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cár manifesztuma népeihez. 
Miklós cár Alexandrovics Mihály nagyherceg javára lemondott a trónról. - Mihály 

. , , % i- -fs,.cM:.z m mezser' 
nagyherceg szinten lemondott a trónra való igényéről. - Alexej trónörököst 

kiáltották ki cárnak. 

Az oroszországi forradalomról tiszta 
képet még most sem lehieé alkotni. A Péter-
várról érkező jelentések a forradalmi kor-
mány cenzúráján mennek 'keresztül, a többi 
táviratok pedig jórészt angol forrásból ered-
nek. Nyilvánvaló, bogy a valóságot kibetűz-
ni ilyenformán nagyon nehéz. Az egymással 
ellentmondó hirélk .nelm adják hű tükrét az 
Oroszorszagban lejátszódó eseményeknek. 
A következtetésekkel mindenesetre várni 
kell a közelebbi időre, amig a szétágazó je-
lenségek láncszemei összetevődnek és tel-
jesen kialakul a forradalmi mozgalom ka-
raktere. 

A jelentése kköztül, amelyeknek hiteles-
sége természetesen nem ellenőrizihető. leg-
fontosabb a cár lemondása1. Az a proklamá-
ció, amelyet a cár 'ez alkalommal a néphez 
intézett, szokatlan hangú,, mert az orosz nép 
üdvéről és 'boldogságáról beszél. Ezt a pro-
iklamációt, amely a nép jogait is figyelembe 
veszi, aligha a cár fogalmazta, hanem a 
forradalom vérével írták. Miklós cár nem 
igy szokott beszélni, ha a nép kívánságai 
utat akartak törni a megvalósuláshoz. A 
kardjára ütött és ezt a mozdulatát csakha-
mar a népszabadságok Véres letiprása kö-
vette. Ez a szándék bizonyára most sem 
volt távol tőle. De a forradalmi mozgalom 
szervezői jói számítottak arra , hogy ez a 
kard most erőtlen. A háború folytatása oly 
érdeke a cári hatalomnak, hogy inkálbib nem 
állja útját a népjogok érvényesülésének, 
csakhogy a hadsereg lázadásának eleiét ve-
gye. 

A cár tehát lemondott öccsének. Ale-
xandrovics Mihály nagyhercegnek javára, 
miután Niikolajevics Miklósra ruházta; át a 
hadsereg főparancsnokságát. Milhály nagy-
herceg azonban lemondott a trónra való 
igényéről éis Alexei trónörököst kiáltották ki 
cárrá. Alexandrovics a cár Nagykorúságáig 
elvállalta a régennséget. A dolgok ily for-
dulatában, alighanem angol kezeik működtek 
közre, hogy Oroszországban a 'belső rend 
mielőbb helyreálljon. Ez látszólag sikerül is, 
miért a forradalmi 'kormány kezd teljesen 
berendezkedni. 

Az uj kormány programja a szabadiság-
eszmékben fogamzott és Oroszország újjá-
születésének hirdetője. A lemondó cár ugy 
tűnik föl előttünk, mint egy hallgatásra 
kényszeritett tiltakozás a szabadságtöre'k-
véseik'keil szemben. A cárrá Ikilkáltott trón-
örökös kiskorú." Miklós nagyherceg pedig, 
ha a cár kardja erőre kap, félrevonul. Most 
csak hadd mulassa magát a nép, ha a há-
ború folytatásával tovább szolgálja a cári 

hatalom érdekeit. Majd ha fordul a kocka, 
a háború" befejeződik, vissza lehet állítani a 
régi rendet. A történelemben nem egyszer 
találkozunk az uralkodóknak ezzel a mód-
szerévei, amikor szükségük van a nép fegy-
veres erejére. 

