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Diplomácia és kortörténet,

Abban az általános irányzatban, mely a világháború 
befejezése u tán  a problémák egész sorában elmerülve kereste 
a jobb és biztosabb érvényesülés lehetőségeit, a történettudo
m ánynak ju to tt az a gyakorlati feladat, hogy a mai világ 
felépítésének alap jait tudományos eszközökkel és módsze
rekkel megvilágítsa.

Vegyük a nagy nemzetek és a kis országok bárm elyikét, 
az iskolákban és a felnőttek oktatásában épen úgy, mint 
a társadalm i és politikai életben, egyformán találkozunk 
azzal a törekvéssel, hogy a legújabb kor történetének bemu
tatásáról, m int politikai és kultúrális közszükségletről a 
történettudom ány kritikai vizsgálódásának bevonásával gon
doskodjanak.

Nem akarjuk  említeni a berlini Hochschule fü r  Politik 
rendszeres előadásait és a ham burgi diplomáciai akadém iát, 
de m egemlítjük azt, hogy a német történettudósok 1927-diki 
értekezlete a német történelem legújabbkori anyagának szak
szerű kiadása mellett határozott. A párisi École libre des 
sciences politiques régóta bevette rendes tárgyai közé a diplo
máciai történelmet, melynek önálló művelésére külön társaság 
alakult és 1887 óta külön folyóirat áll fenn. Azt az 56 köte
tes okm ánygyűjtem ényt, melyben a német birodalmi korm ány 
1870-től 1914-ig terjedő külügyi aktáit közzétette és amellyel 
az egész tudományos világnak osztatlan elismerését kivívta, 
a franciák és angolok nem csak azzal honorálták, hogy lefor
dításáról gondoskodtak, hanem azzal is, hogy a magok titkos 
ira ttára inak  anyagát szintén közzéteszik. Londonban 1921-ben 
Royal (British) Institute for International A ffa irs  néven 
intézmény alakult, melyben hasonló tárgykörrel foglalkoznak 
és arról terjedelmes kiadványokban számolnak be. Ameriká
ban a társaságok és intézetek m unkáját egy, a chicagói egye
temmel kapcsolatban szervezett modern történelmi folyóirat 
igyekszik rendszerbe foglalni.

Klebelsberg Kunó grófnak hervadhatatlan érdeme m a
rad, hogy ezeket a m unkálatokat a Magyar Történelmi T ár
sulat elnöki székéből már a fentem lített külföldet megelőzően 
megindította és hatalmas köteteit adta ki annak a m unkálat-
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nak, mely az újabbkori magyar történelem kútfőinek szak
szerű közzétételére vállalkozott.

A jelen folyóirat egy nagy szükségletnek szerényebb esz
köze lesz, mert csupán arra  törekszik, hogy a m agyar közön
séggel szakszerűen megismertesse annak a modern politikai 
világnak felépítését, melyben a magyar jelen beágyazva van; 
és hogy helyet nyújtson azon előkelő idegen szak
embereknek, akik m agyar vonatkozású tanulm ányaikban a 
m agyar kérdést tudományos alapon érinteni óhajtják. Ugyan- 
ily célból hozunk fontos és kiadatlan magyar vonatkozású 
áliam iratokat, melyeket közönségünk nem ismer, a külföld 
pedig tőlünk vár és követel.

A háborús felelősség kérdése ma m ár nem azon két 
hétre szorítkozik, amely alatt a háború 1914. július végén és 
augusztus elején kitört; a távolabbi okok felkutatása — egy 
évszázadra visszamenőleg — nem egyéb, mint a modern világ 
egész politikai történetével való beható foglalkozás.

Annak m agyar vonatkozásait a külpolitikai események
kel kapcsolatban fekutatni lesz a jelen folyóirat feladata.
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The end of a myth: Professor Fay on War Guilt

The final appearance of Professor F ay ’s long promised 
and eagerly awaited book on the responsibility for the World 
W ar1 will doubtless constitue the historical event of the year. 
Ever since the appearance of his epoch-making articles in the 
American Historical Review  in 1920, it has been rumored 
that he was preparing a magisterial treatise on the causes of 
the War. Announced as in prospect from time to time by 
other w riters on the subject, particularly  by the present 
reviewer, the anticipation of this work has led to the deve
lopment of a veritable Fay Legend of international scope. 
Had he not from time to time contributed learned and 
telling articles and reviews, attesting to his corporeal exis
tence, he would have become literally a mythical figure — 
a sort of historiographical Barbarossa some time to appear 
and scatter the Epic mongors and patriotic liars whose decla
ration of faith was embodied in Article 231 of the Treaty of 
Versailles. For a decade the bitter-enders have been shivering 
in fear and yet hoping that Fay would not uncover their 
nakedness in too thorough and inconsiderate a fashion. The 
salvagers, especially Renouvin and Schmitt, have been hear
tened by the hope that they would find support for their 
tim idity and evasiveness in the obviously erudite researches 
of the Smith professor. The revisionists have noted with 
ill-concealed joy that Professor Fay gave every evidence in 
his articles and reviews of taking cognizance of the new 
revelations, was not hesitating to change his earlier views and 
was taking a more advanced stand when the evidence w arran
ted such progress. A year or so back, in a long review, of the 
Grosse Politik, he stated it to be his final conclusion that: 
„While it is true that Germany, no less than all the other 
Great Powers, did some things which contributed to produce 
a situation which ultim ately resulted in the World War, it is 
altogether false to say that she deliberately plotted to bring 
it about or was solely responsible for it. On the contrary, 
she worked more effectively than any other G reat Power,

1 The Origins of the World War, by Sidney Bradshaw Fay. New- 
York: The Macmillan Company, 2 vois., 551, 557 pp. $ 8.
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except England, to avert it, not only in the last days of July, 
1914, but also in the years immediately preceding.” From this 
moment onward the revisionists breathed easily, for it was 
apparent that Fay could now be numbered in their circle, 
it being certain that no new evidence would appear which 
would allow him to retrace his steps. The present book more 
than realizes any reasonable hope which the revisionists 
m ay have pinned upon Professor Fay. This is true, in spite 
of a slight sop to the salvagers in his recent gesture of gene
rosity to Renouvin in the American Historical Review  for 
July , 1928, where he designated Renouvin’s book as the best 
he had read on the subject of w ar responsibility.

Professor Fay has disappointed m any and exasperated 
others by his deliberation and delay in preparing his book, 
but it would seem tha t his product vindicates his judgm ent 
and procedure, though it might perhaps have been a good 
thing if he had reprinted his original articles of 1920 in book 
form as a prelim inary harbinger of the complete work to come 
later on. th e  new docum entary evidence which has appeared 
in the last four years, notably, the definitive information 
about the Russian mobilization, the exposure of Serbia, the 
full account of German policy in the Grosse Politik, and the 
British Documents bearing on the crisis of 1914, has so revo
lutionized our knowledge of war responsibility than any 
book, however excellent, compiled at any earlier period, 
would today be archaic. It is to be doubted if Professor Fay 
could have produced a decisively better book in 1924 than 
Dr. E w art’s Roots and Causes o f the Wars, 1914—1918, but 
Ew art’s book is now almost obsolete on the crisis of 1914. 
Today only the French, Italian and Serbian documents remain 
to be published and they cannot m aterially alter the essential 
outlines of the picture of w ar responsibility as constructed 
by Professor Fay. The book, then, possesses a finality which 
it could never have attained at an earlier date. Not only is 
the book decisively better than it could have been if executed 
some years back, but its publication is more fortunate and 
timely today than it could have been at any previous time. 
The rapidly mounting flood of serious and im portant literature 
on war guilt has both aroused an interest in the subject of 
w ar responsibility and also developed some degree of tole
rance for fact in this field of scholarship. If the book had 
been published in 1922 it would either have fallen flat or 
been fiercely attacked as the product of a liberal subvention 
from Haus Doom.

We shall consider the merits of the book in detail later 
on, but we may state at a categorical initial estimate that the 
book is virtually  an amazing product, even to the one who has
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hoped for more from it than perhaps any other w riter on this 
subject. The reviewer is fam iliar with the literature of diplo
matic history to a degree far in excess of the average Ameri
can historian and he has examined every im portant book 
which has appeared in English, French, German or Italian 
on the subject of w ar responsibility. It is his reasoned 
judgm ent that Professor F ay’s Origins of the World War is, 
for a combination of significance of subject-m atter, exhaus
tive scholarship, objectivity of tone, and fearlessness of 
narration the most impressive book which has thus far been 
published in this realm of historiography. The author is 
especially to be congratulated, for few books have been 
w ritten under conditions more likely to im pair their quality. 
The great m ajority of Professor F ay’s closest friends and 
associates in the historical profession desired, above all else 
in the world, to have Professor Fay utilize his position and 
his enterprise to discomfort the revisionists and to vindicate 
the timid, the evasive, the slothful and the somnolent. G reat 
pressure was put upon him indirectly to allow himself to be 
swayed by considerations other than those of historical 
sincerity and a regard for the facts, but he resolutely ignored 
such influences. He has produced a work which is absolutely 
above reproach and radiates sincerity and conviction from 
cover to cover. The personal equation is not absent from the 
book, as we shall indicate later, but no one can impeach the 
author’s probity or objectivity. Further, it m ay be accurately 
declared to be the most powerful blow for revisionism which 
has thus far been delivered by any author. This it is, in spite 
of the moderation of tone and the wellnigh complete absence 
of any controversial tendenz, for the good and sufficient 
reason that the facts of war responsibility are almost exclu
sively revisionist facts, and Professor Fay has brought toge
ther by all odds the most complete and effective array  of 
facts on the subject which has been assembled. The guilt clause 
of the Treaty of Versailles is now pulverized beyond the 
capacity even a Renouvin or a Schmitt to rehabilitate it.

Not less a surprise and delight than the high quality 
of the work is its scope and general conception. Many had 
feared that the book would inevitably be a disappointment, 
if, for no other reason, by the very fact of the late date of 
its appearance. When Professor Fay first published his 
articles in 1920 few other scholars had attacked the problem 
of war guilt in an attitude of honesty and candor. In the last 
nine years the situation had been revolutionized, and now 
there are reputable writers on the question to be numbered 
by the score. Further, there is little which a candid and 
objective student of the subject can say about the crisis of

o
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1914 which has not been said by Montgelas, Lutz, Branden
burg, Fabre-Luce, Demartial, Dickinson, Gooch, Barbagallo, 
Lumbroso, Langer, Bausman, Ew art and a host of others. To 
be sure, there was a chance for the latest book to bring things 
thoroughly up to date, bu t this would constitute no epoch- 
making contribution in itself. If the work were to be limited 
to the crisis of June 28th—August 5th, 1914, it was felt by m any 
that the book could at best say with a greater wealth of detail 
w hat has been said over m any times in the last four years. 
Professor Fay has, however, sprung a distinct surprise in the 
scope of his work. O ut of about eleven hundred pages, some 
eight hundred are devoted to the diplomatic history of Europe 
prior to the tension, negotiations, mobilizations and ultim a
tums which followed the Austrian rejection of the Serbian 
reply to the A ustrian ultim atum . The whole of the first 
volume is devoted to the period before 1914, and about half 
of the second to the setting of the Austro-Serbian impasse. 
As there is no adequate up-to-date account of the diplomatic 
history of Europe from 1870 to 1914, w ith the exception of 
the rather specialized m anual by Erich Brandenburg (Gooch’s 
volume being out of date and Langer’s as yet unpublished), 
it is a veritable godsend to have such an exhaustive and 
dependable account of the pre-w ar diplomacy as is to be 
found in Professor F ay ’s first volume. While few who desire 
to learn the tru th  will be dissatisfied in any serious w ay with 
Professor F ay ’s second volume on the 1914 crisis, it is the opi
nion of the reviewer tha t distinctly more enthusiasm will be 
revealed over his first volume. It is a more needed tome, and 
it is distinctly more original and outspoken than the second 
volume. It is decidedly less m arred by Professor F ay’s disin
clination to be classed with the revisionist scholars, which 
constitutes the leitm otif of the second, volume. In short 
Professor Fay has not only done w hat was expected of him, 
namely, to give us a competent account of the immediate 
causes of the World War, but he has presented us, as clear 
gain, w ith a gratifying surprise in the form of the best account 
in existence of the diplomatic antecedents of the Sarajevo 
Plot and the clash of the G reat Alliances.

How best to devote the available space to an analysis 
and appraisal of Professor F ay’s book presents both an 
enticing and a baffling problem to the reviewer. The inge
nious and informed reviewer could think of at least a half 
dozen possible reviews of ten thousand words eachs, which 
would in no sense duplicate one another. The present reviewer 
believes, however, tha t the most useful thing will be to 
indicate the place of the volume among the various conten
ding groups or schools of w riters on the subject of w ar res-



ponsibility. It would be fruitless to attem pt to summarize 
the contents of the volume, and all those worthy to know 
its m aterial will w ant to examine it personally.

Every school of w riters on war guilt will try  to claim 
the book for their position through selecting certain passages, 
divorced from the context and the general tenor of the work. 
It will scarcely be necessary to demonstrate that Professor 
Fay cannot be claimed by the bitter-enders like Charles 
Downer Hazen, William Stearns Davis, Edw ard Raymond 
Turner, F rank  Malcy Anderson, R. W. Seton- Watson, 
Bourgeois, Pagès and Debidour, who accept in greater or less 
part the whole complex of war-tim e fictions designed to prove 
the sole guilt of Germany. Before Professor F ay’s facts and 
exposition, such notions as the Pact of Konopischt where the 
Kaiser and Franz Ferdinand are supposed to have plotted 
the division of Europe, the Potsdam Conference where the 
Kaiser revealed his plan to bathe Europe in gore, the con
tention that Germ any dictated the Austrian program against 
Serbia and ruthlessly and arrogantly brushed aside all diplo
matic proposals, and the thesis that Austria Was weakening 
during the last hours of the crisis and was reluctantly forced 
into the W ar by the precipitate and unjustified German 
declaration of w ar on Russia, possess the scientific status of 
chiropractic or the statistics of the Anti-saloon Feague. 
Equally unnecessary is it te prove that Professor Fay does 
not stand with those extreme revisionists who contend that 
the Central Powers were innocent lambs, feloniously surpri
sed by the encircling powers who were egged on by the 
avarice and jealousy of Britain. The group whose claims are 
likely to be most dangerous and misleading are those who 
may be designated as the „salvagers“, namely, those who are 
given over to the endeavor to save as much of the Entente 
Epic of 1914—1918 as can be rescued by every sort of device 
short of the acceptance of hopelessly discredited, views and 
demonstrably forged and distorted documents. Of this group 
the most distinguished leaders are Pierre Renouvin and Ber- 
nadotte Schmitt, followed eagerly by the lesser fry  like 
Preston Slosson and M. T. Florinsky. That the identification 
of Professor Fay with this group night have some element 
of reason in it would appear from the identification of 
Renouvin with Fay by Professor C. J. H. Hayes in the 
Saturday Review oif Literature for June 16, 1928, and from 
the fact that, in the American Historical Review  for July, 
1928, Professor Fay himself stated that he regarded Renouvin’s 
book as the best he had read on the subject of war guilt.

Obviously, the only w ay in which one can fairly  test 
Professor Fay’s relationship to the Renouvin-Schmitt group



is to summarize the position of the latter and discover just 
w hat position Professor Fay takes in regard to their leading 
tenets.

On the background of the W ar the Renouvin-Schmitt1 
group contends tha t the real cause of the World W ar was 
w hat acting-Secretary of State Alfred Zimmermann of Ger
m any called „the damned system of alliances”, and tha t for 
this system of alliances G erm any was exclusively responsible. 
The counter alliances, culminating in the Triple Entente, 
were benevolent protective associations directed against the 
aggressive and arrogant bullying by Germany.

Professor Fay shows clearly tha t neither the system of 
alliances after 1870 nor the notion of the balance of power 
was a novel departure in European history or the product of 
unique German malevolence. Bismarck’s various schemes for 
alliances were designed solely in the interest of preserving 
European peace, and he made the most frequent and ardent 
efforts to secure reconciliation with France. Most significant 
of all, Professor Fay points out tha t „It was not w ith Bismarck 
tha t the Triple Alliance originated, but w ith Ita ly .“ (Vol. I. 
P- 81.)

The Renouvin-Schmitt circle m aintain that Germany was 
likewise prim arily responsible for large scale standing armies 
and the practice of conscription and that the German m ilitary 
law of 1913 was the chief cause of the feverish increase of 
armaments on the brink of the crisis of 1914.

Professor Fay shows that militarism was a scourge which 
had afflicted Europe since Roman days and tha t „the system 
of great armies, embracing the larger part of the male popu
lation capable of bearing arms, began with the French during 
the Revolution and under Napoleon.“ (Vol. 1. p. 39.) He 
d e a ry  proves tha t the French Army Bill of 1913, relatively 
a far more ambitious program than the German Army Bill, 
was decided upon before the French could have known of 
the German act, and he indicates that „the idea that Germany 
was overwhelmnighly superior in numbres in her invasion of 
Belgium and France in 1914 is a m yth.“ (Vol. I. p. 350.)

The salvagers m aintain tha t from 1898 to 1903 Germany 
was solely responsible for rejecting the highly generous 
British negotiations for a Anglo-German alliance, led by 
Joseph Chamberlain, and tha t she gratuitously offered an 
irreparable insult to France in demanding the resignation of 
Delcassé in 1905.

1 We recognize, of course, Ihat Professor Renouvin’s chief work 
relates to the crisis of 1914. but he had revealed his views on the back
ground of the war in his reviews and editorials in the Reoue d histoire 
de la guerre mondiale and elsewhere.



9

While justly  condemnig the German failure to receive 
the British offers with more cordiality, and particularly  
chastizing Holstein for his malicious interference, Fay fairly  
shows the inadequacies and one-sided nature of the British 
offers and further points out tha t there is no certainty that 
Cham berlain had the whole-hearted support of Salisbury 
and the rest of the British Cabinet. „The fact that the British 
Documents contain practically nothing on the Cham berlain 
proposals of 1899 indicate tha t again, as in 1898, he was 
making a private venture and not representing the official 
policy of the Cabinet; and this tends to justify  the German 
scepticism as to the real possibility of an Anglo-German Alli
ance“ (Vol. I. pp. 135—6). Fay even criticizes German writers 
like Eckardstein and Fischer for their unfairness to the G er
man case in regard to the negotiations of 1898 to 1903. As to the 
Delcassé incident, he proves from the Grosse Politik that the 
German request for Delcassé’s resignation came as a result 
of a hint from Rouvier that France would be glad to have 
an excuse for dispensing with her Germanophobe Foreign 
Minister. The conventional allegation that G erm any dem an
ded the head of Delcassé he dismisses as „a product of 
French journalistic im agination“ (Vol. I. p. 187).

The position of the salvaging group with respect to 1908 
is that Austria was the aggressor in the annexation procee
dings relative to Bosnia and Herzegovina; that she surprised 
and deceived Prussia in her plans; that Germany, approving 
her policy from the first, came eagerly to A ustria’s defense 
in „shining arm or“ ; and that European peace was preserved 
solely by the gracious willingness of Russia to undergo hum i
liation rather than plunge Europe into blood.

Professor Fay proves from the documents, though he has 
not been able to use some of those most damaging to Russia, 
that the initial suggestion as to the Buchlau Conference and 
the resulting bargain proceeded from Izvoslki; that he was 
well pleased with the plan when he left his negotiations 
with Aehrenthal at Berchtold’s castle at Buchlau; that it was 
England and not Austria which blocked the execution of the 
Buchlau program; and tha t it vas Germany which actually 
secured a pacific settlement of the whole incident (Vol. I. 
pp. 368 ff.).

in  the crucial m atter of the diplomatic revolution from 
1910 of 1914, particulary the Franco-Russian diplomatic 
agreements from 1912 to 1914, the Schmitt-Renouvin party  
hold that France and Russia were not preparing for a crisis; 
that the Izvolski correspondence upon which the indictment 
of France and Russia rests possesses but slight credibility; 
that the Franco-Russian arrangem ents were purely bene-



volent and protective and that the really sinister diplomatic 
revolution írom 1909 to 1914 was the secret Moltke-Conrad 
M ilitary Convention, which transform ed the Triple Alliance 
írom a defensive into an offensive organization. To employ 
Professor Schmitt’s exact words in regard to the alleged 
Moltke-Conrad Convention: „This, it seems to me, was a 
much greater transform ation of an alliance, originally defen
sive, as the Austro-German Alliance of 1879 undoubtedly 
was, into an offensive instrum ent, than anything Poincaré 
and Sazonov accomplished between 1912 and 1914.“

Professor F ay  regards Izvolski’s reports as in general 
w holly credible, though to be revised in certain  details by  
Poincaré’s memoirs. W hile not agreeing throughout w ith  
Stieve’s in te rp re ta tion  of Sazonov, Professor F ay  accepts his 
general indictm ent of Izvolski as w orking w ith  belligerent 
aim s from  1909 to 1914 (Vol. 1. pp. 397 ff.). Almost equally  
decisive is Professor F a y ’s indictm ent of Poincaré (Vol. II. 
pp. 366—7):

M. Poincaré’s policy was to have the Triple Entente stand as a solid 
block in opposition to Germany and Austria, refusing conciliatory 
agreements with either of them, and preparing to force them to accept 
diplomatic defeat or fight against superior forces. For more than two 
years he had sought to tighten the Triple Entente in every way possible, 
and to prevent separate understandings by any one of its members 
with Germany or Austria. He had repudiated M. René’s efforts at 
conciliation by greater autonomy to Alsace-Lorraine. When M. Crozier, 
the French Ambassador at Vienna, sought to establish better relations 
between Austria and Russia and France, and the listing of Austrian secu
rities on the Paris Bourse, M. Poincaré thwarted his efforts; then he 
recalled him and replaced him by M. Dumaine, a less capable man, but 
a more docile instrument of his own policies. And in his memoirs he 
seeks to descredit M. Crozier by heaping ridicule upon his „Olympian 
thoughts“, „vague suggestions which he mistook for ideas“, and „cloudy 
vaporings“. According to Izvolski, M. Poincaré claimed also to have 
prevented the success of the Haldane Mission and the Anglo-German 
negotiations for a naval understanding. During the Balkan Wars he 
never wanted Sazonov to enter upon any separate negotiations without 
first concerting a policy with the other two members of the Triple 
Entente. His contemporary telegrams and his later memoirs continually 
reiterate the desire to have the Triple Entente always concert together 
their line of action before any one of them approached Germany or 
Austria.

We should like to ask w hat more any  reasonable ievisionist 
could w ish an y  w riter to say  in an indictem ent of Poincaré’s 
d ip lom acy from  1912 to 1914? As to the sinister Moltke- 
C onrad secret M ilitary  Convention w hich underm ined all the 
pacific efforts of the G erm an civil governm ent, Professor 
F ay  proves conclusively th a t it existed only in the im agi
nation  of H einrich K anner and  B ernadotte Schm itt (Vol. I. 
pp. 343—4), and see also his recent controversy w ith  K anner
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in th eAmerican Historical Review). Fay is equally clear in 
his demonstration that in the years before 1914 G erm any was 
working to preserve more pacific relations in the Balkans: 
„On the whole, we believe that we are justified in saying 
that G erm any’s influence was in favor of moderation and 
peace rather than the contrary-until the provocation of the 
Sarajevo assassina tion ... Until Ju ly , 1914, Germany, while 
still assuring Austria of her readiness to fulfil her obligations 
as an ally, repeatedly exercised a restraining influence upon 
Austria, especially during the Balkan Wars, in the interests 
of the peace of Europe“ (Vol. I. pp. 348, 405). His general 
conclusion on the period from 1909 to 1914 is that „while 
Germ any was thus working, on the whole, to restrain Austria 
and lessen the tension in the Balkans, Russia was actively 
preparing for the ,inevitable' conflict between Slavdom and 
Germandom, which would bring about the final realization 
of Russia’s historic mission in regard to Constantinople and 
the Straits, and incidentally the realization of Serbia’s am bi
tion for a ,G reater Serbia' at A ustria’s expense." (Ibid., 
p. 406.) He shows also at length how from 1909 to 1914 the 
t riple Alliance was disintegrating and growing weaker, while 
the Triple Entente was becoming yearly more firm ly cemen
ted and more in accord on general policies. We m ay thus say 
that in regard to the critical period from 1912 to 1914 Profes
sor Fay has shown himself to be a real, even an advanced 
revisionist. One who demanded more from a w riter on this 
period would be asking more than the documents w arrant, 
though in regard to his interpretation of Sazonov’s attitude 
from the close of 1913 to June 1914, we regret to say that 
Professor Fay seems to waver on the brink of disingenuity 
and contradiction (Vol. I. pp. 524 ff.). In dealing with the 
Liman von Sanders Episode, however, which in supposed to 
have been chiefly influential in converting Sazonov to war, 
Professor Fay is thoroughly candid. He holds that „though 
it is commonly stated by Entente w riters that Germany 
instigated the Liman von Sanders Mission, there is no indi
cation of this in the German documents; in fact the weight 
of evidence is against it, and in favor of the view that it was 
initiated by the Turks themselves for their own salvation" 
(Vol. I. p. 503). He also shows that the Turkish navy was in 
charge of a British adm iral and that the Germans backed 
down in the effort to arrive at a peaceful solution of the 
situation. Likewise, he indicates how precipitate and feverish 
Sazonov tended to become whenever Russian ambitions at 
the Straits seemed likely to be challenged or compromised.

Finally, the Renouvin-Schmitt type of w riters hold that 
the G reat W ar was an inevitable outcome of the G reat Allian-
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ces and lienee that any effort to place the responsibility upon 
individual nations or persons is bound to be misleading and 
fruitless. The guilt of Austria and G erm any is tha t they 
took the initiative in bringing the system of alliances into 
conflict. This is the core of Professor Schmitt’s whole theory 
of ultim ate w ar responsibility.

Professor Fay expresses his dissent from this position 
in the following words: „The w riter of these lines does not 
believe that the World W ar was »inevitable4 . . .  After all the 
»system4 (of alliances) was worked by individuals; their per
sonal acts built it up and caused it to explode in 1914. In the 
discussion of the future, it will be the work of the historian 
to explain the political, economic, and psychological motives 
which caused these individuals to act as they did . . . Pie 
will continue to discuss the »responsibility4 which each states
man must bear for acts which ultim ately contributed to the 
catastrophe.44 These seem to the reviewer to be words of 
sound wisdom and to summarize neatly the whole philoso
phical setting of the crisis of 1914.

We have shown in the preceding paragraphs that the 
salvagers can obtain as slight comfort as the bitter-enders 
from Professor F ay’s first volume on the background of 
1914; let us now see how much better they fare as to the 
crisis of June 28th—August 4th, 1914.

In regard to the Austro-Serbian background of the out
break of the W ar the Schmitt-Renouvin position is that 
Austria was trying to enforce and perpetuate an obsolete and 
indefensible tradition of medieval imperialism, while Serbia 
was engaged in unfolding the new and noble principle of 
nationality; that Serbia was far better fitted to rule the Jugo
slavs in and out of Serbia than was A ustria-H ungary; that 
Serbia had from 1903 onward made sincere and persistent 
efforts to arrive at cordial relations, but was rebuffed on every 
occasion by A ustria; that Franz Ferdinand was an arrogant 
militarist working hand in hand with Conrad and the mili
ta ry  party  and was the symbol of all that the Jugo-Slavs 
most legitimately hated and feared; that the assassination 
was the just and inevitable outcome of A ustria’s oppressive 
acts; that the source of the plot was Bosnia not Belgrade; 
that the Serbian government cannot be proved to have 
known of the plot in advance, but w ithout this previous 
knowledge did, novertheless, give Austria adequate advance 
warning of the Sarajevo Plot; and that in 1914 Austria 
adm itted that Serbian guilt was „out of the Question44.

This whole complex of opinion is dealt with in severe 
fashion by Professor Fay. While he is, if anything, excessi
vely critical of Austrian policy and by no means sufficiently
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appreciative of the Austrian difficulties, in his long and 
excellent review of Austro-Serbian relations, and the diplo
macy which it stimulated, which constitutes the most detailed 
and extensive aspect of his two volumes, he reveals clearly 
enough the fact that Serbians carried on continuous intrigues 
against A ustria; that Serbia did not in any sense carry  out 
her promise of 1909 to suppress these plots and propaganda; 
that if Austria became porgressively more and more con
vinced of the ultim ate necessity of crushing Serbian intrigues, 
she was certainly as willing as the Serbs to arrive at a 
peaceful settlement; that the Serbs were as culpable in enthu
siastically falling in with Russian plans for expansion in the 
Balkans at the expense of Germ any and Austria as was 
Austria in arriving at a decision to use force against the 
Serbs; that the Austrian record for adm inistration of the 
Serb provinces vas certainly superior to the Serb record as 
to self-government; that Franz Ferdinand, far from being 
an enemy of the Slavs, was their best friend in court circles 
and proposed to establish a tripartite  Monarchy in which the 
Slavs would have their due representation; that the Serbian 
government was completely aw are of the plot at least three 
weeks before its execution; and tha t it did not send Austria 
any real warning of the specific danger which faced Franz 
Ferdinand if he went on to Sarajevo as he had planned to do. 
This is so im portant a point in the w ar guilt controversy 
that we are justified in quoting a few of Professor F ay’s 
more significant passages on critical points. O f Franz Ferdi
nand he says: „It is incorrect to regard Franz Ferdinand as 
one of the A ustrian militarists, holding the same views as to 
strenuous manoeuvres, preventive wars, and aggressive 
foreign policy as the Chief-of-Staff (Conrad) . . .  It was the 
tragic fate of Austria that the only man who had the power 
and ability to develop Austria along sound lines became the 
innocent victim of the crime which was the occasion of the 
World W ar and so of her ultim ate disruption.“ (Vol. II. pp. 12, 
552). In his favorable treatm ent of Franz Ferdinand and his 
denunciation of Berchtold and his associates, however, Profes
sor Fay errs in emphasis. If  Franz Ferdinand had not been so 
arrogant in his attitude towards civil servants and if he had 
worked in greater harm ony and confidence whith the 
Austrian Foreign Office he would probably have escaped 
assassination in 1914. As Berchtold and Hoyos explained to 
the reviewer in 1927, it was their wish to make the same 
elaborate preparations for the protection of Franz Ferdinand 
as had been arranged for Franz Josef when he visited Sara
jevo in 1910. Franz Ferdinand, however, refused to inform 
the Foreign Office adequately of his program or to cooperate
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w ith it in arranging the details of his visit and entourage. 
Thus, it was in part Franz Ferdinand’s recklessness which 
cost him his life and his country its existence. The accuracy 
of L juba Jovanovitch’s statement that Pashitch had told the 
Cabinet members of the plot nearly a month before the m ur
der took place has been frantically and persistently denied 
by  Seton-Watson, was challenged by Professor Schmitt as 
late as June 1, 1928, and is not frankly  adm itted by Professor 
Renouvin. A fter an exhaustive exam ination of all the evi
dence, however, Professor Fay  concludes: „There is no good 
reason to doubt the accuracy of L juba Jovanovitch’ reve
lations of 1924“. (Vol. II. p. 74). Professor Fay completely 
riddles Seton-Watson’s contention that the plot to m urder 
Franz Ferdinand was laid in Bosnia and not in Sarajevo: 
„There seems to be no doubt that the effective impulse to 
the plot came from Princip et Belgrade and not from Illitch 
at Sarajevo“ (Vol. II. p. 110). Further, Professor Fay proves 
tha t no effective warning of the Archduke’s danger in Bosnia 
over reached the Austrian court or Foreign Office. He conclu
des on this m atter as fellows:

The „warning“ was given in the most general terms; it contained 
no hint of the possibility of assassination by civilian conspirators or of 
any plot such as was actually on foot; of this there is complete agree
ment in all the accounts, otherwise so divergent. It referred only to the 
possible danger of disloyalty among the troops. It is therefore small 
wonder that Bilinski paid so little attention to it. Nor does it in any 
relieve the Serbian Government of the guilt of withholding information 
concerning a plot to commit murder, connived at by its own officers — a 
crime known in private life as „compounding felony.“

Finally, Professor Fay points out at length that the con
tention that Austria recognized the innocence of Serbia in 
1914 rests upon the mutilation and misquotation of Dr. von 
Wiesner’s report on tho Sarajevo assassination by Secretary 
Lansing and James Brown Scott in the work of the Prelimi
nary  Commission at the Paris Peace Conference (Vol. II. 
pp. 236 ff.).

While Professor Fay takes a radically different position 
from the salvagers in regard to the whole m atter of Serbian 
responsibility, he comes nearer to their position in his 
judgm ent of Austrian guilt in 1914 than he does with respect 
to any other aspect of the whole controversy with regard to 
w ar responsibility. This appears to the present w riter to con
stitute the chief lapse of judgm ent and objectivity in Profes
sor F ay’s book and will receive due attention below when we 
offer our critical comment on w hat we regard as Professor 
F ay ’s errors and defects. He does not, however, stand with 
ihe  salvagers in their view of the adequacy of the Serbian
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answer to the ultimatum, as lie indicates that the rejected 
points five and six were the core of the ultim atum . While 
condemning the Austrians because he holds that the ultim a
tum  was not framed as an honest effort at guaranties of 
security but rather as a method of provoking war, he is 
equally severe in his judgm ent of the Serbian reply as not 
having been conceived or executed in any better faith: „It 
was more yielding in form than in substance . . . was regarded 
more as a diplomatic gesture than as a serious effort to 
satisfy A ustria“ (Vol. II. p. 341). While he does not deal 
with the subject explicitly in the sections on Austria, Pro
fessor F ay’s treatm ent of Russian policy indicates that he 
does not hold in too high respect the legend of moral bene
volence in the Russian precipitation of the World War in 
behalf of her „little Slavic kinsman.“ Of course, he puts to 
rest for all time the silly claim that Austria desired a Euro
pean w ar in 1914.

It is in regard to the role of G erm any in 1914 that Pro
fessor Fay parts company most widely with the salvaging 
group. His statement quoted above, in which he held that 
„Germany worked more effectively than any other G reat 
Power, except England, to avert the World War, not only in 
the last days of July, 1914, but also in the years immediately 
preceding“ had, indeed shown that he was prepared to go 
as far as any Revisionist except a nationalistic Britain-baiter 
in Germ any would expect him to go.

The Schmitt-Renouvin group contend with special fervor 
tha t Austrian policy in 1914 was due to German pressure. 
This has been recently reaffirm ed with much heat by Profes
sors Schmitt and Slosson and Dr. Florinsky, and is firm ly 
insisted upon by Professor Renouvin. The thesis of these 
writers is that Germany encouraged Austria in 1914, to the 
point of almost hawing the responsibility for launching the 
Austrian policy after the assassination; that if there was not 
a „Potsdam Conference“ on Ju ly  5th, as Mr. Morgenthau 
alleged, there were, nevertheless, „Potsdam conference“ on 
that day, which arrived at much the same w arlike decisions; 
tha t Germany agreed with Austria in trying to localize the 
Austro-Serbian conflict to the very end; that Germany 
approved of the Austrian ultimatum, of A ustria‘s rejection 
of the Serbian reply, and of the Austrian declaration of war 
on Serbia on Ju ly  28th; and that Germany prevented Austria 
from capitulation late in the crisis. In his address before the 
Royal H ungarian Society of Foreign Affairs in Budapest on 
June 1, 1928, Professor Schmitt averred that: „If any one 
point is clear about the crisis of July, 1914, it is that Ger
many thoroughly approved the policy of Count Berchtold.“
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Professor Fay  riddles all of these assertions. He shows 
tha t Austria, making certain of German support in strong 
action against Serbia, laid her plans in general independence 
of German scrutiny. Indeed, she had begun to formulate them 
decisively before the assassination, and she kept Germany 
in the dark  about them, except for giving her to understand 
tha t Austria proposed to deal as summarily w ith the Serb? 
as the enormity of their offense w arranted. G erm any not 
only did not take the initiative, then, in shaping the Austrian 
policy, but was ill-informed about the Austrian procedure 
as well as the Austrian demands. She was not, as most writers 
from the salvaging group have centended, lightheartedly or 
recklessly indifferent as to the A ustrian activities after Ju ly  
5th; the Austrian authorities were highly reluctant to reveal 
the progress of their plans, Berchtold preferring to face his 
ally w ith a fa it accompli rather than to defend his program 
against German critism. Professor Fay provides powerful 
sections on „A ustria’s D isregard of German Advice“ (Vol. II. 
pp. 254 ff.) and A ustria’s evasions of G erm any’s efforts to 
discover A ustria’s demands and procedure (Ibid., pp. 260 ff.). 
The insinuation that a number of conferences at Potsdam on 
Ju ly  5th executed much the same bellicose design as the 
notorious Conference in the Morgenthau legend is shown by 
•Professor Fay to have no foundation in fact. While the Kaiser 
was shocked and excited by the assassination and thereby 
dislodged from his pro-Serb tendenz, which had alarmed 
Tisza and others, and agreed that G erm any must support 
Austria in a summary and appropriate punishment of Serbia, 
he felt tha t the Austro-Serbian struggle could be localized 
and that there was little probability that an Austro-Serbian 
w ar would lead to a European war. When he left for his 
vacation trip  on Ju ly  6th both his hopes and his expectations 
were of a pacific nature and he gave his arm y and naval 
orders accordingly. Especially devastating is Professor F ay ’s 
treatm ent of Renouvin’s thesis that Germany agreed with 
Austria in trying to localize the Austro-Serbian struggle to 
the very end of the crisis. He shows that Bethmann and 
Jagow believed the Austrian ultim atum  too harsh and that 
the Kaiser felt that the Serbian answer removed any cause 
of w ar between Austria and Serbia, even though the Austri
ans might be justified in demanding adequate guaranties of 
the execution of the Serbian promises. Professor Fay indi
cates, w ith great thoroughness and conviction, the sincerity 
and persistence of the German efforts from the evening of 
Ju ly  27th until noon of Ju ly  31st to restrain Austria and 
induce her to mediate her difficulties with Russia and Ser
bia: „One m ay conclude that Bethmann was sincere, on the
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evening of Ju ly  27, in assuming the role of mediator to the 
extent of calling upon Berchtold to consider the proposals of 
Sir Edw ard Grey and Sazonov for finding a settlement in 
which Austria should accept the Serbian reply as a satis
factory basis for further discussions“ (Vol. II. pp. 416). The 
German recognition that the Austro-Serbian struggle could 
not be localized began, then, on the 27th and continued 
throughout the rest of the crisis. Professor Fay gives the lie 
decisively to the thesis that A ustria was about to back down 
at the end of the crisis but was prevented by German action: 
„There is therefore not substantial tru th  to the widely 
accepted Entente version that Austria was at last ready to 
yield, when G erm any intervened with her ultim atum  and 
declaration of war, and so precipitated the general European 
W ar“ (Vol. II. p. 521).

An excellent exam ple of the fairness of the procedure of 
Professor Fay as contrasted to that of Professor Schmitt is 
his attitude towards Jagow ’s incorrect statement that he 
knew nothing in advance concerning the specific terms of the 
Austrian ultim atum , Professor Schmitt has ceaslessly harped 
upon „Jagow ’s lie,“ as though it were unique in the crisis, 
bu t Professor Fay frankly  tells us that Professor Schmitt’s 
hero in the crisis, Sir Edw ard Grey, lied equally, and with 
far less pressure and excuse about the indentical issue when 
he told Lichnowsky on Ju ly  16th tha t he had heard nothing 
about the terms of the Austrian ultimatum. There is no pros
pect that we should ever learn of this fact from Professor 
Schmitt, however voluminous his writings on this subject. Even 
Professor Fay does not reveal, however, the most crucial and 
indenfensible lie of the whole crisis, namely, that of Sir Wil
liam Tyrell to Lichnowsky at 4 P. M. on Ju li 31st, when he 
told the German Ambassador that England possessed no 
information of any kind about the Russian mobilization.

It is a basic thesis of the salvaging party  tha t the Ger
man pressure upon Austria was not sincere or executed in 
good faith; that through the Austrian Ambassador in Berlin, 
Count Szőgyény, G erm any informed Austria on Ju ly  26th 
that she did not associate herself with any proposals to 
restrain Austria but merely passed them on in formal fashion 
to humor and deceive England; that G erm any abandoned all 
pretense at restraining Austria on the evening of Ju ly  30th 
and decided for war before she had heard of the Russian 
general mobilization; and that she welcomed the news of the 
general mobilization as a pretext for war, though she did not 
regard it as a real casus belli.

Professor Fay makes short work of all this. He proves to 
the hilt that the German pressure telegrams were sincere
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from beginning to end. He shows that the „Szőgyény Tele
gram “ did not accurately represent the German position, did 
not refer to the peace efforts after Ju ly  27th, and in no way 
affected the sincerity of the peace pressure exerted by Berlin 
on Vienna. He completely riddles the pivotal thesis of 
Renouvin tha t even Bethmann-Hollweg gave up alle hope 
of diplomacy on the evening of Ju ly  30th and capitulated to 
the militarists. He shows clearly that the German civil autho
rities hoped for a pacific settlement until the Russian general 
mobilization made w ar inevitable, and that every im portant 
leader from every branch of the civil, m ilitary and naval ser
vice believed the Russian mobilization to be a casus belli, 
though they were divided as to the wisdom of an open decla
ration of war on Russia. He goes still further and contrast 
G erm any’s sincere and extensive efforts to restrain Austria 
with the complete absence of any such efforts on the part of 
England and France: „By Ju ly  28 Germany had abandoned 
her hitherto uncompromising attitude, as we shall see later, 
and really began to attem pt to exercise an increasingly strong 
moderating influence at Vienna; But France and England 
continued to refrain  from restraining Russia, and Russia 
proceeded to the general mobilization, which she had been 
w arned would make a European w ar inevitable“ (Vo!. II. 
p. 392).

The position of the Schmitt-Renouvin circle in regard 
to the diplomatic proposals to resolve the crisis of 1914 is 
ihat G erm any took a decidedly antagonistic attitude towards 
diplomatic suggestions of which England was almost the sole 
author: tha t she either rejected them or formally accepted 
them in ill-faith; and that she blocked any chance of success
ful settlement by the rejection of the conference plan of 
Sir Edw ard Grey which Russia and France eagerly and 
speedily accepted.

No part of Professor l a y ’s adm irable book is more to 
be commended than his handling of the diplomatic efforts 
to preserve peace in the Ju ly  crisis (Vol. II. chap. VIII). 
He shows that Grey regarded direct conversations between 
St. Petersburg and Vienna to be the best of all diplomatic 
methods in 1914 and that this suggestion was at the outset 
decisively vetoed by Poincare at St. Petersburg on Ju ly  22nd. 
I t was later revived on Ju ly  26th at the instance of Count 
Pourtalès, the German Ambassador to St. Petersburg. The four 
power mediation plan was accepted at once by Germany but 
was received unfaverably by France and Russia. The propo
sal of mediation between Austria and Serbia was approved 
by  Germany but not accepted by Austria until too late. Sir 
Edw ard G rey’s plan of a conference of ambassadors was
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rejected by G erm any because she and Austria would be 
outvoted three to one and because she believed direct con
versations to be a better method, an attitude shared by Grey 
himself. France hedged on the proposal and Russia cast it 
aside in favor of direct conversations. O nly Ita ly  accepted 
the conference plan whole-heartedly. Germany, therefore, 
not only had a better record than  France and England as to 
the exertion of diplomatic restraint in the interest of peace, 
but she was more favorable than France or Russia to the pro
posals for diplomatic negotiations to avert the European War.

The salvaging position lays great stress upon the sinister 
influence of the German General Staff, particularly  von 
Moltke. Its exponents hold that Moltke was eager and confi
dent in regard to the European W ar; tha t he overcame Beth- 
mann on the 30th; tha t his secret telegrams to Conrad led 
to the Austrian mobilization; and tha t the guilt of Germany 
is proved by the fact that it was she who took the initiative 
in declaring w ar on Russia and France.

Fay shows that Moltke was led to favor rapid m ilitary 
action solely because he was convinced of the reality  of Rus
sian mobilization, to which G erm any had to respond by 
quick counter-moves. He reveals the fact that Moltke expres
sed himself on the 30th as pessimistic and quite doubtful as to 
the outcome of the European War. We have already called 
attention to the fact that Fay demonstrates tha t Moltke did not 
break down Bethmann’s diplomatic efforts. Fay makes it 
clear that the Moltke telegrams did not produce the Austrian 
mobilization, though, strangely enough, he does not einpha
sige Berchtold’s admission in the Current History for July, 
1928, tha t the Moltke telegrams had no appreciable influence 
on his policy or decisions. To the reviewer’s knowledge Pro
fessor Fay had read this very significant new m aterial by 
Berchtold while his book was still in galley proofs. Professor 
Fay disposes of the m atter of the declarations of w ar with 
precision and accuracy. It is a question which bears no 
direct relation to responsibility for the War. The w ar with 
Russia followed inevitable from the Russian general mobili
zation and Germany declared w ar on Russia because of 
Bethmann’s insistence upon having a full legal basis for the 
sending of the ultim atum  to Belgium. The declaration of war 
on France was a mere formality which followed naturally  from 
France’s alliance with Russia and her refusal to remain 
neutral in the event of Germ any’s refraining from attacking 
her. Germ any was foolish in thus giving the world the 
impression of aggression but it is not a question relating 
directly to responsibility for the War.

In regard to the m atter of Russia, the thesis of the sal-
2*
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vagers is that Russia’s basic policy was unquestionably paci
fic; that Russia was bound hy m orality and precedent to 
intervene in behalf of Serbia; that she sincerely accepted to 
the diplomatic proposals of others and also suggested the 
reference of the Austro-Serbian clash to the Hague Tribunal; 
that, though she mobilized first, this mobilization did not 
mean w ar; and that G erm any should and could safely have 
contented herself with mere counter-mobilization.

Professor Fay, in a long review of the subject, admits the 
pacific aspiration of Kokovtzov and the Tsar, and holds that 
Sazonov was not converted to w ar as rapidly as Izvolski, 
but he makes it plain that Russia was preparing in a very 
specific manner for the „inevitable w ar“ with Germany from 
1913 onward. He shows how Russia had betrayed Serbian 
interests in her diplomacy with Austria in 1908 and with 
Turkey in 1911, which sadly undermined her moral claims 
as the natural protectress of Serbia. He indicates that Russia 
favored only direct conversations among the im portant diplo
matic proposals of 1914, and that in her m ilitary protocol of 
November 8, 1912, she had stated that take diplomatic nego
tiations might be used to screen m ilitary preparations and to 
lull to sleep the suspicions of the enemy. Professor Fay settles 
for all time the perennially recurring assertion that Russia’s 
innocence is proved by the Tsar’s proposal to submit the 
Austro-Serbian dispute to the Hague Court and that Ger
m any’s guilt is proved by her refusal of this proposition. 
He shows that, when the Tsar suggested this to Sazonov on 
Ju ly  27th, „Sazonov paid no attention to it. Instead he was 
counting on bluffing Austria into a diplomatic retreat by the 
threat of partial mobilization, and at the same time carrying 
on the extensive measures of a ,Period Preparatory to W ar6 
which would facilitate a more speedy general mobilization“ 
(Vol. II. p. 428). He further shows that no other statesman 
took the Hague Conference any more seriously than did the 
Kaiser or Sazonov: „The fact is that, from the beginning of 
the crisis, Pashitch’s offer to submit to an arbitral tribunal 
such a portentious political question, involving vital interests 
and national honor, was never taken seriously by any of the 
feading statesmen of Europe“ (Vol. II. p. 429). It is strange, 
however, that Professor Fay does not, so far as the reviewer 
has been able to discover, refer to Sazonov’s explicit confes
sion in his memoirs (English edition, p. 212) that he paid 
no attention to diplomatic proposals after Ju ly  28th, the very 
period in which Germ any and England were endeavering to 
arrive at a peaceful settlement. He finds fault with Dr. Stieve 
and the present reviewer for leaving out a section of dubious 
import from Sazonov’s memoir to the Tsar on December 8,
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1913, but if lie lias omitted this section from Sazonov’s me
moirs, as he appears to have done, he is guilty of a more 
serious suppression, for the reviewer called it to his attention 
very specifically wThile the book was in galley proofs. Pro
fessor Fay proves by a wealth of citation that both the French 
and the Russians well understood that general Russian mo
bilization meant inevitable European w ar and that Sazonov 
had been warned to this effect repeatedly by both Buchanan 
and Pourtalès. „ ,Mobilization means w ar.1 This was a politi
cal maxim which for years had been accepted by m ilitary 
men on the Continent everyw here“ (Vol. II. p. 479). Pro
fessor Fay has no more hesitation in pointing out that the 
German plan of cam paign rested upon meeting the Russian 
mobilization by a quick counter-mobilization and invasion 
of Russia, as G erm any’s only hope against Russia’s great 
numbers (with France at her back in the West) was greater 
speed in getting into action. For G erm any to have rested 
content w ith counter-mobilization would have been fatal 
and criminal negligence (Vol. II. pp. 524 ff.). While Professor 
Fay does not minimize the effect upon Sazonov’s m ercurial 
temper of the news of the Austrian declaration of w ar on 
Serbia, he shows at length the vast extent of Russian m ilitary 
preparations, anticipating an immediate European war, be
fore Ju ly  28th (Vol. II. pp. 289 ff.).

As to France, it is the contention of the salvagers that 
France accepted avidly all the diplomatic proposals of 1914; 
that she in no w ay encouraged Russia but actually tried to 
prevent her general mobilization; that she proved beyond 
all doubt her pacific intentions by the ten kilometer w ithdra
wal of her troops from the boundary; that she was bound to 
come in to the aid of Russia in 1914; and that she was a tta 
cked by Germany under false pretexts.

Professor Fay, while seeming to the reviewer to be exces
sively generous to France in comparison with his severe but 
just indictment of Russia, quickly disposes of the Schmitt- 
Renouvin views as to the conduct and attitude of France in
1914. He shows how Poincaré strengthened the m ilitary party  
and Sazonov on his visit to St. Petersburg on Ju ly  20—23, 
1914: „ ,Sazonov must be firm and we must support him.1 
These words sum up better than anything else the significance 
of Poincare’s trip  to Russia ..  . Poincaré’s visit also greatly 
strengthened the m ilitarist group in Russia, headed by the 
G rand Duke, who wanted Sazonov to take a more aggressive 
attitude and who were continually trying to exert pressure 
on the peace-loving Tsar.“ (Vol. II. p. 282). The most eloquent 
passage in the two volumes is Professor F ay’s condemnation 
of Poincaré’s blocking of G rey’s proposal of direct conversa-
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tions on Ju ly  22nd (Vol. II. pp. 366—67). He incidentally dis
poses of William Stearns Davis’s fantastic view that Poincaré’s 
conversation with Szapáry on Ju ly  21st proved his pacific 
intent: „He [Poincaré] was trying to b luff Austria out of 
doing precisely w hat Berchtold was intending to do, and at 
the some-time encouraging Sazonov to stand firm  in support 
of Serbia.“ Professor Fay is not beguiled by Poincare’s me
moirs into accepting the thesis that France tried to dissuade 
Russia from her general mobilization. He takes the only 
possible sane stand, nam ely that France viewed with equa
nimity, if not satisfaction, the progress of the Russian m ilitary 
measures but was determined not to allow Russia, and parti
cularly, France to appear in the rôle of the formal aggressor. 
Professor Fay thus summarizes the significance of the critical 
conference of Viviani, Messimy and Poincaré on the evening 
of the 29th, after learning of the imminent Russian general 
mobilization, and of the telegrams which were dispatched 
in accordance with the outcome of this conference on the 
morning of Ju ly  30th (Vol. II. pp. 485—6):

From these two telegrams from Paris to St. Petersburg, it appears 
that the French Government was anxious that Russia should not preci
pitate a European war, but should still continue measures in preparation 
for it, since it appeared inevitable. Poincaré must also have been aware 
that his renewal of the promise of full French support was likely to 
encourage Russia to defy Germany, and so lead to war. He did not wish 
to seem to interfere in Russian mobilization measures. Nevertheless, for 
diplomatic reasons, he did not want France or her ally to take any open 
and provocative military measures, which might seem aggressive, or 
might give Germany a pretext for mobilizing or — most important of 
all — which might make an undesirable impression on England and 
Italy. Apparently convinced that war was now inevitable, and remembe
ring the French mistake of being the formal aggressor in 1870, he did 
not intend to have any similar mistake made in 1914; Russia and France 
should wait for Germany to take the initiative and thereby incur the 
odium of responsibility . . .

If President Poincaré had expressed himself with his usual vigor 
and clarity — if ha had said unmistakably to Russia: „Do not order 
general mobilization for the present while diplomatic negotiations are 
going on“ — if he had even spoken as vigorously as Bethmann was 
speaking to Vienna — there is a possibility that war might still have been 
avoided. Russian general mobilization had not yet been ordered. Viviani’s 
telegram reached Paléologue toward noon on July 30 before Sazonow 
went out to Peterhof to secure the Tsar’s renewed assent to general 
mobilization. If Poincaré had given a vigorous warning, and if Paléologue 
had repeated it to Sazonov, there was still time for the Russian Minister 
to secure the further postponement of Russian general mobilization until 
the „Halt in Belgrade“ proposal or some other form of mediation might 
have kept the Powers back from the abyss.

But Poincaré was by now more concerned in securing England’s 
aid and in taking military precautions in France, than in holding back 
Russia.
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The bankruptcy of the plea that French innocence and 
pacifism are proved by the ten kilometer w ithdraw al order 
is exposed with great lucidity. Professor Fay shows that 
Yiviani, Messimy and the British documents reveal the fact 
that it has nothing whatever to do with the ultim ate m ilitary 
intentions of France, but was purely a diplomatic gesture 
designed to deceive the French, Italian  and especially the 
British, opinion into thinking that France was an innocent 
bystander: „It would be a mistake to regard it m ainly as a 
proof of Poincaré’s love of peace. Rather it was a measure 
calculated to win British approval and m ilitary support, and 
to minimize the fact that Prance was taking an im portant 
m ilitary measure preparatory to w ar“ (Vol. II. pp. 491—92). 
Professor Fay still further points out that the order was not 
literally executed except where it was convenient to do so. 
(Ibid., pp. 490—91).

Professor Fay reveals the atrocious forgery in mumber 
101 of the French Yellow Book and shows that this proves 
that in 1914 France well understood the priority of the 
Russian mobilization and the responsibility of this for setting 
in motion the chain of m ilitary events that brought on the 
European W ar: „That the officials of the French Foreign 
Office who edited the Yellow Book in 1914 should have 
thought it necessary to resort to such a deliberate distortion 
of the truth, suggests that they were conscious of how greatly 
Russia, and perhaps Paléologue and France, were responsible 
for Russia’s fatal decision, and therefore sought to excuse and 
justify  it even by falsifying documents.“ (Vol. II. p. 477.) 
f  inally, he disposes of the legend that G erm any attacked 
France unaw ares in bru tal fashion under the false pretext 
of faked French violations of German territory. The German 
declaration of w ar was a more form ality which France expec
ted and welcomed, as it removed the odium of formal aggres
sion from her shoulders. G erm any unquestionably invented 
m any of her charges of French violations of peace but she 
was more than matched by this in the fictions of German 
aggression invented by France and used to influence 
England. Professor Fay thus disposes effectively of the 
French legend, and shows how far our inform ation has been 
extended since 1920, when he could write that: „As to France 
. . . there can be no doubt that when the crisis came she 
did her best to avert w ar.“ In only one respect is he neglect
ful, namely, in failing to brand the lie of Poincare in his 
letter to George V. on Ju ly  31st stating that from he begin
ning of the crisis France had urared moderation on Russia 
and that Russia had heeded this admonition.

The salvagers stand in regard to G reat Britain is that
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Britain was unalterably opposed to w ar; tha t Grey did 
everything within the bounds of reason to avert w ar; that 
England was without guilt in inciting or encouraging Russia; 
that England was brought to her decision to intervene solely 
by the invasion of Belgium; that this was a unique crime 
for which the Entente was quite unprepared and which no 
Entente General S taff would have contemplated; and that 
G erm any would not have kept out of Belgium if England 
had promised her neutrality.

Professor Fay indicates, and rightly so, that England, 
like Germany, preferred peace to w ar in 1914, but he makes 
it clear that in spite of G rey’s desire for peace he failed to 
do either of the only two things which were likely to be 
effective in preserving peace, namely, w arning Germ any 
that England would intervenee or warning France and Russia 
tha t England would remain neutral. He well emphasizes the 
fact that, whereas Germany exerted increasingly strong 
restraint on Austria from Ju ly  27th onward, England failed 
to follow Lord Bertie’s advice and made no serious effort to 
restrain Russia or w arn France. While making it plain that 
the English attitude was an implicit encouragement to aggres
sive Russian action, Fay does neglect to point out, as Lutz 
and Montgelas have so forcefully done, how England 
encouraged Russian mobilization by her telegrams about 
Russian partial mobilization and about the continued concen
tration of the British fleet as a proof of British intervention. 
Professor Fay demonstrates that the British Documents show 
clearly enough that the British intervention was not brought 
about by the invasion of Belgium, but was produced by con
siderations of supposed British interests in German defeat 
and by G rey’s sense of an obligation of honor to stand by the 
Entente. Belgium was solely the pretext used to win British 
opinion: „Before hearing the dubious German reply in regard 
to Belgium, Sir Edw ard determined in his own mind, in 
agreement with Nicolson and Crowe, that England’s obliga
tion of honor to France and her own material interests made 
it im perative for her to intervene on the Franco-Russian side“ 
(Vol. II. p. 537).

Professor Fay does not, however, call attention to G rey’s 
amazing hypocrisy in his speech of August 3rd, in which he 
referred to the imminent danger of the German fleet attacking 
the north coast of France, when he had in his possession the 
explicit German promise that Germany would not attack the 
French coasts if Britain remained neutral. He does, however, 
refer approvingly to Count Montgelas’s devastating critique 
of G rey’s speech, in the light of the facts of diplomatic history 
therein involved (Vol. II. p. 542, note 163). As to the unique
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malovolence of the German General S taff in considering 
the violation of Belgian neutrality, Professor Fay makes 
cogent reference to General Jo ffre’s determined effort in 1912 
to induce the French civil government to allow him to for
m ulate a campaign program based upon the invasion of Bel
gium. Poincaré, unlike von Jagow in 1913, was able to w ith
stand the pressure of the m ilitary circles; no doubt for the 
very  good reason that the violation of Belgium was not a 
m atter of such great strategic necessity for France as for G er
many. Fay does not call attention to the French plan to 
violate Switzerland in order to make a swift invasion of 
Baden, which was called off by Joffre at the last moment 
because of the fuss which G rey was making about the G er
man invasion of Belgium. Nor does he show sufficiently the 
significance of the British approaches to Belgium in regard 
to a violation of Belgian neutrality  in the event of war. Most 
surprising and unpardonable of all, however, is his failure 
to emphasize the German proposal to keep out of Belgium if 
Britain would romain neutral and the British rejection of this 
and all other neutrality  proposals of Germany. But the net 
result of Professor F ay ’s treatm ent of the part played by 
Britain is to destroy for all time the salvaging position that 
G rey’s acts left nothing to be desired and that England came 
in solely because of the rape of Belgium.

Finally, the Schmitt-Renouvin contingent take the general 
position that, though we can no longer say that G erm any 
plotted the W ar from the beginning of the crisis, yet the 
diplomatic acts of G erm any throughout the crisis were such 
as to make her prim arily, if not exclusively, responsible for 
the m ilitary conflict.

Professor Fay rejects this entirely, as will be clear from 
his above quoted statement that Germany worked harder to 
avert the War in the Ju ly  crisis than any other G reat Power 
except England, as well as from the sum total of the 
above summary of his position in regard to the events of the 
crisis as a whole. Professor Fay gives out the definitive obi
tuary  notice in regard to article 231 of the Treaty of Versailles:

One must abandon the dictum of the Versailles Treaty that Ger
many and her allies were solely responsible. It was a dictum exacted 
by victors from vanquished, under the influence of the blindness, igno
rance, hatred, and the propagandist misconceptions to which war had 
given rise. It was based upon evidence which was incomplete and not 
always sound. It is generally recognized by the best historical scholars 
in all countries to be no longer tenable or defensible.

In the days when he felt confident that the tru th  would 
not leak out in his generation Poincare unwisely stated that 
the Treaty of Versailles and reparations rested logically
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upon the accuracy of the Versailles verdict and adm itted 
that proof of divided responsibility carried with it autom ati
cally the necessity for a revision of the post-W ar settlement. 
We m ay express a legitimate curiosity as to w hat answer he 
will formulate to Professor F ay’s conclusive demolition of 
the w ar guilt clause.

Therefore, as to whether Professor Fay belongs among the 
bitter-enders, the salvagers or the revisionists, there can no 
longer be the slightest particle of doubt. The only question 
is as to just where he stands among the revisionists. In the 
first place, it must be pointed out that he stands at the head 
of all the revisionists, whe have thus far put their material 
in print, from the standpoint of scholarly competence as a 
diplomatic historian and from the standpoint of his m astery 
and marshalling of the evidence. While Professor Beazley or 
Professor Langer m ay possibly later displace him, as yet 
Professor Fay is the supreme conventional scholar in the revi
sionist camp. More difficult would it appear to some to place 
him precisely among the revisionists as to the degree of revi
sion of the Entente Epic which he would sanction. In tone 
and in his final conclusions he would have to be classed as 
a moderate, whereas his facts would place him as a thorough
going, if not extreme, member of the revisionist group. As 
compared with Victor M argueritte, for exemple, while the 
essence of moderation in regard to the tone of his writings, 
Professor takes a much more advanced stand with respect to 
the relative innocence of G erm any and the Kaiser than does 
Margueritte. It would seem that, all things conaidered, Pro
fessor Fay would need to be placed with the decisive but 
benign and amiable revisionists, best exemplified by Gooch, 
Dickinson, Barbagallo, Lutz and Lingelbach, though his work 
is a more smashing blow for revisionism because of its greater 
recency and completeness. No im partial reader can, however, 
doubt that Fay stands much closer to the uncompromising 
revisionists like Beazley, Demartial, Montgelas, Langer, 
Schevill, Fabre-Luce, Japikse, Aall, and the present w riter 
than he does to Schmitt, Renouvin, Slosson and others of the 
salvaging comp. Of all other writers on the subject, Fay most 
resombles in method, erudition, objectivity and interpretations 
the German scholar, Hermann Lutz.

In concluding this portion of our review the reviewer 
would like to make a few observations. In the English edition 
of his work Professor Renouvin states that he regards Pro
fessor Fay as one of „the real historians“ whose views on 
w ar guilt ahould be received with great seriousness and 
respect. We should like to ask Professor Renouvin how he 
feels now about the work of a „real historian“ ? Professor
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work as „the scientific and objective analysis of the great 
problem of w ar responsibility“. We should like to hear from 
Professor Schmitt as to how he receives this „scientific and 
objective analysis“ ? In the Saturday Review  of Literature 
for June 16, 1928, Professor Carlton J. H. Hayes identified 
Fay and Renouvin as two persons who could alike be trusted 
to guide one to the truth with respect to w ar responsibility. 
We should like to ask him which he would prefer to have 
us follow, it being evident that they part company decisively 
on almost every aspect of w ar responsibility. In the American 
Historical Review  for July, 1928, Professor Fay  stated that 
Renouvin’s book was the best thing he had read on the sub
ject of w ar responsibility. We would like to have Professor 
Fay elucidate and justify  his novel rendition of the word 
„best“.

Professor Fay has informed a number of m utual acquain
tances that he anticipated that the present reviewer would 
be enraged upon reading his Origins of the World war, but 
the foregoing material will indicate that Professor Fay was 
grossly deceived in this hope and prophesy. While enter
taining a healthy respect for Professor Fay’s scholarship, the 
reviewer has never m aintained that Fay combines the talent 
of a von Ranke for handling archival material, the in ter
pretative capacity of a Shotwell, the psychological insight 
of Gamaliel Bradford or H arvey O ’Higgins, and the contro
versial élan and astuteness of a Morel or a Demartial. He has 
been willing to attribute to him the capacity of a von Ranke 
in handling docum entary history and he would go so far as 
to say that he believes the Origins of the World War to be a 
better piece of work than Leopold van Ranke ever executed 
in the field of diplomatic history. Moreover, Professor Fay 
has shown more talent for interpretation, psychological 
analysis and controversial statement than the reviewer had 
ever anticipated. Finally, Professor Fay goes much further in 
his revisionist stand than the reviewer had ever believed he 
would, in the light of his wellknown intense personal dislike 
of some of the outstanding revisionists and the fact that 
nearly all of his personal and professional friends had been 
pressing him for years to assault the revisionists with m ur
derous vigor and yield to the beckoning caresses of the 
salvaging contingent. The w riter is glad to give full publicity 
to his declaration that Professor Fay’s book has not only 
vindicated all original expectations entertained by the 
reviewer but has gone beyond this and been an amazingly 
pleasant surprise.
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Of course, the reviewer does not regard Professor Fay’s 
book as a perfect achievement. Such is too much to hope 
from most historians, though we occasionally get an 
approxim ation in such a book as Beard’s Rise of American 
Civilization  or J. T. Adam’s Provincial Society. We may 
now take up a few of the defects of the book, as they 
appear to the reviewer. The outstanding and conspicuous 
deviation from objectivity and logic in the two volumes is 
Professor F ay’s judgm ent of Berchtold and Austria in 1914. 
This section of his work deviates so m arkedly from the 
rest of the work in fairness and insight that one must con
clude that the explanation must be envisaged as a psycho
logical rather than an historical problem. In spite of the 
fact that Professor Fay shows great competence in dealing 
with the Serbian responsibility for the War, and devotes more 
space to this subject than any other w riter in the field, 
he takes exactly the same attitude towards Austria and 
Berchtold that he did in 1920, when we historians did not 
posses even a suspicion of Serbian guilt. This raises the 
moot question of the value of uncovering a vast mass of new 
and revolutionary material, if its discovery and utilization 
does not lead to any change in conclusions. While admitting, 
on the one hand, tha t we m ay fully accept L juba Jovano- 
vitch’s exposure of Serbian complicity in the m urder plot 
— „the compounding of a felony“ — and showing in detail 
the Austrian evidence of Russo-Serbian intrigues in the Bal
kans at the expense of Austria-H ungary, Professor Fay can 
make such amazing statements as that „Count Berchtold was 
more than anybody else responsible for the World W ar“ 
(Vol. I. p. 18) and „Austria was more responsible for the 
immediate origin of the w ar than any other Power“ (Vol. II. 
p. 550). Further he contradicts himself when he states (Vol. II. 
p. 550) that Austria knew nothing in 1914 of the incrimi
nating evidence against Serbia. In July, 1914, Berchtold 
knew most of w hat we now know, with the exception of the 
identity of the chief plotter, Dimitrievitch, and full proof 
of Pashitch’s revelations to the Serbian cabinet members. 
W iesner’s full telegraphic report, and especially his long 
oral report on his return  from Sarajevo, revealed undoubted 
Serbian complicity in the plot to m urder Franz Ferdinand. 
Moreover, Professor Fay calls attention to the fact that in 
July , 1914, the Austrians also had at their disposal the report 
of General Potiorek on the assassination plot, and that he 
took a much more advanced position on Serbian guilt than 
did Dr. von Wiesner (Vol. II. pp. 238—9). Even more signi
ficant was the A ustrian knowledge of Serbian intrigues and 
propaganda against the D ual Monarchy from 1909 to 1914.

. CAv
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Further, while Professor Fay makes a great deal out of 
an alleged suppression of material in Sazonov’s memorandum 
to the Tsar on December 8, 1913, by Dr. Stieve and the pre
sent w riter (Vol. I. p. 527—8, note 299), he is guilty of ignoring 
the import of much more im portant evidence which should 
have m aterially altered his judgm ent of Austria. We refer 
to the material in Current History for July, 1928, on Austro- 
German relations in 1914, which we personally know that 
Professor Fay read while his book was in galley proofs. 
Moreover, the reviewer had placed in Professor F ay‘s hands, 
long before this, Count Szapáry’s very im portant letter — 
and in the handw riting of the Count, so tha t he could be 
certain of its authenticity. It m ay be stated that this Current 
History m aterial was the most im portant evidence regarding 
Austria which has appeared since the publication of the 
Austrian Red Book and m aterially affected any earlier 
judgm ent one may have formulated concerning Austrian 
knowledge of Serbian misdeeds and responsibility.

Professor Fay  resolutely ignores all moral elements 
involved in the case of Austria — refusing to do w hat Gooch 
and Dickinson have done, namely, to consider the relative 
moral grounds for Austrian w ar on Serbia and for Russian 
intervention in behalf of Serbia. It is obvious that it is only 
in the light of this com parative m orality of Russian and 
Austrian action that we can formulate any intelligent or just 
verdict as to the relative responsibility of Austria and Rus
sia. Professor Fay appears to regard Berchtold’s errors and 
maldroitness in procedure as moral delinquency. The best 
criticism of Professor F ay’s treatm ent of Austria is contained 
incidentally in Professor Fay’s treatm ent of Austria is con
tained incidentally in Professor Langer’s recent review of 
Renouvin’s book: „Just because Berchtold and his associates 
hopelessly bungled their case is no reason for blinking the 
fact that their case was good.“ Professor Fay states (Vol. II. 
p. 273) that the chief reason why he condemns Austria is 
that she preferred war to pacific negotiations in attem pting 
to secure protection from Serbia, but the m aterial he has 
assembled in his own book constitutes some of the best proof 
that nothing short of war would have provided any real 
safety for Austria, despito his denial of that fact (Vol. II. 
pp. 551—2). Even the sweet and mild mannered Dickinson, 
so warm ly commended by Fay, states frankly  his belief 
(.International Anarchy, pp. 463—5): „I do not believe there 
was a state in existence that would not, under similar circum
stances, have determined, as Austria did, to finish the menace, 
once for all, by w ar ..  . They (the Austrians) m ay be accused 
of miscalculation, but I do not see how they can be accused
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of wrong, by any one who accepts now, or who accepted 
then, the principles which have always dictated the policy 
of states.“ If one accepts, as accept he must today, the view 
th a t Austrian safety in 1914 could be secured, if at all, only 
by decisive action against Serbia, and if he judges Austrian 
action in 1914 in the light of a desire to make w ar on Serbia 
with the least probability of provoking a European war, then 
he must certainly arrive at a far different estimate of the 
status of the Austrian case from tha t which Professor Fay 
has presented. Still further, even if we leave out of sight for 
the time being the moral superiority of the Austrian case as 
compared with the Russian and consider merely provocative 
bungling, it must be stated that Berchtold’s unfortunate record 
compares very well with that of Sazonov’s almost insanely 
hot-headed haste in launching m ilitary measures that made 
w ar inevitable and ruined all diplomatic efforts. We would 
ask Professor Fay w hat he believes would have been the 
outcome of the 1914 crisis if Sazonov had been as cautious 
and patient in delaying Russian mobilization as was Berch- 
told in delaying the sending of the Austrian ultim atum  in the 
interest of European peace? Professor Fay expresses conside
rable distress (Yol. I. p. 2.) because Stieve, Fabre-Fuce, 
Fänger, Demartial, Montgelas, the present reviewer and 
some others have espoused a „personal-devil“ hypothesis in 
interpreting the behavior of Isvolski, Poincare, Sazonov, Paul 
Gambon or Paléologue during the period from January , 1912, 
to August, 1914. We submit in reply that none of the above 
writers have been more guilty in regard to the personal devil 
technique in diplomatic history than has Professor Fay in 
his assault on Berchtold. There m ay be defects in the personal 
devil thesis, and no sane and informed w riter has actually 
ever assumed such an interpretation, but if we are to select 
a personal devil among the diplomats of 1914, then, Izvolski, 
Poincaré, Sazonov, Paléologue or Paul Cambon would be far 
more appropriate for this role than Feopold Berchtold. It is 
significant that, in regard to Berchtold, Professor Fay is even 
willing to accept Heinrich K anner’s judgment, though quickly 
rejecting it elsewhere (Vol. II. p. 226, footnote 59) and he 
puts great stock in the criticism of Berchtold by the dis
gruntled Szilassy (Yol. I. p. 20).

Professor Fay endeavors to mitigate the direct guilt of 
Poincaré on the ground tha t he believed the w ar to be 
„inevitable“. „He believed a European w ar inevitab le4; in 
tightening the Entente and in making promises to Russia he 
did in fact tend to make it inevitable. Herein lies his respon
sibility.“ (Yol. I. p. 25). Now Professor Fay freely admits 
th a t Berchtold regarded a w ar with Serbia as „inevitable,“
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but this does not appear to excuse him, in spite of the fact 
that Professor Fay Cleary shows tha t Serbia was engaged in 
a life and death struggle against Serbian nationalism while 
France was in no danger whatever from an attack by G er
many. The Germans had made fruitless efforts from 1871 to 
1914 to effect a reconciliation with Germ any and offered 
generous autonomy to Alsace-Lorraine in 1912. Further, 
while Poincaré believed a European w ar inevitable, Berchtold 
onlv believed in the inevitability of an Austro-Serbian war 
and desired above all else to avoid a European war.

As to Professor F ay’s crucial contention that Austria 
should have tried to smooth over the crisis of 1914 and avoid 
w ar as the safest means of protecting herself against Serbia, 
we need only call attention to Lowes Dickinson’s sound con
tention that Russia would have precipitated a war over the 
Balkans in a few years anyw ay: „Does any one who has pe
rused the previous chapters, and who realizes the state of 
Europe, believe that Russia would not have stated it (the 
World War) a year or two la ter?“ (International Anarchy, 
p. 466.) Russia was interested in the Straits and not in the 
safety and welfare of Serbia, as she had shown in 1908 and 
1911. And it would have been far more dangerous to Austria 
to have Russia precipitate a w ar in 1917 than it was in 1914. 
The Austrian case appears perfectly sound.

If Austria was not sufficiently sensitive as to the ardor 
of Pan-Slavism which was likely to make Russian interven
tion in behalf of Serbia a danger, however poor the Serbian 
case, he makes it equally clear that even after the assassi
nation Russia showed no appreciation of A ustrian difficulties 
and no sym pathy for A ustria’s loss or dangers resulting from 
the assassination (Vol. II. pp. 274. ff.).

In most cases Professor F ay’s mistakes in handling the 
Austrian question are mistakes of judgm ent and not of fact, 
but there is one obvious error of fact, namely (Vol. II. pp. 
247—8), where the statements by Counts Lutzow and Trautt- 
mansdorff on Ju ly  16th regarding the Austrian ultim atum  are 
interpretated as unintentional and undesired „leaks“ in 
A ustria’s efforts to „deceive Europe.“ Montgelas has proved 
them to be Austrian „feelers,“ designed to test the British 
attitude and discover the degree of safety with which Austria 
could proced in her strong action against Serbia (Cf. Mont
gelas, British Foreign Policy under Sir Edward Grey 
pp. 58—61).

As to the reasons for Professor F ay’s unusual deviation 
from objectivity and logical judgm ent in dealing with Berch
told and Austria we can only hazard some possible hypothe
ses. The one thing which we know to be the case is that
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when he did his original work in 1920 ff. on the question of 
w ar guilt he came under the spell of Roderich Gooss. Gooss 
wrote his book from the standpoint of the Austrian Socialist 
Party  of the time, which was desirous of promoting union 
with G erm any and was willing even to adm it Austrian guilt 
in 1914, in order to give G erm any a better status before the 
world. Though Professor Fay (Vol. I. p. 13) holds up to 
ridicule the interpretation of Gooss, to the effect tha t „the 
unsuspecting Emperior William was the sacrificial lamb 
offered up on the altar of Berchtold’s reckless perfidy and 
obstinacy,“ this is perilously near to the final conclusions of 
Professor Fay on the subject. It m ay be that Professor Fay 
has always been possessed of a strong anti A ustrian slant, 
due to his teachers at H arvard and in the German univer
sities. It is well known that almost the only strong bias 
possessed by the late Professor Archibald C ary Coolidge of 
H arvard, Professor F ay ’s teacher and closest historical advi
ser, was his hatred of the Austro-hungarian bureaucracy. 
Then, it is well known that Professor Fay has a certain streak 
of stubborness in his personality, which makes it difficult 
for him to change his views, once his mind is firm ly made 
up. Those less generous will allege that, to hang tho blame 
on poor mangled and helpless Austria, is the easiest w ay to 
escape from the odium of clearing the Central Powers, but 
the w riter does not accept this hypothesis. He believes that 
Professor Fay is perfectly sincere, even if mistaken, in his 
strictures on Austria.

Next to his treatm ent of Austria Professor Fay  is most 
to be criticized for his designation of G erm any’s peace 
efforts at „belated44 (Yol. If. pp. 402 ff.). To be sure they m ay 
have been „belated“ in comparison with w hat divine 
omniscience in July, 1914, would have indicated as desirable 
action in the premises, but, as compared with the Russian 
guilt in precipitating the general mobilization and cutting 
short all diplomatic efforts, G erm any’s peace efforts were 
amazingly swift, prom pt and decisive. The only w ay in which 
to consider the question of the „belated“ nature of the German 
pressure on Vienna is to examine the basis for G erm any’s 
action and to show just w hy they were „too late“. If Ger
m any was justified in holding tha t Austria should punish 
Serbia for the assassination, then she would not have been 
justified in interfering with tha t punishment until it 
appeared tha t Austrian procedure was likely to bring about 
a European war. If  she delayed beyond tha t point then, 
indeed, her hesitation would be culpable. Professor Fay, 
himself, shows tha t Germany moved rapidly and decisively 
to press Austria for mediation from the 27th of July, namely,
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just as soon as it began to appear that Russia might intervene. 
This was „late“, not from the standpoint of the rectitude of 
German conduct, but because of the unjustifiable rapidity  
of Russian general mobilization. The Austrian plan of cam
paign against Serbia, of which Sazonov was aw are in 1914, 
would not have allowed Austria to begin the active occu
pation of Serbia for at least two weeks after the declaration 
of w ar on Ju ly  28th. There was, therefore, no reason for the 
haste in the Russian mobilization, even granting tha t Russia 
was justified in intervening to protect Serbia. The fact that 
Austria agreed to mediation on Ju ly  31st shows clearly 
enough how prom pt and decisive the German peace efforts 
would have proved if Russia had delayed her mobilization 
until, say, August 10th, when it would, most probably, have 
proved quite unnecessary.

Then, Professor Fay makes altogether too much of von 
Jagow ’s lies about foreknowledge of the A ustrian ultim a
tum. In the first place, von Jagow ’s statement was an evasion 
rather than a lie, and for duplicity and seriousness in results 
cannot be compared to Janushkevicli’s lie to Eggeling about 
Russian mobilization, Sazonov’s lies to Pourtalès and Szá- 
páry  about Russian mobilization, T yrrell’s lie to Lichnowsky 
about England’s knowledge of the Russian mobilization, 
Poincare’s lie to George V. in stating that France had urged 
moderation on Russia from the beginning of the crisis and 
that Russia had taken heed of this advice, Viviani’s lie to 
Schoen about the absence of French m ilitary decisions, and 
Greys’ lie to the House of Commons on August 3rd relative 
to the German attitude towards Belgium and the French 
coast. They were „all doing it“ in Ju ly  and August, 1914, 
and, of the whole group of Foreign Secretaires at the time, 
Jagow was unsurpassed for veracity and candor. He was 
not as frank and sincere as Bethmann, Pourtalès and Schoen, 
but he was certainly far more candid and reliable than 
Sazonov, Yiviani and Berchtold and quite as veracious as 
Grey.

Likewise, it is imposaible to accept Professor F ay ’s 
estimate of the historical accuracy of G rey’s memoirs, not 
only in the light of the specific criticism of G rey’s his
torical traits and statements in the fine books by Lutz and 
Montgelas, but even more decisively in the light of the 
account of diplomatic history assembled in Professor F ay ’s 
own book. G rey’s record of affairs is repeatedly contradicted 
by Professor F ay ’s narrative, which makes the hypothesis 
of his reliability as a diplomatic historian rather precarious. 
I t is also interesting to compare Professor F ay ’s statement in 
regard to Grey: „As one reads the complicated diplomatic
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negotiations of the years immediately preceding the W ar 
one gots the impression, beyond all doubt, that Sir Edward 
Grey was the man who most sincerely and tirelessly placed 
the Concert of Europe above the interests of any single 
Power or group“ with Charles Austin Beard’s statement that 
„the most extraordinary feature of Viscount G rey’s whole 
survey [in his memoirs] is the practical indifference shown 
to anything outside of the Britihs Empire which does not 
impinge immediately and obviously on British interests.“ 
It will also be difficult for any fair-minded and informed 
person to accept Professor F ay ’s assertion that Poincaré’s 
A u Service de la France differs m arkedly in character from 
his Les Origines de la Guerre and his Foreign A ffa irs  
article which Professor Fay so justly  and decisively con
demns. Further, in his judgm ent of France’s part in the 
1914 crisis, Professor Fay shows tha t he places no more 
credence in Poincaré’s memoirs than he does in his Fectures 
or his article in the American review.

We have reserved final place in our critical section for 
Professor F ay ’s concluding chapter. This, we regret to say, 
must most certainly be regarded as both an anti-clim ax and a 
non sequitur. This fact is to be sincerely regretted. In the 
first place, the layman, after puzzling through Professor 
F ay ’s vast mass of material, needs a clear, adequate and 
logical summary and interpretation of where it has all led to. 
If he were to rely upon Professor F ay ’s concluding chapter 
for this, he would be both scantily informed and sadly 
deceived. In the second place, while the bitter-enders will get 
no comfort whatever from the chapter, the salvagers will 
derive altogether undeserved satisfaction and they will 
quote „world without end“ such things as Professor F ay’s 
initial statement that „None of the Powers w anted a Euro
pean W ar,“ or his implication, quite at variance with his 
text, that the British peace offers failed chiefly because of 
German opposition. Finally m any who will buy Professor 
F ay ’ book to adorn their library  tables will read nothing 
except the last chapter of the second volume and will thus 
go about seriously misrepresenting the nature and contente 
of his work.

O nly a superficially cocksure person would pretend to 
be able to explain Professor F ay ’s execution of this conclu
ding chapter. It obviously presents psychological problems. 
Though it is amazingly brief, he spent more time and 
nervous energy in its preparation than he did over any other 
chapter in the book. He prepared a much longer and more 
adequate concluding chapter and then failed to publish it. 
The most competent critic who read his proofsheets, not kno-
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wing of the existence of the longer m anuscript chapter, 
urged him strongly to rew rite completely and expand notably 
the concluding chapter which actually appeared, but Pro
fessor Fay did not heed his advice in any respect. We can 
only set forth certain plausible hypotheses: In the first 
place, Professor Fay is known to be a very cautious man, 
who believes that he would be nearer to historical respecta
bility if his conclusions were seventy-five per cent, short of 
his factual materials than would be the case if he went five 
per cent, beyond them. In the second place, he is extremely 
sensitive about hurting the feelings of others, particularly  
his professional friends, most of whom take a highly diver
gent position from w hat he does on w ar guilt. In the third 
place, there runs through his book, as the Leitmotif, an 
obvious horror of being classed with the revisionists and a 
yearning for the warm  and comfortable fellowship of the 
respectable historical circles who abhor the revisionst posi
tion, and especially the present reviewer. This leads him 
into certain ludicrous statements, as, for example, where he 
classes Dr. Ew art as an extreme revisionist, when as a m atter 
of fact, E w art’s book would almost make him a bitterender 
when compared with the contents of Professor F ay’s work 
(Vol. I. p. 14, footnote 19). Of course, had Dr. Ew art known 
all that Professor Fay new reveals, he might have gone 
beyond the latter, but his book is certainly far less of an 
indictment of the Entente than Professor F ay’s volumes. 
In the fourth place, one critic who read Professor F ay ’s proof 
sheets suggested to the reviewer that perhaps Professor Fay 
m ay have been frightened to find how thoroughly he had 
riddled the Entente epic and sought to reassure himself in 
the concluming chapter. Finally, and perhaps more cogent 
than any of the above suggestions, is the fact of Professor 
Fay’s historical training and affiliations. He belongs to that 
great and respectable school of „objective“ American histo
rians who decry the existence in historical work of ideas, 
synthesis, organization and interpretation, declaring that it 
is the business of the historian solely to narrate w ithout 
factual error or distorting prejudice. Therefore, when histo
rians of this variety are faced with the actual responsibility 
of organizing a wast mass of historical material, perfecting 
its synthetic arrangement, interpreting its significance, and 
deducing the dominating ideas, they naturally  have to pay 
the penalty of their inexperience, lack of training, and psy
chological inadequacy for the task.

If we have spoken frankly  and candidly in this critical 
section, of the review, it is only because the reviewer believes 
that, in dealing with a m atter of this level of importance,

3*
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scrupulous concern for sincerity schould override all con
siderations of personal inclination. A reviewer schould not 
hesitate to bestow praise where it is deserved or to direct 
criticism against w hat is believed to be untrue or mislea
ding. It can scarcely be alleged tha t the reviewer has been 
niggardly in his appreciation of the general excellence of 
Professor F ay’s monumental work on w ar responsibility, 
and he hopes that it cannot be shown that he has been cri
tical, except where his conception of tru th  and logic in the 
premises compelled him to adopt a sceptical position. He 
will conclude with the expression of a twofold hope. The 
first is that Professor Fay will soon recover from any feeling 
of tim idity, which m ay depress him, and from any desire 
to please these of his profession who are more interested in 
preserving their prejudices and amour-propre than are in 
arriving at accurate historical conceptions. He must recog
nize that, in the long run, he will be perm anently esteemed 
only by those who share the conviction, which must cor- 
tain ly  have guided him during his long and ardorous labors 
on the book, namely, tha t nothing should be as precious to 
the historian as truth. The second hope is that as m any 
people will buy the book as purchased D uran t’s Story o f 
Philosophy.



A román kérdés az európai politikában.

I.
Az 1815-diki végzések m agyar szempontból sohasem vétet

tek beható vizsgálat alá. Nyilvánvalóan azon formai ok miatt, 
mert azokban Magyarország megnevezve nincsen. Ugyanez 
volt a helyzet Törökországgal is, holott az államjogilag füg
getlen birodalom volt és mint ilyen, többször kifejezést adott 
annak az óhajnak, hogy e végzésekbe felvétessék. A bősé
gesen rendelkezésre álló forrásanyagból kim utatható, hogy 
a felvétel Metternich herceg fáradozásai ellenére Sándor cár 
ellenállásán szenvedett hajótörést, mert Olaszország a Portát 
az európai államok elismert rendjéből kizárni törekedett. 
Sándor cár Törökországot még a Szent Szövetségből is kizárta, 
mert abban az európai államok területének biztosítását 
kereste és e biztosítást a Portának megadni vonakodott. 
A garancia formai megadása u tán  az orosz diplomácia követ
kezetesen azt hirdette, hogy Törökország az európai állam- 
rendszer és ennek garantált állam ain kívül esvén, osztozkodás 
tárgyát képezi, annak felbomlása esetén a balkáni keresztény 
népeket és Oroszországot illetvén meg az öröklési jog.

