra
vaszkodás, olyan nagy ész. A cári pár levelezé
seiből látszik, hogy nagyon egyszerű két ember 
volt ez, akiknek lelkében primitív és babonás 
érzések éltek. Az udvar, a politikusok, a katonák.



a nagy állami szállítók, azonban nem voltait 
primitív emberek, ezekkel tudni kellett bánni és 
Rasputin értette a nagy életmüvészetet, tudta, 

miként kell bánni az emberekkel.
A habom második esztendejében azonban a 

csodatevő paraszt már megingott. Elvesztette 
tökéletes biztonságát. A pétervári rendőrség 
tiszteletreméltó buzgósággal értesítette mind
azokról az állítólagos összeesküvési tervekről, 
amelyeket ellene szőttek és Rasputin beletörő
dött abba, hogy nemcsak lakását őrzik a detek
tívek, hanem még a dorbézolásaira, a szerelmi 
kalandjaira is detektívek kísérik el. Ez az örö
kös detektivkiséret, ez az állandó rendőri véde
lem ép ugv aláásta Rasputin biztonságé'rzését 
ahogy a cárokat és a íőkormányzókat már több 
mint egy század óta nemcsak a merénylők se
rege, hanem az állandó őrizet is üldözött vaddá 
tette Oroszországban. Az üldözött vad darab 
ideig tud védekezni, de azután ellankad a fi
gyelme, már csak a menekülési vágy van benne 
és nem veszi észre, nem érzi meg, hogy mely ol
dalról fenyegeti igazi veszedelem. Ez történt 
Rasputinnal.

Az orosz udvari emberek memoárjaiból, Sir 
Buchana jelentéseiből láthatni, hogy Rasputin 
tisztában volt azzal, hogy az ellenséges érzést vele 
szemben állandóan erősiti békepárti hajlandósága. 
Tulajdonkénem békevárt nem volt Oroszország
ban. A munkásság vezetői állandóan a béke jel
szavával igyekeztek titkos agitációs kőrútjaikon 
nyugtalanítani a már rosszul ellátott és tuldol- 
goztatott gyári munkásságot és a duma néhány 
képviselőjében már talán derengett annak a tu
data, hogy Oroszország nem birja el a további 
háborúskodás terheit és megpróbáltatásait. A 
munkásvezérek és a duma ellenzéki csoportja 
között azonban nagyon kevés kapcsolat volt. A 
kadeítok, a legerősebb ellenzéki parlamenti párt 
vezérei mind a háború folytatásának gondolatá
ban éltek és mivel a kadettok voltak Oroszország



egagresszivebb polgári ellenzéke, senki sem volt* 
aki szót emeljen a béke mellett, ha a kadettok 
hallgattak. Ekkor pedig még nagyon is hallgat
tak, annyira hallgattak, hogy a kadettpárí későbbi 
forradalmi vezérei közül többen önként jelent
keztek frontszolgálatra. A háborús lelkesedés, 
még nem enyészett el, a nagy jelszavak még 
előre lendítették az orosz népet és a békepárt
nak tulajdonképen csak ott voltak hivei, ahol 
legkevésbé lehetett volna őket keresni, a carné 
környezetében, a külügyminisztériumban és a 
hadügyminisztériumban, ahol néhány becsületes 
ember már felismerte a helyzetet és tudta azi, 
hogy a cári Oroszország akkor is elveszhette a 
háborút, ha megnyeri, mert a rengeteg véráldo
zat még a győzelem után is a cári Oroszország
nak tökéletes átreformálását, talán a forradal
mat követeli. A cárné a forradalomtól félt és 
ezért akart békét, ezt a gondolatot Rasputin ül
tette el a lelkében és habár Rasputint többször 
is figyelmeztették, hogy valamiképen foglaljon 
állást a háború mellett ebben az asszonybolond, 
napokon keresztül mértéktelenül ivó piszkos pa
namákat lebonyolitó emberben volt annyi becsü
let, volt annyi meggyőződés és volt annyi hit a 
maga missziójában, hogy nem engedte magát 
megfélemlíteni. Csupán annyit tett meg, hogy 
részt vett a cárné által kezdett jótékony akció
ban és ha éppen úgy tartotta a kedve, akkor 
alaposan megadóztatta a körülötte rajongásokban' 
ájuldozó előkelő asszonyokat cárné valamelyik 
hadikórházának a segítségére. Részegségében  
azután eldobott minden Óvatosságot magától, 
fenyegetőzött, hangosan és durván fenyegette 
azokat a tábornokokat és politikusokat, akik kí
méletlenül pazarolják az orosz nép vérét és mi
kor egy-egy magasállásu főhivatalnok, egy-egy 
tábornok egyik napról a másikra kegyvesztett 
lett és elveszítette minden hatalmát, minden be
folyását, Rasputin nem is titkolta, hogy az ő  
müve volt az, ami történt. Ez már az üldözött



vad menekülési és visszaverési taktikája volt. 
Meg akarta rémíteni ellenfeleit.

Egészen tisztázni sohasem lehet majd, hogy 
miért éppen Juszupov herceg vállalkozott a Ras
putin elleni összeesküvés megszervezésére. A z  
összeesküvésben két fiatal nagyherceg, egy  
dumaképviselő és egy kisebb udvari hivatalnok 
neveit emlegetik és annyi bizonyos, hogy Juszu
pov herceg palotáidban ölték a csodatevő papot. 
Jusupov herceg a felesége révén rokonságiban 
állott a cári családdal. Ez már maga bizonyos 
lehetőségeket adott az összeesküvőknek, akiket 
még jobban megerősitett az, hogy két fiatal 
nagyherceg is bűntársuk volt. Puriskievics du
maképviselő a legkonzervatívabb frakciónak 
volt a tagja és szintén kitűnő összeköttetései 
voltak udvari körökben. Udvari összeköttetés 
volt az, amely Rasputint, a nép emberét eltette 
az útból Egyes hivatalosan meg nem erősített 
vallomások szerint Juszupov hercegnek szemé
lyes okai voltak arra, hogy gyűlölje Rasputint. 
Állítólag az asszonyéhes varázsló megéhezett 
Yuszupov herceg feleségére is, állítólag a nagy
hercegek is ebből az okból csatlakoztak az ösz- 
szeesküvéshez. Ez nagyon lehetséges, de bizo
nyos az, hogy az összeesküvésről még nagyon 
sokan tudtak és nagyon sokan tudtak arról, 
hogy Rasputint meg akarják gyilkolni, a béke
párti embert, a cári család rossz szellemét és 
nem a kicsapongó csodatevőt akarták eltenni 
lábalól.

Rasputin gyanútlanul ment bele a felállított 
csapdába. Juszupov herceg a palotájába hivta 
vacsorára, hogy bemutassa a feleségének. A pa
lotából előbb gondosan eltávolították a cseléd
séget és amikor nem sikerült méreggel megölni 
a parasztot, amikor Rasputin erős^ szervezete 
legyőzte a borába öntött méreg hatását, Juszu
pov közvetlen közelről kétszer rálőtt Ra^putinra, 
akit súlyosan megsebesített. Az összeesküvők 
legnagyobb rémületére a halálra sebesült ember



dulakodni kezdett velük és kijutott a palota kert
jébe, úgy hogy Puriskievics a palota kertjében 
szinte Rasputint kisérő detektivek füle hallatára, 
—■ hiszen Rasputint a Juszupov kert kapujáig 
elkísérték a detektivek — adta le az utolsó lö
vést a szent parasztra, akit ebben a pillanatban 
az összeesküvők is csodás erejű, felsőbbrendii 
embernek tartottak. Rasputin még élt, amikor az 
összeesküvők, a hercegi gyilkosok szőnyegbe 
csavarba kicipelték a Néva jegére, és a jégen 
keresztül bedobták a folyóba.

Két napig kerestette a cárné Rasputint, har
madik nap reggelén nemcsak a holttestet találta 
meg a rendőrség, hanem kinyomozta a gyilko
sokat. Egyiket sem büntették meg . Már túlságo
san nagy volt a gyűlölet a cárnéval szemben. 
Nem lehetett ezt a gyűlöletet fokozni azzal, hogy 
megbüntessék Rasputin gyilkosait. Fegyelmit, 
udvari büntetéseket kaptak csak, érezniök kellett 
a cár kegy vesztését, ez volt minden, amivel a 
cári uralom megtorohatta annak az embernek a 
halálát, aki talán egyedül volt, aki a helyzetet 
felismerve, a népen keresztül akarta megmenteni 
a halálra iíéií cári Oroszországot.

Rasputin haláláról legendák keringtek. A 
csodatevő halála után kiderült, hogy nemcsak az 
udvar, nemcsak a cári pár hitt Rasputinban, ha
nem az orosz népnek igen nagy része is. A pa
rasztok a maguk halottjának tekintették Raspu- 
tiirt ős amikor a forradalmi agitáció már szaba
don tombolt Oroszországban, a munkásságot 
azzal is igyekeztek izgatni, hogy az urak meg
gyilkolták azt az egyetlen parasztot, aki tanács
adóként be tudott járni a cári udvarhoz. Az 
orosz katonaság, a fronthadsereg tompa zúgoló
dással hallott Rasputin meggyilkolásáról és eb
ben a tompa zúgolódásban benne volt már az el
következendő forradalmi viharnak minden rém
sége.

A cárné erejét majdnem teljesen megbéní
totta Rasputin végzete. Megható olvasni azokat



a leveleket, amelyekben férjének panaszkodik,
hogy megfosztották az egyetlen embertől, akiben 
megbízott és akinek csodálatos ereje megvédte 
volna a trónörököst. A cárné ebben a fájdalmá
ban, ebben a gyászában elsősorban anya volt. 
Rasputin tragédiájában azt érezte a legsúlyo
sabban, hogy meghalt az az ember, aki segített 
a fián, amikor egyetlen orvos sem tudott rajta 
segíteni. Ezekből a levelekből az is kiderül, hogy 
a cárné nem volt igazán politikusán gondolkodó 
fő, mert nem érezte meg sem annak jelentősé
gét, hogy le merték mészárolni a cári pár nyil
vánvaló kegyencét, sem azt a veszteséget nenr 
tudta lemérni, amely politikai tekintetben érte a 
cári párt azzal, hogy leölték mellőle az egyetlen 
embert, aki cári udvarban a néppel is törődött. 
Rasputin nagysága éppen ezekből az őt sirató le
velekből tűnik ki. Milyen nagy feladat lehetett 
olyan embereket megnyerni, olyan emberekre 
hatással lenni, akik a saját kis dolgaikon és a sa
ját fantasztikus elképzeléseiken kivül semmit 
nem tudtak a világról.

Rasputin nem akart forradalmat. Egészen 
bizonyos, hogy meg akarta menteni a cári trónt. 
Természetes, hogy az orosz paraszt ösztönével 
ragaszkodott a cárizmushoz, ebben az ösztöben 
volt sok aíaviszíikus szolgaságérzés, de volt 
benne sok rettegés is a jövőtől. Rasputin nem 
volt csodatevő, nem lehet hinni azt, hogy az 
isteni kegyelem rászállt volna erre a dorbézoló 
primiíiv emberre, de józan esze megmondotta, 
hogy a cári trón összeomlása, a cári család 
pusztulása, rettenetes földrengés lesz Oroszor
szágban és amikor a cári családot védelmezte, 
akkor tulajdonképpen ösztönösen azt a szegény 
paraszti népet védelmezte, amelynek végtelen 
szenvedéseket kellett a forradalom megpróbál
tatásaiban viselnie.

Oroszország a háború előtt
A cári Oroszország nagy rejtély volt az eu



rópai diplomácia és az európai közvélemény 
szemében. Oroszországról azt mondották, hogy 
nagy fogház és azok az emigránsok, akik Európa 
majdnem minden nagy városában szervezték az 
orosz forradalmat, igyekeztek az uralkodó re
zsim ellen minél több ellenszenvet kelteni. Az 
orosz börtönök rémségei, az orosz száműzetés 
szenvedései és az orosz nép végtelen nyomorú
sága állandó tém át adtak az újságoknak. Az 
anyag bőséges volt, a feldolgozás azonban meg
bízhatatlan, mert feketét feketére festettek és a 
végtelen sötétségben elveszett maga az orosz 
lényeg. Oroszországot nem értette senki és egy 
francia Írónak az a szellemes mondása, hogy 
Oroszország berendezkedett a merényletek által 
korlátozott kényuralomra, szinte valóságnak lát
szott. Európában mindenki azt hitte, hogy az 
orosz nép nem is tudna megélni a cári zsarnok
ság nélkül, mert hozzászokott a zsarnoksághoz. 
Ezt a zsarnokságot, amelyhez fogható csupán a 
háború előtti, helyesebben a balkánháboruk előtti 
Törökország, az Abdul Hamid Törökországa volt, 
Európa mint adottságot elfogadta és igy számolt 
vele. A számolásnak különös módjai voltak. A 
zsarnoki Törökországban az európai tőke uzso- 
raüzleteket kötött és az európai diplomácia kon
cessziókkal dolgozott. Ezt a módszert teljesen 
nem lehetett alkalmazni Oroszországgal szent
ben, mert Oroszország katonailag nagyhatalom 
volt és mert a cári uralom nem törődömsége és 
herdálása sem tudta elpazarolni a végtelen biro
dalom természeti kincseit. A koncessziók, a dip
lomáciai gyámkodás helyett a szövetségek rend
szerével igyekeztek Oroszországot idegen célok 
szolgálatában állítani, ahogy Katalin cárnő óta 
Oroszország mindig idegen célokért vivta nagy 
háborúit és csak a nagyon szerencsétlen krimi 
háborúnak volt valamilyen nemzeti jellege. Gaz
dasági tekintetben azonban a régi Oroszország 
és a régi Törökország közötti hasonlatosság vi
lágosan szembeszökő. Colin, akit majdnem úgy 
el lehet fogadni élő figurának, szélhámosban



mint Scherlok Holmest detektivben, Frank Heller 
egyik regényében azon csodálkozik, hogy reno
méjukra adó bankárcégek is kötnek üzleteket 
Oroszországgal, pedig Oroszországgal csak 
uzsoraüzleteket kötnek. Ebben a keserű tréfá
ban nagyon sok igazság van. Az európai nagy 
bankcégek, különösen a francia bankok lehetetlen 
feltételek mellett adtak kölcsönöket Oroszor
szágnak és a francia kistőkés valósággal beren
dezkedett arra, hogy az orosz paraszt munkájá
ból éljen, akitől a pénzt számára az orosz állam- 
kincstár hajtja be. A kis francia rentierek vala
hogy ugy képzelték a dolgot, hogy világ végéig 
tart majd az az állapot, hogy negyvenéves ko
rukig szerzett vagyonkájukat orosz járadékban 
helyezik el és kilencvenéves korukig munka nél
kül élnek az orosz paraszt, az orosz munkás ke
serves munkájának jövedelméből.