Természetesen egészen má-s lenne a 
helyzet, ha a forradalmi kormány a háború 
gyors befejezését sürgetné és a hadsereget 
a harc feladására szólítaná fel. Akkor b:izo-

Rotterdam, március 17. A Pétervári Tá-
virati Ügynökség a cár következő mani-
fesztumát közli: 

Mi, Isten kegyelméből* II. Miklós, min-
den oroszok cárja, Lengyelország cárja és 
Finnország nagyfejedelme, tudatjuk hű alatt-
valóinkkal a következőket: 

Annak a nagy harcnak napjaiban, ame-
lyet ama külső ellenség ellen viselünk, a 
mely három esztendő óta igyekszik hazánk 
leigázni, uj megpróbáltatást miért Isten 
Oroszországra. A belső zavarok végzetes 
visszahatással fenyegetik a háború végle-
ges befejezését. Oroszország jövője, had-
seregünk becsülete, népünk boldogsága és 
szeretett hazánk egész jövője követelik, 
hogy e háborút mindenáron folytassuk a 
győzelmes befejezésiig. A kegyetlen ellenség 
most teszi utolsó erőfeszítéseit és közei a 
pillanat, amikor vitéz hadseregünk dicsősé-
ges szövetségeseinkkel egyetedben az ellen-
séget végképp leteperi. E napokban, ame-
lyek Oroszország életére döntő hialtásuak, 
ielkiismeretbeli kötelességünknek tartottuk, 
hogy megkönnyítsük népünk erőinek szoro-
sabb egyesítését é s szervezését a gyors 
győzelem eléréseórt. Ezért a birodalmi du-
mával egyetértsben jónak láttuk, hogy az 
orosz állaim koronájáról lemondjunk és a leg-
főbb hatalmat letegyük. 

Minthogy nagyon szeretett fiunktól 
nem akartunk megválni, az örökösödést test-
vérünkre, Alexandrovics Mihály nagyher-
cegre ruháztuk át, akit az orosz birodalom 
trónjának elfoglalása alkalmával megáldunk. 
Megbízzuk testvérünket, hogy a nemzet 
képviselőivel egyetértésben uralkodjék, a 
törvényszerű intézményeket tartsa fönn és 

nyos, hogy a cár minden felkövetne, hogy 
a forradalmat elnyomja és ebben Anglia is 
támogatná. 

Most tehát be kell várni, hogy a há-
ború folytatásának ügyében hogyan dönt az 
uj kormány. Ha a csalogató szabadságigé-
reteik nfem kábítják el és a nép béke törek-
véseinek igyekszik érvényt szerezni, a for-
radalmi kormánynak iez az elhatározása uj 
fordulatot adhat az eseményeknek. 

erre forrón szeretett hazánk nevében sért-
hetetlen esküt tegyen. 

Fölszólítjuk hazáinknak miniden igaz fiát, 
teljesítse szent és hazafias kötelezettségeit, 
a nemzeti kötelezettség e súlyos pillanatai-
ban engedelmeskedjék a cárnak és a nép 
képviselőivel egyetemben legyen segítségé-
re, hogy az orosz államot a szerencse és a 
dicsőség útjára vezéreljék, Isten védje meg 
Oroszországot. 

Newyork, március 17. Az Associated 
Press jelenti Pétervárról: Mihály nagyiher-
ceg pénteken délután két és fél órákor szin-
tén lemondott a trónra való igényéről. 

STOCKHOLM, március 17. A svéd táv-
irati iroda jelenti Londonból: Péter vári je-
lentések szerint Alexej trónörökös nagy-
herceget kiáltották ki cárnak. Mihály nagy-
herceg a cár nagyikoruvá-nyilváiiiitásáig a 
regensséget fogja vezetni. 

ROTTERDAM, március 17. Pétervárról 
jelentik hivatalosan: A cár Níkoltajevics 
nagyhercegre ruházta át a táborba szállott 
hadseregek főparancsnokságát. Alexandro-
vics Mihály nagyherceg lemondott a trónra 
való jogairól. 

AMSTERDAM, március 17. Bonar Law-
nak az alsóházban tett közléseivel szemben 
a Reuter-ügynökség egy március 16-án kelt 
pétervári táviratot terjeszt, amely szerint a 
cár Mihály nagyherceg javára leköszönt és 
a trónra Való jogáról lemondott. A hadban 
álló hadseregek főparancsnokságát a cár 
Miklós nagyhercegre ruházta. 