Hogy Oroszország első sorban m agának igényelte a 
szultán örökségét, azt a későbbi orosz-török háborúk bizo
nyították, melyekben a cár hadseregei a török főváros eléré
sére törekedtek; hogy maga előtt a balkáni keresztény népeket 
tolta előre, az általa támogatott balkáni felkelésekből és 
azoknak kim utatható orosz kapcsolataiból volt következtet
hető.

Kevésbé ismeretes az a körülmény, hogy a balkáni török 
uralom leple alatt 1815 körül egy bizánci-görög kultúrréteg 
terült el, amely ellen a szabadságra törekvő nem-görög 
népeknek épen oly függetlenségi harcot kellett vívniok, mint 
am ilyent a török ellen folytattak.

A keleti egyháznak mindent felszívó tulajdonsága 
ugyanis, melyet a keleti népeknél a nemzeti célokkal való 
egybeolvadás vont maga után, a török uralom leple alatt 
görög hegemóniát eredményezett. Ezért mondotta ki az első 
görög nemzetgyűlés 1822-ben azt, hogy minden balkáni ke
resztény görögnek tekintendő. Ezért uralkodtak az aldunai
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román fejedelemségek fölött phanarióta görög fejedelmek és 
ezért beszélte az egész görög-keleti román egyház és román 
értelmiség a XIX. század elején a görög nyelvet.

Végül az orosz politika előtt ezért szerepelt a balkáni 
problém ában a török mellett, akit Európából ki akart űzni, 
a görög, akit ebben a politikai törekvésben az orosz diplo
mácia felhasznált, és a balkáni szláv, akit a török u tán  a 
görög uralom alól is felszabadítani törekedett.

A román probléma Oroszország előtt szemmelláthatólag 
sohasem alkotott problémát. Amidőn 1821-ben Hypselantes 
(Ypsilanti) Sándor vezetése alatt Oroszország felől felszaba
dító görög csapatok lépték át a Pruth-folyót, azok csak az 
aldunai görög fejedelmeknél, papoknál és értelmiségnél ta lál
tak  és kerestek viszhangot; a román közvéleményre nem szá
m ítottak. Ugyanígy, amidőn II. Miklós cár 1914. júniusban 
Constanzában román földre lépett, azt mondotta, hogy görög
keleti hitsorsosaihoz (corréligionnaires) jö tt és a románságra, 
egy szóval sem hivatkozott, mert nem azt kereste, ami a latin 
románságot a szláv Oroszországtól elválasztotta, hanem ami 
a görög-keleti románságot azzal összefűzte. Besszarábia b ir
tokbavétele a románoktól mindenkor az orosz hatalom vissza
esése folytán vált lehetővé, mert a győztes Oroszország min
denkor az aldunai román területen át kereste az ú tat Kon- 
santinápoly felé, amely úton a szlávtól eltérő nemzeti voná
sok csupán akadály t jelentettek, tehát azt jelentette Románia 
latinsága és a szlávtól eltérő jellege is.

E szerint az orosz politikai tervektől teljesen elütött, sőt 
azokkal szembehelyezkedett az a mozgalom, amely román 
földön Hypselantes ellen fordult és a görögök ellen felvonult 
török csapatok mellé állott, bár ebben a mozgalomban csak 
közvetve ta lálunk román jellegű mozzanatokat. Mikor a 
görög származású Pinis bukaresti orosz konzul Hypselantes 
jöttére a felkelés zászlóját szintén kibontotta, Vladimirescu 
Tódor, kit a román történetírás, így maga Jorga Miklós, 
— Tudor néven, amely semmiféle összeköttetésben nem áll a 
Tudor angol királyi házzal — román nemzeti hősnek tesz 
meg, a görögök ellen fogott fegyvert, ezzel a román nemzet
állam egyik m egalapítójává lett. Ebben a beállításban érthe
tetlen az, hogy Vladimirescu maga is görög ember volt; hogy 
ennek ellenére Hypselantes tisztjei ölték meg őt; hogy moz
galm ának román jellege mellett is a török megszállást segí
tette elő, végül pedig, hogy előle a román földbirtokosok 
ezrével M agyarországba menekültek. Mindez az ú jabban fel
tá rt források szerint azért volt így, mert Vladimirescu szociális 
és nem román nemzeti forradalm at kezdett, amelyben a sze
gény nép vezérévé avatta magát. Nem az ő érdemeiért ju ta l
m azta meg tehát a Porta Moldvát és Havasalföldet azzal,
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hogy a phanarióták helyett román fejedelmeket nevezett ki; 
hanem azért, mert az orosz támogatást élvező görög uralom 
és görög befolyás eltávolítására törekedett és a görög-orosz 
befolyással szemben az aldunai fejedelemségeket a görögök
től eltérő román fejedelmekkel ajándékozta meg, mit az 
orosz-görög befolyás elleni sakkhúzásnak tartott.

Nem szabad viszont azt gondolnunk, hogy az ú j feje
delmek román nemzeti politikát kezdeményeztek, mert Jorga 
Miklós is kénytelen volt elismerni, hogy a kinevezett Sturdza  
János moldvai és Ghika  Gergely havasalföldi fejedelmek 
csekély műveltségű emberek voltak,1 amely bevallás román 
részről valószínűleg azt jelenti, miszerint a román nemzet
állam gondolatát nem kereshetjük abban a rendszerben, 
melyet a Porta 1822-ben az aldunai fejedelemségek számára 
előírt. Ez viszont semmivel sem jelent kevesebbet, minthogy 
ott a nemzeti politika előzetes alap jai hiányoztak. A nnyira 
hiányoztak, hogy az Erdélybe menekült bojárok ezrei közül 
egyedül Golescu Konstantin beszélt románul, kit ezért a 
román történetírás „az első modern rom án4' névvel ruházott 
fel,1 2 tehát román irodalmi műveltségét a szokástól eltérő
nek tartotta.

A román kérdés e szerint a XIX. század huszas éveiben 
nem román, hanem az orosz-török és szláv-görög kérdések 
keresztezése volt. A bukaresti porosz konzul 1819-ben abban 
foglalta össze megfigyeléseit, hogy „az orosz főkonzulnak 
abszolút hatalm a volt a fejedelem fölött; ő itt a második 
fejedelem, aki mindent azt tesz, amit ak ar“,3 mert „korlát
lan befolyással rendelkezik“.4 Nem csoda tehát, hogy a görö
gül beszélő bojárok Hypselantes mellé állottak, mert biz
tosra vették, hogy az oroszok is be fognak vonulni; am int
hogy ezt gondolta Fleischhackel von H akenau  bukaresti 
osztrák konzul is, ki székhelyét Brassóba tette át, míg az 
aldunai orosz konzulátusok bevonták lobogóikat, mert az 
előrelátható megszállás alatt működésük úgyis fölöslegessé 
vált. Tancoigne francia konzul jelentéseiből valóban kitűnik, 
hogy Besszarábiában m ár is orosz csapatösszevonások tör
téntek, míg ugyanakkor Erdélyben alig volt katonaság.5 
Amíg Metternich herceg Konstantinápolyban igyekezett az 
aldunai helyzetet tisztázni, addig a bukaresti orosz konzul

1 „plutôt incultes d’une intelligence modeste.“ J o r g a  N.: Histoire 
des Roumains et de leur civilisation. Páris 1920. 243. 1.

2 E l ia d e  P .:  Le Roumaine au XIX-me siècle. I. kötet. Páris 1914. 
173. 1. [le premier roumain moderne].

3 H u r m u z a k i :  Documente. X. kötet. 65. 1.
4 „Influence illimitée.“ Ugyanott 74. 1. Mindkettő Marco János 

porosz konzul 1819. augusztus 13-iki jelentése nyomán.
5 H u r m u z a k i :  Documente. XVI. Bukarest 1912. 1042—43. 1. Tan

coigne bukaresti francia konzul 1882. május 28-iki jelentése.
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a fejedelem fölött igyekezett magához ragadni a hatalm at,6 
az oroszbarát menekült bojárokat pedig pénzzel támogatta, 
pedig ezeknek száma korabeli jelentés szerint 30.000 főre 
rúgott.7

Az aldunai fejedelemségek forgalm át a zavaros idők
ben m ajdnem kizárólag az erdélyi szorosokon át bonyolí
to tták  le, ami szükségessé tette, hogy az erdélyi határon 
kordont vonjanak, mit Metternich herceg diplom atikusan a 
gyakorlati pestisjárvánnyal magyarázott. Bár az indokolást 
senki, talán legkevésbbé a kancellár vette komolyan, de az 
a körülmény, hogy az ellen senki nem tiltakozott, világosan 
m egmutatta, hogy felállítása egyéb okokból is érthető volt. 
Ez egyéb okok között nem volt utolsó az orosz hadikészü
lődés, a török megszállásról folytatott konstantinápolyi tá r
gyalások elhúzása, Pinis és M inciacky Lioviavics Máté orosz 
konzulok fenyegető, sokszor zsarnoki hatalm askodása,8 
melyek 1827-ben végül is orosz-török háborúhoz vezettek, 
am it már 1822 óta előre láttak.

El kell ismernünk, hogy a háborúra formai okot a 
Porta szolgáltatott, mert 1821-ben az aldunai fejedelem
ségeket a fennálló kapitulációk ellenére megszállotta és 
csapatait — az orosz hadikészülődések m iatt — nem merte 
kivonni. Éppen oly kevéssé vezette őt a románság védelmé
nek gondolata, m int nem vezette az Oroszországot a tám a
dásban és nem vezette Ausztriát a védekezésben. Az orosz 
diplomácia mégis ügyesebbnek bizonyult abban, hogy az 
1822-ben végrehajtott reformot — a román fejedelmek ki
nevezését — maga is figyelembe vette és napirendre tért 
azon körülm ény fölött, hogy a románság vezetői a görögök 
elűzése u tán  m ásutt keresték az európaszerte megnyilvá
nuló nemzeti megújhodást.

A két irány közül, melyet az ú j román fejedelmek 
franciás udvara és az erdélyi tanítóm esterek bevezettek, a 
románok az utóbbit becsülték többre. Abban valamennyien 
megegyeztek, hogy az Erdélyből Bukarestbe költözött Lázár 
György iskolája, melyet a bukaresti Szent Száva-kolostor 
rom jai között berendezett, a romanizmusnak ú j alapot, 
nemzeti tartalm at és lendületet, öncélt adott. A szláv és 
görög nyelvhatás béklyóiból az erdélyi latinság vezette ki 
a románokat, kiknek nyelvét megtisztította és irodalmi 
m agaslatra emelte. Az aldunai románság tehát erdélyi veze
tés alatt indult el és találta meg önmagát; ezen az úton lett

6 Ugyanott X. kötet. 395. 1. A bukaresti porosz konzul 1827. január 
9-iki jelentése.

7 Ugyanott XVII. kötet 331. 1.
8 Ugyanott 395. 1. „le consul de Russie est le despote de Son Altesse“. 

Ugyanott XVII. kötet 391. 1.
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nemzetté; ennek az iskolának a tan ítványai lettek vezéreivé 
az 1848-diki forradalom nak is, így Heliade Radulescu, aki 
a  Szent Száva-iskolában tanult és 1828-ban Szebenben, tehát 
m agyar földön adta ki román nyelvtanát.

Mindeddig a román megújhodás mozgalmának egységes 
jellege volt, melyet az idegen politikai és kultúrhegemóniá- 
tól való szabadulás gondolatában foglalhatunk össze. Az 
oroszoknak 1834-ben történt kivonulása u tán  elkövetkezett 
nyugalmas évek m unkájának  ez volt az értékes eredménye; 
am int ez adott erőt és tekintélyt az aldunai fejedelemségek
nek az európai viszonylatokban is.

Az orosz diplomácia csakham ar észrevette azt, hogy a 
román nemzeti gondolat az Alduna mentén ú j erőtényezőt 
alkotott meg, amellyel számolni kell és amelyet felhasználni 
lehet. Amíg osztrák ellenfele a védelemre szorítkozott és 
„szemlélő“ m aradt,9 addig az oroszok a románságot, mely 
1770-től 1834-ig 24 éven át élt orosz uralom alatt, szekerük 
elé akarták  fogni és kivonulásuk u tán  ú j célt írtak  elő a 
románoknak: a két fejedelemség unióját és „D acia“ néven 
egy orosz nagyhercegség m egalapítását.10

II.
Ebben az alakban jelent meg tehát az európai diplo

máciában az a nagyromán gondolat, melytől az aldunai 
románság vezetői addig távol állottak, sőt az 1848—49. moz
galmak idején a magyarsággal éreztek egyet, amit nyíltan 
hirdettek és ami az orosz tám adás veszedelme következtében 
érthető volt. Ezzel válaszoltak az ugyanazon orosz tám adás 
ellen védekező m agyarság részéről elhangzott javaslatra, 
melynek Wesselényi Miklós báró, az erdélyi m agyar köz
vélemény vezére adott formát 1843-ban megjelent röpiratá- 
ban, melyben az orosz tám adással szemben m agyar-román 
érdekközösséget hangoztatott [Szózat a m agyar és szláv 
nemzetség ügyében. Leipzig 1843. Német kiadás ugyanott 
1844].

Nem lehet azt mondani, hogy a románságban nem lett 
volna meg a készség ez érdekszövetség megalkotására. El- 
iekintve attól, hogy az aldunai románságnak a magyar- 
országi viszonyokról fogalma sem volt, az erdélyi rom án
ság sem ábrándozott arról, hogy az aldunai románsággal 
egyesüljön; ami egyébként már a kulturális ellentét folytán

9 „Le Cabinet de St. Pétersbourg intervint, agit et 1’ Autriche reste 
spéctatrice de sa négociation.“ Bukarest, 1835. augusztus 10. Cochefort 
francia konzul jelentése Broglie herceg francia külügyminiszterhez. 
H u r m u z a k i :  Documente. XVIII. kötet. 503. 1.

10 Bukarest, 1834. május 17. Bois le Comte báró francia konzul 
jelentése. Ugyanott 393. 1.
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is aligha lett volna lehetséges, mert az erdélyi rom ánság 
összehasonlíthatlanul fölötte állott aldunai fajtestvéreinek; 
nem is szólván arról, hogy ily egyesülést politikailag senki 
sem tudott elképzelni.

Erdélyben akkor virágzó irodalmi élet volt, amelynek 
élén Barnutiu  Simon, a balázsfalvi román lyceum tanára ki 
akarta  szélesíteni azt az alapot, melyen a románság a latin  
jelleg felvételével a maga öncélját: a szláv tengerben a nyu
gati műveltségre támaszkodva egy latin nemzet megalko
tásának lehetőségét a múlt század 20-as és 30-as éveiben 
megtalálni vélte. Barnutiu, a 40-es évek határozottabb és 
merészebb nemzedékének képviselője azonban a latinság 
h íd ján  át a rómaiság mezőire vándorolt át, hol a régi D ácián 
keresztül az antik  Rómába ju to tt el, melynek nagy hagyo
m ányai m egvalósíthatlan álomképek felé űzték. Nem hitte 
többé azt, hogy a magyarországi és erdélyi románok ősei a 
Balkán félszigetről bevándorolt, szláv és görög hatás és 
uralom alatt élt pásztorok voltak, akik még ha valamikor 
Rómából indultak volna is el, úgy ez a származás akkor 
sem volt messzebb visszavihető a VI. századnál, mikor a 
róm aiak D áciát m ár régen elhagyták és így az a románság, 
mely Itáliából való elindulása u tán  csak félezer évvel, a 
XIII. század elején jelent meg Erdélyben, nem a dáciai, 
hanem az itáliai latinság alvó tüzét ápolta tűzhelyein. 
Barnutiu  a maga ideológiájába zárkózva tehát a valóságnak 
meg nem felelő alapon követelte a románság részére azt az 
Erdélyt, amelynek e mellett nagyszámú nem-román lakos
sága volt; követelte pedig a római álomtól elragadtatva ki
zárólag a románok részére, tekintet nélkül az ország lakos
ságának nem-román többségére, sokkal messzebb menvén 
e követelésben mindazoknál a m agyar állam férfiaknál, kik 
a m agyar állam egységét és m agyar jellegét megóvni töre
kedve a nem-magyar lakosságtól sem tagadták meg a fejlő
dés lehetőségeit.

Ezért megfelelőbb volt neki Erdély adm inisztratív 
különállása, mint az anyaországhoz való visszacsatolás, mert 
a kis Erdélyben a románok kisebb magyarsággal állottak 
szemben és a szebeni császári katonai parancsnokság ez ellen 
a kisebb magyarság ellen is szövetséget k ínált neki. Nem 
gondolt arra, hogy a török elűzése óta Erdély különválása 
állandóan alkotmányjogi sérelmet alkotott, melynek orvos
lását a visszacsatolásban lá tták  és követelték; hogy az unió 
hívei évszázadokra visszanyúlt jogalapon állottak, melyre 
a m agyar király mint erdélyi nagyfejedelem maga is meg
esküdött és amelyet éppen ezért soha kétségbe nem vont, 
aminthogy az unió követelését sem utasította el, csak el
odázta végrehajtását.



43

Az 1848-diki forradalom Erdélyben természetszerűen az 
unió követelését váltotta ki, amelyet a szászok és románok 
képviselői szintén megszavaztak. A szász és román értelmi
ség utólag tiltakozott ugyan ellene, de a tiltakozó állás- 
foglalás csupán arra  volt alkalmas, hogy a m agyar korm ány
zattal szembehelyezkedő szebeni császári parancsnokságnak 
hátvédet alkosson.

Ez a hátvéd adott szárnyat Barnutiu  álmodozásainak 
egy dákoromán birodalom felállítása iránt, amelyhez Erdély 
különállása és az osztrák támogatás eszközül szolgáltak. 
Nem szabad felednünk, hogy amíg e tervről maga nem 
nyilatkozott, addig az ellenállásban melléjük sorakozó szá
szok a tervet mint olyant kap ták  fel, mellyel Erdély külön
állását az osztrák-német érdekek számára biztosítani remél
ték. így  követte a Barnutiutól irányíto tt balázsfalvi nép
gyűlést Roth  Dániel szászhermányi lelkész rö pirata, mely
ben az a dákorom án terv mellett foglalt állást,11 míg a ro
mán politika vezetői Saguna András szebeni görög-keleti 
román püspök útján  az osztrák katonai parancsnoksággal 
kerestek érintkezést. Ekkor indult meg a titkos levelezés 
Barnutiu  és a balázsfalvi gyűlésen megjelent, H avasalföldre 
költözött erdélyi románok, Maiorescu János és Laureanu 
Trebonianu között, amíg utóbbit 1848. augusztusban el nem 
fogták. Elfogatásakor olyan terhelő iratokat ta láltak  nála, 
hogy a havasalföldi korm ány óvakodott Timoni bukaresti 
osztrák konzul ú tján  panaszt tenni, am it pedig nyomban 
megtett, mikor az eset Maiorescunal megismétlődött anélkül, 
hogy valami kompromittáló iratot elvettek volna tőle. Az 
erdélyi román emigránsok voltak tehát az elsők, akik Bar
nutiu  nyomán a román unió gondolatát felvetették. A havas- 
alföldi politikusok, akik közül Balcescu Miklós és Golescu 
Sándor szintén ott voltak a balázsfalvi gyűlésen, tartóz
kodtak az állásfoglalástól. Annál inkább, mert az a kor
mány, melyet a Szent Száva iskola növendékei 1848 tava
szán Bukarestben megalakítottak, épen a m agyarságban 
kereste a védelmet az orosz tám adás ellen, melynek vészt- 
jósló előjelei mutatkoztak.

A román kérdés ezek folytán meglehetősen bonyolult 
jelleget öltött, mert a különböző pártok különböző fejlődési 
fokozatokon mentek keresztül.

Láttuk, hogy a románság parlam enti képviselői a Ma
gyarországhoz való visszacsatolás mellett szavaztak, Saguna 
püspök viszont az osztrák útm utatáshoz igazodott, amit 
egyébként Jorga professzor is elismer, amidőn egyenesen 
azt mondja, hogy a magyarok ellen, tehát a törvényes visz- 11

11 Von der Union und nebenbei ein Wort über eine mögliche Daco- 
romanische Monarchie unter Österreichs Krone. 1848.
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szacsatolás ellen a mozgalmat a császár nevében parancs
nokié szebeni osztrák tábornok szervezte meg és hogy 
Saguna püspök a román nemzeti mozgalmat az osztrák 
abszolutizmus szolgálatába állította.12 U gyanakkor Barnutiu  
a visszacsatolás megakadályozásával viszont a dákoromán 
gondolat megvalósítását kereste, amiben a hozzá csatlako
zott erdélyi emigránsok, Laureanu és Maiorescu támogatták. 
Mivel azonban ez utóbbi a bukaresti korm ánynak is tagja 
volt, abban terveivel együtt hallgatásra volt ítélve, mert 
Heliade korm ánya viszont a m agyarokkal kötendő szövet
ségben kereste az orosz tám adás elleni védekezést.

A tám adás előjeleként Kotzebue orosz konzul már 1848. 
m árcius 30-dikán elhagyta Bukarestet, hová egy hónappal 
később Duhamel orosz tábornok szemleútra érkezett.

Az orosz diplomácia ezúttal azon ürügy alatt vonult 
fel, hogy a magyar forradalommal szemben A usztriát akarja  
támogatni. Hogy a beavatkozásra több oka legyen, Erdélybe 
is ügynököket küldött és Puchner báró császári tábornok 
m ár m ájus végén jelentette, hogy Erdélybe és a Bánátba 
orosz tiszt érkezett, kinek rendeltetése a magyarországi és 
erdélyi románok felizgatása volt.13 Amíg tehát Kisselev 
orosz tábornok, Havasalföld egykori katonai helytartója, 
Bibescu fejedelemhez írt levelében a magyarországi forra
dalommal rém ítette a rom ánokat,14 addig az orosz kormány 
ügynökei a dákoromán mozgalom tám ogatásával fenyeget
ték  Ausztriát és Magyarországot.

Lehetetlen a fentiek alap ján  meg nem állapítanunk, 
hogy a dákorom án gondolat erdélyi és orosz hirdetői között 
egyelőre meg nem nyilvánult kapcsolat létezett.

Mikor Kotzebue 1848. június 24-dikén másodszor is el
utazott, Heliade azt gyanította, hogy orosz csapatok fognak 
megjelenni és Bratianu Demetert azzal a meghagyással kü l
dötte Budapestre, hogy a m agyar korm ánnyal szövetséget 
kössön. Ma m ár nem tud juk  megállapítani, mit végzett 
Bratianu Budapesten; csupán azt tudjuk, hogy Heliade 
felelőssé tette őt azért, hogy a román-m agyar szövetség létre 
nem jött. A párisi Siècle 1848. április 17-iki számában meg
jósolta, hogy az aldunai románok Oroszország ellen Magyar- 
országhoz fognak csatlakozni, ami Heliadénak és politikai 
elvbarátainak óhaja volt, ezt azonban a korm ányába felvett 
erdélyi román politikusok, Maiorescu és Laureanu odamó
dosították, hogy az aldunai románok Magyarország ellené-

12 J o r g a  N . :  Histoire des Roumains et de leur civilisation. Paris 
1920. 255. 1.

13 Országos Levéltár. Külügyminisztérium 1848.
14 Pétervár, 1848. április 22. Anul 1848. I. kötet. Bukarest 1902. 

345-46. 1.
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ben Ausztriához csatlakozzanak, mely Oroszországgal állott 
szövetségben.

Az orosz diplomácia mesterien keverte kártyáit, mert a 
románokkal együtt az erdélyi közvéleményt is megtévesz
tette. Amíg ügynökei Magyarország ellen a dákoromán 
eszmét propagálták, addig a párisi Constitutionnel június 
18-iki számában azt Íratta, hogy az orosz beavatkozás célja 
véget vetni a dákoromán izgatásnak, úgyhogy a párisi és 
londoni kormányok csupán saját konzulaik jelentésére vol
tak  utalva. Még ebben is különbséget kell tennünk de Ségur 
bukaresti francia és Colquhoun bukaresti angol konzul 
között, mert az előbbi utasítás hiányában m agára volt 
utalva, míg utóbbi az orosz beavatkozás ellen dolgozott és 
Heliade korm ányán kívül a m agyar korm ánnyal is érin t
kezést keresett.

A Heliade korm ánytól F rankfurtba küldött Maiorescu 
viszont korm ányának tudta nélkül — a magyarság ellenére 
— a dákoromán gondolat megvalósítását szorgalmazta. 
Budapesti letartóztatása épen azért keltett feltűnést Buka
restben, mert ott a magyaroktól kedvező választ vártak. 
Ma már a rendelkezésre álló levéltári anyag alap ján  tud 
juk, hogy Maiorescut nem a magyar korm ány, hanem a 
bécsi rendőrség budapesti román ügynökének, Popovicsnak 
feljelentésére tartózta tták  le; a m agyar korm ány kihallga
tása u tán  nemcsak nyomban szabadon bocsátotta, de Kos
suth  pénzügyminiszter a korm ány nevében szövetséget is 
kínált neki. Amíg tehát Bratianu Demeter utasításai elle
nére távol tarto tta magát attól a kormánytól, amelyhez kül
detést vállalt, amiért Heliade felelőssé tette őt az utókor 
előtt a később lefolyt tragédiáért, addig Kossuth viszont 
olyan emberhez intézte szövetségajánlatát, ki Ausztria segít
ségével — Barnutiu  és Roth nyomán — dákorom án biro
dalom m egalapítására törekedett.

Hogy Ausztria segítségével kereste azt, annak okát 
nemcsak erdélyi szárm azásában kell keresnünk, hanem 
abban, hogy elutazásakor az oroszok az aldunai román feje
delemségeket megszállották. Az orosz csapatok 1848. július 
31-ikén kifejezetten a dákoromán gondolat ellen vonultak 
be Havasalföldre, hol Heliade Oroszország ellen a m agyarok
kal keresett szövetséget; mert amint az orosz kormány mon
dotta: „a moldva-oláhországi mozgalom nem elszigetelt tény, 
hanem kiterjedt összeesküvés, melynek elágazásai vannak 
Moldvában, Bukovinában, Erdélyben, Besszarábiában, a 
román nyelvű és eredetű összes népeknél, akik egy felté
telezett történelmi dákoromán birodalm at akarnak ala
pítani, Oroszország, Törökország és Ausztria rovására“. 
Heliade barátaival együtt kétségbe volt esve a fordulat
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m iatt és Bratianu Demetertől készült számon venni a m agyar 
szövetség elmaradását. A m agyar korm ány viszont kellően 
tájékozva volt az orosz veszedelemről, de azzal szemben 
tehetetlennek bizonyult, m ert az osztrák korm ány nevében 
Latour gróf hadügym iniszter azt felelte Golescu Sándor 
havasalföldi ügynöknek, miszerint „a mi korm ányunk el
ismeri Oroszországnak azt a jogát, hogy Moldvában és 
Havasalföldbe nyomulhasson“.15

Maiorescu ennek ellenére is vitásnak hitte Ausztria és 
Oroszország között az aldunai tartom ányok birtokát és 
F rankfurtban  két em lékiratot nyújto tt át (1848. szeptember
29-ikén és november 16-ikán) az osztrák származású 
Schmerling német birodalmi külügym iniszternek — ugyan
annak, aki a m agyar korm ány küldöttjét, Szalay Lászlót 
F rankfurtból eltávolította — melyekben az aldunai fejede
lemségnek Ausztriába való bekebelezését kérte — a pán
szlávizmus ellen.16 Ő vetette fel azt gondolatot, amibe később 
— a 60-as évek elején — az olaszok kapaszkodtak, hogy 
A usztriának olasz tartom ányai ellenében az aldunai fejede
lemségek kínálkoznak kárpótlásul; elfeledte azonban, és 
elhallgatta, hogy A usztriának e fejedelemségeket Orosz
országtól kellett volna elvennie, melynek csapatai azokat 
már megszállották. Maiorescu szemei előtt csak a dákoromán 
eszme megvalósítása lebegett, „az integer Romániáé“ (idea 
unei Romaniei integri), mely „egyesíteni fogja Bukovinát, 
Moldvát, Romániát és Erdélyt egy román királysággá, 
osztrák fejedelemmel, német szuverénitás a la tt“.

Végül ő vetette fel Magyarország federalizálásának gon
dolatát is, mikor azt mondotta, hogy a Tisza és a Dnyeszter 
között 9 millió román csak 2.3 millió nem románnal lakik 
együtt; hogy a székelyeket át lehetne telepíteni Magyar- 
országba, mi azt m utatta, hogy Keletmagyarország kizáró
lagos birtoklására törekedett; végül hogy az am putált Ma
gyarország, Horvátország és Erdély nélkül „sokkal boldo
gabb és erősebb lesz“, amivel épen úgy, mint önkényes szám
adataival a kérdésnek tetszetős beállítására törekedett.

A gondolatot Bratianu Demeter és Golescu Sándor Páris- 
ban fejlesztették tovább, hol Heliade utasításairól és az orosz 
megszállásról megfeledkezve, Magyarország rom jai keresték 
a román kérdés megoldását.

A párisi román ügynökké kinevezett Bratianu Demeter

15 1848. augusztus. Wien. Golescu Sándor jelentése. Anul 1848. III. 
kötet. Bukarest 1902. 150. 1.

16 Az emlékiratok közölve ugyanott IV. kötet, Bukarest 1903. 
-414—20. és V. kötet, Bukarest 1904. 361—69. 1.
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1848. szeptember 21-idi jelentésében még arról értesítette 
korm ányát, hogy Laureanu elfogatásának ő maga volt az 
oka, mert olyan leveleket ta láltak  nála, melyek Laureanura 
és izgatásaira fölötte komprom ittálók voltak,17 28-ikán azon
ban Bataillard Pál francia politikus figyelmét már arra  hívta 
fel, hogy a magyarok Laureanut bebörtönözték és hogy az 
erdélyi börtönök románokkal vannak tele, miért is fegyve
reket kért a m agyarok ellen, kik a dákorom án gondolatnak 
ú tjában  állanak. Francia barátai ú tján  csakham ar elérte, 
hogy a Revue des deux mondes is állást foglalt „Ausztria 
újjászervezése mellett a fajok egyenjogúsítása a lap ján“, 
aminek propagálására Desprez H ippolyte  francia író 5000 
frankért vállalkozott.18

Golescunak lehetetlen volt elkerülnie Teleki László gró
fot, aki a m agyar korm ány ügyeit képviselte és aki október 
10-iki jelentésében akként emlékezett meg Golescuról, hogy 
jó egyetértésben van vele; „megvallotta nekem, hogy az 
oláhokat eddig bujtogatta ellenünk — de ezután nem teszi, 
sőt ezután ha szükséges lesz, csöndesíteni fogja őket. Átlátta, 
hogy gyűlölete félreértésen alapult ’s ez értelemben fogja az 
erdélyi oláhokat megnyugtatni. Magyarországgal confoe- 
deratióról álmodozik“.19

A román mozgalom tehát erőit egymással homlokegye
nest ellenkező irányokban forgácsolta szét, amelyek azután 
lassankint Magyarország ellen egyesítve Ausztria és Orosz
ország diadalát m ozdították elő. Balcescu Miklós, a havas- 
alföldi korm ány volt külügym inisztere még egyszer meg
kísérelte ugyan a román-m agyar megegyezést; Magyar- 
országba jö tt és meg is egyezett Batthyáfiy  Kázmér gróf 
külügym iniszterrel; a szabadságharc leverése azonban m in
den további kombinációnak véget vetett. Heliade keserűen 
állapította meg, hogy az orosz fegyverek együtt temették el 
a román és m agyar szabadságmozgalmakat.

Amely megállapítás egyébként azért érdekes, mert 
Maiorescu és Golescu épen az orosz hatalom elleni védő
bástya szerepét szánták a dákoromán birodalomnak és mint 
ilyent ajánlották fel az osztrák korm ánynak, melynek sze- 
beni képviselője, Puchner báró viszont épen a románokat 
használta fel az oroszoknak Erdélybe hívására.

17 Anul 1848. Bukarest 1903. 273. 1.
18 Ugyanott 395—97. 1.
19 Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum Levéltárában. Vörös Antal 

Gyűjtemény 1418. szám.
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Gyökeres változást szenvedett a helyzet akkor, amidőn 
Oroszország a nyugati hatalm akkal szembekerült, Ausztria 
pedig keleti szövetségesétől elvált és a nyugati hatalmakhoz 
csatlakozott. Amint ez elhatározás a krimi háborúnak döntő 
fordulatot adott, úgy lényeges befolyást nyakorolt a román 
kérdésre is.

Az orosz hadsereg elővédéi 1854-ben már a K árpátok
ban állottak és így A usztriának épen azok ellen kellett véde
keznie, kiket a magyarok leverése végett segítségül hivott. 
Ez ellentétből 1854-ben osztrák ultim átum  és osztrák meg
szállás lett, ami viszont az orosz hatalm at alapjaiban ren
dítette meg, mert Miklós cár Konstantinápoly megszerzésére 
irányult nagy terveit épen Ausztria tám ogatására építette.

így  történt, hogy Hess császári tábornok Bem  tábornok 
nyomdokain, Szeben és Brassó irányából vonult be az aldunai 
fejedelemségekbe, honnan az oroszok eltávoztak és minden 
valószínűség szerint — legalább a kéznél fekvő források ezt 
m utatják  — csupán Ausztria német- és olaszországi érde
keltsége volt az, ami a román fejedelemségeknek A usztriába 
való bekebelezését meggátolta.

Ma már tud juk , hogy a keletre fordult Ausztria hátában 
Szárdinia Cavour gróf vezetése alatt bizonytalan szomszéd
ságot alkotott, Poroszország pedig Bismarck gróf tanácsára 
nem adta meg A usztriának a bekebelezéshez szükséges támo
gatást. A német és olasz kérdések tehát oly nehezékek vol
tak, melyek a bécsi korm ány kezeit megkötötték.20

Ezzel egyidőben azonban azt sem szabad figyelmen kívül 
hagynunk, am it Bataillard Pál francia publicista mondott; 
hogy abban az esetben, ha Hess tábornok csapatai nem 
vonultak volna be az aldunai fejedelemségekbe, úgy az 
aldunai fejedelemségek rom ánjai szállották volna meg 
Erdélyt és a Bánátot, hogy Traianus császár D áciáját vissza
állítsák.21 Amiből több megállapításhoz ju thatunk  el. Min
denek előtt ahhoz, hogy a románok lemondottak a Magyar- 
országgal való együttműködésről, amely Magyarország 
osztrák uralom alá került; hogy hatalm i terveiket Magyar- 
ország rom jain is készek voltak megvalósítani; végül hogy 
Magyarországgal együtt ellene fordultak A usztriának is, 
amely szembe került a poroszokkal, az olaszokkal és az 
oroszokkal. Az aldunai románok a párisi emigráció révén 
Franciaországhoz csatlakoztak, melynek kormánya ekkor 
m ár titkos tárgyalásokat folytatott Szárdiniával és Orosz-

III .

20 Meyer A. O.: Bismarcks Kampf mit Oesterreich 1851—52. Berlin 
1927. 219. és köv. 11.

21 Márki Sándor közlése: Budapesti Szemle CLXXI. 1917. 179—80. 1.
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országgal, am elyeket osztrákellenes politikájukban jelenté
kenyen megerősített. A románok e szerint Párisban a francia
olasz kombináció keretében, az Alduna mellett pedig Orosz
ország elővédéként vonultak Ausztria ellen és Baiaillard 
m egállapítása ebben a beállításban nyer valószínűséget. Mert 
Magyarország az aldunai románok tám adására nem adott 
okot; leigázott állapota ellenben lehetőséget nyújto tt a tám a
dáshoz, melytől a kialakulóban levő francia-orosz titkos 
szövetség nem idegenkedett.

A párisi román emigráció élén BratiaJiu János minden 
reményét I li . Napoleon császárban helyzte el, akinek 10 mil
lió románt ajánlott fel — az oroszok ellen, kikkel akkor 
(1854) a császár még háborúban állott. Célja tehát ugyanaz 
a dákoromán unió volt, melynek megvalósítását az erdélyi 
románok 1848-ban Oroszországtól és A usztriától kérték.

A francia diplomácia ebben az időben tényleg aggoda
lommal tekintett az Alduna felé. D rouyn de l’H uys  külügy
miniszter 1855. január 26-iki körjegyzékében arról értesítette 
a hatalm akat, miszerint tekintélyes orosz haderő áll a K ár
pátokban, hogy Erdélybe nyom uljon.22 A császár ekkor még 
A usztriában kereste az orosz tám adás ellenszerét és névte
lenül kiadott röpiratában az aldunai fejedelemségeket 
Ausztriának kínálta fel [La revision de la charte de l’Europe. 
Páris 1854} : „Ausztria birodalmához fogja kapcsolni Mold
vát és Besszarábiát és határá t a Dnyeszterig fogja meghosz- 
szabbítani, hol term ékeny tartom ányokat nyerhet, a Fekete- 
tenger mellett pedig partokat és kikötőket, melyek tengeré
szeiét csodálatos arányokban fogják kifejleszteni, míg 
G alacnak és a D una torkolatainak birtokában a Közép- 
európa felé irányuló átmeneti forgalomból húzhat hasznot.“ 
Ezzel szemben Bratianu válaszul megírt és em lékiratként a 
császár elé terjesztett röpiratában (Mémoire. Páris 1855) úgy 
állította fel a kérdést, miszerint Franciaországnak egyéb 
hivatása van a Keleten, minthogy Ausztriát megnövelje és a 
12 milliós románságot — tehát a magyarországi és ausztriai 
románságot is — egy osztrákellenes francia politika eszkö
zéül k ínálta fel: „íme, itt a nemzet, melyre Franciaország 
erősen támaszkodhatik, hogy a Keletet átform álja és ott szi
lárd  befolyásra tehessen szert.“

Amit Bratianu kelet felé felépített, azt nyugat felé lerom
bolta, mert Franciaországot azzal az A usztriával állította 
szembe, amelyre Franciaország Oroszország ellenében tám asz
kodni akart. A tiszamenti románság uniójával viszont azt a 
háborút, mely Oroszország ellen folyt, a Balkán-félszigetről 
Középeurópába ültette át. Bratianu előtt, aki az orosz hatal-

22 Acte si documente relative la istoria renascerei Romaniei. II. kö
tet. Bukarest 1889. 578. 1.
H ábcrús fe le lő s ség  4
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mat a krim i háborúban rombadőlni látta, egyedül a dáko
román gondolat megvalósítása lebegett, amit Oroszország hiá
nyában és Ausztria ellenére most Franciaország segítségével 
akart megvalósítani. A rra nem gondolt, hogy ez csak a Habs
burg Birodalom összetörése árán  volt lehetséges; hogy e nagy 
birodalommal szemben Moldva és Havasalföld a szultánnak 
voltak hűbéres tartom ányai; hogy ezzel a megalkotandó 
román egység sorsát is a hatalm aktól teszi függővé.

Észrevette, hogy Ausztria és Franciaország az olasz kér
désben élesen szembekerültek egymással és a román kérdést, 
az aldunait épen úgy, mint az ausztriait, az olasz kérdéssel 
igyekezett összekapcsolni, mely a francia hatalom vitorláinak 
akkor szelet adott. így történt, hogy III. Napoleon az aldunai 
románok egyesítését, Moldva és Havasalföld fejedelemségek
ből egy egységes román állam megalkotását adta utasításul 
követeinek, am int Thouvenel konstantinápolyi francia követ 
m ár 1856. február 18-diki jelentésében megvallotta: „felada
tom volt meggyőzni az ottomán minisztereket, hogy Török
országnak, mint nekünk is, igazi érdeke az Alduna mellett 
egy szilárd védőfal megalkotása“. A franciák természetesen 
arra  gondoltak, hogy e védőfal Franciaország elővédé és 
keleti politikájának alapja lesz és Thouvenel Pélissier marsait 
jelölte ki az ú j román állam fejedelméül. Az emigránsok m a
gok is francia herceget kértek, mert azt remélték, hogy akkor 
Franciaország több figyelmet szentel a román gondolatnak, 
az osztrák diplomácia pedig nem kis aggódással lá tta  e mag
ból kinőni azt a veszedelmet, mely A usztriát az olasz határ 
u tán  az A lduna felől fenyegeti, mert „a románok országukat 
kicsinynek fogják tartan i és olyan független állam ra töre
kednek majd, mely Bukovinát, Erdélyt és a Bánátot is m a
gába foglalja“ (Pr ok esek-Osten konstantinápolyi osztrák kö
vet megjegyzése).

így jö tt létre az 1858-diki párisi konferencia eredménye
ként az ú j román állam, amely 1859. elején Cuza Sándor 
személyében közös fejedelmet választott magának. A fran 
ciák azonban csakham ar belátták, hogy a tőlük annyira 
távoleső ország sokkal közelebb van Oroszországhoz, mely a 
helyzetet most m ár a maga céljaira használta ki és Thouvenel 
Gramont herceg külügyminiszterhez írt levelében lemondó 
hangon állapíto tta meg, hogy a francia befolyást mintegy 
varázsütésre az orosz befolyás váltotta fel. Az orosz kormány 
Giers Karlovics M iklóst m ár egyenesen Cuza megvédésére in
dította Bukarestbe; az orosz befolyás távolította el Cuzát a 
trónról, mikor az orosz befolyás eszközéül szolgáló görög 
egyház javait elkobozta és 111. Napoleon császár nem sejtette, 
hogy ugyanezt az orosz befolyást ülteti nyeregbe akkor is, 
mikor Bratianunak Hohenzollern Károly porosz herceg meg-
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választását javasolta. Franciaország és Ausztria között 
ugyanis 1856 óta állandóan ellenséges volt a viszony. Ebből 
az ellentétből, amelyből 1859-ben az olasz háború k ipattant, 
Oroszország húzott hasznot, amellyel Poroszország szoros 
szövetségben állott. A porosz-orosz szövetség tehát 111. Na
poleon tám ogatása mellett nyújto tt hátvédet Bratianunak, 
ki azt mondotta, hogy „mi sohasem ju thatunk  egyetértésre 
Erdély miatt, melyet M agyarországnak semmi szín alatt át 
nem engedhetünk. A Kárpátokon túli románok velünk ak a r
nak egyesülni; mi megígértük, hogy támogatni fogjuk, árulás 
volna, ha őket M agyarországnak átengeanők. A történelmi 
jog, melyre Magyarország hivatkozik, nevetséges.“ A vele tá r
gyaló emigráns Klapka  ezek u tán  azt a később megvalósult 
jövendölést mondotta Teleki László grófhoz írt levelében, 
hogy „ezen uraknak  reménykedése körülbelül oda megy ki, 
hogy ha m ajd Ausztria is, Magyarország is elégségesképen 
elvérzettek, akkor Erdély s ta lán  a Bánság is érett gyümölcs
ként fog lábaik elé hullani.“23

Cavour gróf közbelépése, kihez Kossuth folyamodott, 
mérsékelte ugyan a harc hevét, a románok azonban az emig
ránsok részére szállított fegyvereket Magyarország ellen 
akarták  felhasználni. Kellő hátvédet nyú jto tt ehhez Orosz
ország, melynek konstantinápolyi követe, Ignatjev  gróf 1866 
óta egy Balkán Szövetség létrehozásán fáradozott. A Balkán 
Szövetség éle Törökország ellen irányult ugyan, Törökország 
veresége azonban Ausztria balkáni befolyását semmisítette 
volna meg, míg a diadalmas Balkán Szövetség védőhatalma, 
Oroszország, az Adriai-tengerig korlátlan befolyásra emelke
dett volna. Ez az orosz befolyás a K árpátok vonala körül, 
Galíciától Dalmáciáig, Ausztria hatalm ának összeroppanását, 
esetleg Ausztria likvidálását vezette volna be, ami viszont 
Bratianu tervét érlelte volna meg.

Ennek az átalakulásnak előjelei azonban Franciaországot 
is gondolkodóba ejtették és most már óvakodott Ausztria meg
gyengítésétől. Annál inkább, m ert a német kérdésben 
Poroszország vette át a vezető szerepet és az orosz hátvédre 
támaszkodó porosz ellenzék ereje az osztrák császár hatalm át 
is túlszárnyalta. A kiadott források a lap ján  azt meg lehet 
állapítani, hogy ebben az aggodalomban a brit korm ány is 
osztozott és hogy az angol-francia diplomácia úgy akart 
segíteni a helyzeten, hogy Ausztriát német és olasz földön 
tehermentesítve, az Alduna felé akarta  megnövelni és meg
erősíteni. Az ő tudom ásukkal vetette fel Nigra gróf párisi 
olasz követ azt a tervet, amit Bismarck az 50-es években meg
akadályozott, hogy a velencei tartom ány ellenében Ausztriát

23 Kossuth Lajos: Irataim az emigrációból. I. kötet 385. 1. és III. kö
tet 236—40. 1.
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Romániával kárpótolják. M agának Russell lord angol minisz
terelnöknek is az volt a véleménye, hogy ha Törökország 
Romániát 20 millió forintért hajlandó volna eladni Szárdi- 
niának, akkor az Velence fejében A usztriának engedhetné át, 
mi által egész Európa nyerne, mert az olasz háború elma
radna, Oroszország ellen pedig oly védőgátat alkotni, melyen 
a támadások hullám a megtörik. A terv nem sikerülvén, oda 
módosította javaslatát, hogy Szárdinia Cuza  fejedelmet és 
embereit vásárolja meg 20—30 millió forintért, mire a csere 
akadály talanul megtörténhetnék.24

Az 1866-diki háború más megoldást vont maga után, 
Hohenzollern Károly pedig országa függetlenségének biztosí
tására  törekedett.

Annak akadályai között nem utolsó helyen állott az, 
hogy politikai tanácsadójául Bismarckot, a porosz-orosz szö
vetséget választotta; hogy a fejedelemséget III. Napoleon 
császártól fogadta el, aki a porosz-orosz szövetség ellenében 
ismét A usztriára igyekezett támaszkodni; hogy korm ánya 
élére viszont Bratianut hívta meg, aki Ausztria felborításával 
és a m agyar emigránsok részére érkezett, valam int Károly 
fejedelem részére Poroszországból küldött fegyverekkel 
Erdélyt Románia részére akarta  meghódítani. III. Napoleon 
császár és Bismarck az egyik oldalon, Ignatjeo  gróf és 
Bratianu a másikon lehetetlenné tették azt, hogy a román 
kérdésben nyugalom álljon elő; de lehetetlenné azt is, hogy 
az európai államrendben az ú j Románia szilárd pontot alkot
hasson.

A helyzet tisztázásában a kezdő lépést végül is Francia- 
ország tette meg, melynek Poroszország sikerei a prágai béke- 
szerződés óta súlyos gondokat okoztak.

Ma még m egiratlan fejezetét képezi az európai történe
lemnek az, hogy mennyi része volt Napoleon császárnak az 
1867-diki osztrák-m agyar kiegyezés előkészítésében és meg
alkotásában. Annyi azonban m ár is m egállapítható, hogy az 
osztrák-m agyar ellentét elhárításával a Habsburg Birodalom 
akcióképességét akarta  megmenteni, amiben Anglia Magyar- 
ország irán t érzett rokonszenvből segített neki, úgy hogy a 
nyugati hatalm ak osztatlan rokonszenve kísérte Ausztria és 
Magyarország békülését. Csupán abban volt eltérés közöttük, 
hogy amíg Angliát inkább az nyugtatta meg, hogy Ausztria- 
M agyarország Európa védőbástyája lesz, addig Franciaország 
Beust gróf közös külügym inisztert Poroszország ellen igyeke
zett a maga szövetségébe vonni. Ma m ár nyilt titok, hogy 
e szövetség ára  Románia átengedése volt, melyben III.  Na-

24 A vonatkozó okmányokat közli a Les origines de la guerre 
[franco-allemande] de 1870—1871. című okmánygyüjtemény. I—XIX. 
kötet, 1867-ig. (Páris 1910—27.)



{loleon császár porosz helytartóságot látott és a német befo- 
yás helyett Ausztria birtokában lá tta  volna szívesebben.

Ausztria-M agyarország azonban abban különbözött a 
régi Ausztriától, hogy politikájának intézésében Magyar- 
ország is szóhoz ju to tt és ezzel a kérdésben egy ú j tényező 
került homloktérbe ,amellyel a most m ár kéznél fekvő levél
tári anyag alapján, részletesebben kell foglalkoznunk: a sza
badságra törekvő balkáni nemzetek érdektelen támogatása.

IV.

Magyarország és az aldunai románság között — Orosz
ország gyakori tám adásaira és e tám adás jövőbeli lehető
ségére való tekintettel — adott jó viszony volt, melyet m ind
össze két oldalról fenyegetett veszedelem: egyik a moldvai 
magyarság elnyomása, melynek megszüntetése végett az 
1848-diki B atthyány-kormány erélyes beavatkozást sürgetett, 
másik a dákoromán gondolat, mely a H absburg Birodalom 
területi épségét fenyegetvén, a bécsi korm ány részéről is eré
lyes visszautasításban részesült.

Az a törekvés, hogy a m agyar és a román korm ányok és 
nemzetek között 1848-ban és 1849-ben szövetség létesüljön, 
részben a dákoromán törekvések m iatt szenvedett hajótörést. 
Mikor azonban az 1867-diki kiegyezés létrejött, az önálló 
Románia megerősítését Andrássy  gróf, aki 1849-ben a magyar 
kormány konstantinápolyi ügynökeként küzdött Oroszország 
ellen, magyar szempontból fontosnak tarto tta  és ugyanebből 
a szempontból ellenezte azt a tervet, hogy Románia porosz
ellenes francia érdekből Ausztria-M agyarországba kebelez- 
tessék.

Sokkal közelebbi és reálisabb feladatnak tarto tta egyrészt 
Románia ellenálló képességének fejlesztését, másrészt pedig 
a Károly fejedelmet védő Bismarck és az olasz-román junktim  
alap ján  Olaszország ú tján  a dákoromán törekvések békés 
leszerelését.

Ezzel Andrássy gróf a dualizmus román politikájának 
irányát, melyhez Magyarország korm ányai mindvégig hívek 
m aradtak, abban vonta meg, hogy Románia öncéljának kiépí
tésével a jelentkező túlkapásokat — a romániai magyarság 
elnyomása és a dákoromán tám adási tervek — esetenkint 
orvosolva, Oroszországra való tekintettel állandó jó viszonyt 
igyekezzék megteremteni.

Ennek a politikának az ú tjába került az erdélyi román
ság vezetőinek az a törekvése, hogy az unió ellen foglalt állás
pontjukkal Erdély önkorm ányzatát kierőszakolják, a román- 
kérdés belső megoldásának és a dunai monarchia békés fejlő
désének ú tjába újabb akadályokat gördítsenek.
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Az 1865-diki utolsó erdélyi országgyűlés, melyen Saguna 
püspök vezetése alatt 48 román képviselő foglalt helyet, az 
unióra vonatkozó királyi rendelkezést magáévá tette, a szász 
és román kisebbség csupán azt kérvén felterjesztéseikben, 
hogy külön nyelvi és egyéb jogaik épségben megtartassanak. 
A király  tudom ásul vette a határozatokat és kérelmeket és 
elrendelte a pesti országgyűlés választásainak megtartását. 
A nnak eredm ényeként 14 erdélyi román képviselő foglalt 
helyet a m agyar országgyűlésben, hol a 24 magyarországi 
román képviselővel 38 román képviselő volt együtt; az erdé
lyiek azzal a programmal vonultak be, hogy Erdély részére 
— Horvátország m intájára — önkormányzatot követelnek.

A követelésben, melyet hosszú ideig fenntartottak, egye
dül Magyarország határain  kívül ta láltak  tám ogatásra egy
részt az osztrák centralistákban, akik az 1867-diki kiegyezés 
reviziójára törekedtek, másrészt Romániában, mely az erdélyi 
románok ellenállásától a m agyar államegység meglazulását 
és az összes románok egyesítését remélte.

Ma m ár mint historikumot lehet m egállapítanunk azt, 
hogy egyrészt a román-kérdésnek ez volt a képe félszázadon 
át, 1867-től 1916-ig; másrészt pedig hogy azt sem a m agyar 
korm ánynak nem sikerült megoldani, mert Ausztria és Ro
m ánia részéről akadályokra ta lált; sem az osztrák centralis
táknak, kik a kiegyezés revizióját elérni nem tud ták ; sem 
pedig a románoknak, kik meddő ellenállásukkal végül is az 
orosz tám adás előtt egyengették az utat, hogy a cári Orosz
ország kezéből fogadják el azt a megoldást, mely az orosz 
hatalom  összeomlása u tán  — és csakis az u tán  — a szláv 
érdeknek ú tjában  álló dákoromán gondolat megvalósítását 
lehetővé tette.

A román állam ugyanis 1861-ben azon az átjárón alakult 
meg, mely a K árpátok délnyugati hegylánca és a Fekete
tenger között semmi természetes határt nem nyú jt Orosz
ország felé; amely Oroszországnak a helyzet előnyeit ezen 
a területen többször volt alkalm a hódító törekvései 
javára  értékesíteni. Ennek a szláv-orosz hatalm i törekvésnek 
ú tjába  viszont az ú j román állam a helyzet mostohaságai 
ellenére latin  jelleggel alakult meg, ami ellen Oroszország 
még nagyobb nyomást fejtett ki, hogy az ú tjába került ala
kulás ne képezzen akadály t hódító tervei előtt. Ezek alap ján  
nem megyünk messze annak m egállapításában, hogy a dáko
román gondolatnak a szláv-orosz hatalm i gondolatban oly 
nehezéke tám adt, mely annak ábrándjai mellett még Románia 
természetes fejlődését is megakasztotta.

Bism arcknak éppen ezért mindenkor az volt a nézete, 
és ez a nézet fontossá lett akkor, amidőn Románia élére 
Hohenzollern Károly herceg került, hogy az aldunai románok



55

egyedül Oroszország felé orientálódhatnak, m ert ellenkező 
esetben szemben ta lálják  m agukat az orosz hatalommal, 
mellyel Poroszország minden körülm ények között jó viszonyt 
akar fenntartani.

Károly fejedelem Bismarck tanácsaihoz híven e porosz
orosz barátság árnyékában igyekezett Romániát elhelyezni 
és már 1866. m ájus 13-diki em lékiratában a román-orosz ba
rátság m egtartására kérte II. Sándor cárt, „melynek árnyé
kában Románia naggyá le tt“.25 A tyja, Hohenzollern Károly 
Antal herceg még 1867-ben is figyelmeztette Károly fejedel
met, miszerint „maga az ész parancsolja, hogy önelhatározás
ból Oroszország érdekkörébe kell lépnie, mielőtt az kényszert 
alkalm azna“,26 Bismarck pedig 1868. február 27-diki levelé
ben hozzátette, hogy minden román korm ánynak jobb vi
szonyra van szüksége Oroszországgal, mint a többi európai 
hatalm akkal.27

A porosz-orosz viszonylatok látószögéből a helyzet való
ban ezt a képet m utatta és Károly fejedelem uralkodásának 
első éveiben maga is ebbe a m entalitásba helyezkedett. Ro
mánia szempontjából azonban, amely Berlintől távol, az orosz 
hatalomhoz azonban közel feküdt és e közelség ellenére latin 
jellegű állam ként alakult meg, tehát a szláv-orosz kultúr- 
közösségtől eltérő irányt és életcélt választott magának, ez a 
felfogás a maga nemzeti kiilönvalóságát gyengítő mozzanat
nak látszott. Bismarck felfogásánál tehát román szempontból 
mindenesetre helyesebb és elfogadhatóbb volt Andrássy  gróf 
felfogása, ki Romániát éppen úgy, mint a többi balkáni nem
zeteket abban az irányban akarta  megerősíteni, amely irány
ban nemzeti fennm aradásukat és fejlődésüket biztosítani 
látták. Ügy gondolta, hogy a nemzetek öncélja leginkább ide
geníti el őket attól, hogy idegen befolyások eszközeivé legye
nek, tehát Románia tám ogatásának a román állam és nemzet 
békés fejlődésének biztosítására kell szorítkoznia, mi nyílt 
ellentétben állott egyrészt Bismarck felfogásával, aki Romá
niát Oroszország karja iba taszította, másrészt Bratianu izga
tásaival, melyek Franciaország és Oroszország tám ogatását 
a dákoromán gondolat megvalósítása érdekében szorgalmaz
ták, tekintet nélkül egy békés nemzeti fejlődés követelmé
nyeire.

Az izgatások hátterében csakham ar egy általános fegy
verkezés körvonalai bontakoztak ki, mely Bécsben meglehe
tős nyugtalanságot keltett. Annál inkább, mert Károly feje
delem mögött a porosz korm ányt sejtették, mely 1866-ban

25 „à l’ombre de laquelle la Roumanie agrandi.“ Ausdem Leben 
König Karls von Rumänien. I. kötet. 36—37. 1.

28 Ugyanott 239. 1.
27 Ugyanott 241—43. 1.
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Ausztria ellen háborút viselt és amely ellen Beust gróf 
Franciaország támogatásához folyamodott. Ez a támogatás 
egy harm adik nagyhatalm at vont bele az aldunai kérdés 
bonyodalmaiba, mi Andrássyt arra  bírta, hogy Beust gróf 
kombinációi helyett a rövid úton és közvetlenül elérhető 
megoldáshoz folyamodjék.

Ebből a célból, — abban a feltevésben, hogy a helyzet 
kulcsa Berlinben van, — 1868-ban, mikor a román korm ány 
az erdélyi határon m ár két év óta csapatösszevonásokkal 
dolgozott, egyenesen Bismarckhoz fordult, hogy Bratianu 
izgatásainak véget vessen.28 Mikor az a feléje nyújto tt kezet, 
mely Beusttal ellentétben francia szövetség helyett közvetlen 
megértést keresett, elfogadta, Pepoli marchese bécsi olasz 
nagykövet ú tján  a kancellár is arra  figyelmeztette Károly 
fejedelmet, hogy Magyarország és Románia egymásra utalvák 
a szláv előnyomulással szemben.29 A fejedelem egyelőre 
védelmébe vette Bratianut és a szomszédos viszony m egjaví
tását a magyarországi románok helyzetének megjavításától 
tette függővé,30 mire Andrássy  gróf Pepoli marchese ú tján  
felvilágosítást kért azok állítólagos elnyomatásáról, hogy a 
b a jt orvosolhassa.31 Nyilvánvaló volt, hogy az ellenvetés 
Bratianutól származott, ki az orosz-porosz támogatástól a 
dákorom án eszme megvalósítását remélte és aki Bismarck 
utasításain túlmenve, annyira kim élyítette az ellentétet 
Ausztria-M agyarország és Románia között, hogy az 1868. 
novemberi közös m inisztertanácsoknak m ár Erdély katonai 
védelme irán t kellett rendelkezniük.32

A kérdés tehát lassankint aku ttá  lett.
Beust gróf a rendezést akként képzelte el, hogy Francia- 

országtól Románia megszállására kért hozzájárulást, amire 
azonban csak Ígéretet kapott; Oroszország viszont a k ínál
kozó alkalom közeledtére a besszarábiai határon csapatokat 
vont össze, hogy bevonulhasson. Románia megerősítésére — 
a háborús ok eltüntetésével, tehát az izgatások leszerelésé
vel — egyedül Andrássy  gondolt, kinek nyugodt figyelmez
tetése Bismarckot is gondolkodóba ejtette. így született meg 
1869. február 2-dikán ez utóbbinak Károly fejedelemhez inté
zett levele, melyben őt a Magyarországgal való szomszédi

28 Wertheimer E.: Andrássy Gyula gróf élete és kora. I. kötet. 
Budapest 1910. 445. 1.

29 1868. november 4. Aus dem Leben König Karls von Rumänien.
I. kötet. 307—9. 1.

30 Ugyanott, azonkívül II. kötet 88—90, 96—97. és 99—100. 1. 
Sturdza D.; Charles I-er, roi de Roumanie, 1866—96. I. kötet. Bukarest 
1904. 585—86. 1.

51 Aus dem Leben König Karls von Rumänien. I. kötet. 331—34. 1.
32 Bécsi államlevéltár. Közös minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1868. 

november 21. és 25. R. Z. 26. és 27. szám.



viszony fontosságára figyelmeztette: „Attól, hogy az Erdélyre 
emelt román igényekkel való szolidaritás gyanújába essék, 
minden porosz miniszter kénytelen volna erejével védekezni. 
Nem kételkedem, hogy Fenséged a m agyarokban jó és tisz
tességes barátokat nyerhet, mert a m agyar politikának a 
fejedelemségek önálló korm ányával sokkal jobb szolgálatot 
lehet tenni, mint bárm i mással; az nem törekedhetik Románia 
bekebelezésére, mert veszedelem nélkül nem növelheti meg 
állam ában a nem-magyar elemek szám arányát és viszont azt 
sem kívánhatja, hogy a román szomszéd bárm ely más idegen 
hatalom kezébe kerüljön. Ügy vélem, Magyarország Fenséged 
mostani állapotának és uralm ának m egtartásában és virág
zásában lényegesen érdekelve van.“33

Braíianu sietett a m agyar korm ányt m egnyugtatni az 
iránt, hogy Erdély fegyveres megtámadása — tehát a dáko
román egységnek a nem-román lakosság ellenére való kierő
szakolása — nem áll szándékában;34 * a ném et-francia háborút 
azonban arra  használta fel, hogy ugyanakkor, amikor 
Franciaország, melynek tám ogatásával az aldunai fejedelem
ségeket egyesítette, Romániát Ausztria-M agyarországnak 
átengedni hajlandónak mutatkozott, a franciabarátság leple 
alatt, de orosz támogatás reményében Károly fejedelem ellen 
szervezett forradalm at. O ly nagy volt a zavar m agában a 
román körökben is, hogy Sirat párisi ügynök jelentése sze
rin t a Braiianutól vezetett „romániai vörösök ma teljesen 
Oroszország szolgálatában állanak, amely hatalom ügynökei
vel, tanácsaival és pénzével azon dolgozik, hogy Románia 
jelen állam rendjét felborítsa“.33

Bismarck azonban megelőzte Braíianu terveit és a fran 
cia háborúra való tekintettel Oroszországot m ár 1870 nyarán 
semlegességre bírta. Oroszország tehát, mely a helyzetet 
egyedül használhatta volna ki, Braíianu felkelésekor sem
leges maradt. Hogy akara ta  ellenére volt a semlegesség, azt 
Gorcsakov herceg orosz kancellár maga mondotta meg 1870. 
november 1-én Brunnov báró londoni nagykövethez írt leve
lében, amikor arról panaszkodott, hogy az 1856-diki párisi 
szerződés egyoldalú változást szenvedett azáltal, hogy a nagy 
Oroszország tőszomszédságában egy félig független állam 
alakult ki.36

57

33 Aus dem Leben König Karls von Rumänien. I. kötet.
34 Sirat párisi román ügynök jelentése, 1869. február 10-dikéről és 

Cantacuzene belgrádi román ügynöké 1869. szeptember 19-dikéről. Jorga 
Miklós: Correspondance diplomatique roumaine 1866—80. Páris 1923. 
36. és 45—46. 1.

33 1870. március 9. Ugyanott 55—56. 1.
36 Sturdza i. m. I. kötet 614. 1.
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Hogy Károly fejedelem Gorcsakov herceg ellenére is 
helyén m aradt és hogy Románia latin állam m aradhatott, ily 
körülm ények között mindenesetre nem Bratianunak, hanem 
azoknak érdeme volt, kik annak Ausztriától és Oroszország
tól eszközlendő birtokbavételének ellenállottak.

V.
A francia-osztrák és orosz annexiótervek bukása u tán  

Andrássy  gróf, 1871 óta mint közös külügyminiszter, éppen 
abban az irányban igyekezett Romániát segíteni, hogy a 
m agalábán já rva  Oroszország hódító tervei ú tjában  a balkáni 
nemzetek védőgátja legyen.

Károly fejedelem tőle telhetőleg igyekezett a m agyar 
részről tapasztalt jóindulatot Románia javára értékesíteni és 
1873-ban Costa Foru külügym inisztert Andrássy gróf mellé 
bécsi ügyvivővé nevezte ki. Azzal a célzattal, hogy Andrássy 
segítségével Romániát függetleníthesse. Tekintettel a Portával 
fennálló közjogi kötelékre és az 1856-diki párisi békeszerző
désre, az adott körülm ények között arra  gondolt, hogy a 
m onarchiával kereskedelmi szerződést kössön és a szerződés- 
kötés jogával a szuverén jogok egyikét megszerezhesse. 
Andrássy  gróf szívesen fogadta és arról biztosította Costa 
Forut, hogy „A usztriának és M agyarországnak nagy érdeke 
az erős és megszilárdult Románia“,37 mire Károly fejedelem 
1873. júniusban maga utazott Bécsbe, hogy Andrássyval 
találkozhassék és ezzel Románia határozott irányban válasz
tott orientációt.

A Porta hiába tiltakozott a szerződés tervei ellen, Costa 
Foru 1875. március 24-dikén a román kereskedelmi szerződést 
aláírta. Ma m ár m egállapíthatjuk, hogy e szerződés Magyar- 
országnak jelentékeny áldozatába került, mert a román 
gabonabehozatal engedélyezése, mely bennfoglaltatott, a m a
gyar mezőgazdaságot megrövidítette. Ha tehát a m agyar kor
m ány ennek ellenére is hozzájárult a szerződéshez, úgy azt 
nyilvánvalóan azon békés szomszédság reményében tette, 
melyet a független Romániától remélt. Costa Foru táviratban 
értesítette korm ányát a szerződés aláírásáról, melyet a feje
delem legnagyobb sikerének nyilvánított, mely „Románia 
függetlenségének magvát m agában hordta.“38

Röviddel azután kitört a hercegovinai felkelés, mely Ro
m ániát súlyos válságba sodorta.

Ignatiev  gróf konstantinápolyi orosz követ m ár 1875.

37 Aus dem Leben König Karls von Rumänien. II. köt. 315. I.
38 1875. július 12. Károly fejedelem levele atyjához. Ugyanott 451. 1. 

— „Le plus grand acte de Votre règne.“ Ugyanott 446. 1. Sturdza id. m.
I. köt. 949. 1.
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december 19-dikén megmondotta Ghika  herceg román ügy
vivőnek, hogy Oroszország orosz-török háború esetén a Por
tának  hűbéres Romániát zálogként meg fogja szállani és ezzel 
Károly fejedelemnek értésére adta, miszerint Románia függet
lenségére vonatkozó törekvéseiben sohasem szabad megfeled
keznie arról, hogy a védhetlen ország Oroszország ú tjában  
áll és annak lábainál fekszik.

H átában Szerbia Oroszország szövetségében fogott fegy
vert, otthon pedig 1876. nyarán  a konzervatív Catargiu he
lyett, ki a szerb-török háborúban semlegességet fogadott, 
Bratia?iu alakított kabinetet. H ivatalba lépését azzal kez
dette meg, hogy amíg Nagyszebenbe utazva személyesen üd
vözölte Ferenc Józsefet, addig az orosz hadiszereket átbocsá- 
totta Szerbia felé, mire az orosz kormány szeptember végén 
Romániát nyílt állásfoglalásra szólította.

Károly fejedelem a helyzet tisztázása végett a Livádiá- 
ban időző cárhoz küldötte Bratianut, ki ott a fejedelem sza
vai szerint Ignatiev gróf kezei közé került,39 mert visszatérve 
„legbölcsebb szabályként“ az Oroszországhoz való csatlako
zást emlegette.40

Mivel a látogatást az orosz hadsereg mozgósítása követte, 
a fejedelem az angol kormányhoz folyamodott és latin jelle
gére épült függetlenségének védelmére kérte.41 Hogy miért 
nem kérte azt Andrássytó  1, azt adatok hiányában ez idő sze
rint nem tud juk  m egállapítani; bár feltehető, hogy ezt 
Bratianu m ár alig tehette meg. A feltevést arra  kell építe
nünk, hogy Gorcsakoo herceg és Bratianu között Livádiában 
konkrét megállapodás történt, melynek látható jelei csak
ham ar m utatkoztak.

November 28-dikán ugyanis Nelidov orosz megbízott már 
azzal az utasítással utazott Bukarestbe, hogy az orosz had
sereg átvonulásának részleteit megbeszélje,42 Bratianu pedig 
másnap a fejedelem elé terjesztette a Nelidovval megbeszélt 
egyezményjavaslatot. A fejedelem szó nélkül meghajolt a 
korm ánya által felidézett veszedelem előtt, csupán azt kö
tötte ki, hogy a megállapodást szerződés form ájába öntsék, 
melynek eredetijét Bratianu és Nelidov december 5-dikén a 
bukaresti orosz konzulátuson aláírtak .43 A fejedelem aty ja, 
Károly Antal herceg is azt írta  fiának, hogy az adott körül
mények között Oroszországhoz csatlakozzék, m ert Romániá
nak oz orosz hatalom ú tjába állni „monstrositas“ volna.44

39 „Graf Ignatjev hat sich Bratianus bemächtigt.“ Aus dem Leben 
König Karls von Rumänien. III. köt. 62. 1.

40 Ugyanott 62. és köv. 11.
41 Sturdza id. m. II. kötet. 246—49. 1.

42 Aus dem Leben König Karls von Rumänien. III. kötet. 76. 1.
43 Ugyanott 78—79. 1.
44 „eine Monstrosität.“ Ugyanott 82—83. 1.
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Andrássy gróf ezek u tán  azt ajánlotta, hogy a román 
hadsereg Kis-Oláhországba (Oltenia) vonuljon vissza és az 
erdély-bánáti vonalra támaszkodjék, m ert a reichstadti és 
budapesti egyezményekben maga sem zárkózott el az orosz 
átvonulás elől, mely csak osztrák-orosz háború által lett 
volna elhárítható.

így következett el az orosz-török háború, melyben Ro
m ánia Oroszország szövetségesévé lett. Mikor azonban Károly 
fejedelem Miklós nagyherceg orosz fővezérnek a katonai 
együttműködés irán t te tt javaslatot, az Bratianut elutasította 
és a büszkeségében megsértett fejedelem most már saját aka
ra tán  kívül eső okokból vonult az Olt mögé, hogy az orosz 
tervek útjából elkerüljön. Onnan hívta őt segítségül Miklós 
nagyherceg Plevna ellen, mely 1877. december 10-dikén 
Károly fejedelem előtt nyitott kaput, mire a fejedelem 
jutalm ul Románia függetlenségének elismerését és a viddin- 
nikápolyi dunavonalat kötötte ki. A válasz meglepő volt: 
az orosz korm ány Romániának hűbéres jellegére való tekin
tettel nem engedte meg, hogy a béketárgyalásokra megbizot- 
ta t küldjön, Besszarábiát pedig Oroszország részére igényelte, 
amellyel — és a román területi követelésekkel szemben is — 
D obrudsában Ígért kárpótlást.

Oroszország eljárása Románia közvéleményéből forra
dalmi hangulatot váltott ki, melynek éle Bratianu ellen for
dult, aki Gorcsakov herceg azon fenyegetésére, hogy Romá
niát megszállja és lefegyverzi, Bukarestnek orosz csapatok
tól történt megszállása u tán  a fejedelmet másodszor is Olte- 
niába küldötte, maga pedig Bécsbe és Berlinbe utazott.

Ü tját az általa megkötött román-orosz szövetségi szerző
dés tette hiábavalóvá, m ert maga állott Oroszország mellé; 
a term ékeny Besszarábiát a mocsaras Dobrudsával kellett 
elcserélnie, ezek u tán  azonban maga sem volt ellene annak, 
hogy Románia 1883-ban a hármasszövetséghez csatlakozzék, 
ami M agyarországnak az állatbehozatal terén kívánt enged
mények folytán ismét jelentékeny áldozatába került. Ezt az 
áldozatot csak megnövelték azok a következmények, melye
ket Románia függetlenítése és királyi rangra emelése, lá t
szólagos győzelme és a hármasszövetség ú tján  az európai 
állam rendjébe való illeszkedése okozott, mert a dákoromán 
tervek érdekében hangoztatott panaszok m iatt Ausztria, 
Németország és Olaszország a m agyar korm ányt ostromol
ták  szemrehányásaikkal és követeléseikkel.45

Ebben a beállításban kell tekintenünk az 1881. m ájus 
12-diki nagyszebeni román nemzetiségi konferencia lefolyá
sát, melyen az erdélyi románok az unió felbontását köve-

45 A szövetségi szerződéseket közölte Pribram A. F.: Die politischen 
Geheimverträge Oesterreich-Ungarns, 1879—1914. IX kötet. Wien 1919.



telve intranzigens álláspontra helyezkedtek és állásfoglalá
suknak a Romániára u ta lt hármasszövetségnek Budapest 
ellen való fordításával igyekeztek hátvédet szerezni. A szá
m ítás nem volt helytelen, m ert az 1878-diki berlini szerző
dés óta, mely Oroszországot a Balkán félszigetről kizárta, 
állandóan orosz tám adás és orosz revanche-tervek fenyeget
tek, amelyek ellen Ausztria-M agyarország 1879-ben a Német 
Birodalommal kötött védelmi szövetséget. Románia maga
tartása tehát Bécs és Berlin szempontjából egyformán fontos 
volt és a német külügym inisztérium nak az 1871—1914. 
évekre vonatkozó aktagyüjtem énye46 világosan m utatja e 
fontosságnak az illető korm ányokra gyakorolt hatását. Ez 
a fontosság bátorította fel az erdélyi románok vezetőit arra, 
hogy követeléseik hangoztatására állandó »komitét szervez
zenek, a Tribuna  h írlapban pedig nyílt tám adást indítsa
nak a m agyar korm ányzat ellen. Slaoici János szerkesztő 
az ellene hozandó ítélet elől Romániába menekült, hol 
1891-ben Liga Culturala néven magyarellenes propaganda
egyesületet alakított ,míg a komité az 1881-diki állásfoglalás 
szellemében 1892-ben em lékiratot dolgozott ki. Mikor azt 
Ferenc József k irály  felbontatlanul visszaküldötte, Popooici 
Aurél foglalta el Slavici helyét és m enekült az ellene ké
szülő ítélet elől Romániába; tehát a mozgalom szálai min
denünnen Romániába vezettek, mely panasz form ájába 
öltöztetett erdélyi aspirációival 1881 óta nyugtalan érdek
lődés tárgya volt a hatalm aknak.

A m agyar korm ány a vád következtében az egész idő 
alatt védekezésre szorítkozott, e védekezést azonban csupán 
a belföldön fejtette ki, míg annak külföldi részét nagyban 
és egészben a külügyi korm ányzatnak engedte át. Ebben 
állt ereje és gyengesége is, mert egyrészt a védelmet nem 
lehetett tám adás gondolatával megvádolni, másrészt a puszta 
védekezés negatívumával szemben román és egyéb oldalról 
fokozatosan erősbödő pozitívum jelentkezett, amellyel szem
ben a hallgatás kifelé a védekezés erőtlenségét m utatta.

VI.
A huszadik század első évtizedében Európa-szerte m u

tatkozó változások Ausztria-Magyarországot sem hagyták 
érintetlenül. Annál kevésbbé, m ert azok az egész európai 
állam rendre kiterjedtek és mert a monarchia belső egyen
súlyhelyzetében, melyet különböző népei az agg császár alatt 
alkottak, e változásokkal kapcsolatban általános figyelem 
és érdeklődés tárgyává lett.

46 Die Grosse Politik der Europäischen Kabinette 1871—1914. 56 kö
tet. Berlin 1922—27.
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Ma m ár a vonatkozó források ezrei sorakoznak fel azon 
évtized történetének megvilágítására, mely az orosz-japán 
háború befejezése u tán  a monarchia kérdését szőnyegre vitte, 
amely anyagnak azonban mi ezúttal csak egy kis részét 
igyekszünk rendszerezni; azt, mely a román kérdés alaku
lásával volt kapcsolatos.

Ma m ár világosan látható az, hogy Oroszország kelet
ázsiai vereségét valam ennyi európai hatalom kihasználni 
törekedett és hogy ebben a törekvésben Ausztria-Magyar- 
ország ta lán  a legelső sorban haladt, mert Oroszország szom
szédságában és Oroszország tám adásától tartva elsősorban 
volt érdekelve.

Amíg Ferenc József 1867-ben megalkotott kiegyezésének 
változatlanul való fenntartásában látta  birodalm ának jö 
vendő biztonságát, addig Ferenc Ferdinánd a német ak ták  
tanúsága és Conrad báró vezérkari főnök em lékiratai sze
rint form átlanoknak és mereveknek hitte az 1867-diki meg
egyezéstől adott kereteket és azoknak feloldásától remélte a 
monarchia boldogulását. Politikai tanácsadói nyomán a biro
dalom kettéosztásának megszüntetésére törekedve népeinek 
szélesebb tömegeire igyekezett a súlypontot áthelyezni. 
U gyanakkor Tisza István gróf vezetése alatt az osztatlan 
magyar politikai közvéleménynek az volt a felfogása, hogy 
a kiegyezéstől megadott keretek között is meg lehet találni 
a természetes fejlődés lehetőségeit, az 1867-diki kiegyezés 
fenntartására viszont szükség van azért, mert az a magyar 
állam nak alkotm ányjogi függetlenségét és korm ányzati sza
badságát biztosítja.

Ezen ellentétes felfogások egyensúlyát a monarchia 
ellenségei azzal zavarták meg, hogy a románok az osztrák 
centralisták tám ogatására sietve a federalizálás gondolatát 
igyekeztek megerősíteni, a csehek viszont az Európába 
visszatérő orosz hatalomtól a monarchia felosztását remélték.

Végeredményben a kettő csak forma szerint különbözött 
egymástól, mert a federalisták térképe, amelyet Popovici 
Aurél 1906-ban megjelent m unkájában (Die Vereinigten 
Staaten von Gross-Oesterreich. Leipzig 1906) közölt, alig 
különbözött a szeparatisták térképétől, melyet 1915-ben 
M asaryk nyú jto tt át az angol külügyi hivatalnak. A cél 
tehát ugyanaz volt, csupán eszközei különböztek és ezt a 
monarchia felosztása után, utólag, nyíltan is megvallották.

Popovici kísérletéből és a monarchia román politikusai
nak tartózkodó m agatartásából kiolvasható volt az aggoda
lom, hogy az Európába visszatérő orosz hatalommal szem
ben a monarchia oldalán m aradjanak, a Románia támoga
tására  súlyt helyező monarchiát azonban a magok igényei 
szerint akként akarták  átalakítani, hogy a román területek



63

egyesülhessenek és hogy e területek nem-román lakossága 
is román uralom alá kerüljön.

Ezzel szemben a szláv-orosz propaganda kezdettől az 
osztrák-m agyar kérdésnek nemzetközi kérdéssé való tételére 
és nemzetközi úton való likvidálására törekedett; amikor 
pedig észrevette, hogy Románia, melynek szolgálataira Szer
biára való tekintettel, szintén szüksége volt, csak a dákoromán 
gondolat megvalósítása árán  nyerhető meg, szláv szövetsé
geseivel együtt nyíltan és gondolkodás nélkül odaigérte neki 
a monarchia román területeit.

Innen van az, hogy amíg a monarchia belső küzdelmé
ben Ferenc Ferdinand trónörökös centralista-federalista és 
Tisza gróf dualista álláspontja közül 1910-ben az utóbbi volt 
győztesnek tekinthető, az orosz diplomácia 1911-ben Ma
gyarország ellen kezdte csoportosítani a balkáni szomszéd
államokat, melyeknek felvonulása Oroszország oldalán 
Ausztriának szólt ugyan, de végső eredményében Magyar- 
országot sújtotta.

Ennek a támadó hadjáratnak , mely a román kérdésnek 
végső megoldást Ígért, ma m ár minden mozzanata ismeretes 
a háború befejezése óta feltárt levéltári anyagból, melyet 
nagy vonásokban a következő csoportosításban ism ertet
hetünk.

Az orosz politika 1905 után, M iijükön  Pál későbbi kü l
ügyminiszter vezetése alatt, egyelőre Ausztria-M agyarország 
federalizálásában vélte felismerni a monarchia békés likvi
dálásának ú tját. Mikor azonban a kísérlet 1910-ben a fede- 
ratív  mozgalom bukásával véget ért, Oroszország viszont 
abból a likvidációs mozgalomból, melyben Francia- és 
Spanyolország 1911-ben Marokkót, Olaszország Tripoliszt, 
Anglia pedig Egyiptomot magoknak biztosították, kim aradt 
és az angol kormány ellenzése folytán a tengerszorosok meg
nyitását annak ellenére sem tudta keresztülvinni, hogy ahhoz 
Ausztria-M agyarország külügyi korm ánya hozzájárult, a 
Balkán Szövetség megteremtésével a török és osztrák-m agyar 
kérdésnek fegyveres úton való megoldásához fogott. Ezért 
állapíto tta meg Poincaré francia miniszterelnök a Balkán 
Szövetség megalakulásakor, hogy az nemcsak a Törökország, 
hanem az Ausztria-Magyarország elleni háború magvát is 
rejtegeti, ami tényleg el is következett.47

Ennek a Balkán Szövetségnek központjává az orosz 
kormány a források szerint Szerbiát tette, melynek vezetése 
alatt a balkáni nemzeteket fajtestvéreik felszabadítása címén 
először Törökország, azután a monarchia ellen fordította. 
Mindkét irányban szükség volt Románia segítségére, mely

47 Documents Diplomatiques. Les affaires balkaniques. I. kötet. 
Paris 1922. 38. 1.
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Szerbiától elválasztotta, de ugyanígy, sőt épen ezért foko
zottabb szüksége volt a m onarchiának is arra, hogy Romá
niát maga mellett megtartsa. A román kérdés az orosz hata
lom balkáni akciója következtében az európai kérdések köz
pontjába került és az európai politika hullámai a román 
királyság körül sodródtak mindaddig, amíg a kérdés öt évi 
küzdelem után el nem dőlt.

Midőn az orosz korm ány a balkáni tervek megvalósítá
sához fogott, Romániával szemben tartózkodó állást kellett 
elfoglalnia, mert Maiorescu Titus konzervatív korm ánya vál
tozatlanul k itarto tt az 1883-diki szövetségi szerződés mellett, 
amely Ausztria-M agyarországhoz fűzte és amelyet azóta 
rendszeresen m egújítottak. U gyanígy k itarto tt Károly k irály  
a német Hohenzollernek mellett és ezért a középeurópai kor
m ányok abban a meggyőződésben voltak, hogy a német 
császárnak mint a Hohenzollern-ház fejének mindig lesz annyi 
befolyása, hogy a romániai Hohenzollernekkel rendelkezzék.

Románia nem is lépett be a Balkán Szövetségbe, hanem 
látszólag annak az oszlopkőnek m aradt, melyre Ausztria- 
M agyarország katonai tekintetben is támaszkodni akart. 
Ebben a viszonylatban a ném et-osztrák-m agyar védővonal 
folytatásának szerepét vitte és az orosz tám adás elleni védő
vonalat a Fekete-tengerig terjesztette ki. Nemzetközi fontos
sága sohasem volt olyan fontos, mint a világháborút meg
előző negyedfél esztendőben, mikor az orosz tám adás ellen 
Európa védőbástyájának tekintették és mint ilyenre nagy, 
európai jelentőségű terveket és várakozásokat építettek.

Talán nem lesz érdektelen röviden végigtekintenünk a 
forrásokat, melyek a román kérdésnek utolsó fázisára vonat
koznak.

Conrad báró em lékirataiból tudjuk, hogy 1911-ben a 
román vezérkarral együtt három különböző haditervet dol
gozott ki, melyek szerint a román hadsereg orosz tám adás 
esetén Erdélybe vonulhatott volna vissza. Amíg tehát 
Andrássy  G yula gróf közös külügym iniszter 1877-ben csu
pán arra  volt hajlandó, hogy a román hadsereg az Olt mö
götti Kis-Oláhországban a K árpátok vonalára támaszkod- 
hassék, addig az osztrák-m agyar vezérkar 1911-ben Erdélyt 
is hajlandó volt az általa minden tekintetben megbízható
nak tekintett román hadseregnek bizonyos időre, menedékül, 
felajánlani.

A konzervatív párt egyik vezére, Marghiloma?i Sándor 
volt miniszterelnök azonban az osztrák-m agyar-román hadi- 
terveket megemlítve már 1911 őszén hozzátette, hogy e nagy 
segítség leple alatt a federalisták Maiorescu 1848-diki tervét 
is felelevenítették és Romániát A usztriával akarták  egyesí
teni [„Romania sub sceptrul austriac“]. Filipescu rá  akarta
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venni a terv a ty já t, Popovici Aurélt, hogy tervét Ferenc 
Ferdinand trónörökösnek hozza tudom ására, ezt azonban 
Popovici Marghiloman megjegyzése szerint „szerencsére“ 
visszautasította.48 Megjegyezzük, hogy a terv szerint melyet 
Ferenc Ferdinánd  trónörökös nevében Czernin gróf buka
resti osztrák-m agyar követ is magáévá tett, Románia csu
pán azzal a feltétellel lépett volna be a monarchiába, hogy 
Erdély a román király birtokába ment volna át.

Marghiloman sokkal jobban szivén viselte hazájának  
függetlenségét, mint azok, akik ugyanazon Filipescu veze
tése alatt lassankint Oroszországhoz párto ltak  át és a mo
narchia ellen fordultak, mely haditerveit román szövetsége
sével együtt dolgozta ki. Durnovo cikke, melyben Oroszország 
nevében Romániának szövetséget Ígért, a Petersburgski 
Vjedomostiban  1912 tavaszán már a román tábornoki kart 
is erősen foglalkoztatta, mert Ausztria-M agyarország ellen 
nyílt hadüzenetnek tekintették, amely a monarchiával 
együtt Romániának is szólt.49 A Take Jonescu házában 1912. 
november 10-ikén megtartott bizalmas értekezleten Filipescu 
és az erdélyi Goga O ctavián nyíltan az orosz szövetség meg
kötését követelték, am it Mihali Tivadar visszautasított és 
megtagadta részvételét a további megbeszélésekben,50 ame
lyeknek fontosságát nagyban emelte az, hogy két héttel 
azután Mihajlovics Miklós orosz nagyherceg a román k irá 
lyi udvar vendége volt. Az oroszok már ekkor választ vár
tak, egyelőre azonban meg kellett elégedniök azzal, hogy a 
román politikai és katonai élet vezetői m ár nem osztatlanul 
állottak a szövetséges monarchia mellett.