A cári Oroszország mint katonai emberanya
got szállító és mint kamatot izzadó, kamatot az 
orosz népből kipréselő szerepelt az európai dip
lomácia és az európai bankokrácia elképzelésé
ben. A cári kormányzat, azt a lehetetlen és pon
gyola, szinte amatőr kormányzati rendszert, 
amelyet a múlt század utolsó évtizedeiben kez
dett meg, azonban csak ugy tudta folytatni, ha 
Európában vannak szövetségesei és vannak hite
lezői. Bismarck nagy koncepciója az volt, hogy 
a három császárság a német, az osztrák és az 
orosz császárság szoros szövetséget alkosson és 
Bismarck nem szivesen engedett azoknak az uj 
áramlatoknak, amelyek Oroszországtól eltávolí
tották a hivatalos német politikát. Bismarck bu
kása után pedig különböző, főleg osztrák részről 
történő idegesitések a francia orientáció felé so
dorták az orosz kormányt. A francia politikai, ké
sőbb katonai szövetség az európai liberalizmus 
megítélésében szinte vérfertőzésszerü bűnnek lát
szott. Az európai demokráciának és az európai 
liberalizmusnak még a Dreyfus-per idején is 
Franciaország volt a reprezentánsa és egészen 
fantasztikus volt az a politikai elgondolás, amely



szorosan egybe akarta kapcsolni Franciaországot 
Oroszországgal. Ez a szoros szövetség mégis 
létrejött. A francia köztársaság elnöke testvéri 
csókot váltott minden oroszok cárjával, ami 
Oroszországban sem nagyon tetszett, mert ez a 
francia köztársasági elnök mégis csak polgárem
ber volt és Franciaországban sehogyan sem tet
szett, mert a francia köztáraság politikusainak 
mégis számolniok kellett azzal, hogy az orosz 
cár az egyetlen autokrata uralkodó és az orosz 
cár nevében, sőt akaratából és parancsára ezré
vel visznek börtönökbe olyan embereket, akiknek 
más bűnük nincsen, csak a politikai meggyőződé
sük, olyan politikai meggyőződés, amely Francia- 
országban annyira természetes volt, mint az, 
hogy az ember nem kopoityuval, hanem tüdővel 
lélegzik. Ezt a természetellenes szövetséget, 
amely végül a cári dinasztia bukásáig és a fran
cia kistőkések Oroszországba invesztált pénzé
nek elvesztéséig vezetett, a németellenes politi
ka hozta létre. A francia diplomáciai és úgy félt 
a német terjeszkedéstől, mint az orosz és habár 
az orosz népnek semmi revansgondolata nem le
hetett Németországgal szemben, a Vilmos csá
szári Németországot, a hangos, állandóan provo
káló Németországot Oroszországban jobban gyű
lölték, mint Franciaországban.

Az előfeltételek tehát megvoltak a közös fé
lelem és a közös gyűlölet már előre megépítette 
a szövetség útját és a végső nehézségeket az új
kori Európának legragyogóbb diplomatája, VII. 
Edward angol király hárította el az útból. VII. 
Edwarclnak legnagyobb politikai cselekedete az 
volt, amikor tető alá hozta az orosz-francia szö
vetséget, amely az angol-francia szövetségnek 
kiépítése és tökéletesítése volt és amely óriási 
szárazföldi hadsereget bocsátott Anglia rendelke
zésére. Az orosz-francia szövetség tulajdonkép
pen csak az angoloknak használt, akik erre a 
szövetségre támaszkodva kezdhették meg a be
kerítő diplomáciai munkát Németország  ̂ ellen, 
úgy hogy Anglia, amely Viktória királynő ural



kodásának idején a splendidisolation politikai el
vének alapján állott, Viktória utódjának, VII. Ed- 
wardnak uralkodása alatt rögtön magához ragad
ta a politikai kezdeményezést Európában.

Igen érdekes, hogy ebben a diplomáciai né
gyesben talán az egyetlen politikailag érdektelen 
fél Franciaország volt. Anglia és Oroszország 
között különböző elintézetlen ügyek voltak. A 
középázsiai orosz térhódítás állandóan nyugtala
nította Angliát, amely mindig attól tartott, hogy 
az oroszoknak sikerül a bizonytalan Afganisz
tánt is a maguk politikájának szolgálatába állíta
ni és ezzel megnyílnék az orosz erők előtt az 
India felé vezető szárazföldi ut. Más problémák 
is elválasztották az angol és az orosz politikát, 
Oroszország a maga sokszor dilettáns, de min
dig nagyon ügyes és kíméletlen diplomáciai mun
kájával meglehetősen erős pozíciót szerzett ma
sának a Balkánfélszigeten, ahol még a felszaba
dulási háborúk idejéből különösen Bulgáriában 
és Romániában mindig erős orosz szimpátiák 
voltak. Ezeket a szimpátiákat az orosz imperia
lizmus az európai beteg ember, Törökország el
len fordította, mert az orosz imperialista tervek
nek és az orosz gazdasági célkitűzéseknek egy
aránt fontos volt az, hogy a Dardanellákat meg
nyissa Törökország a Fekete tengeri orosz ha
jóhad előtt, Anglia pedig ép úgy, ahogy most ra
gaszkodik a népszövetségi alapokmányhoz, me
reven ragaszkodott ahhoz a nemzetközi szerző
déshez, amely úgy hatalmazta fel Törökországot 
arra, hogy bármely hatalom hajói elől elzárja a 

Dardanella-szorost, hogy ez a felhatalmazás 
szinte tilalomnak látszott. Törökországnak tulaj
donképpen nem volt szabad megengedni azt, 
hogy a Dardanellákon keresztül más nemzetek 
lobogóit viselő hadihajók vonulhassanak át, mert 
az angol tengerészeti érdek, elsősorban az India 
felé vezető tengeri ut érdekei igy parancsolták, ^

Oroszország keleti politikája a hagyomá
nyos Nagy Péter cár és Nagy Katalin cárné-féle 
politika volt. Csupán ebben a politikában volt va



lami nemzeti jelleg, mert az orosz néo nagy tö
megei előtt mindig rokonszenves volt az a poli
tika, amely a mohamedánizmus ellen irányult, 
amely Törökországot akarta gyengíteni. Sok ré
sze lehetett bizonyos nép8zerüségkeresésnek is 
abban, hogy az orosz diplomácia majdnem két 
teljes évszázadon keresztül mereven kitartott a 
keleti hódítás gondolata mellett és éppen ez a 
népszerűségkor eső politika sodorta bele Orosz
országot a végső háborúba. A balkáni politika 
szembeállította az orosz érdekeket a dunai mo- 
narhia érdekeivel és Németország nemcsak azért 
került ellentétbe Oroszországgal, mert hűségesen 
kitartott a szövetséges sokszor két balkezes bal
káni politikája megvédésében, hanem azért is, 
mert Vilmos császár féktelen szereplési vágyban 
és nem egészen indokolt keleti terjeszkedési el
képzeléseiben egyszerre szembefordult az angol, 
a francia és az orosz keleti érdekekkel. Valami 
fátumszerü volt ebben a német politikában, amely 
azt a hálátlan szerepet vállalta magára, hogy ár- 
kon-bokron keresztül támogassa Törökországot 
— egészen bizonyos, hogy II. Vilmos Abdul Ha- 
mid szultánnal a politikai szükségszerűségen túl 
is rokonszenvezett — és ez a török szimpátia, 
aminek haszna legfeljebb abban mutatkozott, 
hogy a német gyárak többet importálhattak Tö
rökországba és különösen a municiós ipar igen 
jó üzleteket kötött, no meg abban, hogy német 
instruktorok képezték ki a török hadsereget, kel
lemetlen gyanakvást keltett Oroszországban és 
ez a gyanakvás a végsőkig fokozódott, amikor 
Németország a keleti vasút, a bagdadi vasút ter
vével egyenesen a konkurrensek sorába lépett és 
úgy látszott, mintha Németország most már 
Ázsiában is igyekeznék befolyást és esetleg terü 
leti nyereséget szerezni. Ezek a német vágyak, 
amelyék talán nem is jutottak túl a vágyak stá
diumán, nagyobb elkeseredést támasztottak 
Oroszországban, mint Angliában, pedig tulajdon
képpen elsősorban angol érdekekről volt szó.

Az orosz nép minderről nagyon keveset tu-



előtt. A külpolitikai kérdések legfeljebb csak ak
kor érdekelték az orosz közönséget, ha a Bal
kánról volt szó, mert még éltek a lelkekben a ré
gi szláv testvériség propagandájának emlékei, 
mert még mindig elég lendítő erő volt a pán
szlávizmus jelszavában. A többi külpolitikai bo
nyodalom alig érdekelte azt az orosz közönséget, 
amelynek nagyon elege volt azokból a szenzáció
ból, amelyekkel maga az igazi orosz élet ellátta. 
Amikor végzetes szerződéseiket irtak alá a cári 
diplomaták, a cári közigazgatás emberei semmit 
nem tettek abban az irányban, hogy valamikép
pen megnyugtassák a népet és amikor az orosz 
vezérkarban már komolyan dolgoztak a nagy há
ború előkészítésén, az orosz közigazgatás nem 
is gondolt arra, hogy egy népet lelkileg is elő 
kell készíteni egy háborúra. A cári politikának 
végzetes tévedése volt az, hogy számításaiból 
mindenkor kifelejtette a népet. A nép nem volt 
faktor, a nép csak katonaanyag és dolgozótömeg 
volt és ez a számitás hiba volt a legsúlyosabb 
csalódás Oroszország szövetségesei számára. 
Amikor megkezdődött a háború kiderült, hogy a 
népnek sejtelme sincsen arról, hogy tulajdon
képpen miért kell háborúskodnia és az első hetek 
mesterségesen felkorbácsolt ideges lelkesedése 
után már az a közönyösség ömlött el a hadbavo- 
nult orosz tömegeken, amely a legkitűnőbb tak
tikai számításokat és a legjobban felszerelt had
sereg harckészségét is elmálasztia.

Később kiderült, hogy a taktikai számítások 
nem is voltak olyan kitűnőek és kiderült az is, 
hogy az orosz hadsereg felszerelése igazán nem 
volt tökéletes, legföljebb a háború diplomáciai 
előkészitése volt tökéletes.

A diplom ácia
Az orosz diplomácia 11. Miklós cár uralkodása 

alatt is folytatta a már szinte tradicionális orosz 
politikát, amelynek kettős arca volt. Az egyik 
Európa, a másik Ázsia felé fordult, az egyik a bé
két hirdető jámor szándékú volt, a másik eszten-



dokön keresztül ravaszul és kíméletlenül a hábo 
rut készítette elő. II. Miklós cárban semmiféh 
diplomáciai képesség nem volt, hiába volt a kői 
a legnagyobb diplomatájának VII. Edwardnal* 
unokaöccse és hiába volt a múlt század legügye
sebb diplomatájának, Viktória angol királynőnek aj 
unokája. Egészen egyszerű jelszavak után indu 
és a jelszavas diplomácia minden tévedése, bot
lása rövidlátása ránehezedett az orosz politikára, 
amelynek helyzetét súlyosbította a belső nyugta
lanság és a külső gyanakvásnak tudata. //. Miklós 
maga mindig félt a háborútól. A hágai békekonfe
rencia gondolata majdnem teljesen a cáré volt 
Mindenesetre ő volt a kezdeményező és II. Mik
lósnak gyerekes öröme tellett abban, hogy a béke
cárnak nevezték. Egy ízben egészen komolyan 
felmerült annak az ötletnek a terve, hogy a Nobel- 
békedijat II. Miklós kapja meg azzal az idokolás- 
sal, hogy a hágai békekonferencia elképzelése, a 
nemzetközi döntőbíróság gondolata a háborúnak 
a kiküszöbölése és II. Miklósé az érdem, hogy ez 
a terv jámbor ideálisták és fellengző teoretikusok 
vitáiból kikerülhetett és európai diplomáciai tá r
gyalások anyaga lehetett

A békecárnak tragédiája az volt, hogy az ő 
uralkodása alatt kellett a szerencsétlen orosz 
népnek az újkor két legnagyobb háborúját végig
szenvedni. A z orosz—japán háború már modern 
hadviselés volt, amelyben valamennyi nagyhata
lom szakértői az orosz hadsereg hibáin és veresé
gein tanulták a modern háborúskodás minden bor
zalmát és minden uj fortélyát. A lövészárok há
borúnak, a tömeges szuronyrohamnak, a nehéz 
tüzérséggel való előkészítésnek az orosz—japán 
háború volt az iskolája és ebben az iskolában az 
orosz hadvezetőség csúfosan megbukott. Az orosz 
—japán háborút az orosz diplomáciának ázsiai 
terjeszkedési politikája és hagyományos brutali
tása idézte elő, amelyek együtt provokálták az uj 
keleti nagyhatalmat, az uj eddig ismeretlen 
'ázsiai militarista erőt. Ebben a háborúban keser



vesen megbosszulta magát Oroszországnak teljes 
diplomáciai elszigeteltsége. A nemzetközi szerző
dések megakadályozták, hogy az orosz flotta a 
Dardanellákon kijuthasson és igy a feketetengeri 
flotta nem is vehetett részt a küzdelemben, az 
északtengeri flottának pedig óriási kerülő utat 
kellett megtennie rengeteg anyag- és időpazar
lással, hogy eljuthasson azokra a vizekre, ahol 
megmérkőzhetett a japán flottával. Az orosz flot
tának hazájától távol semmiféle bázisa nem volt, 
anyagszükségletét nem pótolhatta és mindenütt 
éreznie kellett az angolok féltékeny ellenszenvét 
és a franciáknak teljes közömbösségét, akik egy
általán nem látták volna örömmel, ha Oroszor
szág győz a távol keleten. Az orosz flotta távol
keleti tragédiájának, tökéletes vereségének rész
ben a diplomáciai előkészités hiánya volt az oka 
és a szárazföldi hadsereg csodálatos harcai is 
egyrészt azért maradtak hiábavalóak, a renge
teg áldozat egyrészt azért volt felesleges vérpa
zarlás, mert a diplomácia gyengesége és teljes 
elszigeteltsége emmiíéle segítséget nem tudott az 
orosz hadseregnek adni. Az igazi ok, a kataszt
rófának végső oka, az orosz flotta és az orosz 
hadsereg elavult felszerelése, ósdi taktikája, pro
tekciós emberekből kikerült hadvezetősége és 
talán a belső lendület hiánya volt. Ezek az okok 
azonban nem voltak annyira nyilvánvalóan látha
tók, mint a diplomáciának tökéletes kudarca és eze
ket az okokat még jobban titkolni kellett a zúgo
lódó és elkeseredett nép előtt, amely minden 
vesztes hadvezérben árulót és minden befolyásos 
urban a hadsereg felszerelését elpanamázó sik- 
kasztót látott, mint a diplomáciai gyengeséget, 
amelyért az ódiomot át lehetett hárítani azokra, 
akik a külföldön aláásták a cári Oroszország te
kintélyét.

Az orosz—japán háború vereségeiből a csú
fos távolkeleti kudarcból, amely nagyon súlyos 
csapást mért a cári Oroszország presztízsére, II. 
Miklós tanácsadói egyetlen helyes következtetést



vontak csak le, azt hogy Oroszország ázsiai te r
jeszkedő politikája csak akkor valósítható meg, 
ha Európában szövetségesei vannak. Nem az 
európai, hanem az ázsiai érdekek vonzották az 
oroszokat először az angolok, azután a franciák 
felé és az ázsiai terjeszkedés, a keleti revans re
ménysége vitte bele az orosz diplomáciát abba a 
vcszedelemes, kockázatokkal teljes európai szö
vetkezésbe, amelyből Európában Oroszországnak 
alig lehetett valami haszna. Oroszország nyugat 
felé már nem terjeszkedhetett. Egészen valószí
nűtlenek voltak azok az álmodozások, amelyek az 
óriási európai orosz vezetés alatt álló szláv ál- 
laszövetség ideálja felé sóvárogtak. A balkáni ál
lamok, amelyek alig néhány emberöltővel azelőtt 
vívták ki teljes függetlenségüket és amelyek ezt 
az uj függetlenséget a külön nemzeti lét megte
remtésére és megerősítésére igyekeztek felhasz
nálni, az orosz rokon gyámkodását, protektorá
tusát, amely igen sokszor sértő és kellemetlen 
formákban nyilvánult meg, tulajdonképpen már 
nagyon nem szívesen tűrték és nem volt bennük 
semmiféle hajlandóság arra, hogy a nagy nehéz 
küzdelmek árán megszerzett függetlenséget az 
orosz terjeszkedés oltárán áldozzák fel. Anglia és 
Franciaország kétszínű politikát űztek ebben a 
kérdésben Oroszországgal szemben. A kétszínű
ség a diplomáciában nagyon sokszor megenge
dett fegyver és az orosz diplomácia a múlt szá
zad elején és derekán, amikor Konstantinápolyban 
szinte az orosz nagykövet dirigált, elég sokszor 
használta sikerrel ezt a fegyvert a nyugati nagy
hatalmakkal szemben. Qorcsakov az uj Oroszor
szágnak egyik legtehetségesebb, de makacs és a 
nagypéteri álmodozásokban megmerevedett dip
lomatája, szinte művészetté tökéletesítette a dip
lomáciai kétszínűséget és szállóige volt az, hogy a 
törökök, akiknek ezer módjuk volt arra, hogy ke
servesen kitapasztalják ennek a diplomáciai ^mű
vészetnek minden fortélyát, nem éppen hízelgő ke
leti virágnyelven a hazugság apjának nevezték c1



í jorcsdfzovot. Az orosz diplomaták valahogyan 
Gorcsakov iskolájában nőttek fel és tradícióit 
folytatták. Az angol és francia diplomatákkal 
való tárgyalásokban, azokban az ügyeskedések
ben, amelyekkel a német diplomáciát félrevezet
ték, mert a német diplomácia és a járszallagján 
vezetett osztrák diplomácia még az orosznál is 
gyengébb volt győztek az oroszok és ha az oro
szok nem tudták azt, hogy a szövetségeseknek el
gondolása az, hogy Oroszország legyen az, aki 
kikaparja a gesztenyét, a németek és az osztrákok 
még azt sem tudták, hogy tulajdonképpen miről 
van szó.