Ez volt a helyzet, mikor 1912. december 6-dikán a hár
masszövetség szerződését minden változtatás nélkül m egújí
to tták  és a berlini és bécsi külügyi hivatalok e Romániára 
nézve fontos eseményt ünnepélyesen akarták  Károly k irály 
nak tudom ására hozni; azt gondolván, hogy e manifesztáció 
az ő helyzetét jelentékenyen meg fogja erősíteni.

Kiderlen-Waechter német külügyi állam titkár azt jav a 
solta, hogy a három hatalom uralkodói kézirattal közöljék 
a m egújítás eseményét; egyúttal azt a megelégedését fejez
vén ki, hogy ezzel Románia viszonyai szintén változatlanok 
m aradtak a hármasszövetséghez.51 Egy héttel azután azon
ban Waldthausen bukaresti német követ aggodalommal je 
lentette, hogy Károly k irály  nem szeretné a hármasszövet-

48 Marghiloman Sándor: Note politice 1897—1924. I. kötet. Buka
rest 1927.

49 Ugyanott 117. 1.
50 Ugyanott 130. 1.
51 1912. december 12. Die grosse Politik der europäischen Kabinette. 

XXX. kötet. 583. 1.
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séghez való viszonyának napfényre kerülését, mert a helyzet 
Oroszország m agatartása következtében jelentékeny válto
zást szenvedett. Berchtold gróf közös külügym iniszter és 
Conrad vezérkari főnök látogatását nem is lá tták  szívesen, 
de annál szívesebben fogadták Miklós nagyherceget, kinek 
elutazása u tán  az orosz követ egyenesen azt a kérdést intézte 
Maiorescu miniszterelnökhöz, vájjon osztrák-magyar-orosz 
háború esetén Románia semleges marad-e. Maiorescu azt 
válaszolta, hogy ilyen háborút nem tud elképzelni,52 Károly 
k irály  azonban az előjelek u tán  az osztrák-m agyar és német 
követeket arra  kérte, hogy a szövetség m egújítására vonat
kozó kéziratokat titokban nyújtsák  át neki,53 ami úgy is tö r
tént. Maiorescu az óvatosságban még tovább ment, mikor a 
k irálynak  a szövetséges uralkodókhoz intézett válaszlevelére 
vonatkozólag azt az óhaját fejezte ki, hogy azt ne a rendes 
úton továbbítsák és a válaszlevél másolatát nem is adta át 
a német követnek.54 A király  és Maiorescu most azt kérték, 
hogy az 1883-diki szövetségi szerződés m egújítása lehetőleg 
gyorsan történjék meg, mert a konzervatívok bukása után 
hatalom ra kerülő Bratianu annak aláírását megtagadná.55 
Az aláírás 1913. január 26-dikán a bukaresti német követ
ségen olyan bizalmas form ák mellett történt meg egyrészt 
W aldthausen  és Fürstenberg herceg követek, másrészt Maio
rescu között, hogy azt W aldthausen  jelentése szerint még 
azon román állam férfiak, sőt a berlini román követ előtt is 
eltitkolták, akik a szövetség létezéséről eredetileg tudom ás
sal b írtak .56

Röviddel ezután csakugyan megtörtént a korm ányválto
zás, Bratianu  miniszterelnök tehát bevégzett tény elé volt 
állítva. Ennek ellenére az ú j miniszterelnök két fegyvert ta r
tott a tűzben, melyek közül az egyik az 1911. novemberi 
értekezleten programúiba vett magyarországi román irreden
tizmus és Ferenc Ferdinánd  trónörökösnek a monarchia 
federalizálására és a dákorom án unió m egalkotására való 
megnyerése volt. A német külügym inisztérium aktáiból vilá
gosan kitűnik, mint igyekeztek az ú j irányzat emberei 
Ferenc Ferdinánd  trónörökösön kívül, akit saját megváltá
suk szerint Conrad vezérkari főnök és Czernin gróf buka
resti követ is tám ogattak,57 a német birodalmi korm ányt is 
megnyerni, mely a háború első két évében a m agyar kor-

52 Ugyanott 585. 1.
53 Ugyanott 586—87. 1.
64 Ugyanott 588—89. 1.
es Ugyanott 590. 1.
56 Ugyanott 592—93. 1.
67 Czernin O. gróf: Im Weltkriege. Berlin 1919. Conrad báró: Aus 
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m ányt a román panaszok m iatt dem arsokkal ostromolta és a 
románokkal szemben engedékenységre bírni törekedett, 
melynek végpontjában a források szerint ugyanaz a dáko
román gondolat volt, mellyel az orosz hatalom a m onarchiát 
felbomlás felé szorította.58

Mikor a Balkán Szövetség Oroszország tám ogatása mel
lett Törökországgal szemben győzelmet arato tt és e győ
zelemből Románia kim aradt, Bukarestben sokan úgy érez
ték, hogy Románia semlegessége m iatt megrövidülést szen
vedett. Oroszország kész volt ugyan a semlegesség ellené
ben kárpótlást nyújtani, de azáltal, hogy a bolgár Szilisz- 
triá t az 1913. március 31-diki pétervári jegyzőkönyvben 
maga nyújto tta  át, sejteni engedte, hogy Románia helyzeté
nek kulcsa Pétervárott van. A közvélemény e feltevés alap
ján  lassankint Oroszország felé fordult és ennek volt kö
szönhető az, hogy valam ikor 1913. júniusban a második bal
káni háború megindult, a győzők segítségére siető Románia 
is Bulgária ellen küldötte csapatait. A győzelem a minden 
oldalról megtámadott Bulgáriával szemben nem volt nehéz; 
a békét diktáló szerződést azonban nem minden számítás 
nélkül Romániában kötötték meg és ezzel az 1913. júliusi és 
augusztusi bukaresti békekonferencia Romániát valóban 
válaszút elé állította.

Maiorescu miniszterelnök, a konferencia vezetője és 
házigazdája, Németország és Ausztria-M agyarország oldalán 
nyíltan szembehelyezkedett azokkal, kik a győzelemhez 
segítő Oroszországhoz k ívántak  csatlakozni, bár Hartwig 
belgrádi orosz követ, kinek viszont a szerb-orosz összeköt
tetés feküdt a szivén, tehát a román akadály  eltüntetésére 
törekedett, már 1912. november elején azt mondotta Filality 
belgrádi román követnek, hogy korm ányának adott esetben 
csak kezét kellene kinyújtan ia és Erdélyt be tudná kebe
lezni.59 Waldthausen bukaresti német követ 1913 elején arról 
panaszkodott, hogy Oroszország Romániában kémekkel dol
gozik Ausztria-M agyarország ellen;60 röviddel ezután az 
athéni német követ bukaresti forrásból jelentette, hogy Ro
m ániában az orosz propaganda jelentékenyen megerősö
dött,01 amit Pourtalès gróf pétervári nagykövet előtt ugyan
akkor Nano román követ is megerősített.62 A bukaresti béke- 
konferencián Spalaikoüich szerb delegátus Bulgária képvi
selőit egyenesen felhívta, hogy Szerbiához és Romániához

58 A részleteket 1. Albrechtnek alább idézendő tanulmányában.
59 Belgrád, 1912. november 12. Griesinger báró német követ jelen 

tése. Die grosse Politik der europäischen Kabinette. XXXIII. 319. 1.
80 Ugyanott XXXIV. kötet. 181. 1.
61 Athén, 1913. március 1. Ugyanott XXXIX. kötet. 431. 1.
62 Ugyanott 435. 1.
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csatlakozzanak és segítsék e két államot abban, hogy a mo
narchiában élő fajtestvéreiket felszabadíthassák.63

Míg Maiorescu a korm ány élén változatlanul kitartott a 
ném et-osztrák-m agyar szövetség oldalán, addig a korm ány
p árt egy része Take Jonescu vezetése alatt, aki újév óta 
állandóan kiküldetésekben volt, Oroszország irányában ke
resett orientációt és ezzel a többség egysége bizonytalanná 
lett. Kezdetben gondosan eltitkolta, hogy mögötte az orosz 
propaganda áll; am it akkor elhittek neki, mert az orosz 
követségtől felvett összegekről kiállított elismervényekei 
Marghiloman Sándor volt miniszterelnök em lékirataiban 
csak 1926-ban lá ttak  napvilágot. Take Jonescu igen ügye
sen Olaszországgal állította párhuzam ba Romániát és olasz 
m intára Románia részére is kiváltságos helyet kért a hár
masszövetség rendszerében. Először Ausztria-Magyarország- 
gal igyekezett megfizettetni azt az árat, melynek egész ösz- 
szegét Oroszországtól várta, melynek k iutalt összegeiről az 
orosz követség részére nyugtákat kellett kiállítania; Bécs- 
től és Berlintől azonban orosz útm utatás szerint többet kért, 
m int ami pénzben beváltható lett volna, mert váratlan  for
dulattal a monarchia federációját állította előtérbe, amiről 
az ő elvbarátai magok megmondották, hogy az csak átmenet 
volt a monarchia feldarabolásához, miről Ferenc Ferdinánd 
trónörökösnek sejtelme sem volt.

Tisza István gróf m agyar miniszterelnök 1910 óta fá ra
dozott azon, hogy a román kérdést a román-m agyar érdek- 
közösség a lap ján  megoldani törekedjék és nem lehet azt 
m ondanunk, ami ellen egyébként ő maga is többször és k i
fejezetten tiltakozott, hogy e törekvés a külpolitikai esemé
nyekkel kapcsolatban állott. Ő a kérdést pusztán és kizárólag 
belpolitikai kérdésnek tekintette és akként akarta  megoldani, 
biztosítván a m agyar állam belső fejlődését és megőrizvén 
a történelmi m agyar határokat.64

Ezzel szemben Take Jonescu barátai azzal igyekeztek 
megnyerni Bécs és Berlin irányadó köreit, hogy amíg egy
részt a m agyar elnyomatásról panaszkodtak, addig ennek 
orvoslását abban az értelemben javasolták, hogy Károly 
k irály  halála u tán  Románia királyság egész területével 
Ausztria-Magyarországhoz csatlakozik és az osztrák császár 
felsősége alá helyezkedik abban az esetben, ha Erdélyt vi-

63 Bukarest, 1913. december 2. Dard francia ügyvivő jelentése. 
Documents diplomatiques. Les affaires balkaniques. III. kötet. Páris
1923. 95. 1.

64 A részleteket ismertette Albrecht F.: Forrástanulmányok Gróf 
Tisza István román nemzetiségi politikájához. Magyar kisebbség. VI— 
VII. évfolyam. Lugos 1927—28.



69

szont minden feltétel nélkül, korlátlan rendelkezéssel Romá
nia részére biztosítják.

A terv Ferenc Ferdinánd  főherceg köreiben ugyan 
meghallgatásra talált, de nyílt ellentétben állott a Tisza 
Istvántól képviselt m agyar politikai felfogással, am i
ből éles ellentét származott a trónörökös és a m agyar mi
niszterelnök között, amely ellentétnek a világ elé tá rását a 
német külügym inisztérium nak köszönhetjük, mely a kérdés 
ezen korszakára vonatkozólag nagyszámú ak tá t publikált.65

Berlinben a román tak tikát félreismerve a csak hallo
másból ismert erdélyi panaszokra fektették a fősúlyt, amely 
panaszokat ott romániai és nemerdélyi politikusok hangoz
ta ttak . Voltak ugyan közöttük erdélyi szárm azásúak is, ezek
ről azonban Marghiloman gúnyosan jegyezte meg, hogy 
azok legtöbbre becsülték az orosz rubeleket. Mikor a kon
zervatív Maiorescu helyét 1914 elején a liberális Bratianu 
foglalta el, a bukaresti francia és orosz követek siettek érte
síteni korm ányaikat, hogy az ú j korm ány az előzőtől orosz- 
barátságával különbözik,66 tehát az orosz rubelektől meg
nyert politikusok befolyásával számolni kell.

Most már a federatív tervek is, melyek békés átmenetet 
képeztek a románok egyesítéséhez, a nem-német és nem
m agyar elemek megnövelése által pedig a német-magyar 
jellegű monarchia megdöntéséhez, lassankint háttérbe szo
rultak. Csak Czernin gróf osztrák-m agyar követet foglal
koztatták vele ugyanúgy, am int ugyanakkor az erdélyi 
panaszokkal a német kancelláriát igyekeztek az akadály t 
képező Magyarország ellen fordítani. A politika súlya ekkor 
m ár teljes egészében a román-orosz szövetség megalkotására 
nehezedett.

Jagow  német külügyi állam titkár 1914 tavaszán arról 
értesítette T schirschky  bécsi német nagykövetet, hogy az 
orosz korm ány Romániában „rubelekkel dolgozik“ és hogy 
Bratianu miniszterelnök saját becslése szerint körülbelül 
egy millió rubel áll Poklewski-Koziell orosz követ rendelke
zésére.67 A vesztegetés eredményeként Szaszonon orosz kül
ügyminiszter 1914. júniusban Miklós cár konstanzai látoga
tásakor már abban a formában tette fel a kérdést Bratianu 
előtt, hogy osztrák-magyar-orosz háború esetén Románia k i
hez fog csatlakozni.68

65 Die grosse Politik der europäischen Kabinette. XXXIX. kötet. 
Berlin 1927.

66 Siebert B.: Diplomatische Aktenstücke zur Geschichte der 
Ententepolitik der Vorkriegsjahre. Berlin 1921. 615—16. 1.

67 Die grosse Politik der europäischen Kabinette. XXXIX. kötet. 
Berlin 1927. 498. 1.

68 Marchand R.: Un livre noir. II. Paris 1925. 380. 1. Die Kriegs
schuldfrage. IV. Berlin 1926. 494. 1.
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Bratiami állítólag kitérően válaszolt; kezei azonban 
kötve voltak és a források azt m utatják , hogy e kitérő vá
laszban kevés volt az, ami annak tagadó jelleget kölcsönzött 
volna.

Ezt a feltevést megerősítik azok a források, melyek a 
konstanzai látogatásról ma m ár bőségben állnak rendelke
zésünkre és amelyek közül kiválogathatjuk azokat, melyek 
a román kérdés elképzelt megoldásával kapcsolatban állanak.

Amíg Shelking  orosz diplomata megvallása szerint az 
is szóba került, hogy Ausztria-M agyarország trónörökösét 
— aki egyébként a federatív megoldást magáévá tette és 
Romániát nagyrabecsülte — az útból el fogják távolítani,89 
egy Apraxin  gróf nyiltan megkérdezte a román vezérkari 
tiszteket, hogy osztrák-magyar-orosz háború esetén kikhez 
állanának,69 70 addig Miklós cár hűvös magasságból jelentette 
ki azt, hogy a román nemzet helyett, mely latinságával az 
orosz hatalm i terveknek ú tjában  állott, „felekezeti testvéreit“ 
(corréligionnaires) jö tt meglátogatni, kiknek a görög-keleti 
egyházban legfőbb világi hatalm a Olaszország volt. A rész
letek megbeszélése nem is őt illette meg, hanem külügym inisz
terét, ki kabinetfőnökének, Schilling bárónak kíséretében 
Bukaresten át Színajába utazott, honnan Bratianu miniszter- 
elnökkel és Diamandi pétervári román követtel együtt gép
kocsin Erdélybe rándultak  át.

Diamandi szerint a kirándulás az osztrák-m agyar kor
m ányzat engedélyével történt,71 míg Szaszonov szerint a m a
gyar határőrség meglepetéssel látta, hogy egy idegen auto
mobil engedély nélkül lépi át a predeáli h a tá rt72 és ez utóbbit 
látszik megrősíteni egyrészt Tschirschky bécsi német nagy
követ június 19-diki jelentése,73 valam int Berchtold gróf 
külügym iniszternek Tisza István gróf m agyar miniszter- 
elnökhöz intézett átira ta  is.74

Diamandi szerint Bratianu Szaszonov kérdésére azt 
felelte, hogy osztrák-magyar-szerb háború esetén Románia 
nem fogja felvetni a casus foederist,75 tehát nem érzi kötve 
m agát az 1883-ban létrejött és u to ljára 1913-ban m egújított 
szövetségi szerződéstől. Schilling báró viszont a kommunista

69 Shelking J. báró: Recollections of a Russian diplomat. New- 
York 1918.

70 Bukarest, 1914. június 19. A német katonai attaché jelentése. 
Die grosse Politik der europäischen Kabinette. XXXIX. kötet. 526. 1.

71 Diamandi C. D.: La grande guerre vue du versant oriental. Revue 
des deux mondes XLIII. kötet. 1928. 134—35. 1.

72 Sasonoff S. D.: Sechs schwere Jahre. Berlin 1927. 136—37. 1.
73 Die grosse Politik der europäischen Kabinette. XXXIX. kötet. 

520. 1.
74 1914. július 1. Eredetije a bécsi államlevéltárban. A Budapestre 

küldött eredeti visszaküldetett.
75 Diamandi i. m. 134. 1.
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orosz korm ánytól m egtalált és kiadott naplója szerint for
mális megállapodásról tesz említést és erre a megállapo
dásra támaszkodva hívta fel Szaszonov július 28-dikán 
Bratianut és kérte, hogy a monarchia ellen Szerbiához csat
lakozzék. Mikor pedig Bratianu kitérőleg válaszolt, akkor 
Schilling báró közölte Diamandinal, Szaszonov pedig a buka
resti orosz követtel, hogy Romániát pellengérre fogja állí
tani.70 * * * * * 76 Nem valószínűtlen tehát, hogy a brassói kirándulás 
idején Románia és Oroszország között Erdély fegyveres el
foglalására nézve szóbeli megállapodás jö tt létre.

Szaszonov maga is azt mondja em lékirataiban, hogy 
m indkettőjüket ez a gondolat foglalkoztatta;77 hogy azt kellő 
formába öntse, július 30-dikán Poklewski-Koziell ú tján  az 
orosz korm ány nevében hivatalosan is felkínálta Erdély be
kebelezését,78 sőt ahhoz Anglia és Franciaország hozzájáru
lását is megszervezte.79

Károly k irály  ugyan kitarto tt a Hohenzollernek és a 
központi hatalm ak oldalán — az augusztus 3-diki korona
tanács a semlegesség mellett határozott, — a király haldok
lása idején azonban Bratianu Diamandi ú tján  október i-én 
formális egyezményre lépett Szaszonovval, melyben Erdélyt 
Románia részére szerezte meg.80 Maga mondotta el a párisi 
békekonferencián tarto tt egyik beszédében, miszerint Romá
nia m ár a háború első perceitől kezdve nem volt semleges, 
de nem mi vagyunk hivatva eldönteni, csak mint történelmi 
tényt konstatáljuk, hogy ugyanakkor a Romániát a köz
ponti hatalm akhoz kötő és még érvényben volt szövetségi 
szerződést sem bontotta fel, tehát ugyanabban az időben 
két, egymást kizáró szerződése volt.

Ami azonban a román kérdés szempontjából talán a leg
fontosabb : a dákoromán unió megalkotását Oroszország 
kezéből fogadta el.

Ettől fogva m ár csak idő kérdése volt a fegyveres be
avatkozás, melyet Bratianu a hadiszerencse fordulataihoz 
igazított.

Bratianu azt hangoztatta, hogy Olaszországgal együtt 
óhajt eljárni, de mikor Seton-Watson 1915 tavaszán Románia 
követeléseit összefoglalta,81 Románia ismét elhalasztotta be
avatkozását. Csak az ententehatalm ak 1916 nyarán  kifejtett 
nyomása volt képes Bratianut cselekvésre bírni, m iután

70 A l f r e d  v o n  W e g e r e r :  Das russische Orangebuch von 1914. Ber
lin 1925. 70. 1.

77 S a s o n o f f  id. m. 137. 1.
78 A l f r e d  v o n  W e g e r e r  id. m. 80. 1.
79 Ugyanott 87., 110. és 135. 1.
80 S t i e v e  F.: Iswolski im Weltkriege. Berlin 1925. 30. 1.
81 S e t o n - W  a t s o n  R. W .:  Roumania and the Great War. London 1915.
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augusztus 17-én szerződésben garantálták  neki a Tiszáig ter
jedő m agyar területeket;82 és csak ezután bontotta fel az 
1913-ban m egújított 1883-diki szövetségi szerződést is, melyre 
Oroszország veresége és összeomlása esetén még szüksége 
lehetett.

Oroszország lucski diadala után, mely Ausztria-Magyar- 
ország frontvonalát áttörte, még java erőiben volt és kellő 
hátvédet adott a román tám adásnak, amely kizárólag Erdély 
fegyveres elfoglalására szorítkozott, ami viszont kezdettől a 
bukaresti korm ány bevallott célja volt: Bécs, Berlin vagy 
Pétervár segítségével. Bratianu nem vette észre, hogy az 
oroszok most cserben hagyták és az erdélyi had jára t végül is 
Bukarest elfoglalásával és H avasalföld megszállásával ért 
véget. A tragédiát teljessé tette az, hogy Oroszország, amelyre 
Románia most m ár egyedül támaszkodhatott, 1917 végén 
összeomlott és ezzel a különben igen bizonytalan értékű há t
véd eltűnt. Bratianu  állása m egrendült; utóda, Avarescu 
tábornok 1918. m ájus 7-dikén kénytelen volt békére lépni a 
központi hatalm akkal. <*

A bukaresti békeszerződés Bratianu politikája u tán 
enyhének volt mondható, mit Románia nyilvánvalóan 
annak köszönhetett, hogy további közreműködésére számí
tottak. Ezt a szám ítást húzta keresztül a központi hatalm ak 
veresége, mely Romániát Oroszország nélkül — és annak 
hiányában — képessé tette a dákoromán gondolat megvaló
sítására. Marghiloman szerint ugyan a román hadsereg 1918 
őszén m ár nem akart tovább harcolni, az erdélyi románok 
pedig az ő kijelentése szerint nem nagyon keresték a fel- 
szabadulást, Ausztria-M agyarország felbomlása és az orosz 
hatalom összeomlása u tán  azonban Romániára már a francia 
vezérkar gyakorolt nyomást, mely Németország ellenállásá
tól tartva Erdély birtokbavételére adott utasítást.83

Ugyanaz a Tardieu András francia politikus, aki 1914 
elején ta rto tt bukaresti előadásában, mellyel Károly király 
megjegyzése szerint az orosz korm ánynak tett szolgálatot, a 
románok Elszász-Lotharingiáját Erdélyben nevezte meg,84 
igényelte m agának az érdemet, hogy mint a párisi konferen
cia román albizottságának francia delegátusa, Románia 
részére a trianoni békeszerződésben megjelölt határokat 
megszerezte.

82 Közölve számos helyen francia, német és angol, több ízben ma
gyar nyelven is.

83 A részleteket közölte Marghiloman Sándor: Note politice 1897—
1924. IV. kötet. Bukarest 1927. 101. és köv. 11.

84 1914. március 12. Bukarest. Waldthausen német követ jelentése. 
Die grosse Politik der europäischen Kabinette. XXXIX. kötet. Berlin
1927. 483. 1.



Nem a történelem van hivatva eldönteni, hogy az 1920. 
június 4-dikén a láírt trianoni szerződésben francia-orosz 
segítséggel és nem a belső erők evolúciójának eredm ényeként 
testet öltött dákorom án gondolat a román kérdés végleges 
megoldásának volt-e tekinthető: annyi azonban bizonyos, 
hogy a dákoromán gondolatot nem belső erők, hanem külső 
segítség alkotta meg.

Horváth Jenő.

Die rumänische Frage in der europäischen Politik.

Professor Eugen Horváth gibt, auf G rund von publi
zierten Quellen, eine zusammenfassende Darstellung der 
rumänischen Frage in der europäischen Politik von den 
Wiener bis zu den Pariser Verträgen (1815—1920). Er weist 
auf die wachsende W ichtigkeit des nichtslavischen Rumänen- 
tums, welches sich auf dem Wege Russlands nach Konstan
tinopel festgesetzt hat, und auf das Bestreben des Habs
burgerreiches und speziell der ungarischen Regierungen 
des Dualismus den rumänischen Staat zu schützen. Es ist 
merkwürdig, dass die rumänischen Parteiführer die Vereini
gung aller Rumänen immer von einer Intervention fremder 
Regierungen zu erlangen hofften: von Frankreich im Kriem- 
kriege, von D eutschland und Russland w ährend des W elt
krieges. Die russischen Regierungen selbst förderten den 
dakoromanischen Gedanken in 1848, 1877 und 1914, aber 
immer mit einer Zuspitzung gegen die nichtslavische D onau
monarchie und in der Hoffnung einer dauernden russischen 
Besetzung oder Abhängigkeit vom russischen Reiche.



La responsabilité du Gouvernement Serbe dans 
l’attentat de Sarajewo. 1

On a beaucoup écrit et discuté sur la culpabilité du 
Gouvernement serbe et sur sa participation à l’attentat de 
Sarajevo. Ce gouvernement s’est toujours empressé de re
pousser l'accusation, en protestant sa parfaite innocence 
quant au crime qui déterm ina l'explosion de la guerre 
mondiale —

Mais un historien bien connu, M. Friedrich von Wiesner, 
ancien ministre plénipotentiaire d'Autriche, qui fit partie, à 
son temps, de la Commission chargée de l'enquête sur l’atten
tat, a voulu pousser plus loin la chose et rechercher la vé
rité jusqu 'au  but. Les résultats de son étude sont exposés 
dans un article tout récemment paru  dans la revue berli
noise Kriegsschuldfrage et qui est d ’une grande valeur pour 
la politique et pour l'histoire

Les phases successives du développement des faits sur 
lesquels s'appuie la nouvelle accusation, peuvent se répartir 
en quatre séries, les unes d ’ordre politique, les autres d'ordre 
criminel ou juridique.

1. E tat de la question le jour de la remise à la Serbie de 
la note retardée. (23 juillet 1914)

2. Preuves résultant de la sentence rendue contre les 
auteurs de l'attentat. (23 octobre 1914)

3. Situation existant jusqu’au rapport de la Commission 
chargée de rechercher les auteurs de la guerre mon
diale, leur responsabilité et les châtiments à leur in
fliger, rapport remis à la Conférence de la paix 
(avril 1919)

4. E tat actuel de la question.
Le Gouvernement serbe avait annoncé la publication 

d 'un livre bleu officiel, où devait éclater la parfaite inno
cence des gouvernants de 1914; on attend vainement depuis 
deux ans déjà la publication en question et M. von Wiesner 
espère, dit-il, que ses révélations feront sortir le gouverne
ment serbe de son silence en lui rappelant sa promesse. 1

1 Souvenirs et impressions au sujet de l’attentat de Sarajevo. 
Belgrade 1923.
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La note autrichienne, remise le 23 juillet 1914 à la Ser
bie, tout en se plaignant des menées serbes en vue de séparer 
de la Monarchie austro-hongroise „certaines parties de son 
territoire“, et en accusant le gouvernement de Belgrade de 
n'avoir rien fait pour réprim er le mouvement, n ’allait cepen
dant pas jusqu 'à exprim er l'opinion d'une participation 
active du gouvernement serbe à l'attentat.

De son côté, le gouvernement serbe dénie l'existence 
d'une relation quelconque entre l’a tten ta t et la Serbie offi
cielle. D 'après lui, l’atten ta t de Serajevo était le fru it du 
mécontentement de la population serbe soumise à la domi
nation autrichienne par la faute de la Monarchie austro- 
hongroise, et spécialement le résultat de l'effervescence 
parm i la jeunesse de Bosnie, avec son organisation révolu
tionnaire „Mlada Bosna“ (La jeune Bosnie), d'où était parti 
l'attentat. Que des citoyens serbes, et peut-être même des 
fontionnaires de l'Etat, aient pris part au complot, la chose 
est possible; mais alors ces fonctionnaires ont agi de leur 
propre autorité et à leurs risques et périls. Non-seulement la 
Serbie officielle n'en a pas eu connaissance, mais elle re
pousse encore avec horreur toute idée d 'un pareil crime.

Elle est la thèse adoptée et constamment soutenue par 
le gouvernement serbe, et par ses défenseurs, y compris 
quelques publicistes étrangers. Mais cette thèse est difficile à 
maintenir, après les révélations du professeur d'histoire à 
l'Université de Belgrade Stanoje Stanojevitch sur l’assassinat 
de l ’archiduc Ferdinand (I), et la brochure du député socia
liste allemand Hermann Wendel „Les Habsbourg et la ques
tion slave“. Donc deux auteurs plutôt favorablement dis
posés à l'égard du gouvernement serbe.

O r tous deux concordent pour attribuer l'initiative de 
l'a tten tat de Serajevo au colonel D ragutin Dimitrijevitch — 
Apis, de l ’état-m ajor serbe, chef du Bureau des renseigne
ments de l'état-m ajor et de la Société secrète „L ’union ou la 
Mort“, appelée également „la Main Noire".

Mû par un patriotisme exalté ou au moins erroné, le 
colonel D im itrijevitch avait décidé dès l'automne de 1913 
l'assassinat de l’archiduc Ferdinand. Convaincu, après 
l'entrevue de l'Em pereur Guillaume et de l'archiduc, à Ko- 
nopischt, du 23 au 25 octobre 1913, que l’Autriche-Hongrie 
projetait une attaque en 1914 contre la Serbie, et confirmé 
dans cette opinion par l'état m ajor russe, D imitrijevitch 
croyait, en supprim ant l'archiduc, délivrer sa patrie du 
danger, qui, selon lui, la menaçait.

Les agents auxquels il confia l ’exécution de son projet 
au mois de ju in  1914, Princip, Cabrinovitch et Grabez ne 
furent que les instrum ents d 'un complot dont l’instigation
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était due à un m ilitaire de haut grade, occupant dans l’armée 
un des postes les plus en vue et les plus chargés de respon
sabilité.

Le procès des auteurs de l'a tten tat a établi d ’une façon 
irréfutable, que les quatre brownings et les six bombes furent 
remis à Princip, à Cabrinovitch et à Grabez pour consommer 
l’assassinat, sur l ’ordre du colonel D im itrijevitch, par le major 
Tankositch. Les bombes provenaient de l'arsenal militaire, 
mais les brownings avaient été achetés avec l'argent fourni 
à cet effet par D imitrijevitch.

Le transport des assassins s'effectua sur l ’ordre et avec 
la conivence du ministère de la guerre serbe, de même que 
les fonctionnaires des douanes et autres se conformèrent aux 
instructions reçues des ministères dont ils dépendaient.

La complicité du service de l'état-m ajor et du service 
des douanes étant ainsi évidente, c’est jouer terriblem ent 
sur les mots que de prétendre que le gouvernement serbe a 
ignoré les buts des ces agissements d'autorités officielles, et 
s’est désintéressé à ce point des faits et gestes de personnages 
tels que le chef d ’un des Bureaux les plus im portants de 
l'état-m ajor ou d 'un manque coupable de surveillance de 
ses agents à la frontière.

Mais on possède des indices plus graves qui donnent à 
penser que la Serbie officielle eut parfaitem ent connaissance, 
à Belgrade, du complot formé au printemps de 1914 contre 
l'archiduc Franz Ferdinand.

C'est d'abord la singulière disparition de Ciganovitch, qui, 
prétend-on, avait informé le gouvernement serbe du complot, 
donc connu de Pasitch. La façon dont le gouvernement se 
débarrassa de ce „patriote“ ne manque pas d ’une certaine 
byzarrerie, doublée d ’un cynisme qui a son éloquence. En 
effet, quelques jours après l ’attentat, le préfet de police 
singnifia à Ciganovitch d ’avoir à quitter sans delai la capitale 
serbe, et, dans une interview qui eut lieu peu après, ce 
même préfet de police affirm a qu'il n 'existait à Belgrade 
aucun individu du nom de Ciganovitch. (Livre rouge III. No. 
96 page 182, dans la remarque sur le point 7. Ces inform a
tions se rapportent à une télégramme de la légation austro- 
hongroise à Belgrade du 7 juillet 1914).

Dans sa note de réponse à l ’ultim atum  autrichien, le 
gouvernement de Belgrade eut l'impudence de prétendre que 
Ciganovitch n 'avait pu être retrouvé, alors qu' il eût été facile 
de constater son séjour d'abord à Ribari, puis à Mladenovac. 
Mais, chose plus singulière et plus suspecte aussi, Ciganovitch, 
qui appartenait au service des chemins de fer de l'E tat 
serbe, ne fu t jam ais rayé en réalité des contrôles, mais con
tinua a y  figurer jusqu 'à la fin de la guerre, sous le faux
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nom de Daniloüitch. Cette façon de cacher Ciganovitch, un 
des agents les plus actifs de la „Main noire“ et qui pour
tan t ne figura pas au nombre des accusés du procès de Salo- 
nique, suggère immédiatement l'idée de se dem ander pour
quoi le gouvernement serbe a ainsi prodigué ses faveurs et 
accordé sa protection dans une affaire si compromettante 
pour ce personnage. Ou bien le gouvernement serbe a voulu 
couvrir un individu ayant beaucoup mérité par sa participa
tion au complot, ou bien il a eu l’intention d ’éviter à un con
fident la tentation de faire au procès de Salonique des révé
lations un peu trop graves pour lui, au sujet de l'a tten tat de 
Serajevo.

Tout ce qui précédé conduit à la conclusion que le gou
vernement serbe savait par Ciganovitch, son homme de con
fiance, que D im itrijewitch et Tankositch avaient préparé 
l'a tten tat contre l'archiduc avec Princip Cabrinovitch et 
Grabez. Mais le gouvernement serbe n ’a pas jugé utile 
d'empêcher la mise à exécution du complot. Les ordres 
donnés au préfet de Sabac et aux capitains des gardes- 
frontières d 'interdire le passage de la frontière aux conjurés 
ne fut qu'une pure duperie, puisque ces ordres ne parvin
rent que lorsque les conjurés en question avaient déjà franchi 
la frontière et se trouvaient en Bosnie.

On connaît les relations étroites du prince héritier 
Alexandre avec la „Main noire“. Ces relations gagnent en 
importance, par la rencontre du prince avec Cabrinovitch le 
10 avril 1914 et par la conversation qui s'engagea ce jour-le 
entre les deux personnages. Les documents publiées par von 
Wiesner sur cette entrevue,1 démontrent que le prince tin t à 
Cabrinovitch un langage difficilement explicable ou raison 
de sa s ig n ifica tio n  politique et de son caractère confidentiel, 
à moins d'adm ettre que l'héritier du trône savait partinem- 
ment que Cabrinovitch était un nationaliste grand serbe, à 
la veille d 'exécuter un „acte patriotique“.

Les acquaintances de la cour de Belgrade avec les auteurs 
du complot sont dévoilées par le procès des assassins de 
l ’archiduc, dans lequel un complice de Jukitch, le journa
liste Dragan Bublitch, appelé comme témoin, déclara que 
la cour de Serbie et le gouvernement serbe entretenaient des 
relations avec le mouvement de la „Jeune Bosnie“ par l’inter
médiaire de personnages officiels. Tout membre de la „Jeune 
Bosnie“ venant à Belgrade était reçu par le prince héritier 
ou par un général. Lors du procès intenté à Jukitch, un pro- 1

1 „Le roi Alexandre de Jugoslavie et les auteurs de l’attentat de 
Serajevo“. (Kriegsschuldfrage 4 année. No 9. Septembre 1926).
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fesseur de l'U niversité de Belgrade vien t apporter à tous les 
accusés les salu tations du  prince héritier A lexandre.

Cet im portan t détail n 'est pas m entionné dans le com pte
rendu, d ’ailleurs fort incom plet, du  procès et c’éta it p a r 
conséquent ignoré ju sq u ’ici. Mais il est établi p a r  les pièces 
originales du  procès.

Mais ce ne sont pas encore là  tous les indices qui p la i
den t pour dém ontrer la  connaissance du  p lan  de l ’a tte n ta t 
dans les m ilieux officiels. Le docum ents anglais Nr. 80 ra p 
port que dans une conversation avec le m inistre p lén i
po ten tia ire  anglais en Serbie, Crackanthorpe, le Secrétaire 
général du  m inistère serbe des affa ires  étrangères à Belgrade, 
Gruitch, le 18 ju ille t 1918 affirm a  que le gouvernem ent 
serbe ignorait l ’existence de Princip, lequel p o u rtan t é ta it 
connu personnellem ent du m inistre serbe de l’instruction  
publique où P rincip  figu ra it comme jouissant d ’une bourse 
de l ’E tat, et dont le nom éta it connu de tous les m ilieux 
un iversita ires et parm i les Com itadschis.

Le colonel Bozin Simitch, dans le numéro de la Revue 
Française „C larté“ du mois de mai 1927, a raconté comment 
le colonel D im itrijevitch mit l’attaché militaire russe à Bel
grade, le colonel Artamanow, au courant des préparatifs 
pour l ’atten ta t contre l ’archiduc Ferdinand. Le colonel Bozin 
Simitch ajoute, dans le même article, que quelques jours plus 
tard, Artamanow, en présence de témoins, fit à Dimitrije- 
vitch la réponse suivante: „Allez-y de l ’avant! Si l’on vous 
tombe dessus vous ne serez pas tout seuls!“

Mais ce fut le procès de Salonique qui fournit les indices 
les plus probants. On sait que le colonel D imitrijevitch fut 
accusé d ’avoir projeté un atten ta t contre le prince héritier 
Alexandre, et subit pour ce la peine de mort. Or, après la 
disposition de tous les principaux auteurs ou personnages 
compromis dans l ’assassinat de l ’archiduc Ferdinand, le 
colonel D im itrijevitch restait seul, ou à peu près, comme 
coupable de révélations écrasantes pour le gouvernement 
serbe, et il faiblait se débarrasser à tout prix  d ’un témoin 
aussi gênant. L’autre instigateur principal, le major Tanko- 
sitch, étant tombé sur le champ de bataille en 1915. Les 
restes furent enhumés en 1921 en présence de délégués du 
gouvernement, et on célébra sa mémoire comme celle du 
véritable libérateur de la Bosnie. Il était donc utile de faire 
disparaître l ’unique ou du moins le plus dangereux témoin 
de ce drame sanglant, accompli avec l ’assentiment et à la 
connaissance du gouvernement serbe, dont la responsabilité 
dans le déclanchement de la guerre mondiale devenait ainsi 
manifeste.

Certes, objectera-t-on sans doute, tou t cela constitue une
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série d'indices assurément graves, mais non une preuve 
concluante de la connaissance chez le gouvernement serbe, 
avant le 28 ju in  1914, de l'a tten tat projeté contre l’archiduc 
Ferdinand. Cette preuve est désormais fournie par les révé
lations de Liuba Jovanovitch  dans le „Krv Slovenstva“ et l’on 
se rappelle que Liuba Jovanovitch était ministre de l’instruc
tion publique dans le cabinet Pasitch en 1914.

A la fin de mai ou au commencement de ju in  1914, 
Pasitch raconta à ses collègues de Cabinet que „quelques 
individus se préparaient à se rendre à Serajeoo pour y  tuer 
Varchiduc Ferdinand. Le ministre de l’intérieure, Stojan  
Protitch, se chargea d'empêcher les jeunes gens de franchir 
la frontière, et de donner les ordres en conséquence aux auto
rités compétentes. Mais celles-ci, qui faisaient partie de 
l'organisation révolutionnaire, firent savoir que l'ordre était 
arrivé trop tard. La nouvelle de l'a tten tat commis le 28 ju in  
1914 produisit sur Jovanovitch un effet terrifiant, „bien qu’il 
sût d ’avance ce qui allait arriver“.

Les révélations de Jovanovitch déchaînèrent une tempête 
d'indignation de la part de Pasitch, et de ses amis, et même 
parmi les adm irateurs étrangers de la grande idée panserbe. 
La polémique engagée sur cette question se prolongea durant 
des mois, jusqu 'au moment où Liuba Jovanovitch se décida à 
parler de nouveau, et à faire de plus amples révélations 
devant lesquelles Pasitch lui-même se trouva réduit au 
silence. Dans un article du 22 mars 1925, Jovanovitch déclara 
que son premier article du „Krv Slovenstva“ n 'avait été 
nullement écrit de mémoire, mais bien d ’après des notes ori
ginales qu'il avait prises par écrit lors des évènements qu'il 
mentionne. La position adoptée par Liuba Jovanovitch devint 
plus claire encore, lorsque dans une interview donnée à 
„Politika4* le 17 avril 1925, il s’exprim e en ces termes, des le 
début: „Je n’ai pas fa it de révélations le moins du monde, 
puisque je n ’ai fa it que dire ce que chacun savait déjà par
faitem ent en 1914.“ Et dans courant de l’interview il se 
montra plus catégorique encore, en disant: „Quiconque 
voudrait nier aujourd’hui ces faits et les mettre en doute, 
en prétendant que le gouvernement serbe ignorait tout des 
plans élaborés contre la vie de l’archiduc Franc Ferdinand, 
celui-là entreprendrait une tâche aussi superflue que dan
gereuse.“

Il voulait ind iquer p a r là l'im possibilité de cacher plus 
long tem ps la vérité.

La fam euse séance du  26 avril 1926, où un  duel oratoire 
s'engagea à la  Commission du  p a rti rad ical en tre Pasitch et 
Jovanovitch, form e la clô ture défin itive de cette question. 
Pasitch ay an t accusé son adversion de mensonge au  su je t
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de la connaissance du complot de 1914, Jovanovitch fit une 
réponse qui déterm ina une scène violente et qui réduit au 
silence tous les autres arguments.

„En ce qui concerne mon article de „Krv Slovenstva“, 
dit-il, je  puis produire encore là-dessus des documents et des 
preuves mais je demande que le Président du Conseil actuel 
et le ministre des A ffaires étrangères en assument la res
ponsabilité.“

Surquoi le Président de Conseil, Uzunovitch, et le Mi
nistre des affaires étrangères Nintchich se levèrent en pro
testant contre la communication de ces documents, et prièrent 
Jovanovitch de renoncer à leur publication.

Les communications de Liuba J ovanovitch prouvent 
donc bien, sans réfutation possible, que le cabinet Pasitch 
eut connaissance de l'a tten tat projeté contre l’archiduc Franz 
Ferdinand, au plus ta rd  à la fin de mai ou au commence
ment de ju in  1914.

L 'affirm ation de Liuba Jovanovitch qu'on fit alors tout 
le possible pour empêcher l ’attentat, demeure sans valeur et 
n'est pas conforme à la vérité, car la seule mesure vraim ent 
efficace, qui eût été de prévenir le gouvernement autrichien 
du complot, fu t justem ent négligée, malgré qu'on ait pré
tendu le contraire, ce qui ajoute un mensonge de plus à tous 
ceux dont pullulle ce lamentable et sanglant préliminaire 
de la plus sanglante des guerres. Cette question d 'un aver
tissement à Vienne a donné encore lieu à une polémique qui 
s'ajoute à celles déjà soulevées à propos de la connaissance 
préalable du complot par le gouvernement serbe.

Le 7 juillet 1914, donc une semaine après l ’attentat, le 
Président du Conseil et Ministre des Affaires étrangères 
Pasitch donna une interview, rapportée tout au long par le 
„Temps“ du 10 juillet 1914, dans laquelle Pasitch affirm ait 
que le Cabinet de Belgrade avait informé en temps opportun 
le gouvernement autrichien du danger auquel s’exposait 
l’archiduc Franz Ferdinand en se rendant à Serajewo.

Mais le 20 juillet 1914 c’est à dire 13 jours plus tard, le 
même Pasitch déclarait à un correspondant du „New York 
H erald“ : „Si nous avions eu connaissance d ’une conjuration 
contre l'archiduc Franz Ferdinand et la duchesse de Hohen
berg, nous n'aurions pas manqué d'en inform er le gouverne
ment austro-hongrois.“ Ces deux déclarations semblent se 
contredire, mais le fait établi est que jamais le gouverne
ment serbe ne fit parvenir à Vienne le moindre avertisse
ment. Le professeur Ernest Denis, dans son livre „La G rande 
Serbie“ (Paris 1915) et l’historien serbe Stanoje Stanojevitch 
dans son ouvrage, paru  en 1914: „L’assassinat de l'archiduc 
Franz Ferdinand“ soutiennent la thèse d'une avis donné
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officiellement à Vienne par le Ministre plénipotentiaire Joca 
Jovanovitch, représentant de la Serbie auprès du gouverne
ment autrichien.

joca  Jovanovitch a affirm é n'avoir jamais reçu de Bel
grade aucune instruction lui donnant mission d ’avertir à 
Vienne du danger qui menaçait l’archiduc, mais il prétend 
avoir, de sa propre initiative, en apprenant l'intention de 
l'archiduc d'assister aux manoeuvres en Bosnie, mis le mi
nistre des finances autrichien, von Bilinski, au courant de 
la situation périlleuse qui résulterait de cette présence, con
sidérée comme une provocation par la population serbe. Cet 
avertissement aurait eu lieu le 5 ju in  1914.

Mais les archives du ministère autrichien ne renferm ent 
aucune pièce constatant cette mise en garde de la part du 
ministre serbe, et le 9 mai 1917, le comte Berchtold déclarait 
crue jam ais le ministre n 'a entrepris auprès de lui la moindre 
démarche en ce sens. Les faits établis à la suite des recher
ches effectuées et des documents publiés, sont les suivants:

Jam ais le Gouvernement serbe n 'a chargé son représen
tan t à Vienne de prévenir le gouvernement austro-hongrois 
d 'un complot m enaçant la vie de l’archiduc Ferdinand à 
Serajevo, ou d 'autres dangers existant en Bosnie.

Le ministre de Serbie à Vienne, Monsieur Joca Jovano
vitch, n ’a jamais rien entrepris dans ce sens, à titre officiel, 
auprès du ministre des affaires étrangères d'Autriche- 
Hongrie.

Tout s’est borné à une conversation, dénuée de tout 
caractère officiel, due à l ’initiative privée du Ministre Joca 
Jovanovitch, avec le ministre des finances, von Bilinski, au 
sujet des démonstrations nationalistes possibles à l ’occasion 
de la présence de l’archiduc Franz Ferdinand à Serajevo.

D ’avertissement au sujet d 'un danger pour sa vie, bien 
que le ministre serbe dût bien avoir quelque soupçon, aucun; 
seulement le simple désir que l'archiduc s'abstint de se 
rendre en Bosnie, désir inspiré beaucoup plus par l'intention 
d 'affaib lir par la l ’autorité du gouvernement autrichien en 
Bosnie, que par toute considération favorable à l'égard de 
l’héritier de la couronne.

Il semble donc, après tout ce qui vient d 'être dit, que 
la question de la culpabilité du gouvernement serbe dans 
l’atten ta t de Serajevo soit pertinemment close, et qu’elle se 
résume en ces trois conclusions: le Gouvernement serbe a 
connu le complot longtemps à l ’avance, non-seulement il 
n ’a rien fait pour l’empêcher, mais il en a favorisé ou laissé 
favoriser les auteurs, et il a accumulé les mensonges et les 
dénégations afin de détourner 1’ effroyable responsabilité qui 
lui incombe et dont il ne peut plus désormais s’innocenter.

Cesare Santoro.
H áborús fe le lő sség 6



Vegyes közlemények. — Divers.
A  h á b o r ú s  f e l e l ő s s é g  k é r d é s é h e z .

— Nyílt levél a Magyarság főszerkesztőjéhez.1 —
„Tisztelt Barátom,
Nagybecsű lapodnak szeptember 30-diki számában A világháború 

bűnösségének rémdrámája címmel aláírás nélkül egy ismertetés jelent 
meg, amely Yági István soproni főiskolai tanárnak hasonló tárgyú mun
kájával foglalkozott. Az ismertetés a következő befejezéssel végződik: 
„Ha a hivatalos magyar külpolitika eddig semmit sem tett annak a 
hazug propagandának ellensúlyozására, amely Magyarországot expo
nálja a világháború elsőrendű bűnöse gyanánt, legalább annyit meg
tehetne, hogy ezt a világos, preciz, abszolút tudományos értékű diplo
máciatörténeti könyvet világnyelvekre lefordíttatja.“

Mint ki a kérdéssel egy évtized óta behatóan foglalkozom és 
annak több értekezleten előadója voltam, indíttatva érzem magamat, 
hogy úgy az ismertetés fenti részéhez, mint annak egyes megállapítá
saihoz hozzászóljak.

A hivatalos magyar külpolitika nevében nem nyilatkozhatom, de 
véleményem szerint a magyar hivatalos köröket a vád alól forma szerint 
felmenti az a körülmény, hogy a magyar kormány, a német kormánytól 
eltérőleg, a háborús felelősségről nem adhatott ki fehér könyvet, mert 
a külpolitika intézése a közös külügyminisztérium hatáskörébe tar
tozván, a magyar kormány vonatkozó államiratokkal nem rendelkez
hetett, és amint arról személyesen meggyőződtem, nem is rendelkezett. 
Szakemberek azonban igen jól tudják azt, hogy ennek ellenére magyar 
részről a háborús felelősség tisztázása terén határozott és eredményes 
lépések történtek.

Időrendi sorrendben az 1919-ben kiadott osztrák vörös könyvvel 
kell kezdenem, melyben a magyarországi származású Gooss Roderick 
Tisza István gróf miniszterelnöknek a kérdésre vonatkozó nagyfontos
ságú emlékiratait és nyilatkozatait a világ elé tárta. Ezen az alapon 
vette védelmébe Magyarországot Fay Sidney amerikai professzor, aki 
a kérdés terén ma talán az egész világnak íegelső szakértője, az Ame
rican Historical Review 1920-diki évfolyamában. Ami annál fontosabb, 
mert Fay professzornak a kérdésről írt két kötetes munkája épen most 
október folyamán kerül könyvpiacra. Magyar részről nyugodt öntudattal 
és jóleső elégtétellel nézünk e világszerte nagy érdeklődéssel várt ese
mény elé, melyben a kérdések tömege kerül az igazságnak kedvező 
megoldásra.

Időrendi sorrendben itt kell megemlítenem azon bizottság munká
latait is, melyek Angyal Dávid professzor szerkesztésében 1923-ban 
napvilágot látva elsősorban szintén Magyarország háborús felelősségével 
foglalkoztak (Magyarország felelőssége a világháborúért. Tanulmányok. 
Budapest 1923), és melyek az addig ismert kiadott anyagra támaszkod-

1 Közölte a Magyarság 1928. október 18-diki számában.
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tak. Nem is szólván Fraknái püspöknek és Gooss Roderichnak 1919-ben 
Bécsben megjelent és Magyarországra vonatkozó műveiről, melyek első
sorban a vörös könyv adataira támaszkodtak.

Mindenesetre nagy elismerés illeti meg a német birodalmi kor
mányt azért, mert lefordíttatta és közzétette az orosz császári levéltárak 
vonatkozó titkos aktáit és leveleit, Izvolszkij és Benckendorff orosz 
nagykövetek hivatalos és magánlevelezéseit, és a világ közvéleményé
nek asztalára tette a német külügyminisztériumnak 1871 és 1914 között 
kelt 16 ezer darab titkos államiratát. Nem is szólván arról, hogy a kérdésre 
vonatkozólag 1923 óta ezer oldalas évfolyamokban, „Die Kriegsschuld
frage“ címmel külön szakfolyóirat jelenik meg. Fontos volt az említett 
56 kötetes kiadvány azért is, mert az angol és francia kormányokat is 
hasonló lépésre kényszerítette. Az angol elhatározást nyomon követte a 
közzététel 1898-tól kezdődőleg, míg a francia kormány szakértői évek 
óta vizsgálják, melyek azok az okiratok, melyekkel a francia érdekek 
sérelme nélkül a világ elé lépni lehet. Ezeken a kiadványokon alapul
tak Krisztics Sándor és Vági István professzorok munkálatai, az előbbi
nek tudomásunk szerint most készülvén angol kiadása. E két munkálat 
tehát az angol, német és orosz kiadott anyagra támaszkodik és azt 
ismerteti meg a magyar közönség előtt.

Az osztrák-magyar anyagnak hasonló arányokban való közzé
tételét az utódállomak tiltakozása hiúsította meg, ezért tehát a magyar 
kormányt semmi felelősség nem terheli.

Tekintettel azon külföldön több ízben elhangzott óhajra, hogy 
amennyiben volnának, a magyar kormány is közzétegye saját iratait, 
e sorok írója felhatalmazást kért és kapott a bécsi és budapesti levél
tári anyag megvizsgálására. Három éven át folytatott kutatásai ered
ményeként kénytelen megállapítani, hogy egy-két kérdéstől és néliány 
fontosabb ügyirattól eltekintve, amelyek azonban nem a háború kitö
résére vonatkoztak, alig talált valamit; ami mindennél jobban bizo
nyítja, hogy a magyar kormánynak a külügyek intézésében aktív sze
repe nem volt. A magyar minisztertanácsi jegyzőkönyvekből még a 
háború kitörésének aktusát sem lehet megállapítani, tehát a magyar kor
mány még akkor sem tudott volna összeállítani és kiadni egy fehér 
könyvet a maga államirataiból, ha ezt elhatározta volna. Tanulságok
ban és eredményekben mégis gazdag volt e kutatás, mert az eddig nem 
ismert iratok anyagából az elmúlt századnak egy sok tekintetben új 
magyar történelmét lehetett összeállítani. Négyezer darab okmányt fel
soroló jelentésem, melynek megjelenését egyébként a berlini Kriegs
schuldfrage folyóirat már augusztusi számában jelezte, a napokban 
hagyta el a sajtót (Magyar diplomácia 1815—1918. Budapest, Pfeifer 
Ferdinánd, Zeidler Testvérek könyvkereskedése).

Német mintára „Háborús Felelősség“ címmel magyar részről is 
indítottunk egy folyóiratot, mely 1928. márciustól júniusig a „Magyar 
Külpolitika“ mellékleteként négy számban jelent meg és melyről a kül
földi sajtó is tudomást vett. Két amerikai professzor, mindketten a kér
désnek elismert szakértői, Barnes és Schmitt, ennek a hasábjain mér
ték össze fegyvereiket; az első itt foglalkozván részletesebben a kérdés 
magyar vonatkozásaival, az utóbbi pedig itt tompítván rólunk eddig 
vallott kedvezőtlen felfogását. Jelen hónapban, évnegyedes szemle alak
jában önállóan lépünk a nyilvánosság elé, elsőnek hozván egész Európá
ban Fay nagy művének ismertetését, annak megjelenése előtt, a könyv 
keféi alapján.

A fentiek alapján tehát nem lehet azt állítani, hogy a kérdésben 
magyar részről mindeddig semmi nem történt.

Ami azt a kérdést illeti, vájjon pusztán a magunk védelmére szo
rítkozzunk, vagy Ausztria védelmére is kiterjeszkedjünk-e, arra nézve a 
vélemények meglehetősen eltérők. Krisztics kevésbbé, Vági egyáltalában 
nem tartózkodik attól, hogy Ausztriát elejtsük; mások azt mondják,
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hogy már a háborús felelősség taglalásával is Amerika rokonszenvét 
kockáztatjuk. Szerény véleményem a fentiektől jelentékenyen eltér. 
Mert azt, hogy a háborús felelősség kérdése Amerikának nem fontos, 
vagy éppen ellenszenves, amerikai professzoroknak a kérdésben való 
elmélyedése és szenvedélyes vitája cáfolja meg. Ha pedig Ausztriát 
támadjuk, voltaképen azt a közös kormányzatot támadjuk, amelynek 
tetteiért a magyar kormánynak is teljes felelősséget kellett vállalnia. 
Mindenesetre éles különbséget kell tennünk Conrad tábornok háborús 
nyilatkozatai és a közös kormány elhatározása között, mert Conrad fel
fogását pl. Tisza is elvetette, a közös kormány határozataiért viszont az 
egész vonalon felelősséget vállalt. Mivel a kettőt ellenkező oldalon rend
szerint és gyakran nem akaratlanul összekapcsolják, a kérdést nem csu
pán tudományos, hanem politikai oldaláról is tekintetbe kell vennünk 
és együtt kell haladnunk azokkal a szakértőkkel, kik a külföldön a 
kérdéssel hivatalos megbízásból vagy anélkül foglalkozván, elismert 
tekintélyekké lettek, mert különben az ember olyan beállítás szerzője 
lehet, mely a fegyvert igen könnyen ellenünk fordíthatja.

A napfényre került okmányok igazolni látszanak Tiszának Vágitól 
és ismertetőjétől is nehezményezett azon eljárását, mit velők együtt 
ellenségeink is kifogásolnak, hogy 1914 július folyamán álláspontját 
megváltoztatta. Az okot Oroszország támadásában találjuk meg, amit 
ma már okmányszerűen bizonyítani tudunk. Azt is, hogy e támadás 
sikere esetében Oroszország nyugati határa Nyugatmagyarországon 
futott volna végig, amiből nyilvánvalóan következik, hogy a nemzetnek 
és kormányának csak az elbukás vagy a védekezés esetleges sikere 
között volt választása. Mikor Tisza ezzel tisztába jött, önmagát tagadta 
volna meg, ha e támadás előestéjén félrevonul, mit az ellenkező oldalon 
annyira óhajtottak és mit Oroszország bukása után, mikor a trianoni 
Középeurópa garanciája is összeomlott, annyira fájlaltak, hogy azóta 
állandó szemrehányás és kifogás tárgyává tették.

Kiváló tisztelettel kész híved, 
Horváth Jenő.“

\
T is z a  I s t v á n  gróf é s  az orosz támadás.

— Nyílt levél a Magyarság főszerkesztőjéhez. —
„Tisztelt Barátom,
Nagybecsű lapodnak november 3-diki számában Vági István sop

roni főiskolai tanár úr Hozzád intézett nyílt levelemre válaszolva meg
jegyezte, miszerint „Tisza felfogásának megváltozását (1914) július 
14-dikén egyáltalában nem lehet az orosz támadással magyarázni, mert 
az július 14-dikén nem is volt meg. Az orosz támadással Tiszának július 
31-diki állásfoglalását lehet csak magyarázni“. Ezzel fenntartja egész 
erejében azt az állítást, hogy Tisza álláspontját július 14-dikén egyelőre 
ismeretlen okból változtatta meg.

Én teljes elismeréssel vagyok azon fáradságos munka iránt, mellyel 
az érdemes szerző a háborús felelősség problémájának tisztázása körül 
kiadott okmányok tömegét ismertette, de kötelességemnek tartom az 
általa felvetett és fontosnak tartott megoldatlan kérdésre válaszolni, 
mert ezzel a válaszadáson kívül a magyar ügynek is szolgálatot tenni 
vélek. És pedig azért, mert ha Tisza István gróf indokolás, vagy sza
batosabban kellő indokolás nélkül adta fel álláspontját, úgy akkor 
ellenségeink értelmezése szerint a felelősség vádja csupán annyiban 
módosul, hogy az nem július 1-én, hanem 14-dikén hull teljes érvénnyel
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a magyar nemzet vállaira, mert ha egy kormány feje felfogásával 
ellentétbe jut, akkor a parlamentáris szabályok szerint le kell vonnia 
ennek következményeit; ezt pedig Tisza István gróf nem tette meg.

Az egyik eltérés a háborús felelősséggel foglalkozó szakemberek 
felfogásai között abban van, hogy a velünk szemben álló tábor szerint 
a felelősség kérdése csupán a szerajevói merénylettel kezdődik, szerin
tünk ellenben az 1918 óta közzétett titkos okiratoktól, melyek a háború 
előkészítésére vonatkoznak, nem lehet eltekinteni.

Ha tehát azt állítjuk, hogy a magyar kormány csupán abban a 
viszonylatban szerepelt a háborúval kapcsolatban, hogy a szerajevói 
merényletet követő válság idején július 7-dikén a háború ellen, 14-dikén 
pedig a háború mellett foglalt állást, akkor az előzmények mellőzésével 
oly védelmi állást adunk fel, melyet a tények egymásutánja szolgáltatott, 
tehát annak mellőzése nem csupán indokolatlan fényűzést jelentene, de a 
tények logikájával is ellenkeznék, aminek alapján pedig éppen a magyar 
kormány felelősségének helyes tisztázása szempontjából szükségünk van.

A cári orosz kormány ugyanis 1912 óta nvilt támadásba ment át, 
melyről a vele szövetséges Poincaré, akkori francia miniszterelnök, maga 
beismerte, hogy az Ausztria-Magyarország ellen irányul és amelynek 
visszautasítására Tisza már 1913-ban súlyt helyezett, mert alig foglalta 
el a miniszterelnöki széket, már néhány nappal később, 1913. június 
19-én megtartott beszédében felhívta rá a figyelmet. Bár tartózkodott 
attól, hogy az orosz kormányt megnevezze, az és szövetségesei a táma
dás pergőtüzét indították Tisza ellen, mert az orosz előnyomulást meg
állítani merte és azzal vádolták meg, hogy Bulgáriát fegyveres kalan
dokra bíztatta, mely a pár nappal később megindult bolgár támadással 
valóban el is következett.

A tévedés csupán két lényeges dologban nyilvánult meg, amit akkor 
az ellenséges propaganda gondosan elhallgatott.

Az egyik az volt, hogy Tisza Bulgária fegyveres készségét nem a 
szerbekkel szemben akarta biztosítani, hanem Bulgáriával egyedül és 
kizárólag Románián keresztül, mondhatjuk csak a szövetséges Románia 
ellenőrzése mellett volt hajlandó szövetségre lépni, mert a román-bolgár 
szövetségtől egyedül remélte azt, hogy az orosz támadás elé akadályt 
vethet. Ha terve sikerül, akkor az orosz kormány óvakodott volna nyíl
tan programmjába venni a háború előkészítését és Európa talán meg
szabadult volna egy katasztrófától, melyet Tisza hazája és a monarchia, 
de talán Európa védelmére is elhárítani törekedett.

A másik tévedés az, hogy Tisza ennyi erőt csak azért pazarolt 
volna, hogy a szerbeket a bolgárokkal megveresse. A hivatalos szerb 
történetírás már lerótta háláját Tisza iránt akkor, mikor a béke érdeké
ben Szerbiával szemben tanúsított higgadt és saját szavai szerint 
,.gentleman“ politikáját oda magyarázta, hogy Tisza voltaképen azért 
volt ellene a háborúnak, hogy Szerbiának a mozgósításhoz és a mo
narchia és Magyarország megtámadásához időt adjon, ami minden
esetre különös értelmezése a magyar kormány higgadt eljárásának. 
Beavatott szerb politikusok tehát Tiszát abszolúte nem tekintették 
szerbellenesnek és ha ezt sem ők nem tették, sem az okmányok nem 
mutatják, akkor semmi ok nincs arra, hogy ellenségeink vádját meg
erősítsük és ezzel eltakarni segítsük azokat a hivatalok jelentéseket, 
amelyeknek olvasása Tisza lelkében épen 1914 júliusban a nemzetnek 
pusztulni hagyása és egy irtózatos háború felelősségének vállalása 
között engedett csupán választást.

Az érdemes szerző bizonyára ismeri azon jelentések tömegét, mert 
sok ilyen jelentés volt, melyekből a német és osztrák külügyi hivatalok 
1912 óta Magyarország egyes területeinek az orosz kormánytól Szerbia 
és Románia részére történt konkrét odaítéléséről értesültek. Ez nyilván
valóan azt mutatta, hogy az orosz haderő Németország helyett a Kár
pátokra veti magát, úgy hogy Németország keleti határain nem is véde-
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kezeit. Tisza tehát igen jól tudta, hogy a szerb háború orosz támadást 
von maga után, de csak 1914 július elején tudta meg azt, hogy Sza- 
szonov orosz külügyminiszter Bratianu román miniszterelnök kíséreté
ben engedély nélkül Erdélybe jött és ott közöttük Erdélynek fegyveres 
elfoglalása iránt megegyezés történt. Egyszerre három jelentés állott 
rendelkezésére, amiről eddig tudunk, amelyek közül egyet maga szignált 
és jelezte, hogy megértette azt, amiről akkor senkinek nem szólt: azt, 
hogy Romániát Bulgáriával együtt nem a monarchia szerezte meg, 
hanem hogy Romániát Szerbiával együtt Magyarország ellen fordította 
Oroszország, melynek támadását Magyarország ellen dél felől Szerbia 
és a szövetséges Románia, észak felől pedig az orosz haderő fogja meg
kezdeni. Tisza tehát épen egy év óta folytatott szívós küzdelmét látta 
porba hullni, csupán az a választása maradván meg, hogy a háborút 
ellenezve a halálra ítélt nemzet utolsó nagy harcában ne álljon félre az 
útból. Ezt jelentette az a kifejezése, hogy a hurok nyakunkon volt és 
ezt jelentette az, hogy a német szövetséges megnyugtatás után vala
mennyire megvigasztalva érezte magát; utolsó szavával is Szerbiát biz
tosítva, nehogy valamikor az okmányok alapján azt mondhassa valaki, 
mit az okmányok ismerete nélkül mondottak, hogy a háborút a magyar 
kormány idézte fel.

Ami pedig Szaszonov és a monarchiával szövetséges Bratianu meg
egyezését, és pedig magyar területen, illeti, arra nézve két orosz forrást 
idézek csupán. Az egyikben a Szaszonovot elkísérő Schilling báró figyel
mezteti Diamandi pétervári román követet azon formális megyegye- 
zésre, mely Szaszonov és Bratianu között magyar területen létrejött, a 
másikban pedig Szaszonov figyelmezteti a bukaresti orosz követ útján, 
1914. július 28-dikán, Bratianut, hogy ha ennek ellenére, mint Ausztria- 
Magyarország szövetségese, Oroszország ellen mer fordulni, akkor mint 
„példa nélkül álló csalót“ fogja leleplezni a világ előtt. Bratianu maga 
beismerte a párisi békekonferencián, hogy az első perctől kezdve nem 
volt semleges, vagyis hogy Oroszország és Szerbia között csak lánc
szeme volt az orosz támadásnak.

Tisza István nehéz szívvel, de saját hite szerint kötelességszerűen 
maradt a kormány élén akkor, midőn az ellenséges szuronyerdők hazája 
felé elindultak.

Mást tettek volna hasonló esetben Anglia és Franciaország kor
mányai ?

Kiváló tisztelettel kész híved
Horváth Jenő."

MR. BERNADOTTE EVERLY SCHMITT AND THE QUESTION OF 
RESPONSIBILITY FOR THE OUTBREAK OF THE WORLD WAR.1

By HARRY ELMER BARNES

1. The Personal Equation in Mr. Schmitt’s Writing on the 
War-Guilt Question.

Feeling quite safe, smug and comfortable in the full knowledge of 
the editorial policy to publish no rejoinders to brook reviews, Mr. Ber- 
nadotte Everly Schmitt of the University of Chicago has in the October 
issue of Foreign Affairs (American) launched an assault against the 
revisionist scholars and has risked a last desperate effort to stem the 
tide of incriminating evidence which is rapidly submerging the faint 
remaining traces of the foundering Entente Epic. It is of great signi-

1 From the Progressioe, December 1, 1926.
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ficance, however, to note that in his assault upon Revisionism he rests 
content with the effort to prove divided responsibility and, beyond 
veiled insinuations, does not even pretend to defend the view of exclu
sive German and Austrian responsibility for the War. The „Old Guard,“ 
which once occupied the front-line trenches in the battle against the 
acceptance of the results of historical scholarship in documents and 
monographs—Charles Downer Hazen, Frank Maloy Anderson, Anson 
Ely Morse, Edward Raymond Turner e t  a l .—have now abandoned the 
fray, and have left the heat of the conflict to be borne by men like Mr. 
Schmitt who were themselves looked upon three years ago as revisio
nists when compared with the epic-mongers of ye olden days. Only 
William Stearn Davis has recently risen from the dead, to return 
immediately by way of suicide.

Mr. Schmitt’s partisans, after reading this long reply, will invi- 
tably contend that it furnishes complete proof that the present writer 
cannot endure criticism graciously or generously. In fact, even before it 
was known that any reply was contemplated, one of Mr. Schmitt’s 
champions, the estimable „Historicus,“ advanced this thesis in an astute 
communication to the New York T i m e s  for October 18, 1926. The fact 
is that I ignore criticism unless it is both utterly unfair and likely to 
obscure the truth. I have never assumed to say a word in reply to the 
indignant and long-winded assault of the over-compensating ex-Socialist 
and renegade „Red,“ W. J. Ghent, in the O u t l o o k  for June 23rd, for the 
simple reason that he was in no danger of misleading any person of 
consequence. Professor Charles Austin Beard, in his review of my book 
in C u r r e n t  H i s t o r y  for August, diverged about as far as Mr. Schmitt 
from my conclusions as to the innocence of the Central Powers, but 
instead of attacking him I wrote him thanking him heartily for his 
review. While he differed radically from me on many points, he proved 
himself an honest and fair-minded reviewer and frankly admitted what 
even Mr. Schmitt has not dared to contest, namely, that the book com
pletely dissolved the Entente Epic. Indeed, 1 wrote Mr. Schmitt after 
our Chicago debate of last April, that I would welcome any discrimi
nating comment upon my future publications on the war-guilt problem. 
It will be seen that in this reply I am much more concerned over 
Mr. Schmitt’s comments on other war-guilt books than I am over his 
strictures on my own work. Further, only a person like Mr. Headlam- 
Morley could allege that Mr. Schmitt’s review of my book is in any 
sense fair. In five long pages there is only one line grudgingly admitting 
that the book performs any useful service whatever, and in some 
cases he goes to the extent of conscious and overt misrepresentation. 
If it be contended that my estimate of Mr. Schmitt has changed since 
reading Mr. Schmitt’s F o r e ig n  A f f a i r e s  article, it may be answered that 
this article is the most extensive and illuminating exhibit of his methods 
and biases yet published and the first to lead me to examine in detail 
the underlying reasons for his opinions and interpretations. The adjec
tive used on p. 101 of my G e n e s i s  o f  t h e  W o r l d  W a r  was selected 
before either his C u r r e n t  H i s t o r y  or F o r e ig n  A f f a i r s  articles had 
appeared. Certainly this reply will furnish evidence that my patience 
with Mr. Schmitt and my generosity towards him have actually been 
almost incredible. In one sense, perhaps, I have been grossly unfair to 
Mr. Schmitt namely, in taking up the cudgel after having given him 
seemingly convincing evidence for some three years that, in regard to 
him at least, nothing would suffice to make the worm turn.

As Mr. Schmitt deals at some lenght with what he regards as 
the personal biases and prejudices of the scholars he criticises, it is 
necessary at the outset of this rejoinder to raise the question as to 
whether Mr. Schmitt is not himself subject to some of these frailties 
and handicaps under which even the best-intentioned humans labor in
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varying degrees. In many circles there has developed a sort of Schmitt 
legend which represents this writer as the very embodiment of the 
most highly esteemed traits of the hypothetical or ideal historical 
scholar—icy detachment, absolute absence of any special favoritism or 
prejudices, complete fearlessness, unapproached command of documen
tary and monographic materials, amazing consistency in opinion, re
lentless logic, and rare powers of organization and synthesis. Therefore, 
it is held that when he drops a pearl of wisdom on the „Kriegsschuld
frage“ we may regard ourselves as having received a dual, synchronous 
and completely harmonious dispensation from both Minerva and Clio 
which makes that matter henceforth a closed subject. Are there any 
qualifications wich one may at least tentatively attach to this already 
robust myth? This will take us into intimate matters, but Mr. Schmitt, 
having assumed to lay bare the souls of the authors he considers, 
cannot fairly wince when this type of historical therapy is invoked in 
regard to his own psyche.

While it has long been a basic principle of historical criticism and 
methodology that we must look into the personal equation of the 
authors of historical documents, written by men long since dead, there 
lias never been developed a comparable determination or willingness to 
examine the predilections of contemporary historians while they are 
living. Such indispensable procedure has been obstructed by that 
Rotarian urbanity and formal courtesy which prevails in the ranks of 
American historians and is dignified by the euphonious term „good 
taste.“ Yet it should be quite obvious that we cannot intelligently read 
any contemporary historical writer without investigating his biases, 
prejudices and favoritisms any more than Ave can use e remotely 
compiled historical document without knowing everything possible 
about the personal views and attitudes of the author. Hence, Ave must 
either relinquish our foolish obeisance to the fictitious fetish of „good 
taste“ or else be frank enough to rewrite our manuals on historical 
methodology in such a fashion as to include „good taste“ along with 
patriotic ardor, religious bigotry and partisan fury as a leading obstacle 
to the acquisition and dissemination of historical trut. It is difficult to 
see why anything should stand above the acquisition of truth in the 
ethical principles of the historian.2

A. Teutonic Aversions.
In the first place, much as one may regret haAÚng to mention 

personal considerations, there is the very important fact that Mr. Schmitt 
seems to live in daily dread of being mistaken for a member of the 
detestable Teutonic breed. This suspicion of Nordic derivation Avould

2 The following may be of interest in relation to this really 
important methodological problem of „good taste“ and personal referen
ces. One of my most loyal friends an one of the most progressive and 
capable of living historians, wrote me the following relatiAre to my 
psychoanalysis of Professor Schmitt:

„I esteem the question of Schmitt’s complexes and motives of very 
slight importance and irrelevant to the question of Avar guilt. Prove the 
truth of your assertions objectively Avithout going into the problem of 
Avhat warps Schmitt’s judgment of the facts. By dragging in your 
critic’s private opinions you act as George Berkeley did Avhen he attacked 
Newton’s theory of fluxions by alleging that Newton was an atheist 
or at least a deist.“

Such criticism would, it seems to me, be entirely just if I had in 
any case brought up personal issues not vitally, immediately and 
obviously related to Mr. Schmitt’s attitude towards Avar guilt. To have
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need nothing for complete confirmation with the average American 
reader beyond the most nebulous suggestion of an amiable willingness 
to concede the possibility that any Germanic historian could be moved 
by an aspiration to give circulation to the truth. Now what right have 
we to make any such insinuation? Why is this not a mean and con
temptible accusation, based upon the most improbable type of circum
stantial evidence? Wath is the evidence? Fortunately, Mr. Schmitt has 
supplied it himself. Back in 1921 (Who's Who. Vol. XI) when he first 
graced by his presence that august list of notables who fill the sombre 
pages of Who’s Who in America, Mr. Schmitt attempted to make himself 
foursquare with Mr. Palmer, Mr. Daugherty and Stanwood Menken by 
one of the most curious entries ever submitted in the myriad biogra
phical exhibits embalmed in this formidable publication. In addition to 
really meritorious achievements as a rising young historical scholar, 
Mr. Schmitt, like many of his Old Testament historiographical proto
types, here laid claim to prophetic talents of no mean calibre in the 
régime of international relations. We learn that in „a lecture on G er
many in the Reign of William II,' given in Cleveland in January, 1914, 
he predicted that Germany ivas preparing to begin a European war.“ 
Had Grey, Sazonov and Poincaré availed themselves of this sagacious 
and timely warning they might have taken steps to check the great 
German bully before he leapt from ambush upon his innocent and 
unsuspecting victims in the summer of 1914. Had Mr. Schmitt kept 
up to date in his studies of historical methodology he would have 
known that while the gift of visions was once regarded as an incontro
vertible sign of a true historian, this criterion has rather gone out of 
fashion at the present time. As an eminent man once remarked in 
another connection, so in the historical field, we „need men of vision 
but not men of visions.“

It can scarcely be claimed by even the most generous patron of 
Mr. Schmitt that a person who would go to this humorous extreme to 
demonstrate his „right-thinking“ in regard to the Teutonic menace could 
possibly be expected to exhibit any great amount of that ideally com
mendable frigid disinterestedness when handling a subject so in
separably interwoven with the Germanic issue as the background and 
origins of the World War. It must also be remembered that 1921 was 
not the period of war-time hatreds, but in the days after Professor 
Fay’s articles had dissolved the very foundations of the „Sunday School 
theory of war-guilt.“ Further, Mr. Schmitt’s war record was perfectly 
good, indeed immaculate. He had been a lieutenant in the field artillery,

attacked him as a single-taxer or an Episcopalian in this connection 
would have been preposterous. Mr. Schmitt’s Teutonic aversions and 
British inclinations are something far different in regard to the problem 
of his relation to war guilt than the question of Newton’s religious 
views with respect to his achievements in the more abstruse aspects of 
theoretical mathematics. The divergent opinions of historians on this 
point are well shown by the following quotation from another American 
historian, probably the only real rival of the one first quoted from the 
standpoint of scholarship, intellectual emancipation and tolerance of 
novel methods:

„I hold the method of psychoanalysis to be a novel and profitable 
form of criticism, though open to abuse. When you psychoanalyzed 
Schmitt, you did, in my opninion, a good piece of work and did not 
go beyond the limits of propriety because, though you employed highly 
personal matter, you made use of it in an impersonal way to the end 
of uncovering a situation and clarifying an attitude.“
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had voluminously defended Britannia’s right to rule the waves, and 
had walloped the German annexationists. Now Mr. Schmitt should 
realize that his cognomen is exactly as respectable and enviable as 
Tardieu, Le Fevre, Balfour, Churchill, or Raffalovitch—certainly more 
distinguished than Barnes—and cease his worries on this point. If he 
cannot do so, he must be reminded that the courts rather than the 
subtleties of diplomatic history or political prophecy are the place in 
which to rectify any discontent concerning the formal embellishments 
of one’s genealogical tree.

B. P r o p h e t i c  P r e te n s io n s

Then, there is the very important related point that in handling 
the question of responsibility for the war Mr. Schmitt’s prowess and 
pretentions in the prophetic realm hang very much in the balance. In 
fact, his ominous augury of 1914, proudly recalled in 1921, has already 
been placed very much in jeopardy by what he lias himself been forced 
to concede when faced by the deluge of new historical materials. Should 
he admit the correctness of the thoroughgoing revisionist point of view 
to the effect that Germany and Austria did not wish the war, but that 
the leaders of Serbia, Russia and France did wish it, then his standing 
as a prognosticatory soothsayer in the pastures of Clio would crash 
down to the level of the late Pastor Russel and Judge Rutherford in 
the field of cosmological and tehological foresight. Little wonder that 
in his uneasiness he nominates Poincaré as first Vice-President of the 
Cherry Tree Association, Ltd., founded some time back by our revered 
Father of Plis Country, and puts Berchtold, Jagow, Moltke and Co. high 
on the waiting list of the Ananias Club!

C. P r o - B r i t i s h  I n c l in a t io n s

Further, there is the consideration of academic training and 
nationalistic and cultural attachments. We have already shown the basis 
for Mr. Schmitt’s coldness towards Germany. Is there any evidence of 
a warmth of feeling for any other State comparable to this ostentatious 
aversion for the lang of the Teuton? We believe that there is. Like his 
compatriot, the late Walter Hines Page, Mr. Schmitt was reared in our 
Southland, so noted for its altogether commendable esteem for the culture 
of our mother country, Great Britain. Like Mr. Page, he was also bathed 
in the tepid waters of this engaging civilization under the most seductive 
circumstances. In 1905, at the highly impressionable age of nineteen he 
was translated from the pious and rugged hills of Tennessee to the rich 
old culture of Oxford University, from which he graduated in 1908 
with first class honors in modern history at Merton College. Unques
tionably Oxford thrilled this Tennessee schoolboy quite as much as 
the Court of St. James filled Mr. Page with a divine afflatus. Who 
would contend that Mr. Schmitt in those three crucial years remained 
wholly immune to what President Wilson and Mr. Colby, in referring 
to Page, designated as „the subtle, encompassing and penetrating charm 
which is English?“ Particularly, when it is ever evident that Mr. 
Schmitt is more sensitive on the subject of Grey and England than on 
any other of the heresies of the Revisionists! As Mr. Schmitt states in 
his article now under consideration: „Of all the statesmen who have 
written on the war, Lord Grey most easily and most successfully 
inspires confidence in his readers.“ Indeed, in the original edition of 
his England and Germany, Mr. Schmitt says: „As a beneficiary of the 
Rhodes Trust I was imbued with the idea of Anglo-Saxon solidarity.“ 
Mr. Schmitt’s one book, England and Germany, 1740-1914, is distinctly 
pro-British and, in the light of the Grosse Politik, exceedingly un-
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reliable. The reputation which Mr. Schmitt has built up on the basis 
of this book is an admirable demonstration of the fact that popularity 
and advancement in the historical profession does not depend as much 
upon complete objectivity as it does upon the popular and approved 
variety of subjectivity and bias. Had an American historian written a 
treatise on this subject which was as favorable towards Germany as 
Mr. Schmitt is towards England his promotion would have been blocked 
in any important American university, if, indeed, he would have been 
able to hold his post. Yet, it was this book which effected the trans
lation of Mr. Schmitt from Western Reserve University to the University 
of Chicago under the ægis of Andrew Cunningham McLaughlin. Mr. 
Schmitt might counter by alleging that my head has been turned by 
my reception in Germany last summer, but before he can get far along 
this line he will have to face the fact that I took my present position 
before I was known by even a German boot-black, as well as having 
to show the slightest evidence that I have altered my views on war 
guilt for any reason other than the growth of our knowledge of the 
subject.3

D .  T r a i t s  a s  a n  H is to r ia n

In the scope of his historical interests and activities Mr. Schmitt 
fully measures up to the most august standards of the most exacting 
minority in the most exclusive circles of the American Historical 
Association. He has absorbed himself in a complete immersion in diplo
matic history. The relations between States, conceived in their most 
respectable fashion as juristically immaculate areas of endeavor presided 
over by a succession of dominant personalities, have engaged his every 
moment of professional activity. If he has ever worried about the ,.new 
history,“ the psychology of human behavior, the motives of man, the 
logic of events or the synthesis of cultural evolution it has been behind 
closed shutters, for he has never given any evidence of it to the outside 
world. This has developed in him high talent when recording the 
succession of diplomatic events in a given area over a limited period 
of time. No more impressive bit of detailed diplomatic narrative has 
ever been offered in comparable space than his „Triple Alliance and 
Triple Entente,“ published in the A m e r i c a n  H is to r i c a l  R e v i e w  for April, 
1924. But this very skill in amassing minute details seems, unfortunately, 
to be accompanied by an apparent incapacity to see things in the large, 
to organize any singnificant synthesis of historical achievements, to 
interpret great historical characters, or to draw solid and illuminating 
comparisons between important crises in history. Whereas his above 
mentioned article was one of the finest examples of exact historical 
scholarship in the way of a chronological summary of a limited 
problem to be found in our language, his effort at a general synthesis 
of the war-guilt problem, even a small scale, in the New York T i m e s  
C u r r e n t  H i s t o r y  M a g a z in e  for March, 1926, was one of the most 
astonishing performances which the writer has yet uncovered in the

3 If one desires to gain some concrete impression of Mr. Schmitt’s 
well-nigh complete lapse of objectivity when he approaches English 
interests and figures in diplomacy, he should read Mr. Schmitt’s reviews 
of the British Documents in C u r r e n t  H i s t o r y  for March, 1927, and the 
C h r i s t i a n  C e n t u r y  for March 3, 1927, and then compare them with the 
reviews by Professors Fay and Langer in the S a t u r d a y  R e v i e w  o f  L i t e r a 
t u r e  Professor Fay in the A m e r i c a n  H is to r i c a l  R e v i e w .  Likewise, 
they would do well to compare his review of Grey’s Memoirs in F o r e ig n  
A f f a i r s  for October, 1926, with Raymond Beazley’s estimate of Grey 
in F o r e ig n  A f f a i r s  (English), October, 1927.
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entire literature of the war-guilt controversy. It was unworthy of a 
wellread amateur, and the present writer was able to point out more 
errors of fact and logic in it than Mr. Schmitt has even alleged that 
he can detect in my whole treatise. The amazing discrepancy between 
these two articles may also be accounted for in part on the hypothesis 
that the further the subject from the immediate outbreak of the war 
in July-August, 1914, the more Mr. Schmitt can control his writing by 
celebrál effort and the less he is subject to the domination of his emo
tional complexes. Moreover, his A m e r i c a n  H is to r i c a l  R e v i e w  article was 
written in the Fall of 1923 before there had developed any controversy 
of proportions concerning war-guilt. Between 1923 and 1926 much had 
happened which may have frightened Mr. Schmitt and otherwise 
impeded the full play of his cerebration with respect to the „Kriegs
schuldfrage.“ In other words, there was much more in the air in 1926 
to liven up Mr. Schmitt’s above-mentioned complexes than there was 
in 1923. To the present writer it would seem that this last point—the 
fact that the heightened controversy over war-guilt has furnished a 
basis for the intensification of Mr. Schmitt’s aversion to being identified 
with the Teutons, of his English sympathies, and of his sense for 
academic security and prestige—is more important than any other in 
explaining why Mr. Schmitt has become progressively more anti
revisionist about in direct proportion to the increase of documentary 
evidence supporting the revisionist viewpoint. It is worth while, however, 
to examine this C u r r e n t  H i s t o r y  article as an example of what consti
tutes about the best wich can be done in the way of extreme conser
vative apologetic.

Mr. Schmitt appears to have had little training in what is known 
as the principles of internal criticism of historical documents and 
seems almost wholly ignorant of the necessity of understanding the 
psychology of the personages with whom he is dealing. He shows little 
insight into the general logic and setting of historical details and into 
the real core of historical situations. To him a document is a document 
and, too often, a document is believed to be the truth. This leads him 
frequently into serious errors in regard to complicated situations not 
covered in one or few documents, into rather absurd attempts to com
pare incomparables, into broad mistakes of judgment, and into exces
sive gullibility where the first rudiments of historical criticism would 
indicate that he must be on his guard.