Németország és a dunai monarchia szinte 
végzetszerűen kerültek ellentétbe a cári Orosz
országgal, pedig a majdnem abszolutisztikus Né
metország és a majdnem pszeudo-alkotmányos 
dunai monarhia hivatalos körei voltak még a leg
több megértéssel az orosz belső politika irán t A 
három-császár szövetség gondolata még kísértett 
Bécsben és Berlinben és a Wildhelm-strassen, 
valamint a Balhausplatzon, mindenesetre több 
szimpátiával nézték a cári -Oroszország belső 
ügyeit, mint a Downing Streeten, vagy a Qual 
d’Orsayn. II. Vilmos császár talán a legboldogabb 
lett volna akkor, ha Németország utánozhatta 
volna az orosz belső politika módszereit, és az 
osztrák politika még nagyon emlékezett azokra 
az időkre, amikor a belső lelki rokonság egészen 
szoros szövetségi és barátsági, segitő eredménye
ket hozó kapcsolatokat teremtett az abszolutisz
tikus Ausztria és az autokrata Oroszország kö
zött. II. Miklósban voltak bizonyos német szim
pátiák. Nagyon sok német vér keringett az erei
ben. A nevelése félig angol, félig német volt, a 
felesége legalább annyira volt német, mint ameny- 
nyire orosz lett és Németország valamennyi pro
testáns fejedelmi családja közeli vérszerinti ro
kona volt a cárnak. A cári mindenhatóság, a cári 
isteni megbízatás gondolata egészen természete
sen lehetetlenné tette azt is, hogy a cár Istennek



iient képviselője, az isteni mindenhatóságnak 
földi reprezentánsa és szinte része, el akarja íiznk 
meg akarja semmisíteni azokat az uralkodókat, 
akik Európa közepén ennek az isteni megbíza
tásnak voltak szerényebb reprezentánsai és akik 
tulajdonképpen ahhoz a nagyon kicsi exluziv, vér
ségi körhöz tartoztak, amelynek az orosz elkép
zelés szerint a cár volt a központja. Bismarck 
egyszer elég cinikus formában gúnyolódott arról 
a különös fejedelmi méntelepről, amely a német
séget különösen az orosz dinasztiával rokonsági 
kapcsolatba hozta és sehogyan sem akarta azt, 
hogy az orosz rokonság érvényesülhessen a belső 
német politikában, amire mindig volt bizonyos 
hajlandóság, nemcsak a cári udvarban, hanem 
azoknak a kisebb német fejedelemségeknek udva
raiban is, amelynek uralkodó famíliái tulajdonkép
pen minden erejüket és befolyásukat annak kö
szönhették, hogy rokonságban állottak a hatalmas 
cári farmiiával. Az oldenburgí, a hesseni, a hol- 
steini, tehát a mecklenburgín, a koburgi és még a 
Hohenzollern-familiának is nagyon sok oka volt 
arra, hogy háls legyen a Romanovok iránt, de 
II. Vilmos csillogó és parancsoló egyénisége való
sággal provokálás volt unokatestvérével II. Mik
lóssal szemben. II. Vilmos elkövette azt a végze
tes hibát is, hogy atyáskodó és tanácsokat oszto
gató leveleket küldött a cárnak, belebeszélt nem
csak diplomáciai terveibe és belső volitikáiának 
kérdéseibe, hanem még az udvari intrikákba és a 
lamináris zavarokba is. Az uralkodó mindenkor a 
maga családjának korlátlan hatalmú ura volt és 
még a nagyon alkotmányos Angliában is talán az 
egyetlen akinek nincsennek meg teljesen az al
kotmányos polgár jogai, az uralkodóház tagja, 
aki teljesen alá van vetve az uralkodó, a családfő 
hatalmának. VII. Albertnek keservesen kellett 
megtanulnia ezt a princípiumot a nagy Viktória 
uralkodása idején, aki a wallesi herceget ötven- 
esztendős korában is úgy leszidta, mint egy kis
gyereket, ha elkésett egy ebédről és aki nem en-



gedíe meg, hogy az asztainoz üljön, ha elkövette 
az uralkodóval, a királynővel szemben azt a meg
bocsáthatatlan ettikettsértést, hogy elkésve érke
zett. Ha ez igy volt Angliában, akkor el lehet 
képzelni, mennyire igy volt Oroszországban, kü
lönösen azó La, hogy a hesseni hercegnőből lett 
orosz cárné a maga kis családjának, a legszűkebb 
uralkodócsaládnak belső gyengesége miatt állan
dóan féltőkenykedett, a nagyobb körű uralkodó 
családra, a cári familia egyes nagyhercegeire. A 
cárnénak amint azóta tudjak, igen sok oka volt 
erre a féltékenységre és gyanakvásra és a cárné 
még hazulról bizonyos ellenszenveket hozott ma
gával //. Vilmossal szemben, mert a hesseni ural
kodó famíliával szemben a Hohenzollernek elkö
vettek bizonyos igazságtalanságot és a cárné 
odahaza megtanulta azt, hogy az erőszakos és 
könnyelmű, mindenkit nevetségessé tevő »Viliitől« 
félni kell. Különösen félni kellett neki, aki tudta 
azt, hogy férje befolyásolható. II. Vilmos és II. Mik
lós között egy ideig volt is valami rokoni barátság* 
valami közeli nexus, amely azonban a cárné be
folyására, a cárné örökös figyelmeztetései és gya
nakvásai miatt ellanyhult és miután végső ered
ményben az udvar, vagyis a cár, tehát tulajdon
képpen az erősebb akaratú cárné irányította az 
orosz diplomáciát, be kellett következni a teljes 
szakításnak Oroszország és Németország között, 
amelyet II. Vilmos sehogyan sem akart, de ame
lyet szinte érthetetlen vakmerőséggel és a gye
reknek tűzzel játszó kedvével állandóan provo
kált. Ez a szakitás azután egyaránt végzetes lett 
az orosz Romanovokra és a porosz Hohenzoüer- 
nekre.

A nag y  háború
A világháborúban az orosz hadvezetőség 

egyetlen szempontot ismert csupán, az óriási tö
megek felhasználását. Az orosz vezérkar vala
mennyi számítása azon alapult, hogy az orosz 
hadsereg túlnyomó ereje a központi hatalmak vo



nalait elsöpri, áthatol a Kárpátokon, mélyen be
nyomul Poroszország szivébe és olyan kétségbe
esett helyzetet teremt a központi hatalmak szá
mára, hogy azoknak nem lesz módjuk az ellen
állást tovább folytatni. Ezt a hadiíervet a francia, 
és az angol vezérkar ismerte és jóváhagyta. P a
risban és Londonban arra számítottak, hogy az. 
óriási orosz hadsereg arra fogja kényszeríteni a 
központi hatalmakat, hogy határaik védelmére 
koncentrálják minden erejüket és igy lesz mód
juk a nyugati fronton komoly támadásokat foly
tatni hosszabb ideig.

Azok a memoárok és azok a naplőjcgyzetek, 
nagy diplomatáknak és hadvezéreknek levelezé
sei, amelyek a világháború után nyilvánosságra 
kerültek mind azt bizonyítják, hogy nemcsak 
Szentpétervárott, hanem Párisban is rendkívül 
sokat vártak az orosz hadsereg számbeli fölényé
től és nemcsak a nyugati front főhadiszállásán, 
hanem az orosz főhadiszálláson is azt gondolták, 
hegy az orosz embertartalékok kimerithetetle- 
nek. Amikor a nyugati fronton valamilyen baj 
fenyegette a szövetségesek ügyét, sürgető sürgö
nyök repültek Oroszországba és a diplomáciai 
nyomás minden eszközének felhasználd sával 
kényszeritették az orosz hadvezetőséget az orosz 
katonaság feláldozására is, ha ezzel valami köny- 
nyebbséget lehetett szerezni a nyugati fronton 
küzdő szövetségesekkel. Az orosz hadsereg volt 
az állandó, kellemetlen és kimerítő nyomás, 
amellyel mindig megzavarhatta az antant hatal
mak központi hadvezetősége a német hadsereg 
terveit. Ezt belátták még azok az orosz táborno
kok is, akik néha elszörnyedtek azon, hogy^ a 
hadviselésnek ez a módja milyen rengeteg vér
áldozatot követel az orosz néptől. Mindjárt hoz
zá kell tenni azonban, hogy sem Nikolájevics Ni-- 
koláj nagyherceg, a főparancsnok, sem az egyes 
hadseregtábornokok nem érezték azt a vesze
delmet, amely igy következik el lassan minden 
•ejgyes támadással egész Oroszországra és az 
egész orosz népre. Nemcsak taktikai okokból, ha



nem sokszor szinte Isíenkisértö játékos kedvből 
is kockára tették egész hadosztályoknak a sorsát 
ós az emberanyaggal egyáltalában nem takaré
koskodtak. Az osztrák-magyar hadijelentések ál
landóan hangsúlyozták azt, hogy a földszinti tá
bori ruhás orosz tömegek mint valami folyan zú
dultak minden egyes támadásnál a központi ha
talmak állásai felé és sem az ágyutüz, sem a 
géppuskák pusztítása nem tudta ezt a rettenetes 
tömeget, amelyet egy irtózatos erejű akarat haj
tott előre, megállítani.

Egészen bizonyos, hogy ez az orosz taktika, 
amelyet már a napóleoni háborúk idején követ
tek az orosz tábornokok, az emberanyagnak a 
kíméletlen felhasználása, nagy előnyöket biztosí
tott az orosz hadvezetőségnek. Ezek a nagy elő
nyök komoly győzelmekhez vezettek és ha jól 
megszervezik az emberanyag és a hadianyag 
utánpótlását, talán soha nem roppan össze az 
orosz hadsereg, talán a romboló erők agitációja 
soha nem tud eredményt elérni, mert a győzel
mek mindig elfeledtetik az áldozatok nagyságát, 
Az orosz tábornokok már a háború első eszten
deiben felismerték a helyzetet és minden ve
szedelmét, a főhadiszállás állandóan azt köve
telte, hogy a polgári igazgatást is helyezzék ka
tonai felügyelet alá, azonban nemcsak az egyes 
minisztériumok féltékenysége, hanem a cárnénak 
dinasztikus okokból származó gyanakvása is 
állandóan meghiúsította ezeknek a terveknek 
valóraváltását és igy a polgári adminisztráció 
a háború legnehezebb megpróbáltatásai között is 
a régi nemtörődöm orosz tempóban folyt tovább. 
Nemcsak az történt meg, hogy hónapokig vesz
tegeltek egyes vasúti állomásokon a harcterek 
közelében annyira szükséges vasúti kocsik, nem
csak az történt meg. hogy úgy, mint az o ro s z -  
japán háborúban, szédületes panamázást folytat
tak az anyagbeszerzésnél, hanem, amint az egyik 
orosz tábornok emlékirataiból tudjuk, az a hihe
tetlen és elképzelhetetlen könnyelműség is meg
történt, hogy a besorozott újoncokat a polgári



hatóságok elfelejtették be ¡-ívni és valósággal el* 
apadt, igaz, hogy csak pár hétre. az emberanyag 
utánpótlása. A rendetlenségnek, a szervezetlen
ségnek és a könnyelműségnek ez volt a csúcs
pontja és ha minden háborúskodó országban vol
tak is hasonló visszásságok, ilyen arányban és 
ilyen formában elképzelhetetlenek voltak.

A cári udvar igen sok ideig meglehetősen 
tájékozatlan volt a harctéri eseményekről és az 
igazi helyzetről. A cár maga soha nem volt ka
tona és környezetében legfeljebb udvari tábor
nokok voltak, akik megtanulták az orosz udvar 
legfőbb szabályát, azt, hogy soha sem szabad 
az uralkodónak kellemetlen igazságokat elmon
dani, mert először arra haragszik meg, aki fel
nyitja a szemét. Nem is volt senki nagy Orosz
országban, aki felnyitotta volna II. Miklós cár 
szemét. A cár még 1915-ban is abban a boldog 
öncsaló hitben élt, hogy a katonák lelkesedéssel 
indulnak a halálba, csak azért, hogy meghal
hassanak a cárért. Egészen megható az a naivi
tás, amely a cárnéhoz intézett leveleiből kitűnik, 
mert ebből azt látni, hogy a betanított hurrázást, 
amely az orosz hadsereg szolgálati szabályzata 
szerint kötelező volt és gyakorlott, ütemes tem
póban folyt, ha az uralkodó megjelent az arc
vonal előtt, a cár igazi lelkesedésnek, a népsze
retet megnyilvánulásának érezte. A cár még 
mindig azt hitte, hogy az a katonaság, amely 
abban a tudatban indul a harctérre, hogy onnan 
nincs is visszatérés, boldog, hogy a harctérre 
mehet.

A legnagyobb baj tulajdonképpen az volt, 
hogy ez a háborús lelkesedés nem volt meg és 
az orosz hadvezetőség egyáltalában nem értett 
ahhoz, hogy lelkesedést teremtsen. A háború első 
hónapjaiban, amikor elhitették az orosz néppei, 
hogy egy német invázió ellen kell harcolni és a 
szent orosz földet kell megvédelmezni, volt még 
valami lelkesedés. Ez azonban ellanyhult, ami
kor a háború a végtelenségig húzódott és amikor 
a harcoló katonák, még a front-tisztek is ugy



érezték, hogy csak ágyutölteléknek tekintik őket 
és  amikor az orosz hadsereget valósággal meg« 
mérgezte az a hiedelem, hogy a szörnyű áldoza
tok azért maradnak eredménytelenek, mert a 
legfőbb helyeken árulók vannak. Valóságos kém - 
pánik uralkodott Oroszországban, Nagyon jól 
tudjuk, hogy a kémpánik meg volt Németország
ban is és a mozgósítás első napjaiban német tisz
teket támadtak meg az országutakon, Németor
szág szivében, mert azt hitték, hogy álruhás ké
mek. Ezt az őrültséget azonban a német energia 
hamar elfojtotta. Oroszországban a katonaság és 
a polgári hatóságok féltékenykedése, a cári ud
varban folyó intrikák a kémpánikot állandóan 
növelték és állandóan ébrentartották. Mindenki 
kémgyanus volt és mindenkiről elhitték, hogy 
áruló, még a cáruéról is.

Az elkedvetlenedést azután speciális orosz 
bajok is fokozták. A hadsereg ellátása elképesz
tően gyatra volt. Megtörtént, hogy Oroszország
ban, a világ leggazdagabb országában, nem küld
tek ideiében élelmiszert egyes frontrészek felé, 
még akkor is, amikor a mögöttes országrészek
ben bőségesen meg volt az élelem. A tisztikar, 
különösen a magasabb parancsnokságok és a le
génység, a frontezredek életmódja között óriási 
különbség volt és az orosz hadsereg demorali- 
zálásában nagy része volt azoknak a híreknek, 
amelyek arról szóltak, hogy a magasabb pa
rancsnokságokon nagy dáridók, valóságos or
giák folytak még olyankor is, amikor döntő üt
közetben, véres harcban állottak a fronton levő 
csapatok. Nikolajevics Nikoláj nagyherceg ebben 
a kérdésben nem ismert tréfát és néhány magas- 
rangu tábornokot éppen azért csapott el, mert 
rájuk bizonyosodott, hogy döntő pillanatokban 
többet törődtek a pincéjükkel, a borkészletükkel 
mint a reájuk bízott csapatokkal, vagy a muníció 
utánpótlásával.

A legnagyobb baj természetesen a muníció 
utánpótlásával volt. Ember volt elég Oroszor
szágban, bor, olaj, vas, szén, minden volt, de



nem volt meg az a nagyipar, amely nélkül mo
dern háborút nem lehet viselni és Oroszország
nak nem volt Rathenauia és nem volt Clemen
ceau ja, akik megszervezzék a háborús ipart. A 
szövetségesek nagyon messze voltak és csak ta 
nácsadókat küldhették, néhány kiváló mérnököt, 
néhány igen erélyes organizátort, de egész gyá
rakat és gépeket nem küldhették. Csak a tengeri 
utón lehetett volna Oroszországba anyagot szál
lítani és Kitchener lord tragédiája azt bizonyí
totta, hogy a tengeri ut egyáltalában nem biz
tonságos. A német tengeralattjárók ellenőrizték 
az Oroszország felé vezető tengeri utakat és 
Oroszország a nyugati szövetségesektől nagyon 
kevés anyagsegélyt kaphatott csak. Saját ipará
val kellett végigküzdenie a háborút és kiderült, 
hogy ha az orosz hadvezetőség egész modern 
volt is, hogy ha magában az orosz hadseregben 
érvényesültek is a legmodernebb taktikai szabá
lyok, mindez semmit sem ért, mert semmiféle 
organizáció nem volt a háborús iparra és a há
borús ipar tulajdonképpen csak a nyerészkedés
nek eszköze volt. A hadiszállítók milliókat hará
csoltak össze, és hogy az óriási sápokat meg
fizethessék és mégis óriási keresetük legyen, si
lány anyagot dolgoztak fel, tehát silányan, gyat
rán tudták csak a hadsereg felszerelésének után
pótlását biztositani. A másik nagy baj az volt, 
hogy a munkásságot egyszerűen berendelték a 
gyárakba hadimunkára és azt m agyarázták a 
munkásnak, hogy a legkisebb bérrel is meg kell 
elégednie, mert még mindig jobb dolga van a 
gyárban, mint a lövészárokban. A munkás ezt 
nem akarta belátni, a munkás sehogy sem tudta 
megérteni, hogy a gyárosnak sem kell a lövész- 
árokban lennie és a gyárosnak mégis milliókat 
lehet keresni, mig neki csak éhbért fizetnek és 
halálra dolgoztatják. Az orosz hadsereg felbom
lása, lelki szétzüllése nem a lövészárokban kez
dődött, hanem a mögöttes országrészeken, elsőso?- 
ban az ipari városokban, a nagy gyári centru
mokban, mert a polgári adminisztráció ezen a



ponton is csődöt mondott és nem gondoskodott 
a háborús iparban dolgozó munkásság megfelelő 
élelmezéséről. A fronton néha nem kaptak enni 
a katonák, a gyárakban azonban heteken keresz
tül csak leszállított adagok jutottak a nehéz testi
munkát végző munkásoknak és igy egész termé
szetes, hogy az elkeseredés először a gyárakban 
jelentkezett, mert az éhes gyomor mindig elke
seredést támaszt. Ez az elkeseredés eleinte szer
vezetlen volt, szinte azt lehetne mondani, hogy 
önmagában született, de éppen ezért mindig több 
és több embert ragadott magával, mindig több 
és több embert fertőzött meg a minden mindegy 
és mindenképpen rossz, a két szörnyű orosz jel
mondat bacillusaival.

A nagy rendetlenség
Az orosz közigazgatás sohasem volt hires 

arról, hogy valami nagy rendet tartott volna. 
Európai ember elképzelése szerint a rend a kor
mányzásnak és a közigazgatásnak az alapja, 
azonban Oroszországban soha sem volt ebben az 
értelemben rend. A magasabb hivatali pozíció
kat protekció, rokonság esetleg olyan szolgála
tok szerezték meg, amelyekről nem volt ajánlatos 
és nem volt illő dolog beszélni és a nagy háború 
kitörése igen fontos helyeken olyan embereket 
talált, akik teljesen alkalmatlanok voltak annak 
a munkakörnek a betöltésére, amely hivataluk 
szerint köteleségük lett volna. Természetesen 
arra senki nem gondolt, hogy ezeket az embere
ket eltávolítsa helyükről, mert majdnem mind
egyiknek kitűnő protektora volt és a cári Orosz
országban nem volt olyan magasrangu ember, 
aki be mert volna nyúlni a protekcionizmus da* 
rázsfészkébe-

Nikolajevics Nikoláj nagyherceg volt az 
egyetlen, aki legalább megpróbálta a protek
ciós alkalmatlanok és semmitevők ellen eljárni, 
azonban kísérletei egymás után kudarcot vallot
tak, mert a belügyminisztériumban nagyon jól



tudták azt ,hogy a cár nagybátyja és a cári ko
ronának legközelebbi várományosa nem kedvelt 
személyiség az udvarnál és alárendelt osztály
főnökök is ujjat mertek huzni a cári hadsereg fő~ 
parancsnokával. Nikolajevics Nikoláj néhányszor 
erélyesen próbált rendet csinálni, néhányszor 
egész gorombán, ami különben stílusához tarto
zott, tiltakozott azok ellen a hivatali huzavonák 
ellen, amelyekkel rendszabályait szabottálták, de 
végeredményben soha semmit sem tudott elérni, 
még azt sem tudta keresztül vinni, hogy Péter- 
vár teljesen tehetetlen rendőrfőnökét elmozdít
sák állásából.

A cári hadsereg főparancsnokának nagyon 
sok oka volt arra, hogy a közigazgatás kérdé
seibe beleszóljon, mert az adminisztráció ügye- 
fogyottsága és könnyelműsége egészen súlyos 
bajokat okozott a hadsereg ellátásában és ami 
ugyanolyan fontos volt, a mögöttes országrészek 
dolgozó népének ellátásában. A cári adminszt- 
ráció hibáit és rendszertelenségeit végső ered
ményben a cári hadseregnek kellett megszenved
ni és a központi hatalmaknak legjobb szövetsé
ge ssük ez a minden téren jelentkező rendetlen
ség volt.

A rendetlenség még ott is egészen fantasz
tikus tévedéseket okozott, ahol a cári közigaz
gatást legkitűnőbbnek látták, a kémelháritásban 
a kémek ellenőrzésének munkájában. A kémel- 
háritó munka, az idegen kémek ellenőrzése és 
működésűk eredményérek megsemmisitése min
denütt a vezérkar feladata volt. A vezérkar ter
mészetesen egyoduí nem dolgozhatott, azok az 
ügynökök, akik a vezérkar zsoldjában állottak, 
nem voltak elegendők, hogy azt a rengeteg sok 
kémet megfigyelhessék, akik részben a semle
ges skandináv országokon, részben Románián, 
részben a frontokon keresztül jutottak el Orosz
országba és a vezérkarak a harmadik ügyosz
tály, a csendőrség és a rendőrség szolgálatait 
is igénj^be kellett venni. Ebből világos káosz ke



letkezett. M egtörtént az, hogy a vezérkar em 
berei letartóztatták a csendőrség közegeit és 
megtörtént, hogy a német kémek az összesze
dett anyaggal kijutottak Oroszországból még 
akkor is, amikor m ár üldözőbe vették őket, mert 
a különböző hatóságok összevesztek azon, hogy 
tulajdonképpen melyiknek van joga eljárni.

Ez csak egyetlen kirivó különösen megdöb
bentő példája annak az orosz rendetlenségnek, 
amely megrémítette a szövetségeseket és amely 
megbénította az orosz hadsereg munkáját. Ar
ról már szóltunk, hogy még az újoncok utánpót
lásában is történtek tévedések és hanyagságok, 
de azt amit a hadiszállitási panamákban Orosz
országban elérni tudtak, azt tulajdonképpen el 
sem lehet képzelni. Mindenki panamázott, egy 
hadügyminisztert a háború alatt kellett elcsapni, 
mert kiderült, hogy részt vett olyan panamák
ban, amelyek rengeteg kárt okoztak a kincstár
nak és döntő pillanatokban megnehezítették a 
hadsereg operációit. A panamákban mindenkinek 
volt valami része, mindenki keresett a kiömlő 
véren és a vér valóban arannyá vállott, mert 
azok, akik értettek az aranycsinálásnak ehhez a 
szörnyű módjához, nagyszerű üzleteket köthet
tek a keresztül-kasul korrumpált Oroszország
ban. Táncosnők és miniszterek feleségei vállal
tak hadiszállitásokat, az ellenőrzést alárendelt 
kishivatalnokok végezték, akiket már párezer ru
bellel is meg lehetett vesztegetni és a magasabb 
parancsnokságok, a magasabb hivatali méltósá
gok ebbe az óriási üzletbe természetszerűleg 
kapcsolódtak be, mert talán kinevették volna azt, 
aki nem akar keresni a nagy háborún. Egyesek 
azzal vádolták meg Virubova asszonyt, a cárné 
legbizalmasabb udvarhölgyét, hogy szintén ré
sze volt a panamákban, de minden látszat amel
lett szól, Virubova asszony ezt a bűnt nem kö
vette el. Rasputint már nem lehet annyira egy
szerűen elintézni, mert Rasputin szenvedélyes 
rrotezsáló volt és borozás, mulatozás közben



összebarátkozott a leglehetetlenebb, a leglelkiis
meretlenebb emberekkel, akiket erélyesen és 
minden akadály legázolóan protezsált óriási üz
leteiknél. Úgy látszik, hogy Rasputint üzleti ér
dek nem vezette, csak az a paraszt gőg, amely- 
Iw l meg akarta mutatni, hogy mindenkinél ha
talmasabb és az akaratát mindenkor kérésziül 
viheti. Rasputínnak ez volt a legnagyobb hibája, 
fékezhetetlen akaratosság, amellyel beavatkozott 
mindenbe és kegyenceit olyan helyekre állította, 
ahol semmi hasznosat dolgozni nem tudtak és 
ahol végzetesen fokozták az orosz rendetlen
séget.

A nép hamarosan észrevette, hogy mi tör
ténik, hamarosan meglátta, hogy a Pjnzét és a 
vérét elpocsékolják. A munkás szervezetek, a 
különböző titkos forradalmi társaságok már 
1916-ban elkezdték azt a romboló munkát, 
amellyel éppen a rendetlenségek, a lopások, az 
össze-vissza panamázások felhasználásával há- 
boruellenes hangulatot teremtettek. A pétervári 
angol nagykövetség jelentéseiben állandóan 
visszatérő panasz az, hogy Oroszországban 
senki nem tud semmit a titkos szervezetek rom
boló agitáció ja ellen és ugyanakkor, amikor er
ről a romboló agitációról panaszkodik az angol 
nagykövetség, elkesergi azt is, hogy az orosz 
hatóságok tehetetlenek, könnyelműek, nemtörő- 
dők és állandóan szakértőket kér, akik valami
képpen rendet teremtsenek.

Szakértőkben nem is volt hiány, Angliából, 
Franciaországból és Olaszországból érkeztek teh- 
nikai és ádffiiríisztrativ szakemberek, kitünően 
képzett erők, akik nagyszerűen beszéltek oroszul, 
akiknek pontos utasításaik voltak arravonatkozó- 
kig, hogy mit kell tenniök és akik Szentpétervárra 
érkezve, pár hónap alatt belátták azt, hogy sem
mit sem tehetnek, mert a kedélyes orosz rend
szerben nem is tudják elképzelni, hogy mi a 
megszervezett, átgondolt munka.

Semmiféle tervszerűség nem volt az orosz



adminisztráció háborús munkájában. Ötletszerüer. 
történt minden és egyetlen gondja volt minden 
kormányzónak, rendőrfőnöknek az, hogy lehető
leg eltussoljon minden nyugtalanságot izgalmat 
és elégedetlenséget. Ez volt az egyetlen változás, 
amelyet a háború előidézett Oroszországban. A 
háború előtt ugyanezeknek az uraknak az volt 
az ambíciójuk, hogy összesküvéseket jelenthesse
nek, de mert a háború alatt a hadvezetőség né-' 
hányszor erélyesen eljárt azok ellen a magas- 
rangu hivatalnokok ellen, akik nem tudták meg
akadályozni az elégedetlenségnek egyes kirobba
násait, a kormányzók és a rendőrfőnökök eltit
kolták az igazi elégedetlenséget is. Valósággal 
bohózatba illő az, hogy amikor egész Oroszor
szágot aláásták a titkos forradalmi szervezetek, 
az egyes kormányzóságok székhelyeiről még 
mindig olyan jelentések érkeztek a miniszté
riumokba, hogy a háborús lelkesedés semmit nem 
csökkent, az orosz nép boldogan áldozza vérét 
a cárért és szent Oroszországért és egyes na
gyon ügyes kormányzók kitüntetésre terjesztet
tek fel befolyásos munkásvezéreket, akik szerin
tük hozzájárultak a nép háborús lelkesedésének 
fokozásához. Egyik-másik kitüntetett munkás va
lamelyik titkos forradalmi szervezetnek volt a 
vezére és nagyszerűen értett ahhoz, hogy orruk
nál vezesse a cári Oroszország legfőbb hivatal
nokait. Az angol misszió néhányszor figyelmez
tette a hadvezeíőséget és a belügyminisztériu
mot ezekre az állapotokra. A figyelmeztetések 
azonban hatástalanok maradtak, az oroszok na
gyon érzékenyek voltak a rendetlenség kérdésé
ben és szinte hazafias sérelmet láttak abban, 
hogy egy külföldi, egy idegen meglátja azokat 
a bajokat, amelyeket minden orosz igyekszik el
tagadni. Az angol misszió intervenciói éppen 
ezért eredménytelenek maradtak. Maradt minden 
a régiben, tovább folyt az eltussolásnak és a ha- 
zudozásnak a struccpolitikája és amikor a cár 
meglátogatta a déli kormányzóságokat, napidijat 
fizettek azoknak az embereknek, akik hurráztak



a cárnak. Szegény II. Miklós nem látta azokat 
a számlákat, amelyekkel ezt a lelkesedést fizet
ték, csak a hurrázásokat hallotta és a feleségé
hez intézett levélben boldogan mesélte, hogy 
mennyire szereti a nép.

A nép ekkor már túl volt mindenen és nem 
szeretett senkit. A nép ekkor már teljesen kifá
radt és csak békességet akart. Csodálatos, hogy 
a gazdag Oroszországban sokkal hamarabb je
lentkezett a kimerültség, a teljes csőd. a lelki és 
anyagi összeomlás, mint azokban a hadviselő 
országokban, amelyek sokkal kevesebb anyagi és 
erőtartalékkal birtak. Ennek a csodának az a ma
gyarázata, hogy az orosz rendetlenségben elkal
lódott mindaz a gazdagság, amit Oroszország 
adhatott és hogy a nép teljesen tisztában volt az
zal, hogy a felelős hivatali tényezők nem végzik 
el tökéletesen kötelességüket.