Representative examples of these characteristics are the following: 
In his article in C u r r e n t  H i s t o r y  for March, 1926, he represents the 
French declaration of war on Prussia in 1870 as wholly comparable to 
the German declaration of war on Russia in 1914, apparently solely 
because in one case France took the initiative and in the other Ger
many. As a matter of fact, it would be difficult to find two situations 
which are really more sharply contrasted. In 1870, France was simply 
faced with the somewhat indignant refusal of the King of Prussia to 
agree to an insulting and admittedly impossible and unjustifiable 
demand on the part of France. In 1914, Germany was faced by the 
gigantic army of her powerful neighbor, mobilized on her boundary 
under conditions which even Russians had recognized for a generation 
to be such as to justify an immediate German declaration of war— 
conditions which even General Dobrorolski has admitted constituted 
an actual state of war even before the technical declaration by Ger
many. In his article in F o r e ig n  A f f a i r s  for October he represents as 
comparable situations: (1) Germany faced with Russian mobilization 
on her frontier, and (2) France and Russia faced by the prospect that 
Austria might justly punish an intriguing and guilty State whose 
press was glorifying the assassination of the heir to the Austrian 
throne.
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Again, and even more ludicrous, in his debate with me before the 
Chicago Council on Foreign Relations on April 3, 1926, he based his 
chief argument (in refutation of my discussion of the Poincaré-Isvolski 
collusion in regard to a prospective war over the Balkans) on the secret 
military understandings of Conrad and Moltke arrived at in 1909. In 
other words, he compared the military convention existing between the 
general staffs of one group of States with the negotiations carried on 
between the diplomats of the other group. I submit that a greater 
logical and methodological blunder in diplomatic history can scarcely 
be imagined. He assumed to regard it as permissible and legitimate to 
compare the plans of two military officers as to what they would do 
if they came into control of affairs in the event of war with the 
arrangements between two diplomats as to how the European situation 
could be so juggled as to bring about a mar under conditions favorable 
to France and Russia. And the fact that when the test came in 1914, 
the circumstances and the acts of Conrad and Moltke were very dif
ferent from what they had contemplated in the exchange of 1909 did 
not feaze Mr. Schmitt in the slightest. He gave no evidence of the 
realization that he must either compare the staff conventions and pro
tocols of the Central Powers with those of the Entente or the diplomacy 
of Germany and Austria wath that of France, Russia and England. 
If one were to take the secret plans of the military and naval authori
ties as a proof of the diplomacy of a state, then we should have proof 
of England’s determination upon war in Sir John Fisher’s plan to 
scuttle the German navy in 1908, in the British mobilization of the 
fleet in July, 1914, long before the mobilizations of the armies on the 
Continent, in Haldane’s plans for the sending of the British army to 
France and Belgium, in the Russian secret protocol of November 8, 
1912, and in the Russian Ministerial Council of February 8, 1914. These 
illuminating and wholly typical representative examples will suffice 
to indicate how we must scrutinize Mr. Schmitt’s utilization of docu
mentary materials, freely granting his acquaintance with their content, 
his sincerity of purpose and his complete integrity. Mr. Schmitt might 
complain that I have myself exploited the Russian military protocol 
of November 8, 1912, as a proof of Russian bad faith and will for 
war. But this called for collusion between the military and civil autho
rities for execution, and in 1914 it was Sazonov who both secured the 
mobilization order and conducted the diplomatic barrage „to lull the 
fears the enemy.“4

Then, Mr. Schmitt, with his exclusive penchant for documents, 
does not give enough attention to the monographic materials based on 
these documents and written by men much more familiar with the 
figures and circumstances involved than Mr. Schmitt could possibly be. 
For example, his failure to acquaint himself with the recent critical 
monographic discussions of Moltke’s attitude towards the outbreak of 
the war makes it possible for him to continue with a quite untenable 
view of the policy of that incompetent but much maligned officer, 
and his arrogant and disdainful avoidance of the French publicists 
who have relentlessly dissected Poincaré’s apologia leads him into a 
pathetic and oft-repeated misrepresentation of that statesman.

Most incredible of all is Mr. Schmitt’s gullibility when examining 
materials favorable to his point of view. While we shall go into this 
more in detail later, we can illustrate this point here by reference to 
his attitude towards the works of Poincaré and Seton-Watson. Now

4 See above for the demonstration by Professor Fay and 
Count Montgelas that Mr. Schmitt’s whole conception of the sinister 
Moltke-Conrad Convention has no real basis in fact.



if there are two men living who, from every principle of historical 
method and criticism could not be trusted unless corroborated by 
documents freely available to all, they are Raymond Poincaré and 
Robert William Seton-Watson. Poincaré is on trial before the world 
for major complicity in the greatest public crime in human history. 
His Memoirs cannot be regarded as other than very special pleading 
in which his accusers are excluded from the privilege of examining 
the validity of the evidence he submits. The person who would believe 
him in an unquestioning manner would be capable of giving full credit 
to the testimony of the defendant in a murder trial who knew that he was 
to be wholly immune from cross-examination and the laws relating to 
perjury. Seton-Watson, for all practical purposes, was actually a 
member of the Suthern-Slav conspiracy. He has committed himself 
for a generation to the theory of Serbian innocence, humility and 
sweetness, and for an equal period of time has endeavored to stir up 
British hatred of Austria through gross misrepresentation of the Austrian 
policies and tactics. Now, faced with an overwhelming body of incon- 
testible evidence as to the Serbian guilt in planning and executing the 
dastardly plot that plunged Europe in blood, he snarls at the honest 
students of the Serbian problem and strains himself to the utmost in 
the vian endeavor to obscure the incriminating evidence against his 
beloved Serbians and to divert his readers from the main issues at 
stake.

Yet Mr. Schmitt accepts the statements of both Poincaré and 
Seton-Watson as self-evident truth scarcely susceptible of challenge. 
Indeed, he implies that because Poincaré has examined (sic!) the secret 
documents in the French archives his account must be correct. At a 
lecture in the University of Pennsylvania late last March, Mr. Schmitt 
was asked by a student if he did not think that Poincarés’s account 
of matters might be inaccurate or falsified. He replied that he believed 
this highly unlikely because Poincaré had been able to make use of 
all of the French documents! To any one familiar with the logic of 
historical criticism exactly the opposite would, of course, appear to 
be the case. If Poincares statements were in accord with all of the 
documentary evidence there would be no reason why he should not 
be willing to publish the contents of the French archives on the period 
from 1912 to 1914. Would Mr. Schmitt trust any German, even one 
with the most immaculate record and with nothing personal at stake, 
simply because he had access to the German documents? According 
to this theory any person possessing a set of the Grosse Politik and 
the Kautsky Documents could be trusted to tell the truth about German 
policy before 1914.

Unquestionably, Mr. Schmitt’s most notorious deficiency as an his
torical writer is his seeming complete lack of any comprehension of 
the necessity of considerung the psychological factors involved in the 
circumstances under wich a satesman or diplomat writes or speaks. 
He seems to believe that a given person is equally credible and vera
cious under all circumstances, that all Germans and Austrians uni
formly lie, and that all Entente spokesmen can be relied upon to set 
forth the whole truth and nothing but the truth (unless it be when a 
Russian differs with an Englishman or a Frenchman). What could be 
more preposterous than to contend that it is more likely that Izvolski 
misrepresented the facts in his secret despatches to the Tsar and Sazo- 
nov than that Poincaré has distorted the facts in his frantic effort to 
clear himself in his apologetic Memoirs? Izvolski was submitting con
fidential information which he never believed would see light, and 
which was absolutely indispensable to the intelligent control of Russian 
foreign policy directed towards an object in which he had the most 
intense personal interest. To have ,,double-crossed“ or deceived Sazonov



or the Tsar would have been disastrous to both Izvolski and his 
country. In other words, there were no rational grounds for mendacity 
on the part of Izvolski but every reason for his telling the truth, fully 
granting his unscrupulous nature. The one instance in wich Poincaré 
attempts to prove Izvolski guilty of significant misrepresentation is 
inconclusive in this respect, and where Izvolski’s report corroborates 
Poincaré’s contentions the latter has no hesitation in accepting 
Izvolski’s statements at their face value as proof of the Frenchman’s 
accuracy and veracity. Poincaré wrote his Memoirs under the grave 
necessity of making as good a case as possible for himself before 
world opinion, with the great advantage of knowing that it was vir
tually impossible for scholars to check up on his statements on account 
of the failure to publish the documents in the French archives, and 
fully aware that Izvolski could not rise from the dead to challenge 
his statements. In contrast with the case of Izvolski, there was every 
reason why Poincaré should attempt to confuse and mislead his readers 
and every reason to suspect that he has executed this attempt. Even 
the simple formula—les  a b s e n t s  s o n t  t o u j o u r s  t o r t —has been ignored 
by Mr. Schmitt. Equally amazing is Mr. Schmitt’s contention in the 
S a t u r d a y  R e v i e w  o f  L i t e r a t u r e  for November 20th, to the effect that it 
was much more likely that Sazonov lied to the Tsar in his secret report 
about the English agreement to aid France in the event of war (as 
reported to him voluntarily by Poincaré and Grey independently) 
than that Asquith, Grey and Poincaré lied about this matter in their 
post-war efforts as a self-administered white-washing.

Mr. Schmitt has also committed himself in advance to a theory of 
war guilt which makes it very difficult for him to examine new evi
dence in an impartial and empirical fashion. While in 1921 still

Broclaiining himself a believer in the unique perfidy of William the 
'amned, when he blossomed out as a full-fledged student of war-guilt 

in April, 1924, he declared himself most dogmatically and unequivocally 
to the effect that the war was caused primarily by the two great sys
tems of alliances for whose existence Germany was mainly responsible 
and for whose clash in 1914 Germany must bear the major guilt. 
Therefore he has erected two impregnable barriers of resistance between 
himself and the acceptance of the view that France and Russia were 
chiefly responsible for the outbreak of the conflict in August, 1914: 
(1) his prophecy of January, 1914, assuming complete German guilt, 
and (2) his dogma of 1924 with respect to the inevitable conflict 
growing out of the division of Europe into „armed camps.“ Surely, no 
one would suggest that Mr. Schmitt can be capable of examining in 
an unbiased fashion evidence indicating the guilt of Serbia, France, or 
Russia, such as is contained in Dr. Stieve’s, Dr. Boghitschevitch’s and 
Miss Durham’s works.

E. V a c i l l a t i o n  a n d  I n d e c i s io e n e s s

These various conflicting motives, influences and purposes, namely 
Mr. Schmitt’s unquestionable desire to be honest and sincere, his sensi
tivity to the charge of Teutonic affiliations, his prophetic pretensions, 
his pro-British sympathies, his premature dogmatic commitment to a 
particular and rigid theory of war-guilt before adequate evidence was 
in, and his inability to avoid some consideration of new evidence and 
interpretations, have resulted in a certain instability and vacillation on 
his part with respect to his position on war-guilt at different times, 
with little or no relation to the growth of evidence on the subject. 
The present writer’s experience with Mr. Schmitt would appear not 
to be unusual in this respect. Whee preparing my article on war-guilt 
for C u r r e n t  H i s t o r y  in May, 1924, I sent a copy of the manuscript to
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Mr. Schmitt, asking if he would be good enough to point out what he 
believed to be any errors of fact or judgment. I was aware of Mr. 
Schmitt’s interest in the subject from the fact that he had read the 
substance of his A m e r i c a n  H is to r i c a l  R e v i e r o  article before the American 
Historical Association late in the previous December. Mr. Schmitt 
courteously and promptly examined my manuscript—evidently with 
the greatest throughness—made some excellent general suggestions in 
his letter, and sent a memorandum of more than a score of suggested 
changes in matters of detail. In this letter of April 1, 1924, he stated, 
„While I have criticized some of your statements, our views are not so 
very divergent.“ In revising my manuscript for the printer, I embodied 
the great majority of Mr. Schmitt’s admirable suggestions, so that our 
views were certainly less „divergent“ than when Mr. Schmitt wrote 
his letter. In the note of acknowledgment I grave recognition to his 
valuable aid, without in any implicating him in my conclusions. It 
would have been most ungenerous for me to have done less than this. 
What was my astonishment to learn that on May 9, 1924, he wrote to 
the Editor of C u r r e n t  H i s t o r y ,  repudiating any agreement with my 
views! I had, of course, overlooked the fact that his letter to me was 
written on the first day of April. In reply to Professor Hazen in the 
N e m  R e p u b l i c  for May 7, 1924, I also mentioned the fact that a point of 
view generally similar to my C u r r e n t  H i s t o r y  article was to be found 
in „the abler and more scholarly article by Professor Schmitt in the 
April number of the A m e r i c a n  H is to r i c a l  R e v i e w . “ Mr. Schmitt imme
diately wrote to the Editor of the N e m  R e p u b l i c ,  disclaiming any such 
agreement (letter published in the issue of May 21st). The Editor sent 
me Mr. Schmitt’s letter to which I made a reply (also published in the 
issue of May 21st).5 I sent a carbon copy of this reply to Mr. Schmitt, 
who then hastily communicated with the Editor of the N e m  R e p u b l i c  
and requested him not to publish his own letter of disclaimer. It was 
too late, however, and both letters appeared in the issue of May 21, 
1924, as noted above. Mr. Schmitt then wrote me on May 18th that „as to 
the N e m  R e p u b l i c  you clearly have me in the hole. In view of what I 
wrote you, you were certainly justified in claiming for our two articles 
,the same general position.4 “ He apologized for his N e m  R e p u b l i c  letter, 
hostilities ceased and there the matter rested.

In February, 1926, I sent Mr. Schmitt some sections of the proof 
of my G e n e s i s  o f  th e  W o r l d  W a r ,  asking for criticisms. He made a 
few critical marginal notes accompanied by a haughty letter in which 
he stated that we were so utterly divergent in our viewpoints that he 
did not want to associate himself with the enterprise in any way. Yet 
I acknowledged in my preface his anonymous but valuable criticisms. 
Next came Mr. Schmitt’s article on war-guilt in C u r r e n t  H i s t o r y  for 
March, 1926. I was invited to criticize this in the K r i e g s s c h u l d f r a g e  
and E v o l u t i o n —and did so, but without rancor or animus. (See K r i e g s 
s c h u ld f r a g e ,  May, 1926; E v o lu t i o n ,  June 15, 1926).

At almost this same time came an invitation to debate the warguilt 
issue with Mr. Schmitt before the Chicago Council on Foriegn Relations 
on April 3, 1926. I went to Chicago, „loaded for bear“ as the expres
sion goes, fully expecting a fierce and sanguinary conflict. I was nearly 
floored—so nearly that I did not detect his blunder about Conrad and

5 The slight difference in wording, but not sense between, Mr. 
Schmitt’s letter of April 1st and my citation in the N e m  R e p u b l i c  for 
May 21st was due to the fact that I had mislaid his letter and had 
to quote from memory in order to meet the editorial request to send 
my answer in by the next mail. Mr. Schmitt admits that I did not mis
represent him.
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Moltke—to find that, though I presented a very extreme and uncom
promising statement of the advanced revisionist point of view, the 
whole affair turned out to be a love-feast.6 At the outset of Mr. Schmitt’s 
rejoinder he stated that „with a great many of the opinions expressed 
by Mr. Barnes I am in entire agreement.“ With the exception of his 
absurd comparison of the staff agreements of Conrad and Moltke 
with the diplomacy of Poincaré and Izvolski, his speech consisted 
mainly in some judicious qualifications upon my position, chiefly in 
the way of supplementing my remarks. In my reply I frankly admitted 
that there seemed to be no great difference between us and that our 
versions were supplementary rather than contradictory. To this Mr. 
Schmitt assented in his conclusion, stating that „I have only a few 
remarks to make, because as Professor Barnes has said, our two state
ments complement each other (laughter). And the net result is that 
we seem to be more or less in agreement about the facts, but do not 
see eye to eye in interpreting them.“

After the debate I wrote Mr. Schmitt, telling him of my happy 
surprise at his attitude in Chicago, expressing regret that I had 
exaggerated my notion of his animus and divergencies and had con
sented to criticize him in the two leading European war-guilt journals, 
and stating the hope that these criticisms would not open a new feud 
between us. I received an amiable reply from Mr. Schmitt, but after 
he read the critical articles in the Kriegsschuldfrage and Evolution 
there was an ominous silence until his present outburst in the October 
issue of Foreign Affaires. By August, he found that the views on war- 
guilt, with which he had twice expressed himself as in general agreement 
on April 3rd, must be „unhesitatingly rejected.“7 The same impression of 
uncertainty as to Mr. Schmitt’s views at any given time exists in 
Europe. European experts i every country, familiar with and impressed 
by his article in the American Historical Review, unanimously expressed 
to me their consternation at his article in Current History for March, 
1926, and it will be interesting to ascertain their reaction to his present 
bull in Foreign Affairs.8

The fact that I persist in my admiration of Mr. Schmitt’s American 
Historical Review article—reiterated during the course of the Chicago 
debate—and that my alteration of esteem for his judgment set in last 
spring after reading his Current History article will suffice to answer 
the allegation of the learned „Historicus,“ expressed in the New York 
Times of October 18th, to the effect that I had held Mr. Schmitt to 
be „judicious“ up to the time I read his article in Foreing Affairs, 
attacking my book.

F. Academic Strategy
Then one must not forget the astute academic strategy of Mr. 

Schmitt in remaining quite „correct“ and immaculate in his theories of 
war-guilt. No person, once he had thought the matter over, would care to 
challenge the sound and approved doctrine of war-guilt held by the chiefs 
of his profession, or to associate his name with that of the present writer 
if he desired to rise to any dizzy heights in the conventional depart
ments of history in our most respectable universities and to bask in

6 The debate and discussion is published by the Chicago Council 
on Foreign Relations under the title „Recent Disclosures Concerning 
the Origins of the World War.“

7 The address I gave at Chicago was essentially the conclusions 
on pp. 651-59 of my Genesis of the World War.

8 See the comments in Die Kriegsschuldfrage, December, 1926, pp. 
948 ff.
H áborús fe le lő sség  7
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the favor and honorific emoluments of the American Historical Asso
ciation. Not only do the most eminent pundits and mandarins of the 
historical guild stand firm in maintaining the correctness of their views 
expressed when serving as the historical adjunct of the Creel Com
mittee, but they lust mightily for the scalp of any one who has dared 
to assault their sacred tenets as to the adequacy and enduring qualities 
of an historical science founded upon exclusive attention to political 
episodes, diplomatic intrigues and personal anecdotes. Mr. Schmitt has, 
indeed, guessed right. In 1924, he was an associate professor in Western 
Reserve University; today he is a full professor of modern history in 
what is by many legitimately held to be the best department of history 
in the United States. We cannot say that he was translated to Chicago 
simply because of his pussy-footing on the war-guilt matter, but it 
is wholly safe to say that if he had come out four-square in the contro
versy of two years ago, in a manner like Professor Becker, Professor 
Langer, of Professor Fuller (see C u r r e n t  H i s t o r y ,  June, 1924; N e u  R e p u b 
l ic , April 30, 1924; June 18, 1924; July 30, 1924), he would still be fret
fully languishing in the confines of the Cleveland institution.

This long exposition of Mr. Schmitt’s qualities as a writer on diplo
matic history from 1912-1914 is not, to use Mr. Schmitt’s phrase, „offered 
in any captious spirit,“ as none of us are free from our special biases 
and tendencies, no matter how hard we may struggle to be fair and 
objective. We have gone into these matters because Mr. Schmitt will 
be heard from for many years on the problem of war-guilt, and it is 
desirable that we should know as early as possible what we need to 
be on our guard against when perusing his contributions. He may not 
be a greater sinner in these respects than the rest of us, but the 
foregoing material should at least be adequate to establish the strong 
presumption that to look upon him as the abstract historical ideal, of 
which the youthful Leopold von Ranke dreamed a century ago, sud
denly become flesh and dwelling in our midst is not quite a tenable 
hypothesis. What some of his admirers have mistaken for frost turns 
out upon examination to have been, to no small degree, steam. Mr. 
Schmitt should learn that to remark that another writer is not dispas
sionate does not suffice to prove his own frigid detachment. In other 
words, there is little ground for that pontifical and supercilious air 
that exudes from much of Mr. Schmitt’s writing on war-guilt. M. Schmitt 
might counter that it is equally desirable for the reading public to be 
acquainted with my own personal equation, but the answer is easy 
here. The „Old Guard“ at home and abroad have already had at me 
in innumerable published letters, articles, editorials and reviews—and 
even more in surreptitious gossip and comment. Hence, the public is in 
no comparable danger of perusing my contributions without being 
safeguarded against reverent credulity.

2. M r. S c h m i t t  O n  th e  C o n t e m p o r a r y  W a r - G u i l t  L i t e r a t u r e

We may now turn to Mr. Schmitt’s analysis of some of the more 
important recent books on the question of responsibility for the World 
War in his article, entitled „July, 1914,“ in F o r e ig n  A f f a i r s  for October, 
1926, illustrating as we go along how Mr. Schmitt exhibits the above- 
mentioned traits in his exegesis.

A .  S t i e o e

Mr. Schmitt starts off with a discussion of Dr. Stieve’s I s o o l s k y  
a n d  t h e  W o r l d  W a r .  Deadly as this book is to both Mr. Schmitt’s gift 
of prophecy and his fatalistic dogma of inevitable war due to con
flicting alliances, about all he can do in his effort to discredit it is to
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assert that the author is a German. He further states that „the present 
German tactics are to divert attention as far as possible from the policy 
of their own and the Austro-Hungarian Governments and to concentrate 
upon the activities of their enemies.“ Now, either Mr. Schmitt is ignorant 
of the German publications on war-guilt or he is here guilty of conscious 
misrepresentation. There has been more activity in Germany in dealing 
with the foreign policy of Germany before the war—both as regards 
editing of documents and monographic publications—than in the con
sideration of the acts and policies of all the other States combined. 
Mr. Schmitt states that there is only one document, and that of doubtful 
authenticity, which deals with the French intention to get Alsace- 
Lorraine by war (presumably that quoted on pp. 120-121 of my book). 
Yet I pointed out to Mr. Schmitt last spring in our Chicago debate that 
in the appendix to this very book of Stieve’s there is an unquestionably 
authentic document which refers to Deleassé’s negotiations in St. Peters
burg in 1913 concerning the return of Alsace-Lorraine to France as 
the result of a European war. Further, it would appear that Mr. Schmitt 
has not read Ernest Judet’s G e o r g e s  L o u is ,  where, in an entry of 1910, 
Louis points out that the annexation of Constantinople and the Straits 
and the recovery of Alsace and Lorraine were inseparably linked in 
the objectives of the Franco-Russian Alliance and that they were 
accepted as veritably axiomatic by both the Russians and the French. 
Mr. Schmitt likewise has nothing to say of Sazonov’s declaration of 
December, 1913, that Russia must have the Straits and could get them 
only by a European war, or of the Russian Ministerial Council of 
February, 1914, which was already discussing the procedure to be 
followed in this war. Mr. Schmitt contends that the Russian policy in
1912-14 was so conciliatory towards Germany that the latter did not 
expect Russia to resist in the crisis of 1914. Obviously Russia was 
conciliatory in 1912-13 because, in the first place, she hoped that the 
Balkan States might defeat Turkey and give Russia control of the 
Straits, and in the second place, her military condition before 1914 in 
no way fitted her for a war with Germany to obtain the Straits. Mr. 
Schmitt forgets that Russian tune had markedly changed with the 
improvement of the Russian military preparations, and that the articles 
of Sukhomlinov, published in March and June, 1914, were both bel
ligerent and provocative. The chief reason why Germany did not expect. 
Russian armed intervention in 1914 was the special nature of the 
crisis, namely, that the Kaiser did not believe that the Tsar would take 
up arms in behalf of regicides. The worst that Mr. Schmitt can say 
of Stieve’s book is that „to the uninitiated it will carry conviction.“ 
He apparently means by „uninitiated“ those not committed in advance 
to Mr. Schmitt’s dogmas.

Mr. Schmitt states that there are plenty of French documents, 
ignored by Dr. Stieve, which would refute his major thesis, logically 
derived from the Izvolski correspondence. We may make fold to inquire 
what and where these are. The only ones of importance published are 
in the French Y e l l o w  B o o k s ,  and there is only one of vital singnificance 
there, namely, one in which Poincaré makes it clear that he must be 
kept thoroughly informed in regard to Russian politics in the Balkans 
if he is to fulfill the terms of the alliance. But this does not refute 
the Izvolski correspondence. Izvolski amplifies this very point later, 
and Stieve cites the documents where he does it. (Op. cit. pp. 134-35). 
There are doubtless many French documents on the period from 1912 
to 1914, but they rest secure in the vaults of the Q u a i  d ’O r s a y .  If their 
content would refute Izvolski’s version of his understandings with 
Poincaré does any sane person doubt that Poincaré would have publi
shed them when he was prime minister after the war?

7*
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B. Poincaré

The highest flights of apologetic in Mr. Schmitt’s article are to be 
found in his discussion of the Memoirs of M. Raymond Poincaré. 
The combination of Poincare’s apology apologetically expounded by 
Mr. Schmitt is adequate to give the French statesman as thorough a 
dose of whitewash as is administered to the German diplomats and 
officers by the Crown Prince.

M. Poincaré is presented to Mr. Schmitt’s readers with the best 
of credentials: he has a passion for logic; he has an intense conviction 
of his own rectitude and honesty; he makes a sincere effort to refute 
every charge which has been made against him; and he succeeds almost 
perfectly in this crucial attempt. In other words, if one takes M. 
Poincaré’s assertions at their face value without any scepticism, and 
resolutely determines to forget facts that contradict them and what 
has been written in the way of challenging his record, then one must 
admit that Poincaré is guiltless! Mr. Schmitt appears to be convinced, 
and whenever Poincaré, unaided, seems about to slip he extends a 
helping hand.

It vas my privilege in several publications during the last year 
to call attention to the fact that Poincaré’s a p o l o g ia  in F o r e ig n  A f f a i r s  
a year ago gave evidence that his logical powers left much to be 
desired.9 The same is true on a large scale in his Memoirs, which merely 
amplify the points made in that article or attempt to distract the 
reader from the main issues by a flood of irrelevant details. As to 
M. Poincaré’s conviction of his own honesty, while we cannot expect 
Mr. Schmitt to know psychiatry and be familiar with the mechanism 
of „over-compensation,“ yet a scholar trained in England should 
remember the lines attributed to Shakespeare which call attention to 
the suspicions which may legitimately attach to excessive protestations 
of innocence. M. Poincaré’s outbursts on September 26th (1926) cannot 
be ignored in this connection.

Mr. Schmitt is the first man, so far as I am aware, who has 
emerged from a reading of Poincaré’s Memoirs with the impression that 
he has even attempted to answer any considerable part of the really 
vital charges made against him. It is not the number of charges which 
Poincaré has answered, but the nature of those which he has ignored 
which is the most conspicuous and illuminating thing about his Me
moirs. The truth in this regard is contained in the following sentence 
from the brilliant reply to the Memoirs by Fabre-Luce in E u r o p e  for 
April 15th, 1926: „In this last bit of pleading, as in his earlier efforts 
to clear himself, Poincaré has contented himself with the effort to 
conceal highly significant omissions under a luxuriant mass of explana
tions dealing with wholly secondary issues.“ This is well illustrated by 
Poincaré’s attempt to meet the earlier strictures of Fabre-Luce (in his 
La V ic to i r e ) .  While going into great detail in regard to minor errors 
of Fabre-Luce, instead of dealing directly with his most deadly charges, 
Poincaré attempts to discredit this brilliant young Frenchman and 
divert the reader from the real issues by such rhetorical subterfuges 
as stating many times that Fabre-Luce was only twenty-six years 
old when he wrote his admirable book on the background of the war. 
Similarly, instead of answering the more serious charges advanced by 
Victor Margueritte in Les Criminels, Poincaré occupies himself chiefly 
with an account of the hypocritical dismissal of Margueritte from the 
Legion of Honor for writing La Garçonne, and of Margueritte’s alleged 
ingratitude for Poincaré’s past political aid to him.

Most notably in the Nuooa Rivista Storica. See above.

o
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Mr. Schmitt implies that Poincaré is successful in clearing himself 
from any suspicion of guilt in producing the crisis of 1914. Let us see 
how far this is true. The point most emphasized by Poincaré and his 
apologists is that he was opposed to the outbreak of the Balkan Wars 
in 1912. No doubt, this is so, but is this a proof of his pacific program? 
Is it not, rather, evidence of sagacious strategy on the part of a man 
who did not desire to see his plan fall through because of a premature 
effort before the military preparations of Russia had been carried 
further and the French people „educated“ by the bribed press to the 
point where they would support the government in a war over a 
Balkan crisis? Mr. Schmitt makes much of Poincaré’s assertion that 
he repeatedly assured Izvolski that France would not enter a European 
war unless Germany was involved. Does this prove his will for peace? 
Is it not obviously proof that Poincaré did not propose to participate 
in any war unless it held out some promisse of restoring the lost 
provinces?

As to the statement that France never specifically promised Russia 
the Straits in the event of war, even if this is true it was not neces
sary to give such assurance, as it was always assumed to be axiomatic. 
Georges Louis tells us that this was invariably taken for granted in 
all Franco-Russian descussions of a possible war in the decade before 
1914. We know what the Russians thought on the matter, and as early 
as September, 1914, there was an understanding between France and 
Russia that the latter should have the Straits, an agreement that was 
embodied in the Secret Treaties of the next spring. Naturally, Poincaré 
was opposed to independent Russian action in regard to the Straits. 
If Russia obtained the Straits unaided and without a general European 
war, the chance of France’s recovering Alsace-Lorraine would have 
been reduced to a nullity or indefinitely postponed.

Likewise, Poincaré’s explanation of the Georges Louis affair in no 
way demonstrates his love of peace. We now know that Ernest Judet 
has exaggerated the „pacifism“ of M. Louis. M. Louis was agreeable 
to the idea that France might recover Alsace-Lorraine in a European 
war, but, like other French moderates, such as Caillaux, lie opposed 
Poincaré and Izvolski because he feared that they would bungle the 
matter through precipitating the war too soon. But the really signi
ficant aspect of the Louis affair is not his recall, for which we may 
grant that Poincaré was not primarily responsible, but the appoint
ment of the firebrand, Delcassé, in his place. Poincaré does not even 
attempt to establish an „alibi“ with respect to this. The other major 
item in the indictment, namely, he bribery of the French press by 
Russian gold, M. Poincaré has failed to explain away even to such a 
degree as would satisfy Mr. Schmitt. Certainly no more need be said 
in regard to this! No doubt, the Germans were willing to bribe papers, 
but they had no such directly belligerent goal in their bribery and 
corruption program as did Izvolski and the Russians. Baron Schoen 
never distributed a franc to the French papers during his Ambassa
dorship to Paris.

With respect to Poincaré’s allegation that after he became Presi
dent he ceased to take an active part in directing foreign policy and 
rarely saw Izvolski, what convincing reason have we for believing any 
such statement? Izvolski, who would scarcely have dared to misinform 
his government on so vital a matter, tells us that as soon as Poincaré 
became president he told Izvolski to come to him rather than to the 
Minister of Foreign Affairs on matters of major importance in Franco- 
Russian relations. And there are no recorded complaints from Izvolski 
that he had any difficulty in getting access to President Poincaré Izvolski 
states, further, that after becoming President, Poincaré went almost
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daily to the foreign office, and that nothing of importance was done 
without consulting Poincaré.

We know that in the two important diplomatic achievements 
between Poincaré’s accession to the presidency and the outbreak of 
the war—the negotiation of the Russian naval understanding with 
Great Britain in the spring of 1914 and the crucial visit to St. Peters
burg—it was Poincaré who took full charge of French policy and 
commitments. He was certainly responsible also for the selection of 
Delcassé and Paléologue for the Russian post. If Izvolski misrepresented 
Poincaré, why has the latter refused to throw open the French archives 
and crush the late Russian intriguer under an irrefutable mass of 
convincing evidence as to his perfidy and mendacity? It is singnificant 
that in the three volumes thus far published M. Poincaré has not seen 
fit to explain why the French Documents have not been forthcoming!

Nothing could be more ridiculous than Poincaré’s contention, 
warmly supported by Mr. Schmitt, to the effect that he was forced 
into whatever arrangements he made with Russia in 1912 because of 
a conviction that Germany was planning a war on France. As Poincaré 
himself wrote in 1912: ,,The German Government seems obstinately 
bent on a r a p p r o c h a i e n t . “ This, as Poincaré proceeded to explain, could 
never be realized without a German promise to return Alsace-Lorraine. 
Mr. Schmitt closes with the statement that „One can fairly acquit 
M. Poincaré of warlike am bitions...“ This should be changed to read: 
„One Bernadotte Schmitt, can acquit. . . “ The factis, that, as critics of 
his F o r e ig n  A f f a i r s  article predicted a year ago, the case against 
Poincaré is more decisive now than it was before he published his 
Memoirs. Before their publication even his enemies would have conceded 
that he might have something of consequence to say on his own behalf; 
now they know he did not have anything of significance „up his 
sleeve.“ If Mr. Schmitt had deigned to examine seriously, not only the 
somewhat partisan attacks on Poincaré’s memoirs by Dupin, Char
pentier and Margueritte, but also the exceedingly clever and wholly 
crushing reply by Alfred Fabre-Luce in E u r o p e  for April 1st, 1926, he 
might have been saved from the naïve gullibility which he has exhibited 
in regard to this whole Poincaré matter.

In one regard, however, Mr. Schmitt and I are in entire agreement, 
namely, that „unless Poincaré is an unconscionable liar, he did not 
desire war.“ For those who have not already been convinced on this 
point by the Y e l l o w  B o o k s ,  Poincaré’s own writings, and the books 
already published by his French and American critics, the forthcoming 
work of Georges Demartial on L ’E o a n g i l e  d e  Q u a i  d ’O r s a y  will prove 
highly relevant. A whole book, exhibiting the most exacting scholar
ship, is devoted to the single topic of the falsifications sponsored by 
the French leaders of 1914 with respect to the vital subject of the 
Russian mobilization. If, in defiance of the Izvolski documents and the 
logic of the known historic facts of 1912-14, one gives complete credence 
to Poincaré’s version of his diplomacy and regards him as an apostle 
of sweetness and light, then such a writer qualifies for the honor of 
being „dispassionate.“ Many will prefer to bear the epithet of „passio
nate“ unabashed in the circumstances.

To sum up, the chief and relevant charges against Poincaré are: 
(1) that he refused the German efforts at a rapprochement in 1912 and 
the offer of far-reaching autonomy for Alsace-Lorraine; (2) that in 
the fall of 1912 he promised Izvolski that in case France was kept 
informed of Russian policies in the Balkans France would follow Russia 
into any war which broke out over a Balkan crisis and brought in 
Germany against Russia; (3) that he at least connived at the recall of 
Georges Louis and was directly responsible for the appointment of the 
incendiaries, Delcassé and Paléologue, to the Russian ambassadorship;
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(4) that he engaged with the Russians in the intrigues involved in the 
bribery of the French press in order to bring the French people to a 
point where they would support a war over the Balkans; (5) that he 
approved the loans of large sums of French money to strengthen the 
Russian army and strategic railways; (6) that he played an important 
part in promoting the Anglo-Russian naval convention of the spring 
of 1914; (7) that he encouraged the Russian military party on his visit 
to St. Petersburg in July, 1914; (8) that when the great decision had 
to be made on the night of July 29th, 1914, as to whether France would 
stand for war or peace he threw in the weight of his great personal 
influence on the side of war at a time when he knew that diplomatic 
negotiations would in all probability be able to adjust the situation 
without armed conflict; and (9) that he gave his support to a policy 
of deceiving the French people and of ignoring the French democratic
Eolitical institutions in the crisis of 1914 to such a degree that Georges 

•emartial has been able to remark quite correctly that France was 
thrown into the war in 1914 with no more knowledge of vital facts 
or freedom of decision than a chicken handed to the butcher in a 
grainsack. Nothing which M. Poincaré has thus far published in any 
way disproves any of these really serious charges, even though he may 
have schown Victor Margueritte to have been politically ungrateful 
and Fabre-Luce to be a brilliant young man.

But we should disabuse all readers of the notion that, because we 
hold that Poincaré wanted a war to recover Alsace-Lorraine, he was 
a demon. Fie was merely a good French patriot, placed in a position 
where he could take decisive steps with respect to a possible realization 
of the chief goal of French patriots in 1912. Fabre-Luce agrees to this: 
„I have never held M. Poincaré to be a blood-thirsty monster." Still, 
as Dupin goes on to say: „Though such an interpretation may be 
tenable, the problem does not present itself thus. It is not possible to 
know the real internal motives of another person. Yet if Poincaré is not 
a monster, it is true nevertheless that the myth (revenge) to which he 
devoted himself is monstrous, and, in reality, the result is the same for 
the victims.“

C. G r e y

We need not waste much space on Mr. Schmitt’s assessment of 
the significance of the memoirs of poor old Grey, now turned into an 
amiable and senile naturalist. The flavor of his analysis is readily 
apparent from his categorical declaration that „of all the statesmen 
who have written on the war, Lord Grey most easily and most success
fully inspires confidence in his readers. His book, incomplete as it is 
on many points, will remain the classic exposition of British policy.“ 
We would suggest that it would be more accurate to state that Lord 
Grey’s book „most easily and most successfully inspires confidence 
on the part of Bernadotte Schmitt, Lowes Dickinson, and Headlam 
Morley.“ And if British policy from 1905 to 1914 is to rest for its 
justification on Grey’s apology, then the future ill bodes ill for the 
repute of British policy! Mr. Schmitt could have profited enormously 
by a perusal of Count Montgelas’ study of Grey in recent issues of 
the K r i e g s s c h u l d f r a g e .

Perhaps Grey did not p r o m i s e  France unconditional support in 
1912 but he g a v e  her unconditional support in 1914. Not the combined 
German proposals to keep out of Belgium, to restrict their offensive 
solely to the eastern front, and to refrain from attacking the French 
channel ports sufficed to secure British neutrality in 1914. The proof 
of the pudding is, after all, in the eating! Mr. Schmitt quotes both Grey 
and Poincaré to the effect that England was in no way bound to aid 
France from 1912-14, but this is in direct contradiction to Sazonov’s
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his own initiative Grey gave me a confirmation of what I already 
knew through Poincaré, namely, tliot an agreement exists between 
France and Great Britain, under which in the event of a war with 
Germany Great Britain has accepted the obligation of bringing assis
tance to France not only on sea but on land, by landing troops on the 
Continent.“ It is also contradicted by the facts of 1914.

Mr. Schmitt quotes with approval Grey’s contention that all of 
his plans for peace were wrecked in 1914 because Germany had chosen 
that moment (July) to precipitate her long planned war of aggression. 
If the reader is acquainted with Grey’s memoirs he will remember 
that the foundation for this all-important hypothesis of Grey is the 
fact that it was summer time, the same season of the year as that 
chosen by the Prussians in 1870! Mr. Schmitt reiterates Grey’s perennial 
drool concerning the fatal results flowing from Germany’s having 
rejected his conference plan in 1914. No more than Grey does Mr. 
Schmitt make it clear: (1) that Germany adhered to Grey’s first plan 
of mediation à quatre which was not specifically approved by France 
or Russia; (2) that France and Russia were as opposed to a conference 
on Austro-Russian relations as was Germany to one on Austro-Serbian 
affairs; (3) that in the same way that Germany declined thes conference 
so Russia announced that she would tolerate no outside interference 
with her freedom of action against Austria; (4) that Germany was 
more favorable to the Italian conference plan, a much better one than 
Grey’s, than were the members of the Entente; (5) that Grey admitted 
in 1914 that the German substitute of direct negotiations between St. 
Petersburg and Vienna was better than his conference plan; (6) that 
Germany had actually anticipated Grey’s pledgeplan with respect to 
the solution of the Austro-Serbian crisis; and (7) that whereas Germany 
put active restraint on Austria, Great Britain made no real effort to 
restrain France or Russia. It is not without significance that not even 
Mr. Schmitt cares to bring up the Belgian imposture in extenuation 
of British conduct in the crisis of 1914.

D. Dickinson
The writer would not quarrel with Mr. Schmitt in his estimate of 

the place of Mr. Lowes Dickinson’s International Anarchy in the lite
rature of the Kriegsschuldfrage. Of this Mr. Sclmitt says: „If allowance 
is made for the avowed pacifist bias of the author, his book must be 
voted the best account of pre-war diplomacy yet written.“ It would, 
perhaps, be better to state that „if allowance is made for his invincible 
faith in the legend of the honesty, integrity and pacific aspirations of 
Sir Edward Grey, his book is the best account of the diplomatic history 
of Europe in the decade before 1914.“ We may, further, doubt whether, 
as Mr. Schmitt fondly hopes, Mr. Dickinson will prove as gullible with 
respect to Poincaré’s memoirs as has Mr. Schmitt. Further, we should 
like to invite Mr. Schmitt or Mr. Dickinson to point out any singnificant 
divergence between my own conclusions on war-guilt (Genesis of the 
World War, pp. 651-59) and those embodied in the following quotation 
from Mr. Dickinson’s summary, remembering that, in the words of 
Mr. Schmitt, Mr. Dickinson „has read and digested the voluminous 
materials published since 1918.“

„Little Serbia stood on the verge of satisfying her national ambi
tions at the cost of the peoples and civilizations of three continents.

„For years the little State of Serbia had been undermining the 
Austrian Em pire... What was the Empire to do is self-defense? One can 
conceive a world in which Austria would not have wished to hold 
down a nationality against its will. But that would not be the world
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of history, past or present. Never has an empire resigned before the 
disruptive forces of nationality. Always it has fought. And I do not 
believe that there was a State in existence that would not, under similar 
circumstances, have determined, as Austria did, to finish the menace, 
once for all, by w ar. . .  With every year that passed the Austrian posi
tion would get worse and the Serbian better. So at least the Austrians 
thought, and not without reason. They took their risk according to the 
usual canons in such matters. They may be accused of miscalculation, 
but I do not see that they can be accused of wrong by any one who 
accepts now, or who accepted then, the principles which have always 
dictated the policy of States. German diplomacy was cumbersome, 
stupid, and dishonest. Granted, it was! But German policy was such 
as any State would have adopted in her position. The Powers of the 
Entente say that the offense was Germany’s backing of Austria. Ger
mans say that the offense was Russia’s backing of Serbia. On that 
point, really, the whole controversy turns. To my mind the German 
position is the more reasonable.

„Why was the war not localized, as Austria and Germany intended 
and desired? There is only one answer to this: because Russia did not 
choose to allow it. Why not? The answer is that wanted Constantinople 
and the Straits; that she wanted access to the Mediterranean; that she 
wanted extension of territory and influence; that she had a „historic 
mission;“ that she must make herself secure; in short, the whole farrago 
of superstitions that dominate all States under the conditions of the 
armed anarchy... France entered for the sake of the balance of power 
an to recover Alsace-Lorraine; and her technical success in waiting till 
the declaration of war came from Germany does not alter the position. 
It had been known for at least two years past, it was reaffirmed more 
than once during the crisis that, if Germany came in against Russia, 
France would come in against G erm any... At any rate, since 1912 
France would have entered when Russia did. And does any one who has 
perused the previous chapters, and who realizes the state of Europe, 
believe that Russia would not have started the war a year or two 
later?... And England?... She had military and naval commitments 
to France which were like a suction-pipe to draw her, whether she would 
or no, into the war. And that approximation to the two powers of the 
Entente was made for no other reason than the maintenance of the 
balance of power. We had become more afraid of Germany than of our 
traditional enemies, France and Russia. After all of our commitments 
to France it would have been base to desert her. Agreed! But what 
were the objects for which those commitments were made? Our own 
power, our own empire, our own security.“

E. S e t o n - W a t s o n  a n d  „ P o o r  L i t t l e  S e r b i a “

Nowhere does Mr. Schmitt’s „will to believe“ emerge more palpably 
than in his handling of the problem of the relation of Serbia to the 
assassination of the archduke. Nevertheless, it is worth while to note 
that since last spring he has distinctly descended from his „high horse“ 
with respect to Miss Durham’s T h e  S e r a j e v o  C r im e .  He then wrote 
me to the effect that he believed that Seton-Watson has completely 
wiped Miss Durham off the map in his review of her book in the 
S l a v o n i c  R e o ie i v  for December, 1925. Now, it will be observed that Mr. 
Schmitt is as reluctant as Seton-Watson to grapple with Miss Durham 
on any of the main points at issue. Mr. Schmitt attempts at the outset 
to prejudice his readers against Miss Durham by the inaccurate state
ment that she „despises the Serbs.“ She does nothing of the sort, she 
merely u n d e r s t a n d s  them. Though a champion of the Albanians, she 
highly esteems the Serbian people, has devoted much of her life to



106

a study of them, has many warm friends among them, and has been 
honored by them. She may be pardoned, perhaps, for failing to have a 
proper affection for Serbian plotters and assassins. She may have been 
too deeply infected with the British respect for life, property and 
public order adequately to appreciate the subtleties of Serb P o l i t i k  in 
the twelve years preceding June 28th, 1914.

What we now know confirms all of Miss Durham’s major theses 
and adds much new and more incriminating material, and it is interes
ting to note that Seton-Watson does not dare to challenge her in these 
matters further than by a half-hearted attack on Ljuba Jovanovich, 
for whose version of Pashitch’s revelations he substitutes a most fan
tastic and improbable tale. We now know that not only did respon
sible Russians approve the assassination plot in advance of its execution 
and promise aid to Serbia if attacked by Austria, but that Artamanov 
supplied Russian gold to finance the consummation of the plot. It may 
also be more than an interesting coincidence that, some time after 
Hartwig and Artamanov communicated a knowledge of the plot to 
St. Petersburg, Sazonov in June, 1914, at Constantza, inquired of the 
Roumanians as to what they would do in case the archduke was assassi
nated in Bosnia later in the month.

Now just who is Robert William Seton-Watson? He is an English 
publicist, now lecturing at the University of London, who is rated as 
an authority on Austria-Hungary and the Southern Slavs. Writing first 
under the n o m  d e  p l u m e  of „Scotus Viator“ and later under his own 
name he has done more to poison British opinion against Austria- 
Hungary in the last twenty years than any other person, unless it be 
the notorious Wickham Steed. While the Dual-Monarchy fell far short 
of perfection as a political system, any informed and unbiased person 
will have to concede that the picture of its policies and acts given by 
Seton-Watson is hardly more than a caricature. So fiercely and un
ceasingly has le championed the cause of the Serbs against the Haps- 
burgs that, as a distinguished Englishman remarked to me this summer, 
one may, without exaggeration, list Mr. Seton-Watson as virtually a 
member of the Southern Slav conspiracy, though we need not accuse 
him of any anticipatory target practice with Browning pistols. On 
account of both his pre-war prejudices and his wartime dogmas as to 
Serbian innocence of complicity in S e r a je o o ,  it would be impossible to 
conceive of a person less likely to be trusted to investigate the Serajevo 
plot than Seton-Watson. Compared with Seton-Watson, Miss Durham is 
the most unprejudiced person in the world. Still, Mr. Schmitt swallows 
him as lustily and unhesitatingly as he does the Great Lorrainer. To 
be sure, Seton-Watson, gives a more pedantic impression of erudition 
and scholarship than Miss Durham, because he has been more highly 
trained in the academic technique of historical bibliography and annota
tion. He far excels her in the formal display of footnotes, in imposing 
bibliographic summaries, and in skillful propagandistic prose expression 
born of long experience. His primacy ends here!

Mr. Schmitt would seem to imply that Seton-Watson’s S e r a j e o o  is 
an honest and straight-forward effort to get at the truth with respect 
to the responsability for the assassination of Franz Ferdinand. Nothing 
could be further from the truth. It is an amazing example of evasi
veness and Jesuitry in the effort to get himself out of a most embarras
sing hole. He had committed himself to the hypothesis of Serbian 
innocence in advance of the recent revelations and he had shouted 
loudly as to what dire things he was going to do to Miss Durham and 
Professor Fay when his book appeared. The facts, however, proved to 
be so overwhelmingly against his version of the case that he was faced 
with the alternative of either keeping silent or attempting to divert the 
attention of the reader from the real problems and issues. He chose
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the latter course. (See Edith Durham in Foreign Affairs (English), 
September, 1925, and October 1926).

Mr. Schmitt gives the impression that Seton-Watson has gone into 
the question of the Bosnian intrigues in order to give us a more exact 
and comprehensive knowledge of the Serajevo plot. What he has actually 
done is to try to get his readers absorbed in another subject and hence 
make them forget about the Black Hand and Mr. Seton-Watson's 
beloved Serbs. The Serajevo problem is a specific one, namely, who 
laid the plot that actually resulted in the murder of Franz Ferdinand 
and who executed it? It is not a question of who might have shot 
the archduke, but of who did shoot him, and why. Conceivably, the 
archduke might have been shot by Bosnians, not members of the Black 
Hand, if a good opportunity had presented itself, just as it is possible 
that he might have been shot early in the morning in lower New York 
City if he had happened to be in New York and to have run into 
the right gang of thugs.

Seton-Watson knew before he started to write his Serajeoo that 
the Serajevo plot was organized and brought to fruition by Colonel 
Dragutin Dimitrievich, chief of the intelligence division of the Serbian 
general staff and the leader of the Black Hand. He knew that the 
Black Hand concluded the plot in Serbia, trained and fitted out the 
assassins there, sent them into Bosnia, and had prominent Bosnian 
members of the Black Hand look after them when they got to Serajevo. 
He should also have known that the chief source of information con
cerning the Black Hand and the plot is the account of the Saloniki 
trials of 1917, and that there is a fairly complete record of the testi
mony at these trials in the Serbian work entitled „Secret Subversive 
Organization.“ If he did not himself possess a copy of this work he 
knew that he could borrow a copy from Miss Durham or Dr. Boghit- 
schevitch. Seton-Watson does not mention this book in his bibliography 
on Serbian nationalism, but hides it with a disparaging remark in the 
bibliography to the following chapter. Now, if he had been really 
interested in giving us the truth about the Serajevo plot he would, 
quite obviously, have provided us with a through history of the Black 
Hand, its organization, its execution of the plot, and its treatment in 
the „judicial“ process at Saloniki. Instead, he has devoted a book to 
a study of the Bosnians, who possibly might have shot Franz Ferdi
nand later if he had not been killed at Serajevo on June 28th, 1914, 
by members of the Black Hand, and to the Austrians who, he alleges, 
maltreated the Bosnians. Imagine a District-Attorney who would deal 
with the case of a self-confessed murderer by ignoring the culprit alto
gether and preparing an elaborate brief discussing the various persons 
who might conceivably have slain the deceased at some other time 
and under different circumstances! There is only a paragraph on the 
Black Hand (pp. 137-8) and the whole matter of the relation of the 
Serbian government to the plot is adroitly hidden away in small type 
as a brief appendix to one of the chapters (pp. 155-9). Mr. Seton-Watson 
states that he will deal with the history of the Black Hand in a 
forthcoming book on the history of Jugo-Slavia, but we may suspect 
that he will deal with its activities in Serbia and Macedonia, and will not 
mention more than casually its relation to the assassination of June 
28th, 1914. He will thus successfully obscure the relation of Serbia to 
the Serajevo plot in both of his books.

Not only does Seton-Watson endeavor to confuse and obscure the 
whole question of the Black Hand an Serajevo by emphasizing the 
Bosnian revolutionary and nationalistic organizations, but he devotes 
about half of the book to the Austrian policy towards the Serbs, and 
particularly to the relation of Germany and Austria to the outbreak 
of the War. Thus the book is quite as much a general work on war
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origins as one on the Serajevo murder. Rarely has a book been more 
of a misnomer. In treating war origins in general Seton-Watson might 
have written his work in 1918. He swallows the „Szögyény Telegram“ 
whole, and even dishonestly tries to represent it in the text as a tele
gram from Jagow to Berchtold (p. 267). Only the expert familiar with 
the contents of the telegram and taking time te consult the footnotes 
would discover this attempted deception. His version of the Russian 
mobilization (p. 277) is ludicrous. He cites Dobrorolski in a footnote as 
the best work on the subject but proves by hist text that he has not 
read this important memoir. Ignoring Schilling’s diary and other recent 
material, he takes the completely untenable view that the Czar did 
not consent to the Russian general mobilization on July 29th but only 
to partial mobilization. We know beyond any doubt that the Czar did 
consent to general mobilization on the 29th and cancelled the order 
only upon the receipt of a telegram from the Kaiser urging him not 
to jeopardize the latter’s pressure for peace upon Austria. In full 
defiance of the facts he declares that Austria mobilized before learning 
of Russian mobilization. Likewise, he follows Renouvin’s unsupportable 
position that the Germans had decided upon war before learning of 
the Russian mobilization, basing this view on Moltke’s telegrams to 
Conrad. He ignores the statement of Moitke on the morning of the 31st 
of July that the German civil government was still completely in 
control of things and that he could do nothing in the way securing 
German mobilization unless the rumor of Russian mobilization was 
definitely confirmed. In the light of revelations by Dobrorolski, Palizyn 
and others as to the Russian preparations in 1914 we can now see that 
Moltke’s telegrams to Conrad were purely precautionary and came 
exceedingly, almost fatally, late. Seton-Watson follows Grey’s memoirs 
in representing Germany as opposed to all diplomatic proposals to settle 
the crisis and as urging Austria on so as to make the European war 
inevitable. Mr. Seton-Watson’s manual could have been safely broad
casted by Mr. Creel or used in the „War Issues“ courses in the Student 
R. O. T. C. classes in the autumn of 1918!

Further, there are serious errors in the details of Seton-Watson’s 
account. His unwillingness to trust Ljuba Jovanovich’s story concerning 
Pashieh’s revelation of the plot some weeks before its execution seems 
unfounded, as Jovanovich has dared Pashich to produce the documents 
in the case and Pashich has since remained silent. The version that 
the Central Committee of the Black Hand was „aghast“ wehn they 
learned of the Serajevo plot from Dimitrievich, and tried to halt it, 
is nonsense. The alleged power of the „Central Committee“ is largely 
a myth. Dimitrievich was the absolute master of the Black Hand, his 
associates were early informed about the plot, and there was no 
attempt to restrain him or call it off. Dr. Bogitschevitch has shown 
in the September 1926 issue of the K r i e g s s c h u l d f r a g e  and elsewhere 
that the Black Hand was by no means „at daggers drawn“ with the 
entire Serbian government, but worked hand in hand with many of 
the more prominent politicians of the time. The Saloniki evidence fully 
confirms this view. Seton-Watson does not make it clear just why 
„Serbia had every reason for avoiding a war with Austria“ in the sum
mer of 1914. Pashich and the Czar had felt quite differently about that 
question in the previous February. Likewise, in Dr. Boghitschevitch’s 
C a u s e s  o f  t h e  W a r  we find quite another picture of Austro-Serbian 
relations in 1912-13 from Seton-Watson’s version to the effect that Serbia 
Avas at this time ardently seeking a r a p p r o c h e m e n t  with Austria. It is 
highly significant that, as a most important point bearing upon the 
knowledge and complicity of the Serbian civil government, neither Mr. 
Schmitt nor Seton-Watson has anything to say of the scandalous rela-
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lions existing between the Serbian government and Milan Tsiganovitch, 
the most important confederate of Dimitrievich in 1914.

Mr. Schmitt concludes his section on the Serbian problem by 
the following sentence: „In the hangiing of the conflicting evidence 
Air. Seton-Watson exhibits far greater skill than Miss Durham. His book 
is a real contribution to our knowledge of an obscure subject.“ We 
would suggest that a much more accurate verdict would be about as 
follows: „In the technique of concealing or ignoring evidence damaging 
to his case Mr. Seton-Watson exhibits far greater skill than Miss 
Durham. His book is a real contribution to our knowledge of how to 
obscure embarrassing facts.“ It may safely be said that more evasive 
and fundamentally misleading work has yet been contributed to the 
literature of the K r i e g s s c h u l d f r a g e .  Certainly Mr. Seton-Watson will 
no longer be entitled to cast any stones at Leopold Mandl!

Those who have taken the view that the Serbian civil government 
and certain Russian officials were implicated in advance in the Serajevo 
plot need have no fears; they will have the pleasure of watching Air. 
Seton-Watson go into hiding as soon as the information already known 
is made public in systematic form by Miss Durham and Dr. Boghit- 
schevitch. Miss Durham’s S e r a j e v o  C r i m e ,  in factual content if not in 
tone, now seems a moderate and restrained version of the plot and its 
ramifications. In attempting to assess the relative competence and 
mastery of Miss Durham and Seton-Watson in handling the Serajevo 
question Mr. Schmitt might also have gained illuminating evidence by 
inquiring as to what has happened to Seton-Watson when he has faced 
Miss Durham on the public platform in England to discuss the 
Serajevo plot.

It is also worth mentioning that neither Mr. Schmitt nor Seton- 
Watson have seen fit to expand upon the interesting problem as to 
why, if the case of the Serbs, Czecho-Slovaks and Roumanians is so 
free from turpitude and the record of Austria-Hungary is so un- 
relievedly black, did these succession states feel it necessary to include 
in the arrangements connected with the Treaty of St. Germain a pro
vision that no use could be made of the Austrian archives dealing with 
matters pertaining to these succession states without the consent of the 
latter? One may further raise the question as to why these same suc
cession states have seen fit to set a very remote date at which scholars 
may for the first time make free use of the facts in the Vienna archives 
pertaining to their history in the period preceding 1914.

As bearing upon the relation of Serbia to the Serajevo assassina
tion it is pertinent and illuminating to learn that the Serbians now 
frankly admit that Colonel Dimitrievich has already become the 
greatest Serbian national hero, next to Karageorge himself, and that 
Serbian patriots predict that within another half century he will have 
completely eclipsed Karageorge in the esteem of the Serbs Printsip, 
the assassin, ranks third in the Serbian national trinity. Artamanov, 
the Russian military attaché in 1914, who was the intermediary between 
Dimitrievich and Russia, now holds a sinecure in the Serbian Foreign 
Office, and his sons are being educated at the expense of the Serbian 
government.

F. „ T h e  G e n e s i s  o f  t h e  W o r l d  W a r “

To come now, in conclusion to Mr. Schmitt’s strictures against my 
own modest preliminary contribution to the question of responsibility 
for the World War. In the first place, Mr. Schmitt raises the question 
of our relative competence in the field and as to my acquaintance with 
the documentary evidence. I would be the first to concede that Mr. 
Schmitt in all probability knows far more details about the diplomatic
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history of modern times than I do. If he does not, he has sadly wasted 
his time, because diplomatic history is only a minor diversion with 
me while it has absorbed all of the cerebral effort of which Mr. Schmitt 
has given any evidence. Yet, I am not unacquainted with the diplomatic 
history of Europe from 1870 to 1912, having conducted graduate 
university courses in the subject for some four years, and for the 
period from 1912 to 1914 I am quite willing to match my knowledge 
of the documents against that of Mr. Schmitt. This is, however, nothing 
to boast of, for it is not a serious task to read these through and digest 
them. It is quite true that I have not reproduced every document in 
the R e d  B o o k ,  the K a u t s k y  D o c u m e n t s  or the Stieve collection—I was 
not compiling a ten volume source-book. But Mr. Schmitt’s satement 
that there are many documents of great importance to which I do 
not refer is certainly unwarranted if taken in any sensible interpreta
tion. In a task like this it is naturally a matter of judicious selection 
from the standpoint of relevancy and cogency, and I defy Mr. Schmitt 
to cite any documents I have overlooked which would materially alter 
my interpretation of the situation from January, 1912, to August, 1914. 
Then, there is not only the necessity of knowing the content of docu
ments but also the matter of being able to use them intelligently.

Nevertheless, while I have real respect for Mr. Schmitt’s knowledge 
of the documentary basis of contemporary diplomatic history, his record 
is not quite unimpeachable. If it had been he would, for example, have 
been able to pounce with great gusto upon my statement on page 82 
to the effect that Germany did not suggest the retirement of Delcassé 
after the first Morocco crisis. We now know from the „Grosse Politik“ 
that she did, thought with the collusion of Rouvier and Delcassé’s 
French opponents. Likewise, last April Mr. Schmitt admitted to both 
myself and some Chicago reporters that he had not read No. 123 of 
the British B lu e  B o o k  describing the proposal of Lichnowsky that Great 
Britain remain neutral in return for the German respect of Belgian 
neutrality, and yet this is the most important document in assessing 
the war-guilt of England, the European country on the history of which 
Mr. Schmitt is most expert! He should also have familiarized himself 
with the important documents in the appendix to Stieve’s book which 
he reviewed in the article under discussion. Likewise, in his review 
article in the S a t u r d a y  R e v i e w  o f  L i t e r a t u r e  for November 20th, 1926, 
Mr. Schmitt makes the astounding statement that Germany originated 
the policy of European alliances and the practice of conscription.

I have followed here, as elsewhere, the practice of citing a liberal 
number of the best secondary authorities, but this has been intended 
as a supplement to the documents and not as a substitute for them. 
Mr. Schmitt complains that I have not been critical in my reliance 
upon secondary authorities, citing my use of Morhardt, Ewart and 
Stieve as examples. I have used Morhardt but slightly, and then in
variably in connection with French policy, concerning which he knows 
much more than either Mr. Schmitt or myself. Undoubtedly Morhardt 
is biased in his judgment of England, but 1 have not used him on that 
subject. As to Ewart, no one can well call in question his resolute 
detachment and keen logical powers. Mr. Schmitt contends that I have 
„swallowed whole“ Dr. Stieve’s book on the relation of Izvolski to the 
World War. The fact is that I neither swallow nor reject Dr. Stieve’s 
excellent work. Only on page 323 have I relied upon his personal 
interpretation of the Franco-Russian policy. What I have done is to 
make my footnote references in Chapter IV to the documents in this 
work, which has been translated into English, rather than to the Livre 
Noir or the Stieve collection of documents in German. In this way 
curious or interested readers not familiar with the European languages 
would be able to refer to the documents directly. Where there were rele-
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vant documents not in Stieve’s book I referred to his collection of the 
Russian documents.

In describing my handling of the Serbian problem Mr. Schymitt 
has quite misrepresented me. He sates that I have followed Miss 
Durham, whereas it should be evident to any reader that I relied 
chiefly upon Professor Fay. In my remark about the truth lying 
somewhere between the versions of Miss Durham and Seton-Watson, 
it was clear from the context that I did not have reference to the major 
issues at stake, but to the somewhat irrelevant controversy over minor 
matters which constituted the burden of Seton-Watson’s review. I had 
already declared my belief that on all important matters connected 
with the Serbian problem Professor Fay and Miss Durham were correct. 
While claiming that I have ignored Seton-Watson’s challenging of 
Leopold Mandl, Mr. Schmitt does not mention the challenging of the 
adequacy and credibility of Mr. Seton-Watson’s evidence and witnesses 
as to the Serajevo plot by Miss Durham and Dr. Boghitschevitch. But 
even if Mr. Schmitt were accurate in his worst charges of lack of 
critical acumen in using my authorities, my sinning could scarcely 
equal his in regard to Poincaré and Seton-Watson.

Mr. Schmitt raises a great rumpus here as elsewhere because I 
did not make much of the fact von Jagow lied about his partial 
previous knowledge of the Austrian ultimatum. But why single out 
Jagow as a liar in a crisis in which all the diplomats were lying? 
Especially when this lie of Jagow’s had little bearing upon the ques
tion of war guilt. No sensible student of the war guilt problem believes 
that Jagow in any way influenced the formulation of the ultimatum. 
But while on this subject of lying about the Austrian ultimatum, has 
anybody noticed Mr. Schmitt calling attention to Grey’s deliberate lie 
to Liehnowsky on July 20, 1914? Though Grey had learned of the 
general import of the Austrian ultimatum on July 16th, he told Lich- 
nowsky on the 20th that he knew nothing of its nature. Not too much 
should be made of either of these lies, but one was certainly as bad 
as the other.

Further, if I do not cite enough documents to suit Mr. Schmitt, he 
himself has not shown enough acquaintance wath the best secondary 
works which would have saved him from many blunders and misinter
pretations. Most of the more important European authorities on the 
war-guilt problem not only know the documents as well or better than 
Mr. Schmitt or myself, but have also had the advantage of knowing 
intimately the chief figures in the army and civil government of their 
respective States and of other countries as well. This has made it 
possible for them to use the documents much more intelligently than 
Mr. Schmitt and I can possibly exploit them, as well as to draw upon 
a rich fund of personal knowledge. When I had the privilege this 
summer of sitting in on war-guilt discussions with men like Wiesner, 
Montgelas, Demartial, Boghitschevitch and others of this type I often 
wondered at the temerity of men like Mr. Schmitt and myself in 
assuming to touch the problem of war-guilt at all.

The other point raised by Mr. Schmitt is his allegation that I do 
not present an orderly account of the crisis of 1914. What he means 
is that I do not make use of the strictly chronological method, but 
take up the situation country by country. This method was determined 
upon after careful consideration of the possible alternatives. It is the 
only method which makes possible a detailed treatment and still allows 
the average and non-expert reader to follow the narrative with interest 
or intelligence. The strictly chronological presentation, lumping all 
countries together, may be read by experts but is hopelessly confusing 
to the intelligent amateur who desires to inform himself. Further, the 
method which I have followed is obviously the best if one is chiefly
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crisis of 1914. Whatever my own wishes, then, I was limited to this 
mode of procedure is I wished to write an „introduction“ to the war- 
guilt problem. Then, there is no need for another strictly chronological 
treatment until new and revolutionary documents appear, as this method 
has been utilized by Count Max Montgelas whose detailed knowledge 
of the documents and events in the period from July 23rd to August 
4th, 1914, is probably unrivalled by that of any other person now alive.

Moreover, I contend that the method of treating the situation 
country by country really gives the most accurate picture of the policy 
of each State and of the conduct of its officials. Contrary to Mr. 
Schmitt’s allegation (p. 143), there were no important changes of policy 
on the part of any country from July 23 rd August 4th. The diplomats, 
statesmen and soldiers did not vary their policy with each new batch 
of telegrams. There were changes in details but few in basic policy. 
Austria was determined to punish Serbia, at the risk of a European 
war unless England intervened. Germany was determined to give 
Austria a free hand unless Serbia capitulated or the Austrian policy 
seemed likely to bring on a World War. Russia was determined to use 
the Austrian policy with respect to Serbia as the occasion for precipitat
ing a European war unless Austria backed down so markedly as to 
put Russian aggression in so bad a light as to keep England neutral. 
France was determined to come in if Russia and Germany engaged 
in combat. England was determined to come in if France was involved 
in war with Germany. These policies were persisted in throughout. 
Austria began to waver only at the end and then too late to avert 
hostilities which were precipitated by Russia. Germany acted to restrain 
Austria only after Russia threatened the peace of all of Europe and 
after English neutrality began to appear doubtful. The most striking 
thing about the July crisis in 1914 is how little the settled policies and 
anticipated procedure of the various diplomats were altered or modified 
by the events of the fatal two weeks following July 23 rd.

After examining Mr. Schmitt’s list of my statements for which he 
alleges I do not offer proof, of my errors of fact, and of my sins of 
omission (pp. 144-5) I would modify or qualify only one statement in 
the light of Mr. Schmitt’s criticism, namely, that about the relation 
between the French mobilization and the German proclamation of a 
state of imminent war. This should read: „The French did not wait for 
the German general mobilization, but used the German proclamation 
of a state of imminent war as the justification for their mobilization 
order.“ None of the alleged omissions possess any significance in 
assessing the question of war-guilt, and the Kaiser’s conferences with 
officials on July 5th are fully covered in the excellent quotation from 
Professor Fay on page 242. The Kaiser would have been an idiot if he 
had left for his vacation without such conferences. And Mr. Schmitt 
well knows that in his conferences of July 5th, 1914, the Kaiser was 
of the opinion that there would be no European war, and that the 
officers should not be recalled from their vacations. He left orders that 
no warlike measures should be undertaken. Mr. Schmitt’s allegation that 
the German inquiry as to what France intended to do in the crisis 
justified the French decision on war is one of the most amusing 
examples of what Lévy-Bruhl would call his „pre-logical“ mode of 
thinking.

Mr. Schmitt’s treatment of England’s attitude towards Belgium, of 
Poincaré in St. Petersburg, and of the Russian mobilization is the typical 
one characteristic of the „pussy-footers“ and „die-hards.” Like Grey 
he attempts to escape the implications of the German proposal to 
England that England remain neutral on condition that Germany keep 
out of Belgium, refrain from attacking the French channel ports, and
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guarantee the integrity of France. He states that this was not an official 
German „offer“ but only a suggestion by the German ambassador. Grey 
treated it in 1914 as though he understood it to be an official and 
formal offer, and Lichnowsky has shown that he was authorized to 
make this suggestion. But whether the offer was official or not Grey 
indicated that he would not accept it in any case. No country ever 
had less incitment to make war upon another than England had to 
go in against Germany up to August 3rd, 1914, but Grey had made 
the decision by this time. Yet Mr. Schmitt declares Grey „passionately 
and sincerely devoted to peace.“ Even Grey himself in his memoirs 
refutes Mr. Schmitt’ denial of the truth of my assertion that „England 
in 1914 was determined to go to war if France did.“ Grey admits that 
he would have resigned if England had not followed France, irrespec
tive of the Belgian issue.

Mr. Schmitt contends that there is no documentary evidence that 
Poincaré assured the Russians that the Austro-Serbian dispute would 
be adequate as the „Balkan incident“ which would call forth the 
French fulfilment of the terms of the Franco-Russian military alliance 
and bring France into the prospective war on the side of the Russians. 
Had Mr. Schmitt read Stieve’s book before he reviewed it, he would 
have learned that the document I cite on page 322 is a genuine one 
which Dr. Stieve obtained permission to print from the British archives. 
Further, we know from Paléologue that when Poincaré left Russia he 
told Paléologue that he must not allow Sazonov to weaken in his 
menacing attitude towards Austria.10 Even Fabre-Luce admits that after 
Poincaré’s Russian visit, there was only the slightest possibility of 
averting the European war.

Mr. Schmitt ridicules my contention that Russian diplomacy in 
July, 1914, was a barrage to gain time, holds that the Russian mobiliza
tion was merely „likely to produce war,“ states that Russia waited six 
days before mobilization, gave diplomacy every chance, and mobilized 
merely because German pressure had yielded nothing. He ignores the 
fact that this diplomatic „barrage“ was specifically provided for in 
the Russian military protocol of November 8th, 1912, where it was 
stated that to gain time on Germany, „Our military measures must 
be masked by clever pretended diplomatic negotiations in order to lull 
the fears of the enemy as completely as possible.“ He likewise seems 
unconscious of the fact that in 1915 General Palizyn, Russian chief of 
staff, boasted that this had been the Russian procedure in the July 
crisis of 1914: „Our mobilization struck the Austrians like a thunder
bolt. It was then too late for them. They had become involved with 
Serbia. The Germans, too, permitted the first days to lapse without 
action. Altogether we gained twelve days. Our enemies committed a 
huge blunder (by regarding Russian diplomatic efforts as sincere) and 
conceded to us at the same time an incalculable advantage.“ Mr. Schmitt 
also fails to indicate that, while the Russians waited six (actually five) 
days to mobilize, they really began their military preparations for 
immediate war on July 24th—just as soon as they heard of the terms 
of the Austrian ultimatum to Serbia. He does not point out that the 
terms of the Franco-Russian military alliance did not say that mobiliza
tion made war „likely,“ but stated unequivocally that „mobilization is 
war,“ or that Dobrorolski frankly admits that the war was „on” as 
soon as the mobilization order had been put on the wires about six 
o’clock on the evening of July 30th, 1914. Dobrorolsky frankly states 
that Russian diplomacy in July, 1914, was a barrage, as I have con
tended. Nor does Mr. Schmitt state that the Russian mobilization had

10 All fully confirmed by the British Documents. 
Háborús felelősség 8
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been decided upon before Germany had been given time enough ta 
restrain Austria or that Austria’s resistance was already breaking, in 
spite of Moltke, when hostilities were forced by the premature Russian 
mobilization and the Russian refusal to demobilize. Sazonov was opposed 
to any conference relating to Austro-Serbian relations and announced 
early in the crisis that Russia would tolerate no outside interference 
in her policy in regard to Austria. This, rather than Germany’s attitude 
toward a conference, was what made it difficult for Grey to consider 
restraining Russia in 1914. As we pointed out above, Mr. Schmitt errs 
amazingly in representing the grave military danger with which Ger
many was confronted through the Russian mobilization as no more 
serious than the dubious diplomatic humiliation to which France and 
Russia would have been subjected in case they had been compelled to 
watch Austria proceed with the legitimate punishment of Serbia.

Mr. Schmitt rests his attack upon the revisionist theory of war- 
guilt chiefly on the ground of the Moltke telegrams to Conrad (which 
I mentioned not twice, as Mr. Schmitt states, but three times) which, he 
alleges, prove that Moltke wanted war and held Austria throroughly in 
line with his bellicose purposes. We now know beyond any reasonable 
doubt that Moltke did not desire a European war, lacked self-confidence 
in the crisis, and was by no means sure of the outcome. The telegrams 
which Moltke secretly sent to Conrad were purely precautionary, and, 
in any event, were sent after the prospect for peace had been ruined 
by the Russian mobilization. It is of no avail for Mr. Schmitt and 
Seton-Watson to allege that Moltke sent these telegrams before he 
absolutely knew of the Russian general mobilization. He had much 
corroborative information confirming the rumors of mobilization before 
he sent the telegrams, and his telegrams d i d  n o t  make war inevitable 
as did the Russian mobilization.11

It will be noted that Mr. Schmitt does not care to challenge speci
fically my assertion that Russia had no legitimate justification for 
intervening in behalf of Serbia in 1914, but, as Lowes Dickinson points 
out, th i s  in  t h e  p i v o t a l  a n d  c r u c i a l  p o i n t  in  t h e  w h o l e  c o n t r o v e r s y  as  
t o  th e  i m m e d i a t e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  W o r l d  W a r .  The fact that Ger
many and Austria desired only a local punitive war (which, to be 
strictly accurate, Germany did not desire after July 25th) is not affected 
by their recognition that Russia m i g h t  precipitate a general war over 
this local war. The onus falls upon Russia here rather than upon the 
Central Powers, unless it can be shown that Russia’s safety was at 
stake—a claim which not even Mr. Schmitt has ever dared to advance. 
Bethmann-Hollweg was certainly chiefly interested in preventing war, 
but, if it had to come, he wanted to make it clear that Russia had 
taken the initiative—obviously a wholly legitimate desire which in no 
way compromises the genuineness of his efforts for peace. And in 
the end Mr. Schmitt scarcely dares to go further than Fabre-Luce’s 
famous war-guilt formula, which I enthusiastically approved in my 
book, to the effect that „the gestures of the Central Powers made war 
possible; those of the Entente made it inevitable.“ This is certainly the 
only intelligent interpretation of the last sentence in the first paragraph 
on page 147. Mr. Schmitt’s last thrust to the effect „as an attempt to 
set up a new doctrine of unique Franco-Russian responsibility the book 
must be unhesitatingly rejected” is true in a sense not intended by 
Mr. Schmitt. If one were to hesitate he might be convinced, not because 
of any merit on the part of the author but because of the inescapable 
logic of the facts when intelligently organized and honestly interpreted. 11

11 See above for Berchtold’s statement that the Moltke telegrams 
had no influence on Austrian policy.
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Certainly I would be the last to pretend that my book is the 
final word on the question of war guilt, but if this is the most that 
Mr. Schmitt can do to discredit it I have been more successful than 
I have ever dared to hope. Further, should I rewrite the book now, in 
the light of materials which have appeared in the last year and those 
which I was able to accumulate in Europe last summer, I should be 
both inclined and able to make the case against the Entente at least 
twenty-five per cent stronger than I have.

Nor have I any apology to offer for the general type of book 
which I have written, even though Mr. Schmitt brands me as „anything 
but dispassionate.“ I did not pretend to be writing for the purpose of 
being advanced from an assistant professor to an associate professor 
in the conventional American university. Had I been angling for a 
promotion in academic historical circles I should not have chosen any 
subject bearing upon the war-guilt problem, but would have written 
with the most immaculate restraint and the most approved indecisiveness 
upon some such highly relevant and stirring problem as scutage, 
knight-errantry, the Legend of the Year 1000 or the historiography of 
the Donation of Constantine. What I was endeavoring to do was to 
make a modest dent upon public opinion with respect to one of the 
most important of contemporary issues. For this purpose the style and 
tone of the book were, it still seems to me, very well adapted. My only 
regret is that the book is not a better one of the same general character.

Nor can Mr. Schmitt get very far by any allegation that my book 
is designedly pro-German and pro-Austrian and written with the 
underlying desire to attract favorable attention from the Central Powers. 
If I had been writing for that purpose I would have done a better of 
work from that angle. Only those who have actually acquainted 
themselves witn the facts can adequately appreciate how far my book 
is from pleasing the conventional German and Austrian. The Germans 
bitterly resent my assertion that up to 1912 the German policy was as 
unwise and inciting as that of the Powers of the Entente and they are 
even more irritated at my moderation toward Sir Edward Grey. The 
German radicals look askance at my acquittal of the Kaiser of an 
open determination upon a European war, while my progressive inclina
tions make me a legitimate object of suspicion to the nationalistic and 
monarchist circles. The book is even less satisfactory to the Austrians. 
They deny the accuracy of my basic charge against Austria, namely, 
that she planned the ultimatum to Serbia deliberately in such a fashion 
as to make it probable that Serbia would reject it and thus furnish 
the excuse for the Austrian punitive expedition into Serbia. And many 
Austrians further contend that I grossly under-estimate the incendiary 
influence of Germany upon Austria in the crisis of July, 1914. My 
treatment of war-guilt is about as popular with the conventional Ger
mans and Austrians as J. T. Adams’ „Revolutionary New England“ is 
with the average chapter of the Daughters of the American Revolution. 
Candid German and Austrian scholars, of course, welcome such advan
ces in objectivity as the book shows as compared with the works of 
Hazen and W. S. Davis.

And those who contend that my contributions to the war-guilt 
controversy have consisted solely in typing in my name on manus
cripts furnished from Haus Doom are in for a rude shock when they 
acquaint themselves with the views held on this subject by His Majesty. 
They will find that he differs from me both in general interpretation 
and in detail. He has no antipathy towards Sazonov, Izvolski, Poincaré 
and Delcassé but believes that the War was laureted by the interna
tional Jewish bankers and Free Masons, who desired to destroy the 
national State system and orthodox Cristianity, and used first Edward

8 *
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VU and later Sir Edward Grey as their stupid and willing tools. He 
regards England as infinitely more guilty in the circumstances than 
France or Russia.

G. C o n c l u d i n g  O b s e r v a t i o n s

Mr. Schmitt errs to a large extent is his judgment as to war-guilt 
chiefly because he hopelessly confuses two quite different matters— 
namely the general diplomatic background of 1914 (better 1912) and 
the crisis of July-August, 1914. His conception of the former is quite 
correct. There is divided—perhaps equal—responsibility here, and the 
system of alliances were responsible for this situation. We may grant 
that war could not have come without the alliances, but in 1914 it 
was France and Russia who forced the issue to an armed European 
conflict. The worst that can be said the Central Powers is that they 
made it possible for France and Russia to do so—and surely their 
provocation and justification in the Serajevo murder were great.

A sensible view of war guilt consistent with the facts would seem 
to be that with respect to the basic causes of the World War, namely, 
nationalism, imperialism, economic rivalry, armaments, etc., there was 
divided and relatively equal responsibility. Likewise, there was about 
equal responsibility for the diplomatic alignments and controversies in 
the period from 1870 to 1912, though certainly the Triple Alliance was 
more pacific in its objectives than the Triple Entente. From 1912-1914. 
however, France and Russia took the lead in the aggressive diplomacy 
which helped to create the specific situations that made the war possible 
in 1914. In the crisis of July-August, 1914, the responsibility for 
bringing about a European war was almost exclusively that of the 
Serbian plotters and the French and Russian leaders. While we should 
agree with Mr. Schmitt and Mr. Dickinson as to the dangerous and 
menacing situation created by the European system of anarchy and 
alliances in 1914 and as to the necessity of supplanting this system by 
one based upon international control and compulsory arbitration of 
disputes, yet, in the interest of truth, it is also desirable to combat the 
notion of the inevitability of war in 1914. It vas the specific personalities 
and policies controlling matters in 1914 which brought on the war. 
This assertion can be substantiated by simply asking Mr. Schmitt and 
Mr. Dickinson if they believe that there would have been any war in 
1914, following the assassination of the Archduke, if Tisza had been in 
charge of Austrian foreign policy, Caillaux in control in France, Ko
kovtsov, Russian Foreign Minister, and Lord Morley in charge of British 
foreign policy? The crisis of 1914 developed into a general war because 
it was admirably adapted to exploitation by those who desired a general 
conflict. At the same time, it is difficult to imagine a crisis, arising out 
of an incident so conspicuous as the murder of Franz Ferdinand, which 
could have been more readly handled w i t h o u t  w a r  by a truly pacific 
and decisive group of European foreign secretaries.

NOTE
Professor Schmitt hazarded no reply to my rejoinder, but he 

secretly circulated a mimeographed sheet among American historians. 
In it he made certain corrections which I acknowledge and accept. He 
states that was reported to me as a lecture at the University of Penn
sylvania was an informal discussion with some graduate students there. 
He holds that he did not mean that he had not read of Lichnowsky’s 
offer to Grey concerning Belgium, but had forgotten it at the time of 
my visit to Chicago in April, 1926. Have no desire to enter into any 
personal issues raised.
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Those who regard the writer’s strictures on Professor Schmitt as 
too severe are invited to investigate Professor Schmitt’s subsequent 
writings on the problem of the outbreak of the War, such as his articles 
in C u r r e n t  H i s t o r y  for March and December, 1927; the S a t u r d a y  R e v i e w  
o f  L i t e r a tu r e ,  November 20, 1926, February 19, 1927, and April 16, 1927; 
the C h r i s t i a n  C e n t u r y ,  March 3, 1927; and the A m e r i c a n  H is to r i c a l  
R e v i e w ,  July, 1927. The Schmitt-Kanner Myth Is demolished by Pro
fessor Fay in the A m e r i c a n  H is to r i c a l  R e v i e w  for January, 1927, and 
by Count Montgelas in C u r r e n t  H i s t o r y  for April, 1927. His latest myth 
about Germany, the Russian mobilization and the German declaration 
of war on Germany is dealt with by the present writer on the basis of 
European interviews in the A m e r i c a n  H is to r i c a l  R e v i e u  for January 
and July, 1928. As a representative sample of Professor Schmitt’s recent 
reasoning let us quote from Professor Schmitt’s review of the British 
Documents in the C h r i s t i a n  C e n t u r y  for March 3, 1927. Dealing with 
the reason for the British decision on war he says: „It is perfectly 
clear that it was the German violation of Belgian neutrality which 
forced a decision, and even then Germany was given a chance to 
withdraw.“ No comment will be necesary for students of the war-guilt 
problem. Others may well compare this with Crowe’s memorandum of 
July 25th or with Grey’s own admission in his Memoirs that he would 
have resigned had he not been able to put England into the War 
irrespective of the Belgian issue.

K ö n y v i s m e r t e t é s e k  é s  L a p s z e m lé k .

A  t ö r t é n e t í r á s  t ö r t é n e t é r ő l .  — Histoire et Historiens depuis cin
quante ans. Méthodes, organisation et résultats du travail historique de 
1876 à 1926. Recueil publié à l’occasion du cinquantenaire de la Revue 
Historiqire. 2 kötet. Páris 1927. Librairie Félix Alcan. XVII és 758 1.

A Revue historique francia folyóirat félszázados jubileumát azzal 
a szerencsés ötlettel ünnepelte meg, hogy az egyes országok vezető 
historikusait hazájuk történetirodalmának az elmúlt évszázadból való 
ismertetésére kérte fel és a beérkezett tanulmányokat, inkább jelenté
seket két kötetben közzétette. A tudomány hálás lehet ezen ankét meg
tartása iránt és elismeréssel kell forgatnunk a tanulságokban gazdag 
gyűjteményt, de lehetetlen el nem hallgatnunk azt a benyomást, milyen 
kevés figyelmet és értékelést talált a legújabb kor története azoknál a 
historikusoknál, kik hosszú életpályájuk javát egy békés időszaknak 
követelményekkel fel nem lépő, nyugalmas éveiben futották be.

A francia betűrend szerint az első tanulmány F u e t e r  E d e  zürichi 
professzor tollából mindössze T r e i t s c h k e  és S y b e l  munkáinak méltatá
sára szorítkozik, az újabb alkotások közül csak B r a n d e n b u r g  E r i c h  
professzornak Reichsgründung című munkáját (Berlin 1916. II. kiadás 
1924) említvén meg, mert S t e r n  A l f r é d  zürichi professzor tízkötetes 
munkáját a XIX. század történetéről (Geschichte Europas. 10 kötet. 
Stuttgart 1894—1924) svájci munkának kell számítanunk. A huszadik 
század okmánygyüjteményeiről és Bismarck-kutatásairól egy szóval 
sem emlékezik meg. — Az osztrák történetírást O t t e n t h a l  bécsi pro
fesszor ismertette, kiemelvén az 1848 előtti korra vonatkozólag S r b i k  
nagy művét Metternich hercegről (Metternich, der Staatsmann und 
Mensch. 2 kötet. München 1925), F r i e d  j u n g  professzor műveit az 1848—66. 
mozgalmakról (Oesterreich 1848—1866. 2 kötet. Leipzig 1908—12 és Der 
Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland. 2 kötet. IX. kiadás 
1912—13), valamint R e d l i c h  J ó z s e f  munkáját Ausztria újabb történeté
ről (Das österreichische Staats- und Reichsproblem 1848—1918. I—II. 
kötet. Leipzig 1920—26). — F i jp n t ï e  gandi professzor csak monográfiákat 
talált Belgium újabb tört^rá^^o^atícozólag, .de .megemlítette, hogy
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a Commission Royale (THistoire 1912-ben hozzáfogott a kortörténeti 
források közzétételéhez. — Bulgáriából egy munkát sem találtunk. — 
Dánia történetirodalmából Linvald levéltáros a nemzeti történelemre 
vonatkozó gyűjteményes munkák felemlítésére szorítkozott. — Ugyanez 
áll Spanyolországra nézve is, hol sok jelentős munka megemlítése ma
radt el. — Finnországról csak Schybergson adott összefoglaló művet 
1809-től 1919-ig, mely azóta német fordításban is megjelent. — Francia- 
országból Halphen professzor egyedül az 1870—71. háború előzményeire 
vonatkozó okmánygyüjteményt (Origines diplomatiques de la guerre de 
1870—71) tartotta érdemesnek megemlíteni, év- és kötetszám nélkül, holott 
a francia kortörténeti irodalom igen gazdag. — Az angol történetírást 
Bémont ismertette, csak Haléoy művét nevezvén meg (Histoire du 
peuple anglais au XIX-me siècle. 4 kötet. Paris 1910—26) és a Cambridge 
History of British Foreign Policy 1783—1919 (3 kötet. Cambridge 
1922—23) című, nagy sietséggel összeállított alkalmi munkát, mellőzvén 
ezeknél sokkal fontosabb egyéb kiadványokat. — Görögország igen 
előnyös ismertetésre talált Driault és Lhéritier közös tanulmányában, 
mely a legújabb korra is kiterjeszkedik. — Magyarországról Marczali 
professzor nem említette meg — néhány értekezést kivéve — a huszadik 
század magyar történetírását és a Történelmi Társulat nagy kiadvány- 
sorozatát. — Olaszországról is csak vázlatot találunk, a kortörténet 
mellőzésével. — Norvégia történetírása a régibb korok ismertetésére 
szorítkozott, de alig találunk valamit Hollandia, Lengyelország és Por
tugália irodalmából is. Románia történetirodalmát Jorga professzor csak 
vázlatosan ismertette. — Oroszország kimerítő méltatásra talált Kareev 
pétervári professzor tollából, de külön nem emlékezett meg a legújabb kor
nak egyébként gazdag irodalmáról. — Svédország történetéről csak álta
lános jellegű és inkább a XVII. századra súlyt fektető ismertetést talá- 
hink. — Svájc történetirodalmáról csak Oechsli Vilmos művét találjuk 
megemlítve (Geschichte der Schweiz im XIX. Jahrhundert. I—II. kötet, 
1798—1830. 1903—13), melyből a III. kötet is megjelent. Folytatását
1848-ig Gagliardi zürichi professzor, az ismertetés írója vállalta el. — 
A cseh történetírást Susta prágai professzor kimerítően ismertette, de 
nem adott közelebbi címeket. — A török történetírás nem adott újabb- 
kori munkálatokat. — A jugoszláv történetírást alkatelemeire kellett 
bontani, de a horvát történetírás még nem terjeszkedett ki a XIX. szá
zad összefoglaló történetére, a szerb részben pedig mellőzve látjuk a 
jelentős kortörténeti irodalmat. — Amerika történetírásának súlypontja 
természetszerűleg az utolsó évszázadra vonatkozik és ezért a Latin 
Amerika, Kanada és Egyesült Államok történetírásáról szóló jelentések 
nagyrészt a legújabb korra vonatkozó munkálatokat tartalmaznak.