A háborús cenzúra természetesen Oroszor
szágban is volt és az újságok a visszaélésekről, 
a panamázásokról, sőt a panamistáknak megbün
tetéséről, ami ritkán, de mégis megtörtént, alig 
Írhattak. Ez talán egyik volt annak, hogy fan
tasztikus túlzó és hazug hirek terjedtek el a pa
namázásokról és végül mindenkit, még a teljesen 
tisztességes és a puritánságig korrekt Nikoláje- 
vics Nikoláj nagyherceget is meggyanúsították 
azzal, hogy a környezetében megtűri a pauamis- 
tákat. Ez nagy igazságtalanság volt, mert a 
nagyherceg volt talán az egyetlen ember egész 
Oroszországban, aki kíméletlenül, sokszor ke
gyetlenül torolt meg minden panamát, amely tu
domására jutott, ha csak módja volt arra, hogy 
megbüntesse a bűnösöket. Nagyon jellemző az 
orosz viszonyokra, hogy magasrangu hivatalno
kokat, tiszteket sajátkezüleg vert össze első dü
hében, amikor valamelyik rendetlenségükre, vagy 
éppen visszaélésükre rájött. Ez a szigorúság sem
miképpen sem volt alkalmas arra, hogy az amúgy 
is népszerűtlen fővezért népszerűbbé tegye, mert 
az udvari körök mindig tudtak valami m agyará
zatot találni a bűnösök mentegetésére és maga



a nép nem láthatott tisztán ezekben a dolgokban. 
A nép csak annyit tudott, hogy a nagyherceg 
régi formátumú orosz zsarnok, aki Nagy Pétert 
akarja utánozni és bottal a kezében akar rendet 
teremteni. Az orosz nép annyi ideig szenvedte 
már a botot, hogy nem tudta szimpatikusnak lát
ni a verekedő, brutális nagyherceget, aki pedig 
igazán a legjobb szándékkal, igazán a legtisz- 
teségesebb akarattal volt brutális és kíméletlen. 
Azzal az előkelő csőcselekkel, amely Oroszor
szágot a háborúban valósággal kifosztotta, amely 
a szerencsétlen orosz népet rendetlenségével 
mind mélyebbre taszította be a nyomorúságba, 
csak a kíméletlen kegyetlenség tudott volna el
bánni. A nagyherceg kíméletlensége és kegyet
lensége nem volt elég, nagyobb kíméletlenségre 
és nagyobb kegyetlenségre volt szükség. Ez kö
vetkezett el a forradalommal, amely azután tisz
tára söpörte Oroszországot.

A politikusok

Az abszolút monarchiában sokszor szület
nek nagy politikai gondolatok és az abszolút 
monarchiában sokszor voltak óriási koncepciójú 
nagy politikusok. A cári Oroszországnak egyet' 
ien nagy politikai koncepcióját Nagy P éter cár 
építette ki, ez a nyugati gondolat átültetése volt. 
Ezt a gondolatot utódai nem tudták megérteni és 
amikor a cári autokratizmus minden előnyét és 
használható eszközét átvették a nagy őstől, 
semmit sem tudtak adni, amivel pótolhatták vol
na azt a gondolathiányt, amely abból keletke
zett, hogy csak majmolták a nyugatot, de min
dig keletnek hagyták meg Oroszországot és 
igy az orosz élet mindig felemás volt, európai 
máz alatt ázsiai barbárság. Ebben ai levegő
nem születtek nagy politikusok, az autokráciá- 
nak jó szolgákra, engedelmes eszközökre, erő
szakos rendíartókra volt legfeljebb szüksége és 
irtózott mindazoktól, akikben volt politikai in
venció, mert a politikai gondolat egyben az uj-



nak gondolata is lett volna és a cári autók ráciá
nak irtózott volt minden, ami ui lett volna.

A cári Oroszországnak voltak nagy hadve
zérei. Paskievics herceg, Kutusov valóban nagy 
hadvezérek voltak és voltak nagy diplomatái is, 
mert Ignaíiev és Gorcsekov még nagy mérték
kel mérve is komoly elgondolásu diplomaták 
voltak. Nagy politikusa azonban a cári Orosz
országnak soha nem volt. Potemkin herceg csak 
ázsiai szatrapa volt és a későbbiek, a nagyhatal
mú kancellárok és miniszterek sokszor belenyúl
tak az európai kérdések intézetébe is, de udvari 
kegyencek, szűk látókörű hivatalnokok, vagy a 
legjobb esetben tisztességes ispánleikek voltak, 
akikben soha nem volt semmiféle kezdeményező 
erő, semmiféle messzebb tekintő komoly akarat. 
Az igazi cári politikusok közül talán a legértéke
sebb a múlt század végefelé Plehve belügymi
niszter volt, aki azonban annyira fanatikusan el
lensége volt minden reformgondolatnak, hogy ez 
a konzervatív beidegzettség tönkretett minden 
magasabb képességét és ezt a tehetséges embert 
is odaalacsonyitotta, hogy energiája a forradal
márok meddő üldözésében merült ki és nem is 
gondolt arra, hogy a forradalmi elégedetlenséget 
okos szabályokkal erőszak nélkül is le lehetne 
szerelni. Ilyen gondolata csak W ittenek volt, akit 
azonban az udvar állandóan gyanakvással vett 
körül és aki tulajdonképpen pénzügyi téren, te
hát inkább politikamentes területen tudott ko
moly munkát kifejteni.

A nagy háború is úgy érte Oroszországot, 
hogy egyetlen komoly politikusa nem volt. Vol
tak miniszterei és voltak főkormányzói, sőt vol
tak dumaképviselői is. A duma külön fejezet 
Oroszország életében, nagyon rövid fejezet és 
tulajdonképpen nagyon szomorú. A duma vala
mi koncesszió volt az alkotmányosság íelé. P a r
lament féle, amelyet azonban úgy terem tették 
meg, hogy parlamenti jogköre nem is volt, de 
legalább meglehetett játszani a parlamentariz

musnak valamilyen szomorú, szinte paródia-



szerű u tánza tát Az autokrata Oroszországnak 
egyik nagy tévedése volt a duma, amely talán 
arra való lett volna, hogy a zemszívókban és a 
kormányzósági nemesi tes! I* leiekben jelentkező 

elégedetlenségek és kritizáló hajlandóságot leve
zesse. Az eredmény azonban csupán annyi lett, 
hogy volt egy olyan testület Oroszországban, 
amelyet nyugaton parlamentnek lehetett feltűn
tem és amelyben ellenzéki beszédeket lehetett el
mondani. Ez az álparlament a háború alatt ko
molyan parlamentnek kezdte magát tekinteni és 
a különböző párok a dumában olyan vitákat 
provokáltak, amelyeket a parlamentáris Francia- 
országban a háború alatt nem lehetett volna 
megrendezni. A háborús Franciaországban a 
küzszabadságot, ha nem is formálisan, de *a va
lóságban minismálisra korlátozták és Clemenceau 
tulajdonképpen diktátori hatalommal birt úgy, 
hogy Cailauxnak menekülni kellett Franciaország
ból, máskép könnyen a vincessi erőd valamelyik 
sáncárkába kerülhetett volna Franciaországnak 
ez a nagyon tehetséges politikusa, akiből később 
miniszterelnök lett csak azért, m ert ellenzéki ál
láspontot foglalt el nemcsak a háborús kormány
nyal, hanem többé-kevésbé magával a háborúval 
szemben is. Oroszországban, ahol semmiféle
közszabadság nem volt, a politikusok kiélhették 
magukat abban a gyönyörűségben , hogy hango
san eiíenzékieskedtek mindennel szemben , amit 
a kormány tett és hangosan kritizálhatták a kor
mánynak minden háborús intézkedését. A duma 
pártjai a konzervativek és a haladók, a radikáli
sok és a kadétok valamennyien megegyeztek ab
ban, hogy minden rossz, amit a kormány tesz és 
versenyeztek egymással abban, hogy minél han
gosabban kritizálják a kormány cselekedetét. 
Csodálatos módon ezt meg lehetett tenni Orosz
országban. A képviselői immunitást sehol, egyet
len háborús országban sem respektálták annyira, 
mint éppen az autokrata Oroszországban. Eb
ben a cári kormányzat gyengesége nyilatkozott 
meg és ez a gyengeség végzetes következmé



nyekkel járt.
A hivatásos, a szabadalmazott, törvényesen 

elismert és törvényes eszközökkel harcoló poli
tikusokon kivül ugyanis egész tábora volt Orosz
országban annak a politikának, amely a törvé
nyen kivül állott. Soha nem lehet maid megál
lapítani, hogy Kerenszki, az ambiciózus és nem 
túlságosan kényes fiskális milyen kapcsolatokat 
tarto tt fenn ezzel a titokzatos táborral és meny
nyire számított a dumában és a sajtóban folyta
tott harcában arra a támogatásra, amelyet az 
ucca adhat ennek a harcnak. A harc célia az al
kotmányos Oroszország megteremtése volt és 
jellemző, az orosz politikai rövidlátásra és az 
orosz politikai iskolázatlanságra, hogy egy olyan 
háborúban, amelyben minden alkotmányos or
szágban, még Angliában is csökkentették az al
kotmányos közszabadságokat, akarták a cári 
Oroszországban békés utón, ahogy mondották, 
vérteten forradalommal megteremteni az alkot
mány.

Az alkotmány nem háborús intézmény, a 
nyugati alkotmányok ősi mintájában Rómában, 
veszedelmes háborúk idején minden alkotmá
nyos szerv munkáját felfüggesztették és minden 
végrehajtó hatalmat egy tulajdonképpen alkot
mányon kívüli szervre, a diktátorra ruháztak. 
Ezt meg lehetett tenni és meg kellett tenni azok
ban az országokban, amelyekben az alkotmány 
természetesség volt. Oroszországban, ahol az 
alkotmányról még a huszadik század hajnalán is 
tulajdonképpen csak nagyon homályos elképze
lések voltak, az ellenkezőt akarták csinálni, a 
háborút a nagy alkotmányrombolót akarták fel
használni arra, hogy meg lehessen teremteni az 
orosz alkotmányt. Kerenszkinek ez volt az óriá
si tévedése és már tévedésen túlmenő hibája, 
bűne az elképzelés volt, hogy a kispolgári érde
keknek és a kispolgári ideológiának szolgálatá
ba állíthatja majd az orosz munkástömegeket. 
Kerenszki elképzelése az volt, hogy az alkot
mányért folytatott harcban felhasználhatja



.munkásság elegeüetlenségében rejlő erőt és ; 
munkásság nagyon elégedett lesz, ha az a kis 
polgárság, amelyből Kerenszki kinőtt, amelynek 
érdekeit akarta képviselni és amelyet tulajdon
képpen megtestesített, az eddig privilegizált ré
tegek rovására előnyükhöz juthat, olyan elő
nyökhöz, amelyekből a munkásságnak vajmi ke
vés haszna lett volna. Kerenszki naiv ember volt 
és ami sokkal nagyobb baj, végzetesen hhu Si
kerekre vadászott, hatást akart elérni és a szó - 
noki sikerekért feláldozta a háboríts sikereket. A 
dumában ő és pártja is a hangulatkeltés fokozá
sára állandóan támadta nemcsak a nagyon bű
nös adminisztrációt, hanem a hadvezetést is, 
amely pedig tulajdonképpen nem volt bűnös. 
Ezeknek az állítólagos parlamentáris beszédek
nek, ezeknek a fantasztikusan alkotmányosan el
képzelt újságcikkeknek végzetes hatása az volt, 
hogy csökkentették, nem a háborús kedvet, 
mert az már nem volt, hanem az ellenállási erőt, 
amely még meg volt az orosz népben. Ezt a 
taktikai előnyt azután kihasználták Oroszor
szágnak igazi politikusai, az egyetlen politiku
sok, az illegális politikusok.

Már nem volt szükség a titkos sajtóra, nem 
volt szükség illegális nyomdákra. Tulajdonképp^ 
már az is elég volt, ami a háborúsán cenzúrá
zott sajtóban megjelent, mert ez is orosz specia
litás volt, a háborús cenzúra minden ellenzéki 
politikai cikket megengedett és annyira ment 
ebben az engedékenységben, hogy megengedte 
azt is, hogy kritizálják még az egyes tábornoko 
kát is. A földalatti szervezetek, a titkos forra
dalmi társulatok, amelyek már a békében telje
sen behálózták Oroszországot, minden  ̂háborús 
határzár ellenére is állandó összeköttetésben ál
lottak a külföldön élő forradalmi vezérekkel, 
akik futárok utján juttatták el utasításaikat 
Oroszországba és akiket hiába ellenőriztek nem
csak  az orosz kormány ügynökei, hanem az an
tan t hatalmak vezérkarai is, mert tudtak elen
gendő pénzhez jutni, tudtak elegendő a g i l i t á s *



kiejteni atban a különös száműzetésben, amely
ben mindig jobban erősödött politikai befolyásuk 
és amelyben mindig jobban tényezői lettek nem
csak az orosz politikai életnek, hanem a nemzet
közi politikai számításoknak is.

• Londonból és Parisból, később Amerikából is. 
kiszorultak az orosz politikai menekültek, akik 
Svájcban, Hollandiában és a skandináv államok
ban találtak menedékhelyet. Ez a földrajzi elhe
lyezkedés nemcsak Oroszországhoz hozta őket 
közelebb, hanem veszedelmesen közel hozta őket 
a központi hatalmakhoz is, amelyeknek kémszer
vezetei igen nagy figyelmet szenteltek az orosz 
menekült politikusok működésének. Egészen bi
zonyos, hogy a központi hatalmaktól sem pénz
beli, sem erkölcsi segítséget az orosz politikai 
menekültek nem kaptak, de bizonyos az is, hogy 
a német vezérkar kémosztálya nagyon pontosan 
volt informálva mindarról, amit ezek az emig
ráns politikusok csináltak és a német vezérkar 
már a háborúnak első szakaszában beiktatta szá
mításai közé az orosz forradalom lehetőségét is.

Az orosz politikusok erre nem gondoltak és 
ezzel nem számoltak. Állandóan forradalomról 
beszéltek, de a saját külön kis forradalmukra 
gondoltak csak, olyan házihasználatra való for
radalmat képzeltek el, amely miniszteri helyeket 
juttat majd az ambiciózus orosz kispolgárság 
reprezentánsainak és amelyben csak a statiszté- 
ria szerep jut a munkásságnak. Kerenszki túlsá
gosan komolyan vette azt az ellentétet, amely 
az orosz forradalmár csoportok baloldala és 
jobboldala között volt és a maga kispolgári el
gondolásban úgy képzelte, hogy könnyen fel
használhatja a munkásság jobboldali embereit, 
ha bizonyos részt juttat maid a hatalomból azok
nak a munkásvezéreknek, akik támogatják. A 
baloldali, a túlzó, a kérlelhetetlen munkásvezé
rekkel már csak azért sem törődött, mert tudta, 
hogy azoknak legnagyobb része külföldön van és 
azt hitte, hogy ezeknek nem lehetnek szoros 
kapcsolataik ajz orosz munkástömegekkel. Bér-



linben, de Londonban is többet tudtak Uljanov- 
ról, mint Pétervárott és Ludendorff tábornok job
ban tudta azt, hogy mit jelent maid egyszer 
Oroszországban Uljanov Vladimír, mint Keren- 
szki, aki előkészítette azt az orosz forradamat, 
amelynek ura és parancsolója Lenin leit az a bi
zonyos Uljanov Vladimír, akiről Kerenszki csak 
nagyon keveset tudott és akit Kerenszki, aki 
meg se tudta érteni Lenint, nagyon kevésre be
csült.
A fejetlen ország

Az orosz autokratizmus kezdete az volt, 
hogy egy hatalmas óriási koncepciójú ember 
vállalta magára az orosz népmilliók sorsának in
tézését. Természetesen sem Rettenetes Iván, 
sem Nagy P éter nem intézhetett egyedül min
dent, az orosz nép és az orosz terület olyan 
nagy volt, hogy már Iván cár idejében kellett 
lenni akármilyen, primitiv, de mégis dolgozó 
adminisztrációnak. A cárok átvették Iván és P é
ter örökségét, elfogadták az egyeduralkodó ha
talmi jogkörét, de már a XIX. század második 
felében a cárok nem voltak dolgozó és intézkedő 
emberek, hanem csupán reprezentatív diszitések 
az óriási birodalmon kívülről nagyon is impozáns, 
belül nagyon is roskatag épületé. A cári biroda
lom belső megrongálása már I. Miklós cár ide
jében nyilvánvaló volt, de mindaddig amig a dol
gok valamilyen megszokott rendetlenségben to
vább folyhattak, ez a belső elomlás nem idézhe
tett elő katasztrófát. Az elégedetlenség, az álta
lános tompa és néha kitörésekben jelentkező orosz 
elkeseredés akkor vált katasztrófává, amikor a 
világháború óriási próbáját vállalta magára a 
cári hatalom.