Nagyban és egészben a beszámoló nem elégíti ki a hozzáfűzött 
várakozásokat. Vannak értékes és tanulságos részletei, de azokat nagy 
hiányok, helyesebben elhagyások ellensúlyozzák, nem adván hű tükrét 
annak a nagy fellendülésnek, mely a történetírás terén a XX. század
ban világszerte tapasztalható.

Mitis Oszkár báró: Das Leben des Kronprinzen Rudolf. Mit Briefen 
und Schriften aus dessen Nachlass. Leipzig. Insel Verlag. 1928. 476. 1.

Rudolf trónörökös talányszerű sorsát Mitis báró a bécsi állam
levéltár aktái alapján, de a művelt nagyközönséghez szólva, könnyen 
érthető, tetszetős munkában ismerteti. Ami annál könnyebb, mert a trón
örökös politikai hatásköre talán még Ferenc Ferdinánd trónörökösénél 
is kisebb volt, mert atyja minden fontosabb államügyben magának 
tartotta fenn a rendelkezést. Az első fejezetek nagyrészt magántermé
szetű közléseket adnak, csak a il-dikben foglalkozván először politikai 
kérdéssel. Ott olvassuk, hogy atyjával együtt mindketten felülemel
kedtek a nemzeti vonásokon; de amíg atyja semmiféle irányhoz nem 
kötötte magát, addig a trónörökös a nemzetköziség és a világpolgárság 
felé hajlott. Egyik sem találta meg Ausztria sokféle nemzetiségei között
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az igazi nacionalizmust, ami birodalmukból mindvégig hiányzott, de 
mindketten egyformán tartózkodtak attól, hogy a magyar nemzet érté
kelésében és kedvelésében tovább menjenek annál a határnál, ahol az 
együttérzés a lajtántúli közvéleményt nyugtalaníthatta volna. Mitis 
ezen a téren talán még rajtok is túltesz, mert az uralkodónak és örö
kösének tartózkodásából az összmonarchiára nézve destruktív magyariz
mus ellen tesz kirándulást, aminek Rudolf trónörökös nem adta jelét. Még 
a Hentzi-eset alkalmával sem, amikor pedig az ellentét Ausztria és 
Magyarország között meglehetősen kiélesedett. A külügyek iránti érdek
lődését a vonatkozó jelentések elvonása tompította el, úgy hogy véle
ményei általánosságokban mozogtak és ez az általános keret, a konkré
tumtól való távolodás vitte őt lassan az elmúlás felé.

Fölötte érdekesek a függelékben közölt levelek (247—399. 1.), me
lyekből majdnem többet meríthetünk, mint a rövid fejezetekből, vala
mint a bécsi államlevéltárnak Rudolf trónörökösre vonatkozó iratai 
(399—445. 1.), melyek egy későbbi életrajz megírásához nyújtanak érté
kes adalékokat.

R e d l i c h  J ó z s e f :  Kaiser Franz Joseph von Oesterreich. Eine Bio
graphie. Berlin 1928. Verlag für Kulturpolitik. 491 1.

Redlich József, a professzor és államférfi teljes joggal igényeli 
magának azt a várakozást, mellyel munkája elé néztek. Bagger és 
Tschupik jelentéktelen kísérletei után jól eső megnyugvással vehetjük 
kezünkbe a félezer oldalas munkát, melyhez a szerző nem adott biblio
gráfiát és okiratjegyzéket, de a névmutatóban felsorolta mindazokat a 
nagy államférfiakat, akiket Ferenc József hétévtizedes uralkodásának 
széles galériáján szerepelni láttunk és akiknek legnagyobb részét Redlich 
maga személyesen ismerte. Csupán az az egy okoz csalódást és kény
szerít bennünket az elgondolkodásra, hogy miért kell egy osztrák történet
írónak, államjogásznak vagy politikusnak, aki oly magaslatra emel
kedik, ahonnan Középeurópa történetének hét évtizedét áttekintheti, sőt 
átfoghatja, valami formában, de következetesen Magyarország ellen 
fordulni. Vájjon a tények követelik-e a beállítást, vagy politikai szük
séglet indokolja meg? még senki sem tudta megmagyarázni nekünk. 
Tudomásunk szerint a magyar tudománynak a hivalkodás sohasem volt 
gyengéje, de még ha lett volna és ezzel a külföldi tudományosságnak 
hűvös bírálatát kihívta volna is, e bírálat csak bizonyos határon belül 
volna tárgyilagosnak tekinthető. Az a közös alap azonban, amelyen 
kozmopolita és nacionalista, germán és szláv, centrálista és foederálista 
osztrák történetírók egységes beállítással Magyarország ellen kezdenek 
háborút, merőben érthetetlen. így mérlegelve a hatalmas életrajzot, 
melyet a többi világnyelvre is le fognak fordítani, sajnáljuk, hogy 
Redlich annyi tapasztalat és szemlélet után és oly magaslatra emel
kedve sem tudott eltávolodni attól, hogy a magyar nemzet ezeréves 
függetlenségi harcában ne az osztrák kormánykörök ingerlését lássa, 
hanem épen olyan komolynak tekintse azt, amilyen komoly a nagy és 
a legnagyobb nemzetek harca és küzdelme volt. Különben kénytelenek 
vagyunk a bírálat vésőjével a tényékhez nem tartozó megjegyzéseket 
és a tényekre nem építhető következtetéseket lefaragni; kétséget nem 
szenved, hogy ha e faragást a szerző vésőjével végeznénk el, akkor az 
egész művelt világot szembefordítaná tárgyilagos kíméletlenségünkkel. 
Kezdve a szabadságharctól egészen addig a megállapításig, miszerint 
Tisza István csak azért nem akart háborút, mert az uralkodó sem akart 
és a maeyar miniszterelnök nem mert vagy nem akart eltérni attól, 
amit uralkodójáról feltett, a magyar nemzeti és államcélnak abszolút 
félreismerésén és Tisza nem ismerésén alapulhat. Ez az óvatos és a 
külföldi tudomány részéről kétségbe nem vonható, kényelmesen elfogad
ható megállapítás csak egyik láncszeme Redlich beállításának; a láncot 
szemeire szétszedni és a tényeknek megfelelően újra összerakni a magyar 
történetírásnak volna hálás és kötelességszerű feladata.
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P a lé o lo g u e  M ó r ic :  Les entretiens de l’impératrice Eugénie. Páris,
1928. Plon. 276. — A kiváló francia diplomatának eleven tollal megírt 
feljegyzései Eugénia francia császárnéval folytatott beszélgetéseiről, 
melyekben III. Napoleon császár politikai törekvéseinek igazolása mel
lett egész sorozata vonul el szemeink előtt a korabeli eseményeknek és 
nagy kérdéseknek (a középeurópai kérdés, XIII. Leó pápa diplomáciája, 
a keleti kérdés, a német-francia háború, Rudolf trónörökös tragédiája 
stb.). A munka élénk feltűnést keltett és minden világnyelvre lefor
dították.

Noack, Ulrich: Bismarcks Friedenspolitik und das Problem des 
deutschen Machtverfalls. Leipzig 1928. Verlag von Quelle und Meyer. 
XVI és 500 1.

Azon ismertetések és feldolgozások között, melyek a német külügyi 
akták alapján eddig létrejöttek. Noack hatolt a legmélyebben annak a 
változásnak a tanulmányozásába, mely a világháború eredményeként 
előállott. Igen helyesen abban jelölte meg e változást, amiben talán 
magunk szeretjük legkevésbbé megismerni: Ausztria-Magyarországnak 
megváltozhatlanul végérvényes elmúlásában. Művéből már kivehető az 
az eredmény, amely felé a további kutatás és szemlélődés haladni fog: 
végigkíséri a Habsburg birodalom útját XV. századbeli kialakulásától 
egészen addig, amikor utolsó változatában — mert a kettős monarchia 
kétségtelenül csak utolsó változatnak tekinthető — végleg felbomlott és 
történelmi élete befejezettnek volt tekinthető.

Művét, mely a további elmélyedés előtt meglepően tág teret nyit, 
öt részre osztja fel, sorra véve a balkáni kérdés felújulását (1876—79), 
a három császár szövetségét (1880—85), az angol és orosz hatalmak 
közötti közvetítést (1885—87), az ingadozást (1887) és a döntés előkészí
tését (1887—89). A felosztás így, a tárgyalás érdekességének ellenére is, 
csonkának látszik, mert elhagyja épen azt az öt évet, melyek a keleti 
kérdés felújításához vezettek és nem ismertet meg a döntéssel, mely 
Bismarck választani nem tudása (Ausztria és Oroszország között) és 
Anglia elutasítása következtében, magától következett.

A munka széles látókört árul el és nem a szerző hibája, hogy ha 
szélesen megalapozott tárgyalás ellenére sem nyújt egységes képet Bis
marck diplomáciájáról. A nagy vonalaknál marad, hogy el ne tévedjen 
az apró események és viszonylatok útvesztőiben és el ne tévessze a 
vezetőfonalat, melybe épen ezért sohasem szövődik bele Magyarország, 
amelyet csak a Habsburg birodalom alárendelt részeként látunk; ellen
tétben az európai politikával, mely Anglia, Német- és Oroszország 
között intéződött. Azokat érdekelte a Habsburg Birodalom sorsa is. bál
áz érdeklődés központjában Magyarország jelenléte mindig megálla
pítható.

Szerzőnek nem került fáradságába bebizonyítani, hogy Bismarck 
békés politikát folytatott, de értékes és nagy szolgálatot tett a közzétett 
forrásművek eredményeinek új beállításaival, melyek mindig újabb gon
dolatokat ébresztenek az olvasóban. Egy lépéssel közelebb vitt bennün
ket az elmúlt félszázad diplomáciai történelmi problémáinak megoldása 
felé; azért megbocsátjuk neki azt, hogy nem törekedett a források egye
temének érvényesítésére és nem adott, az olvasás megkönnyítésére, név
és tárgymutatót.

Leusser Hermann: Ein Jahrzehnt deutsch-amerikanischer Politik, 
1897—1906 (Beiheft 13 der Historischen Zeitschrift). München. Olden
bourg. 1928. VIII és 106 1.

A német külügyi hivatal aktáinak közzététele számtalan részlet- 
kérdés tisztázását vonta maga után és valószínűleg csak évek múlva 
állapíthatjuk meg azt a beláthatatlan fontosságot, melyet a közzététel 
világszerte mindenütt eredményezett. Ilyen vállalkozás Leusser tanul
mánya is, aki egy évtizedet ragadt ki a német-amerikai érintkezés tör
ténetéből és igyekezett abban a német akták és a vonatkozó irodalom
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felhasználásával világosságot teremteni. Természetesen a mozaikszerű 
vállalkozásokból ma még nehéz volna összerakni a világháborút meg
előző félszázad diplomáciai történelmét, de azért hálásaknak kell len
nünk minden kísérletért, mely az egy kérdésre vonatkozó ismeretek 
rendszerezésére törekszik. Németország és az északamerikai Unió között 
a hallgatagon békés viszonylat a német tengerentúli politika zászló- 
bontásakor hirtelen változott meg és már egy év alatt 1898-ban majd
nem háborúhoz vezetett. Számoa megszerzése kompromisszumnak lát
szott, de a keletázsiai versenyben a két hatalom ismét szembekerült és 
az orosz-japán háború idején ellenségként állottak egymással szemben. 
Amerika ebben az időben már Anglia mögött állott, a brit kormány 
pedig az algecirasi konferencián szorosan Franciaország oldalán foglalt 
helyet, onnan keresvén összeköttetést Oroszországgal. Az Unió tehát 
voltaképen a francia-orosz szövetséggel tárgyaló Anglia hátvédét alkotta. 
Leusser könyve megbízható kalauz a különféle kérdések útvesztőiben 
és az angol-francia források egybevetésével hasznos szolgálatot tesz a 
kérdés iránt érdeklődőknek.

B a rn es ,  H a r r y  E l m e r :  In Quest of Truth and Justice. De — Bun
king the War Guilt Myth. Chicago. National Historical Society 1928. 
XI és 423 1.

A chicagói N a t i o n a l  H is to r i c a l  S o c i e t y  az amerikai közvélemény 
általános érdeklődését kielégítendő, a világháború okainak felderítéséről 
könyvsorozatot indított, melyben egyszerre négy munka megjelenését 
jelentette be. Az első kötetet, B a r n e s  professzor művét, alább ismertet
jük; ezt követni fogja Bausman Frigyes washingtoni főtörvényszéki 
bíró műve az Egyesült Államok beavatkozásáról Európa ügyeibe (Facing 
Europe), Demartial György nagy művének, a lelkiismeretek mozgósí
tásának angol fordítása (How the war fury was generated), végül Alfred 
von Wegerer alább ismertetett művének amerikai kiadása (The Ver
sailles War Guilt lie exposed).

Barnes professzor könyvében sokkal több anyag van, mint az címe 
után gondolható volna, mert nemcsak az ő nagy művét (Genesis of the 
War. New York 1926), mely azóta németül is megjelent, egészíti ki, 
hanem a kiegészítés keretében az egész háborús irodalmat ismerteti és 
ebben az angol Gooch hasonló irányú műve kiegészítésének is tekinthető.

A kérdés fontosságáról írt rövid bevezetés után művét két nagy 
részre osztja fel. Az elsőben a háborús felelősség tényálladékát, a má
sodikban a különböző felfogások és értelmezések harcát ismerteti; azt 
hat, ezt 11 különböző fejezetben, melyek az adatoknak egész halmazát 
fedik fel az olvasó előtt.

A történelmi részben az európai diplomáciai történelem főbb voná
sait foglalja össze 1870 és 1914 között, azután a közvetlen okok és előz
mények címe alatt főleg a francia iskolát veszi elég éles bírálat alá.

A második csoport fejezeteit egyes, bírálat alá vett, főleg amerikai 
szerzők szerint csoportosítja, külön fejezetet szentelve Poincaré emlék
iratainak és cikkeinek.

Tanulmányainak végső eredményeit a revizó szükségességében fog
lalta össze.

B u e l l  L e s l ie  R a y m o n d :  Europe. A history of ten years. With the 
aid of the Staff of the Foreign Policy Association. New York. The 
Macmillan Company 1928. VII és 428 1.

A szomorú évforduló, mely Európára köszöntött, Amerikában is 
felkeltette az érdeklődést aziránt, hogy a háborút követő évtized mér
legével megismerkedjenek.

Nem lehet ugyan kívánnunk, hogy ha valaki az elmúlt évtized 
történetét megírja, e történelmi összeállítás a szakszerű munkák ava- 
tottságával rendelkezzék, nem lehet azonban rossz néven vennünk egy
részt az igyekezetei, amellyel egyesek az érdeklődést kielégíteni siet-
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nek, másrészt a fáradságot, mellyel az ismerethalmazt elrendezni és 
formába önteni törekednek. Az utókor köszönettel fogja venni az áttörést.

Az amerikai Buell hat szakembert vett maga mellé, akikkel együtt 
az összes európai kérdéseken végigmentek. A munka 19 fejezetből áll, 
melyek közül a II—VIII. az általános európai kérdésekkel, főleg a ver- 
saillesi szerződéssel (a többi alig ismeretes Amerikában), a jóvátétel 
kérdésével és a locarnói szerződéssel foglalkozik, míg a IX—XVÍII. feje
zetek főleg a Németországtól keletre fekvő területekkel foglalkoznak, 
így a XV. fejezet a „Habsburgok örököseire“ vonatkozik (296—312. 1.), 
néhány odavetett vonással szót ejtvén Magyarországról is (304—12. 1.). 
Hibás az a megállapítása, hogy Magyarországnak 1914-ben csak 9 millió 
magyar lakosa volt és túlságosan óvatos azzal a megállapítással, hogy 
a trianoni szerződés magyar felfogás szerint igazságtalan. Egyéb meg
állapításai sem helytállók, mert rajtok a felosztásban érdekelt kormá
nyoktól szerzett információk ismerhetők fel (Magyarország Középeurópa 
„enfant terrible“-ja, kit a nyugati műveltségű szomszédok csak nehezen 
tudnak megfékezni). A könyvet azért ajánljuk olvasóink figyelmébe, 
mert előkelő kiadója révén minden fontosabb helyen meg lesz talál
ható; óhajtandó volna, hogy a fejezet kellő cáfolatok eszközlése végett 
magyarra fordítassék.

A l f r e d  v o n  W e g e r e r :  Die Widerlegung der Versailler Kriegsschuld
these. Berlin 1928. Verlag von Reimar Hobbing. 237 1.

A D i e  K r i e g s s c h u l d f r a g e  berlini szemle érdemes szerkesztője hat 
évi fáradságos munka és folyóiratának négyezer oldalnyi adaléka, az 
1914-diki színes könyvek hamisítványainak feltárása után végre abba 
a helyzetbe jutott, hogy az eddigi kutatások alapján, a versaillesi béke- 
szerződés tizedik évfordulójának előestéjén a győztes hatalmak elé dobja 
a megállapítást, hogy a háborús felelősség egyoldalú kimondása nem 
lehet más mint hamis megállapítás vagy következtetés. A munka be
osztásában még megtartja ugyan történetkritikai jellegét, de már átlépő
ben van a jogpolitikai eljárás felé, hogy egy eljövendő nemzetközi 
vizsgálathoz anyagot adhasson és jól aláépített vádirattá alakuljon át. 
Abból, hogy az amerikaiak sietnek lefordítani és anyagával megismer
kedni, nyilvánvalóan további fejlemények következtethetők: Lansing 
államtitkár halála után, ki a felelősség versaillesi bizottságának vezető 
embere volt, J. B. Scott alig fogja egymaga fenntartani a vádat, mely
nek fenntartása elől ma már az akkori bizottság tagjai egymás után 
kitérnek.

A mű anyagával, mely Magyarországot is nagy mértékben érdekli, 
részletesebben meg fogunk ismerkedni.

B a e r n r e i t h e r  M. J ó z s e f :  Fragmente eines politischen Tagebuches. 
Die südslawische Frage und Oesterreich-Ungarn vor dem Weltkrieg. 
Herausgegeben und eingeleitet von Professor Joseph Redlich. Berlin 
1928. Verlag für Kulturpolitik. 552 1.

Baernreither egyike volt a legkiválóbb osztrák államférfiaknak, 
aki ősi német származásával és prágai születésével kezdettől kiszemelt
nek látszott a nehéz feladatra, hogy a monarchia német és szláv hatalmi 
törekvései között hidat építsen. Amennyire tehette, minden erejét arra 
fordította, hogy megegyezést hozzon létre közöttük, a Redlich profesz- 
szortól közölt naplótöredékek tanúsága szerint különösen a szerbekkel, 
akikkel a monarchia 1905 óta állandóan feszült viszonyban állott. Nagy 
összeköttetéseinek tükrében egymás után vonulnak el szemeink előtt a 
háború előtti monarchia összes vezető alakjai az uralkodótól kezdve 
az osztrák, magyar és szerb miniszterekig, akikkel szerző állandó össze
köttetésben állott. A háborús felelősség szempontjából is sok érdekes 
dolgot árul el, amelyek annak ellenére sem kedvezőtlenek, hogy belgrádi 
tárgyalásainak kudarcáért a magyar politikai köröket is felelőssé tette, 
bár nem abban a mértékben, mint Redlich, Steed és Seton-Watson. 
Ma már szerb forrásból tudjuk, hogy a meghiúsítás munkáját, amint
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a források eddig is sejteni engedték, nem Budapestről intézték, hanem 
az Hartwig belgrádi orosz követ munkája volt, kit a Nova Evropa 
szerb folyóirat nyiltan meg is nevez mint olyant, aki Baernreither 
belgrádi fáradozásait és Pasics bécsi kísérleteit egymás után és követ
kezetesen meghiúsította. Ezzel a kulcsot is megtaláltuk a rejtélyhez és 
csak azzal a sajnálattal tesszük le az értékes feljegyzéseket, hogy mennyi 
bajt lehetett volna elhárítani és mennyi emberéletet lehetett volna 
megmenteni, ha ismeretesek lettek volna magok idejében azok a titkos 
erők, melyek egyes emberek kezében a háborúhoz vezettek.

Archives secrètes de l’empereur Nicolas II. Traduit du Russe et 
annoté par Y. Lazarevski. Paris, Payot 1928. 250 1. — Az orosz titkos 
levéltárakból a fenti cím alatt közölt okmányok között a legfonto
sabb II. Miklós cár levelezése anyjával, Mária özvegy cárnéval, az 
első orosz forradalom idejéből (1905—6), valamint a háború befeje
zését célzó különböző békekísérletek. A háborús felelősség szempont- 
jáuól igen érdekes Arseniew bukaresti orosz követségi tanácsosnak 
1915. február 5—14. Szaszonov orosz külügyminiszterhez intézett bizal
mas jelentése a román kormány titkos tárgyalásairól a háborúba való 
beavatkozást illetőleg.

Documents diplomatiques secrets russes, 1914—191F. D’après le& 
archives du ministère des affairs étrangères à Petrograd. Traduit du 
Russe par J. Polonsky. Paris, Payot 1928. 331 1. — A gyűjtemény fran
cia fordításban közli azokat a leveleket, melyeket az orosz külügy
minisztérium a háború ideje alatt a balkáni kormányokkal és Olasz
országgal váltott és amelyek már előbb német fordításban is napvilágot 
láttak (von Wegerer: Das Zaristische Russland im Weltkrieg, 1914—1917. 
Berlin 1927).

L a m o u c h e  e z r e d e s :  Quinze ans d’histoire balkanique, 1904—1918. 
Paris, Payot 1928. 231 1. — Lamouche ezredes, tiszteletbeli bolgár főkon
zul a huszadik század történetének egyik legbonyolultabb és legnehezebb 
részét választotta könyve tárgyául. Legjobb igyekezettel törekedett meg
világítani az egyes kérdéseket és eseményeket, de azzal, hogy központul 
a bolgár színteret választotta, csak abban különbözött az eddigi kísér
letezőktől, hogy egy legyőzőit nép szemszögéből igyekezett a kérdést 
bemutatni. Sok értékes anyaggal gazdagítja a vonatkozó ismereteinket, 
de munkája csak adalék lesz egy újabb és balkáni beállítást nélkülöz» 
munkálathoz, amelyre a politikai történetírásnak igen nagy szüksége 
van. Magyar vonatkozást csupán egy helyen találtunk; ott, ahol La
mouche a szerajevói merényletet „a magyarok ellenséges magatartásá
ból folyt következménynek“ mondja (185. 1.), bár ezzel maga sem 
árulja el, hogy mit gondol alatta. Lehet hogy semmit sem, hanem azt 
hiszi, hogy mivel a magyarokat sem ő, sem mások nem ismerik, senki 
sem veszi zokon és mindenki elhiszi azt, amit mond.

P o n s o n b u  A r t h u r  M. P .:  Falsehood in war-time containing an 
assortment of lies circulated throughout the nations during the Great 
War. London 1928. George Allen & Uruvin ^td. 192 1. — Akit érdekel 
az, hogy az ellenfelek a világháború alatt milyen cselfogásokkal és 
hazugságokkal éltek, az harminc kiváló példáját ismerheti meg Pon- 
sonby angol képviselő könyvéből, aki ebben a tekintetben szövetsé
geseit, sőt az angolokat sem kíméli. A háborús felelősséget érdeklő 
rész közül kiemeljük azt, miként tagadta le a brit kormány a brit 
közvélemény előtt azt, hogy Franciaországnak fegyveres támogatást 
ígért; mint terjedt el a hamis hire annak, hogy a szerb kormány nem 
volt felelős Ferenc Ferdinánd trónörökös meggyilkolásáért; hogy lett 
az oka a belga semlegesség megsértése Anglia hadbavonulásának; hogyan 
lett Németország egyedül felelős a háborúért és mit szállított a Lusi
tania mikor elsülyesztették.

L a jo s  S t e ie r :  Ungarns Vergewaltigung. Oberungarn unter tsche
chischer Herrschaft. Wien, 1928. Amalthea Verlag. XXXII és 1007 1.
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Azt hisszük, sőt bizonyosak vagyunk benne, hogy Steier hatalmas 
műve Magyarország északi vármegyéinek elszakításáról, nem csupán 
elismerést, hanem nagy politikai érdeklődést és politikai sikert is fog 
kiváltani. Mi, akik politikai kérdésekkel nem, csak politikai vonatkozású 
tudományos és történelmi kérdésekkel foglalkozunk, a munkának csu
pán ezen részéhez szólhatunk hozzá. Ahhoz a részéhez, amelyben a 
cseh aspirációk történelmi valósággá lettek.

Annak ellenére, hogy a munka súlypontját az elszakított ország
rész jelenlegi sérelmei teszik, Steier a trianoni szerződést megelőző 
időbe visszanyúlva érdekesen és kimerítően vázolja egyrészt a tót nem
zetiségi politikai törekvéseket, másrészt a cseh befolyás terjedését. A két 
tanulmány igen értékes lesz azok részére, kik a nemzetiségi kérdés tör
ténetével behatóan foglalkoznak fii. Teil. 537. és köv. 11.].

Diplomáciai történelmi és általános kortörténeti szempontból ki 
kell emelnünk azokat a részleteket, amelyekkel Steier Masaryk és Benes 
külföldi propagandáját egészítette ki — 1919-től kezdődőleg — és 
amelyek nálunk is kevéssé ismeretesek [II. Teil. 8. kapitel: Die ungar- 
feindliche Aussenpolitik der Tschechoslowakei. 935—54. 1.] Csupán azon 
óhajunknak legyen szabad ez alkalommal kifejezést adnunk, nem volna-e 
lehetséges a mű nagy sikere után valószínűnek látszó újabb kiadásban 
vagy levonatban e részt az egész kiváló munka bevezetéseként adandó 
fejezettel kiegészíteni, melyben a magyar terület megszerzésére vonat
kozó cseh törekvések és propaganda, mondjuk legalább a 90-es évek 
óta, részletesen megiratnék. Ez a fejezet ugyanis alkalmasnak mutat
koznék arra, hogy az ezeroldalas, bámulatos szorgalommal és a leg
nagyobb elismerést megérdemlő odaadással, az anyaföld iránt érzett 
szeretettel összehordott értékes anyag egészét olyan keretben helyezze 
el, ahol a laikus idegenek, akiknek a száma sajnosán mértani halad- 
vány irányában növekszik, az általok jobban ismert európai rámába 
beillesztve kapják kézhez a csehszlovák államterületté nyilvánított 
magyar országrész megszerzésének, illetőleg elszakításának történetét.

A munka egyébként két főrészre tagolódik. Az első rész hét ter
jedelmes fejezetben a magyarok sérelmeit adja elő [Leiden der Ungarn, 
3—533. 1.], a másik pedig tíz fejezetben a cseh uralom ellen megnyil
vánult autonomikus és függetlenségi törekvéseket [Autonomische Be
wegungen und Unabhängigkeitsbestrebungen gegen die tschechische 
Hegemonie. 537—995. 1.]. Hatalmas dokumentációjával a szerző min
denütt nagy elismerést fog aratni.

Vági István: A világháborút megelőző napok tragikus története. 
Gróf Tisza István harca a háború ellen. Elmélkedések a világháborúról.
II. kötet. A világháború előzményei a serajcvói gyilkosságtól a világ
háború kitöréséig. Sopron 1928. 397 1.

Gondos és elismerésre méltó egybefoglalása mindazon források 
nagy részének, melyeket a különböző kormányok 1914-ben és azóta 
közzétettek. Egyes mozzanatok terjedelmes tárgyalása mellett hiányzik 
az eddigi beállítások módszereinek alkalmazása, nem is szólván arról, 
hogy a szerző sem forrásgyűjteményt és irodalmat, de még indexet, sőt 
tartalomjegyzéket sem ad, ami pedig a mű használhatóságát nagyban 
emelte volna. Természetesen e megállapítás semmiben sem kívánja 
érinteni szerzőnek azt az érdemét, hogy munkájából a külföldi forrás
anyag nagy részével a magyar közönség közvetlenül megismerkedhetik. 
Magunk részéről szerencsét kívánunk a szerzőnek a fáradságért és 
áldozatkészségért, mellyel a terjedelmes munkát megjelentette és ajánl
juk azt mindazok figyelmébe, kik a kérdés anyaga iránt érdeklődnek.

Siebert, Benno von: Graf Benckendorffs Diplomatischer Schrift
wechsel. Neue stark vermehrte Auflage der diplomatischen Aktenstücke 
zur Geschichte der Ententepolitik der Vorkriegsjahre. 3 kötet. Berlin. 
Walter de Gruyter & Co. 1928. XLIII és 1315 1. Fűzve 30 német márka, 
kötve 35 német márka.
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Benno von Siebertnek, a londoni orosz nagykövetség titkárának 
(megh. 1926) elsőízben és alakban 1921-ben megjelent okmánygyüjte- 
ménye annak idején megdöbbentő benyomást tett, melyet csak Izvolskij 
párisi orosz nagykövet leveleinek közzétételével lehet összehasonlíta
nunk. Szerző ugyanis 1907-től kezdődőleg a világháború kitöréséig ter- 
jedőleg sok száz okmányt közölt, amelyeknek általa közzétett másolatai
ban a londoni orosz nagykövetségnek a jelzett időben folytatott diplo
máciai levelezése ma már talán hiánytalanul rendelkezésünkre áll. A 
párisi és londoni nagykövetségek levelezése tehát majdnem tökéletessé 
teszi azt a képet, melyet egyrészt az európai hatalmak között folyt titkos 
tárgyalásokról, másrészt pedig az orosz külpolitika terveiről nyerhe
tünk. Jelen második kiadást az érdemes szerző az eredetiek alapján 
eszközölt gondos átvizsgálás után akként tette meg, hogy a művében 
közölt diplomáciai ügyiratok számát 1070-re szaporította. Különösen 
fontos az aktagyüjtemény a brit kormány politikájára vonatkozólag,' 
annyira, hogy a névmutató Grey nevét azzal az indokolással mellőzte, 
mert az mindenütt előfordul.

A közölt anyag három részre tagolódik. Legnagyobb része, az 
angol-orosz tárgyalásoknak megfelelően, Ázsiára esik, nevezetesen Kelet- 
és Nyugatázsiára, hol a kínai és perzsa kérdések állandó megbeszélések 
alapját képezték. A kisebb rész a tengerszorosok megnyitása fölött folyt 
bizalmas eszmecseréket ismerteti és így kapcsolatot képez az ázsiai és 
európai kérdések között. Csupán a legkisebb rész vonatkozik a szoro
sabb értelemben vett európai színtérre, az itt közölt anyag azonban, 
épen a háborús felelősség szempontjából, annál fontosabb.

Az összeállítás már az első megjelenése után is nélkülözhetetlen 
forrásmunka volt; annyira, hogy amíg a franciák elhallgatták, épen a 
véletlen folytán feltárt titkos levelezéstől érintett angolok siettek le
fordítani és a magok részére használhatóvá tenni.

Bennünket közelebbről érint a boszniai válságra vonatkozó gazdag 
anyag 1908-ból és 1909-ből, valamint a balkánháborúk idejéből való 
tárgyalások. Nagyon érdekes Benckendorffnak 1912. október 22-dikén 
Szaszonov orosz külügyminiszterhez írt magánlevele, melyben arról 
értesíti, hogy az osztrák és orosz balkáni tervek közül Sir Edward Grey 
az utóbbiak mellé fog állani, valamint az orosz propagandának Romá
niában elért sikereire vonatkozó közlések. Egyébként a magyar kor
mány a levelezésben egyáltalában nem szerepel. Tisza István gróf neve 
pedig a gyűjteményben egyszer sem fordul elő.

T a u b e  M. b á r ó :  La politique russe d’avant-guerre et fin de l’Empire 
des Tsars, 1904—1917. Paris, Leroux 1928. VIII és 412 1.

Taube báró volt pétervári egyetemi tanár és császári orosz állam
tanácsos emlékiratai fontos adalékokat nyújtanak a háború előtti orosz 
diplomácia történetéhez és bár leírásai sokszor terjengősek, a vonatkozó 
nagy irodalom ellenére is egyike fog maradni a legértékesebb forrás
munkáknak. Nagy értéke, hogy saját hazájának pusztulását jobban fáj
lalja, mint ahogy szereti a hatalmak valamelyikét, tehát nem angol-, 
nem franciabarát és nem németellenes. Munkája négy részre oszlik. Az 
első rész három fejezetben az orosz-japán háború diplomáciáját és 
likvidálását ismerteti; a második négy fejezetben „egy nagy nemzeti 
politika keresését“ Angliával és Németországgal; a harmadik rész három 
fejezetben a katasztrófa felé vezető utat 1913-ig; a negyedik rész három 
fejezetben a világháború kitörését és Oroszország összeomlását. A 
háborús felelősség kérdésében elismeri Szerbia bűnösségét — a régi 
oroszok részéről első ízben, — de hozzáteszi, hogy az első hatalom, 
amely július 25-dikén fegyverhez nyúlt, Ausztria-Magyarország volt. 
Ezzel hazáját védelmezi és elhallgatja, hogy Szaszonov már előbb fel
hatalmazást kért és kapott az orosz mozgósításra Ausztria-Magyar
ország ellen (354. 1.) *
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American Historical Review. XXXIII. kötet. 2. szám. New York, 
1928. január. Sontag J. Raymund (German Foreign Policy, 1904—1906. 
278—301. 1.), összefoglalás a német külügyi akták alapján a marokkói 
válság első időszakáról az angol-francia titkos szerződéstől az algecirasi 
konferenciáig.

Archiv für Politik und Geschichte. YI. évfolyam. Berlin 1928. 1—6. 
szám, januártól júniusig. — Lutz Hermann német publicista (Die britisch
russischen Beziehungen bei Kriegsausbruch. 3—16. 1.) kimutatja, hogy 
-a brit kormány ázsiai érdekeltsége miatt Oroszországtól erős függés
ben volt és hogy viszont az orosz-német közlekedésnek fő akadályát 
-az képezte, hogy Németország a monarchiát el nem ejthette. — Buch- 
finck Ernő (Marnefeldzug und Marneschlacht. 16—22. 1.) címmel Bircher
E. művét (Die Krisis in der Marneschlacht. Bern 1927) ismerteti. — 
Thimme Frigyes (Fürst Lichnowsky’s Memoirenwerk. 22—64. 1.) pár
huzamba állítja a volt londoni német nagykövet 1914. augusztus 19-diki 
híres emlékiratának 1916-diki és 1927-diki kiadásait, melyekből kitűnik, 
hogy azon a herceg jelentékeny változásokat eszközölt. — XXX álnéven 
érdekes okmányszerű összeállítás jelent meg arról, mint igyekezett 
Lengyelország Danzigot 1920 óta katonailag birtokba venni (Der Kampf 
um die militärischen Rechte der Republik Polen in der Freien Stadt 
Danzig. 145—183. 1.). — Hasenclever Adolf, az Egyesült Államoknak a 
marokkói válsághoz való viszonyát világítja meg behatóan (Theodore 
Roosevelt und die Marokkokrisis von 1904—1906. Ein Beitrag zur Ge
schichte der deutsch-amerikanischen Beziehungen vor dem Weltkriege. 
184—245. 1.). — Roloff Gusztáv professzor Sir Edward Greynek 1914 
nyarán mutatott oroszbarátságát világítja meg (Die entscheidenden 
Stunden im Juli 1914. 245—252. 1.). — Lemin J. egy orosz alkotmány
kísérlet aktáit mutatja be, melyet 1881-ben Pobjedenoszcev, a szent 
szinódus ügyésze akadályozott meg (Ein Schicksalsstunde Russlands. 
253—261. 1.) — Lerche Ottó a hírlapok történelmi anyagának felhasz
nálását sürgeti, mert azokban a legújabb kor történetének fontos forrás
anyagát véli felismerni (Das Material der Zeitgeschichte. 363—367. 1.).

Budapesti Szemle. CCVIII. kötet, 1928. januártól márciusig. Collas 
Károly báró (A világháború kirobbanása Szerajevóban. 47—74. 1.), mint 
szemtanú, sok eredeti adat bemutatásával adja elő a boszniai szerb moz
galom történetét, melynek következménye a trónörökös meggyilkolása 
volt. — Nagy Miklós (Kristóffy József emlékiratai. 214—260. 1.) részekre 
bontja Kristóffy emlékiratait, ki belügyminiszter korában (1905—1906) 
a trónörökös kegyeinek elnyerése végett kész volt részt venni Magyar- 
ország federalizálásában és az egységes osztrák népcsászárság meg
alkotásában. CCIX. kötet, 1928. április-június. — Berzeviczy Albert (Az 
októberi diploma előzményei. 161—191. 1.) nagy munkája befejező köte
tének egyik fejezetét mutatja be, melyben beható tanulmányok alapján 
első ízben rajzolja meg a régi osztrák birodalmat átalakító pátens előz
ményeit.

Current History. XXXVIII. kötet. 5—6. szám. A New York Times 
által kiadott kortörténeti szemlének 1928. augusztusi és szeptemberi 
számaiban a háborús felelősségre vonatkozó fontos tanulmányok láttak 
napvilágot. Von Wegerer Alfréd Die Kriegsschuldfrage című berlini 
folyóirata nyomán leközölte a párisi békekonferenciától kimondott íté
letet Németország és a központi hatalmak egyedüli bűnössége iránt és 
felhívta mindazokat, akik az ítélet alapjául szolgáló jelentést aláírták, 
hogy jelenleg is fenntartják-e álláspontjukat (The evidence that con
victed Germany. 810—28. 1.). A válaszok legnagyobb része kitérő volt. 
Az egyik elfoglaltságával, a másik hivatali állásának természetével véde
kezett, a francia delegátus nem vette tudomásul a felfedezett okirat
hamisításokat, a belga azt felelte, hogy ők tények és nem okiratok alap
ján ítéltek, a lengyel delegátus szerint az egész most már csak tudo
mányos kérdés, különben a későbbi okiratok megerősítették a bízott-
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ság állásfoglalását (a kiadott és vele is közölt okmányok homlokegye
nest ellenkező tartalmúak), végül a szerb delegátus az általa benyúj
tott emlékiratot közölte le, mely a később közölt okmányokkal semmi 
összefüggésben nincsen. Slosson Presten amerikai professzor a fentiek 
alapján véleményét abban foglalta össze, miszerint a német kormány a 
háború felidézésében nem bűnös ugyan, de bűnös abban, hogy azt az 
angol javaslat elfogadásával nem hárította el. L u d w i g  E r n ő  főkonzul 
Magyarország felosztását ismertette (Mutilated Hungary 927—32. 1.), 
sürgetvén a reviziót. A háborús felelősség kérdését francia és német 
részről hivatalos személyek vitatták meg akként, hogy a szerkesztőség 
a nyombani válaszokat is lehetővé tette (962—98. 1.). A francia állás
pontot D e  J o u v e n e l  H e n r i k  szenátor, a M a t in  volt szerkesztője, volt 
miniszter és genfi delegátus fejtette ki és következtetéseit abban fog
lalta össze, hogy Németország a háborút akarta és Ausztriával együtt 
bevégzett tényeket teremtett. Ezzel szemben R o s e n  F r i g y e s  volt német 
nagykövet és külügyminiszter érvelésének fősúlyát a háború előzmé
nyeire fektette és a háború óta közölt adatokkal egészítette ki, felelőssé 
téve az orosz kormányt a monarchia felosztására irányuló tervekért, 
Szerbiát pedig a szerajevói gyilkosság előkészítéséért. Jouvenel észre
vételeiben ismét az 1914. júliusi eseményeket állította előtérbe és hozzá
tette, hogy a vitát a béke érdekében le kell zárni, mire Rosen azt vála
szolta, hogy ha Franciaország leszerel, akkor a német politikusok is 
leteszik a tollat és átengedik a teret a tudomány elvonult kutatóinak.

D e r  K r i e g .  Politische Monatsschrift. Berlin, I. évfolyam, 1—8. szám, 
1928. február-szemptember. Kanner Henriknek, a bécsi Z e i t  hírlap egykori 
munkatársának folyóirata nem a háborús felelősség kérdésének komoly 
tanulmányozásával és annak tudományos tisztázásával, hanem a kér
déssel foglalkozó és a központi hatalmakhoz tartozó szakemberek ki
gúnyolásával foglalkozik. Mivel tárgyi bizonyítékokat egyik füzetében 
sem hoz fel, azokkal érdemben nem foglalkozhatunk, mert a személyes
kedést nem tartjuk a kérdéshez illő komoly dolognak. Csupán a tény
állással ellenkező azon állítását utasítjuk vissza, hogy 1914. júliusban 
az egész monarchia külügyeinek intézése magyar kézben nyugodott. 
Berchtold gróf és a horvát Musulin, akiket Kanner magyaroknak mond, 
nem voltak magyarok, a magyar diplomaták nem Budapestről kapták 
utasításaikat és Ausztriát és Németországot nem Magyarország kergette 
a háborúba (92. 1.), ez a tényekkel homlokegyenest ellenkezik; ha 
Magyarország felelős miniszterelnökének olyan nagy hatalma lett volna, 
mint az Kannernek odadobott megjegyzéseiből következik, akkor a 
háború sohasem tört volna ki.

E n g l i s h  H is to r i c a l  R e v i e w .  XLIII. kötet. London 1928. B a k e r  R . L. 
(Palmerston on the Treaty of Unkiar Skelessi. 83—89. 1.) ismerteti az 
angol külügyi államtitkárnak 1833. december 6-dikán az orosz-török 
védelmi szerződés dolgában Ponsonby lord konstantinápolyi követhez 
intézett utasításait. M il le r  V i lm o s  kiváló angol hellénista (Three letters 
on the Jonian Islands, 1850—53, 240—246. 1.) Sir H. S. Wardnak, a Jóni 
szigetek angol főbiztosának, három levelét mutatja be, melyben az az 
angol protektorátus fenntartásának nehézségeiről panaszkodik.

C o n t e m p o r a r y  R e v i e w .  — CXXXIV. kötet, 1928. szeptember. M iss  
E d i t h  D u r h a m ,  a szerajevói merénylet fáradhatlan kutatója közli az 
angol közvélemény felvilágosítása végett a magasrangú szerb tisztek 
szókimondó visszaemlékezéseit (Fresh light on Serbia and the War. 
504—11. 1.), melyek a zágrábi N o v a  E u r o p a  című szerb folyóiratban 
napvilágot láttak és amelyek nyiltan bevallják, sőt a belgrádi hivatalos 
körök részére igényelik a monarchia elleni háború és a szerajevói me
rénylet gondolatát és szerzőségét.

E u r o p ä i s c h e  G e s p r ä c h e .  VI. évfolyam. Berlin, 1928. január-június. 
B e a r d  K á r o l y  és M á r ia  (Der Eintritt Amerikas in den Weltkrieg. 65—85.
1.) az Egyesült Államok beavatkozásainak körülményeit ismertetik.
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S i l b e r s t e i n  L i p ó t  (Entstehung des tschechoslovakischen Saates nach 
Benesch’s Memoiren. 127—147. 1.) Benes Edvárd cseh külügyminiszter 
emlékiratainak cseh eredetije alapján, mely azóta németül is meg
jelent, Csehszlovákia megalakulását teszi bírálat tárgyává. M il le r  H. D .  
(Der Ursprung des Mandatsystems. 161—176. 1.) a párisi békekonferencia 
gyarmatpolitikáját ismerteti.

F o r e i g n  A f f a i r s .  VI. kötet. New York, 1927. október — 1928. július. 
T e m p e r l e y  H a r o l d  (How the Hungarian Frontiers were drawn. 432— 
47. I.) terjedelmes tanulmányban ismerteti azokat a szempontokat, 
amelyek szerint a párisi békekonferencián a magyar határokat meg
vonták és amelyeket részben maga is kifogásol (pl. a Csallóköz oda
ítélése, Belgrád katonai védelme, a tiszántúli román határvonal). Tekin
tettel a brit külügyi hivatalhoz való kapcsolatára nyomatékosan fel
hívjuk e cikkre az érdeklődők figyelmét. A r m s t r o n g  F is h  H a m i l to n  
(A letter of Count Tisza’s. 501—5. 1.) Tiszának 1914. július 3-dikán 
Bilinski közös pénzügyminiszterhez intézett levelét közli. R e d l i c h  J ó z s e f  
(Habsburg Policy in the Balkans before the War. Selections from the 
diaries of the late Dr. Joseph M. Baernreither. 645—57. 1.) Baernreither 
volt osztrák miniszter néhány feljegyzését közli. Redlich újabban a 
cseh propagandairodalom egyik leghatalmasabb és legelőkelőbb szó
csöve, aki minden alkalmat felhasznál arra, hogy kiemelje „a magyar 
faj mesterkélt uralmát Magyarországon és a magyar uralomnak nem 
kevésbbé mesterkélt túlsúlyát, a magyar nemesség uralmát a régi 
monarchia kereskedelmi és külpolitikájában“ (646. 1.).

H is to r i s c h e  Z e i t s c h r i f t .  CXXXVII—CXXXVIII. kötet. München 
1927—1928. Nem közöl a legújabb korra vonatkozó tanulmányt. — A 
CXXXVIII. kötetben a kisebb közlemények között W e s t p h a l  O t t ó  a 
Bismarck-korszak liberalizmusát ismertette (Deutscher Liberalismus im 
Zeitalter Bismarks. 58—71. 1.), R o t h f e l s  H a n s  pedig Schweinitz tábornok 
német diplomata emlékiratait (Die Denkwürdigkeiten des Generals von 
Schweinitz. 71—78. 1.) — A német történetírók évtizedek óta sürgették 
azt, hogy a legújabb kor történetének német forrásai közzététessenek. 
így indította meg a müncheni H is to r i s c h e  K o m m i s s i o n  a D e u t s c h e  
G e s c h i c h t s q u e l l e n  d e s  X I X .  J a h r h u n d e r t s  vállalatot, amely azonban 
főleg magángyűjtemények feltárására szorítkozott. Csak 1928. január
13-dikán alakult meg az új H is to r i s c h e  R e ic h s k o m m i s s i o n ,  mely június 
26-dikán a következő munkaprogrammot állította fel: Poroszország és 
a Német Birodalom külpolitikájának forrásai 1858—1871., 2. a belpoli
tikai publicisztika repertóriuma 1858—1871., 3. a porosz minisztertanácsi 
jegyzőkönyvek, 1858—1871., 4. az északnémet és német birodalmi alkot
mánylevelek létrejöttének forrásai, 1866—1871., 5. a weimari, 1919-diki 
alkotmánylevél létrejötte.

H i s to r y .  XIII. kötet. 49—50. szám, 1928. január-július. — M e d l i c o t t
W .  N .  (Gladstone and the Turks. 136—37. 1.) ismerteti Gladstone török- 
ellenes politikáját, amely elvi álláspont eredete és következményei 
azonban csak az ő oroszbarátságában ismerhetők meg.

D i e  K r i e g s s c h u l d f r a g e .  VI. kötet, Berlin 1928. január-június. A 
világháború okainak felkutatásával foglalkozó német Z e n tr a l s te l l e  z u r  
E r f o r s c h u n g  d e r  K r i e g s u r s a c h e n  kitűnő folyóiratában több történelmi 
értékű tanulmány található. A háborús felelősség kérdésének tudomány- 
történetére vonatkoznak B a r n e s  E l m e r  H a r r y  amerikai professzor cikke 
az amerikai történetírók vonatkozó vitáiról (Die amerikanischen Histo
riker und der heutige Stand der Kriegsschuldfrage. 82—97. 1.), a sem
leges szakemberek kutatásairól írt beszámolás (Neutrale Komitees und 
Gelehrte über den Kriegsschuld. 129—132. 1.). Forrásokkal foglalkoznak 
S o lg e r  V i lm o s ,  ki Wilson angol tábornagy emlékiratait ismertette (Feld- 
marschall Sir Henry Wilson und der Einsatz der englischen Armee im 
Weltkriege. 98—112. 1.), M o n t  g e la s  M i k s a  gróf, ki Poincaré emlékiratait 
vette bírálat alá (Das Plaidoyer Poincarés 133—170. 1.), H e r r e  P á l  és
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Thimnie Frigyes, akik Lichnowsky herceg emlékirataival foglalkoztak 
(Fürst Lichnowsky und die Kriegsschuldfrage, 179—203. 1. és Fürst 
Lichnowskys Ressentiments, 297—300. 1.). Az eredeti okmányok sorában 
megtaláljuk az 1906-diki angol-belga katonai megállapodásokat (227— 
264. 1.), a bolgár kormány 1914-diki levelezését (227—259. 1.) és az ame
rikai kormány 1914-diki okmányait (527—546. 1.). Von Wegerer szer
kesztő a párisi békekonferenciától kiküldött szakbizottság jelentését 
veszi vizsgálat alá és felteszi a kérdést, vájjon azok a háború óta közölt 
okmányok alapján is fenntartják-e ítéletüket (1—76. 1.) Wiesner Fri
gyes lovag a szerajevói merényletre vonatkozó kutatásainak eredmé
nyeit foglalja össze (307—95. 1.) egy figyelemreméltó, nagyértékű tanul
mányban.

Nineteenth Century. CIV. kötet, London 1928. A júliusi számban 
Danesfort lord (Count Tisza. 130—33. 1.) igen előnyös ismertetést közöl 
Tisza István grófról, Tisza gróf leveleinek német kiadása alapján bő sze
melvényekkel.

Pester Lloyd. — Marczali Henrik professzor két kimerítő ismer
tetést közölt az angol kormánytól kiadott államiratokról (Die englischen 
Dokumente der Vorkriegsjahre. 1927. november 27 és 1928. szeptember 
30), melyekben a Gooch-Temperley gyűjtemény első három kötetét 
ismertette.

Revue des deux mondes. XLIII. kötet. 1928. január-február. Dia- 
tnandy C. J. párisi román követ visszaemlékezéseinek befejezését hozza 
(La grande guerre vue du versant oriental. 129—143. 1.), Benckendorff 
gróf pedig II. Miklós cár uralkodásának végére vonatkozó jegyzeteit 
(Les derniers jours du tsar à Tsarskoie Selo, 523—548. 797—813. 1.). 
Giraud V. Chateaubriand életrajzából közölt részleteket (Chateaubriand 
historien. 646—65. 1.). Beyens báró volt berlini belga követ folytatja 
észrevételeit a berlini politikai mozgalmakról a háború előestéjén (Deux 
années à Berlin, 1912—14. 752—82. h). Hanotaux Gabriel a francia-orosz 
szövetségnek kelt védelmére (La prétendue conjuration franco-russe. 
410—23. 1.). — XLIV. kötet, 1928. március-április. Paléologue Móric 
Eugénia császárnéval folytatott beszélgetéseit közölte (Les entretiens de 
l’Impératrice Eugénie. 30—58. 298—334. 535—61. 848—68. 1.), melyek 
azóta külön is megjelentek. Beyens folytatta visszaemlékezéseit (173—98. 
h), La Gorce P. az 1830. júliusi forradalom előzményeit ismertette (La 
dernière année de la monarchie traditionnelle. I. Le ministère de Poli- 
gnac. 387—412. 1., IL L’expédition d’Alger. 595—624. h), Giraud Chateau
briand politikai jellemraizát adta (Chateaubriand homme politique. 
654—75. 1., Chateaubriand après 1830. 899—924. h). Galliéni tábornok
nak madagaszkári kormányzósága idejéből közölt levelei történelmi 
értékűek (Lettres de Madagascar, 1896—1902. 776—807. 1.). — XLV. kötet. 
1928. május-június. Galliéni levelei (63—86. 1.) és Beyens báró vissza
emlékezései folytatólag (310—38. 581—605. 1.). Az 1859-diki olasz háború 
előzményeire vonatkoznak a Napoleon herceg varsói küldetéséről közzé
tett iratok (Ma mission à Varsovie, 1858, par le Prince Napoléon. 
823—54. 1.)

Revue de Hongrie. XXXVIII. kötet. Budapest 1928. Scott F. Jon
athan a világháború kitörésének körülményeit ismerteti (L’éruption de 
l’Europe. 97—111. 1.), Vadász Imre a cseh csapatok 1918-diki bevonu
lását (L’invasion tchèque en Hongrie. 134—40. 1.), Barnes Elmer Harry 
amerikai professzor a háborús felelősségre vonatkozó újabb irodalmat 
(Progrès récents dans l’étude de la question des responsibilités. 159—71. 
h), Huszár Vilmos szerkesztő a szerb vámháború címe alatt Magyar- 
ország ellen intézett támadást utasította vissza (Le Prince de Lichnowsky 
et le role des agrarien hongrois dans le conflit méridional. 233—35. 1.).

Századok. LXI—LXII. évfolyam. Budapest 1927—1928. Hajnal Ist
ván az Esterházy hercegi család levéltárának adatai alapján Metternich 
Háborús felelősség 9



és Esterházy Pál hercegek viszonyát ismerteti (Metternich és Esterházy. 
21—44. 1.), a herceg levelei és az osztrák rendőri jelentések alapján. 
Óhajtandó volna, hogy a kiváló diplomata életrajza mielőbb megirassék. 
F r i e d r e i c h  E n d r e  a Batthyány Lajos gróf utolsó napjainak történetére 
vonatkozó levéltári források anyagát állította össze (Gróf Batthyány 
Lajos utolsó napjai. 113—48. 1.). L u k i n i c h  I m r e ,  a Magyar Történelmi 
Társulat főtitkára, Kossuth Lajosnak a társasághoz való viszonyát mu
tatta be (Kossuth Lajos és a Magyar Történelmi Társulat 225—30. 1.). 
Kossuth a társaságnak nem volt ugyan tagja, de Thallóczy Lajos titkár 
útján kapcsolatban állott vele. H o r v á t h  J e n ő  bécsi és budapesti levél
tári anyag alapján a magyar szabadságharc amerikai vonatkozásait 
ismertette (Amerika és a magyar szabadságharc. 231—42. 1.). C s á n k i  
D e z s ő  alelnök Szilágyi Sándor emlékét újította fel egyik elnöki beszé
dében (Szilágyi Sándor emlékezete. 337—43. 1.).

T h e  S l a v o n i c  R e v i e w .  VI. kötet, 18-dik szám, 1928. március. Lon
don. A Seton-Watson londoni professzortól szerkesztett szláv szemle nagy 
részét rendszerint a középeurópai történelemnek szokta szentelni és érte
sülésünk szerint legközelebb középeurópai szemlévé fog átalakulni. 
Az utolsó számban található E v a n s  L. I f o r  tanulmánya Ausztria és 
Magyarország gazdasági viszonylatának ismertetése a dualizmus idejé
ben (Economic aspects of Dualism in Austria-Hungary. 529—42. 1.), a 
Liman von Sanders misszió ismertetése a német külügyminisztérium 
aktái alapján K e r n e r  J .  R ó b e r t t ó l  (The mission of Liman von Sanders.
III. rész, 543—60. 1.). P r a z a k  A l b e r t  cseh író Kollár pánszlávizmusának 
tót forrásműveiről értekezett (The Slovak sources of Kollars Panslavism, 
579—92. 1.), S ta i c s  Fasza szerb író a Budán alapított és Újvidéken mű
ködött szerb Matica százéves történetét ismertette (The Centennary of 
the Srpska Matica. 593—602. 1.).

T h e  T im e s  L i t e r a r y  S u p p l e m e n t .  — A Magyar Külügyi Társaság
tól kiadott J u s t i c e  f o r  H u n g a r y  című munkának (London 1928) Horváth 
Jenőtől írt fejezetét (Diplomatic History of the Trianon Treaty) a lon
doni T im e s  irodalmi mellékletének 1928. augusztus 2-diki számában 
(XXVII. kötet. 1928. 558. 1.) kritika tárgyává tette. Az értesülésünk sze
rint S e t o n - W a t s o n  professzortól írt kritikának ez a része fényes cáfo
latra talált P e r é n y i  Z s i g m o n d  b á r ó n a k ,  a Magyar Nemzeti Szövetség 
elnökének a T im e s h e z  intézett levelében, mely irodalmi mellékletének 
1928. szeptember 6-diki számában a levelet egész terjedelmében le
közölte (XXVII. kötet. 1928. 632. 1.). Perényi báró rámutatott arra, hogy 
a magyar kormány élén Tisza István gróf miniszterelnök a háború meg
indításának nemcsak ellene szegült, de a háború befejezését is több 
ízben követelte; az összes hadviselő kormányok között tehát a magyar 
volt az egyetlen, mely a háborúval szemben kezdettől és következetesen 
állást foglalt. E megállapításnak a T i m e s t ő l  való közlése nagy szolgá
latot tett a magyar ügynek.

A  l e g ú j a b b  b o r  t ö r i  é n e im é n e k  i r o d a l m a  1 9 2 7 - b e n .  
B i b l i o g r a p h i e  d ’h i s í ő r i r e  g é n é r a l e  d e p u i s  1 8 1 5 . O u v r a g e s  

p u b l i é s  e n  1 9 2 7 .
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Okmányok. — Documents.
I s t  S e r b i e n  a m  W e l t b r a n d  u n s c h u l d i g ?

Im Leitartikel vom 22. März 1928 der Belgrader „Politika“ befasst 
sich Josip Baron Rajachich mit diesem über und über abgedroschenen 
Thema. Er regt sich darüber auf, dass in der Skupschtina überhaupt noch 
jemand es zu zweifeln wagt, dass Serbien keinen Anteil an der Ent 
fachung des Weltkrieges hatte. Nur die Monarchie war an allem Schuld, 
diese wollte den Krieg! Hätte sie ihn gewollt, wäre sie bereits 1909 über 
Serbien hergefallen, als der grosse slavische Bruder sich noch die Glieder 
rieb nach der japanischen Niederlage und die „entente cordiale“ auch 
noch nicht fix und fertig war.

Nun will aber Baron Rajachich die Kriegsschuld der Monarchie 
noch separat nachweisen. Er schreibt unter anderen, dass Österreich- 
Ungarn bei seinen Mobilisierungsvorsorgen, Pferdeassentierungen, Mass
nahmen für das Rote Kreuz sich für den Krieg vorbereitet hat. Nach 
seiner Behauptung hätte der Kommandant des Budapestéi- IV. Korps, 
General von Tersztyánszky drei Monate vor dem Kriegsausbruch das in 
Zombor liegende Bataillon des Infanterie-Regiments Nr. 23 inspiziert, bei 
dieser Gelegenheit die Offiziere und Unteroffiziere (sic!) zu einer Be
sprechung versammelt und ihnen hiebei unter anderen gesagt: „Wir 
stehen unmittelbar vor einem Krieg mit Serbien! Die Mannschaft muss 
geschult werden Niemand Pardon zu geben, aber auch keinen Pardon 
zu bitten. Alles was sich rührt, was noch kriechen kann, muss nieder
gemacht werden. Es muss dies ein Vernichtungskrieg sein!“ Diese Worte 
hörte der damals vom Ulanerregiment Nr. 12 zum obigen Infanterie- 
Bataillon zugeteilte Regimentsarzt Dr. Andrich.

Falls General Tersztyánszky de facto diesen Ausspruch getan hätte, 
wäre dieser höchstens der Ausdruch eines hypercholerischen Herrn 
gewesen, aber nicht die offizielle Meinung Österreich-Ungarns! Die 
offizielle Politik konnten wir aus Graf Tiszas Mund nehmen, der doch 
noch bei dem entscheidenden Kronrat gegen den Krieg mit Serbien war.

Übrigens a)  hat General Tersztyánszky im Jahre 1914 das Infan
terie-Bataillon in  Z o m b o r  ü b e r h a u p t  n i c h t  i n s p i z i e r t ,  vielmehr sah er 
sich dieses im Lager von Örkény an. — b )  Der damalige Bataillons
kommandant Major Ludwig Krause (jetzt General a. D.) weiss sich zu 
erinnern, dass General Tersztyánszky wohl nach seiner Ernennung im 
Jahre 1913 das Bataillon in Zombor inspizierte, hiebei auch dem Offi
zierskorps eine Ansprache hielt, auf welche sich der obige Kommandant 
im grossen noch heute erinnert, aber v o n  d e r a r t i g e n  o d e r  ä h n l ic h e n  
A u s f ä l l e n  ü b e r h a u p t  n i c h t  d i e  R e d e  m a r .

Also Zeit und Raum stimmen einmal nicht, hinzufügen muss ich 
als Fachmann zu diesen naiven Märchen, dass bei einer taktischen 
Besprechung des Korpskommandanten anlässlich einer Übung d i e  
A e r z t e  n ie  b e ig e z o g e n  w u r d e n ,  n o c h  w e n i g e r  a b e r  U n te r o f f i z i e r e ,  die 
ja beim Infanterie-Regiment Nr. 23 zum grössten Teile nicht einmal 
deutsch konnten.
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Wenn man aber solche Anwürfe macht, muss man auch auf eine 
gründliche Gegenoffensive gefasst sein.

Da ist z. B. der sehr interessante „Entwurf für die Organisation 
einer geheimen revolutionären Vereinigung der nicht befreiten Serben“, 
gefunden in der Villa Topola, welche bekanntlich Eigentum des Königs 
war (A. O. K. K. Nr. 18,109/v. 1915., vom 11. November 1915).

Wenn Baron Rajachich vielleicht Interesse hätte was in der 
Originalkorrespondenz des Ministerpräsidenten Nikola Paschitsch steht, 
welche in seinem Schreibtisch aufgefunden worden ist, würde ich ihm 
gie Lektüre des Dienstaktes 16,494/K. Nr. vom 20. August 1916 empfehlen.

Auch der Geheimbericht über die politische Situation in Kroatien 
(28—4/2 1913) ist sehr interessant.

No. I.
B e r i c h t  d e r  N a r o d n a  O d b r a n a  a n  d a s  K r i e g s m in i s t e r i u m .

„Ausschuss für nationale Verteidigung.
Vertraulich Nr. 1018.
Belgrad 15/12 1912.

Bericht.
1. Truppen in Mitrovitza. Im serbischen Mitrowitza gibt es Jäger, 

Infanterie und Kavallerie, meistens Serben und Kroaten der Rest 
Deutsche. Insgesamt 4,000 Mann. Geschütze keine, dagegen 8 Maschinen
gewehre vorhanden.

2. Aushebung von Schanzen an der Save. Auf der österreichischen 
Seite gräbt man jenseits des Weges zu unserem Dorf Mrdjenovac 
an irgend einem alten Graben, genannt der Graben des Bogdan zwischen 
Klenac und Hrtkovce gegenüber unserem Dorf Pricinovic gräbt man 
einen neuen Graben aus. Militär dürfte dort beiläufig zwei BataiUone 
sein.

5. Truppen im Banat und der Bacska. In Nagybeeskerek Teile des 
29., 6. und 12. Infanterieregiments.

Werschetz: 2 Bataillone Honvéd.
Nagy Kikinda: Teile des zweiten 6., 7. und 10. IR.
Béla Crkva (Fehértemplom): Teile des 29. und 61. IR., dann das 

ganze 101. IR., einige Batterien, Haubitzen und 4 Schnellfeuerbatterien. 
Alle diese Truppen sind mobilisiert. Sie wurden in den Jahren 1904, 
5, 6, 7, 8 und 1909 unter die Waffen gerufen. In Becskerek sind Truppen 
auch in Privathäusern untergebracht. Zwei Schulen und ein altes Ge
bäude sind als Spitäler vorbereitet. In Becskerek sind zwei Generäle. 
In Fehértemplom ist ein General, zwei Oberste und viele Majore. In 
der ganzen Bacska, im Banat und in allen Serben-Dörfern streifen 
Patrouillen bei Tag und Nacht, die zusammengesetzt sind aus 2 Gen
darmen und 1 Infanteristen. Ein Teil des 101. IR. wird zu diesem 
Zwecke verwendet, und zwar in der Umgebung von Fehértemplom.

4. Transport der Armee an der rumänischen Grenze. Aus dem 
Banat gelangen Gerüchte anher, dass man Truppen auch an die rumä
nische Grenze transportiere? Zweck dieser Massregel konnte noch nicht 
festgestellt werden.

5. Entlassung der Soldaten auf Urlaub. In die Grenzdörfer kom
men keine neuen Truppen. Aus allen Orten in Syrmien, Banat und 
der Bacska wird berichtet, dass die Soldaten, welche entlassen wurden, 
über Weihnachten Urlaub haben und aus den Grenzorten wird mit
geteilt, dass neue Truppen nicht forthin gelangen. Erst nach Weih
nachten wird man mit Sicherheit behaupten können, ob die Ursache 
hiefür in den Ferien zu suchen ist, oder ob es sich um eine ernste Mass
regel behufs Einschränkung der Vorbereitungen handelt? Nach Weih-

V
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nachten wird sich auch die Zuverlässigkeit der Gerüchte hinsichtlich 
der Entlassung der Truppen nachhaus bestätigen.

6. Stimmung in der österreichischen Armee; Stimmung im V olk:...
7. Die Stimmung in der österr. Armee an der bosnischen Grenze. 

Es langen Gerüchte ein, dass in der österr. Armee an der Drina Krank
heiten auftreten u. zw. besonders Bauchtyphus.

Resumé. Das wichtigste ist, dass der Aufmarsch der Armee sich 
auf die rumänische Grenze erstreckt, ferner die Verhaftung von Offi
zieren und dass man die Soldaten nach Hause entlässt und zwar nicht 
zum Zweck der Demobilisierung sondern nur auf Urlaub über Weih
nachten.

K o m i t e e  f ü r  d i e  n a t i o n a l e  V e r t e i d i g u n g  S e rb ie n s .

Stempel des serb. Kriegsministeriums 
16/12. 1912.

Allgemeine Militärabteilung General
stabssektion, streng vertraulich,

Nr. 1034.
Dem Ministerium des Aeussern. Den vorliegenden Bericht des Aus

schusses der Narodna Odbrana beehre ich mich mit der Mitteilung zur 
Kenntnis zu bringen, dass davon das Oberkmdo. beständigt würde. 

Belgrad, 16/12. 1912.
B a t n o v i t s c h . “

No. II.

B e r i c h t  ü b e r  d i e  p o l i t i s c h e  S i t u a t i o n  in  K r o a t i e n .

Von vertraulicher Seite.
„Der Balkankrieg zeitigte in Kroatien eine Festigung des serbo

kroatischen Nationalismus, der — insbesondere bei der Jugend — in 
Irredentismus umgeschlagen hat. Überall wird im öffentlichen und pri
vaten Leben nachdrücklichst betont, dass die Serben und Kroaten nur 
e in  Volk sind und dass demgemäss die Grenzen, die gegenwärtig Kroa
tien, Bosnien, Hercegovina, Dalmatien, Istrien und Krain von den ser
bischen Ländern trennen, verschwinden müssen. In Kroatien gibt es 
jetzt nicht eine politische Partei, welche es wagen würde ein dynas
tisches Programm aufzustellen. Die Rechtspartei, die seinerzeit unter 
Dr. Frank stand und die typische Vertreterin der antiserbischen Poli
tik war, ist zerfallen. Die letzten Reste der Starcevicpartei, die sich jetzt 
um Dr. Mile Starcevic sammeln, trauen sich kaum als Rahmen des 
Kroatentums die Monarchie zu erwähnen; diese Partei betont stets, dass 
die gegenwärtige Generation die letzten Vertreter dieser politischen 
Richtung auf weist. Der Umschwung ist noch deutlicher bei der Jugend, 
welche den Prinzipien der Rechtspartei huldigte, wahrzunehmen. Diese 
Jugend ist ausgesprochen serbofil: ja man kann sogar sagen irredeu- 
tistisch. Die dynastische Anhänglichkeit ist aus Kroatien verschwun
den. Hiezu gibt es eine nur zu grosse Zahl von Beweisen.

Am Tage des Falles von Scutari wurden auf einigen Häusern in 
Agram Fahnen gehiesst, die allerdings von der Polizei sofort entfernt 
wurden. Auch der Bürgermeister von Agram Holjac hiesste eine Fahne. 
Die Affäre wurde unterdrückt — ob mit oder ohne Wissen der Landes
regierung ist nicht bekannt. Dass derartige Beispiele von behördlichen 
Funktionären auf die Gesinnung der breiten Masse zersetzend wirkten 
und alle Gefühle der Loyalität untergräbt, ist klar.

(
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Die Tätigkeit der serbischen Agitatoren nimmt in Kroatien und 
den übrigen südslavischen Ländern an Intensität immer mehr zu und 
kulminiert in der Verherrlichung Serbiens und Verunglipfung aller 
unserer staatlichen Institutionen. Die beklagenswerte Zunahme der 
Hochverratsprozesse in Kroatien ist ein eklatanter Beweis, dass diese 
Agitatoren Ihr Ziel erreichen. In den letzten vier Monaten sind ca. 200 
Prozesse wegen Hochverrates, Majestätsbeleidigung geführt worden, 
während eine grosse Zahl solcher Delikte polizeilich bestraft wurde, 
da man entweder keinen Beweis erbringen konnte, oder aber die Ange
legenheit aus anderen Gründen unterdrücken wollte. Alle politischen 
Misserfolge werden von den Agitatoren direkte Sr. Majestät zu Schul
den gelegt, oder der Dynastie und der staatlichen Ordnung in der 
Monarchie. Der Balkankrieg hat direkte vernichtend auf das Loyalitäts
gefühl des serbischen und kroatischen Volkes in der Monarchie gewirkt 
und die Nachsicht der Behörden hat diesen antimonarchischen Geist 
nur befestigt, da diese Toleranz nicht als liberale Nachsicht, sondern 
als Furcht und feiges Zurücktreten auf gefasst wird.

In Dalmatien hat die revolutionäre Bewegung so um sich gegriffen, 
dass sich geheime Jugendvereinigungen gebildet haben, die sich zur 
Aufgabe die Propagierung der grosserbischen Idee auf jedem nur mög
lichen Wege machten. Viele Mitglieder dieser Vereinigung sind in die 
serbische oder montenegrinische Armee als Freiwillige oder als Komi- 
tadschis eingetreten. Von unterrichteten Persönlichkeiten wird sogar 
behauptet, dass eine Geheimorganisation besteht, welche im Falle eines 
Krieges unserer Monarchie mit einem der serbischen Nachbarländer 
Attentate auf hochstehende politische und militärische Persönlichkeiten 
durchzuführen hätte. Das Zentrum dieser Organisation soll in Dalma
tien — in Spalato oder Ragusa — liegen. Luak Jukic wird immer mehr 
als Märtyrer und Symbol der nationalen Opferwilligkeit gefeiert. Die 
amerikanischen kroatischen Vereine führen den Namen Jukics und 
veranstalten für ihn und seine Mutter Geldsammlungen. Die amerika
nische kroatische Presse ergeht sich in Beschimpfungen und Verung
limpfungen der Person Sr. Majestät und der staatlichen Institutionen 
bei uns. Diese Blätter, die viel in Kroatien gelesen werden, wirken 
direkte revolutionär auf die kroatische Jugend.

Welche illoyale Disposition in Kroatien herrscht, beweist am besten 
das Begräbnis des Repräsentanten des Mazzinianismus in Kroatien 
Erasmus Barcic, welches im März in Fiume stattfand. Barcic war ein 
reiner Republikaner und dennoch äusserte er sich einmal, dass er glück
lich sein werde, wenn der erste Hufschlag eines Kosakenpferdes in 
Agram ertönen wird. Am Grabe dieses Revolutionärs und Panslavisten 
vereinigten sich alle südslavischen Parteien und es wurden Reden ge
halten, die die politischen Ideen des Verstorbenen verherrlichten.

Auch der Jahrestag der Hinrichtung Zrinskis und Frankopans 
wurde benützt, um der illoyalen Gesinnung Ausdruck zu verleihen. 
Bei dieser Gelegeiiheit hörte man in Agram die Rufe: Hoch König 
Nikolaus; Hoch König Petar; Hoch das montenegrinische Scutari; 
Nieder mit Franz Josef. Auch wurde die serbische und montenegrinische 
Hymne gesungen.

Ein Konzert des „Unterstützungsvereines der serbischen akademi
schen Jugend“, welches kürzlich in Agram abgehalten wurde, gab auch 
Beweis von der in der Bevölkerung herrschenden illoyalen Stömung.

Die in Serbien lebenden Flüchtlinge aus Kroatien sind konstant 
an der Zersetzungsarbeit in unseren südslavischen Ländern bemüht. 
Uber deren Anregung wurde heuer zum ersten Mal in Belgrad der 
Sterbetag Zrinskis und Frankopans gefeiert. Die Feier wurde eine Mani
festation der serbo-kroatischen Verbrüderung. Bei dieser Gelegenheit 
wurden Resolutionen gefasst, dass die Reihenfolge der Farben in der 
serbischen und kroatischen Nationalfahne nunmehr gleichlautend sein
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soll; dass die Serben die Cyrillica mit der Lateinschrift ersetzen sollen ; 
endlich, dass von nun an der Todestag Zrinis und Frankopans, als der 
österreichischen Opfer gefeiert wurden.

Während bisher das Interesse Serbiens an Kroatien ein relativ- 
geringes war, ist hierin nach dem Balkankriege ein ganz wesentlicher 
Umschwung eingetreten und wird jetzt stets von serbischer Seite die 
serbo-kroatische Einigkeit betont.

Das verderblichste Moment in der grosserbischen Propaganda 
dürfte die aktive Teilnahme der serbischen Militärverwaltung an der
selben sein. Viele Jünglinge aus den südslavischen Ländern der Mo
narchie wurden auf Umwegen aufgefordert in die Militärakademie in 
Belgrad einzutreten. Die Begeisterung für die serbische Armee wird in 
allen unseren südslavischen Ländern auf alle mögliche Art gefördert 
und gehoben. Die Agenten an der Tat zu fassen ist schwer, da sie mit 
Vorsicht und besonderer Systematik arbeiten. Das tolerante System 
Unkelhäusers erleichtert ihnen nur ihre Wühlarbeit.

Die letzten Gemeinderatswahlen in Agram zeigten auch, wie die 
grosserbische Bewegung allgemein anwuchs. Die Koalition hat ihre 
Wählerliste durchgesetzt. Die wenigen loyalen Leute, die kandidierten, 
wurden mit Schimpf und Spott von den Koalierten überschüttet und 
fielen insgesamt durch. Vizebanus Unkelhäuser zeigt sich gegen die 
Koalierten besonders nachgiebig, da er sich mit Hilfe ihrer Sympathien 
in seiner Stellung zu erhalten gedenkt.

Das Parteileben in Kroatien ist zerstört. Die Rechtspartei hielt 
kürzlich eine Zusammenkunft in Abbazia ab. Die bei dieser Gelegen
heit verfasste Resolution kann man als Testament der Rechtspartei, 
des Klerikalismus und des Monarchismus in Kroatien ansehen. Der 
Zerfall der Rechtspartei steht bevor. Dr. Starcevic beschwor zwar die 
Mitglieder der Partei in Dalmatien, zusammen zu bleiben, doch dürfte 
dies vergebens sein. In Bosnien steht der Zerfall infolge der Sprachen
frage knapp bevor und in Kroatien selbst ist er nur mehr eine Frage der 
Zeit. Bemerkenswert ist der Umstand, dass bisher das Organ der Rechts
partei „Hrvatska“ in der klerikalen Buchdruckerei gedruckt wurde und 
nunmehr, um das Blatt der klerikalen Einflussnahme zu entziehen, die 
Drucklegung anderweitig vorgenommen wird.

Die serbokroatische Koalition treibt insgeheim grosserbische Politik 
und bemüht sich anderseits ernstlich darum, zur Regierung zu gelan
gen. Da die Koalition ganz unter dem Einfluss der serbischen Elemente 
steht, so wäre dies ein schwerer Schaden für den Staat. Wie unver
lässlich selbst jene serbische Elemente sind, welche sich im Regierungs
lager befinden, zeigt der Fall Stevan Popovic Vacki. Dieser Politiker 
war 20 Jahre hindurch eine Stütze des Regierungssystems Khuen und 
nun bei seinem Tode vermacht er sein bedeutendes Vermögen Wohl- 
fahrtsinstitutionen im Königreiche Serbien.

Die Koalition hofft, dass durch die Wühlarbeit des ehemaligen 
\icebanus Nikolic Podrinski im Wege des Erzli. Leopold Salvator ihr 
die Regierung anvertraut werden wird.

Der kroatische Minister Josipovic sammelt um sich die sogenannten 
Unionisten und will im Wege der Kouzessionpolitik die Regierung 
bilden. Unter den Konzessionen sind die Dienstpragmatik der Eisen
bahner, Prüfung der Forstbeamten, die Frage der Ortsbezeichnungen 
und eine 50 Mill. Anleihe. D i e s e  K o n z e s s i o n e n  s in d  a b e r  j e t z t  n a c h  d e m  
B a l k a n k r i e g e  z u  g e r in g ,  j e t z t  v e r l a n g t  m a n  in  K r o a t i e n  v i e l  m e h r .

Die Obzorasen, deren Haupt Dr. Mazzura ist, wären geneigt mit 
Josipovic sich zu verständigen, nur um an der Regierung teilnehmen 
zu können. Diese Fraktion muss aber auch als serbofil bezeichnet wer
den, was aus der Sprache ihres Organs „Obzor“ während des Balkan
krieges hervorgeht.
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Eine Gruppe der Unionisten: Dr. Nikolic Zemunski, Bischof 
Schwindermann, Dr. Ivic, Dr. Schwarz, Domherr Radicevic etc. haben 
an Ministerpräsident Lukács ein Momorandum gerichtet mit folgenden 
Forderungen: Der Kommissär Cu vaj hat mindestens noch 5 Monate im 
Amte zu verbleiben; dem Treiben der oppositionellen Parteien ist ener
gisch entgegen zu treten; die Autorität der Behörden ist herzustellen; 
die Wahlen sind so durchzuführen, dass die Regierung eine Majorität 
erhält; die liberalen Erscheinungen sind zu unterdrücken.

Selbst die sozialdemokratische Partei fördert das Programm des 
Grosserbentuins; erstens dadurch dass sie das Ansehen der Staatsgewalt 
untergraben und zweitens dadurch dass sie im Grunde doch nationa
listisch fühlen.

Auch das Verbreiten von geheimen Brochuren und Ansichtskarten 
fördert das Aufkommen des revolutionären Geistes im Volke. In öffent
lichen Lokalen und in Privatgesprächen wird ganz unumwunden vom 
Verfalle der Monarchie gesprochen. Wenn man jetzt durch ein Ple
biszit über die Zugehörigkeit Kroatiens entscheiden würde, so wäre dies 
einstimmig: an Serbien.

Dies ist die Frucht der Agitation, die von den massgebenden Fak
toren in Wien entweder nicht genügend beachtet, oder missverstan
den wird.

Die Verfassung der Gemüter in Dalmatien zeigen folgende Vor: 
gänge: Der Staatsanwalt Kronia in Ragusa wurde strafhalber nach 
Spalato versetzt, da er die Anklagen wegen Hochverrates gegen einen 
Serben nicht erheben wollte. Der Direktor Kriletic und der Prof. Garic 
der Präparandie in Ragusa wurden wegen Verfassung hochverräterischer 
Gedichte vom Dienste suspendiert.

Die Dalmatinischen und Kroatischen Zeitungen heben hervor, dass 
die Assentierung heuer ganz ruhig vor sich ging. Während früher immer 
die Rekruten froh Lieder sangen und heiter waren, zogen sie heuer mit 
Trauer ein. Wenn man frägt weshalb, so lautet die Antwort darauf, 
deshalb weil sie in der österreichischen und nicht in der serbischen 
Armee dienen müssen.

Erwähnenswert ist, dass sich selbst das Amtsblatt „Narodne 
Novine“ gelegentlich des Falles von Scutari für Montenegro begeisterte. "

No. III.

Auszug a u s  dem Jahresbericht über die Wehrmacht Serbiens, 1913.

K. u. K. Chef des Generalstabes.
Evb. Nr. 500 res. von 1914.

„Die serbische Armee hat wärend der Feldzügen gegen die Türkei 
im Herbste 1912 und gegen Bulgarien im Juli 1913 jenes Bild geboten, 
wie es in den vom k. u. k. Generalstabe herausgegebenen Elaboraten 
(Handbuch 1912, Evidenztableau der Wehrmacht Serbiena 1912, Jahres
berichte 1909—1911) festgelegt worden war. . .

Mit Ende des Berichtjahres besitzt die serbische Armee noch jene 
Zusammensetzung, wie vor dem Kriege, mit den beabsichtigten Neu
aufstellungen und organisatorischen Aenderungen wurde im grossen 
noch nicht begonnen.

In den nächsten Jahren sind jedoch durchgreifende Aenderungen 
zu erwarten, die Bedeutung der Armee im Lande, der Einfluss der 
Heeresleitung, haben durch die Ereignisse des letzten Jahres ungemein
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und der Armee einerseits, der Selbsterhaltungstrieb bei der nach wie 
vor unsicheren politischen Lage anderseits, werden zu der äusserten An
spannung aller Kräfte beim Ausbau der Armee führen, und die bisherige 
Opposition gegen die militärischen Rüstungen verstummen lassen, um
somehr, als man hier allgemein erkannt hat, dass schon die Erhaltung 
des Erworbenen nur mit grossen Opfern und Schwierigkeiten möglich 
sein wird . . .

Bei einer flüchtigen Betrachtung der territorialen Veränderungen 
auf dem Balkan, müsste man den Eindruck gewinnen, dass Serbien 
heute bedeutend mächtiger dasteht, wie vor Jahresfrist. Das nur 48,000 
Quadratkilometer umfassende Königreich hat 42,000 Quadratkilometer 
neu erworben, — die 2.9 Millionen betragende Bevölkerung hat einen 
Zuwachs von zka 1.4 Millionen erhalten. Auch sollte die auf eine fast 
ununterbrochene Reihe von Erfolgen zurückblickende Armee, durch 
gesteigertes Selbstgefühl und durch Kriegserfahrung, wie auch durch 
den Zuwachs an „befreiten Brüdern“ an Wert und Kraft bedeutend 
gewonnen haben. Von der Bevölkerung müsste man annehmen, dass die 
Erfolge der Armee auch für sie einen neuen Impuls zu emsiger Fort
setzung der wirtschaftlichen und nationalen Entwicklung bedeuten. . .

Im Gegensätze zu dem Türken, der in leichtfertiger Toleranz um 
sieh sein Arbeitsvieh zu erhalten, Sprache und Glaube der unterdrückten 
Bevölkerung durch 500 Jahre geschont hatte, beabsichtigen die Serben, 
die ganze Bevölkerung in der kürzesten Zeit zu serbisieren, ohne Wahl 
der Mittel! Die Behauptung: „In 5 Jahren wird es bis Monastir nur mehr 
Serben geben“ ist hier zum Axiom geworden.

Der Terror, mit welchem die Serben die Entnationalisierung der 
fremden Elemente durchzuführen trachten — nichtserbische Schulen, 
Kirchen, werden gesperrt, Geistliche und Lehrer des Landes verwiesen, 
die moliamedanische Bevölkerung gewaltsam konvertiert, die Exarchis- 
ten zum Patriarchate gezwungen, wobei die amtshandelnden serbischen 
Geistlichen in der vielsagenden Begleitung einer Bande Komitadzis zu 
erscheinen pflegen, welche die Bevölkerung über ihr Schicksal im 
Falle des Widerstandes nicht im Zweifel lassen, — dies alles hat zwar 
jetzt wo noch starke Truppenaufgebote im Lande verteilt sind, ausser 
in den albanischen Gegenden noch nicht zu grösseren Aufständen unter 
der Bevölkerung geführt, jedoch das Verhältnis zwischen den Eroberern 
und der ansässigen Bevölkerung nur verschärft, die derart Misshandelten 
dürften den nächsten Schwächemoment der serbischen Herrschaft be
nützen, um sich offen gegen sie aufzulehnen. Denn auch die Fügsamen 
leiden unter der Neuordnung der Dinge. Die Beamtenwillkür und Aus
beutung ist unerträglich, der Nichtserbe einfach rechtlos, die öffentliche 
Sicherheit, da man die Komitadzis noch „arbeiten“ lässt und auch ihre 
bulgarischen Berufsgenossen unausgesetzt tätig sind, höchst proble
matisch, und die notwendigsten Lebensbedürfnisse sind wegen der 
hohen Zölle dreimal so teuer wie zur Türkenzeit.

Bei derartigen Zuständen — und eine Besserung ist mangels an 
Mitteln vorerst nicht abzusehen — wird Serbien die Bevölkerung der 
neuen Gebiete kaum zu treuen Untertanen heranziehen, ausser es wird 
ihm hiezu von seinen Nachbarn durch eine ganze Generation Zeit 
gelassen.

Wien, Mitte Jänner 1914.
Urbanski Obst.



D i e  l e t z t e n  p o l i t i s c h e n  E r e ig n i s s e  in  S e r b ie n .

„Extrabogen für die Militärkanzlei Seiner Majestät.
Chef des Generalstabes.
Zu Evb. Nr. 520 vom 17. Februar 1914.
betreffend: D i e  l e t z t e n  p o l i t i s c h e n  E r e ig n i s s e  in  S e r b ie n .

A) U r s a c h e n  d e r  R e is e  P a s i c  n a c h  P e t e r s b u r g .
1. Ansuchen um russische Hilfe (gemeinsam mit Griechenland) 

zwecks Aufrechterhaltung und Garantie des Friedens am Balkan für 
die nächste Zukunft.

2. Förderung der Heiratspläne des serbischen Kronprinzen.
Die Resultate der Bemühungen Pasic scheinen hinter den gehofften 

Erwartungen zurückstehen.
Ad 1. Serbien strebt eine Annäherung und Aussöhnung mit Bul

garien an, da es die Rache dieses durch den Bukarester Frieden erbitter
ten Gegners fürchtet. Territoriale Konzessionen werden jedoch als aus
geschlossen bezeichnet.

Auch Russland wünscht Bulgarien wieder in den Balkanbund 
hineinzubeziehen; bisher blieben jedoch die serbisch-russischen Bestre
bungen ohne Erfolg. Pasic trachtete nun durch ein neuerliches Her
vorheben der Solidarität Rumäniens, Griechenlands und Serbiens in 
Bukarest, Bulgarien einzuschüchtern und so von dem Eingreifen in 
einen eventuellen türkisch-griechischen Konflikt fernzuhalten.

Die Beziehungen der Serben und Rumänen zu einander haben sich 
bedeutend gebessert, in Belgrad wird die Ternes als zukünftige Grenze 
zwischen Rumänien und Serbien bezeichnet.

Ad 2. Der Zar scheint den Heiratsplänen des serbischen Kron
prinzen nicht abgeneigt zu sein; anderseits verlautet, er hätte eine 
etwaige Verlobung ganz dem Willen seiner Tochter überlassen. Nach 
der Rückkehr des Kronprinzen hörte man nichts über den Erfolg seiner 
Werbung.

Das allgemeine Verhalten Pasic’ deutet nicht auf ein günstiges 
Gesammt résultat seiner Petersburger Reise.

B) V e r e in ig u n g  M o n te n e g r o s  m i t  S e r b ie n .
Obzwar in Serbien der Anschluss Montenegros an Serbien als 

zweifellos betrachtet wird, erachtet man hiefür den Zeitpunkt noch 
nicht gekommen.

König Peter äusserte sich gegenüber dem italienischen Militär
attache: ,J)ie Montenegriner seien dasselbe Volk wie die Serben und 
werden sich selbstverständlich bald an Serbien anschliessen; nur solange 
König Nikolaus lebt, wolle man serbischerseits diese Frage nicht an
schneiden!“

Man muss da auf Überraschungen gefasst sein, denen vielleicht 
durch eine rechtzeitige Klarstellung des Standpunktes der Monarchie 
vorgebeugt werden könnte.

C) B i ld u n g  e in e r  a u s t r o p h i l e n  P a r te i .
Der Versuch der Bildung einer konservativen, austrophilen Partei 

hat jetzt, nach dem Kriege noch viel weniger Aussicht auf eine Reali
sierung als früher. Zu dem Hassen gegen die Monarchie gesellt sich seit 
dem Kriege eine unglaubliche Geringschätzung unserer politischen und 
militärischen Stärke.

„Die Serben sehen sich schon vor Wien!“ äusserte sich der englische 
Geschäftsträger.

Es scheint, dass die Gründung einer austrophilen Partei nur um
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den Preis unserer südslawischen Provinzen erkauft werden könnte. 
Universitätsprofessor Peric, der die Idee der austrophilen Partei auf
gegriffen hat, gilt in Belgrad als nicht ganz normal.

Wien, am 21. Februar 1914.
U rb a n sk i  Obst."

No. V.
E n tw u r f  fü r  d ie  O rg a n isa tio n  e iner gehe im en  revo lu tio n ä ren  V ere in igung  

d er  t i icht b e fre i te n  Serben.

A)
„K. u. K. Armeeoberkommando.
K. Nr. 18. 109. v. 1915.
Entwurf für eine geheime revolutionäre Vereinigung in Serbien.
Standort des AOK. am 11. November 1915.

In der Anlage übermittelt das AOK. die Übersetzung eines „Ent
wurfes für die Organisation einer geheimen revolutionären Vereinigung 
der nichtbefreiten Serben.“

Das Original wurde in der Villa des Königs von Serbien in Topola 
aufgefunden.

Wiewohl nur ein Entwurf vorliegt und auch ein Datum fehlt, so 
erscheint mit diesem Fund doch erwiesen, dass die leitenden Kreise 
Serbiens von der gegen den Bestand der Monarchie gerichteten gewalt
samen Bewegung nicht allein Kenntnis hatten, sondern sie vielmehr in 
weitgehendster Weise zu unterstützen zu mindestens gesonnen waren.

Ergeht in gleicher Form an das Ministerium des Aeussern, das 
Ministerium des Innern und das Kriegsministerium, sowie den kgl. ung. 
Ministerpräsidenten.

I. h. A.
C o n ra d  G enera l-O bers t."

K. u. k. Armeeoberkommando.
K. Nr. 18.109. v. 1915.
An die k. u. k. Militär-Kanzlei Sr. Majestät des Kaisers u. Königs in Wien. 
Standort des AOK., am 11. November 1915.

Zur gefälligen Kenntnis mit der Bitte um Vorlage an SEINE
K. U. K. APOSTOLISCHE MAJESTAET.

Auf höchsten Befehl. 
Conrad. Gen. O bst.

Präs. 13/11. 1915.
Nr. 4735. I Big.
M. K. S. M.

Bf. (Bolfras).“
B)

E N T W U R F
für die Organisation „einer geheimen revolutionären Vereinigung der 
nichtbefreiten Serben“ eventuell der „Vereinigung der Balkanvölker 
(Balkan-Komité).“
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I. N am e, Ziel, Losung u n d  Parole.

1. Die Vereinigung trägt zwei Namen: „Kor Slobode“ (Freiheits
korps) und „Karagjorgjev Kor“ (Korps des Karageorg).

2. Das Ziel des Vereines ist: Die Befreiung sämtlicher nichtbe
freiten serbischen Provinzen und die Vereinigung derselben in einen 
Staat „Velika Srbiia“ (Gross-Serbien). Wenn auch die übrigen, nicht 
befreiten Balkanvölker der gemeinsamen Arbeit behufs ihrer Befreiung 
im Sinne einer „Föderation“ beitreten wollen, so wird dieses Anbot 
angenommen und mit diesen eine besondere Vereinbarung im Sinne 
dieses Projektes unter Beibehaltung der Statuten getroffen. Dieser Verein 
würde „Balkan-Komité“ genannt werden.

3. Da der Verein geheim tätig sein soll, so wird ein für alle Mit
glieder massgebendes Losungswort „Kara-Kor“ und die Parole „Sloboda” 
(Freiheit) bestimmt. Eine Abänderung dieser Erkennungszeichen kann 
nur durch den „Zentralausschuss“ erfolgen.

II. M itg l ieder ,  V e rw a l tu n g  u n d  deren  W irk u n g sk re is .

1. Mitglied dieses Vereines kann jeder ehrenhafte Serbe bzw. Bal- 
kaner ohne Unterschied der Religion und des Standes sein; unehren
hafte Berufe wie Kuppler, Spione und dergleichen sind von jedweder 
Mitgliederschaft ausgeschlossen.

2. Der „Zentral-Ausschuss“ hat seinen ständigen Sitz in Belgrad* 
von wo derselbe im Wege der Vereinsbehörden — Ausschüsse und Ver
trauensmänner — die Vereinsarbeit leiten wird. Der grösseren Sicher
heit halber wird in jedem Verwaltungskörper eine möglichst geringe 
Zahl, jedoch verlässlichster Personen gewählt. Der Zentralausschuss 
besteht aus dem Präses, Vizepräses, Kassier, Sekretär, zwei Ausschuss
mitgliedern und einem Stellvertreter.

Die Ausschüsse bestehen aus dem Präses, Vizepräses (zugleich Kas
sier) Sekretär und zwei Ausschussmitgliedern.

Die Subausschüsse bestehen aus dem Präses, Kassier und Sekretär.
Die Vertrauensmänner werden durch die Subausschüsse in den 

Bezirks- und anderen kleinen Orten gewählt.
Der Aufsichtsausschuss besteht aus drei Personen, welche durch 

die M inis ter  des  K rieges ,  des  Innern  u n d  des  A eu ssern  e rn a n n t w erd e n .  
Gegen die Entscheidung des Aufsichtsausschusses hat der Zentralaus
schuss das Beschwerderecht beim Kriegsminister, wobei je eine Ab
schrift der Beschwerde an die beiden anderen Minister vorgelegt wer
den muss; ikre gemeinsame Entscheidung ist auch für die Auflösung 
des Vereines massgebend.

3. Der Wirkungskreis des Zentral-Ausschusses erstreckt sich auf 
sämtliche serbische Provinzen und bleibt im Falle einer Balkanvereini
gung für alle übrigen, gemeinsam handelnder Länder massgebend. In 
sämtlichen Kreisorten Serbiens, wie auswärts, werden Ausschüsse ge
bildet und in den Bezirksorten Vertrauensmänner ausfindig gemacht; 
nach Möglichkeit jedoch werden ständige A u ssch ü sse  in S a ra jevo ,  M os
tar ,  Zagreb, Z ara, T ries t ,  L a ibach , Ragusa, Ü sküb, M onastic , S a lon ik i u n d  
P r iz ren  g eb ilde t .  B esondere  A u f m e r k s a m k e i t  is t  zu  w id m e n  einigen  
G ren zo r ten  Bosniens, H erzeg o w in a ,  D a lm a tien s ,  K ro a tien s  u n d  S la w o 
niens, d a m i t  in dense lben  V er tra u en sm ä n n er  a u s f in d ig  g e m a c h t  w e rd e n ,  
im  W eg e  w e lc h e r  d ie  b e w u ss te n  G eg en s tä n d e  nach  B osnien u n d  H e rze 
g o w in a  e in g esch m u g g e l t  w erd en .

Wenngleich der Verein geheim arbeiten wird, so ist dennoch nötig, 
dass die Mitglieder, wenigstens im freien Serbien, hie und da öffent
liche Zusammenkünfte z w e c k s  V o rn a h m e  vo n  Ü bungen  m i t  d e r  W a f fe ,  
D y n a m i t ,  B o m b en  etz . ha lten ;  dies hat im Sinne des Abschnittes III 
dieses Entwurfes zu geschehen.
H áborús fe le lő sség  10
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III. G eh eim h altu n g .

Wegen Wahrung des Vereinsgeneimnisses ist es nötig, dass sich nur 
die Mitglieder einzelner Verwaltungen unter einander kennen, hingegen 
die gewöhnlichen Mitglieder nur zwei Personen kennen und zwar die
jenige, die das Mitglied einführt, bezw. diejenige, welches es selbst ein
geführt hat; ausserdem wird jedes Mitglied den Kassier der betreffen
den Verwaltung, vor dem der Eid abgelegt wurde, kennen. Damit aber 
den Vereinsstatuten Abschnitt II. Pkt. 3. Absatz 2, entsprochen wird, 
so wird als Deckname des Vereines ein öffentlicher Ausschuss der in 
Serbien lebenden nicht befreiten Serben unter dem Namen „Selbst
hilfeverein“ gebildet werden. Jedes hiesige Mitglied des „Korps Sloboda” 
(Freiheit) hätte im Geheim seinem Freund zu raten, in den Verein ein
zutreten, und sobald die politischen Verhältnisse es erlauben, wird der 
Ausschuss dieses Vereines «seine Mitglieder zu Übungen und sonst nötigen 
Zusammenkünften einberufen.

1. Jedes Mitglied, welches in Not oder äusserstes Elend unver
schuldet gerät, hat das Recht dies dem Sekretär der betreffenden Ver
waltung mitzuteilen; dieser wird die Angelegenheit an die Verwaltung 
leiten; diese aber dafür sorgen, dass dem Betreffenden geholfen wird. 
Auch sonst wird die Verwaltung sorgen, dass die Vereinsmitglieder zu 
solchen Stellen gelangen, von wo aus sie dem Vereinszwecke am besten 
dienen können.

2. Der Name eines jeden Mitgliedes, welches bei der Ausübung 
eines Vereinsbefehles sein Leben einbüsst bezw. sich für die Erreichung 
des \'ereinszieles opfert, wird in die Geschichte des Vereines mit gol
denen Lettern eingetragen.

3. Jedes Mitglied ist verpflichtet das Vereinsgeheimnis m eh r  als  
sich se lbs t  zu hüten.

4. Jedes Mitglied ist verpflichtet innerhalb eines Monates nach 
dem Eintritt in den Verein ein neues Mitglied ausfindig zu machen.

(Hier fehlt ein Teil des Pktes 4. im Original abgerissen).

Jedes Mitglied leistet den Eid vor dem Verwaltungssekretär im 
Beisein des Einführenden und bestätigt dies mit der eigenhändigen Unter
schrift (Kreuz vor seinem Namen). Der Text des Eides wird festgesetzt 
und jede gefertigte Beeidigung strenge aufbewahrt werden. Die ge
schriebenen und gefertigten Eide werden dem Zentralausschusse zur 
Aufbewahrung übergeben.

Jeder Eidbruch und jedes Vergehen wider den Verein wird strengs
tens bestraft werden. Die Todesstrafe fällt der Zentralausschuss, alle 
übrigen Strafen die Verwaltung, welcher das betreffende Mitglied 
angehört. Die Strafe vollzieht jenes Mitglied, welches den Beschuldigten 
in den Verein eingeführt hat oder ein anderes Mitglied, welches hiezu 
durch das Loos bestimmt wird.

Jede Vereinsbestrebung kann der Sympathien und jedwer Unter
stützung in allen Orten versichert sein.

IV. R ech te  u n d  P f l ich ten  d er  M itg l ieder.

V. Eid.

VI. Strafen .

VII. G em eingeis t .
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VIII. Materielle Mittel.
Die Beihilfe des serbischen Staates und die Einlagen der Mitglieder,

u. z. der Wohltäter, Gründer ordentlicher und unterstützender Mit
glieder. dann der Beitrag aller Mitglieder je nach ihrem Vermögen, etz.

IX.
Detailbestimmungen über alle Punkte dieses Entwurfes werden in 

besonderen Regeln festgesetzt werden.

X.
Weder die staatliche Beihilfe noch die Verbindung mit der Regie

rung darf in den Statuten eingetragen werden, wenngleich auch letztere 
als tiefstes Geheimnis bewahrt werden. Diese Verbindung und Beihilfe 
sind nur dem Zentralausschuss, den Ministern bezw. der Regierung 
bekannt.

Das Original dieses Projektes wird, nachdem die Vereinsregeln auf 
dieses basierend, verfasst wurden . . . “

(Von hier bis zum Schluss des Projektes fehlt die Fortsetzung, 
doch ist dieselbe ganz kurz).

No. VI.
Die im Schreibtische von Paschich gefundenen Papiere.

A)
„K. u. k. Armeekommando.
K. Nr. 16494. Streng geheim!
Korrespondenz Pasic. Durch Kurier!
An die Militärkanzlei Seiner Majestät des Kaisers und Königs in Wien. 
Standort, am 20. August 1916.

ln der Beilage beehrt sich das Armeekommando, Abschriften von 
Korrespondenzen, deren Originale nach der Einnahme von Belgrad im 
Schreibtische des serbischen Ministerpräsidenten Nikola Pasic aufge
funden wurden, zur geneigten Kenntnis zu übermitteln.

Gleichlautend an Militärkanzlei S. M., k. u. k. Ministerium des 
Aeussern, Kriegsarchiv, k. k. Ministerium des Innern, und k. k. Minis
terium für Kultus und Unterricht.

20 Beilagen (15 fehlen!)
Für den Armee Oberkmdten: 

Conrad Gen. Obst.“

B)
(No. I.) Streng geheim!

9/1. 1909.
Lieber Herr Ljuba!
Diesen Moment bekam ich Ihr Telegramm (b% Uhr abends). Ich 

beeile mich, damit diese meine Antwort den ersten Bahnzug erreicht. 
Deshalb ist das Schreiben kurz.

Die Sache verhält sich so:
Für Serbien ist eine unbeschreiblich schreckliche Zeit eingetreten 

infolge der tatsächlichen Aussöhnung der Türkei mit Österreich. Es 
sieht so aus, als ob alle Chancen verfallen wären (ich sage das Ihnen

io*

fl
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unter Berufung auf die Meinung der kompetentesten hiesigen politi
schen Kreise) dafür, dass Serbien irgend etwas bekommt. Frankreich 
ist entschieden gegen den Krieg und bereit Österreich zu helfen, auf 
dass die bosnisch-herzegowinische Frage ohne Blut bereinigt werde, 
selbstverständlich zum Schaden Serbiens und Montenegros. Deutschland 
hat Russland Kompensationen in Persien vorgeschlagen, wenn Russland 
den Schutz der Serben aufgibt. (Das ist ein Faktum, und wenn man 
damit hier noch so fürchterlich geheim tut, und ich bin überzeugt, dass 
unser Mato Klipa davon nicht einmal die Idee hat). Es besteht die 
Gefahr, dass Serbien von allen Seiten bearbeitet wird, es möge jeden 
Kampf mit Österreich auf geben. Von einem Bündnis mit der Türkei 
und mit Bulgarien kann nicht einmal die Rede sein, heute teilte mir 
Herr Popper, Redakteur der Birschewih Vedomosti, mit, dass er einen 
Brief von einem sehr angesehenen bulgarischen Diplomaten bekommen 
habe, der ihm schreibt: Mit Serbien kann es kein Bündnis geben. Wir 
sind alle fest überzeugt, dass letzteres mit einem Auge auf Bosnien, und 
mit allen beiden auf Mazedonien schielt.

So das ist beiläufig die allgemeine politische Lage (Ja so, ich habe 
nicht von England gesprochen: Dieses will dorthin, „wohin alle Türken“).

Bedenken Sie, was geschehen wird, wenn uns der Krieg unglück
licherweise in einer solchen Lage trifft.

Unser einziger Verbündeter ist noch das russische Volk (nicht das 
offizielle Russland), die öffentliche Meinung in Russland. Auch dieses 
ist ein starker, mächtiger Verbündeter. Wenn es zum Kriege kommt, 
verlässt uns dieser Verbündete bis jetzt nicht, wir können demnach 
noch auf einen Erfolg hoffen. . .  Was folgt daraus. Wir müssen alle 
Mittel anwenden, um nicht diesen einzigen, aufrichtigen und mächtigen 
Verbündeten zu verlieren. Zu unserem Unglücke kümmern wir uns 
darum nicht im mindesten, im Gegenteile, wir streben beinahe danach, 
seine Sympathie zu verlieren. Wenn wir wollen, dass sich auch in Hin
kunft das russische Volk für uns interessiert, dann dürfen wir wohl 
nicht so handeln, wie wir es tun, und so sein, wie wir sind. . .  In letzter 
Zeit häufen sich in der russischen Öffentlichkeit die Symptome, welche 
dafür sprechen, dass Serbien Ansehen und Sympathien zu verlieren 
beginnt. Und wissen Sie, was der Hauptgrund dafür ist? Der Kampf 
unserer Parteien. U n s e r e  p o l i t i s c h e  U n r e i f e .  U n s e r  v e r r ü c k t e s  Z e i tu n g s  
g e s c h r e i .  U n s e r e  u n p a t r i o t i s c h e  G e s in n u n g .  U n s e r e  K le in l i c h k e i t .

„Ja kann man denn so handeln, so sprechen, schreiben und denken 
in einem Augenblicke, in welchem dem ganzen Volke das Messer an 
der Kehle sitzt?“ fragen unsere Freunde in Russland.

Birs. Vod. schreiben dieser Tage: „Haben denn diese serbische 
Politiker einen Verstand? Ist denn jetzt die Zeit dazu Parteirechnungen 
zu begleichen?

Sehen Sie solche Fragen tauchen häufig auf. Es Hessen sich auch 
schon Stimmen vernehmen: „Serbien ist unwürdig, die Beschützerin und 
Schirmerin der Bosnier zu sein. Was würden denn die Serben Gutes 
bringen, was würden denn sie dieselben lehren? Die Parteiwirtschaft?“

Sehen Sie, so ist die Lage.
Alles dies läuft darauf hinaus, dass sich in der russischen Öffent

lichkeit das Interesse an unserer Sache verliert. Und, ich wiederhole 
es, bös wird es für uns sein, wenn dieses Interesse ganz verschwindet.

Sie verstehen jetzt vielleicht, Herr Ljuba, mein Telegramm. In 
Serbien ist eine grosse Aktion notwendig, etwas das Serbien moralisch 
erschüttert und die Aufmerksamkeit ganz Europas auf uns ziehen 
würde.

Denken Sie nur nach: Herr Pasic, ein alter Parteikämpfer löst 
seine Partei auf, er opfert sie der Hoffnung auf nationale Eintracht 
zidiebe! Er ruft die Serben zur Einigkeit auf.



149

Kann man es denn da fassen, dass andere Parteien nicht das
selbe tun !

Sehen Sie, dass wäre eine Wiedergeburt. Dies würde die Aufer
stehung des Ansehens der Serben bedeuten und den Feinden Furcht 
einflössen.

Es versteht sich von selbst, dass die Auflösung der Parteien eine 
aufrichtige sein müsste und nicht bloss eine bei den Haaren herbei
geführte.

Die politischen Blätter müsste man abschaffen und nur eines 
gründen, an den alle arbeiten müssten. Das Zeitungswesen müssten intel
ligente Menschen in die Hand nehmen und nicht irgendwelche Taschen
diebe und Strolche.

Eine Aktion, „eine Aktion“ ist notwendig.
Hier gefällt es niemanden, was Serbien alles zusammenklagt, heult 

und lärmt. Serbien soll still sein und alle Kräfte auf die Vorbereitung 
für den Krieg verwenden. Es soll nicht vom Kriege sprechen, im Gegen
teile, es soll zur Schau tragen, dass es den Krieg nicht will (selbstver
ständlich innerhalb der Grenzen der Würde).

Wenn es auch zum Kriege kommt, darf der Krieg nicht in Serbien 
beginnen. Die Ursache des Krieges darf nicht irgend ein dummes 
Scharmützel an der Grenze, eine Beleidigung der Frau Forgács oder 
eine andere Kleinigkeit sein. Der Krieg muss in Bosnien und der Her
zegowina anfangen. Der Welt muss der Beweis gegeben werden, dass 
dieses Volk dort den Krieg will. Davor fürchtet sich Österreich am 
meisten.

Serbien muss sich zurückhalten, solange es nur kann und darf 
nicht Blutvergiessen, solange bis Österreich nicht herausfordert. Öster
reich muss vor der Welt am Kriege schuld sein. Das sollen sich unsere 
Leute möglichst gut einprägen.

Genug mit den Unglückspredigten. Ist es schliesslich nicht alles 
eins, wer auch immer Minister ist, wenn nur das Volk geschlossen 
dasteht.

Doloi partaj! (Ein Nationalheros!) Nieder mit der Parteiwirtschaft!
Wäre ich der Pasic, ich würde es treffen, ein Heiliger zu werden.

Ihr ganz ergebener 
D r .  l o a n  S t .  S a j k o o s k i  (?)

Newski 65, Quartier 23, Büro der slavischen Druckerei.“

Für die richtige Abschrift!
Standort des AOK. am. 9. August 1916.

Tepser Oblt.“

C)
No. 6. Aus dem Französischen.

Brüssel, am 14/5. 1913. 
Streng geheim!

„Meine Glückwünsche, Exzellenz!
Hier spricht man davon, dass der Misserfolg der Bulgaren der 

serbischen Diplomatie zu verdanken ist.
Bravo.
Es liegt im Interesse Serbiens sich einen Weg nach Süden zu einem 

offenen Meere zu schaffen, wie es das ägeische ist.
In Frankreich und Russland hat man erst jetzt die Treulosigkeit 

der Bulgaren durchschaut.
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In Anbetracht des Bündnisses mit Rumänien muss ich einige 
Punkte ergänzen.

Rumänien hat bereits seit 5 Jahren kein geschriebenes Überein
kommen mit Österreich.

Herr Johann Bratianu hat sich im Jahre 1908 geweigert, einen 
neuen Vertrag zu unterschrieben.

Es existiert ein schriftliches handelspolitisches Übereinkommen bis 
zum Jahre 1914, dem Todesjahr des österreichisch-ungarischen 
Dualismus.

Ein grosser Politiker in Rumänien Herr Nikolaus Filipescu, früher 
konservativer Minister ist nicht zu vernachlässigen, wenn Sie zu einem 
Bündnisse mit Rumänien kommen wollen.

Sein vertrauter Freund Herr Nenitzesco Abgeordneter von Brada, 
ehemaliger konservativer Minister hat bei einer Konferenz in Craiova im 
Jahre 1908 Serbien bis in den Himmel erhoben.

Er hat vom Donaukanal des Eisernen Tores gesprochen und von 
der kurzsichtigen Politik Österreichs gegen Rumänien und Serbien. 
Wenn Sie an diesen Politiker herankommen können und durch seine 
Vermittlung an Herrn Filipesco, ist das Bündnis gesichert.

Im Jahre 1914, wenn der österreichisch-ungarische Dualismus in 
den letzten Zügen liegt, müssen Rumänien, Serbien, Italien und Russ
land militärisch bereit sein.

(Ohne Unterschrift.)
Für die richtige Abschrift:
Standort des AOK. am 8. August 1916.

Tepser Oblt.“

D)
No. 6 a/ Streng geheim!

Aus dem Französischen. 
„Brüssel, am 26/4. 1913.

Euere Exzellenz!
Weichen Sie niemals zurück. Reihen Sie die Hand den Rumänen 

und vorwärts. Gott möge Sie beschützen, damit Sie nach Agram kommen.
Die Gelegenheit ist ausnehmend günstig. Deutschland ist zu sehr 

beschäftigt mit der belgischen Frage, es wird von gar keinem Nutzen 
für Österreich sein.

Bulgarien hat die Türken und Rumänen in den Flanken. 
Schicken Sie eine Abordnung nach Petersburg und sondieren Sie 

das Terrain in Bukarest bei Herrn Minister Bararau (?) und Herrn I. C. 
Bratianu, Chef der liberalen Partei.

Alle beide sind einem Einfalle in Österreich günstig gesinnt.
Nur vorwärts! Mut! Haben Sie Mannschaft und Munition, da ja 

die Türkei Nr. 2 (Österreich) ein bischen besser organisiert ist.
Ich weiss sehr gut, dass dieser Brief durch die ungarische Post 

geöffnet werden wird, geben Sie acht auf die Konfidenten.
Genehmigen, Euer Exzellenz, neuerlich die Versicherung meiner

Hochachtung.
(Unterschrift unleserlich).

Ein Secretär der Gesandtschaft.
Für die richtige Abschrift:
Standort des AOK. am 8. August 1916.

Tepser Oblt.“
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No. 10. Streng geheim!
„Legation de Serbie.
Wien, am 15/4. 1915.

Geehrter Herr Pasic!
Alle unsere Freunde sind der Ansicht, dass diese Krise von grosser 

Bedeutung ist und dass es b e s o n d e r s  f ü r  u n s  S e r b e n  g u t  se in  w i r d  u n s  
in  A c h t  z u  n e h m e n  (?). Österreich würde die ganze Sache mit Skutari 
viel ruhiger betrachten, wenn es nicht fürchten würde, dass wir den 
König Nikita stützen (?) und dass wir in Durazzo bleiben. Wenn es 
zu irgend einer Aktion kommt, wird uns gegenüber wohl mehr stehen 
als gegen Montenegro. Die Anordnungen für die Korps in Agram und 
Temesvár sind schon beinahe ausgegeben. Man muss achtgeben, das 
ist klar; denn auf zwei Fronten kann man nicht krieg führen, sowohl 
gegen die Bulgaren als auch gegen diese Front.

Hier ist man fest entschlossen allein vorwärts zu gehen und hat 
sich bereits so weit vorgewagt, dass es ein Zurück nicht mehr 
gibt. Zwischen Rom und Wien werden sehr lebhafte Verhandlungen 
geführt u. z. auch über eine eventuelle Okkupation Albaniens für den 
Fall dass es Essad Pascha gelingt, Herr von Albanien zu werden. Diese 
Okkupation soll durchgeführt werden, ohne Europa viel zu fragen und 
ohne Rücksicht darauf, ob dies Europa recht ist, oder nicht.

Ernst wird jetzt auch die Frage behandelt, ob es zum Kriege mit 
Russland kommt. Hier glaubt man, dass die russische Armee nicht viel 
wert ist und dass ein solcher Krieg für Russland eine Katastrophe wäre. 
Das ist natürlich, dass man hier so denkt, aber dass man allen Ernstes 
daran glaubt, das verstehe ich nicht.

Achtungsvoll 
J o h a n n  J o o a n o o i c .

Für die richtige Abschrift:
Standort des AOK., am 8. August 1916.

Tepser Oblt.“

Streng geheim!
Aus dem Cechischen.

„Euere Exzellenz!
Am grossen Tage des Serbentums, als die tapferen Montenegriner 

und Serben siegreich in das fast unbezwingbare Skutari eindrangen, 
wende ich mich begeistert durch den so herrlichen Beweis slavischer 
Tüchtigkeit als bescheidener aber treuer Sohn des tschechischen Volkes, 
welches leider bis heute dem Deutschen, unserem wie Ihrem so grau
samen Feinde unterworfen ist an Eure Exzellenz mit der inständigsten 
Bitte: Nach 500 Jahren Knechtschaft und Unglück haltet Mass, Ihr 
Serben, in Eurem jetzigen Glücke und Ruhme.

Lassen Sie nicht zu Exzellenz, um Gotteswillen für nichts auf der 
Welt, dass Serbien und Bulgarien, die sich in brüderlicher Einigkeit so 
furchtbar und ruhmreich gezeigt haben, blutig aneinander geraten um 
eines Stückchen Land willen das vor kurzem türkisch war.

Kein Grund ist und darf stark genug sein, um so einer — ent
schuldigen Sie gütigst — pyramidalen Dummheit ja geradezu einem 
Verbrechen das Wort zu reden und es zu rechtfertigen. König Peter,



Pasic, Zar Ferdinand, Gesov, Danew bleiben für alle Ewigkeit mit gol
denen Lettern in die Geschichte des Slaventums eingetragen. Wenn sie 
aber ein so furchtbares Unglück zulassen oder besser gesagt verschul
den, wird ein entsetzlicher Fluch des ganzen Slaventums diese Namen 
treffen. Besonders seitens Serbiens wäre dies geradezu ein Wahnsinn, 
da es ja von dieser Arbeit kaum die Hälfte vollbrachte.

Verschwunden ist die Türkei, aber Österreich-Ungarn steht noch 
da und darin jammern Millionen Serbokroaten und andere Slaven. Diese 
aus dem schmälichen Joch zu befreien ist die Aufgabe Serbiens, Bul
gariens und Russlands, und dazu braucht man nicht unglückseligen 
Zank, sondern feste brüderliche Eintracht zwischen Serben und Bul
garen. Und zu dieser grossen Aufgabe ist die Hilfe der Bulgaren un
erlässlich.

Österreich ist bestimmt zum Untergange nicht nur wegen seiner 
furchtbaren inneren Verhältnisse, sondern auch deswegen, weil es im 
Interesse des ganzen nicht germanischen Europas liegt.

Wenn aber Österreich aufhört zu existieren, dann hört auch der 
Dreibund auf, dann hört die finanzielle Erschöpfung Europas auf, 
welche schon infolge der beständigen Rüstungen überall unerträglich 
ist, und dies kann man am leichtesten und schönsten auf dem Wege 
über die Vernichtung Österreichs erreichen.

Zu gründen einen grossen serbischen Staat aus allen Serben, Kroa
ten und Slovenen unter Hinzunahme des deutschen Teiles von Steier
mark und Kärnten, zu gründen einen grossen tschechischen Staat aus 
Böhmen, Mähren, Schlesien, dem ungarischen Slovakentum, Nieder- und 
Oberösterreich unter gleichzeitiger Zuweisung des rumänischen Sieben
bürgens an das Königreich Rumänien, zu gründen ein autonomes 
Ungarn nach dem Muster Albaniens ist Pflicht der Menschheit und 
eine würdige Aufgabe für Männer, welche auf Staub zerschmetternten 
einen Mörder des Slaventums, und nicht das kostbare slavische Brüder
blut zu vergiessen.

Es möge ein guter Genius Serbien davor bewahren, ein slavischer 
Kain zu werden und dabei vielleicht auf immer seine grosse und ruhm
reiche Zukunft zu vernichten und die Befreiung der österreichischen 
Slaven, seiner Brüder zu verhindern.

Und zu dieser grossen ruhmvollen Aufgabe, welche willkommen 
sein wird dem ganzen nichtgermanischen Europa ist unbedingt not
wendig die Hilfe der Bulgaren, welche man zur Mitwirkung bewegen 
muss durch die jetzige Nachgiebigkeit der Serben und durch einen 
glänzenden Gedanken, der für die Bulgaren von unermesslichem Wert 
ist, den ich aber leider Gottes dem Papier nicht anvertrauen kann und 
den ich Euer Exzellenz persönlich anvertraue sobald Sie in der Narodni 
Listy in Prag auf auffallender Stelle des lokalen Teiles folgende Notiz 
veröffentlichen: Gesucht wird Verus.

Unterschätzen Sie nicht, Exzellenz, meinen Antrag und meine 
Mitteilung; denn nicht allein in den Köpfen der Diplomaten, sondern 
auch im Kopfe eines einfachen Bürgers entstehen manchmal phäno
menale Gedanken. Prüfen sie genau den Inhalt dieses Briefes und in 
erster Linie lassen Sie einen blutigen Zusammenstoss und Streit mit den 
Bulgaren nicht zu. Werden Sie der Wohltäter aller Slaven und geradezu 
ihr Gott ! ! !

V eru s .
Für die richtige Abschrift!
Standort des AOK., am 9. August 1916.

Tepser Oblt.“
l o a n  S z e r é m y .
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A m i n i s z t e r t a n á c s i  j e g y z ő k ö n y v e k  k ü l p o l i t i k a i  a n y a g a .
Das aussenpolitische Material der Ministerratsprotokolle.

Megjegyzés: [A] =  közös, [B] =  magyar minisztertanácsi jegyző
könyvek.

Bemerkung: [A] =  gemeinsame, [B] =  ungarische Ministerrats
protokolle.

I. Szerb és román viszonylatok. — Beziehungen mit Serbien und
Rumänien.
1867—1871.

„  [B- 32.]. Buda, 1867. június 12. — Buda, 12. Juni 1867. — Jelzés,
Nummer: 1867. M. T. 28. — Német eredeti, Deutsches Original.

„V. In Betreff der Slavischen Agitation, geruhten Seine Majestät 
insbesondere die Serbischen zu betonen, welche namentlich in Neusatz 
scharf ins Auge zu fassen sei, da sie sich stets mehr und mehr herüber 
ziehe.

Graf Andrássy bemerkte, dass diesbezüglich die in fremden Sprachen 
erscheinenden Blätter, durch ein zu organisierendes Pressbureau genau 
zu überwachen sein werde, dass übrigens wie auch Baron Wenckheim 
meint, die Comitatsorgane, namentlich der Bácser Obergespan Mihajlo- 
vits als verlässlich bezeichnet werden könnte.“

(Ő Felsége tudomásul vette és aláírta Salzburgban, 1867. július 
3-dikán. — Von Seiner Majestät zur Kenntnis genommen und unter
zeichnet in Salzburg am 3-ten Juli 1867).

[B. 47.]. Buda, 1867. július 22. — Buda, 22. Juli 1867. — Jelzés, 
Nummer: 1867. M. T. 45. — Magyar eredeti, Ungarisches Original.

„I. Pénzügyminister ur előadja, hogy tegnapi napon gróf Péchy 
Manó erdélyi kir. biztosnak a’ m. kir. ininisteriumhoz intézett, bizonyos 
Candiano nevű oláhországi politikai ügynök izgatásaira vonatkozó’ s a’ 
vele való elbánás eránti utasítást kérő távsürgönye nékie kézbesitetvén, 
ő a’ kir. biztosnak azonnal táviratilag azon előleges választ adá, hogy 
a’ ministertanácsnak ez iránti végleges utasítását másnap veendi, addig 
is Candianot letartóztatván, ellene a’ vizsgálatot megindítássá ’s alapo
san gyanús irományait tőle elvétesse.

Ezen előzmények kapcsában ’s tekintettel a’ belügyministerium 
rendőri osztályából kivett ’s a’ ministertanácsban felolvasott ide vonat
kozó tárgyalásokra, felkéri pénzügyminister ur a’ ministertanácsot e’ 
részbeni sürgős további intézkedésre.

A ministertanács a’ pénzügyminister ur által bemutatott távirat 
valamint a’ Candianora vonatkozó, s’ részint a’ bécsi ministertanács 
elnökségétől részint a’ bukaresti cs. kir. főügynökségtől vett egyéb érte
sítések tartalmát tartva szem előtt, abban állapodott meg, hogy Can
diano — annak kijelentése mellett, hogy tekintettel eddigi iránybani 
működésére Erdélyben semmi keresni valója nincsen, az országból azon
nal kiutasitassék, de a határszélig leendő kisértetése ne toloncházi, 
hanem tisztességes módon eszközöltessék; lefoglalt irományai eredetben 
ugyan neki vissza adassanak, de hiteles alakban lemásoltatván, az 
utóbbiak a’ belügyministeriumhoz beküldessenek.

Egyúttal a’ ministerelnökség gondoskodni fog arról, hogy az erdélyi 
kir. biztos ezen határozatról táviratilag rögtön értesitessék, a’ további 
Írásbeli intézkedések a’ belügyministeriumnak tartván fel.“

(A magyar eredeti Ő Felségétől tudomásul vétetett és aláíratott 
Bécsben, 1867. szeptember 10-dikén. — Das ungarische Original von 
Seiner Majestät zur Kenntniss genommen und unterzeichnet in Wien, 
den 10. September 1867).

«
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(Deutsche Übersetzung bearbeitet für eine Abschrift beiliegend 
zum ungarischen Original:)

„I. Der Herr Finanzminister bringt vor, dass ihm gestern eine an 
das ungarische Ministerium lautende telegraphische Depesche des kön. 
Kommissärs für Siebenbürgen, Grafen Emanuel Péchy eingehändigt 
worden sei, worin letzterer um eine Weisung hinsichtlich des gegen 
einen sicheren Candiano, politischer Emissär aus der Walachei zu beob
achtenden Verfahrens bittet, und fügt bei, dass er dem kön. Kommissär 
sogleich telegraphisch in dem Sinne geantwortet habe, dass die erbetene 
definitive Weisung des Ministerrathes an dem nächst folgenden, d. i. 
heutigen Tage zukommen wird; indessen soll Candiano detinirt, gegen 
ihn die Untersuchung eingeleitet, dessen kompromittierenden Schriften 
mit Beschlag belegt werden.

Mit Rücksicht auf die Präzedenzien, sowie auf die diesfälligen, aus 
der Polizeisektion des Ministeriums des Innern erhobenen, im Mipister- 
rathe vorgelesenen Vorverhandlungen, beantragt der Finanzminister in 
dieser Angelegenheit thunlichst zu verfügen.

Die Minister Conferenz hat sich mit Bezugnahme auf die durch den 
Herren Finanzminister vorgelegte Depesche, sowie auf die, den besagten 
Candiano betreffenden, theils von dem kk. Ministerrathe — Präsidium 
theils von dem kk. General — Consulate zu Bukarest herrührenden 
dienstlichen Notizen dahin geeinigt, dass Candiano, da er mit Rücksicht 
auf sein bisheriges Wirken in Siebenbürgen nicht geduldet werden kann, 
sogleich ausser Landes zu schaffen sei, seine Extradirung jedoch nicht 
schüblingsmässig, sondern auf eine anständige Weise erfolge; die kon- 
fiszirten Schriften sollen ihm in Origine zurückgestellt, dagegen in 
authentischen Abschriften dem kön. ung. Ministerium des Innern ein
gesendet werde.

Gleichzeitig wird das Ministerrathspräsidium beauftragt, von 
diesem Entschlüsse den k. Commissär in Siebenbürger (telegraphisch) 
zu verständigen, während die weiteren schriftlichen Verfügungen dem 
Minister des Innern obliegen werden.“

[A. 23.]. Wien, 1868. február 21. — Wien, 21. Februar 1868. — Jel
zés, Nummer: M. R. Z. 14. — Német eredeti, Deutsches Original.

„2. Anfrage der rumänischen Regierung wegen Durchführung in Preussen 
gefertigten Kanonen durch das österreichische Staatsgebiet.

Reichskanzler Freiherr von Beust:
Die rumänische Regierung habe anher eine Anfrage gerichtet, ob 

die Durchfuhr einiger von ihr in preussischen Waffenfabriken bestell
ten Kanonen durch österreichisches Gebieth einem Anstande unter
liegen, Es werde beabsichtigt diese Geschütze durch Galizien und die 
Bukowina nach dem Moldau zu transportieren. Die Sache habe zwei 
Seiten und jede derselben wieder ihre eingethümlichen Unannehmlich
keiten.

Bei einer Verweigerung könne man sich darauf gefasst machen, 
dass man trachten werde, dem Gegenstände die Bedeutung einer Frage 
zu geben.

Bei einer Bewilligung stehe die eventuelle Benützung der Kanonen 
gegen uns im Bereiche der Möglichkeit und würde von russischer Seite 
in dieser Bewilligung gewiss ein Argument gefunden werden, die An
sicht zu verbreiten, als begünstige Oesterreich ins geheim die Un
ruhestifter in diesen Ländern. Die Haltung der moldo-wallachischen 
Regierung sei eine sehr unbefriedigende. Für Vortragenden sei aber 
die Erwägung entscheidend, dass man die Hinsendung der Geschütze, 
welche ja auch auf anderen Weg als durch Oesterreichischen — folgen
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könne, keineswegs wurde zu verhindern, vermögen, und er müsse sich 
daher für die Gestattung der Durchfuhr aussprechen.

Minister Präsident Graf Andrássy
sprach die Ansicht aus, dass die kaiserliche Regierung gar nicht das 

Recht haben würde, eine solche Durchfuhr zu hindern, es würde dies 
einem Akte wahrer Feindseligkeit gleichkommen. Anderertheils sei aber 
das Benehmen der rumänischen Regierung ein gegen Oesterreich so 
sistematisch feindseliges, dass das kaiserliche Kabinet voraussichtlich 
sich bald genöthigt sehen dürfte, dieselbe über ihre eigentlichen Inten
tionen zu interpelliren. Das Skandal, wonach 4000 der österreichischen 
Regierung gehörige und zur Rücksendung nach Oesterreich bestimmte 
Gewehre in der Wallachei unter offener Conivenz der rumänischen 
Regierung von Volkshaufen und Nationalgarden geplündert und zurück
behalten worden seien, erscheine als noch ungesünnt. Vielleicht könne 
man gerade die Durchfuhr der Kanonen benützen, um durch Repres
salien Genugtliuung zu erzwingen.

Ministerpräsident Fürst Auersperg
sprach die Ansicht aus, dass ohne Erlassung eines förmlichen 

Waffenverbothes die Durehfur nicht zu verhindern sein würde, welcher 
Auffassung

Seine Majestät der Kaiser
beizustimmen geruhten.“
[A. 55.]. Wien, 1868. november 21. — Wien, 21. November 1868. — 

Jelzés, Nummer: M. R. Z. 26. — Német eredeti, Deutsches Original.

4. Zustände in Rumänien.
„Seine Majestät der Kaiser hatten sodann die Gnade der bedenk

lichen Zustande in Rumänien zu erwähnen und Sich dahin auszu
sprechen, dass die Angst hierüber in Ungarn eine sehr grosse sei. dies- 
fälligen Meldungen seien sehr allarmirend, Minister Baron Wenckheim 
habe die Nachricht erhalten, dass sich unter dem Vorwände an den 
Eisenbahn — Arbeiten Theil zu nehmen, nicht weniger als 20,000 Preus- 
sen in den Donaufürstenthümern befänden, welche eigentlich verkappte 
Militärs seien.

Ministerpräsident Graf Andrássy:
es sei nothwendig eine vertraute Persönlichkeit nach den Donau

fürstenthümern zu entsenden, um in den dortigen Verhältnissen klar zu 
sehen. Der Bauunternehmer Stronsberg aus Berlin habe preussische 
Ingenieure für die Donaufürstenthümer engagiert, welche zugleich Land
wehroffiziere, wie die meisten Preussen aber auch blageurs seien. Diese 
hätten vielleicht zur erwähnten gewiss übertriebenen Meldung Anlass 
gegeben. Andererseits zweifle Vortragender nicht dass Minister Bratiano 
um jeden Preis eine wallachische Frage haben wolle. Wenn man die 
siebenbürgische Verhältnisse richtig würdige, so vermöge man nicht zu 
leugnen, dass die dortigen Bauern sehr leicht aufgeregt werden können. 
Vortragender sei dafür 1—2 Regimenter mehr in das Land zu legen, 
aber in möglichst unauffälliger Weise. Es lägen augenblicklich 2 walla
chische Regimenter in Siebenbürgen, und es sei vielfach die Meinung 
verbreitet, als könnten dieselben zum Abfallen verleitet werden. Vor
tragender glaubt nicht an diese Eventualität, könne sich aber anderer
seits der Überzeugung nicht verschliessen, dass es einer grossen mora
lischen Niederlage für die Monarchie gleichkommen würde, wenn es 
geläge auch nur einen kleinen Theil dieser Truppen zu verführen.

Reichskanzler Freiherr von Beust:
man müsste jedenfalls in sehr unaufsichtiger Weise Vorgehen und 

sich beim selbst durch die übrigens sehr unwahrscheinlich Eventualität
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eines Einfalles aus Rumänien in Siebenbürgen nicht beirren lassen, denn 
entweder würde man von wallachischer Seite versuchen sich im Lande 
zu behaupten, denn kann es nicht schwer fallen in kurzer Zeit genügende 
Streitkräfte zu sammeln, um den Feind wieder hinauszuwerfen oder 
Letzterer ziehe sich sofort zurück, und bei dieser Voraussetzung sei die 
Möglichkeit geboten dann unsererseits mit vollem Flug und Kraft auf 
wallachischen Territorium vorzurücken.

R e i c h s k r i e g s m i n i s t e r  F r e ih e r r  v o n  K u h n :
er sei vollkommen einverstanden mit Graf Andrássy, dass man vor 

Allem klar sehen müsste. Es seien Berichte eingegangen, welche melden, 
dass man wallachischerseits Truppen an unsere Grenze vorschiebe.

R e i c h s k a n z l e r  F r e ih e r r  v o n  B e u s t :
man müsste sorgfältigst Alles unterlassen, was dahin gedeutet 

werden könne, als hege Oesterreich feindliche Absichten gegen Rumä
nien. Besser sei es gar nichts zu thun, als die Möglichkeit einer solchen 
Unterstellung zu biethen.

M i n i s t e r p r ä s i d e n t  G r a f  A n d r á s s y :
bekanntlich sei im Schosse der ungarischen Delegation eine Inter

pellation in dieser Angelegenheit gestellt worden und Vortragender sei 
der Absicht, es möge darauf erwidert werden: es sei für uns durchaus 
kein Gefahr vorhanden und keinerlei besondere Massregel nothwendig. 
Vortragender verfehle sich aber keineswegs die M ö g l i c h k e i t ,  dass viel
leicht doch in einem anderen Sinne werde vorgegangen werden müssen. 
Die Befürchtung von einem wallachischen Einfalle sei eine in Sieben
bürgen so allgemein verbreitete, dass Vortragender nur mit vieler Mühe 
eine Deputation habe abhalten können sich zu Seiner Majestät zu ver
fügen um ihr allerhöchsten Schutz in Anspruch zu nehmen.

S e in e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r :
im Frühjahr sollen 2 Regimenter in Siebenbürgen abgelöst werden. 

Es werde sich unter den vorliegenden Umständen empfehlen, den 
Ersatz jetzt schon in Bereitschaft zu halten, um ihn bereits vor der 
für die Ablösung bestimmten Zeit hinschicken zu können. Die Zurück
ziehung der in Siebenbürgen stationirten Regimenter wallachischer 
Nationalität sei nicht empfehlenswerth, denn diese Truppen seien be
währt, hätten bei Custozza ausgezeichnet gefochten und man solle sich 
wohl hüthen ein ungerechtfertigtes Misstrauen an den Tag zu legen.

M i n i s t e r p r ä s i d e n t  G r a f  A n d r á s s y :
vor Allem müsste auch dafür gesorgt werden, dass die Civil- und 

Militär-Autoritäten in Siebenbürgen Hand in Hand gehen.
R e i c h s k a n z l e r  F r e i h e r r  v o n  B e u s t :
bekanntlich wolle die Pforte aktiv gegen die Donaufürstenthümer 

vorgehen, es sei daher im höchsten Grade diplomatisch wichtig dass 
nichts geschehe was zu der Vermuthung führen könne als finde von 
unserer Seite eine mit der Türkei combinirte Bewegung statt.

S e in e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r :
geruhten hierauf die Entscheidung zu treffen, dass eine volkommen 

verlässliche Persönlichkeit nach den Donaufürstenthümern entsendet 
werde, um den wahren Sachverhalt aufzuklären.“

[A. 36.]. Buda, 1868. november 25. — Buda, 25. November 1868. — 
Jelzés, Nummer: M. R. Z. 27. — Német eredeti, Deutsches Original.
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„5. Waffendurchfuhr nach der Moldau.
Reichskanzler Freiherr von Beust:
von Seite des Ministerpräsident-Stellvertreter Grafen Taaffe sei ein 

Telegramm eingelangt, aus welchem hervorgehen, dass ein Speditions
haus einen Geleitschein bezüglich der ungehinderten Durchfuhr von 
Waffen aus Hamburg nach der Moldau begehre. Bisher hat die kk. 
Regierung das Prineip beobachtet, derlei Sendungen keine Hindernisse 
in den Weg zu legen. Dieser ihr Edelmuth sei aber sehr schlecht be
lohnt worden, denn man habe ihr in die Schuhe schieben wollen, als 
übe sie selbst Connivenz in der Sache und begünstige also indirekt 
die fraglichen Sendungen. Die Sache müsste jedoch ein Ende haben 
und Vortragender könne sich demnach nur für Ablehnung des Gesuches 
aussprechen.

Ministerpräsident Graf Andrássy:
es scheine zwar gegenwärtig in der Wallachei schon ein wahrer 

Überfluss von Waffen zu sein, da von dort aus gute Gewehre um 6 Gul
den nach dem Banate und nach Siebenbürgen verkauft würden, aber 
auch Vortragender sehe in einem Verbothe keine Gefahr. Unläugbar 
waffne die Regierung der Donaufürstenthümer, alle Mächte finden 
dieses Vorgehen unverantwortlich, es könne sonach ein solches Verboth 
keine nachtheiligen Folgen haben.

Reichskanzler Freiherr von Beust:
er werde sonach die Anfrage des Grafen Taaffe in dem Sinne 

beantworten, dass er sich vom Standpunkte des Ministeriums des 
Aeussern gegen die Durchfuhr erklären.“

[B. 188.]. Buda, 1869. július 14. — Buda, 14. Juli 1869. — Jelzés, 
Nummer: 1869. M. T. 44. — Magyar eredeti, Ungarisches Original.

Karagyorgyevics Persida felségfolyamodoányáról Karagyorgyevics 
herceg szabadlábra helyezése tárgyában.

Igazságügyminister ur azon legfelsőbb kézirat folytán, mely hozzá 
Karagyorgyevics herceg szabadlábra helyezése tárgyában a f. é. május 
hó 17-én érkezett, Ő Felségéhez véleményes felterjesztést kivánván 
tenni, — miután a’ hazai törvények szerint azon esetekben, midőn a’ 
vádlott ellen főbenjáró bűntény miatt foly a’ vizsgálat, (s’ Karagyorgye
vics ellen ilyen vizsgálat van folyamatban), kezesség mellett sem lehet 
a’ vádlottat szabad lábra helyezni, ő jogi szempontból Karagyorgyevics 
Persidának az érintett legfelsőbb kézirattal átküldött felségfolyamodvá
nyát Ő Felségénél nem pártolhatná. Szükségesnek tartotta azonban ezen 
ügyet minisztertanácsban előadni, hogy azon esetre, ha Karagyorgye- 
vicsnek szabad lábra helyezése tán politikai okokból javaslatba hozan- 
dónak találtatnék, a’ felterjesztést ez értelemben tegye meg.

A’ tárgy minden oldalróli megvitatása után határoztatott, hogy 
miután jogi szempontból a’ kérés teljesítése nem lehetséges, politikai 
okok pedig arra fenn nem forognak; Ő Felsége az igazságügyminister 
ur által egy hódolatteljes felterjesztésben megkéressék, hogy a’ jelen
legi esetben a’ kegyelmeztetési jogtól eltekinteni ’s a’ vizsgálat menetét 
a’ bíróságra hagyni méltóztassék annyival is inkább, mivel tudva van, 
hogy a’ szerb kormány nagy figyelemmel kiséri ezen bünfenyitő per
nek kimenetelét, ’s a’ rendes eljárástóli eltérés könnyen bizalmatlanságot 
kelthetne.“

(Ő Felsége tudomásul vette Salzburgban, 1869. július 30-dikán. — 
Von Seiner Majestät zur Kenntniss genommen und unterzeichnet in 
Salzburg, am 30. Juli 1869).
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(Deutsche Übersetzung bearbeitet für eine Abschrift beiliegend 
zum ungarischen Original:)

„In Folge des a. h. Handschreibens, welches vom 17-ten May 1. J. 
•an den justizminister herabgelangt ist, und worin S. Majestät anlässlich 
eines Majestätsgesuches des Persida Karagyorgyevics um die Versetzung 
des in Untersuchungshaft befindlichen Fürsten Karagyorgyevics zu 
verlangen gesucht, trägt der Herr Justizminister vor, — da nach den 
vaterländischen Gesetzen in jenen Fällen, wo gegen den Angeklagten 
wegen einem mit Todesstrafe vergönten Verbrechen die Untersuchung 
anhängig ist (und gegen Karagyorgyevics ist eine solche im Zuge) der 
Geklagte selbst gegen Gutstehung nicht auf freiem Fuss gesetzt werden 
dürfe, — vom rechtlichen Standpunkte aus das erwähnte Majestäts
gesuch bei Seiner Majestät nicht befürworten könnte. Er fand es jedoch 
angezeigt, diese Angelegenheit im Ministerrathe zur Sprache bringen 
damit für den Fall, wenn die Versetzung des Karagyorgyevics auf freien 
Fuss aus politischen Gründen für angezeigt erscheinen sollte, er den 
a. u. Vortrag in diesem Sinne erstatten könne.

Nach allseitiger Besprechung des Gegenstandes wurde
beschlossen, dass, nachdem aus rechtlichen Gründen, die Gewährung 

der Gründe nicht zulässig erscheint und auch keine erhebliche politische 
Gründe die Befürwortung derselben obwalten, — Seine Majestät in 
einem a. u. Vortrage durch den Herrn Justizminister zu bitten sei, in 
diesem Falle vom Rechte der Begnadigung a. g. abzusehen, und den Gang 
der Untersuchung dem Gerichte umsomehr a. g. zu überlassen, da es 
bekannt ist, dass die serbische Regierung den Ausgang dieses Straf
prozesses mit grosser Aufmerksamkeit verfolgt, und das Abweichen 
vom ordentlichen Verfahren leicht zu Misstrauen Anlass geben könnte.“

[B. 202.]. B u d a ,  1869. november ?. — B u d a ,  ?. November 1869. — 
Jelzés, Nummer: 1869. M. T. 59. — Magyar eredeti, Ungarisches Original.

„2. Belügyminister ur előadja, hogy miután tudomására jött, hogy 
nagy számmal érkeztek be az országba oláhországi izgató proclamatiók, 
azok szeinmeltartása iránt az illető megyék főispánját utasítással látta 
el, egyszersmind a’ külügyministeriumot megkereste, hogy ezen procla
matiók keletkezése iránt az oláh-moldvai országban lévő consulátusok 
útján alkalmas módon puhatolózásokat tétessen. Az eredményt be fogja 
jelenteni a’ ministeriumnak.

Tudomásul szolgál.
(Ő Felsége tudomásul vette és aláírta Bécsben, 1869. dec. 15-dikán.

— Von Seiner Majestät zur Kenntniss genommen und unterzeichnet in 
Wien, am 13. December 1869).

(Deutsche Übersetzung bearbeitet für eine Abschrift beiliegend 
zum ungarischen Original:)

„2. Der Herr Minister des Innern theilt mit, er sei in die Kenntniss 
gelangt, dass rumänische Proklamationen aufreizenden Inhaltes in gros
ser Menge in das Land eingeschmuggelt wurden, — und habe deshalb
— wegen Invigilirung derselben — die Obergespane der Komitaten mit 
Instruktionen versehen, und zugleich das Ministerium des Aeusseren 
ersucht, über die . . .  dieser Proklamationen im Wege der in der Moldo- 
walachei befindlichen Konsulate die entsprechenden Nachforschungen 
veranstalten zu lassen. Uber das Resultat werde er dem Ministerrathe 
berichten.“

Wird zur Kenntnis genommen.

[A. FF.]. Wien, 18F0. július 15. — Wien, 15. Juli 18F0. — Jelzés, 
-Nummer: M. R. Z. 66. — Német eredeti, Deutsches Original.

a  » - -



„2. Verhältnisse in Rumänien.
Als zweiten Gegenstand der Tagesordnung be(ze)ichnete Reichs

kanzler Graf Beust den Zustand in Rumänien. Fürst Karl stehe, wie er 
auch aus einer Unterredung mit dem französischen Agenten Mellinet 
ersehen habe, auf schwachen Füssen. Liege es auch in unserem eigenen 
Interesse, dass sich der Fürst noch hinfriste, weil nicht zu erwarten 
sei, dass etwas Besseres nachkomme, so seien doch die Agitationen 
Frankreichs gegen denselben und in weiterer Reihenfolge die Inter
vention Russlands zu fürchten.

Damit trete aber für uns die Nothwendigkeit einer Machtent
wickelung in Siebenbürgen heran, und da frage es sich sodann, ob 
dies nicht ein Fall wäre, wo die Honvéds benützt werden können?

Reichskriegsminister Freiherr von Kuhn:
Stets auf den Krieg vorbedacht, habe er schon von zwei Jahren 

Seiner Majestät dem Kaiser vorzustellen sich erlaubt, wie es sich 
empfehle, Siebenbürgen in solche Bereitschaft zu setzen, dass die dor
tigen Truppen unter einem selbstständigen Commandanten sich selbst 
behelfen können. Der Gedanke des Reichskanzlers, dass die Honvéds 
sich an die Linientruppen anschliessen sollen, ähnlich der Verthei- 
digungsmethode in Tirol, wo das Militär in den Landesschützen Com
pagnien ergiebigen Suceurs findet, entspreche daher volkommen den 
Ideen, die Vortragendem über die Vertheidigung Siebenbürgens vor
geschwebt haben.

Reichsfinanzminister von Lónyai:
Angesichts der Eventualitäten in Siebenbürgen sei es ein Gewinn, 

dass die Grosswardein — Klausenburger Eisenbahn schon nächsten 
Monat und die Zsil — Petrozsény’er Bahn auch demnächst dem Ver
kehr übergeben werden dürfte. Ein wichtiger Faktor bei diesen Even
tualitäten seien übrigens auch die Siebenbürger Wallachen, welche den 
kaiserlichen Truppen stets willig folgten, während sie den Honvéds 
nicht gleiches Vertrauen entgegen bringen dürften. Die 1848-ger Remi
niszenzen gestalten das Verhältnis heikel. Man solle also die Honvéds 
nur als Nachschub hinter den regulären Truppen verwenden.

Reichskanzler Graf Beust:
diese Eventualität stehe, wie gesagt, noch im weiten Feld und 

werde wohl nur im Zusammenhänge mit anderen Ereignissen eintreten, 
dann aber werde man schnell in die Lage kommen, seinen Platz nehmen 
zu müssen. In einem Gespräche mit dem Bruder des wallachischen 
Exministers Bratiano habe letzterer angedeutet, dass Rumänien im Falle 
einseitiger russischer Intervention Oesterreich anrufen werde.

Reichskriegsminister Freiherr von Kuhn
fuhr sodann fort, dass man bei der Ordre de bataille auf Sieben

bürgen jedenfalls Rücksicht nehmen müsse, und dass es gut wäre, wenn 
den regulären Truppen hiebei 20 Bataillons Honvéds zur Seite stehen 
würden.“
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II. A német-francia háború és a londoni konferencia.
1870—1871.

[A. 78.]. Wien, 1870. július 18. — Wien, 18. Juli 1870. — Jelzés,. 
Nummer: M. R. Z. 67. — Német eredeti. Deutsches Original.

„Unsere Politik angesichts der politischen Lage.
„Seine Majestät der Kaiser gruhte die Besprechung mit der Hin

weisung auf die durch den preussisch-französischen Kriegsausbruch 
geschaffen bedrohliche Sachlage zu eröffnen, wodurch auch an Oester
reich-Ungarn die Nothwendigkeit herantrete, sich über die einzuschla
gende Politik klar zu werden und sonach die entsprechenden Mass- 
regeln einzuleiten. Bei der folgenschweren Wichtigkeit der heute zu 
fassenden Beschlüsse fordern Allerhöchst Derselbe die Anwesenden auf, 
ihre Ansichten mit aller Offenheit auszusprechen, ebenso sei es aber 
auch Sein Aller höchster Wille, dass die Entscheidung, die Er nach 
Anhören der Meinungen Seiner Räthe treffen werde, von allen Seiten 
einmüthig und energisch vollzogen werde.

Reichskanzler Graf Beust erbot sich hierauf das Wort, um ein Bild 
der momentanen Lage Europas zu geben. — Die letzten Vorgänge dürfte 
er als bekannt voraussetzen. — In diesem Augenblicke sei der Krieg 
bereits erklärt und habe sich gestern ein französischer General mit der 
Kriegs-Erklärung nach Berlin begeben. Zwar habe England unter An
rufung jenes Artikel des Pariser Vertrages vom Jahre 1856, wonach 
die Vertragsschlissenden das Versprechen abgaben, in Streitfällen bevor 
zum Schwerte gegriffen wird, die Vermittlung der Unbetheiligten ein- 
treten zu lassen, noch einen Versuch gemacht, um eine diplomatische 
Verhandlung zur Verhinderung des Kriegsausbruches zu ermöglichen 
und es sei auch vom Fürsten Metternich der Gedanke einer Médiation 
Oesterreichs und Italiens angeregt worden, ebenso gerne man auch zu 
weiteren Vermittlungs-Versuchen bereit sei, so müsse man doch zu-
Îfeben, wie wenig festen Boden dieselben haben, nachdem Kaiser Napo- 
éon erklärt habe, durch die aufgetauchte Congress-Idee sich in den 

militärischen Vorbereitungen nicht beirren lassen zu wollen.“
(Folytatjuk — Fortsetzung folgt).

E r r a t u m  :
Author of the Article „The end of a myth: Professor Fay on War 

Guilt“ is Professor Harry Elmer Barnes.

D U N Á N T Ü L  E G Y E T E M I  N Y O M D Á J A  P É C S E T T ,  1 9 2  8.
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A háborús felelősség kérdése. 1

I .  A h u s z a d i k  s z á z a d  k ü l p o l i t i k á j a .

BEVEZETÉS.

A huszadik század történetét alig lehetne mással kez
deni, mint egy rövid körültekintéssel azon hatalm ak között, 
melyek a század hajnalán  a világpolitika homlokterében 
állottak.

A Német Birodalom az 1871-diki frankfurti békeszerző
désben szerzett vezető állását Európában m egtartotta és az 
így kialakult politikai helyzettel szemben minden ellentétes 
kombináció lehetetlennek bizonyult vagy tehetetlenségre 
volt kárhoztatva.

Ez az előnyös helyzet azonban még Bismarck herceg 
birodalmi kancellár fáradozásainak volt köszönhető, ki a 
nyugat és kelet felől mutatkozó ellentétek és tám adási lehe
tőségek ellensúlyozása végett a hármasszövetséget létre
hozta; így sikerült neki a középső területeknek egy politikai 
érdekközösségben való egyesítésével a frankfurti békeszer
ződés ellen irányuló francia és az 1878-diki berlini szerző
dés ellen irányult orosz revancheterveket meghiúsítania.

Amíg Bismarck herceg az eredményes védekezés garan
ciáival megelégedve nem ment tovább a külpolitikai tervek 
útján, addig az 1888-ban trónralépett II. Vilmos császár, ki 
Bismarckot 1890-ben elbocsátotta, a védekezés politikájához 
két ú j nagy koncepciót fűzött: egyrészt a német tengeri 
haderő fejlesztése ú tján  a kontinentális politika ú tjáról az 
oceánikus politika terére való átlépést, másrészt az erő
teljes aktív részvételt az ázsiai területek felosztásában, mely
ben a szárazföldön a bagdadi vasút építési engedélyének

1 Jelen tanulmány első részét képezi egy tanulmánysorozatnak, 
mely a háborús felelősség kérdésének egész anyagát felölelni készül. 
A tanulmány első része a huszadik század első negyedének külpoliti
kájáról nyújt áttekintést; a második rész a közzétett titkos diplomáciai 
anyagot fogja ismertetni magyar fordításban, az okmányokból vett bő 
kivonatokkal; a harmadik rész a háborús felelősség kérdésének tanul
mányát és módszereit; a negyedik rész az egyes kérdéseket csoporto
sítja és az egész anyagot áttekinthetővé teszi.
H áborús felelősség f J



162

megszerzésével India nyugati határait közelítette meg, a 
kínai vizeken pedig ugyanakkor a német flottával jelent
kezett az osztozkodni készülő hatalm ak között.

Tagadhatatlan, hogy ennek a frontváltozásnak szemmel- 
láthatólag angolellenes éle volt, a brit kormány azonban, 
melynek élén akkor a konzervatív Salisbury marquis állott, 
a Németországgal való baráti megegyezést eléje tette az 
angol-német ellentétnek, mert a teuton fajok összeütközésé
ből a világra összehasonlíthatatlanul több kár és baj, mint 
előny és jó származhatott. A mellett a német politika sem 
lényegében, sem irányában nem volt angolellenesnek mond
ható, mert a világpolitikai versenyben Angliával szembe
kerülve minden olyan kombinációban való részvételt elhá
ríto tt magától, melynek éle Anglia ellen irányult.

H atározottan és kifejezetten angolellenes éle és irány
zata volt ugyanakkor a francia-orosz szövetségnek, mely a 
délafrikai háború idején elszigetelt Anglia nehéz helyzetét 
egyenesen a brit világhatalom megdöntése érdekében akarta 
értékesíteni. Franciaország A frikában Egyptom, Oroszország 
Ázsiában India felé nyomult előre és közel ugyanabban az 
időben történt, hogy a szudáni Fashodánál 1898-ban 
Kitchener lord egyptomi főparancsnok M archand kapitány 
francia csapataira bukkant, India északnyugati határain 
pedig az angol és orosz határcsapatok először kerültek egy
mással közvetlen érintkezésbe.

A francia és orosz kormányok ez érdekközösséget angol
ellenes szövetséggé akarták  fejleszteni és 1899-ben forma 
szerint csatlakozásra h ívták  Németországot, amely azonban 
a csatlakozást megtagadta. Nemcsak II. Vilmos császár 
vonakodott nagyanyja, Viktória királynő ellen hadba 
vonulni, de a német korm ány is gondolkodóba esett, hogy 
vá jjon a kontinentális nagyhatalm aknak egy angolellenes szö
vetségben való egyesítését, a napóleoni kontinentális zár 
m egújítását lehetővé téve, nyílt háborúvá fejlessze azt a 
versenyt, mely Anglia és az őt elszigetelő kontinentális hatal
mak között kialakul!.

A brit korm ány megértette Németország tartózkodását 
és 1898 óta több ízben szövetséget ajánlott neki, amely lehe
tővé tette volna, hogy Anglia, Németország és Amerika 
bevonásával egy teuton világszövetség alakuljon, mellyel 
szemben a francia-orosz szövetség hosszú időkre tehetetlen
ségre lett volna kárhoztatva.

E szövetség azonban hosszú évek tárgyalásai ellenére 
nem jött létre, aminek akadályát abban találjuk meg, hogy 
a német korm ány a flottaépítés korlátozásában független ren
delkezési jogának sérelmét látta és Anglia oldalán, de nem 
Angliával szövetségben kereste az érvényesülést.
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A flottaépítés program m jai és kísérő jelei, a növekvő 
gazdasági verseny és a növekvő súrlódási felületek a két 
nemzetet lassankint elhidegítették egymástól és ettől kezdve 
azoknak, akiknek a teuton hatalm ak szövetkezése nem volt 
érdekükben, könnyű volt rám utatni a veszedelemre, mely 
az angol partok előtt kiépülő német flottától Angliára nézve 
származhatott.

Tekintet nélkül arra, hogy a létre nem jö tt angol-német 
világszövetség meg volt-e alkotható, vagy pedig annak le 
nem küzdhető akadályai voltak, kétségtelen, hogy 1. Német
ország Bismarck elbocsátása óta egyre több tám adási felü
letet mutatott, mi hatalm i állására bénítólag hatott, 2. hogy 
a brit korm ány a Németországnál meg nem található szö
vetséget a német verseny, flottaépítés és fokozott világ- 
politikai érvényesülés következtében azoknál kereste, akik 
addig is kifejezetten Németország rovására kerestek politikai 
előnyöket.

A tám adási felületek között a legsúlyosabb minden
esetre az volt, hogy II. Vilmos császár a német-orosz szö
vetség felújítása helyett megelégedett a jó viszonnyal, mely 
azonban az írott kötelezettséget nem tud ta  helyettesíteni; 
hogy egyetlen szövetségese, Ausztria-Magyarország belső 
szerkezetében kevés egyöntetűséget, erőt és szilárdságot m u
tato tt; hogy Olaszország a hármasszövetség tagja volt ugyan, 
de Franciaországgal kötött egyezményei azok táborába von
ták  át, kik a német-osztrák-magyar szövetségnek nyilt ellen
ségei voltak. A két középtengeri latin hatalom 1900 végén 
kölcsönösen elhatárolta északafrikai területeit és igényeit 
és Franciaország Tripoliszt Olaszország javára, Olaszország 
pedig Marokkót Franciaország javára kihagyták további 
számításaikból.

Németország elszigetelésének előfeltételei tehát már a 
századfordulón adva voltak.

165

I. A nyugati szövetségalakulatok.
1901—1905.

1. Az angolszász e^vség megalkotása.
A történetírásnak nem szabad szem elől tévesztenie, 

hogy az egymással szembekerült hatalm ak közül Német
ország szárazföldi, Anglia pedig tengeri hatalom volt és hogy 
ennek következtében az előbbi kontinentális, az utóbbi pedig 
oceánikus politikát folytatott, ami messze kiható különb
séget eredményezett.

Ezt a különbséget lá tjuk  megnyilvánulni abban a poli
tikai akcióban, melyhez az angol diplomácia VII. Edvárd

11*
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trónralépése után, 1901 elején fogott és amelyről Német
ország hosszú évek során keresztül abban a tévhitben élt, 
hogy az nem a német világpolitikai érvényesülés ellenhatása 
és ez érvényesülés hullámai ellen való lassú, de céltudatos 
szervezkedés volt.

Ennek a szervezkedésnek legmélyebb alap ját az 1901 
december 16-án ratifikált washingtoni szerződés alkotta, 
melyet H ay János északamerikai állam titkár és Pauncefote 
lord washingtoni brit nagykövet a Panama-csatorna meg
építése érdekében kötöttek. Ebben a szerződésben a brit 
korm ány mindazon előnyöket, melyeket neki az utolsó 
évszázadban kötött am erikai szerződések biztosítottak, az 
Egyesült-Államokra ruházta át, amely viszont ez előnyök 
birtokában a megépítendő csatornának is korlátlan birto
kába jutott. A szerződés első tekintetre olyannak látszik, 
melyben az egyik fél csak nyert, a másik csak áldozatot 
hozott; fel kell tennünk tehát a kérdést, mi volt az, amit 
Anglia mindezek ellenében a maga részére várt.

Erre alig lehet mást válaszolnunk, mint azt, hogy az 
angol diplomáciának ezzel a szerződéssel sikerült az angol
szász egységet megszilárdítania és hogy az am erikai hátvéd 
biztosításával olyan helyzetbe került, amelyből most már 
szabadon foglalkozhatott az európai kérdés problémáival. 
Mindenesetre meg kell állapítanunk azt, hogy az angolszász 
területek egybecsukódása által Kanadától az Egyesült- 
Államokon keresztül Egyptomig és Dél-Afrikáig, onnan 
Indián keresztül Ausztráliáig az egész világtérkép egy angol
szász rám át kapott, melyben a német világpolitika m ár 
jelentékenyen korlátolt területre szorult, melynek határai 
szigorúan adva voltak. Az, hogy ezt a német politika nem 
vette észre, világosan m utatja egyrészt a német flotta- és 
világpolitika újszerűségét, másrészt pedig a nagy eltérést a 
kontinentális és az oceánikus akciók természete között.

Hogy a Hay-Pauncefote szerződés fontosságát a fenti 
beállításban kell keresnünk, azt legjobban m utatta, hogy a 
brit kormány maga segédkezett az Egyesült-Államoknak az 
am erikai hegemónia megszerzésében; míg ez utóbbiaknak 
egyelőre sehol sem nyilt alkalm uk támogatniok Angliát az 
európai kérdések bonyodalmaiban, később azonban a világ
háborút Anglia javára döntötték él.

Az északamerikai Unió az 1898-diki spanyol háború óta 
érdekkörébe vonta N yugat-India szigettengerét, honnan a 
Hay-Pauncefote szerződés megnyitotta előtte az ú tat az 
isztmus felé, hol a megépítendő oceánközi csatorna birtoká
ban az egész am erikai kontinens fölött elvitathatlan poli
tikai túlsúlyba kerülhetett.

A köztársaság élén Roosevelt Tivadar, az északamerikai



hatalm i politika zászlóvivője állott, ki a szerződés aláírása 
u tán  nyomban hozzáfogott az általa biztosított lehetőségek 
megvalósításához.

Már 1902-ben felhatalmazást nyert a kongresszustól 
a rra  nézve, hogy a megbukott francia Panam atársulat rész- 
vénveit 40 millió dollárért átvehesse és Hay állam titkár 
1903 január 22-én olyan egyezményt írt alá Colombia köz
társaságnak, melynek területén a kiépítendő csatorna vonala 
feküdt, washingtoni ügyvivőjével, H erran Tamással, hogy 
Colombia köztársaság a megbukott francia társaság vagyonát 
egy összegben fizetendő 10 millió dollár és 250 ezer dollár 
évjáradék ellenében az északamerikai Uniónak engedi át. 
A H ay—H erran szerződést azonban a colombiai szenátus 
augusztus 12-én egyhangúlag elvetette és kimondotta, hogy 
a köztársaság területét nem fogja megcsonkítani.

Az am erikai korm ány erre a francia társaság volt fő
mérnökét, Bunau Varillát egy panamai forradalom előkészí
tésével bízta meg, Roosevelt elnök pedig október 19-én kelt 
elnöki rendeletével a tervezett forradalom támogatása végett 
am erikai csatahajót indított Colon felé. Három nappal 
azután, hogy a colombiai kongresszus október 31-én szét
oszlott, november 2-án a Nashville északamerikai hadihajó 
Colon elé érkezett. Csak ezután tört ki a néhány embertől 
rendezett utcai zavargás, mire 4-én am erikai csapatok lép
tek partra, Colombia köztársaság csapatai pedig eltávoztak. 
Nem érdektelen megjegyezni, hogy az am erikai hajó oldalán 
az Am phion  brit csatahajó is végignézte Panam a elszakí- 
tását, Anglia tehát az am erikai hegemónia kiépítésében az 
Unióhoz simult. Az ú j köztársaság washingtoni követévé 
Bunau Varilla lett, ki november 18-án egy Hay állam titkárral 
kötött szerződésben a csatorna megépítési és birtokbavételi 
jogát az Uniónak engedte át.

így épült meg a Panama-csatcrna és került az Unió 
korlátlan birtokába mindkét partvonalával együtt (Isthmian  
Canal Zone), melyeken Amerika erődöket épített és azokat 
am erikai csapatokkal rak ta  meg. Ezzel az interoeeánikus 
kereskedelem ellenőrzése is az Unió monopólium jogává lett.

A panam ai akcióból természetszerűen folyt a csatorná
hoz vezető szárazföldi út megszervezésére irányuló törekvés 
is, ami az Uniót Mexikóval hozta összeütközésbe, hol az 
1876 óta rendszeresen megválasztott és diktátori hatalommal 
kormányzó Diaz Porfirio elnök minden idegen befolyásnak 
ellenállott. Amerikai földről és am erikai fegyverekkel indult 
ellene Madero kalandor, ki 1911 m ájus 25-én m egbuktatta 
őt. Alig foglalta el azonban az elnöki széket, ú j elnökjelöltek 
tám adtak és a polgárháborúból végül is H uerta tábornok 
került ki győztesen, aki Maderot elfogta és 1913 elején meg-
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ölette. A vaskezű elnök ellen, ki most váratlanul Amerika 
ú tjába  állott, Wilson elnök C arranza tábornokot fegyverezte 
fel, egy évvel azután pedig északamerikai hadsereget kül
dött H uerta ellen. Alig hogy az am erikai csapatok 1914 
április 21-én Vera Cruzban partra  léptek, a legnagyobb 
am erikai latin államok, Argentina, Brazilia és Chile Mexikó 
érdekében a kérdésbe avatkoztak; a niagara falisi békítő 
konferencia eredményeként Wilsonnak az északamerikai 
csapatokat vissza kellett vonnia, de viszont H uerta helyét 
C arranza foglalta el.

A brit korm ány mindebben az 1901-diki nagy enged
mények természetes következményét lá tta  és minden be
avatkozástól tartózkodott, magát az összes am erikai ügyek
ben érdektelennek m utatta. Még ennél is tovább ment, 
midőn 1905-ben a kanadai angol helyőrséget visszavonta és 
lehetővé tette, hogy annak helyét kanadai nemzeti hadsereg 
foglalja el, m iáltal az északamerikai kontinensen egy ú j nagy 
birodalom lett függetlenné.

Ez a kanadai nemzeti hadsereg az északamerikai Unió 
csapataival együtt sietett Anglia támogatására, midőn az 
Németországgal háborúba került.

2. Az entente cordiale megalkotása.
Abban a keretben, melyet az angol-szász államok világ- 

szövetsége alkotott, nemcsak a német világpolitikának moz
gási lehetősége volt korlátozva, de korlátozva volt a francia
orosz szövetség is, melyhez Anglia nem annak szárnyait 
megnövelve közeledett, hanem a maga terveinek támogatásá
hoz alkalmassá akarta  tenni.

Ezt akként érte el, hogy a gyengébb Franciaországot 
közvetlenül vonta magához, az erősebb Oroszország ellen 
viszont Japán t fegyverezte fel és az orosz-japán háború 
befejezése után oly gyenge tömegként vetette vissza európai 
tartom ányaiba, hogy az már Franciaországgal együtt sem 
alkotott komoly veszedelmet.

Ez volt az a kisebb keret, amelyben VII. Edvárd király 
a nyugati államok szövetségét m unkába vette és annak 
tengelyéül az angol-francia szövetséget szánta, mert tévedés 
azt hinnünk, hogy az angol-francia entente cordiale egy
magában jelentette az ú j politikai csoportosulást.

Az angol diplomácia ennél sokkal messzebb ment akkor, 
midőn Franciaországot az erősebb és hatalmasabb Német 
Birodalom ellenében védelmébe vette, vagy legalább is 
védelmet és alátám asztást adott neki egy német támadás 
ellen, amely a német politikától, a közvéleménytől és a kor
m ánytól egyformán egészen a háború kitöréséig távol állott; 
az elszenvedendő károkért viszont Franciaországot nem
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Elszász-Lotharingia birtokával igyekezett kárpótolni, am it 
a francia revanchepolitika követelt, hanem az érzelmi vonat
kozásoktól távolálló, de kincsekben gazdag Marokkó csá
szárság birtokával, melynek ellenében a brit korm ány csu
pán az egyptomi angol megszállás végleges elismerését kö
tötte ki. Ezáltal a brit diplomáciának sikerült Egyptom vég
leges birtokát megszerezni, amiért olyan valamit adott, ami 
nem volt az övé s amit a franciáknak is csak ezután kellett 
megszerezniük.

A lapjában véve tehát a földközi tengeri entente kiépí
tése megelőzte az angol-francia szövetség megkötését.

Ennek a nyugati államokból álló szövetségcsoportnak 
tagjaivá lettek mindenekelőtt Franciaország, amely Marokkó 
megszerzésére nyert felhatalm azást; Spanyolország, amely 
ugyanazon Marokkó északi területeiből részesedett; Olasz
ország, mely Tripolisz megszerzésére kapott hallgatólagos 
beleegyezést, végül Anglia, mely G ibraltár és Málta birtoká
hoz volt sorolandó Cyprus és Egyptom biztosítását.

A M arokkóra vonatkozó megállapodások már 1901-ig 
visszanyúltak és Barrére Kamill római francia nagykövet 
fáradozásai nyomán létrejött az 1901 áprilisi touloni ta lál
kozás (ápr. 8—13) Loubet Emil francia köztársasági elnök 
és az olasz flotta élén odaérkezett genuai herceg között. A 
találkozás, nemcsak a Tunisz francia megszállása (1881) óta 
fennálló francia-olasz ellentétet szüntette meg, de annak 
helyére szoros barátságot állított, melyet megegyezés for
m ájába öntöttek és annak lényegét a francia sajtóban már 
1901 végén leközölték.

Ma már tud juk  azt, hogy amíg Prinetti olasz külügy
miniszter 1902 június 28-án (Berlinben) a hármasszövet
séget m egújította és pedig m egújította maga részére olyan 
előny megszerzésével, hogy Albániát illetőleg kapott ígére
teket és biztosításokat, addig 1902 november 1-én fontos 
levélváltás folyt le közte és Barrére francia nagykövet 
között, melyet a francia kormány csak 1920-ban közzétett 
sárga könyvében adott át a nyilvánosságnak.

E szerint Prinetti az olasz királyi kormány nevében 
arról biztosította Franciaországot, hogy megtámadás esetén 
Olaszország semleges marad, de semleges m arad abban az 
esetben is, ha nemzeti becsülete védelmére Franciaország 
volna kénytelen valakinek hadat üzenni; hogy ezzel ellentét
ben álló kötelezettséget nem vállal. Barrére válaszlevelében 
á francia kormány nevében tudomásul vette Prinetti közlé
seit és ezzel a francia-olasz szövetség befejezett ténynek 
volt tekinthető.

Az egyezmény következtében a hármasszövetség — 
annak ellenére, hogy a negyedik hármasszövetségi szerződés
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változatlan alakban jö tt létre, — belső szerkezetében már 
halálos döfést kapott, mert ha Franciaország nemzeti becsü
letéből kifolyólag Németországnak hadat üzent, utóbbi a 
hármasszövetségi szerződés alap ján  Olaszország aktív  támo
gatására nem számíthatott. Kétségtelenül nagy és mélyre
ható megkülönböztetés állítható fel azon kötelezettségek 
között, melyet az olasz korm ány Franciaországgal és Német
országgal szemben vállalt, mert míg a hármasszövetség csak 
védelmi, a francia-olasz megállapodás támadó háborúra is 
vonatkozott. így  a katonai megállapodásokban kikötött 
azon pontot, hogy a III. olasz hadsereg Ausztria-Magyar- 
országon keresztül a R ajna mellé vonuljon és a német had
sereghez csatlakozzék, m ár 1901 tavaszán törölték Schlieffen 
és Saletta vezérkari főnökök beszélgetéseikből.

Figyelemreméltó körülm ény az, hogy Olaszország ennek 
ellenére ugyanabban az időben m indkét hatalomtól konkrét 
előnyöket fogadott el, m ert Franciaország Tripoliszt biztosí
to tta neki, amit szövetségesei előtt gondosan eltitkolt, míg 
Németország Biilow herceg kancellárnak Ausztria-Magyar- 
országra gyakorolt nyomása folytán szerzett befolyást Olasz
ország részére albán területen, melynek osztrák-magyar 
védelem alatt való m egtartására osztrák politikai körök 
olyan jelentékenyek voltak.

Szervesen egészítette ki a francia-olasz megállapodást 
az 1902 november 10-diki francia-spanyol szerződés, mely
ben a francia köztársaság Marokkó északi partvidékét 
A lkazár—Laras—Tanger vonalával Spanyolországnak adta 
oda és mely szerződést a franciák 1911 mrvemberben szintén 
közzétettek.

A ponentei entente központját e szerint Párisban kell 
keresnünk, mert Anglia oly irányban indította el az ú j cso
portosulást, hogy az északon m agának biztosítandó vezetés 
ellenében Franciaországnak a Földközi-tengeren biztosított 
érvényesülést. Ez az irány egész addig megmaradt, amíg a 
brit kormány a világháború előtt az egész francia flottát át 
nem vitte a Földközi-tengerre, ahol tehát a francia köztár
saság 1901 óta egyre nagyobb, szinte korlátlanná emelkedő 
politikai és katonai túlsúlyra te tt szert. Delcassé Théophile 
francia külügyminiszter diplomáciai ügyességét mi sem jel
lemezte jobban és érdemei szintén abban foglalhatók össze, 
hogy Franciaországot elszigetelt helyzetéből kiemelte és 
vezető hatalommá tette. Sem Spanyolországnak, sem Olasz
országnak nem Ígért többet annál, ami meg nem érte a brit 
hatalom csatlakozását; velők szemben pedig A frikában egy 
nagy birodalomra tarto tt igényt, amelynek ellenében Anglia 
csupán egyptomi helyzetének végleges elismeréséhez ragasz
kodott.
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Ez volt a helyzet, amidőn VII. Edvárd angol király
1903 április 15-én Loubet elnökkel Algirban találkozott és 
Rómán keresztül 30-án Párisba érkezett, honnan röviddel 
azután Delcassé utazott Londonba és csakham ar készen 
állott a közte és Lansdowne marquis angol külügyi állam 
titkár között megállapított megegyezés. E megegyezés az
1904 április 8-diki angol-francia szerződésben öltött alakot, 
melynek egyes részeit már 1904-ben, 1911-ben pedig titkos 
pontjait is közzétették; azok szerint Anglia és Francia- 
ország Egyptom és Marokkó kölcsönös birtokbavételén épí
tette fel az angol-francia szövetséget, melyet a világ entente 
cordiale néven ismer.

Ki kell emelnünk azt, hogy Marokkó szuverénitását az 
1880-diki m adridi szerződés, melyet a többi hatalm akkal 
együtt Anglia és Franciaország is aláírtak, biztosította és 
hogy ez a szerződés az angol-francia megállapodások idején 
változatlanul érvényben volt. A titkos megállapodások 
lényegét nem ismervén, II. Vilmos császár az 1904 márc. 
16-diki vigói találkozás alkalm ával szerencsekívánutait fe
jezte ki a spanyol király előtt a francia-spanyol szerződés 
fölött és maga ajánlotta figyelmébe azt, hogy a szomszédos 
köztársasággal jó viszonyt tartson fenn.

Ha hozzátesszük, hogy Tripolisz a török állam integráns 
alkatrésze volt, Egyptom pedig szintén hozzátartozott, akkor 
lehetetlen meg nem állapítanunk, hogy a középtengeri 
ententehálózat az egész északafrikai státuszkvó átalakulá
sára épült, amely átalakulás csak a fennálló szerződések 
megváltoztatásával és az érdekelt Marokkó és Törökország 
ellenállása esetén csak háború által volt elérhető. A német 
diplomácia e szerint alaposan tévedett, midőn azt hitte, hogy 
itt csupán gazdasági versengésről volt szó, melyben ő is 
érvényesülést kereshetett és ezért váltott ki a gazdasági ver
senyben való jelentkezése később politikai hullám okat és 
háborús veszedelmeket, mert a kérdés kezdettől politikai 
alapra épült.