Valamennyi hadviselő országban a háború 
egyben azt is jelentette, hogy a polgári élet mi- 
litarizálódott- Az élet minden megnyilvánulása a 
gazdaság minden ága az emberi munkának min
den vonatkozása valamiképen a háborút szolgálta



, minden országban alaposan átgondolt terv 
;zerint igyekeztek az embereket megtartani ab- 
bán a háborús hangulatban, amelyben nemcsak 
a katonaságnak, hanem a polgári lakosságnak, 
a gyermekeknek és a nőknek is agy áldozatokat 
kellett vállalni. Az áldozatatok meg voltak Orosz
országban is és a háború talán még több áldo
zatot követelt az orosz néptől, mint más hadvi
selő nemzetektől, azonban ebben a végtelen ál
dozatban nem volt semmi rendszer és az a sok 
teher, amelyet a háború az orosz népre rótt, csak 
annyit jelentett, hogy nehezebbé tette az orosz 
nép anyagi életét is. Pétervárott a fővárosban 
nem volt szén és nem volt fa, az orosz végtelen 
Qrüők nem tudják ellátni a cári birodalom fővá
rosát elegendő tüzelőanyaggal. A dús orosz 
szénbányákból nem tudnak annyi szenet sem 
felhozni, hogy a gyárak szénellátása állandóan 
biztosítva lett volna. Minden országban, amely
nek meg kellett ismerkednie a háborús nyomorú
sággal, voltak olyan rétegek, amelynek a háború 
gazdag aratást hozott, azonban sehol nem volt 
olyan rettenetes a távolság egy nagyon vékony 
rétegnek bősége és a nagy tömegek megmérhe
tetlen nyomorúsága között, mint Oroszországban. 
Nem volt senki, aki valamennyire zabolázta volna 
a háborús nyerészkedést és nem volt senki, aki 
megérezte volna, hogy ez a tobzódó, harácsoló 
rendszer a munkástömegek és a paraszttömegek 
évszázados pompa elégedetlenségét mindig for
róbbra hevíti, úgy hogy a kirobbanás elkerülhetet
len. Ezt csak a forradalmi szervezeteknek a ve
zetői tudták és legfeljebb a duma ellenzéki kép
viselői, az ambiciózus Kerenszki és ugyancsak 
ambiciózus, de nem túlságosan tehetséges piliti- 
kai barátai, pedig számítottak erre az elégedet
lenségre. A kormány és a legfelsőbb hadvezetés 
még mindig abban a régi orosz mentalitásban 
élt, amely úgy képzelte a dolgok rendiét, hogy 
a népnek semmi beleszólása nem lehet az ország 
ügyeinek intézésébe. Az orosz kormány tehet-



lensége ugyanolyan arányban nőtt, ahogy meg
nőttek a háborús idők feladatai és az angol és az 
olasz missziók jelentéseiben állandóan visszatérő 
panasz az, hogy maga a kormány nem tudja azt, 
hogy mire van szükség  és az orosz semmiféle 
intézkedést nem tesz sem abban az irányban, 
hogy a háború megpróbáltatásait elviselhetővé 
tegye a népre nézve, sem abban az irányban, 
hogy rendszeresebben és kevesebb fecsérléssel 
használja fel azt, amit a nép ad azért, hogy a 
háborút folytatni lehessen. Már a háború harma
dik esztendejében az a félelem gyökerezett meg 
az antant kormányainál és hadvezetésében, hogy 
az orosz szövetséges »ki fog ugrani«. Az orosz 
főparancsnokság semmiképen sem veszitette el 
lendületét és az orosz hadsereg harcképessége 
semmivel sem lett kisebb, mint a többi hadsere
geké, de már a hadseregnél is érezhető volt bi
zonyos kijózanodás, csömör és kedvetlenség, a 
nagy offenzivák idején nem egyszer történt meg, 
hogy egész ezredek adták meg magukat és nem 
egyszer történt meg, hogy magasabb rangú tisz
tek is szivesen vállalták a hadifogságot. Ez már 
a háborús elkedvetlenedésnek olyan komoly és 
aggasztó tünete volt, hogy úgy az orosz hadve
zetés, mint az antant legfelsőbb hadvezetősége 
a rra  gondolt, hogy a német kémek bomlasztó 
munkája dolgozik az orosz fronton. Ma már tud
juk, hogy a német kémszolgálat a világháború 
alatt, különösen az orosz fronton, kitűnő volt és 
tudjuk azt is, hogy a német hadvezetőség terv
szerűen végeztetett ügynökeivel az orosz hadse
regben bizonyos bomlasztó munkát, amelytől ko
moly eredményeket várt. Ez azonban még min
dig nem bizonyítja azt, hogy a német kémszer
vezetnek és a német ügynököknek munkája lett 
volna az, hogy az orosz hadseregnek és az orosz 
népnek elment a kedve a háborútól. Ebben sok
kal nagyobb része volt az orosz rendetlenségnek 
és  az orosz fejetlenségnek, mint a német ügynö-
V / t l r t i n l r



A cár a törvény szerint és ha Oroszország
ban az alkotmányról lehetett volna beszélni, az 
alkotmány szerint minden ügyben az utolsó fórum, 
a legfőbb intézkedés és a döntő bíró lett volna« 
II. Miklós cár talán még kevésbé volt alkalmas 
erre a szerepre, mint a tragikus sorsban társa a 
fracia XVI. Lajos, aki tulajdonképpen tehetséges 
ember volt, csak túlságosan kényelmes. II. Mik
lósban nem volt meg az a szörnyű kétnyelmesség, 
amely sokban előidézte az utolsó Bourbon autok- 
rat tragédiáját, de nem volt benne semmiféle te- 
tehetség. Talán igen rendes földbirtokos, vagy 
egészen pontos becsületes hivatalnok lehetett 
volna, esetleg egy kisebb vállalatnak lelkiisme
retes vezetője, mert volt benne szorgalom és lel
kiismeretesség, azonban arra sehogyan sem lett 
volna aikalmas, hogy a világ legsúlyosabb hábo
rújában egy óriási birodalmat vezessen, paran
csaival irányítson és válságos pillanatokban 
megtalálja a helyes megoldásokat. Ide-oda inga
dozott és a szerencsétlensége az volt, hogy az 
orosz udvar, amelynek mindig igen nagy része 
volt az orosz ügyek intézésében, teljesen tehetet
lennek bizonyult a legválságosabb órákban. Az 
orosz udvarban csak udvari hivatalnokok voltak, 
de nem volt egyetlen politikai iskolázottságu és 
nagyobb koncepciójú ember a cár közvetlen kör
nyezetében és a minisztereket a cár állandóan 
kellemetlen, kényelmetlen gyanakvással figyelte. 
A legnagyobb baj talán az volt, hogy nem bízott 
senkiben, legfeljebb a feleségében. A levelei leg
alább azt bizonyítják, hogy mindenről informálta 
a cárné levelei, táviratai arról tanúskodnak, hogy 
a cárné mindenbe bele is szólt. A kis dolgokban 
épp úgy, mint a végzetesen nagy elhatározások
ban a cárné volt a döntő szó és a cárné minden 
gondja a világháború legszörnyűbb megpróbál- 
tatásni idején is csak az volt, hogy II. Miklós 
őrizze meg az egyeduralkodói hatalom teljessé- 
%ét9 ne engedjen semmit a jogaiból és különösen 
ne engedje meg azt, hogy a titkos vetélytárs



Nikolajevics NikoJaj nagyherceg bármiben is ér
vényesíthesse akaratát.

A helyzet ez volt: A kormány infonnálatlan 
volt és tehetetlen, az udvar nem törődött semmi
vel és nem volt az udvari méltóságok között 
egyetlen ember, akiben meg lett volna a képes
ség bármiben is segíteni a cárt. A legfelsőbb had- 
vezetcségben meg volt minden jó szándék, azon
ban a hadvezetőséget szigorúan hadioperációk 
területére szorították és az orosz legfelsőbb had
vezetőségnek alig volt valami beleszólása a pol
gári ügyek intézésébe. A cár volt névleg és a 
törvény szerint is minden ügynek intézője, a cár 
azonban semmiféle ügyben nem tudott intézkedni 
nem volt áttekintés a dolgokról és nem voltak 
információi még a saját fővárosában történtek
ről sem, szinte az utolsó pillanatig, szinte a for
radalom kitörésének percéig abban hitben élt, 
hogy nincs szükség különleges intézkedésre.

Soha még ennyi könnyelműséggel és ennyi 
tájékozatlansággal nem intéztek egy nagy biroda
lom és egy nagy nép sorsát egy háborúban. A 
könnyelműség és a tájékozatlanság vádja első
sorban természetesen az orosz kormányra nehe
zedik, amely ebbe az időben már teljesen az an
tant kormányok expozitúrája volt csupám Az an
tant kormányoknak pedig egyáltalában nem volt 
fontos az, hogy mi lesz Oroszországgal, különö
sen lesz a cári dinasztiával és az orosz privilegi
zált osztályokkal a háború után, nekik csak az 
lehetett fontos és csak az volt fontos, hogy az 
utolsó pillanatig megtarthassák az orosz szövet
ségest, Minden utasítás, amely Párisból és Lon
donból Szentpétervárra érkezett a francia és az 
angol nagykövetséghez, a francia és az angol 
missziókhoz, csak erről szólt és csak ebben az 
irányban igyekezett valamilyen befolyást gya
korolni az orosz kormányra. Az antant hatalmak 
nem tudtak segítséget adni Oroszországnak. Az 
egyetlen segítség az lett volna, amelyet lord 
Kitchener vitt magával, az a tízmillió font arany,



mely a kartumi győzővel süllyedt el a tenger 
mélységeibe. Ez a segítség nem tudott eljutni 
Oroszországba és talán még nagyobb baj volt, 
bogy Kitchener nem juthatott el. Ez a nagyon 
határozott katona, ez a rideg és végsőkig követ
kezetes adminisztratív és katonai világtekintély 
talán tudott volna valami rendet teremteni 
Oroszországban, mert a cári család megbízott 
volna benne és a cári kormány nem mert volna 
ellenszegülni Anglia leghíresebb katonája akara
tának. Nikolajevics Nikolaj nagyherceg emlék
iratai feljegyzik, hogy milyen reménykedésekkel 
várták az orosz hadsereg főparacsnokságán 
Kichener megérkezését és milyen rettenetes ré
mület volt az, amikor megtudták, hogy az utolsó 
segítség, a nagy katona, a nagy tekintély, az 
egyetlen ember, aki rendet csinálhatott volna, 
aki fej lehetett volna fej nélkül vezetett biroda
lomban, a végzet akaratából a tengerbe veszett. 
Nikolajevics Nikolaj egyik adjutánsa feljegyezte, 
hogy a nagyherceg azt mondotta, hogy három 
nagy csatavesztés nem ártott volna annyit az 
orosz ügynek , mint az , hogy Lord Kitchener ha
jója aknára futott. Jellemző, hogy a cár, akinek 
leginkább lett volna szüksége arra, hogy valaki 
legyen mellette és tanácsokkal lássa el, hogy va
laki az akaratát belészuggerálhassa, egyik fele
ségéhez intézett levelében egy fél mondattal in
tézte el Kitchener lord tragédiáját, önkénytele
nül arra a naplófeljegyzésre kell gondolni, ame
lyet XVI. Lajos jegyzett be pontos és csak apró
ságokat, semmiségeket tartalmazó naplójába. 
»Nem történt semmi« — irta azon a napon, ame
lyen a francia forradalom legnagyobb eseményei 
zajlottak le. Nem történt semmi, csak Kitchener 
lord hajója sülyedt el, csak tengerbe veszett az 
egyetlen ember, aki a háborús Oroszországban, 
a feinélkiili Oroszországban fej lehetett volna.
A nyomorúság

A háborús nyomorúság Oroszországban egé
szen fantasztikus arányokban jelentkezett. A há-



borit utolsó éveiben már minden hadviselő ál
lamban, még Angliában is érződött a rendes élet 
megzavarása, Oroszországban az anyaghiány, 
különösen a tüzelőanyag hiány és az élelmisze
rek hiánya már a háború második esztendejében 
jelentkezett. Egészen különös módon éppen 
Oroszországban, amely természeti kincsekben a 
leggazdagabb volt, már akkor érezte a lakosság 
a nélkülözhetetlen élelmiszerek és a tüzelőanyag 
hiányát, amikor a többi hadviselő országokban 
még az ipari Németországban is, teljesen rendben 
ment minden.

Az angol misszió hivatalos jelentései telje
sen megvilágítják ennek a rejtélyes hiánynak tit
kait. Az angol misszió jelentései elmondják, hogy 
hónapokon keresztül kellett egyes távoli ország
részekben várakozni a frontokon annyira szük
séges csapatutánpótíásoknak, mert nem volt ele
gendő vasúti vaggonuk. Ez megmond mindent, 
mert a háborús Oroszországban elsősorban a 
hadviselés céljaira van készenlétben elegendő 
vasúti kocsi és a hadviselésnek első célja a fron
tokon harcoló emberanyag állandó megszakadás 
nélküli pótlása Az orosz vasút még arra  sem 
volt alkalmas, hogy ezt a feladatot teljesítse, még 
kevésbé, volt természetesen alkalmas, hogy a 
városoknak élelmiszer ellátását, tüzelőanyag el
látását biztosítsa. A falvakban épp olyan bőség 
volt, mint a béke éveiben. A magtárak zsúfo
lásig megteltek gabonával, mindenféle élelmi
szerrel, azonban semmi mód arra  nem volt, hogy 
idejében el lehessen szállítani a készleteket és 
amikor az orosz adminisztráció is ráfanyalodott 
a háborús rekvirálás módszereire, ez a rekvirá- 
lás több kárt okozott, mint hasznot, mert egyes 
kormányzóságok székhelyein centralizálták a 
gabonabeszolgáltatást és óriási gabonakészletek 
torlódtak össze egyes városokban, amelyekre 
nagy szükség lett volna máshol, amelyet azon
ban nem tudtak elszállítani és megtörtént az a 
fantasztikum, hogy az egyik uráli kormányzóság 
városaiban éhínség uralkodott, amikor a kor



mányzóság székhelyén az állami gabonaraktá- 
r-tk zsúfolásig voltak megrakva gabonával, ame
lyeket azonban máshova kellett volna szállítani 
és amelyből egyetlen pudot sem adtak ki az éhe
ző lakosságnak, m ert a szabály-szabály és a sza
bályzat pontosan előírta, hogy hová kellene vinni 
ezt a gabonát A szabályzat természetesen nem 
gondoskodott arról a rendkívüli helyzetről, ami
kor nem lehet elvinni gabonát és ott volt szük
ség a gabonára, ahol van, de nem szabad kiadni, 
mert el kellene vinni.

Majdnem mindenütt ugyan ez volt a helyzet 
és majdnem minden az életfentartáshoz szüksé
ges cikkben hiány volt. Egészen természetesen 
elsősorban azokat az üzemeket igyekeztek nyers
anyaggal ellátni, amelynek termelése a háború 
folytatásának céljaira szolgált. A hadfelszerelési 
gyáraknak, a hadsereg céljaira dolgozó ipari vál
lalatoknak kellett elsősorban a tüzelő és a nyers
anyag de hiába próbálkozott ezen a téren az angol 
misszió által az orosz adminisztrációba beikta
tott közvetítő szerv valamiféle rendet teremteni* 
még ez a munka sem ment rendjén és Oroszor
szág legnagyobb ipari vállalatánál a Pudilov mü
veknél megtörtént az, hogy már csak egy hétre 
elegendő szén volt a raktárakban.