3. Oroszország tragédiája.

A francia-orosz szövetség eredetileg Németország ellen 
jö tt létre, a század végén azonban hova-tovább angolellenes 
jelleget öltött és ezért igyekezett az angol diplomácia ele
meire bontani: a francia köztársaságot maga mellé vonni, a 
francia kézben villogó cári fegyver élét pedig megtompítani 
és az angol terveknek alkalmasabbá tenni.

Az angol-orosz szövetségi terveknek akadálya már év
tizedek óta mindig az volt, hogy a brit diplomácia sohasem
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tudott úrrá lenni az orosz hatalm i tervek fölött és hogy a 
szabad kéz biztosítása, valam int az egyoldalú akcióktól való 
félelem aggódásra késztette; így vagy nyílt ellentét volt a 
két hatalom között, vagy pedig Anglia más hatalom társa
ságában közeledett Oroszország felé. A huszadik század 
elején is hasonló módon történt a dolog, előbb azonban 
Oroszországnak ázsiai terveit el kellett temetnie.

A cári orosz politika ugyanis a 90-es évek óta hova
tovább egész politikai erejét Kelet-Ázsiába koncentrálta, hol 
a kínai zavarok a csendestengeri partvidék megszerzésére 
nyú jto ttak  neki reményt és hol e remény a század utolsó 
éveiben valóra vált. Oroszország Port-A rthur és D alny meg
szerzése u tán  Mandzsúria és Korea birtokára vágyott és 
1900 óta Mandzsúria megszállása nyílt ellentétet képezett 
Oroszország és Anglia között. A brit kormány kezdetben 
Németország támogatásához folyamodott és egyrészt ki 
akarta  emelni abból a keietázsiai hármasszövetségből, mely a 
francia, német és orosz hatalm akból állva nemcsak a szélső 
keleten, de az európai kontinensen is veszedelmes koalícióvá 
alakulhatott, másrészt Berlint az orosz előnyomulás ellen 
akarta  szövetségre bírni.

A német diplomácia ezzel válaszúira került és ez a 
választás Németország egész sorsára döntőnek bizonyult.

A jövő történetírás mindenesetre fel fogja tenni a kér
dést, vájjon a német hatalom nak az állott-e érdekében, hogy 
Oroszország Kelet-Ázsiában végre nyílt tengerhez jusson, 
vagy politikai és gazdasági erőit a távoli Ázsiában kösse le, 
vagy pedig az, hogy ott vereséget szenvedjen és a tengertől 
eltaszítva Európába visszadobva ismét a Földközi-tenger 
felé keresse a  kivezető u tat: mert ez volt a kérdés, mely 
fölött határozni kellett.

Angliában, India közelségére és az orosz nyomás és 
bekerítés megszüntetésére való tekintettel, előnyösebbnek 
tarto tták  azt, hogy Oroszország m andzsuriai terveit feladja, 
Németország azonban sem erre nem nyújto tt segédkezet, 
sem Oroszországot nem tám ogatta oly mértékben, hogy az 
keletázsiai pozícióit minden tám adással szemben megtart
hatta volna. Bülow herceg német birodalmi kancellár Mand
zsúriát a német érdeken kívülálló területnek nyilvánította és 
ezzel az 1901. március 15-diki korm ánynyilatkozattal egy
szerre fosztotta meg a támogatás reményétől Angliát is, 
Oroszországot is. A brit korm ány tudta, hogy Németország
tól nem kaphat semmi támogatást, de azt is tudta, hogy 
ugyanezt Oroszország sem fogja magának biztosíthatni; 
más szóval: Németország keletázsiai befolyásának megnöve
léséhez nem kell hozni brit áldozatot, az elszigetelt Orosz
országot pedig Németország semlegessége miatt, mely a
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bismarcki toronymagas porosz-orosz barátságról megfeled
kezett, nem lesz nehéz csendestengeri terveitől megfosztani.

A feladatra Japán  vállalkozott és ezzel jogcímet szerzett 
arra, hogy Oroszország ellen sorakozva jutalm ul Német
ország keletázsiai birtokait is magához vegye, am int az a 
világháború folyam án valóra vált. Mert Németország azáltal, 
hogy az orosz hatalom keletázsiai állását illetőleg érdek
telenséget m utatott, nemcsak Oroszországot segített meg
verni, de a győzelem árát Japán  részére is a magáéból 
fizette meg.

Ebben a beállításban kell tehát mérlegelnünk azt a nagy 
küzdelmet, amely Ázsia keleti partvidékein kialakult és 
amelyben Oroszország a német és francia támogatás elma
radása következtében egymaga nézett szembe az angolszász 
támogatással rendelkező japán  védelemmel.

Oroszország maga is hibázott, midőn 1901-ben Mand
zsúrián át az északkínai partok megszerzésére vonult, mert 
sejtenie kellett, hogy azoknak birtoklásához vagy abszolút 
katonai erő, vagy a hatalm ak hozzájárulása elkerülhetetle
nül szükséges követelmény. Annál inkább, mert sem francia 
szövetségese, sem pedig német bará tja  nem Ígértek fegy
veres támogatást, míg Anglia és Amerika nyíltan a szabad 
érvényesülés, a „nyílt a jtó “ (open door) elvét hangoztatták. 
A brit diplomácia még tovább ment, amidőn Oroszország 
elszigetelését látva 1902 január 31-én Japánnal szövetségre 
lépett, mert ezzel az orosz hatalom elleni szervezkedésnek 
olyan lökést adott, mely csakham ar az orosz-japán háborút 
váltotta ki.

J apán egyre növekvő aggodalommal nézte az orosz 
hatalom alászállását a tenger felé, honnan az a szigetbiro
dalom biztonságát is fenyegethette és 1904 január 13-án 
ultim átum ban kérte Mandzsúria kiürítését. Oroszországtól, 
mely a szibériai vasút befejezése után Kelet-Ázsiában jelen
tékeny haderővel rendelkezett, senki sem várta, hogy Japán  
felhívásának engedni fog, de Japán  hadüzenet nélkül ellene 
vonult és Kuroki tábornok m ájus végén már a Yalu folyótól 
és Port-Arthur mellől elűzte az oroszokat. Az egész világ 
érthető izgalommal szemlélte a háborút, melyben az oroszok 
K uropatkin, a japánok Oyama tábornagyok vezérlete alatt 
élethalharcra keltek. A döntő csata szeptember 3-án Liaoyang 
mellett az oroszok ellenére dőlt el és ezzel Port-A rthur sorsa 
is meg volt pecsételve. Csak a vitéz védelemnek volt köszön
hető, hogy a vár 1905 január 2-dikáig tartan i tud ta magát. 
A szárazföldi csapatok akkor már Mandzsúria belső vidé
kein jártak , ahol a 1905 márc. 1—10-ig tartó tíznapos muk- 
deni csatában az oroszok döntő vereséget szenvedtek. Május 
28-án a keletázsiai vizekre küldött balti orosz flottát Togo
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japán  tengernagy Csusima mellett verte szét és ezzel a 
háb orú véget is ért. Folytatása csupán akként volt elképzel
hető, hogy vagy a japánoknak kellett Mandzsúria északi 
vidékei felé vonulniok, vagy az oroszoknak egész hadere
jüket Kelet-Ázsiába szállítaniok; előbbi a harctér aránytalan 
távolságai, utóbbi az orosz forradalom következtében alig 
volt lehetséges.

Angliának egyik sem állott érdekében, mert Orosz
ország vereségével Kelet-Ázsia másodrendű színtérré alakult. 
Oroszország nehéz helyzetét arra  használta ki, hogy 1904 
nyarán  Tibetbe küldött expedíciót és az 1904 szeptember
7- diki lhasszai szerződéssel az ottani orosz befolyásnak 
véget vetett. Az orosz fegyvertől megfosztott francia köz
társaság m ár 1904 április 8-dika óta szövetségese volt, miáltal 
a francia-orosz kombináció veszedelme is megszűntnek volt 
tekinthető. így történt, hogy Roosevelt elnök 1905 június
8- án a hadviselő feleknek békét ajánlott, amely szeptember 
5-én az am erikai Portsmouthban létre is jött. Azt megelőző
leg a brit korm ány augusztus 12-én az angol-japán szövet
séget ú jíto tta  meg és abban a győztes hatalom esetleges 
aspirációival szemben Indiát igyekezett biztosítani.

Az ötéves küzdelem következményei Oroszország belső 
állam rendjén halálos sebet ütöttek. A cári abszolutizmus 
ellen, melynek II. Miklós oly kiváló képviselője volt, komoly 
mozgalmak keletkeztek. Az 1905 január 22-diki „vörös vasár
napon“ Gapon lelkész ezrekre rúgó tömeget vezetett a téli 
palota elé, hogy a cártól alkotmányos reformokat kérjenek, 
az uralkodó azonban Carszkóje Szelóba utazott. Midőn erre 
február 17-én nagybátyja, Szergiusz nagyherceg Moszkvá
ban merényletnek esett áldozatul, a birodalom különböző 
tartom ányaiban pedig forradalom dúlt, melynek hullámai a 
hadseregre és különösen a flottára is átterjedtek, a cár végre 
nem idegenkedett attól, hogy a közvélemény megnyugtatása 
végett politikai engedmények tétessenek. A várvavárt alkot
mánylevél azonban csak akkor született meg, amidőn Witte 
gróf békedelegátus a portsmouthi szerződéssel hazaérkezett, 
az október 30-diki rendelet parlam entáris alkotm ányt adott, 
az első alkotmányos korm ány vezetését pedig maga Witte 
gróf vállalta el.

Oroszország régi fegyverét elveszített, külpolitikailag 
nfcm veszedelmes állammá alakult, melyben a szembenálló 
erők egymást ellensúlyozták. Mint alkotmányos alakulat 
most m ár helyet foglalhatott a nyugati hatalm ak szövetségé
ben is és nagy tragédia árán jogot nyert arra, hogy Német
ország ellen fordulhasson, mely ra jta  egyedül segíthetett.
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4. A délkeleti kérdés.
A német hatalom elleni küzdelem re való szervezke

désben a legfontosabb és talán legbonyolultabb kérdés a 
dunai és balkáni területek kérdése volt, mert a nagy és többé- 
kevésbbé homogén európai hatalm ak mérkőzésében csupán 
eltolódások voltak elképzelhetők, délkeleten azonban a tel
jes felfordulás előjelei m utatkoztak, úgy hogy a század 
elején Törökország mellett már a kettős monarchiát is 
„beteg embernek“ tekintették.

Ami Törökországot illeti, a balkán kérdés valóban csak 
vihar előtti csendet mutatott, mert a török uralom pusztán 
a katonai erővel való rendfenntartásra szorítkozott és min
den politikai reformtól idegenkedett. Ezzel szemben a ke
resztény balkáni nemzetek a gazdasági és értelmi haladás 
ú tján  messze megelőzték, úgy hogy az európai közvélemény 
egy esetleges mérkőzés alkalm ával osztatlanul mellettök 
foglalt volna állást. Ezzel szemben politikai téren a hármas- 
szövetség hatalm ai közül Németország és a kettős monarchia 
Törökországban lá tták  az orosz hatalom ellen azt a védő
művet, amelyet mindenképen m egtartani és erősíteni ak ar
tak. A Zrveibund éppen ezért nyíltan a török hatalom oldalán 
foglalt állást, ami Német- és Törökország között a bagdadi 
vasútengedély kapcsán benső szövetségi viszonylattá alakult.

Ezzel szemben az összes többi hatalm ak a szultán- 
khalifa terhére keresték terveik megvalósítását. Francia- 
ország Marokkóban egy mohamedán birodalom meghódí
tására törekedett; Olaszország a hármasszövetség ellenére, 
melyben a Zmeibund  hatalm ai kifejezetten törökbarátok 
voltak, Tripolisz török tartom ány birtokára vágyott; Anglia 
Egyptomot igyekezett megszerezni, melynek szuverén ura 
szintén a török szultán m aradt; végül a balkáni keresztény 
nemzetek szláv vérük és görögkeleti egyházuk kapcsán 
Oroszország fegyveres beavatkozásától várták  felszabadí
tásukat.

E nemzetek közül Oroszországnak leginkább Bulgáriá
val voltak kapcsolatai, melynek élén Koburg Ferdinánd feje
delem hosszú ellenállás után maga is kénytelen volt az orosz 
befolyással megbékülni, sőt korm ánya 1902-ben Orosz
országgal titkos szövetségre is lépett. Ez adott bátorítást a 
macedóniai bolgárok szabadságmozgalmának, melynek sikere 
az összes bolgárok felszabadítását és egyesítését eredmé
nyezte volna, de melyet Oroszország keletázsiai akciója m iatt 
nem tudott kellően támogatni. Ugyanekkor (1903 június 11) 
folyt le Belgrádban az a merénylet, melynek Obrenovics 
Sándor király és Drasra királyné áldozatul estek. A forra
dalom élén katonák állottak, de hogy annak előnyeit kik 
biztosították, azt világosan m utatta az, hogy a trónralépő



174

Karagyorgyevics Péter k irály a kormány vezetésével orosz
barát radikálisokat bízta meg. Pasics Nikola pártvezér 
nyomban kidolgozta egy Nagy-Szerbia tervezetét, melyben 
az összes délszláv területeket egyesíteni akarta.

Görögországot gazdasági gyengesége meggátolta nagy 
tervek előkészítésében, Románia Oroszország tám adásától 
félve Ausztria-Magyarországhoz simult és a Zweibund  foly
tatásának tekintették.

A szláv szervezkedés e két utóbbi államot megkímélte 
ugyan, de annál határozottabban fordult a török hatalom 
és a kettős monarchia ellen.

A m onarchiának a Német Birodalommal fennálló szö
vetségét az orosz tám adás veszélye indokolta meg és ez a 
veszély sejteni engedte, hogy a szövetség továbbra is fenn
marad. Ez a helyzet azonban egyrészt a monarchia közös 
igazgatásának német jellegét, másrészt a német kisebbség 
hegemóniája ellen küzdő elemek harci készségét erősítette 
meg. A harcban éles különbséget kell tennünk Ausztria és 
Magyarország között, mert ott a csehek és ruthének a nagy- 
szláv gondolatnak engedték át magukat, mi őket a dél- 
szlávokkal együtt Szerbián keresztül Oroszország felé h a j
totta, míg az olaszok Itáliától várták  felszabadításukat; 
ugyanakkor a m agyar nemzet minden külső befolyástól 
mentesen pusztán a centralista — német befolyás ellen lép
tek sorompóba. Míg az Osztrák Császárságban a német 
kisebbségi korm ány csupán az osztrák alkotmánylevél XIY. 
§-a értelmében, tehát rendeletek ú tján  m aradt a helyzet ura, 
Magyarországon a korm ányzati függetlenség biztosításának 
reményében alkotmányos uralom volt egészen addig, amíg 
a Ferenc Ferdinánd trónörökös körül csoportosuló centralis
ták  az 1905-ben kiadott chlopyi parancsban tud tu l nem 
adták, hogy a monarchia egységes német korm ányzatát a 
törvénybeiktatott kiegyezésnek eléje teszik. Erre az 1875 
óta hatalmon volt és a kiegyezés alap ján  álló szabadelvű
párt 1905-ben feloszlott és a pártok szembekerülésével 
Magyarországon is alkotm ányválság állott elő.

A monarchia és a Balkán félsziget államai ebben a hely
zetben voltak akkor, midőn a keletázsiai harctérről vissza
térő Oroszország az európai politikába kapcsolódott.

II. Oroszország csatlakozása.
1905—1910.

Hogy Oroszország bekapcsolása mit jelentett, azt a lon
doni National Review  1901 novemberi számának sugalmazott 
cikke már az európai státuszkvó átform álásában jelölte meg, 
mi háború nélkül nem volt elképzelhető.



Éppen ezért volt súlyos taktikai hiba Németország ré
széről, hogy az 1904-diki angol-francia entente cordiale meg
állapodásait nem politikai, hanem gazdasági szövetségnek 
értelmezve annak a M arokkónak a szuverénitása mellett 
szállott síkra, melynek francia érdekkörbe való kerülését 
Itália Tripolisz ellenében, Spanyolország 1902-ben az észak
marokkói partvidék ellenében, Anglia 1904-ben Egyptom 
ellenében szerződésszerűleg elismerték. Igaz, hogy e szerző
déses megállapodások a Marokkó szuverénitását biztosító 
1880-diki madridi szerződéssel nyílt ellentétben állottak és 
hogy ez utóbbit Németország is aláírta, Marokkó szultánja, 
Abdul Aziz azonban teljesen eladósodott uralkodó volt, ki 
országa igazgatásában a Marokkót minden oldalról körül
vevő francia köztársaság tám ogatására szorult.

II. Vilmos német császár ennek a birodalomnak ígérte 
meg fejedelmi tám ogatását 1905 március 31-én, midőn Tan
gerben marokkói földre lépett és a szultánt szuverenitásá
nak megvédelmezéséről biztosította.

Franciaország m agára vette a tangeri nyilatkozatot és 
Delcassé külügym iniszter a júni-us ó-diki m inisztertanács
ban a rögtöni hadüzenetet javasolta. Szavait kínos csend 
követte és a béke megmentése érdekében másnap távoznia 
kellett. Távozása még jobban megerősítette azt a benyomást, 
hogy Franciaországgal együtt az entente cordiale frontját 
is tám adás érte és erre kezdetét vette a versenyfutás az 
ázsiai harctéren vérző Oroszország megnyeréséért. Ekkor 
történt, hogy az angolszász hatalm ak Roosevelt ú tján  békét 
javasoltak, melyet Japán  és Oroszország elfogadtak. Német
ország részéről maga Vilmos császár sietett Bjoerkoebe és 
kötötte meg ott július 24-én II. Miklós cárral a német-orosz 
szövetséget, katonai tanácsadói azonban az ezernyi sebből 
vérző, legyőzött Oroszország erőit lebecsülték. Maga Tirpitz 
admirális adta ki a jelszót, hogy „várni kell“, a világháború 
elvesztése után azonban megvallotta, hogy Németország 
vereségének igazi okát az orosz szövetség hiányában kell 
keresni.

Delcassé másként gondolkodott és lemondásakor ő adta 
ki a jelszót Oroszország megnyerésére és ebben követte őt 
Grey Edvárd angol külügyi állam titkár, ki 1905 utolsó nap
jaiban vette át a londoni Foreign Office vezetését és ki ettől 
kezdve a francia és orosz nagykövetek tanácsával vett részt 
az európai politika intézésében.

Midőn 1906 elején az algecirasi konferencia összeült, a 
francia delegátus oldalán Anglia, Oroszország és Itália meg- 
hatalmazottai egym ásután a német álláspont ellen foglaltak 
állást. Ausztria-Magyarország képviselője volt az egyetlen, 
ki Németország oldalára állott és ezért nyerte a „hű szekun-
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dáns“ nevet, mellyel Goluchowski gróf közös külügyminisz
ter azután nyugalomba vonult.

Oroszország bevonulásával (a külügyi tárcát 1906 m ájus
ban Izvolskij Petrovics Sándor vette át) együtt ú j gondolat 
és programm vonult be az európai politikába is: a háború 
gondolata Törökország és az iszlám ellen, melyben a vezető 
szerep a németellenes politika fejében Oroszországnak jutott.

A háborút Grey nyitotta meg, midőn 1906 m ájusban 
ultim átum ban követelte Törökországtól a Szinai félsziget 
átengedését. Abdul Hamid szultán a félelmes nyomásnak 
csakham ar engedett ugyan, az egyptomi moszlimok azonban 
oly elkeseredéssel fordultak Anglia ellen, hogy a tapasztalt 
Cromer lord, ki Egyptom ügyeit évtizedek óta intézte, 
távozni kényszerült, nyomában pedig évekig tartó zavar 
keletkezett, úgy hogy Egyptom élére végül is Kitchener 
tábornok személyében katonát kellett állítani.

Folytatódott a háború Ázsiában, hol a brit kormány 
az 1907 augusztus 31-diki pétervári szerződésben Perzsiát 
osztotta fel. A szerződés északon egy orosz, délen egy angol 
érdekterületet hasított ki, ami beláthatatlan bonyodalmak
hoz vezetett, mert a főváros, Teherán, orosz érdekkörbe 
esett. Mohamed Ali Mirza sah nevében csakham ar Hartvig 
Hendrikovics Miklós orosz követ rendelkezett, ki Liakov 
orosz ezredes kozákjaival a perzsa parlam entet 1908 nyarán 
szétverette, a forradalom leverésére pedig 1909 tavaszán az 
orosz csapatokat hívta be. Alig értek azok Tebrizbe, általános 
felkelés keletkezett, melyben a sah az orosz követségre me
nekült, amelyet Hartvig fegyverraktárrá alakított át. A 
nemzeti ellenállás azonban erősebbnek bizonyult. A sahnak 
orosz területre kellett menekülnie, az erősen kompromittált 
Hartvigot pedig korm ánya Belgrádba helyezte át.

A Balkán félszigeten a szláv-orosz propagandam unkát a 
londoni Balkan Committee indította meg, mely angolokon 
kívül oroszokból (Miljukov professzor), franciákból és ola
szokból állott és mely bevallott célul az 1878-diki berlini 
szerződés revízióját tűzte ki.

Oroszország balkáni m unkáját az 1905 júliusi szerb- 
bolgár vámunió megalkotásával indította meg, mert fel
fogása szerint egyedül e két állam szövetsége tehette lehetővé 
a balkáni szláv hegemóniát. A vámunió tervét azonban a 
bécsi külügyi hivatal is észrevette és vám háborúval hiúsí
totta meg annak végrehajtását, ami Szerbia közvéleményét 
ellene fordította.

Grey most más oldalról jö tt a helyzet segítségére és 
1907 decemer 18-án Cambon Pál francia nagykövethez inté
zett jegyzékében — Grey mindig Cambon ú tján  érintkezett 
az európai diplomáciával — a macedóniai osztrák-orosz
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reformakciót elégtelennek nyilvánította és Macedóniának a 
török csapatoktól való kiürítését követelte.

Nyilvánvaló volt, hogy Grey a monarchia és Orosz
ország békés együttműködésének akart véget vetni és Orosz
országot a balkáni kérdésben szabad kézzel akarta  meg
ajándékozni, Aehrenthal báró közös külügym iniszter azon
ban úgy vélte, hogy az európai politikába bevont Orosz
országnak egyéb terve is lehet, mi a m onarchiát érdekelné. 
Ezért 1908 januárban  egy mitrovicai vasút megépítését hozta 
javaslatba, mire a berlini szerződés XXV. cikkelye jogot 
adott, de mi azt a látszatot keltette, hogy a monarchia Sza- 
loniki felé törekszik. Éppen ez utóbbi látszat volt az, mely 
Angliát, Franciaországot, Itá liá t és Oroszországot a mo
narchia ellen egyesítette, sőt egy orosz-olasz balkáni vasút 
(az ú. n. duna—adriai vasút) tervét vetette fel, mely a 
monarchia előtt a Szaloniki felé vezető k ijárato t elzárta 
volna. Aehrenthal báró elérte célját, mert az ellenséges erők 
felvonulása tisztán láthatóvá tette a helyzetet; maga lemon
dott a mitrovicai vasút megépítéséről, de a duna-adriai vasút 
megépítését sem nehézményezte, mert az a fennforgó tech
nikai nehézségek m iatt úgy sem volt megépíthető. Sokkal 
fontosabb volt az, hogy az 1908 június 9-diki revali ta lál
kozáson VII. Edvárd angol király és II. Miklós orosz cár 
között az ottomán státuszkvó ellen konkrét megállapodás 
jö tt létre, ami egyszerre irányult Németország ellen, mely 
a bjoerkoei egyezményt nem foganatosította és melynek 
Törökország szövetségese volt, és Ausztria-M agyarország 
ellen, mely Törökországban a szláv-orosz hatalm i terjesz
kedés akadályát látta.

Oroszország ez akadály leküzdésére teljesen szabad kezet 
kapott és ezzel az Ígérettel csatlakozott az entente cordiale 
hatalmaihoz, melyekkel együtt mostantól kezdve az ú. n. 
hármas entente szövetségét alkotta.

Hogy a revali megegyezés Oroszországnak a török kér
dés likvidálásához adott felhatalmazást, azt m egmutatta 
egyrészt az 1897-ben kezdeményezett macedóniai osztrák- 
magyar-orosz reformakciónak Grey kezdeményezésére tör
tént felbontása, másrészt pedig az újtörök forradalom ki
törése és a török birodalomnak az orosz veszedelemmel szem
ben alkotmányos alapra fektetése.

A török forradalom mindenesetre alkalm at szolgáltatott 
Oroszországnak a beavatkozásra és ez b írta  rá Aehrenthal 
bárót arra, hogy az orosz tám adás hullám ait a tengeren 
vezesse le. A kezdő lépést Izvolszkij tette meg, aki július 
2-diki jegyzékében a boszniai kérdés és a tengerszorosok 
között junktim ot állított fel, a vonatkozó megegyezés pedig 
a szeptember 16-diki buchlaui találkozáson akként jö tt létre,
H áborús felelősség  1 2
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hogy Aehrenthal báró az annexió elismerésének ellenében 
hozzájárult ahhoz, hogy a Fekete-tenger partm enti államai
nak hadihajói a tengerszorosokon egyenkint átkelhessenek. 
Ekkor tette a közös külügyminiszter Oroszországnak azt az 
engedményt, hogy a Szaloniki felé való előnyomulás gon
dolatát elejti és ennek bizonyítása végett a novibazári 
szandsákot k iü ríti; az orosz külügym iniszter pedig a mo
narchiának azt az engedményt, hogy a szerb hatalmi tervek 
elejtésével az annexiót elismeri.

A tovább utazó Izvolszkij Párisban október 4-én arról 
értesült, hogy Aehrenthal báró a francia korm ányt már érte
sítette is az annexió végrehajtásának időpontjáról és Orosz
ország hozzájárulásáról, de csak Londonban talált ellen
állásra, hová október 9-én azzal érkezett meg, hogy amíg a 
buchlaui megegyezés alap ján  5-én az annexió megtörtént, 
addig a megegyezés második felének, a tengerszorosok meg
nyitásának ellene szegült. Vereségét azzal igyekezett elpa
lástolni, hogy a buchlaui megállapodásról megfeledkezve és 
azt meg nem történtnek állítva Grey helyett Aehrenthal báró 
ellen fordult, ki ekként az annexé m iatt súlyos külpolitikai 
válságba keveredett.

Az annexiót követő napon (1908 október 6) ugyanis 
I. Ferdinánd bolgár fejedelem függetlenségi nyilatkozatot 
adott ki és felvette a „bolgárok cárja“ címét, erre vonatko
zólag azonban Oroszország helyett Ausztria-Magyarországgal 
egyezett meg, úgy hogy a monarchia balkáni helyzetének 
megerősödésével az orosz befolyás összeomlása já rt együtt. 
A rázkódás Szerbia katonai készülődését és támadó fellé
pését váltotta ki, melynek tám ogatását az orosz kormány 
nem tudta megtagadni, ez viszont a galíciai határokon 
osztrák-m agyar és orosz csapatösszevonásokat eredményezett.

A háborút Németország közbelépése és Pétervárott a 
casus foederis felvetése háríto tta  el, a boszniai válságnak 
azonban két fájdalm as tövise m aradt: Szerbia és Olasz
ország, amelyek Izvolszkij tám ogatásában reménykedve 
tovább folytatták a harcot a monarchia ellen. Aehrenthal 
gróf a két szomszéd helyett Izvolszkij ellen fordult és 1909 
március 11-én közölte vele a buchlaui megállapodás okira
tainak közzétételét, mire Izvolszkij az annexiót elismerte és 
Szerbiát mérsékletre szólította. Most Szerbia ellen fordult, 
mely március 31-én a monarchiától bocsánatot kért és iránta 
jó szomszédságot fogadott. Itália és Oroszország azonban 
1909. október 24-én Racconigiban egyezségre léptek, mely
ben Izvolszkij Tripolisz ellenében a tengerszorosok meg
nyitását kötötte ki. 1910 szeptemberben azonban a külügy
miniszteri székből távoznia kellett és a monarchiától és 
Angliától szenvedett kettős vereség: az annexió elismerése
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és a tengerszorosok kérdésének elejtése kisérték Párisba, 
ahol Oroszország nagyköveteként helyezkedett el.

Hivatalbeli utóda, Szaszonov Dimitrievics Szergej II. 
Miklós cár kíséretében Potsdamba készült, hol november 
4—5. Német- és Oroszország császárai kölcsönösen meg
ígérték egymásnak, hogy egymás ellen semmiféle támadó 
kombinációhoz nem fognak csatlakozni. Az Ígéret azonban 
nem ért fel egy szövetségi szerződéssel és amíg ilyen a két 
birodalom között nem jö tt létre, addig a reváli egyezmény 
a  cárt változatlanul a hármas entente hálózatába kapcsolta, 
melyhez Racconigiban — közvetve — Olaszország is csat
lakozott.

Bár VII. Edvárd ekkor már nem volt az élők sorában 
(meghalt 1910 m ájus 6), ügyes politikájával sikerült Német
országot és ennek hű szekundánsát, a monarchiát teljesen 
elszigetelnie.

Az a diplomáciai küzdelem, amely Oroszországnak az 
európai politika terére való bevonulása óta lefolyt, term é
szetesen a nyugati államok politikáját is erősen befolyásolta.

Az orosz hatalom sorompóba lépése nyilvánvalóan azt 
jelentette, hogy Németországnak egy két fronton való hábo
rúval kell számolnia. Mivel pedig a nyugati hatalm ak tudták  
azt, hogy a német vezérkar a háború esetén nem a fejlet
lenebb orosz hadsereg, hanem Franciaország ellen vonul, az 
angol korm ány Franciaország védelmét szárazon és vizen 
minél hathatósabban alátám asztani törekedett.

Ekkor m erült fel az a gondolat, hogy a francia flottát 
a Földközi-tengerre helyezik át és a francia partok védelmét 
az angol flotta vállalja el. Tekintettel arra, hogy Olaszország 
háború esetére semlegességre volt kötelezve, a máltai brit 
flotta bevonásával az entente oly nagy tengeri haderővel 
rendelkezett, amellyel szemben Ausztria-Magyarország ten
geri hadereje aránytalanul csekély maradt.

A szárazföldön Olaszország semlegessége azt jelentette, 
hogy az ellene, mint a hármasszövetség tagja ellen szánt 
haderőt a németek ellen vihették, miáltal az egész francia 
haderő a Rajna ellen vonulhatott. Az északi szárny védel
mét az angolok vállalták el, kik a németek tám adását Bel
giumban akarták  kivédeni. Az ú. n. territoriális hadsereg 
megalkotása, mely Haldane hadügym iniszter nevéhez fűző
dik, m ár egyenesen azzal a célzattal történt, hogy mint 
„expediciós hadsereget“ Belgiumba szállítják és ennek rész
leteit állapították meg D ucarne belga vezérkari főnök és 
Barnardiston bruxellesi angol katonai attaché 1906-diki 
egyezményükben, melyet a németek 1914-ben találtak  meg.

Természetes, hogy ezek a katonai készülődések az egyes 
államok belpolitikai rendjére sem m aradtak hatás nélkül.

12’
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Oroszország meghozta ugyan a maga áldozatát azzal, 
hogy alkotmányos állammá alakult át, az alkotm ány azon
ban csak formailag volt meg, hogy az Angliával fennálló 
szövetséget lehetővé tegye. Witte Juljevics Szergej gróf 
miniszterelnök megalkotta ugyan az első orosz parlamentet, 
mivel azonban a választások ellenzéki (demokrata =  kadett) 
többséget adtak, a kormány vezetését 1906 m ájus 5-én 
Goremykin Longinovics Iván vette át, ki a m ájus 10-én meg
nyitott ellenzéki dum át június 21-én feloszlatta. Ugyanígy 
vetett véget Stolypin Árkádjevics Péter 1907-ben a második 
dum ának és alkotott meg egy harm adikat (1907—12), am ely
ben már a korm ányhű földbirtokosság vitte a vezérszerepet. 
A látszólagos parlam entarizm us fedezte Izvolszkij angol
bará t politikáját, valam int az 1907-diki pétervári és az 
1908-diki revali megállapodásokat, az ázsiai tervek felosz
tását és az orosz politikának Európába költözését.

Franciaország 1905-ig az egyház és állam szétválasz
tásával foglalkozott, mi belső erőit megosztotta és erejét 
felőrölte. Viszont ez tette lehetővé, hogy az angol diplomá
cia vezetését elfogadta. 1905 óta az egyházi törvények végre
hajtásának  izgalmaihoz nagyszabású bérmozgalmak já ru l
tak, úgy hogy a huszadik század első évtizede Francia- 
országot erős belső megoszlásban találta.

Anglia politikai élete VII. Edvárd király vezetése alatt 
(1901—10) sokkal egységesebb képet m utatott; hozzá kell 
tennünk azonban, hogy ez az egység inkább csak külpoli
tikai vonatkozásban volt meg. Azt a hatalmas konzervatív 
többséget, amely VII. Edvárd trónralépésekor a kormányon 
volt, a birodalmi vámunió kérdése kettészakította és a védő
vám és szabad kereskedelem jelszói a pártokat ú j alapokon 
építették fel. így  történt, hogy 1905 végén a szabad keres
kedelem híveit egyesítő liberális párt került hatalomra, 
mely radikális reform jainak keresztülhajtása érdekében a 
konzervatív felsőházzal is felvette a harcot. A két történelmi 
párt azonban az 1910-ben m egtartott mindkét választáson 
m egtartotta számarányát, sőt mivel a korm ánypártot az írek 
és a m unkáspárt is tám ogatták és a kormánytöbbség csak így 
volt fenntartható, a konzervatívok (unionisták) pártja  
voltaképen többségben volt.

A Német Birodalom korm ányát a császárnak felelős 
kancellárok, 1900—1909-ig Bülow herceg, 1909 óta Bethmann 
Hollweg vitték, úgy hogy a német politika irányítása II. Vil
mos császár kezeiben nyugodott. A birodalom tehát nem 
volt alkotmányos állam nak tekinthető.

Ezzel ellentétben Ausztria-M agyarországban Ferenc Fer- 
dinánd trónörökös vezetése alatt, ki birodalmát egysége 
népcsászárság eszméje alap ján  akarta felépíteni, az álta-
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lános választójog bevezetésére törekedtek. Az O sztrák Csá
szárságban a törvényjavaslat keresztülment és az 1907-diki 
választások nem-német többséget eredményeztek, ami 
Ausztria német jellegének véget vetett. Mivel pedig a kisebb
ségi kormányok a német jelleg fenntartásához ragaszkod
tak, a többségben levő nemzetiségek között igen erős el
szakadási törekvések keletkeztek. Miután a király bizalmát 
élvező Fejérváry-korm ány Magyarországon hasonló ered
ményt elérni nem tudott, a hatalom rövid időre az ellenzéki 
pártok birtokába, ezek megoszlása u tán  pedig az 1910-ben 
megalkotott egységes m unkapárt kezébe került, mely Tisza 
István gróf vezetése alatt visszatért a kiegyezés alapelveihez.

Horváth Jenő
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Die Kriegsschuldfrage.
Erster Teil. Die Richtungen der Diplomatie des XX. Jahrhunderts 1901—25.

I.
Die Geschichte des ersten Viertels des XX. Jahrhunderts 

zeigt drei kurze Perioden: den A ufbau der Entente von 190t 
bis 1910, das Zusammenmessen der K räfte von 1911 bis 1920 
und die erste Phase des Kampfes für die Gleichberechtigung 
der Nationen von 1920 bis 1925.

Die erste Periode fällt mit der Regierung König Edwards 
VII von England zusammen (1901—10). Obwohl w ir schon 
Tausende von Dokumenten bezüglich dieser Periode besitzen, 
hat noch niemand ein einheitliches und grosszügiges Bild der 
Geschichte des Edwardischen Zeitalters gegeben.

Das politische Endergebnis dieses Zeitalters zeigt eine 
absolute Isolierung Englands in 1901, durch alle Staaten des 
europäischen Kontinents (Ungarn ausgenommen), und eine 
absolute Isolierung Deutschlands in 1910, durch alle Mächte 
desselben Kontinents (Österreich-Ungarn ausgenommen). 
Wenn König Edw ard VII nichts anderes, als diese Verände
rung herbeigebracht hat, so muss die Periode seiner Regierung 
fü r eine überaus wichtige in der Geschichte gelten.

Seine Methode kann man folgender Weise zusammen
fassen: a) König Edw ard ist von der weiteren zur engeren, 
von der Welt- zur europäischen Politik gegangen; b) er ist 
vor Erreichung seines Endziels, was er nie verraten hat, plötz
lich gestorben; so die Welt blieb dessen im Unklaren.

Den G rund der neuen Richtung bildete der Panama-Ver- 
trag von 1901, in welchem England sein im Clayton-Bulwer 
Vertrage (1850) verbürgtes Vorrecht aufgab und den Bau des 
Kanals den Vereinigten Staaten überliess. V on dieser Zeit an
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sind die angelsächsischen Mächte in allen weltpolitischen 
Fragen gemeinsam vorgegangen (Panama-Revolution in 1903, 
freundliche N eutralität im Fernen Osten in 1904—5, Friedens
vertrag von Portsmouth in 1905, Algeciras-Konferenz in 1906) 
und dam it ist ein Rahmen geschaffen worden, in welchen die 
Politik der europäischen Mächte hineingedrungen w urde 
(Kanada — Vereinigte Staaten — Südafrika — Australien — 
Japan).

In diesen engeren Spielplatz w urde dann Russland vom 
Stillen Ozean zurückgeworfen und ist in 1903 der mittel- 
meerische Bund (England, Frankreich, Spanien, Italien) her
vorgerufen worden, mit einer Spitze gegen A frika (Marokko, 
Tripolis, Aegypten) und mit einer anderen nach dem Rhein 
(England, Frankreich, Belgien, Italien).

Russland w urde durch Algeciras und durch die eng
lischen Liberalen auf Kosten von Österreich-Ungarn zum 
Spiel eingelassen. Aber sein Verlangen nach den Meerengen 
und nach einer Hegemonie auf dem Balkan w urde modifiziert 
und so endete das edwardische Zeitalter mit einer passiven 
A ktivität im Westen (Vorstoss gegen den Rhein) und einer 
aktiven Passivität im Osten (Annexion von Bosnien und Her
zegovina).

Man ist im U nklaren geblieben, was König Edw ard 
eigentlich mit der von ihm aufgebauten Entente und mit der 
Isolierung der Mittelmächte wollte, denn er wollte gewiss 
keinen Krieg und trotzdem ist der Frieden kaum  sicherer 
geworden.

Professor Dr. Eugen Horváth.



Vegyes közlemények — Divers.
E n q u ê te  s u r  l ’e s p r i  d e s  l i v r e s  s c o l a i r e s  h o n g r o i s e s  p e n d a n t  e t

a p r è s  l a  g u e r r e . 1

Faire un rapport sur les livres scolaires pendant et après la guerre 
mondiale, en vue d’y chercher d’abord les passages qui mettent dans 
une lumière défavorable les autres peuples — et ensuite faire ressortir 
ceux qui paraissent servir rapprochement mutuel des nations — semble 
être au premier moment aux yeux de ceux qui connaissent même peu 
la question de la Hongrie mutilée extrêmement difficile pour un Magyar.

Les Hongrois n’ont besoin d’aucune propagande pour démontrer 
leur situation difficile. Il suffit de raconter tout simplement les faits 
connus déjà par ceux qui s’intéressent au sort de la Hongrie.

Selon chaque oeuvre d’histoire, le rôle de la Hongrie fut pendant 
des siècles de féfendre la civilisation occidentale contre le barbarisme 
des peuples orientaux. C’est un fait indubitable; si on voulait le nier 
il faudrait anéantir tous les livres d’histoire qui jugent les choses 
objectivement. Mais quant à la proposition des sacrifices que la Hongrie 
a faits il n’y a que peu de gens qui sachent combien de sang a versé 
ce pays pour la civilisation occidentale.

Qu’il nous soit permis de mentionner le fait — que d’après un
rôle de contribution du temps de Mathias Corvin qui régnait vers la
fin du XVe siècle, on peut facilement constater que si le joug des 
Turcs qui occupaient la Hongrie pendant 150 ans n’avait pas accablé 
la population le nombre de celle-ci aurait dû atteindre jusqu’au recen
sement de 1910 de trente millions au lieu de dix.

Les cénotaphes invisibles des vingt millions de Magyars qui ne
pouvaient pas venir au monde car leurs pères ont péri dans les luttes
acharnées contre les Turcs — et les milliers de pierres tombales dans 
le bassin du Danube des vaillants guerriers Magyars — furent des 
remparts qui empêchaient les barbares de pénétrer dans les pays occi
dentaux et permettaient à la culture de l’occident de se développer 
dans le calme d’une paix bienfaisante.

Quand la Hongrie a secoué le joug turc et qu’il lui fut possible de 
rejoindre les parties séparées du territoire elle n’a jamais révendiqué 
d’autres territoires que sa patrie, le bassin du Danube couronné des 
Carpathes. Jamais il n’y aura d’historien qui pourrait trouver un 
document selon lequel la Hongrie aurait essayé d’incorporer des terri
toires étrangers dans la mère-patrie millénaire.

Les dépendances, les provinces que les rois de Hongrie qui étaient 
en même temps les empereurs de l’Allemagne et de l ’Autriche — ont 
annexé de droit du roi de la Hongrie, — restaient toujours des dépen
dances, des provinces qui ne furent jamais incorporées dans la Hongrie. 
On pourrait objecter que l’acquisition de la Galicie en 1772, celle de 
la Dalmatie en 1797 et enfin l’annexion de la Bosnie-Herzégovine

1 Texte intégral du rapport présenté à la Dotation Carnegie en 1925.
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provenaient du droit des anciens rois de Hongrie, mais il ne faut pas 
oublier que la Galicie fut administrée depuis 1772 jusqu’à la fin de 
la guerre mondiale aussi bien que la Dalmatie depuis 1797 jusqu’à la 
fondation de Yougoslavie, — par des gouverneurs autrichiens. Et 
probablement il ne se trouverait pas d’historien qui voudrait prouver 
que la Bosnie-Herzégovine fut une partie intégrale de la Hongrie.

Si malgré ces faits historiques quelqu’un objecterait que le gou
vernement hongrois essayait en cachette d’incorporer ces provinces dans 
la mère-patrie, — il suffit de démontrer — que ni en Galicie depuis 
1772, ni en Dalmatie depuis 1797, ni même en Bosnie-Herzégovine le 
gouvernement n’a jamais de colonisations. Malgré l’émigration des 
Magyars qui étaient forcés de quitter le pays à cause de difficultés 
économiques — et dont le nombre monte à présente en Amérique à 
un million, — jamais on n’a pas essayé de les établir dans les provinces 
autrichiennes acquises de droit des anciens rois hongrois.

Peut-on supposer tant de désorientation politique et de légèreté 
de la part du gouvernement hongrois — que de vouloir augmenter le 
nombre des sujets de nationalité étrangers, alors que déjà la population 
magyare ne fut que 50% de toute la population dans la mère-patrie. 
Si la Hongrie avait voulu augmenter son territoire elle aurait en même 
temps augmenté le nombre de ses sujets non-magyars, ce qui aurait 
empiré sa situation déjà défavorable.

C était la cause — que pendant la guerre mondiale — tandisque 
tous les pays choyaient la pensée de régler leur frontière en cas de 
victoire, — dans l’opinion publique hongroise jamais cette pensée n’est 
pénétrée. On pourrait traduire tous les journaux hongrois de 1914 à 
1918 et on n en trouverait pas l’allusion même la plus faible. Le guerre 
n’était pour la Hongrie qu’une guerre défensive dont les documents sont 
déjà connus.

I. Pendant la guerre.
Malgré que ce rapport n’a pour but que de faire connaître l'esprit 

qui domine les livres scolaires de la Hongrie, — notre tâche ne serait 
pas complète, si nous ne parlions pas de cet esprit qui pénétrait les 
professeurs et les élèves aux temps de la guerre mondiale.

Cet esprit peut-être déterminé par les deux grandes traditions, 
l’héritage de chaque génération de la nation hongroise pendant son 
existence millénaire: et c’est l’amour et l’estime de la culture et la 
fermeté dans la défense de son existence.

Tous ceux à qui la Hongrie et le passé de la nation hongroise 
sont connus ne saient que trop que la Hongrie, même aux temps les 
plus critiques de son existence, — ne cessait de choyer la culture 
occidentale. Cette nation, placée sur la frontière qui sépare l’Occident 
de l’Orient, se régardait toujours comme appartenant au précédent. 
Notre vie sociale dès le moyen âge était semblable à celle des pays 
occidentaux; nous avions des cathédrales en style gothique et roman 
aussi monumentales que celles de l’Occident; nous avions aussi cultivé 
les sciences — et lus les classiques latins et grecs; chez nous le voyageur 
arrivé de l’Occident se trouvait toujours comme dans son chez soi.

Ce pays aurait-il pu s’adonner à la civilisation occidentale, s’il 
n’avait pas sacrifié ces forces meilleures pour la défense de cette civi
lisation r Nulle part au monde on ne trouverait tant de traditions 
sublimes attachées à la pensée de la liberté politique et à celle de 
l’indépendence nationale, — qu’en Hongrie. Le Magyar n’aurait pas pu 
être le chevalier enthousiasmé de la civilisation s’il n’en avait pas été 
en même temps le défenseur intrépide. Il ne faut pas oublier que le 
bassin du Danube aurait cessé d’être le foyer de la civilisation, et même 
l’Occident aurait été dévasté, si les bras vaillants des Magyars n’auraient 
pas arrêté les hordes de barbares. L’idée de la liberté avec celle de



l’amour de la civilisation sont donc l’héritage des générations qui se 
succédaient pendant mille ans au bassin du Danube.

Ne sommes-nous pas justifiés par le fait documenté que le comte 
Tisza, notre premier ministre en 1914 — après avoir refusé les tenta
tives que faisait le gouvernement autrichien en faveur de la guerre, 
s’était décidé à un sens contraire quand l’armée gigantesque de la 
Russie s’approchait de nos Carpathes? Ne peut-on pas reconnaître dans

> cette décision l’instinct de la nation hongroise de défendre sa liberté et 
son indépendance? Peut-on supposer que n’importe quel pays occidental

[ placé même au plus haut sommet de la civilisation n’aurait pas pris 
l’arme pour se défendre se trouvant dans une situation semblable à la 

[ notre? En continuant notre justification nous ne voulons pas dévier 
i la question, mais il était nécessaire de faire connaître l’esprit qui
> caractérisait l’école hongroise pendant des siècles. Cet esprit a su réunir
> dans une alliance harmonieuse l’amour de la civilisation et celui de la 
[ patrie.

Cette atmosphère ne s’est pas changée considérablement pendant 
la guerre. Néanmoins un certain changement s’est produit dans l’âme 
de l’enfant par l’absence du père et des professeurs qui hâtaient de 
faire leur devoir aux champs de bataille.

L’école continuait son travail. Les enfants, quoique un peu 
influencés par les événements, continuaient à apprendre l’histoire des 
nations ennemies. Ils y portaient le même intérêt et travaillent avec 
la même conscience de devoir qui fut toujours le trait particulier du 
caractère de l’écolier hongrois.

Quant aux professeurs, jamais ils ne leur venaient à l’idée de 
porter atteinte à l’honneur de l’ennemi ou de proférer des paroles 
blessantes contre lui.

Faire le contraire n’aurait pas été digne ni du professeur, ni de 
l’élève hongrois. Les livres scolaires d’à présent sont les mêmes qu’avant 
la guerre. Ni les corps des professeurs, ou d’instituteurs, ni le gouver
nement n’a eu la pensée de changer l’état de choses en ce qui concerne, 
les livres scolaires. Nous sommes prêts à mettre à la disposition à 
n’importe qui tous les livres scolaires d’avant guerre, pour justifier 
ce que nous venons de dire. Nous n’avons qu’une condition que ceux 
qui entreprendront l’étude de nos livres scolaires soient aussi bien 
exempts de toute malveillance que l’esprit de ceux-ci.

Nous allons encore plus loin. Le désir de faire des annexions la 
poursuite d’un but belliqueux aime de s’exprimer par des cartes 
géographiques que par des livres. Les cartes reflètent mieux les ten
dances dangereuses pour la paix que n’importe quel livre. Nous sommes 
aussi disposés à livrer toutes nos cartes géographiques, employées dans 
les écoles hongroises pendant les années de 1914—1918. Personnes n’y 
trouverait des territoires étrangers marqués comme objets de nos 
revendications en cas de victoire. Ni le gouvernement, ni l’opinion 
publique n’a jamais nourri une pensée semblable. Nous sommes con
vaincus que s’il y a de cartes géographiques faites avant 1918, — où 
la frontière de la Hongrie était déplacée, cela ne se faisait pas en 
faveur de notre pays. Nous ne voulons pas pénétrer dans des détails

Ëénibles, il suffit de constater que les cartes géographiques où la 
[ongrie fut tellement défigurée ne provenaient pas des imprimeries 

du pays. Si les cartes géographiques qui circulent parmi la population 
reflètent le mieux les tendances belliqueuses, alors la manièi-e dont les 
livres traitent la question des peuples étrangers traduisent certainement 
les projets clandestins d’une nation. Nous ferions passer très volontiers 
tous nos livres scolaires par un examen même le plus minutieux — on 
ne trouverait pas des passages blessants contre nosennemis. La nation 
hongroise n’a été jamais le foyer de haine, cette passion ignoble ne 
fut jamais le trait caractéristique du caractère magyar.



Nos livres scolaires peuvent aussi subir la critique au point de vue 
de la manière dont ils traitent nos ex-ennemis. Dans Társénál de la nation 
hongroise la calomnie n’a jamais trouvé de place comme la Hongrie 
n’a jamais voulu attaquer les autres peuples. Après s’être établis dans 
le bassin du Danube, les Hongrois n’ont fait la guerre que pour 
défendre leur liberté, d’abord contre les aspirations allemandes à 
l’ouest ensuite au moyen âge contre les empereurs byzantins à Test,
f)lus tard ils subvient l’invasion des Mongols et des Turcs, et pendant 
a guerre mondiale, ils durent repousser l’armée russe qui menaçait la 

grande plaine hongroise: coeur de la patrie.
Le programme scolaire de l’instruction publique est pénétré du 

désir d’exciter l’intérêt de la jeunesse aux questions extérieures; c’est 
tout naturel quand on considère que les hongrois sont une race étran
gère placée entre les peuples appartenant à la famille indoeuropéenne. 
Ils n’avait presqu’aucune rélation avec les peuples parents jusqu’aux 
tenms nouveaux où les moyens de communications leurs permettent 
de faire revivre le sentiment de parenté aff'abli pendant des siècles de 
séparation.

On nous reproche d’avoir jugé les questions extérieures selon la 
manière des Allemandes. Il ne faut non plus oublier qu’entre la 
Hongrie et l’Occident proprement dit il y avait toujours l’Autriche 
allemande. Ce reproche n’est donc nullement justifié, car les circon
stances de dehors qui donnaient certain cachet à la manière de voir de 
notre peuple ne dépendaient pas de la bonne volonté de celui-ci.

Malgré les circonstances extérieures les livres scolaires hongrois 
n’ont jamais servi la germanisation; au contraire on y luttait toujours 
contre les tendances germaniques; et pour combattre celles-ci, on existait 
toujours l’intérêt de la jeunesse à l’histoire des autres nations. L’amitié 
hongro-allemande que l’on nous reproche n’était fondée que sur le 
péril de l’invasion russe. Le secours allemand fut le seul qui sit été 
offert à l’heure critique quand toute l’existence de la Hongrie fut en 
jeu, et c’était le secours allemand qui assurait le succès de notre lutte 
héroique alors que l’armée gigantesque de la Russie menaçait d’anéantir 
notre patrie.

Si on considère les choses dans une vraie lumière il est impossible 
de ne pas comprendre que lorsque l’école hongroise ne renonçait jamais 
à ses traditions séculaires et à l’idée de la liberté et de l’indépendance 
elle ne suivait que l’exemple des nations occidentales. Et en même 
temps on doit reconnaître le mérité de ce petit peuple de cultiver, 
conserver la culture occidentale et de ne pas faire dans sa conception 
du monde aucune différences entre les nations.

Qu’il nous soit permis d’attirer l’attention du public à nos anciens 
plans d’étude et aux livres scolaires employés pendant la guerre 
mondiale.

Les instructions officielles de gymnases, employées aussi aux 
temps de la guerre (Programmes d’études pour les gymnases, Edition 
officielle de 1899—1903) définissent la méthode, de l’enseignement d’une 
manière suivante:

„Méthode de l’enseignement.
Dans aucune matière de l’enseignement, l’individualité du pro

fesseur, sa doctrine, sa conception de la vie, sa conviction scientifique 
n’est si important que dans l’enseignement de l’histoire. Quand il fait 
connaître le passé de la nation, il n’en peut pas oublier le présent. 
Il n’y a pas de symptômes dans la politique, dans la réligion, dans la 
vie économique et sociale dont le professeur ne pourrait faire usage 
le cas échéant. Toutefois les questions actuelles doivent être évitées 
autant qu’il est possible. Si on est pourtant obligé de traiter certaines 
questions actuelles, le professeur ne doit faire valoir, sa conviction
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scientifique qu’avec le tact nécessaire et au point de vue élevé de 
l’histoire. L’estime de la vérité l’affection qu’ils portent aux élèves et 
la conscience pédagogique tracent leur chemin sans y élever des barres. 
Et cette route mene vers l’idéal de l’amour de la patrie et de l’huma
nisme qui unit et élève l’homme et repousse tout ce qui sème de discorde 
et mene à la degradation.“ (Page 185.)

Ces instructions désignent donc clairement quel chemin le profes
seur doit suivre pour atteindre l’idéal. Autant que nous connaissons 
l’école hongroise en pratique il n’y a pas de doute que ces instructions 
devenaient des réalités, — dans la vie scolaire — d’autant plus que le 
gouvernement ne négligeait jamais d’exercer le contrôle le plus rigou
reux par des fonctionnaires supérieurs de l’enseignement (Directeurs, 
inspecteurs, directeurs en chef.).

Néanmoins il faut avouer que ses instructions et contrôles ser
vaient au premier abord à éliminer des inconvénients et d’empêcher les 
instituteurs et professeurs d’accentuer trop leurs conceptions (convic
tions) individuelles. Cette circonspection et la rigueur dans l’exécution 
du contrôle avaient pour résultat que les instituteurs et professeurs 
hongrois s’accoutumaient déjà depuis de dizaines, d’années de traites 
objectivement les matières dont l’enseignement leur fut confiées, et 
s’abstenaient de révéler leurs sentiments politiques dans l’école. C’était 
la cause que l’école hongroise devenait le foyer des idées pacifiques ce 
qui lui a assuré toujours une place honorable. Pendant la guerre 
mondiale l’école hongroise ne fut jamais le théâtre de la haine poli
tique quoique parmi les élèves se trouvaient ceux et celles qui à présent 
dans les États successeurs — font tant d’efforts pour priver des écoliers 
magyars des avantages qui ne leur furent jamais refusés dans l’ancienne 
Hongrie.

Nous ne craindrions jamais une enquête qui aurait pour but 
d’examiner les faits que nous venons de citer. Aucune investigation 
impartiale ne trouverait pas de preuves que les instituteurs ou les 
professeurs hongrois auraient fait de la politique à l’école, ou bien 
excité les enfants à la haine contre leurs condisciples de nationalité 
étrangère.

11. Après la guerre.
C’était l’image des écoles hongroises de 1914 à 1918.
Pendant la guerre il y avait peu de territoires qui aient été 

occupés par les ennemis. C’était au commencement de la guerre qu’au 
Sud les Serbes, à l’Est le Roumains et au Nord les Russes envahissaient 
une partie du territoire hongrois, mais dès le commencement de l’année 
1917, ils devaient, se retirer et jusqu’à la fin de la guerre, le territoire 
fut exempt de troupes étrangères.

La nation hongroise a atteint son but: l’avalanche russe s’écroulait 
les milliers des cadavres des soldats hongrois qui gisant dans les vallées 
des Carpathes rendaient vaines les aspirations des Russes qtii avaient 
pour but de s’avancer jusqu’à la mer Adriatique et à la Méditerannée.

Nous pouvons déjà documenter à présent qu’après avoir repoussé 
les Russes, la Hongrie considérait la guerre comme terminée pour sa 
part et faisait des efforts pour la faire terminer par ses alliés.

Conformément au désir de l’opinion publique, le gouvernement 
hongrois faisait aussi tout son possible, mais la Sort n’a pas donné la 
satisfaction à la Hongrie de pouvoir rendre fin aux luttes acharnées 
quand le péril imminent fut éliminé. Après des négociations échouées, 
elle dut suivre la route sur la pente jusqu’à l’abîme.

Les Bulgares étaient les premiers de ceux que la guerre a exténués. 
Ils faisaient des tâches, pour obtenir une paix équitable. Cette paix 
était comme assurée par les 14 points de Wilson que l’Autriche-Hongrie
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a aussi acceptés de sa part et se tenait comme obligée de donner une 
large autonomie aux races étrangères qui vécurent sur la territoire de 
la Monarchie. Mais au lieu des points de Wilson qui furent acceptés, 
s’étaient les projets que renfermaient les pactes — dont le texte fut 
soigneusement caché devant les peuples intéressés — qui furent réalisés 
et où des territoires magyars furent promis à des nations étrangères.

Quand ces accords furent conclus, la Russie tzariste a obtenu 
plein pouvoir concernant l’arrangement des affaires dans l’Europe 
Orientale.

En possession de cette autorisation, l’armée russe a franchi les 
Carpathes pour envahir la grande plaine hongroise et s’y établir

Î'usqu’à Debrecen. Au Nord, s’étaient les Tchèques qui s’allaient aux 
lusses pour faciliter la tâche de ceux-ci d’arriver par la Tchéco

slovaquie à Prague, par la Hongrie occidentale à la mer Adriatique et 
à la Serbie, laquelle, attachés aux Russes et aux Tchèques par le 
corridor de l’ouest, aurait ouvert la route vers Salonique à ses alliés 
slaves. Entre la Russie et la Serbie, à la Roumanie fut désigné un si 
grand territoire que ses frontières de l’ouest auraient atteint à peu 
pis le courant de la Tisza.

Ces pactes secrets que les intéressés ont déjà conclus en 1915, 
furent complètement réalisés en 1920 par le Traité de Trianon, dont 
le principal but était de contenter nos voisins, au dépens de la 
Hongrie — en leur cédant des territoires que ceux-ci ne pouvaient pas 
conquérir par les armes. Les territoires promis à la Russie furent le 
butin de la Roumanie et des Tchèques tandisque le corridor à l’ouest 
fut le partage de l’Autriche.

C’était l’origine du Traité de Trianon, le résultat en était que le 
% du territoire et du peuple de la Hongrie devenaient la propriété des 
étrangers, qui déjà 20 mois avant ce traité ont pris en possession leur 
butin, ce qui produisait un entassement désastreux de la population 
magyare sur un territoire trop restreint dont le conséquence fut 
l’anarchie.

Nous abandonnons au lecteur objectif de constater que si cette 
catastrophe avait frappé n’importe quel pays quelles empreints auraient 
laissé ces souvenirs désastreux dans les écoles de l’état frappé?

L’histoire montre assez d’exemples que certain pays dont on a 
ravi des territoires, nourrissaient pendant de dizaines années l’idée de 
la revanche dont la braise ardente ne s’étaignit jamais sous la cendre 
de la résignation.

A notre avis c’est une tâche presque surhumaine que le gouverne
ment hongrois a entreprise en voulant tranquilliser les esprits, changer 
en résignation le désespoir inexprimable qui prit en possession l’âme 
de ce peuple dont la patrie fut si cruellement déchirée.

Mais si la tâche du gouvernement est tellement difficile quoiqu’il 
possède des moyens pour faire valoir toute son autorité et les emploie 
même au prix de sa popularité, le rôle du professeur hongrois — est 
encore plus difficile car il a le devoir — selon les instructions — de 
tranquilliser l’esprit de la jeunesse.

Nous trouvons tout naturel, que les États successeurs qui avaient 
augmenté leur territoire des % de notre patrie, ne trouveraient rien 
de plus agréable que de voir la population hongroise —entassée sur 
le y3 de son ancien pays — se résigner. Nous trouvons tout naturel que 
ce calme, cette paix est surtout de leur intérêt; mais nous demandons 
aussi si le sort les avait frappés si cruellement est ce qu’ils chargeraient 
de continuer dans leurs écoles le travail que les troupes d’occu
pations ont commencé? Car c’est le devoir qui incombe à l’instituteur, 
au professeur hongrois. Et si malgré les souvenirs désastreux les écoles 
magyares ne sont pas le foyer des aspirations belliqueuses, si elles 
servent toujours la paix, la culture et restent le théâtre des travaux
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pacifiques et sérieux — s’est le mérite de l’instituteur, de professeur 
hongrois qui a pleine conscience de son devoir et de négliger jamais 
aucune instruction de son gouvernement. Le monde civilisé pourrait 
éxiger un monument au professeur inconnu magyar qui — au lieu de 
nourrir dans son âme l’idée de la revanche se borne à renfermer dans 
son coeur la tristesse qui fut tant de fois le partage de l’âme magyare,
Fendant l’occupation de la Hongrie par les Turcs et aux temps de 

oppression autrichienne.
Selon la statistique, dans le territoire occupé par les Tchèques il 

y a 161.591 écoliers de nationalité magyare, dans la Grande Roumanie 
il y en a 249.32, sous le règne des Serbes 70.711 et sous la domination 
autrichienne 7736, leur somme totale monte donc jusqu’à un demi- 
million. L’ancienne Hongrie a eu 221 écoles secondaires, il n’en restaient 
que 100; le nombre des professeurs était 3554, dont 1725 enseignement 
dans les écoles de la Hongrie actuelle, les 1829 sont perdus pour la 
Hongrie. De 76.331 élèves il nous sont restés 39.642; parmi les 36.684 
élèves qui sont restés en territoire occupé il y a 25.154 de nationalité 
hongroise. La perte était double. Leur des professeurs qui restaient 
sous la domination étrangère pour y accomplir leur devoir, ont perdu 
leur position tandis que les enfants furent privés de leurs écoles. Ceux, 
qui sont immigrés dans le pays actuel devenaient le souvenir incarne 
de la catastrophe, dont le tristesse donne une certaine empreinte au 
caractère de l’école hongroise. Et cette tristesse fut le contre-poids de 
la revanche quand la Traité de Trianon passait en loi.

L’école hongroise, consciente de sa vocation sublime à repoussé 
donc l’arme de la revanche, renonçait à toute haine et cherche sa con
solation dans le passé glorieux de son histoire. Elle a la forte conviction 
que la confience en elle-même et en la Providence, ne tarderait pas à 
l’indemniser pour les pertes cruelles.

Les instructions qui déterminent le travail de l’instituteur et du 
professeur porte l’empreinte de cet esprit dont nous venons de parler 
et ne donnent aux mains de ceux-ci que les armes de la confiance et 
de la foi.

Dans le plan d’étude pour les écoles élémentaires nous lisons que 
le but de l’enseignement est „de faire connaître l’histoire de la nation 
hongroise et les notions élémentaires de l’histoire universelle en y 
ajoutant l’enseignement du développement historique de la constitution 
hongroise; en excitant la piété des élèves pour le passé de la nation en 
les rendant capable de comprendre l’enseignement que celui-ci renferme, 
et en renplissant leur âme de l’amour de la patrie, de la confiance, 
en la force vitale de celle-ci et en la Providence.“ (Plan d’étude pour 
les écoles élémentaires, édite sur l’ordre de No 1467 du ministère royal 
hongrois de culte et d’instruction. „L’histoire de la nation hongroise“, 
page 33.)

En tel esprit est enseigné dans les écoles élémentaires — même 
l’histoire des temps présents. Selon le plan d’étude cité, les élèves de 
la VI me classe reçoivent l’instruction deux fois par semaines sur la 
matière suivante: L’époque de la reconstruction de 1867. François 
Joseph. La formation des États balcaniques. La guerre mondiale et ses 
conséquences. La crise de la nation. Le soidisant dictature du prolé* 
tariat. Le traité de Trianon. Notre situation actuelle. (Page 43.)

Si nous examinons les livres de lectures faites pour les V me et VI-me 
classes des écoles rurales, nous y trouvons ce qui suit: „A la fin de la 
guerre notre patrie fut contrainte de signer l'injuste et l’accablant 
Traité de Trianon, qui a créé la Hongrie mutilée actuelle, avec ses 
10 comitats, sa population diminuée et sa vie économique engourdie 
(Paul Havas: Livre de lecture pour les écoliers de campagne. Bpest, 
1924. 253. La Hongrie dans la guerre mondiale. Page 463—67.).

Dans le livre de lecture pour la IIme classe des écoles bourgéoises
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qui sont la continuation des écoles élémentaires, — on peut lire en 
ce qui concerne les conséquences de la guerre, les pages suivantes:

„Le Traité de Trianon de 1920 a fixé les frontières de la Hongrie. 
C’est ainsi que notre belle florissante et riche patrie, — dont les fron
tières étaient les Carpathes et la mer Adriatique — devenait la petite, 
pauvre Hongrie. Mutilée, dévastée. Nous avons perdu les magnifiques 
Carpathes avec leurs puissantes sapinières, dont chaque branche 
chuchote des contes merveilleux des héros magyars.

„On nous a pris les tombeaux chers dont les pierres tombales 
s’élèvent comme si elles étaient les bras des vaillants „honvéds“ prêts 
à défendre la patrie même après leur mort. Nous avons perdu le trésor 
immense que le sol renferme: les mines d’or d’argent et de charbon; 
les salines de la Transylvanie, les sources médicales et les stations 
balnéaires. Plus que la moitié de nos champs: ceux du Banat et du 
Bácska ne sont plus à nous, et nous fumes privés de nos forêts vierges 
et des établissements industriels. Dans nos grandes villes, comme 
Pozsony, où furent couronnés jadis les rois de Hongrie, Kassa où 
reposent les cendres du héros de la liberté, François Rákóczi IL, Kolozs
vár, la ville natale de notre roi Mathias Corvin et encore dans plusieurs 
lieux sacrés pour les Magyars, c’est l’étranger qui commanda en maître, 
et des enfants magyars y sont instruits en langue étrangère. Les troupes 
roumaines quittant le pays occupé, ont démonté les fabriques emporté 
des locomotives et des wagons, et une grande partie du bétail, en 
laissant la Hongrie dévastée comme aux temps de l’invasion des Tartares.

„Nous devons beaucoup aimer ce petit pays déformé. Il faut mieux 
l’aimer comme au temps de son bonheur de sa richesse. Nous devons 
être prêts de lui sacrifier tout ce que nous possédons, et nous devons 
beaucoup travailler pour la faire refleurir. L’exemple du Széchenyi, et 
l’exemple de François Rákóczi, qui furent infatigables quand il s’agissait 
de travailler et de faire sacrifices — doivent nous inspirer dans notre 
tâche. Vivons en paix l’un avec l’autre. Il n’y a pas de nation qui 
puisse devenir grande et forte que celle, dont les membres travaillent 
en accord complet, pour le bonheur de la patrie.

„Gardons avec piété dans nos coeurs le souvenir de nos héros, 
soyons dignes d’eux, ne rendons pas inutiles les sacrifices qu’ils ont 
faits pour nous. Gardons dans nos âmes le souvenir des beaux jours de 
l’histoire, les anciennes légendes de l’ancienne gloire quand le prince 
Csaba étét venu à l’aide de sa patrie en péril.

„La nouvelle, la grande Hongrie ne peut pas être établie que par 
cette génération qui fréquente à présent encore les écoles. Que dieu de la 
Hongrie éclaire le coeur et l’âme de cette génération afin que les nou
veaux conquéreurs de la Hongrie millénaire soient digné de leur ancêtre 
Árpád.

„Chaque jeune homme hongrois doit graver dans son coeur avec 
de fer ardent les chiffres qui démontrent la perte de la Hongrie qui 
fut la suite du Traité de Trianon.

Avant le traité, le territoire de la Hongrie avait 282.870 kilomètres 
carrés, le nombre de sa population montait a 18,264.533. Après le Traité 
sa territoire s’est diminué à 91.114 km2 avec 7,481.954 habitants. Le Traité 
nous a donc privé de 191.756 km2 de terre de 10,782.579 habitants, 
dont 3,342.097 (33.06%) sont de nationalité magyare. Le % donc de la 
population de race magyare est donc sous la domination étrangère.

La Hongrie mutilée a perdu 90% de ses pâturages, 65% du bétail 
et 60% de ses trois résaux de chemins de fer, 461 de ses plus belles 
villes de 10 000 — à 100.000 habitants sont à l’étrangers avec leurs 
institutions culturelles, avec leurs écoles et théâtres. Elle a perdu ses 
champs les plus fertiles, ceux du Bácska et du Bánát, — et presque 
toutes ses mines les plus remarquables. Une grande partie de ses
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établissements industriels et 1327 de ses fabriques devenaient la proie 
de l’étranger.

L’affreuse mutilation de notre patrie doit éveiller deux grands 
avertissements dans l’âme de chacun: l’un est celui de François Deák 
.,1e savant de la patrie“ qui a dit que ce que l’on nous a pris par force 
et par brigne nous pouvons le reprendre, mais même le ciel ne peut 
plus rendre ce a quoi nous avons renoncé.

L’autre dérive du premier: „La Hongrie fut broyée par la force, 
elle ne peut revivre que par l’accord par la crainte de Dieu par 
l’assiduité et par la volonté sainte de sa population.“ (Glósz-Beöthy : 
Lectures hongroises pour les écoliers de la ILme classe des écoles bour- 
goises. Pages 112—114.)

Ce qui se trouve dans les livres de lectures correspond aux faits. 
On imagine la reconstruction de la Hogrie, malgré les dévastations par 
une voie pacifique.

Du même sentiment pacifique est inspiré un autre livre de 
lectures: „L'histoire de la Hongrie conservera fidèlement l’histoire des 
4 ans de la guerre mondiale. Elle gardera le souvenir du pain qui ne 
fut si savoureux et nourrissant que jadis quand le petit pain ne fut 
accessible même aux plus riches, et quand les pauvres enfants ne 
recevaient pas du lait car il fut trop cher. Quand les écoles furent 
transformées en hôpitaux pour les blessés. Beaucoup d’instituteurs et 
de pères, de frères et d’amis devenaient des soldats et beaucoup de 
mères et d’enfants ou pleurés. Il y avait beaucoup de gens qui portaient 
le deuil beaucoup plus qu’auparavent parce que le fantôme de la 
guerre a paru et enlevait des pères et des frères au champs de bataille 
en faisant souffrir à ceux-ci les fatigues des marches interminables 
en leur faisant sentir les souffrances cruelles de la faim, et les privant 
du nécessaire, en les faisant dormir sous la youte du ciel ou bien dans 
les cavités; en les exposant aux intempéries de l’air, et aux souffrances 
morales terribles que causaient les massacres.

„Même le fantôme les a retenus pour toujours, parce que beaucoup 
d’entre eux sont restés dans les tranchées de la mort, dans les coins 
des détroits aux pieds des montagnes et des collines ou bien sur des 
prés verdoyants, et ils furent même privés de la consolation de giser,

{mrini ceux qu’ils ont aimés en dans la terre de cette patrie pour 
aquelle ils sacrifiaient leur vie. Et avec eux c’est l’ancienne patrie qui 

est morte aussi, car les ennemis l’ont morcelée pour punir ceux qui ont 
si vaillamment combattu pour le droit et la justice.

„Les puissances victorieuses ont foulée aux pieds notre patrie 
elles l’ont paralisée mais non pas tuée. Son tronc est encore sur la 
même place où la Providence divine l’a placée il y a mille ans et où 
elle faisit toujours sentinnelle contre le barbarisme de l’Orient pour 
le progrès pacifique de l’Occident. Ce tronc est toujours à sa place, 
comme un pont entre l’Orient et l’Occident. Sa culture occidentale, sa 
science, son art et sa littérature développés furent le résultat de son 
attachement à sa race, à ces traditions. Sa vaillance et l’enthousiasme 
qui l’a faisaient revivre après les défaites de Mohi et de Mohács, surent 
aussi la rendre capable de réparer en quelques dizaines d’années dans 
tous les domaines de la vie nationale ce qu’on a omis pendant des 
siècles.

„La Hongrie même mutilée, mais présentant une unité ethnique 
garde toujours le souvenir des vaillants fils de la patrie qui ont 
repoussé l’ennemi, et qui tachaient de procurer de la gloire à leur 
nation et combattaient pour l’intégrité de son territoire, — au nom de 
la morale et de la culture. Elle garde ses traditions abandonnant la 
cause de sa justice à Dieu, ne se décourageant pas. Elle travaillera 
assidûment afin que la foi et les moeurs lui viennent à l’aide aussi à 
l’avenir où elle pourra ravoir son héritage juste. (Jules Lovcsányi et
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Jules Avar: L’histoire de la Hongrie. II. partie. Pour la VLme classe 
des écoles bourgeoises. 1924. Page 65.) Ce sont les expressions les plus 
fortes qui se trouvent dans les livres scolaires hongrois. Nous savons, 
qu’elles sont un peu fortes, mais nous sommes convaincus que per
sonne, n’y trouvera d’excitation à la guerre.

Les passages cités ne se trouvaient aucunement dans nos livres 
scolaires avant que le Traité de Trianon fut conclu; mais c’est une 
question très délicate et extrêmement difficile que d’expliquer le par
tage de la Hongrie aux enfants qui ont perdu leur villes natales, et 
leurs foyers. Les livres scolaires usent de la plus grande indulgence, 
et s’abstiennent de faire de la critique blessante. C’est une grande 
charge pour les autorités compétentes à qui incombe le devoir de la 
revision des livres scolaires, — que de rayer les expressions trop fortes 
que la fierté nationale et l’amertume dictent aux auteurs. Les autorités 
font cette censure pour l’intérêt de la paix internationale et refusent 
leur approbation aux livres qui ne correspondent pas à cette exigence.

Nous n’avons cité des exemples que pour ne pas être reprochés 
d’avoir tenu en secret des passages qui se trouvent dans nos livres 
scolaires et qui parlent notre douleur. Mais puisque par le morcellement 
de la Hongrie des milliers et des dix milliers de familles furent aussi 
morcelées, il est donc impossible d’éviter d’en parler aux enfants qui 
furent les témoins du partage de la Hongrie et en souffrent matérielle
ment et moralement.

Le gouvernement hongrois a déjà fait un grand sacrifice pour 
l’idée de la paix quand il a fait passer en loi le Traité de Trianon, 
car la soummission aux lois est le fondement de l’État hongrois. C’est 
ainsi que furent éliminées toutes les perturbations et la jeunesse fut 
excitée au travail et à la persévérence dans sa tâche.

Dans les instructions pour les écoles normales nous lisons:
„La m é th o d e  dan s  l’ense ignem ent.

1. L’enseignement de l’histoire doit être absolument objectif. 
2. Les faits et les phénomènes doivent être jugés en l’esprit de l’époque 
où ils se sont produits. Le professeur doit éviter tout généralisation; 
il doit être impartial sans exagération, et par son exemple enseigner 
l’amour et l’estime de la justesse.“ (Plan d’étude et instructions pour 
les écoles normal de l’État royal hongrois. Bpest, 1924. Page 58—59.)

Dans les instructions pour les écoles secondaires que l’on est en 
train d’élaborer, nous trouvons ce qui suit: „Le plus efficace remède 
contre toute doctrine erronnée c’est l’impartialité et l’attachement à 
la vérité scientifique. Il est tout naturel que l’impartialité doit se faire 
valoir surtout dans l’enseignement de l’histoire. Le professeur doit 
constamment se contrôler pour éviter de propager des avis individuels 
et de mêler des questions actuelles dans son enseignement.

Nous croyons, qu’on ne pourrait plus objectivement tracer la 
route que le professeur et l’élève doivent suivre et qui amené à la paix 
universelle. Les plans d’étude évitent aussi tout ce qui pourrait donner 
occasion à faire de la politique. Ils attirent l’attention au grand travail 
de la reconstruction de la patrie. Dans le plan d’étude de 1924 pour les 
écoles secondaires on peut lire: „6. L’histoire III-me classe. 3. leçons par 
semaines. L’histoire de la Hongrie. La situation européenne avant la 
guerre mondiale. La Hongrie dans la guerre mondiale. Trianon. Les 
devoirs du peuple hongrois dans le reconstruction du pays. (Plan 
d’étude pour les écoles secondaires, gymnases, écoles réales. Budapest, 
1924. Page 16.) VIILme classe. L’histoire de la Hongrie. — XII. L’époque 
après la reconciliation. La vie sociale et économique. La question du 
change. Développement cultural. Les question importantes de la poli
tique interne. Conflits de roit public. Kormation des partis politiques. 
La question des nationalités et le mouvement féderalistique en Autriche.



La guerre mondiale et le Traité de Trianon. Les devoirs du peuple 
hongrois dans la reconstruction du pays.“ (Page 28.) Ce plan d’étude 
n’a pas encore obtenu l’approbation, il ne fut pas encore imprimé, 
mais on est déjà en train de modifier les manuels d’histoire.

Il nous semble que parmi les manuels d’histoire anciens il ne 
restera valable que celui écrit par Albin Balogh (L’histoire de la 
Hongrie pour le IV-me classe des écoles secondaires. Budapest, 1922. 
Approuvé No. 585—921.) qui fait connaître la fin de la guerre d’une 
manière suivante: „L’Entente a fait signer le Traité de Trianon, par 
lequel le -A de notre territoire, nos mines, la plus grande partie des 
nos forêts, les plus fertiles de nos champs furent le partage des Rou
mains, des Serbes et des Tchèques. La nation vaincue contrainte par 
des circonstances souffre, mais elle ne cesse d’espérer et de travailler 
pour le triomphe de la justice. L’avenir est en les mains de Dieu.“) 
(Page 196.)

Les livres destinées pour les écoles de jeunes filles parlent de la 
sorte: „La guerre et les révolutions renferment des grands enseigne
ments. 1. Mettons fin à la corruption des moeurs et n’ayons confiance 
qu’en Dieu et en nous-mêmes. 2. Travaillons pour la reconstruction du 
pays avec l’amour désintéressé de la patrie, en accord paisible des 
forces unies. (Jules Avar et Étienne Gyulai: L’histoire de la Hongrie.
H. partie. De la défaite de Mohács aux temps présents. Pour la IV-me 
classe des écoles hongroises. Budapest, 1924. Page 118.) „La guerre 
mondiale a des grands enseignements dont nous devons nous servir 
à l’avenir. L’Europe sera inquiète encore longtemps mais nous devons 
nous tenir sur nos gardes, nous devons travailler en déployant toutes 
nos forces pour défendre notre existence nationale et la pureté de la 
vie publique; pour assurer le développement normal de la société et 
pour créer un esprit public qui tient pour son devoir principal de 
servir la patrie autant en paix qu’en guerre. (Louis Loránd et Jules 
Deák: „L’histoire de la nation hongroise, depuis la défaite de Mohács 
jusqu’aux temps présents.“) Pour la IV-me classe des écoles bourgeoises 
des jeunes filles. II-me édition. Budapest, 1924. Page 152.) Quoique 
la paix soit pour nous douleureuse et que nous ayons beaucoup perdu, 
il nous est resté quelque chose que l’on ne peut pas nous prendre: 
c’est la confiance inébranlable en Dieu, l’amour persévèrent de la 
patrie et la conscience de l’unité géographique de la Grande Hongrie. 
Cela nous donne de force nécessaire pour travailler en s’entraidant 
sur le petit territoire qui nous est resté, — pour nous assurer la place 
honorable que nous méritons malgré les circonstances tristes et malheu
reuses, et qui nous fait approcher du jour de la résurrection de la 
Hongrie. (Georges Kovács: Histoire pour la IV-me classe des écoles 
bourgéoises des jeunes filles. Budapest, 1923. Page 134.)

Ce sont les passages qui se trouvent dans des livres scolaires 
d’histoire et des lectures. Excepté quelques expressions fortes, qui 
peuvent être expliquées par le peu de temps qui s’est écoule depuis 
caractérise les livres scolaires hongrois. Et en ce qui concerne les 
exagérations individuelles, ce sont les instructions ministérielles rigou
reusement contrôlées qui les combattent.

La tranquillité que le Traité ne pouvait pas nous donner mais 
plutôt ravir — domine à présent par nos propres efforts dans les 
écoles hongroises et nous sommes persuadés qu’après ces temps 
chaotiques elle sera stabilisée. On nous reproche peut-être que les 
livres scolaires de géographie renferment aussi la description des 
territoires détachés. Cela s’explique par le fait que le bassin des Car- 
pathes ne peut pas être partagé géographiquement. Non parlant pas 
des réfugiés dont le nombre monte à % million dans la Hongrie 
actuelle et dont les lieux natals sont dans les parties détachées, — la 
science géographique ne partage jamais le territoire de l’ancienne
H áborús fe le lősség  J3
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Hongrie qui est une unité géographique. La science hongroise ne peut 
pas être contrainte de présenter cette unité géographique millénaire — 
contrairement à la constatation de la science géographique universelle, 
dans le miroir cassé du Traité de Trianon — où les lignes de frontières 
artificielles partagent même des villages. Et comme la science hongroise 
faisait connaître avec affabilité la vie des nationalités étrangères qui 
se trouvaient dans le pays, elle ne néglige à présent non plus de 
s'occuper d’elles, alors que sous la domination des gouvernements 
étrangers elles rendent si difficile la situation de nos frères.

Qu’il nous soit permis de citer quelques passages qui se trouvent 
dans un manuel de géographie: „Comment vivaient les Hongris avec 
les peuples de langue étrangère? Dans le bassin hongrois (car les 
bassin des Carpathes appartenait depuis 896 à 1920 à l'État hongrois) 
c’était le Magyar qui dominait pendant mille ans. Les peuples de 
langue étrangères furent ou appéle ou bien toléré par lui. Ils s’y 
multipliaient. Ils achetaient des terres et furent traités comme s’ils 
n’avaient pas été des étrangers. La preuve en est que même dans le 
voisinage de la capitale il y a des peuples qui parlent encore en langues 
étrangères. Après la guerre mondiale en 1920 les peuples ont fait la 
paix. Celle de la Hongrie fut conclue à Trianon. Cette paix a forte
ment mutilé le territoire de la Hongrie et par ce fait und grand nombre 
de la population passait sous domination étrangère. De 21 millions de 
sa population il ne sont restés que 8 millions; parmi lesquelles il n’y 
a que 7,147.000 Magyars, ce qui veut dire que 3 millions de Magyar 
sont restés sous domination étrangère. La plus grande partie, — 1,664.000 
se trouvent à l'Est en Roumaine. Nos voisins de Nord sont les Tchèques 
sous la domination desquels se trouvent 100.072 Magyars, Sous la domi
nation des Serbes au Sud, il y a 459.000 Magyars, en Autriche 26.000, 
en Itelie 6000. Chaque Magyar doit savoir ces chiffres, car son devoir- 
est de tenir un compte exact de ses frères.“ (Louis Geszti: Géographie. I. 
La description du bassin hongrois. Pour la Te classe des écoles secon
daires. Budapest, 1925. Pages 66—67.)

Dans un autre manuel de géographie nous lisons: „Nous avons à 
peine de frontières naturelles, parce que la nouvelle frontière passe 
par des montagnes, par des fleuves, et même, par des villages, en les 
découpant et ne tenant aucun compte des ancien limites des villages. 
La ligne fut tracé à notre détérioration. Elle a séparé des membres de 
famille, des parents, en un mot, elle bouleversait et brisait tout ce qui 
fut uni pendant des siècles. (François Litner et Jean Hamar: La 
géographie de la Hongrie pour la I-e classe des écoles hongroises des 
garçons. VIII-me édition. Budapest, 1923. Pages 99—100.) Le même pour 
les écoles bourgéoises de jeune filles 1924.)

„Le Traité de Trianon a découpé notre patrie millénaire, la 
Hongrie actuelle possède à peine le K du territoire que nos ancêtres 
ont occupé il y a mille ans. On nous a privé de nos frontières favorables. 
La Hongrie actuelle n’a que des frontières artificielles que l’ennemi 
put facilement franchir. On nous a pris tout mais on n’a pas du 
détruire l’unité du bassin hongrois et notre confiance en l’avenir. 
(Dr. Géza Ágh: Géographie pour la Le classe des écoles bourgeoises 
IV-me édition. I"e partie. Budapest. Pages 104—5.)

Voici l’aperçu des plans d’études des instructions et des livres 
scolaires employés dans l’enseignement. Nous devons observer que nos

Î>lans d’étude sont en train s’être corrigés et complétés et des nouveaux 
ivres scolaires sont en préparation.

Nous avons vu que l’école hongroise a refusé dès le commencement 
le rôle d’être le serre-chaud des tendences belliqueuses, et avec une 
force presque surhumaine elle a rétabli la tranquillité que la Traité de 
Trianon nous a ravi.

Nous sommes convaincus que l’école hongroise ne se contentera



{)as de cette tâche négative, elle sera aussi le missionaire de l’idée de 
a paix, quand la source qui nourrit l’inquiétude des âmes sera tarie.

La comte Albert Apponyi l’apôtre de la paix reconnu dans le 
monde civilisé — ancien ministre de culte et d’instruction — a fait 
beaucoup pour que le drapeau blanc de l’idée de la paix soit l'embleme 
de l’école hongroise. Le même Apponyi président de la délégation 
hongroise de paix a cependant refusé de signer le Traité, parce qu’il 
ne voulait pas que son nom soit attaché au Traité qui projette son 
ombre fatale sur l’idée de la paix.

Le Traité de Trianon a passé en loi, le gouvernement hongrois 
s’engagea de la tenir et il fait par la population. Il n’y avait jamais 
de cas où il ait parmis de le violer.

Tout cela n’est cependant qu’un résultat négatif. Pour exciter 
l’oponion publique hongroise de s’enthousiasmer pour le Traité de paix, 
il faudrait que celui-ci renferme l’assurance de la liberté des peuples, 
et la fraternité et le bonheur des peuples libres.

M o r le y  l o r d  e m l é k i r a t a  a  v i l á g h á b o r ú  k i t ö r é s é r ő l .

1914 augusztus.

I.