A nyomorúság elsősorban természtesen nagy 
ipari városokban jelentkezett és a nyomorúságot 
fokozta az, hogy központi hatalmak hadseregei el
foglalták európai Oroszországnak legdusabb ter
mő vidékeit. Ez nemcsak azért volt baj, mert el
maradtak az orosz-lengyelországi és ukrajnai 
gabonavonatok, hanem azért is, mert ezekről a 
vidékekről óriási tömegben menekült el a lakos
ság és amelyet természetesen nem lehetett a tá 
voli ázsiai országrészekben elhelyezni, ahol a 
legkönyebhen lehetett volna ellátásukról gondos
kodni, hanem meg kellett engedni, hogy a nagy 
városokban bújjanak meg, amelyekben mégis leg
gyorsabban kaphatta!«: munkát. A nagyvárosok
élelmiszer ellátása ez által mindig nehezebb lett 
és az élelmezési zavarok már 1916 elején igen



veszedelmes tormában jelentkeztek Szent Féter- 
váron, ahol le kellett szállítani a munkásság élel
mezési adagait és ahol mégis eltűrték azt, hogy 
a jómódúak esztendőkre ellássák magukat élelmi
szeradagokkal és tüzelővel.

Az orosz tömegek elégedetlenségét a
végsőkig fokozta az a nagy igazságtalan-
lanság, hogy a jómóduaknak szabad volt 
pincéjüket, kamrájukat annyira megzsufolni, 
amennyire csak akarták, ugyanekkor pedig a
külvárosokban a rendőrség szigorúan megbün
tette azokat a kiskereskedőket, akik nem tarto t
ták be az előirt adagokat és a munkásságnak 
esetleg több élelmet adtak ki, mint amennyit sza
bad volt,

A munkásság élelmezéséről egészen hihetet
len adatokat lehet találni azokban a jelentésekben, 
amelyeket az orosz forradalom ötödik esztende
jében hoztak nyilvánosságra, amikor feltárták a 
cári belügyminisztérium levéltárainak titkait. A 
rendőrség bizalmas jelentései azt bizonyítják, 
hogy az orosz rendőrség volt az egyetlen állami 
szerv, amely megérezte a veszedelmet és a szent
pétervári és moszkvai rendőrfőnökök állandóan 
uj utasításokért sürgették a belügyminisztériumot' 
amelyet mindenképpen igyekeztek arról felvilágo
sítani, hogy a munkásság ellenállása annyira 
gyatra, hogy az izgatás nagyszerű talajra talál 
az éhező munkásság között. Ez természetesen a 
rendőri jelentésnek a stílusa. Izgatásra nem is 
volt szükség. Elegendő izgatás volt már a nyom o
rúság is, már az is hogy a cukor olyan kincs lett 
Oroszországban, amelyhez csak protekcióval le
hetett jutni, hogy a szappan luxuscikk lett, hogy 
a tüzelőanyag a rettenetes orosz télben állandóan 
drágult és hogy az orosz munkásnak majdnem 
teljesen le kellett mondani a húsételről.

Az orosz munkásság élelmezése lassankint 
átalakult vegetárius koszttá. Káposztaleves, répa
leves, káposzta és répa, cukor nélküli tea, ez volt 
az orosz munkásság élelmezése. E£ a nyomorúság



lassankint feljebb kapaszkodott, elérte a szegé
nyebb polgárságot is és a városok polgári lakos
sága életvonalban mindig mélyebbre sülyedt és 
mindig jobban közeledett a munkásság nyomorú
ságához. Az egyetemek fiatalsága ép úgy éhezett, 
mint a gyári munkásság. Ezek között a diákok 
között azután ép olyan méretekben nőtt az elége
detlenség, mint a munkásság soraiban és az a régi 
szöveség amely a szabadság felé vágyakozó di
ákság és a maga sorsát elviselhetetlennek érző 
munkásság között már rég meg volt Oroszor
szágban, a háború alatt egészen szoros fegyver
barátság lett. Az orosz rendőrség titkos jelentései 
szerint a háború idején a munkásgyüléseken min
dig nagyobb számban jelentek meg az egyetemi 
hallgatók és éppen a szélsőséges munkásszerve
zetek tanácskozásain vezető szerephez jutottak 
azok a diákok, akik a forradalmat akarták és 
akik elérkezettnek látták már az időt a végső 
forradalmi harc megkezdésére. P ár évvel ezelőtt 
még tudott volna az orosz rendőrség a rég be
vált orosz módszerekkel segiteni ezen a bajon. 
Az orosz kormány egy ideig arra is gondolt, hogy 
a háború idejére bezáratja az egyetemet, mert 
felismerte, hogy az egyetemek, amelyet már ré
gen a forradalmi izgatás központjainak tekintet
tek, nagyon veszedelmesek voltak. Sir Buchanan 
a pétervári angol nagykövet amikor arról érte
sült, hogy az orosz belügyminisztériumban ko
molyan tanácskoznak az egyetemek bezárásáról, 
kétségbeesetten tiltakozott ez ellen a terv ellen, 
mert attól tartott, hogy az angol közvélemény
ben igen kinos hatása lenne ennek az intézkedés
nek és az angol intelligencia, am ely már kezdte 
megszokni a háborús rendklvüliséget, az angol 
munkásság, amely teljesen alárendelte a külön
leges munkásérdeket a háborús érdekeknek, 
visszariadna attól, hogy az egyik szövetséges 
államban ilyen különleges rendszabályokhoz 
nyúlnak. Az angol szempontok ezen a ponton ér
vényesültek is* A z angol követ kívánságára és til-



lakozására elmaradt az orosz egyetemek bezá
rása, ami amúgy sem sokat segített volna. A di
ákok amúgy is kevés időt töltöttek az egyetemi 
városokban. A tanítás már csak jegeim és forma
ság volt, a diákság teljesen a forradalomhoz csat
lakozott és az egyetemeken is állandóan olyan 
gyiilésezések voltak, amelyek már a forradalom 
bejelentéseinek látszottak. A rendőrség mindenről 
tudott, azonban a rendőrségben nem volt meg a 
régi energia a gyors közbelépésre és a rendőr
ség megelégedett azzal., hogy kétségbeesett je
lentésekben panaszolta el a belügyminisztérium
nak az állandó és minden nappal fokozódó forra
dalmi izgatást, a belügyminisztériumnak pedig 
minden gondja az volt, hogy a szövetséges ha
talmak követségei és a cár ne tudjanak meg 
semmit ezekről a bajokról

Oroszország olyan volt, mint a viharban le
csupaszított hajó. Az árbocai lehullottak a vitor
lái elpusztultak és a kormánya eltörött. A kor
mányzás itt mindig az erőszak volt és éppen a 
háborúban, amelyben minden országban bizo
nyos mértékig az erőszak, a végsőkig alkalmazott 
állami érdek jutott érvényre, Oroszország admi
nisztrációja nem merte az erőszakot alkalmazni. 
Csak annyit tudott megtenni, hogy letagadta a 
nyomorúságot. Elsősorban letagadta a cár előtt, 
aki még 1916 végén olyan jelentéseket kapott, 
hogy a munkásság teljesen megelégedett a sor
sával és hazafias lelkesedéssel végzi a gyárak
ban a munkát. A valóságban ez a hazafias lelke
sedés egészen különös volt. Az angol mérnököket 
detektivekkel kellett őriztetni, mert a munkásság 
le akarta őket gyilkolni. Az angol mérnököket 
ugyanis nemcsak idegeneknek nézték, hanem haj
csároknak is, akik a háborús anyagszolgáltatás 
munkájában az utolsó erőt is kíméletlenül kipré
selik az orosz munkásságból. A gyárakban állan
dóan katonai és rendőri készültséget kellett tar
tani, mert mindig attól kellett félni, hogy á mun
kásság maga rombolja szét a gépeket. A szabót-



tálási esetek szinte napirenden voltak és az nem 
sokat használt, hogy ezeket a szabottálási esete
ket a német kémek számlájára írták. Ma már 
tudjuk, hogy a német kémek egyik munkaíela- 
data az volt, hogy elpusztítsák az orosz üzeme
ket, de azt is tudjuk, hogy csak nagyon ritkán 
sikerült nékik ezeknek a megbízásoknak eleget 
tenni. Mégis szinte minden nap történt valami 
szerencsétlenség, robbanás, tűzvész, megmagya
rázhatatlan, az üzemeket hetekre megbénító ba
lesetek voltak az orosz gyárakban. Ezeket a ka
tasztrófákat m ár nem a kémek idézték elő, ha
nem maga a munkásság, amely elpusztítva a mun
kaeszközöket, mert a munkásság szervezeti ki
adták a jelszót, hogy az orosz munkásságnak az 
az érdeke, hogy ne lehessen dolgozni. Ezt a jel
szót jól m egértette ami munkásság, mert semmi 
haszna nem volt abból, hogy dolgozott.

Romanov ezredes
A végső tragédia kialakulása már gyors 

tempóban következett el. A gyárakban a bolse- 
visták, a szociális forradalmárok, a terrorista 
csoportok emberei, a katonatisztek között az ud
vari intrikák tudói és előkészitői a hivatalokban, 
a diplomáciában az angol követség, a dumában 
Kerenszki, Miljukov és Lvov herceg dolgoztak 
a cári uralom ellen. Ezer mese, pletyka, igaz és 
hamis vád, keletkezett és ezeket a vádakat cso
dálatos gyorsasággal terjesztették mindenütt, 
úgy hogy amit a pétervári szalonokban suttog
tak a cárné külön béketerveiről, már pár nap 
múlva kint a fronton beszélték tovább a katonák 
és amit a duma folyosóin fecsegtek, az pár óra 
múlva kijutott a gyárakba és a katonaság, a 
gyári munkásság, a kronstadti matrózok magá
nak a cári testőrségnek emberei is gyanakvással 
és gyűlölettel néztek a cári családra.

Sir Buchanan az angol követ keresztülvitte, 
hogy az angol udvar rokonlátogatóöa hivja



^andringhamba a cárnét. Egészen érthetetlen 
volt ez a meghívás és a cár végül kierőszakolta 
a magyarázatot, amely úgy hangzott, hogy Ang
lia jobban szeretné, ha a cárné távol volna 
Oroszországtól, m$rt olyan információi vannak 
az angol diplomáciának, hogy a cárné titokban 
külön béketárgyalásokat akar kezdetni Német
országgal II. Miklós talán életében egyszer volt 
erélyes, amikor a legridegebben visszautasította 
az angol követnek ezt a beavatkozását és meg
tiltotta, hogy előtte még egyszer szóbahozzák 
úgy a cárné külön béketerveit, mint a cárné 
angliai útját. Tragikus játéka volt ez a sorsnak 
m ert igy, ezzel a sandringhami látogatással ta- 
ián megmenekült volna a szerencsétlen cárné 
borzalmas végzetétől és talán II. Miklós is elke
rülte volna a sorsát.

Kerenszki egészen bizonyosan szoros össze
köttetésben állott az angol nagykövetséggel és 
nem bizonyítható kapcsolatai voltak a munkás- 
ság felé is. Minden akcióját munkásmozgalmak
kal tám asztotta alá és minden előretörése dumá
ban valamilyen sztrájkra, valamilyen uccai tün
tetésre, valamilyen munkászavargásra támasz
kodott. Kerenszki úgy képzelte, hogy köztársa
ság lesz Oroszország és azt gondolta, hogy mint 
diktátor a köztársasági erő lendületével folytat
hatja a háborút Németország ellen, pedig éppen 
Kerenszki volt az, aki parlamenti beszédében azt 
mondotta, hogy az orosz parasztot csak akkor 
lehet háborúba vinni, ha a földjét védelmezi. A 
Németország elleni háború pedig nem volt vé
delmi harc, legfeljebb azzá lett, hogy a német 
csapatok mélyen benyomultak az orosz területre. 
Kerenszki ezt jól tudta, de a háború folytatásá
nak programjával meg akarta nyerni a hadsere
get és el akarta érni azt is, hogy az  ̂antant misz- 
sziók támogassák tekintély romboló és akár meny
nyire elkoptatott is a szó, még sem lehet mást 
fcasználni, destruktív politikáját. Ezzel a tak
tikával él is érte azt, hogy olyan segítőket ka



pott, amilyenekre más, több lelkiismeretséggel és 
tcbb aggályoskodással dolgozó politikus nem 
számíthatott volna.

A végső lökést a gyűlölt belügyminiszter el- 
távolításának kérdése adta meg. A cár ragasz
kodott a belügyminiszterhez és Miljukov a ka- 
det-párt vezére, Lvov herceg az alkotmányosan 
gondolkozó és alkotmányosságot követelő orosz 
arisztokrácia legértékesebb embere naivan támo
gatták Kerenszkit a belügyminiszter elleni harc
ban és nem gondolták meg azt, hogy Kerenszkí 
amikor a munkásságot hivja segítségül és a fel
lázított szökött katonák terrorját fordítja a cári 
uralom ellen, felborítja a rendet. Szinte egyszerre 
robbant fel valamennyi akna. A cár a fronton 
volt, Moszkvában és Pétervárott sztrájkba lépett 
a munkásság, nem volt világítás, a hadiszergyá- 
rakban a villany hiány miatt szünetelt a munka, 
a vasúti közlekedés zavarai véksőkig fokozód-- 
tak és Szentpétervár lakossága fűtőanyag és 
élelmiszer nélkül maradt. A Putilov-müvek sok
ezer munkása fellázadt és ez a lázadás magával 
rántotta először az ucca népét, a csavargó kato-^ 
nákat, azután a helyőrséget, a kronstadti matró
zokat, magát a gárdát is. Amikor szinte egyik 
óráról a másikra békövetkezett a teljes forradal
mi zűrzavar, a tehetelen, öreg Gorenykin minisz
terelnök, egyezkedni próbált Kerenszkivel. Re-  ̂
formokat igért, alkotmányt, csak egyet nem 
Ígérhetett, kenyeret. Kerenszkinek pedig egyálta-* 
Iában nem kellettek az ígéretek, most már nem  
elégedett meg az alkotmánnyal, most már a cár 
lemondását követelte .

A fronton egészen fantasztikusan a háborít 
folytatóinak politikáját a katonák békevágya tá
mogatta leginkább. A katonák haza akartak men
ni, elunták a front-szenvedéseket és arra a hirre, 
hogy a fővárosban forradalom van, a fronton 
harcoló ezredek megkezdték a visszaözönlést. A 
vezérkar semmiképpen nem tudta megállítani azt 
az áradatot és amikor egyes erélyesebb tiszteket



a szinte örjöngö katonák megtámadták és fel' 
boncoltak, a vezérkar is beletörődött abba a gon
dolatba, hogy meg kell menteni ami még ment
hető és megmentés egyetlen módjának a cár le
mondása látszott. A nagyhercegek is a cár le
mondását követelték . Az egyetlen, aki kétségbe- 
esetten tiltakozott, a cáirné volt, de nem tehetett 
semmit, messze volt a férjétől, a gyerekei vala
mennyien betegek voltak és ezekben a tragikus 
napokban a cárné, akiben mindenesetre voltak 
uralkodói képességek, nem volt uralkodónő, ha
nem anya, aki elsősorban azon aggódott, hogy 
valamennyi gyereke beteg. így következett be 
egy kis vasúti állomáson, vagy vasúti kocsiban 
a Romanov dinasztia vége, a sok százados orosz 
önkényuralom elmúlása. //. Miklós cár alá'rta 
azt az okmányt, amelyben a maga és a Ha névé- 
ben lemond az orosz trónról. Ez a formula való
színűleg a hadvezetőség kívánsága volt, mert a 
tábornokok, a vezérkari tisztek abban remény
kedtek, hogy Nikolaj Nikolajevics nagyherceg 
lehet majd a cár és nagyon sok memoáriró sze
rint a kadétpárt is azt szerette volna ha az eré
lyes és puritán nagyherceg veszi a kezébe az 
orosz birodalom összekuszált ügyeinek intézé
sét. Ez már nem történhetett meg, erre már nem 
volt idő és nagyon valószínű, hogy Kerenszki 
nem is akarta. Kerenszki maga akart lenni a dik
tátor, napóleoni álmok izgatták és azt képzelte» 
hogy egy orosz köztársasági hadsereget tud 
majd teremteni az orosz forradalom, úgy ahogy 
a  francia forradalom megteremtette a legyőzhe
tetlen francia köztársasági hadsereget. Kerenszki 
egy dologban becsületes volt. Ki akart tartani az 
antant mellett és talán ez volt az oka, hogy olyan 
megalázó módon bánt el a cárral, mert igy akar
ta a cár személyét egészen lejáratni, hiszen Ke
renszki maga is meg volt győződve arról, hogy 
feleségének befolyása alatt a cár békepárti lett. 
Ezért történt meg az, hogy a cár vonatát ide- 
oda tologatták kis vasúti állomásokon és rögtön



a lemondás után közölték azzal az emberrel, aki 
egész életén keresztül minden oroszok ura volt» 
h o g y  ezentúl a cime, a rangja: R oiw nov ezredes.

Romanov ezredes fedezett alatt, őrizet mel
lett került vissza a télipalotába, ahol a cári csa
ládot Kerenszki rendeletére internálták. Eleinte 
ez az internálás egészen tisztes formák között 
történt. Az udvartartás megmaradt, a palotahöl
gyek és kamarások teljesítették szolgálatukat, a 
cári testőrség katonái őrizték a télipalotát és 
meglehetősen gondoskodtak az akkor még nem 
fogoly, csak biztonsági okoból őrizetbe vett cári 
család kényelméről is. Ez lassan mind elmúlott 
és ahogy növekedett a forradalmi zűrzavar és 
ahogy csökkent Kerenszki tekintélye, ahogy nö
vekedett a bolsevisták izgatása, mindig keserve
sebb lett a cári család sorsa. Egy orosz udvar
hölgy emlékirataiból tudjuk, hogy megtörtént az 
is, hogy a frontról a forradalmi jelszavak által 
megbolonditott tisztek egyenesen azzal jöttek a 
télipalotába, hogy meg akarják nézni, hogy váj
jon ott van-e még a cár és Romanov ezredest, 
a hajdani cárt valósággal elővezették, hogy hah  
dani tisztejei saját szemükkel győződhessenek 
meg megaláztatásáról és nyomorúságáról

II. Miklós cárban uralkodói nagyság nem 
volt, embernek is gyenge Volt, azonban életének 
ebben a tragikus korszakában szépen és nemesen 
tudta viselni so rsá t Nem zúgolódott, nem kö
nyörgő ít, nem kért a maga számára semmit és 
nem is kezdett semmit, hogy esetleg erőszakosan 
fordíthasson egyet a sorsán. Egyetlen vágyako
zása az volt, hogy a családját biztonságba he
lyezhesse. Ez nem sikerült, egyrészt azért, m ert 
az angol kormány semmiképpen sem volt haj
landó arra, hogy lépéseket tegyen a cári család 
érdekében, m ásrészt pedig azért mert a cárne 
leghevesebben tiltakozott az ellen, hogy elhagy
ják Oroszország földjét. A cárné szenvedélyes 
makacssággal ragaszkodott ahhoz a gondolathoz» 
hogy mindaz ami történt, mindaz ami körülötte



forrong csak néhány ember mesterkedése, múló 
dolog, mert hiszen az orosz nép rajongással sze
reti a cárját és ha a cár Oroszországban marad, 
visszanyerheti a trónt és megőrizheti az orosz 
koronát a beteg Alekszej trónörökös számára.

A télipalotában soha nem tudták, hogy mi 
történik Oroszországban. Akkor sem tudták, ami
kor miniszterek referáltak és titkos besúgók in
formáltak. A cári család soha nem tudta az igaz
ságot, mert eltitkolták előtte. Most amikor a har
madik ügyosztály emberei vagy elbújtak mint az 
üldözött patkányok, vagy patkány módra meg
szöktek és felkapaszkodtak az uj uralom hajó
jára, most amikor a hajdani cári minisztereket 
sorra bebörtönözték, amikor lassankint megtil
tották, hogy a régi udvari emberek megjelenhes
senek a cár és a cárné előtt, ez a két szerencsét
len, m agárahagyott ember nem tudott semmit. 
Berendezkedtek abban a palotában, amelyben az 
orosz cárok uralkodtak, a börtönéletre. Romanov 
ezredes, akinek nem engedték meg, hogy elhagy
ja a téli palota kertjét, naphosszat fát vágott, 
hogy valami testmozgása legyen és nyugodtan 
tűrte hogy a piros szallagos katonák megbámul
ják a favágó cárt. A cárné nem volt ennyire tü
relmes, sokszor kifakadt, összezördült Kerenszki- 
vel, aki magának tartotta fen azt a jogot, hogy a 
cári család ügyeiben intézkedjék, de azután szin
tén megtört és berendezkedett arra, hogy tanítsa 
a lányait, kézimunkázzon és imádkozzék.

Pétervár uccáin minden nap vad felvonulá
sokat rendezett az örjöngő katonaság. A krons- 
tadti matrózok lemészárolták tisztjeiket. A haj
dani uralom főbb hivatalnokait, exponált poli
tikusait a Péter-Pál erődbe vitték és Romanov 
ezredes fát vágott, a felesége kötött és imádko
zott. A cári uralom elmúlt, végzete beteljesült.

Az utolsó felvonás
A cári család volt már csupán a cári Orosz

ország, amikor Kerenszki még megpróbálta a



köztársasági Oroszországot megteremteni. Tra
gikus és lesújtó a cári birodalom Ítéletét jelenti 
az, hogy ebben az időben senki nem törődöd 
sem a cárral, sem a hajdani cári Oroszország
gal. A hajdani cári főhivatalnokok tábornokok 
igyekeztek a hatalom urainak kegyeit megnyerni, 
vagy ha erre semmi reménységük nem volt, 
igyekeztek elbújni. Ellenállás, küzdelem, a harc
nak az önvédelemnek legkisebb jele sem volt 
ebben az időben és még a nagyhercegek is fel
adták a cárizmus gondolatát, mindegyik csak 
arra törekedett, hogy valamiképpen kijuthasson a 
forradalmi őrjöngésben önmagát tépő birodalom
ból. Egészen furcsa, de ebben az időben csak 
Kerenszki törődött a cári családdal. A néptribun 
hiúságának hizelgett az, hogy ő védelmezi a haj
dani cárt, Nariskin hercegnő emlékirataiban le* 
írja, hogy miként látogatta meg a cári famíliát 
Kerenszki és feljegyzi róla, hogy jóindulatú, de 
tehetetlen ember volt. Ezt a jóindulatú és tehetet
len embert, akiben a jóindulatnál is nagyobb volt 
a hiúság, azután elsöpörte a bolsevizmus.

A cári családra már előbb elkövetkezett a 
megaláztatásoknak sorozata. Borzalmas végig
gondolni , hogy mit szenvedhetett a cárné, akinek 
lelkében erősen élt a hit, hogy a cárt Isten ál
lította helyére és Istentől való missziója van, 
amikor minden óra, minden perc uj m egaláztatá
sokat hozott és amikor ezeket a megaláztatáso
kat II. Miklós türelmesen és apatikusan viselte el. 
Nem lehet ebben a türelembe a lelki nagyságot 
bemagyarázni. A cár egyszerű ember volt és le
számolt mindennel. Amikor kiszaladt alóla a régi 
világ, meg sem próbálta valahogyan visszasze
rezni a hatalmat és meg sem kisérelte, hogy a 
végzettel bármiféle formában szembeszálljon. A 
végzetnek valami egészen szimbolikus gúnyoló
dása volt az, hogy amikor a cári családot elindí
tották Pétervárról annyira figyelmetlenül bántak 
a beszállásnál még az asszonyokkal is. hogy a 
cárné a vonatra való felkapaszkodás közben el



bukott^ és a röhögő katonák között valósággal 
négykézláb kellett bemásznia a vasúti kocsiba. 
Ebben a tragikus komikus véletlenben benne volt 
a cárizmusnak minden megalázottsága és kiszol
gáltatottsága.

Egyik városról a másikra hurcolták a végte
len orosz birodalmon keresztül a cári családot és 
m egtörtént az is, hogy az egyik deportálási hely
ről azért kellett tovább vinni a szerencsétleneket, 
mert a környék parasztsága a papok vezetése 
alatt bevonult a városba és a parasztok letérdel
tek az előtt a ház előtt, amelyben a cári íamilia 
internálva volt. Itt látszott meg az, hogy a cáriz- 
mus mennyire eltévesztette a dolgokat, amikor 
soha nem tudott törődni a parasztsággal, amely 
pedig egyetlen s igazi támasza volt. Ugyanebben 
a városban szigorúan meg kellett tiltani a német, 
az osztrák—m agyar fogoly tiszteknek is, hogy 
tisztelegjenek a cár ablakai előtt. A fogoly tisz
tek ugyanis többször észrevették, hogy a sze
rencsétlen ember, aki valamikor minden oroszok
nak cárja volt, az ablakon keresztül néz ki és 
mindig tisztelegtek, amikor az ablakai előtt el
mentek, akár látták a cárt, akár nem, hogy ezzel 
a mozdulattal éreztessék rokonszenvíiket a sze
rencsétlen iránt. Minden oroszok cárjának, az 
utolsó orosz cárnak a parasztok és a hajdani el
lenség tisztjei voltak már csak barátai.

A bolsevisták ezt nem tudták. A bolsevisták 
állandóan attól rettegtek, hogy a már akkor erő
sen mozgolódó fehér csapatok ki fogják szabadí
tani a cárt. Tulajdonképpen a különböző fehér 
seregeknek nagyon mellékes volt a cár személye, 
mert mindegyik fehér seregnek meg volt már a 
maga cárjelöltje és mert az antant, amely a fe
hér ellenforradalmat amennyire lehetett, támo
gatta, nem helyezett túlságosan nagy súlyt II. 
Miklós és németbarát hirü feleségének kiszabadí
tására. A bolsevisták azonban amikor Szibériában 
megkezdődött a cseh légió és a fehér seregek 
offenzivája, igyekeztek a cári családot minél



messzebbre küldeni. így került II. Miklós és sors
üldözött famíliája az utolsó állomásra Jekate- 
rinburgba, ahol Ipatiev a bolsevisták által le
gyilkolt gazdag kereskedő villaszerű házában he
lyezték el őket. Oszendovszky szerint volt egy 
régi babona, amely szerint az utolsó Ipatiev ha
lála után el kell pusztulni a Romanov-dinasztiá
nak. Természetesen lehet az is, hogy Oszendov- 
szky ezt a legendát a jekaterinburgi tragédia után 
gyártotta, de mindenesetre feljegyzésre érdemes* 
hogy már a Pugacsev-lázadás idején szerepelt 
egy Ipatiev hasonló jóslással kapcsolatban.

Az Ipatiev-házban tulajdonképpen egészen 
jól ment a sora a szerencsétlen cári családnak. A 
magas fallal körülvett kertben szabadon mozog
hattak, természetesen a bolsevista őrség fede
zete mellett. Meg kell állapítani, hogy a szovjet
nek az a hivatalos nyilatkozata, hogy ezt az őr
séget nem zetközi kommunistákból, volt német, 
osztrák és magyar hadifoglyokból állították ősz- 
sze, nem felelt meg a valóságnak. Kezdetben 
oroszok voltak az őrség tagjai, de amikor az 
orosz katonák összebarátkoztak Botkin doktor
ral, a cárné orvosával és úgy látszott, hogy saj
nálják a cári család lányait, az őrséget felcserél
ték és lett katonákra bízták az Ipatiev-ház őri
zetét. A tulajdonképpeni rendelkezési jog a je
katerinburgi szovjetet illette meg, amelynek tag
jai természetesen csupán orosz munkások vol
tak. Ezek között még lett sem volt.

A cári család végzete akkor teljesedett be, 
amikor a fehér csapatok Jekaterinburg felé köze
ledtek. Arra gondolni sem lehetett, hogy más
hova vigyék őket, mert a vonatközlekedés telje
sen bizonytalan volt és mert a vasúti vonalakat 
mindenütt fenyegették a cseh légiók előretolt ősz" 
tagai, úgy hogy az elszállítás tulajdonképpen azt 
jelentette volna, hogy átadják a cári családot 
vagy a légiónak, amelyet különösen gyűlöltek, 
vagy a fehéreknek, akiktől abban az időben ret
tenetesen féltek. A jekaterinburgi szovjet Moszk



vához fordult utasításért és ma m ár egészen vi
lágos, hogy Lenint terheli a felelősség azért a 
szörnyű gyilkosságért, amely az Ipatiev-házban 
történt. A moszkvai utasítás nem mondta ki, 
hogy le kell gyilkolni a cári családot, csak azt 
parancsolta megf hogy semmiesetre sem szabad 
átengedni őket a fehéreknek. Ez a tilalom volt a 
halálos Ítélet.

Ennek a halálos Ítéletnek végrehajtása otrom
ba durvasággal történt. A cári családdal éjnek 
idején közölték, hogy el kell szállítani őket. A 
cár egykedvűen vette tudomásul az utasítást, a 
cárné ideges volt, mert a szerencsétlen trónörö
kös megint beteg volt, a nagyhercegnők, akik 
már beletörődtek sorsukba, talán örültek is az 
utazás változatosságának. A cári családdal együtt 
csomagokkal, batyukkal megjelent az Ipatiev-ház 
előcsarnokában Botkin doktor is és egy öreg 
cselédlány, aki hűségesen ragaszkodott a cár- 
né'hoz. Valamennyit levitték az Ipatiev-ház pin
céjébe, ahol egyszerűen közölték velük, hogy meg 
kell halniok. A cár valamit akart mondani, ki
nyújtotta a kezét, az egyik lett katona feléje 
lőtt. A cár elbukott, a cárné lehajolt, hogy testé
vel fedezze a fiát, Botkin doktor a batyuját tar
totta maga elé, a nagyhercegnők sikoltoztak és 
egymásután dördültek el a puskák, odakint az 
Ipatiev-ház előtt két nagy teherautó állott. ame
lyeknek motorjai szörnyű lármát csaptak, hogy a 
lövések zaja ne hallatszék ki. Legtovább a sze
rencsétlen Alekszej cárevics élt, akit az egyik 
katona szuronnyal döfött keresztül, hogy meg- 
szabadítsa kínjaitól. Csodálatos módon az agyon
lőtt nagyhercegnők állva maradtak haláluk után, 
ennek titka akkor derült ki, amikor leszedték ru
háikat. A ruhák alatt annyi gyémánt, drágakő 
volt, hogy ezek a drágakövek és gyémántok ha
láluk után még abban a helyzetben tartották 
őket, amelyekben a halálos lövések végeztek ve
lük.

A cári család temetése talán még szörnyűbb



volt, mint a kivégzés. A holttesteket meztelenre 
vetkeztették, feldobták a ház előtt álló teher
autókra, amelyekkel egy közeli homokbányához 
robogtak, ahol mély kutba dobálták a holtteste
ket, amelyeket előbb benzinnel és petróleummal 
öntöttek le. Azután felgyújtották a holttesteket. 
Az indokolás az volt, hogy nem akarták, hogy 
a cári család holttestei a fehérek kezére kerül
jenek. Nem akarták, hogy ezekkel a holttestek
kel, ezekkel a véres halottakkal izgassák a szi
bériai parasztságot.

Három nappal később zenével, énekszóval 
bevonultak Jekaterinburgba a fehér csapatok. 
Elkéstek.

A jekaterinburgi Ipatiev-házban játszódott le 
az orosz cárizmus tragédiájának utolsó fejezete. 
Véres fejezet volt ez, épp olyan szörnyű, épp 
olyan kegyetlen, épp olyan értelmetlen, mint a 
cárizmus egész drámája.

Ártatlanok haltak meg az lpatiev-ház pincé
jében, mert //. Miklós igazán nem volt felelős 
semmiért, legfeljebb azért terhelte felelősség, 
mert nagyon gyenge volt. Nem a maga bűne és 
gyengesége miatt kellett igy elpusztulnia, hanem 
azok miatt a bűnök miatt, amelyeket évszázado
kon át követett el a cárizmus.

Vége.