„Július 24—27. vagy a körül Grey igen fontos álláspontra helyez
kedett a kabinetben. Informált bennünket Buchanan (pétervári brit 

: nagykövet — a fordító megjegyzése) július 24-diki pétervári táviratá
nak tartalmáról: közölvén Szaszonov reményét aziránt, hogy Anglia 

[ nem fog habozni közösséget vállalni Franciaországgal és Orosz-
• országgal; figyelmeztetését, hogy az egész európai kérdésről szó van
I és hogy Anglia nem vonhatja ki magát a szóban forgó kérdések alól;
[ hogy előbb-utóbb belekerül a háborúba, ha ez kitörne; és, amint
[ Buchanan gondolta, ha még nem akarna is Anglia csatlakozni, Francia-
I és Oroszország el volnának határozva, hogy helyt álljanak, azaz magya-
[ rán mondva háborúba bocsátkoznának Ausztriával és Németországgal.

Erre Grey a maga nyugodt módján, amely nem kevésbbé hatásos 
» éppen mert olyan egyszerű, és annyira ment a merev és túlnyomatékos
l hanghordozástól, ami Asquith (miniszterelnök — a fordító megjegyzése)
I gyengesége ilyen alkalmakkor, jelentős kijelentést tett. Azt mondotta,
í eljött az idő, mikor a kabinetnek nyilatkoznia kell, vájjon aktív részt
r veszünk-e az entente másik két hatalmával együtt, vagy félreállunk az
i általános európai kérdésben és megőrizzük abszolút semlegességünket.

Nem halaszthatjuk tovább a döntést. A dolgok igen gyorsan
[ haladnak. Nem várhatunk valamely esetre és nem halogathatjuk a
) dolgot. Ha semlegességet akar a kabinet, úgy véli, ő nem volna ily
j politika keresztülvitelére alkalmas egyéniség. Itt mesterietlen nyugalom

hangján befejezte. A kabinet felsóhajtani látszott és egy vagy két pilla- 
i natig lélekzet nélküli csend borult reánk. Én következtem és kifejeztem

[ benső megelégedésemet a fölött, hogy a körülményektől reánk kény- 
szerített kérlelhetlen helyzetet oly egyenesen és határozottan feltárta 
előttünk. Ez megfelelőbb volna Franciaországnak és mindenki másnak, 
minket is beleértve. Bár ő egy alkalommal, egy nagykövettel beszél
getve, különbséget tett diplomáciai és katonai beavatkozás között, el
fogadtuk, hogy csak a fegyverekhez nyúlás jelent beavatkozást. Bizony
talanságban voltunk, mint a legtöbb európai kabinet, az európai 
szfinxtől vagy szfinkszektől felállított rejtély előtt is másodrendű pon
tokkal és tekintetekkel foglalkoztunk. Pillanatnyilag nem is tudtam 
megbizonyosodni aziránt, hogy a vélemények mily irányba hajlanak. 
Nem csoda. Mindenki hirtelen arra ébredt, hogy a minisztérium további

13*
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léte is kockán van — első ízben — benn támadt eltérések veszedelme 
és nem az alsóház miatt.

Később a miniszterelnök és Grey azt sürgették, vizsgáljuk meg 
Belgium semlegességét és az 1839-diki szerződésből reánk háramló köte
lezettségeket. De azt napról-napra halogatták, mert Franciaország fon
tosabb volt. Magammal vittem a kabinetbe Derby lord szavait az 
1867-diki luxemburgi garanciáról; megemlítvén azt, hogy nyilatkozata 
ellen szóltak Argyll herceg és mások. De, talán éppen úgy az én hibám 
volt, mint a többieké, hogy a vita rövid és felszínes volt. Simon (attorney 
general — a fordító megjegyzése) alig mondott valamit, a lord kan
cellár még kevesebbet. A kabinet rendszerint csak egy dologgal foglal
kozik és a belga kérdés eddig az időpontig, és a valóságban augusztus 
3 reggeléig, mikor Grey az egész dolgot az alsóház elé vitte, másod- 
rangúnak látszott az angol-francia entente nagy fontosságú vitájához. 
E napok egyikén Grey hirtelen elejtette álláspontját, azokkal a jelentő
ségteljes szavakkal, hogy a német politika egy nagy „európai támadó 
(politikája), mely éppen olyan rossz, mint (amilyen) Napóleoné (volt).“ 
„Nekem semmi közöm Németországhoz“ mondottam, „de ön nem ad 
nekünk bizonyítékokat“. Talán felsorolhatta volna a flottatörvények 
sorozatát.

Időközben Harcourt (gyarmatügyi miniszter — a fordító meg
jegyzése) abban buzgólkodott, hogy minisztertársai között a semleges
ség iránt csinált hangulatot. Ez ellenmozgalom volt az ellen, amiben 
nyíltan és legjobb démoni energiájával dolgozott Winston (az admira- 
litás első lordja — a fordító megjegyzése), szorgos egyszerűségével Grey 
és titokban a lord kancellár — míg a miniszterelnök figyelt és várt. 
Sehol sem folyt intrika. Minden a maga helyén volt. Harcourt egy 
este szobájába hívott az alsóházban, mikor a folyosón jártam és ott 
találtam Beauchampot, Mac Kinnon Woodot, Houbhouset, Peaset (a 
kormány tagjai — a fordító megjegyzése), akik mind az ellen voltak, 
hogy az entente szövetséggé terjesztessék ki. Ügy vélték, hogy a kabi
netben nyolc vagy kilenc ember velünk lesz. Ügy gondolom, még egy
szer jelen voltam ezen békecsoport egy másik ülésén ugyanazon a 
helyen és ugyanazon auspiciumok mellett. Harcourt ezen a héten két
szer vagy háromszor dobott oda hozzám cédulát „Egyre jobban látom, 
hogy le kell mondanom.“ Egyik napon Winston vállát megkopogtattam, 
amikor mellettem helyet foglalt. „Winston, mi megvertünk.“ Ő barát
ságosan mosolygott. Tehette. O pectora caeca!

Lloyd George minden szándék nélkül előbbre vitte a jó ügyet egy 
igen jelentős értesítéssel, mit a kabinetnek tudomására hozott, és amit 
véleményem szerint a miniszterelnök bíztatására szerzett meg. Közölte, 
hogy megkérdezte az Angol Bank igazgatóját és helyettes igazgatóját, 
a Citynek több vezető emberét, gyapjú-, acél- és szénkereskedőket stb. 
Észak-Angliában, Glasgowban, stb., és azok valamennyien elszörnyű- 
ködtek már a gondolatra is, hogy európai konfliktusba kerülünk; mint 
fogná az letörni az egész hitelrendszert a londoni központtal együtt, 
mint vágná el — mondották azok neki — a kereskedelmet és az ipart, 
mint zúzná össze a munkát, a béreket és az árakat és ha jön a tél, 
mint vonna maga után erőszakot és zavart. Mikor megint szóba hoztam 
e mindenekfölött fontos kilátást egy későbbi vitában, a kincstár kan
cellára egészen közvetlenül azt mondotta, hogy ő sohasem mondotta, 
hogy ezt elhiszi. „A munka jelen temperamentumában“ — mondottam, 
„az ipari életnek ez a rettentő rázkódása közveszéllyel van összekötve. 
A háború atmoszféráját nem lehet barátságosan rendezni olyan demo
kratikus rendszerben, mely a 48-diki hangulat felé hajlik.“ De, amint 
már előbb többször észrevettem, a legbölcsebb nyilatkozatok keveset 
számítanak egy gyakorlati eshetőség órájában. Ez az elsőrendű és 
lényeges elem politikánk megállapításában kevés figyelmet nyert,
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( amelyet pedig megérdemelt volna és a diplomácia sietésében elhal
ványult.

Egészen meglepődtek, mikor én orosz oldalra helyeztem át a dol
gok súlypontját. „Gondoltak-e arra“, kérdeztem, „mi lesz, ha Orosz- 

! ország győz? Ha megverik Németországot, megverik Ausztriát, akkor 
( nem Anglia és Franciaország fog Európában hatalomra kerülni, hanem 
I Oroszország. Jó lesz az a nyugati műveltségre nézve? Én semmiesetre 
! sem gondolnám. Ha azt mondaná, Konstantinápolyba megyek, vagy 
í merészen elfoglalná Perzsia északi és semleges zónáját, vagy az indiai 
I és afghán határig terjedő vasutakra vágynék, ki fogja ebben meg- 
I gátolni? Németország népszerűtlen Angliában, de Oroszország még nép- 
I szerűtlenebb. Az emberek megdörzsölnék szemeiket, ha rájönnének 
i hogy kozákok az ő győzelmes fegyvertársaik az igazság, a szabadság 
I az emberek (és különösen zsidó emberek) egyenlőségének, a szerző- 
I dések védelmének (pl. Perzsiában) harcában." Figyelmesen meghal 1- 
! gattak és Lloyd George azt mondta később, hogy ő mindezekre soha 
( sem gondolt.

Azt hiszem éppen ma igen fontos pontot hoztam elő. Grey nem
► egyszer szerencsét kívánt Európának ahhoz, hogy két nagy konfederá-
► ciója van, a hármasszövetség és a hármas entente, amelyek egészséges
► egyensúlyt alkotnak. Egyensúly! Milyen szép mondás két állig fegy- 
r vérzett óriásról, amelyek mindegyike halálos félelemben van a másik 
[ miatt és mindkettő évről-évre a féltékenységnek és gyanakvásnak gyó- 
j gyíthatlan lázától szenved.

A kabinet elsőízben lett csak nyugtalanná amiatt, hogy ezek a 
[ külső dolgok belső egységünket veszélyeztetik. Először lehetett érezni 
i a régi ellentétet a Liberal League és a hűséges Campbell-Bennerman, 
[ Harcourt és én köztem. Eddig semmi nyoma nem volt a boer háború 
i idejébeni szakadásnak. Mikor a 29-diki minisztertanácsról Burnssel 
» együtt eltávoztam, megfogta kezemet és heves indulattal azt mondotta 
[ nekem: „Most gondold meg, rád figyelünk, tartsd erősen magadat.“ 
[ Pénteken (július 31 — a fordító megjegyzése) megismételte ezt. Nem 
» akartam válaszolni aziránt, hogy átvegyem a vezetést. Csak szombat
► este voltunk először valamennyien izgatott hangulatban. Burns jó- 

hiszeműleg átvette a vezetést és határozottan kijelentette, miszerint a
[ Németországnak adott azon figyelmeztetés, hogy a Csatornában a francia

I partok és hajók megtámadásától tartózkodjék, több, mint a miért ő 
helyt állhat, nemcsak azért, mert az tengeri hadüzenet volt, amely 
feltétlen szárazföldi háborúhoz vezethetett, hanem mert az jelképe volt 

> egy francia szövetségnek, amellyel eddig ilynemű megállapodás nem 
1 létezett. Ez jelentékeny lépés volt a titokban tanácskozó csoport ellen.

Valaki azt mondotta, hogy az önzés néha titkos, néha nyilvános (szo- 
[ kott lenni). Burns soha sem titkos, bármi egyebet inkább lehet róla 
I mondani. Ez a ma esti tárgyalás csodálatosképen nyilt volt és mély 
[ hatása volt. Runciman (kereskedelmi miniszter — a fordító megjegyzése) 
t aggodalmas arccal beszélt a holnap, vasárnap reggelre összehívott 
[ minisztertanácsról, fülembe súgván: „Nagyon félek, ez holnap szét fog 
i robbantani bennünket.“

Mellesleg megjegyezve, elég érdekes, 29-én összejövetelt adtam 
Kitchener lord tiszteletére az United Service Clubban. Jelen volt, rajta 
kívül, Jellicoe, Winston, Crewe, Haldane, Bryce, Knollys, Grey. Bryce 

j meg volt ütközve Haldane háborús beszédén. Azt mondottam neki aztán, 
hogy többé ne tartson bennünket békés kabinetnek. Tíz napon belül 

I Kitchener az én helyemen ült a kabinetben! Ez volt az egyetlen eset, 
úgy vélem, hogy tényleges katonai parancsnok ült a kabinetben, mióta 
Wellington 1819-ben a Liverpool minisztériumba lépett, mint General 

1 of the Ordnance.
Vasárnap, Augusztus 2. — Minisztertanács. Szőnyegen levő fő

It kérdés az, mit mondjon Grey délután Cambonnak. Belgium semleges-
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sége, bár Asquith azt figyelmünkbe ajánlotta, másodrendűnek látszott 
semlegességünk kérdéséhez képest Német- és Franciaország küzdelmé
hez; és kötelezettségünkhöz képest Franciaország iránt az entente alatt. 
A helyzet most ez volt: Grey azt mondotta, nem vagyunk ugyanazon 
becsületbeli kötelezettséggel Franciaországhoz kötve, mint Franciaország 
Oroszországhoz. Azt mondta, hogy azon az alapon áll, amit 1912-ben 
Cambonnak levélben megírt, hogy teljesen szabad kezünk van eldön
teni azt, vájjon Franciaországot fegyveres erővel segíteni fogjuk-e. 
Ő mindig azt mondotta, hogy mi nem vagyunk akcióra kötelezve olyan 
esetben, ami még nem merült fel és sohasem merülhet fel. Közvetlen 
támadó szándék nem fenyeget bennünket mindaddig, amíg az akció 
Franciaország ellen folyik a Csatornában vagy az Északi-tengeren. 
Ennyit a becsületbeli dologról ami a francia ententera vonatkozólag 
felmerült.

Augusztus 3-án Grey hírt vett arról, hogy Németország készen 
volna, ha semlegességre kötelezzük magunkat, hozzájárulni ahhoz, hogy 
az ő flottája nem fogja Franciaország északi tengerpartját megtámadni. 
Grey azt mondotta, hogy ez túlszűk kötelezettsége voina ^Némeiország- 
nak) velünk szemben. Miért? És ha túlszűk volt, miért nem lehet azt 
alapul venni, hogy tágítassék és kibővítessék! Pusztán elhamarkodás- 
ból! Mindenesetre még nem volt szó a kabinetben expedíciós haderőről. 
De én évek óta sokkal gondosabb látogatója voltam a C(ommittee of) 
l(mperial) D(efence)nak, minthogy nem tudnám, hogy ez volt a céljok 
sokaknak, ha nem is mindenkinek.

Mielőtt a vita kezdetét vette, Harcourt biztosított engemet, mi
szerint azt hiszi, 10 vagy 11 emberre számíthat Grey azon álláspontja 
ellen, hogy mi beesületbelileg és politikailag kötelezve vagyunk aziránt, 
hogy Franciaország oldalára álljunk. Fair vita után Grey felhatalma
zást kapott arra nézve, biztosítsa Cambont, hogy „ha a német flotta 
behatol a Csatornába vagy az Északi-tengeren át, hogy ellenséges had
műveleteket kezdjen a francia partok vagy hajózás ellen, a brit flotta 
minden hatalmában álló erejével védeni fogja (azokat). Ez a biztosítás 
természetesen csak akkor adható meg, ha Ő Felsége Kormányának 
politikáját a parlament támogatja, és hogy ez Ő Felsége Kormányát 
semmiféle akcióra ne kötelezze, amíg a német flottának fenti akciója 
meg nem történik.“ A Németországnak adandó intésre vonatkozólag 
kétféle érvelés volt: (1). Ez az intés Franciaországnak tulajdonítható, 
tekintettel az ententera és az ő földközi tengeri értékének. (2). Mi nem 
nyugodhatunk bele a francia-német tengeri összeütközésbe a szűk 
tengereken, úgyszólván az ajtónk előtt. Ez a felhatalmazás azonban 
nem volt egyhangú. Burns, nagy energiával, erővel és nyomatékkai azt 
hangsúlyozta, hogy ez sem több, sem kevesebb Németország kihívásá
nál, egyenlő a neki küldött hadüzenettel. Azt mondotta, megtagadja 
hozzájárulását. Asquith hidegvérrel vette a támadást és, bár nem 
könnyen, rábeszélte Burnst, halassza el lemondását addig, amíg a 
kabinet ma este 6.30 órakor összeül. Azt mondottam Burnsnak, mikor 
lunch után az asztaltól keltünk, „azt hiszem, ön téved, ha ennél a 
javaslatnál távozik. Az ajtó-érv védelmezhetővé teszi a Németország
hoz intézendő figyelmeztetést, eltekintve a francia entente-tól. Azt 
hiszem, én egész biztosan önnel együtt fogok távozni, de a fegyveres 
beavatkozás általános politikája miatt, a diplomáciai energia és fegy
veres semlegesség miatt, amibe Grey a kabinetet lépésről-lépésre bele
viszi.“ Olyan hatást tettem Burnsre, amilyent vártam — azaz semmit sem.

A belga kérdés a mai megbeszélésben került szőnyegre, de most 
is csak másodsorban. Grey engedelmet kért arra, hogy figyelmeztet
hesse a német nagykövetet, miszerint, amíg Németország nem vála
szol nekünk abban az értelemben, amilyen választ Franciaország adott, 
nehéz volna féken tartani az angol közvéleményt, ha Belgium semle
gességét az egymás ellen küzdő felek bármelyike megsértené. Ezt a
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felhatalmazást természetesen megadtuk neki. Általában, bár csak nagy 
vonásokban, elismertük az 1839-diki szerződésből folyó kötelezettsé
geinket, de nem történt hozzájárulás szárazföldi haderő felhasználása 
iránt és, azt hiszem, az szóba sem került.

Nem emlékezem, hogy a délelőtti vagy a délutáni minisztertanács
ban történt-e, hogy Grey Lichnowskyval folytatott beszélgetéséről em
lítést tett; emlékszem arra, hogy megjegyeztem, miszerint nagyon 
sajnálatos, hogy amíg „kezeinket szabadon tartjuk“, nem élünk az 
alkalommal, hogy többet beszélgessünk és tárgyaljunk. Mindenesetre 
érdemes volt megkísérelni, falelkű non possumus helyett, még ha 
Lichnowsky eszméi és javaslatai személyesek voltak is és nem volt fel
hatalmazva utasításai szerint.

A tiszta igazság, amint azt hiszem, az volt az igazság, a következő. 
A német eljárás a belga semlegességet illetőleg kétféle lehet. Az egyik 
az, hogy mindjárt casus bellivé tegyük; a másik, hogy egyenesen és 
energikusan tiltakozzunk, amint a brit kormány tiltakozott az ellen, 
hogy Oroszország 1870-ben az (1856-diki) párisi szerződésnek a Fekete
tengerre vonatkozó cikkelyeit visszautasította, és azután tovább haladni 
diplomatizálás útján. Mi volt a nehézség a második irányt illetőleg? 
Mi más, mint a mi barátkozásunk Franciaországgal és semmi más. 
Az elhamarkodott és döntő felháborodás Belgium miatt nem annyira 
a szerződés megsértése miatti méltatlankodáson mult, mint azon, hogy 
ürügyet ad Franciaország részéről a beavatkozásra, az expedíciós had
erőre és miuden továbbira. Belgium foglalta el azt a helyet, amelyet 
előbb a háborús ürügyek szempontjából Marokkó és Agadir elfoglaltak.

Most a személyi lépésekhez. Simon és Lloyd George lunchre vittek 
Beauchampékhoz és beszélgetésünk mindhármunk lemondására vonat
kozott. Simon bizalmasan azt mondotta nekem, hogy biztosabb az, hogy 
Lloyd Georgera döntő befolyással tud lenni, és hogy (Simon) a lemon
dást elkerülhetetlennek hiszi. Jelen (voltak): Beauchamp, Simon, Lloyd 
George, Harcourt, Sámuel, Pease, M(ac) Kinnon Wood (nem tudom biz
tosan, Runciman is). Az egész fontos összejövetel képét mutatta, de 
igazában nagyon gyenge dolog volt. Külsőleg nagyon ellene voltak az 
entente olyan értelmezésének, hogy bennünket orosz vagy középeurópai 
viszályba kényszerítsen. Általános volt a megjegyzés, hogy „Burnsnek 
igaza volt“ és hogy nem kellett volna megengednünk Greynek javasolt 
nyilatkozatát Cambon részére. Mindnyájan hangsúlyozták, hogy a 
kabinetet mesterségesen vonták bele lépésről-lépésre a háborúba Francia- 
és Oroszország javára. Ha én, vagy bárki más, kifejthettük volna nekik, 
hogy a francia kötelezettség és a belga kötelezettség egyidejű és össze
kevert érvének expedíciós haderő (küldésében) kell végződnie és rész
vételben egy nagy és hosszú ideig tartó európai háborúban, a kabinet 
minden kétség nélkül még este megbukott volna, Lloyd George és Simon 
állván a szakadás élére. Azt tartottam, hogy az „ajtó-érv“ céltalan, ha 
ott nem állunk meg. Azt mondottam, hogy részemről kötelezve érzem 
magamat, hogy szélesebb alapon mozogjak. Az én napjaim mulóban 
vannak, én közismert békebarát és kis-angol (t. a. ki nem akar ter
jeszkedést — a fordító megjegyzése) stb. voltam, az én eltűnésem 
egészen más lenne, mint az övék; a jövőbeli felelősségek Asquith iránt, 
a párt iránt, a választók iránt, esetenkint különbözők volnának, mert 
előttük van az élet és hosszú (ideig tartó) kérdések vannak vállaikon. 
Természetesen hangosan és rögtön tiltakoztak. Lloyd George és Simon 
a végén energikusan el voltak határozva, mint az elején is, hogy min
den áron ellenállnak az entente háborús következményeinek. Pease azt 
mondotta, hogy a miniszterelnökkel volt lunchön, ki kérte őt, tartsa 
vissza valami „meggondolatlanságtól“ az értekezlet, amelybe menni 
készült vagy valami hasonló kedélyes kifejezést (használt). Pease azt 
is mondotta, hogy Grey sohasem volt olyan merev, mint amilyennek 
látszott. Hanghordozása meggyőzött arról, hogy a Békeegyesület quaker
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elnöke sem nagyon bánná, hogy egyik kezével az armageddonba (a 
háború — a fordító megjegyzése) nyúlhatna. Nem tudtam kitalálni, 
valóságban mi hozta közénk Lloyd Georget és hogy mik voltak ez 
órában futólagos gondolatai.

Két órai tépelődés a Klubban. Nagyon is átéreztem, amit Mr. 
Gladstone oly gyakran mondott nekem, hogy a köz (életben szereplő) 
ember sohasem érezhet nagyobb felelősséget, mint amikor közügyből 
kifolyólag kilép a kabinetből. Nincs dolog, amiért méltányosabban 
felelősségre vonhatnák. Bárki vallhat és hirdethet népszerűtlen felfogást: 
de a kabinetből való kilépés határozott aktus, amely más emberekkel 
jó vagy rossz viszonyt von maga után és azonkívül feltehetőleg érint
heti a belföldi kormányzat egész gépezetét. Vonatkozik az ember elveire 
és meggyőződésére; érint benső és bizalmas viszonyt a munkatársakkal: 
érinti pártját, annak erejét, az egyensúlyt annak soraiban és szerkeze
tében. Nem volt az futólagos szombati tépelődés, ami akkor és azóta 
lelkemet betöltötte

Ezen a délután a minisztérium teloszlása már teljesen látható volt. 
Vájjon a minisztérium feloszlása kisebb veszély volna úgy a liberális 
elvekre és a liberális párt jövőjére és erejére, mint azoknak azonosítása 
egy kabinettel, amely kötve van egy fegyveres beavatkozáshoz a ten
geren és a szárazon Közép-Európában és a kontinentális rendszer egész 
hálózatához? Könnyű egy kérdést hamis helyzetbe állítani. Soha sem 
volt könnyebb, mint mostan. Nem egész okosan játszottak a francia 
entente fontosságával a kabinet és a parlament előtt. Egy entente nyil
vánvalóan veszedelmesebb volt reánk nézve, mint egy szövetség. A 
szövetségnek meghatározott szabványai vannak. Az entente bizony
talan, becsületbeli dolgon alapul, melyet véletlen vagy kényelmi szem
pont irányítanak. A miniszterelnök és Grey mindketten biztosították az 
alsóházat, hogy az ország előtt ismeretlen kötelezettségeink nincsenek. 
Itt azonban valóban széles kötelezettségekkel állunk szemben, amelyek 
meghatározatlanok és meghatározhatlanok. Ugyanaz a két miniszter 
és mások határozottan és gyakran, válaszol Harcourt és az én aggódó 
tiltakozásainkra, leszállították fontosságát azoknak a rendszeres kon
ferenciáknak, amelyek állandóan folynak a két ország katonai és ten
gerészeti tisztjei között. Azután meg a híres levél Cambonlioz 1912 
novemberben, melyet Greytől kicsikartunk — milyen páratlanul jelen
téktelen és megtisztelő okmánynak bizonyult!

Az én politikai tépelődésem nem hagyhatta figyelmen kívül egy 
háború hatását a Home Rulera. Mi veszélyeztethette jobban a Home 
Rule jó megoldását inkább, mint egy nagy háború féktelen agitációja? 
Gondolatban végigmentem az utolsó két hét diplomáciájának kitaposott 
útján. Visszagondoltam a beszélgetésre, mely egy kékkönyvben is benne 
van, Grey és Lichnowsky között, amelyekben ily ügyekben szokatlan 
tűz és hév volt az áldásos javulás fölött, mely Anglia és Németország 
között az utolsó három vagy négy évben. Miért nem lett ez a nagy új 
tény, az entente helyett, új tárgyalások középpontjává, kalauzává és 
induló pontjává? Grey finom jelleme oly befolyást szerzett Európában, 
amely a legnemesebb haszon volt Anglia jó hírnevére és a béke dicső
sége. Néhány óra alatt elmúlt. Mindez az elhamarkodás átjárta lelke
met. Micsoda feltevés az, hogy a háború rombolásait és pusztításait 
megtéríti az a béke, amelynek jobb pontjai lesznek, mint amilyeneket 
már ésszel és állandó türelemmel elérhettünk? Ha megszámláltuk 
nyereségeinket, mik lesznek azok egybevetve a vad gyűlölettel, mely 
kiolthatlan lánggal fog égni, legalább egy nemzedéken keresztül, azon 
két nagy közösség között, amely alkalmasabb volt a kölcsönös meg
értésre mint bármely más (két nép) Európában? Ez a morális pusz
títás rosszabb a mészárlásnál is és minden másnál, amivel a háború 
áldozatait és a megcsalt (emberiséget) sújtja. Döntő erejű flottájával, 
minden gyanún kívül álló érdektelenségével, bevált képességű, igazlelkű



> és önuralmú külügyminiszterével, mikor a csataterek füstje az európai 
) égről eltisztul, Anglia oly befolyást gyakorolna, milyent száz kis expe- 
b díciós hadsereg sem szerezhet meg. Grey, hosszú halogatás után, böl- 
3 csen és férfiasán állította kollégái elé a pillanat kérdését, mikor ki- 
j jelentette, hogy most beavatkozás és semlegesség között kell döntenünk 
à és hogy ő nem a semlegesség embere. Azt mondtam magamban, én sem 
f vagyok az az ember, aki a Háborús Kabinetbe való, amellyé Campbell 
ï Bannerman kabinetjét akarják átalakítani. Nem lehet eltűrni, hogy 
n még két embert se lehessen találni benne, akikre meggyőződésük miatt 
d hivatkozni lehetne. Nem is voltak ezek a meggyőződések elvontak vagy 
à általánosak, mert a különleges helyzetnek általam gondosan ismert 
1 tényei támogatták. Nem lehettem biztos abban, hogy most elhagyott 
i( kollégáimnak heves tónusa, még ha őszinte volt is az, tartós lesz. Nem 
ií láttam zászlóvivőt. Asquith és Grey hatalma és a természetes „hivatali 
D összetartás“ kemény lesz arra, hogy egy elszigetelt csoport ellenállni 
í tudjon neki. Lloyd George indokolása érthetetlen. Ő tudja, hogy az ő 
.. „részvénye“ veszedelmesen aláesett: a béke népszerű kártya lehetne 
i Winston kalandorszerű energiája ellen; egy háború tönkre zúzná a 
) földbirtokreformot. És a kormány és a párt feloszlása mindenkit meg- 
i bénítana, kivéve a demagóg számításokat. Az igazat megvallva máris 
i ingott a liberális párt és nem tudna nyerni a közeledő választásokban, 
1 főleg Lloyd George miatt. Ő élete (nagy) tévedésének előestéjén állott. 
1 Hadd tegye ő és tegyék a többiek amit akarnak, legyen nekik az ő érve
li lésük olyan legitim, mint amilyen nekem az enyém. Nekem mindenesetre 
- — legyen bár a jövő olyan, amilyen elkerülhetetlenül volt — nem volt 
i más választásom.

így töprengtem egész délután és ebben a hangulatban csináltam 
ir útat magamnak a Whitelhallban a Downing Street felé. Az én elhatáro- 
s zásom sem volt következménye valami beszélgetésnek, táviratnak, jelen- 
1 tésnek; semmiféle külföldi levelezésnek, s mit Grey reám szokott bízni, 
i mint a külügyi hivatal képviselőjére a lordok házában. Ez a körülmé- 
i nyék és megfontolások egész sorozatának eredménye volt.

Minisztertanács 6.30 órakor. Grey közölte Cambonnal folytatott 
i beszélgetését. Burns azt mondotta, neki mennie kell. A miniszterelnök 
i még mindig arra bírta őt, hogy az ülés végén beszélni akar vele. Mikor 
i székeinkről felkeltünk, nyugodtan azt mondottam Asquithnak, félek, 
l nekem is mennem kell. Tiszta nyílt szemeivel rám nézett. „Legalább azt

[ az egyet tegye meg nekem“ mondotta, „hogy aludjon rá egyet”. Meg 
fo gom tenni“, válaszoltam. Otthagytam, hogy kísérelje meg Burns-sel — 

t a hiábavaló tárgyalást.
(Vége következik.)

i A n e m z e t i s é g i  tö r v é n y  a  m a g y a r  p a r l a m e n t  e l ő t t  1 8 6 1  — 1 3 6 8 .

) (Das Nationalitätengesetz vor dem ungarischen Parlament, 1861—1868.)

A szabadságharc utolsó napjaiban, 1849. július 23-án, terjesztette 
elő Szemere Bertalan a Szegeden ülésező képviselőháznak a kormány 
javaslatát egy „nemzetiségi törvény“ ügyében, rámutatva a magyarság 
kiegyezni akaró, békés szándékaira s kifejtve, hogy „úgy vannak e pon
tok megszerkesztve, hogy hasonló jogokat egy ország sem ad a maga 
határain belül az apróbb nemzetiségeknek.“ S még ekkor is akadtak, 
akik ellenezték a javaslatot s „úgy szólának, mintha még 1832-ben 
élnénk, mikor a magyar minden, a rác és oláh csak jogtalan nép.“1 

I Szemere újabb felszólalása után azonban mégis csak elfogadták javas- 1

1 Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harcának története.
III. kötet. 358. o.
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latát s így megszületett július 28-án egyhangú határozattal „a kisebb 
nemzetiségekről“ szóló törvény, mely egyúttal az utolsó törvény volt, 
amit a szabadságharc alatt az országgyűlés hozott.

A magyarságnak ez a lépése azonban már nagyon későn történt; 
a végzet szekerének dübörgő kerekeit a szegedi jóakaratúak belátása 
feltartóztatni már nem tudta, de a magyar szabadságharc leveretése nem 
hozta magával a nemzetiségek vérmes álmainak megvalósulását sem. 
A hatalom osztrák birtokosai hozzáláttak a Gesammtmonarchie meg
alkotásához, a nemzetiségek által lakott területeken csak úgy, mint 
a magyarság által szállva tartott vidékeken; elkövetkezett a céltudatos 
centralizálás és az erőszakos germanizálás ideje. Német a hivatalos nyelv, 
Bécsből minden hatósággal csak németül leveleznek, német és cseh hiva
talnokok árasztják el az országot; a Szászföldből egyszerűen „szebeni 
katonai kerület“ lesz, a románság minden mozgolódása ellenére sem kap 
külön területet, a nemzetiségi csapatokat feloszlatták, sokat a nemzeti
ségek volt vezetői közül rendőri felügyelet alá helyeztek. így aztán a 
nemzetiségek elégedetlensége és elkeseredettsége is lassan irányt változ
tatott és a magyarság helyett az abszolutizmus ellen fordult.

Ebben az időben indult meg a nemzetiségi kérdések irodalmi meg
vitatása is. Előzőleg e problémával nem igen foglalkoztak, vagy pedig 
egyáltalában nem akarták tudomásul venni létezését. S z e m e r e  Bertalan 
írja 1859-ben a Pesti Életben; „1848-ban végződött be a nemzeti egység 
nagy műve, utolsó akadálya, a hűbéri rendszer is végkép eltöröltetvén, 
s hogy van az, hogy a nemzet éppen legteljesebb erejében a csatát 
elvesztő? Oka, mivel az idő folytában félig titokban, félig nyiltan meg
született, fejlődött s felnőtt egy új eszme, a nemzetiségi, s roppant hatal
mát m á s  f a j o k n á l  mi nem ismervén kellőleg, nem vettük azt kellő szá
mításba . . .  Bizony csak valljuk meg, az akkor véletlenül kiütni látszott, 
de régóta belsőleg forrongott nemzetiségi eszmének s mozgalomnak nagy 
fontosságát s messze horderejét nem fogtuk fel.“2

K e m é n y  Zsigmond báró „Forradalom után“ című munkájában már 
felhívja a magyarság figyelmét, hogy kövesse „185i-ben a tanácsot, me
lyet Széchenyi 1842-ben adott, de mely akkor a közvélemény által indig- 
natioval visszautasíttaték.“ K e m é n y  Gábor báró „Helyzetünk és jövőnk” 
című röpiratában (1859) sürgeti a nemzetiségi kérdés megoldását; K á r o l y i  
Ede gróf Kassán, 1860-ban „Foederált Hunnia, vagy a Nemzetek Egye
sülése“ címmel ír a nemzetiségi szabadságról, mely szerint „minden egyes 
polgár szabadon választhatja magának azon nemzetiséget, melyhez csat
lakozni kíván, miáltal minden egyes nemzetiség nyelv, vallás és nevelés 
ügyében biztos és kielégítő szabadságot és befolyást nyerend“. Az új 
Hunniát — írja — közös egyetértéssel kell megszervezni; a magyarság 
teljes őszinteséggel akarja is a nemzetiségek szabadságát biztosítani, mert 
jól tudja, hogy csak az összes nemzetiségek politikai, nemzeti és vallási 
szabadságot Ígérő foederációja az, amely Nagyma^yarországnak hatal
mát igazán meg tudná alapítani. D e á k  Farkas „Őszinte szó a román 
testvérekhez“ című, Kolozsvárott, 1861-ben megjelent röpiratában arról 
akarja meggyőzni a románságot, hogy az unió nekik is érdekükben van.

A nemzetiségekkel való őszinte kibékülést sürgető itthoni hangok 
mellett az emigrációban lévő politikusaink részéről is hasonlók hang
zottak el. Az események logikája K o s s u t h o t  is szükségszerűen eredeti 
felfogásának megváltoztatására kényszerítette, és az 1851-ben Kiutahiában 
készített magyar alkotmánytervezetében a nemzetiségek számára már 
széles keretekben kívánja biztosítani az anyanyelv használatának jogát. 
Erdély városaiban, Marosvásárhelyt, Brassóban és egyebütt ezalatt egy
mást követik a magyar-román barátkozási ünnepségek, a kényuralom 
elleni összefogás jeléül.

2 Idézi Jancsó Benedek: Szabadságharcunk és a dáko-román törek
vések. Budapest, 1885; 186. oldal.
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Az elnyomás ellenben nemzeti érzésükben kétségtelenül megerősí
tette nemzetiségeinket; s mivel látták, hogy nemcsak a magyarság, de az új 
császári kormányok sem akarják felszabdalni apró részekre az egységes 
birodalmi elv alapján végre kézbe kapott s megszerzett országot, ez csak 
még inkább az 1848-as politikai programmjuk, s főkép annak a területi 
autonómiákra vonatkozó pontjai mellett való állhatatos és makacs kitar
tásra ösztönözte őket.

így mikor Kemény Ferenc báró erdélyi kancellár 1861-ben (febr. 11.) 
Gyulafehérvárra egy értekezletet hívott össze, melynek feladata volt, 
hogy nyilatkozzék az unióról és Erdély közigazgatási újjászervezéséről, 
a románok az 1848. május 15-én kimondott nevezetes baíázsfalvi pontok 
megvalósítását sürgették és a szászok is az unió ellen voltak. A szerbek 
április 2-án tartottak nemzeti gyűlést (kongresszust), melynek legelső 
határozati pontja így hangzik: „Azon terület, melyen a szerbek többség
ben vannak, Magyarországon, illetőleg a horvát, tót és dalmát háromegy 
királyságban, ismertessék el szerb területnek «Szerb Vajdaság» nevezete 
alatt.“3 A tótok június 6—7-iki turócszentmártoni „szláv nemzeti gyű
lése“ ugyancsak szükségesnek tartja, hogy „azon a területen, melyet mint 
egy szakadatlan tömeg valósággal elfoglal, egy, a megyék határának 
nemzetiség szerinti kikerekítésével alakítandó felsőmagyarországi szláv 
kerületben (horousuhorski slooenské okolie) [a tótság] elismerve és sze
mélyesítve legyen.“4 Sőt az azelőtt csendben volt rutének is mozgolódni 
kezdtek és egy Munkácson tartott gyűlésükön ők is külön területi auto
nómiát kívántak.

Ilyen előzmények után s megmozdulások közepette zajlott le az 
1861-iki országgyűlés, melyen mindkét oldalról való kezdeményezés után 
gyakorlatilag is megkísérelték a nemzetiségeknek s a magyarságnak 
összehozását, kibékítését s e nehéz kérdés megoldását. Sajnos, az ország- 
gyűlés váratlan feloszlatása következtében praktikus eredményt nem 
lehetett elérni, hacsak annak nem nevezzük azt a tényt, hogy már ekkor 
kijegecesedett az a magyar többségi álláspont, melynek alapján később 
a nemzetiségi egyenjogúságról szóló törvényt 1868 telén meghozták.

I.
Tizenkét évi szünetelés után, 1861 április 2-án ült össze az ország- 

gyűlés képviselőháza Pesten. A megalakulások formasága után május 
13-án adta be Deák Ferenc híres első felirati javaslatát,5 melyben kitér 
a nemzetiségi probléma megoldásának fontosságára is és a következő
ket ajánlja:

„A múlt idők szomorú eseményei káros félreértéseket idéztek elő 
közöttünk és nem magyar nemzetiségű polgártársaink között. Ezen pol
gártársainknak nemzetiségök érdekében és Horvátországnak közjogi 
állása érdekében is követeléseik vannak, melyeket ignorálnunk nem 
lehet, és nem is akarunk. El vagyunk határozva mindent elkövetni, hogy 
a félreértések elháríttassanak, s teszünk mit az ország szétdarabolása és 
önállóságunk feláldozása nélkül tehetünk, hogy a honnak minden nem
zetiségű polgárai érdekben és érzelemben összeforrjanak. Óhajtjuk tör-

3 L. a karlócai kongresszus határozatait: Az 1865—68. évi ország- 
gyűlés irományai, 133. szám; B. melléklet.

4 L. a turócszentmártoni tót gyűlés emlékiratát: ugyanott, A. mel
léklet.

5 Az 1861-ik év április 2. Pesten egybegyült országgyűlés képviselő
házának naplója. Az országgyűlési gyorsíró kar közreműködésével szer
keszti Hajnik Károly. I„ II. kötet. Hiteles Kiadás. Pest, Länderer és 
Heckenast tulajdona. MDCCCLXI. (104. o.)
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vényeink azon rendeletéit, mik e részben akadályul szolgálhatnak, közös 
érdekeink szerint méltányosság alapján módosítani.. .“6

T isza  Kálmán Deák javaslatával szemben egy „Határozati javaslat“-ot 
terjesztett be, melynek egy szakasza így szól a nemzetiségi kérdésről:

„Első ezek között a hazánkban lakó különböző nemzetiségekkeli 
félreértések eloszlatása, melynek céljából megadni szándékozunk minden 
nemzetiségnek a teljes jogegyenlőség alapján mindent, mi a közös haza 
integritásával nem ellenkezik; azt akarjuk, hogy valamint nincs Hazánk
ban kiváltságos osztály, úgy ne legyen kiváltságos nemzet, legyen mind
egyik egyenlő, hogy egyenlően szerethesse a hazát mindenik, ami tehát 
törvényeink közül ezen egyenlőséggel ellenkeznék, azt eltörölni kí
vánjuk.“7

T isza  Kálmán javaslatára valószínűen befolyással volt már a Torda- 
megye állandó bizottmánya által április 20-án felküldött felirat,8 mely
ben, „a megye állandó bizottmánya román atyánkfiái összes és általános 
kívánságuk és innen kifolyó teljes megnyugtatásuk érdekében azon tisz
teletteljes kérelmét is kifejezi: miszerint a közös országgyűlés külön tör
vénycikkelyben nyilatkoztassa ki azt: hogy a haza minden nemzeti 
és így a román nemzet is egyenlő polgárjogokkal bírnak. A különböző 
nemzetiségek nyelvkérdése külön törvény által biztosíttassák és végre, 
hogy azon törvények, melyek hazánk törvényei között más jelesen, a 
román nemzetre nézve sérelmesek, — névszerint töröltessenek el.“

Már az általános vita során is többen foglalkoztak a szónokok közül 
a nemzetiségi problémával és mindannyian a békés és mindkét oldalt 
kielégítő megoldási lehetőségeket keresték, fgy május 16-án T isza  Kál
mán nagy beszédében erre vonatkozóan a következőket mondotta:

— Alig lehet valami kívánatosabb, mint hogy Hazánk minden 
lakója, mind nemzetisége, mind vallása tekintetében töké le tesen  e g y e n 
jo g ú  legyen s ezek miatt semminemű politikai jogok gyakorlatából ki 
ne zárassák. (H elyes lés .)

— Senki jobban nem óhajtja, mint én, a Horvátországgali és a 
különböző nemzetiségekkeli félreértések kiegyenlítését, senki jobban nem 
óhajtja, mint én, hogy mindaz, mit érdekükben tenni akarunk, mielőbb 
valósággá legyen; de ha az izgatás köztük céloztatik, — az ellenében 
nincs más fegyverünk, mint irányukban testvéries szándékunknak min
den alkalommal szavakban és tettekben kimutatása (k ö zh e lyes lés ) ;  nem 
lehet másban remélnünk, mint abban, miszerint, tudják ők, hogyha 
néha Ígéreteinkben fösvények valánk is, azoknak megtartásában mindig 
igazak voltunk. (Ü g y  van.)

S z a la y  László ugyancsak kész az engedményekre: „Nem elég az 
egész 1848-ik törvényeket életbeléptetni — mondja — szükséges azokat, 
mennyiben a polgárok teljes jogegyenlőségét nem mondanák ki, kellő 
szabatossággal pótolni. (Ü g y  van!)  Istennek nincsenek többé választott 
népei: övé az egész emberiség. (H elyes ,  igaz, éljen!)  . . . Nem szabad tehát 
egy népséget sem azon eszközöktől megfosztani, melyek elkerülhetetlenül 
szükségesek, hogy mind emberi, mind egyéni hivatásának teljes öntuda
tára jusson; s az utóbbinak elérésére majdnem egyedüli eszköz a n ye lv .  
Ennek használatára tehát minél tágasabb tért kívánok nyitni a Magyar- 
országban lakó valamennyi népiségeknek. csak az ország egysége ne 
menjen veszendőbe. (H elyes .)  . . .  Az ország egységén mint sine qua non 
condition belül kész vagyok minden népiség jogainak teljes elismeré-

0 L. Felirati javaslat. 1861-ik év április 2. Pesten egybegviilt ország- 
gyűlés képviselőházának jegyzőkönyve. Pest, 1861. Nyomatott Länderer 
és Heckenastnál. Irományok: 12. sz.

7 1861-ik országgyűlés irományai: 20. szám.
8 1861-ik országgyűlés irományai: 18. szám.
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sére. . .  Kész vagyok ezekre nemcsak azért, mert az emberiség, az igaz
ság parancsolják, hanem azért is, mert a politika tanácsolja.“9

Május 27-én szólal fel Kazinczy Gábor, a 61-es országgyűlés arany
szájú követe. Beszédében10 a magyarság lojális magatartásáról szól nem
zetiségeivel szemben. És látnoki szemmel jósolja meg a hatvan eszten
dővel később bekövetkezett időket:

— .. .  Korunk keresztes hadjáratai a „nemzetiségek“ zászlai alatt 
vívandják meg hadjáratukat. A puszta erőt állítani elébe konokság, 
gyöngeségből hátrálni előtte, helytelenség . . .

— Kétségtelen, hogy a nyelv analógiája, s még inkább identitása, 
hatalmas kötelék a népek között, (de) van ennél egy csalhatatlanabb 
critérium: a történelmi együttlét által kifejlesztett közös szellem és a 
geographiai fekvés, mely a határokat kijelöli, és az ezek közti elemeket 
fúzióra utalja. E két kapcsolat hatalmasb minden egyébnél, mert alapja 
a vér, a föld, a történelem.

— ...Fejedelmeink előbb vallási, majd közgazdászati tekintetnél 
fogva tárt kaput nyitottak.

— S kiket közénk hozott az Ínség, vagy reménykedés: e „hospesek“ 
iránt inutat-e fel bármely nemzet e földön oly nagylelkűséget, mint a 
magyar? Feleljenek azon törvények és kiváltságok, mik két századon 
át mind e betódult népcsoportnak autonóm-állást biztosítónak, sőt stá
tust in statu engedélyezének.

— Mutasson fel országot a világtörténelem, melynek székvárosában 
a „hospes“ lakosság hivatalképtelenné decretálhatá a haza fiait, melynek 
törvényhozása egy bemenekült idegen faj irányában századok előtt már 
kedvezőbben nyilatkozott saját polgárainál? De sőt mutasson fel valaki 
a pusztaszeri alkotmányozó gyűléstől az utolsó szegedi országgyűlésig 
egyetlenegy törvénycikkelyt, mely egy népiséget, mint olyat sérelmesen 
illete !

— S ime ! . . .  Magyarország alkotmányos institutioinak védelme 
alatt a közhatalomnak — mondhatnék — szemeláttára, „nemzetiségi“ 
törekvések palástja alatt egész hálózata szövődött a magyar álladalmat 
léteiében megtámadó fondorlatoknak.

— A cseh-tót párt az egykori marahan birodalom területét „foglalta 
le“ magának.

— Az illyr egy Déli-Slavia magkövét képezgeté.
— Az oláh Daco-Románia Váradtól a Dnyeszterig fogna nyúlni, 

míg mind ezt bekoronázná a nagy Panslavia, a földteke lakosságának 
egytized részével, hivatva egy birodalmat alkotni az Athos hegye és 
Pommern, Szerbia és Boroszló, Stambul és Pétervár, Kamcsatka és japán 
között.

— . . .Jöhet idő, midőn még egyszer meg kell hódítanunk e hont: 
a fölosztás eszméinek hadjárata ellen.

— E küzdelemtől nem riadunk vissza, mert igazságunk érzetében 
erősek vagyunk, — tehát méltányosak.

Május 3í-én szólalt fel Mocsáry Lajos, akinek publicisztikai tevé
kenysége a nemzetiségi kérdés területén nálunk igen nevezetes alap
vetés volt. Most is írásainak szellemében beszélt.

— . . .  Mi nem félünk többé a nemzetiségi kérdésektől, — mondotta, 
— nem félünk pedig azért, mivel nem magyar ajkú honfitársaink átlát
ták, mit várhatnak ellenségeinktől; nem félünk azért, mert bírunk öntu
datával annak, hogy megvan bennünk a kellő mérséklet, a kellő belátás 
és mindenekfelett az igazságosságnak érzete, hogy e nehéz kérdést sze
rencsés megoldáshoz vezessük. És látva azon hangulatot, mely a nemze
tiségek kérdésére nézve az egész hazában, mint e Házban is nyilatkozik, 
kimondhatatlan örömmel kell eltelnie minden hazafi keblének. Ha egybe

9 Az 1861-iki országgyűlés naplója. XXIII. ülés, 133. o.
10 XXX. ülés, 288—289. o.
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hasonlítjuk e hangulatot azon izgatottsággal, mi e kérdésre nézve egy 
évtizeddel előbb a hazában uralkodott, lehetetlen büszkeség nélkül tekin
teni azon roppant politikai fogékonyságot, melynek köszönhetjük, hogy 
ily hathatósan vált hasznára a nemzetnek a szenvedések kemény iskolája.

. . .  Ha valami szíthatná nálunk az úgynevezett separatisztikus 
vágyakat, az éppen azon átkos politikája az osztrák hatalomnak, hogy 
folyton ingerli ellenünk a más nemzetiségeket s tudjuk jól, hogy inge
relni is fogja mindaddig, míg könnyenhívő és felizgatható tömegeket 
talál. M a g a  a l a t t  v á g j a  a  f á t  a z  o s z t r á k  h a ta lo m ,  m i d ő n  i l y  h a t h a tó s  
s z e r t  v é l  a l k a l m a z n i  e l l e n ü n k .

— .. .  Legyenek meggyőződve más ajkú testvéreink, hogy komolyan 
és őszintén készek vagyunk megadni mindent, mi hazánk integritásával 
összefér; midőn velünk van dolguk, akkor nem a Gleichberechtigung 
embereivel van ügyük, s meg lehetnek győződve, hogy a magyar, ha 
igér és amit igér, azt szentül meg is fogja tartani. (H e l y e s l é s . ) 11

Az általános vita vége felé felszólalnak egymásután a nemzetiségi 
képviselők is. Elsőnek június 1-én V l á d  Lajos szólalt fel és Kazinczynak 
válaszolva visszautasította a románság részéről az államellenes törek
vések vádját. Beszédében részletesen kiterjeszkedik a hazai románság 
múltjára, azt állítva, hogy a románok már a honfoglaláskor itt éltek az 
ország területén; sőt Erdélyben, mint szabad nemzet egészen addig, 
míg „csak 1438-ik év február 2-án sugallá a pokol Lépes Lóránt erdélyi 
katholikus püspöknek azon ördögi tanácsot, hogy testvére Lépes György 
erdélyi vajda közreműködésével az ú. n. Unió trium nationum című 
vérlázító és az erdélyi román nemzetnek, mint ilyennek tökéletes és 
teljes megsemmisítésére irányuló átkos emlékű frigyet létesítse.“11 12 Majd 
a Hóra- és Kloska-féle parasztlázadást, mint az oláh „nemzeti öntudat 
kitörését“ állítja be és azt vitatja, hogy a Supplex libellus Valachorum- 
ban előjogaik visszaállítását kérték. így tehát szerinte a mostani 
„román nemzetiségi törekvés nem egyéb, mint a felébredt nemzeti 
szellemnek törekvése visszafoglalni a tért, melyet bírt s mely őt történet- 
jogilag megilleti. . .  Azért, mert valaki nemzetiségi jogokat követel, azt 
a reactio bérencének nem lehet bélyegezni.“

— . . .  Azon gyönyörű 12 évi időszak, sokkal nagyobb sebeket 
okozott a nem magyar nemzetiségeken; mert a magyar legalább Ma
gyarországon használta nyelvét, holott a román, szerb és szlovén nem
zetek nyakára csupán a gleiche Beknechtigung, akarom mondani, a 
gleiche Berechtigung alapján ,a a német nyelv tolatott a az általuk 
lakott vidékeken az alatt, hogy saját fiai üldöztettek, idegen cseh, 
morva, oláh, kutseber és Isten tudja miféle hivatalnokok sáska serege 
garázdálkodott, piszkolva, gúnyolva és zsarnokilag üldözve és nyomva 
mindenkit, ki a nemzetiségek pártolója, vagy éppen elősegítője lenni 
merészkedett. ( H e ly e s l é s . )

— Az 1848-iki eseményekről, melyek mindnyájunk előtt ismeretesek 
s a nemzetiségeknek egymás közötti véres fellépéséről s annak okairól 
szólni nem akarok; mert nem akarom a hegedő sebet feltépni; kerülni 
akarván a kölcsönös recriminatiokat, mire nézve elég legyen kimon
danom, hogy Iliacos intra muros peccatum est et extra. (Z a j . )

— Mélyen érzi és fájlalja a történteket mindenki, nemzetiségi 
különbség nélkül, s én megvallom, hogy hazafiúi örömmel tapasztaltam 
az egész vita folyama alatt azon készséget, erélyességet és méltányos
ságot, melyet a nemzetiségek megnyugtatása és kibékítésére nézve e 
háznak majdnem minden tagja tanúsított, remélem, hogyha Isten is 
úgy akarja, mint magunk, ezen kényes természetű, mindnyájunkra 
nézve legnagyobb horderejű ügyet az igazság, méltányosság és nemzeti-

11 Az 1861-iki országgyűlés naplója. XXXIII. ülés, 345. o.
12 Az 1861-iki országgyűlés naplója. XXXIY. 375—378. o.
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ségi jogegyenlőség alapján közös akarattal és egyetértéssel clintézend- 
jük. (Helyeslés.)

Még ugyanezen az ülésen felszólalt a szerb lgnjatovich Jakab,1'* 
aki különösen éles szavakkal panaszolta az abszolutisztikus kormány 
erőszakos intézkedéseit, de egyúttal szót emelt a szerb-horvát privi
légiumok érdekében.

— Tisztelem az 1848-iki törvényt... Azon törvény jellege jog- 
egyenlőség, juris communio . . .  azonban az 1848-iki törvényben van 
egy hézag. A szerbeknek és horvátoknak nem az nem tetszik, ami 
bennök foglaltatik, hanem az nem tetszik, hogy nincs benne az, aminek 
ott kellene lennie. . .

— A nemzetiségek 1848-ban néha túl is mentek a vonalon, de 
mindamellett tiltakozom azon vélemény ellen, mintha az akkor fel
zaklatott nemzetiségek a reactioért küzdöttek, hogy az abszolutizmust 
előteremthessék. Csak a szerbeket és horvátokat említem meg. Szerbek 
és horvátok nem emeltek fegyvert a reactioért, hanem önmagukért. 
A szerbek az 1791—92. törvények 27. cikke által nemzetiségi típusukból 
kivetkeztettek. Ezen időtől fogva megint nemzetiségi fejlődésükben a 
kormány által nem segítettek. . .  Előzmények és gvúanyagok itt voltak, 
és csak szikra kellett, hogy fellobbanjon.

— Nem akarom a régi sebeket szaggatni, nem akarom ez alkalom
mal azt feszegetni, vájjon sokat, vagy keveset követeltek-e a szerbek 
1848-ban. De meggyőződésem szerint az való, hogyha az ármányos 
camarilla e tiszta szerb ügybe szennyes kezeit bele nem keveri, ezen 
házi ügyünkben kibékültünk volna . . .

— Ezen camarilla a nemzeti öntudatot még inkább felcsigázván, 
maga érdekeit a nemzetiségi érdekkel ármányilag ugyan azonosította. . .

Ezután ismerteti az osztrák kormány diplomáciai áskálódásait, 
melyek szerint a külföld olyan képet alkot a magyarságról, mintha 
itt elnyomnák a nemzetiségeket. Ezzel szemben megállapítja, hogy a 
határőrvidék szerb és liorvát lakossága az osztrák fennhatóság alatt 
ma „csaknem rabszolgaként éli napjait... Mit az ország itten tizenegy 
év alatt szenvedett, azt szenvedi a határőrség másfél század óta. . .  Á 
katonai hatóságok basailag uralkodnak, a községeknek politikai és 
nemzetiségi lendület nem engedtetik meg, a katonai hatalom szigora a 
lelket letörpíti, a birtokviszony satyrája a birtok tulajdonnak, a katonai 
feudalizmus a csirázó jólétet elfojtja. . .  Adtak a szerbeknek egy 
Vojvodinát, egy politikai szörnyeteget (Igaz!) — (melyet) a bécsi kor
mány kutseberek (német beamterek) honává csinált.

— . . .  A józan szerb nemzet törvény által biztosíttatni kívánja 
nemzetiségét, nem kíván államban államot, és nincs kívánsága a 
Reichsrath-ba menni. Én e tekintetben meg vagyok győződve a Háznak 
igazságszeretetéről, hogy a körülményeket megfontolva a szerb nemzet 
kívánságait az ország integritása és alkotmányos sérelme nélkül, annak 
idejében teljesíteni fogja. És ha ez megtörténik, meggyőződve lehet a 
T. Ház, hógy azzal a reactio hidrájának legutolsó feje le lesz vágva.“

Az általános vita vége felé, június 3-án, még két román képviselő 
szólalt fel, röviden érintve a nemzetiségek ügyét is. Papp János, miután 
hitvallást tett a románok nevében a magyarság mellett, a következőket 
mondotta: „a közelebbi tizenkét év alatt annyi elnyomatást, annyi le
nézést, annyi sanyargatást tapasztalt a román nép, hogy saját példáján 
okulva, kézzel foghatólag meggyőződött arról, miszerint nemzetisé gének 
és szabadságának elnyomói nem Pesten, hanem Bécsben laknak.“1*

Missich János13 14 15 ugyancsak azt hangoztatja, hogy aki a haza sza-

13 Az 1861-iki országgyűlés naplója. XXXIV. ülés, 384—385. o.
14 Az 1861-iki országgyűlés naplója. XXXV. ülés, II. kötet, 2.—3. o.
15 XXXV. ülés, II. kötet, 17. o.
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badságának jövőjét biztosítani akarja, kell, hogy kívánja a nemzeti
ségek jövőjének biztosítását is. ..Én Magyarországot szabaddá akarom 
tenni a bennlakó nemzetek által és ezeket Magyarországban szaba
dokká azért kívánom, hogy a nemzetiségek kérdése kielégítő és meny
nyire az ország integritásával megfér, a legszélesebb alapon megoldas- 
sék. . .  Kívánom ezt mint a román. Nem Bécs, hanem Buda felé nézünk 
m i . . .  Mert tud juk, hogy a n é p e k  sza b a d sá g á n a k  s a lk o tm á n y o s sá g á 
n a k  n a p ja  m in d ig  B ecsnél szá l lo t t  alá s ha fe l tá m a d t ,  m in d ig  B ud á n a k  
h e g y e i  o rm a in  tá m a d t  fe l .“ (Tetszés.)

Két nap múlva, június 5-én, az általános vita végeztével, három
százhét szavazattal százötvenöt ellenében általánosságban elfogadták 
Deák „felírási javaslat“-át.

Június 10-én érkeznek el a további, rész le tes  tárgyalás folyamán 
Deák idézett, a nemzetiségek helyzetére vonatkozó szakaszához, 
mely fölött hosszabb vita indul meg.

Az első felszólaló P o p o o ic s  Zsigmond,18 a butsini kerület (Arad 
megye) román képviselője, aki többek között a következőket mondja:

„Ezen kérdésnek szerencsés és igazságos megoldásától feltételez- 
tetik hazánk alkotmányos függetlenségének, valamint közszabadsága 
ügyének kivívása és jövőre is megállapítása. Az igazságos megoldást 
leginkább nehezítené a százados előjogokra való hivatkozás; de ezek 
ellenében, úgy hiszem elég lesz felemlíteni a százados szenvedéseket. 
Óhajtanám, hogy ezen első lépésünk alkalmával vessük meg azon biztos 
alapot, melyre a jövőnket bizton építhessük. Amit a közös honban lakó 
nemzetiségek a törvényhozástól megvárnak, amit a testvér a testvértől 
követel, az nem egyéb, mint az eg u en io g ú sá g  nagy eszményéből önként 
kifejlődő jogközösség.“

Beszéde végén bejelenti, hogy Tisza határozati javaslatát fogadja 
el, melyhez a következő módosítványt terjeszti elő:

„A törvény által kimondatni akarjuk, hogy e hazában, valamint 
kiváltságos osztály, úgy kiváltságos nemzet ne legyen, legyen mindenik 
egyenlő, hogy egyenlően szerethesse a hazát mindenik. Ami tehát tör
vényeink közül ezen egyenlőséggel ellenkezik azt eltöröljük, s megadni 
akarunk minden nemzetiségnek a teljes jogegyenlőség alapján mindent, 
ami e közös haza integritásával nem ellenkezik.“

B r a n o v a tz k y  István újvidéki képviselő e módosítás végére be- 
iktatandónak tartja még ezt a kitételt is: „méltó tekintettel szerb polgár
társaink történelmi kivételes jogaikra is.“ Megokolásul felhozza, hogy 
a hazai szerbség nemzetisége védelmében fogott fegyvert 1848—ban, de 
t i z e n k é té o i  csa lódás  u tá n  S zen t  I s tv á n  k o ro n á ja  a la t t  a k a r  t o v á b b  f e j 
lő d n i ., Iv á n k a  Imre, pestmegyei pataji képviselő a teljes jogegyenlőség 
biztosítása mellett szólal fel, majd utána F aur  János román-oraviczai 
(Krassó megye) képviselő támogatja Popovics indítványát, de a szerb 
privilégiumok hangoztatása ellen szól. Ó nossy  Mátyás orczyfalvai 
(Ternes megye) képviselő hangoztatja, hogy a magyarság sohasem 
nyomta el a nemzetiségeket, mert hiszen igen sokat felemelt közülük 
a nemesek sorába is. B e n ic z k y  Lajos breznóbányai képviselő a tótság 
érdekében szólal fel. M aniu  Aurél facseti (Krassó megye) képviselő 
ugyancsak Popovics indítványát támogatja és hitet tesz hű magyar 
érzése mellett. A szabadkai C zo rd a  Bódog a bunyevácok nevében be
jelenti, hogy nem igényelnek újabb jogokat. T isza  Kálmán szintén pár
tolja Popovics indítványát.17

L a tin o v ic s  Vince — Bajáról — vitatja, hogy egymillió szerb élne 
Magyarországon. S z e n t iv á n y i  Adolf, a íiptószentmiklósi képviselő, a 
tótság nevében mond köszönetét a magyar lojalitásért. P o p o v ic s  János 
a s z lá v  és g e rm á n  ten g er  ellen ö ssze fo g á s t  sürget. Utána M issich  János,

18 Az 1861-iki országgyűlés naplója. XLI. ülés, 101. o. 
17 Mely valójában az ő szövegezése.
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lippai képviselő, járul hozzá Popovics indítványához, majd M a r k o s  
György, az ungmegyei nagybereznai kerület képviselője, szólalt fel még 
a magyarországi „oroszok“ (ruthének) hűségéről téve hitvallást. Néhány 
egészen jelentéktelen felszólalás után végül is a szöveget v á l t o z a t l a n u l  
fogadják el,18 elvetve Popovics módosítását.

Ezen az ülésen, még a vita folyamán, terjesztette be E ö t v ö s  József 
báró, Buda képviselője, indítványát,19 egy huszonhéttagú állandó választ
mány kiküldése ügyében, melynek az lett a feladata, hogy a  n e m z e t i 
sé g i  k é r d é s  m e g o l d á s á r a  v o n a t k o z ó l a g  t e r j e s s z e n  t ö r v é n y j a v a s l a t o t  a z  
o r s z á g g y ű l é s  elé . Ezzel az indítványával E ö t v ö s  József báró, aki ebben 
az időben már irodalmüag is sokat foglalkozott a nemzetiségi problé
mákkal, egyszerre helyes vágányokra állította a kérdés megoldására 
irányuló törekvéseket, meg kívánván adni a gyakorlati lehetőségeket a 
különböző ellentétek kiegyenlítésének és az érdekek összeegyeztetésének 
megtalálására. Eötvös indítványát napirendre is tűzték és a felirati

tavaslat letárgvalása után, június 25-én, ejtették meg a szavazást20 a 
dzottság tagjaira, melynek eredményét Tisza Kálmán elnök a követ

kező ülésben, június 26-án, hirdette ki.21 E szerint a bizottság tagjai 
lettek: Ignjatovics Jakab 205, Faur János 202, Csernovics Péter 199, 
Branovácsky István 197, Czorda Bódog, Missies János 194, Mácsay 
Lukács, Beniczky Lajos 191, Szalay László, Sponer Tivadar 190, Justh 
József 183, Papp János, Markos György 187, br. Eötvös József, Szent- 
iványi Adolf 186, Mülek Ferenc 183, Bartal György, Tisza László 181, 
Vlád Lajos 176, gróf Andrássy Gyula 174, Seregélyi Sándor, Popovics 
Zsigmond 170. Madách Imre 162, Tóth Vilmos 155, br. Podmaniczky 
Frigyes 153, Papp József 110, Urházy György 94 szavazattal.

Természetesen a részletes vita e közben tovább folyt, és június 
11-én tárgyalták a felirati javaslat 40-ik szakaszát, melyet Keglevich 
Béla olvasott fel s a következőkép hangzott: „Mi teljes jogegyenlőség 
alapján akarjuk kifejteni s biztosítani alkotmányos életünket. Akarjuk, 
hogy a polgári jogok teljes élvezetére nézve, sem vallás, sem nemzeti
ség a hon polgárai között különbséget ne tegyen s törvényeink mind
azon rendeletéit, mik a teljes jogegyenlőséget kormányozzák, még ezen 
országgyűlésen akarjuk az igazság, méltányosság kívánalmaihoz alkal
mazva módosítani.“

R a g á l y i  Miksa, a gömörmegyei Putnok képviselője, a következő 
módosítást terjeszti be: „Mi teljes jogegyenlőség alapján akarjuk, 
hogy más nemzetiségű honfitársainknak nemzetiségi igényei mindenben, 
mi az ország politikai szétdarabolása s törvényes függetlenségének 
feláldozása nélkül eszközölhető, még ezen az országgyűlésen törvény 
által is biztosíttassanak.“

Az aradinegyei világosi képviselő, P o p a  György azt indítványozza, 
hogy az eredeti javaslat azután a kitétele után, hogy „sem vallás, sem 
nemzetiség“ különbséget ne tegyen, iktattassék be, hogy: s e m  s z ü le té s .  
Ez ellen az indítvány ellen azonban rögtön több felszólalás hangzik el: 
B ó n is  Sámuel, tiszalöki képviselő, meg is jegyzi, hogy a javaslaton 
„bécsi szagot érez“. M a d a r á s z  József sárkeresztúri követ ugyancsak ki
fogásolja, hogy osztálykérdést vigyenek be a tárgyalásokba. T is z a  
László, biharmegyei képviselő Tenkéről, megállapítja, hogy nyílt sisak
kal lehet szembenézni a módosító indítvánnyal, mert nem hiszi, hogy 
valaha is valaki jogosan reásüthesse a magyarságra, hogy más nein-

18 Az 1861-iki országgyűlés képviselőházának jegyzőkönyve. XLI.
ülés.

19 Irományok: 24. szám.
20 1861-iki országgyűlés képviselőházának jegyzőkönyve. LI. ülés, 

340. jegyzőkönyvi pont.
21 LII. ülés, 343. jp.
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zetiségű tagjainak kevesebb jogot adott volna, vagy csak akart volna 
is adni, mint amennyivel maga bírt. (H e ly e s l é s . )  Az utolsó felszólaló 
M iss ie s  János, aki lát ugyan a 48-as törvényekben olyat, amit szerinte 
meg kellene szüntetni, de elismeri azok áldás-dús azon következményeit 
is, melyek következtében az ország minden polgárai vallás és n y e lő -  
k ü l ö n b s é g  n é l k ü l  e g y e n l ő  j o g o k b a n  r é s z e s í t t e t t e k  ...  Hogy a hiányok 
megszüntetve mindezideig nincsenek, nem a mi hibánk, mondja, hanem 
a bécsi kormány hibája.22

Végül is R a g á l y i  indítványa „egyhangúlag oly módon elfogadtatott, 
hogy azt a szerkezetben a szerkesztési bizottmány illessze be, a javas
latba hozott egyéb módosítványokra vonatkozóan pedig ezen szakasz 
a többség által szavazás útján v á l t o z a t l a n u l  meghagyatott.“23 24

A felirati javaslat hátralévő szakaszai már nem érintették a nem
zetiségi kérdést, és így bennünket most már csak a július 21-én érke
zett k i r á l y i  l e i r a t24 érdekel, mely többek között azt az utasítást is meg
hagyta az országgyűlésnek, hogy minél hamarébb készítessék olyan 
törvényjavaslat, „mely Magyarország nem magyar ajkú lakosainak 
nemzetiségi jogait, ezek terjedelmét, mind nyelvük és nemzetiségi ki
fejlődésükre, mind pedig közigazgatási viszonyaikra nézve határozottan 
és világosan formulázva, tartalmazza.“

Ez alatt a nemzetiségi bizottság is serényen dolgozott25 és rövi
desen elkészült jelentésével, melyhez törvényjavaslat-tervezetet is csa
tolt. A jelentést 26 augusztus 1-én terjesztették a képviselőház elé és 
ugyanekkor nyújtották be V l á d  Alajos és P o p o o ic s  is a maguk kisebb
ségi külön javaslatát.27

A bizottságnak jelentése megírásánál a turócszentmártoni tót, a 
karlócai szerb és az erdélyi román kívánságokról szóló emlékiratok, 
valamint az 1848-as törvények állottak rendelkezésére irányadókul. 
A gondosan megszerkesztett munkálatokban mindenekelőtt két főelvet 
szögeztek le: Először: hogy M a g y a r o r s z á g n a k  k ü l ö n b ö z ő  a j k ú  p o l g á r a i  
p o l i t i k a i  t e k i n t e t b e n  e g y  n e m z e t e t ,  a  m a g y a r  á l l a m  t ö r t é n e l m i  e s z m é j é 
n e k  m e g f e l e l ő  e g y s é g e s  és  o s z t h a t a t l a n  m a g y a r  n e m z e t e t  a l k o t j á k ;  
másodszor: hogy az országban lakó összes népek: m a g y a r o k ,  s z lá o o k ,  
r o m á n o k ,  n é m e t e k ,  r u t h é n e k  e g y e n j o g ú  n e m z e t i s é g e k n e k  t e k i n t e n d ő k ,  
m e l y e k  k ü l ö n  n e m z e t i s é g i  i g é n y e i k e t  a z  o r s z á g  p o l i t i k a i  e g y s é g é n e k  
k o r l á t a i n  b e lü l  a z  e g y é n i  és  e g y e s ü lé s i  s z a b a d s á g  a l a p já n ,  m i n d e n  
t o v á b b i  m e g s z o r í t á s  n é l k ü l  s z a b a d o n  é r v é n y e s í t h e t i k .  Vagyis a javas
latban érvényesült az Eötvös-féle elgondolás: a nemzetiségeknek nem 
mint közületeknek biztosítani jogokat hanem a más ajkú magyar 
állampolgároknak megadni a lehetőséget, hogy a nyelvhasználat sza
bályozásával a közigazgatás, a közoktatás, az igazságszolgáltatás terü
letén érvényesülni tudjanak.

Ezzel szemben a benyújtott kisebbségi javaslat, híven a nemzeti
ségek már 1848-ban elfoglalt álláspontjához, a nemzetiségeknek, m i n t  
p o l i t i k a i  n e m z e t e k n e k  a magyarral való teljes egyenjogúsításán alapult. 
Evégből követelték a megyei járások és kerületek átalakítását akként, 
hogy a vármegyékben legalább általános többségben ugyanazon nem
zetiségű lakosok foglaljanak helyet. Követelték, hogy a tisztviselők 
arányosan választassanak, vagy neveztessenek ki az egyes nemzeti-

22 Az 1861-iki országgyűlés naplója. XLII. ülés. 124.—128. o.
23 Az 1861-iki országgyűlés képviselőházának jegyzőkönyve. XLII. 

ülés, 266. jegyzőkönyvi pont.
24 Irományok: 44. szám.
25 Az országgyűlés teendőiről megszövegezett határozati javaslat 

időközben ugyanis ugyancsak megsürgette a nemzetiségi kérdés elin
tézését. Irományok: 38. sz.

26 Irományok: 48. szám.
27 Mellékelve a 48. számhoz.



211

ségekből a lakosság számához képest és hogy a törvényhozásba is 
számarányúaknak megfelelően összeállított választó kerületekből küld- 
hessék fel követeiket. Kérték még a görög-keleti román egyház szét
választását a szerbekétől és végül az iskolaügy teljes autonom szer
vezését.28 *

E javaslatok azonban már nem kerülhettek parlamenti tárgyalás 
alá, mert időközben a királyi leiratra válaszképen adandó és Deák 
Ferenc által beterjesztett második felirati javaslatot20 tárgyalták, 
amelyet augusztus 8-án el is fogadtak teljesen egyhangúan. Azután 
egyéb ügyek szerepeltek a napirenden, közöttük egy egész sor érdekes 
beadvány, felvidéki vármegyék és városok közönsége részéről,30 mely
ben tiltakoznak a hírhedt turócszentinártoni tót gyűlés határozata ellen 
és hűségüket fejezik ki a magyarság és a magyar állameszme iránt, 
így augusztus 9-én 31 az elnöki jelentés megemlékezik arról, hogy 
Nyitra megye alispánja 30 község nevében, Besztercebánya, Selmec 
szabad királyi bányaváros, Zólyom megye községei, a trencséni alispán 
342 tót falu nevében és Eger város tiltakoztak a Turócszentmártoni 
határozat ellen, Csanád megye közgyűlése pedig a karlócai szerb, 
kongresszus felirása ellen. Augusztus 2í-én32 az utolsó parlamenti ülésen 
az elnök bejelenti még Kassa város, Szepes-, Gömör- és Kishont-, vala
mint Turóc megye tiltakozását is az ú. n. tót nemzeti gyűlés határo
zatai ellen.

Ezen az ülésen azonban még egy fontos határozatot is hoztak a 
nemzetiségek ügyében. Tisza Kálmán, Debrecen képviselője, ugyanis 
egy „határozati indítványát terjesztett elő, mely szerint kijelenti a 
képviselőház, hogy egy következő országgyűlés legelső és legfontosabb 
teendői közé sorozza „1-ször, az országban lakó minden nemzetiségek 
az ország területi és politikai integritásával nem ellenkező, bármely 
igényeinek, a feliratokban kifejtett elvek alapján kielégítését.“33

A Ház feloszlott, és ezzel a nemzetiségi törvény megalkotása újabb 
évekkel szenvedett halasztást. Pedig jóllehet a nemzetiségi bizottság 
munkálatai és a kisebbségi törvényjavaslat szakaszai között szinte át
hidalhatatlannak látszott az ellentét, a magyarság és az ország nemzeti
ségei között egy becsületes megyegyezés lehetősége sohasem volt való
színűbb, mint éppen ez alatt az 1861-iki országgyűlés alatt. Az abszo
lutizmus elrettentő kormányrendszere, a kiállott szenvedések rádöbben
tették a nemzetiségeket, hogy boldogulásuk gyökere a magyarsággal 
való megegyezésben rejlik. De a magyarság is szívesen vette volna fel 
az évszázados baráti viszonyt elidegenített nemzetiségeivel, mert ő is 
érezte, hogy Beccsel és az osztrák kormányok beolvasztó politikájával 
szemben csak akkor tud inegállani, ha előbb kiegyezik idehaza nemzeti
ségeivel. Ki tudja, hogyha az első kéznyujtások sokat feledtető idejében 
sikerült volna megegyezést találni, talán az új keretek helyesebben 
határozták volna meg a nemzetiségek nyelvhasználatát és az ebből folyó 
közigazgatási elrendeléseket, mint ahogy megcsinálta azt az 1868-ik 
évi 44. törvénycikk. vitéz Nagy Iván.

28 L. Irományok az 1865—68-iki országgyűléshez: 133. sz. V. mel
léklet.

Trnmánvnk: 47.
30 Irományok: 40. Nagyszombat tiltakozása.

41. Bittse tiltakozása.
42. Nyitra tiltakozása.
43. Rózsahegy felirata.
45. Liptószentmiklós felirata.
46. Zólyom megye tiltakozása.

31 Az 1861-iki országgyűlés naplója. LXIV. ülés, 281. o.
32 LXVII ülés, 289. o.
33 Irományok: 53. szám.
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T ö r t é n e lm i  ö s s z e f o g l a l á s o k .  =  G e s c h ic h t l i c h e  Z u s a m m e n 
f a s s u n g e n .

F r a n c ia o r s z á g .  — F r a n k r e ic h .

I.
Franciaország a mult században az ismert államformáknak mind

három változatát végigélte. 1848 előtt volt királyság, megújítván a régi 
francia királyság legszebb hagyományait; volt köztársaság, mely az 
abszolutizmus romjain alkotmányos életet akart teremteni; a köztár- 
ságból lett császárság, mely Napoleon sikereinek felújításában kereste 
népszerűségét, annak bukása után pedig ismét köztársasággá alakult át.

Az 1848-diki forradalomnak, mely a második köztársaságnak létet 
adott, nagy eredménye nem a királyság megdöntése és a Bourbonok 
száműzetése volt, hanem a francia nép egyetemének a modern alkot
mányosság útján a kormányzatban való részeltetése. A nagy francia 
forradalom demokratikus eszméit itt látjuk, egy félszázados vissza
hatás szűrőjén keresztül, nem a forradalmi elemeknek, hanem a francia 
polgárságnak kiváltságaként az életbe átmenni. Mivel pedig a francia 
polgárság a francia nemzetnek abszolút többségét alkotta, bármily 
szélesen demokratikus jellegű volt az átalakulás, abban a vezetés a 
takarékos, szélsőségektől irtózó francia középosztályt emelte hatalomra. 
Vele szemben a királypárti nemesség az egyik oldalon és a szociálista 
munkásság a másikon kisebbséget alkottak, melyeknek a hatalom meg
szerzésére kevés kilátás kínálkozott.

A szociálisták ennek ellenére megkísérelték a polgári forradalom 
elleni szervezkedést és a forradalom kitörésekor szerzett fegyvereiket 
megtartva külön kormányt alakítottak, főhadiszállásukat pedig a párisi 
városházán rendezték be. így a francia köztársaságnak 1848 február óta 
két kormánya volt, melyeket a két kormány székhelyén, a királyi 
palotán és a városházán kitűzött zászlók után a „trikolor köztársaságá
nak'1 és a „vörös köztársaságnak” neveztek el és amelyek a hatalomért 
küzdve csakhamar egymás ellen fordultak. A nacionalista kormány 
lelke Lamartine Alfonz, a költő és diplomata volt; mikor azonban a 
helyzet komolyra fordult, akkor a munkásságtól fenyegetett nemzet
gyűlés Cavaignac Lajos tábornoknak, Algeria gyarmat főkormányzójá
nak kezeibe tette le a legfőbb hatalmat. Cavaignac a nacionalista csa
patok és a nemzetőrség élén utcáról-utcára haladva leverte a felkelést, 
de azután nem élt a helyzettel, melyet neki a csapatai élén aratott diadal 
nyújtott, hanem a magánéletbe vonult vissza. A lelkes Lamartine gyön- 
gesége és a diadalmas Cavaignac visszavonulása egy harmadik ember 
előtt nyitotta meg a hatalomhoz vezető utat, és ez nem volt más, mint 
I. Napoleon császár unokaöccse, Bonaparte Lajos Napoleon herceg.

A nagy Napoleon emléke még ott élt az utolsó francia kispolgár 
lelkében is. És bármily lelkes híve volt a francia középosztály a 
demokratikus köztársaságnak, melynek első dolga volt behozni az álta
lános választójogot, ezt a választójogot a legtöbb francia kész volt annak 
az embernek a javára gyakorolni, aki Franciaországra dicsőséget hoz.

Bonaparte herceg óvatosan közeledett a hatalom felé. Előbb 
Párisba költözött, azután képviselővé választatta magát és csak akkor 
dobta be nevét az elnökválasztásba, mikor Lamartine már minden be
folyását elveszítette, Cavaignac és Ledru-Rollin, a nacionalista és 
demokratikus pártok vezérei pedig csak kisebbségre számíthattak. így 
történt, hogy a francia nép 1848. decemberben Bonaparte herceget 
Cavaignac és Ledru-Rollin ellenében elnökké választotta. Mindenki 
abban a hitben élt, hogy miután a köztársasági alkotmánylevél csak 
alkotmányos kormányzást ismer, az Bonaparte hatalmát kellőképen 
korlátozni fogja; de azért mindenki érezte, hogy Bonaparte megválasz-
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tása több volt, mint lett volna bárki másé, mert miért választották volna 
meg a nagy Napoleon unokaöccsét, ha nem érezték volna, hogy egy 
Napóleont emelnek hatalomra.

Az elnök szempontjából a kérdés nem volt ilyen egyszerű. Mert 
igaz, hogy őt nevének varázsa emelte hatalomra, de császárság helyett 
köztársaság élére került, amelyet nem volt tanácsos maga ellen fordí
tani. Mivel azonban a nép hatalma helyett a maga befolyásának meg
növelésére és a Bonaparte Ház uralmának visszaállítására törekedett, 
sietett még jobban háttérbe szorítani a radikálisokat és a szociálistákat, 
kiknek vezérei csakhamar börtönbe kerültek vagy külföldre menekül
tek. Az elnökválasztás után alig egy félévvel összehívott parlamentnek 
már kétharmada kifejezetten monarchista érzelmű volt, a köztársasá
giak pedig annak ellenére is ellenzékbe szorultak, hogy Franciaország 
köztársaság maradt. Az elnök most egy lépéssel tovább ment és miután 
a köztársasági ellenzéket megtörte, a kormánytöbbségtől azt a jogot 
csikarta ki, hogy a kormány az elnöktől és ne a parlamenttől függjön, 
miáltal Franciaország élére felelőtlen kormányzat került. Az elnök 
Napoleon megválasztása óta tábornoki ruhában járt és az Élysée palo
tában lakott, sokkal inkább Napóleonnak, mint Bonaparténak mutatta 
magát és a nép és a katonaság széliében császárnak üdvözölte őt. Ezek 
után 1851 végén a parlamenttel szemben, mely utolsó jogaihoz ragasz
kodott, a néphez fordult, a parlamentet feloszlatta, mindenkit, aki a 
felvonult katonaságnak ellenállott, a gyarmatokba szállítottak. így jött 
létre a tízéves elnökség, melynek élén most már Napoleon nevezte ki 
a szenátust, míg a választott képviselőháznak csupán az a joga maradt 
meg, hogy az eléje terjesztett törvényeket megszavazza. Most már min
denki tudta, hogy az elnök császár akar lenni és az engedelmes sze
nátus 1852 végén valóban az örökös császárság felállítása mellett 
határozott.

Az a három népszavazás tehát, mely Bonaparte Lajos Napoleon 
herceget 1848 végén köztársasági elnökké, 1851 végén a köztársaság 
korlátlan fejévé, 1852 végén pedig császárrá tette, mindhárom esetben 
annak a névnek szólt, amelyet egynek hitt a francia dicsőséggel és 
amelytől ezért mindent elfogadott, még az alkotmányos jogoknak fel
függesztését is.

Annyi kétségtelen, hogy III. Napoleon császárnak ez a nagy nép
szerűség és a francia népnek ez a megnyugvása egyben a hatalom 
nyugodt élvezetét is jelentette. Innen van az, hogy sokáig ellenzéke 
sem volt; a régi ellenzék vezérei a hazatérés reménye nélkül ették a 
száműzetés kenyerét. Ugyanakkor amily mértékben csendesedtek el a 
politika hullámai, oly mértékben gyúltak ki a Tuileriák csillárai és 
szórták szót a mesterséges fényt az éjszakába, mely a szabadságjogokat 
eltakarta. III. Napoleon nagybátyjának alakját érezte maga mögött és 
lépdelt előtte, széles vállain az emberi nagyságnak és hírnévnek annyi 
babérjával, amennyire csak hatalma megszilárdításához és megtartásá
hoz szüksége volt.

Az 1859-diki olasz háború befejezése után azonban alig észrevehető 
fuvalata mutatkozott egy válságnak, melyet azután az idő kimélyített.

III. Napoleon addig a francia papságra támaszkodva kormány
zott és hogy a világ előtt konzervatív felfogását bizonyítsa, jó viszonyt 
tartott fenn a pápasággal. Azt hitte, hogy Róma védőjének szerepében, 
hol 1849 óta francia helyőrség állomásozott, minden gyanúját elhárítja 
egy kalandos politika lehetőségeinek. Az olaszok azonban, akiket 1859-ben 
Ausztria ellenében megsegített, Róma birtokára vágytak és ellenségei 
voltak a pápaságnak. A háború eredménye az egyház megrövidítése lett, 
mire a vallásos lelkületű császárnétól, Montijo Eugéniától kezdve min
denki elfordult III. Napóleontól, aki ekkor, 1860-ban, egy elhatározó for
dulattal lemondott addigi szövetségeseiről, hadat üzent az abszolutizmus
nak és Franciaország hajóját liberális vizek felé fordította.
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Nem mentegette magát senki előtt, de maga sem tudta, mint vezesse 
be az új irányzatot. Ügy látszik, vezettetni hagyta magát a liberális 
Angliától, mellyel még 1860-ban a szabad kereskedelmi elv alapján szer
ződésre lépett, amit az angol történetírás az egész világpolitikára kiható 
eseménynek tart. Valóban így is volt, mert Napoleon ezzel a kontinen
tális államoknak a szabad forgalom elé akadályokat gördítő, de a nem
zeti munkát védő vámpolitikájánk üzent hadat, mi által azonban most 
már nem csak Franciaország közvéleményét hangolta maga ellen, de 
azokkal a konzervatív európai hatalmakkal is szembe került, amelyekre 
addig támaszkodott.

A nacionalista-konzervatív irányzatot elhagyó liberális Napoleon 
először is az engesztelődés útjára lépett, az 1851-ben száműzött és most 
ismét visszatérő republikánusok azonban az 1863-diki választásokban 
jelentékenyen megerősítették a liberális ellenzéket. A császár további 
engedmények terére lépett és így jutott el a sajtószabadságon át a fele
lős kormányzat megalkotásáig. Először csak azt engedte meg, hogy a 
miniszterektől felvilágosításokat kérhessenek, de mikor az 1869-diki 
választásokból kikerült hatalmas ellenzék felelős kormányt követelt, 
1870 elején ahhoz is hozzájárult és a parlamenti többség híveiből nevezte 
ki Ollivier Emilt, aki azután a parlamentet is visszaiktatta régi jogaiba. 
A konzervatív elemek élén most Eugénia császárné vette fel a küzdelmet 
a liberálisok ellen, de az általa kormányba hívott Gramont herceg kül
ügyminiszter felidézte az 1870-diki német háborút és a kormány élén álló 
liberális Olliviernek csupán az a szerepe maradt, hogy a háborúért való 
felelősséget elvállalja. Mikor az első vereségek híre Párisba érkezett, a 
császárné a konzervatív Palikao tábornokot bízta meg a kormány össze
állításával, a liberálisokra támaszkodni kívánó császárt pedig nem 
engedte Párisba jönni.

A császár így indult Szedán felé, hol a németek fogságába került, 
mire a fővárosban a republikánusok Gambetta Jenő vezetése alatt kikiál
tották a III. köztársaságot, mely azóta Franciaország államformája 
maradt.

Az első kormány, melyet Trochu tábornok, Páris parancsnoka ala
kított meg, csupán a háború idejére alakult, sőt az 1871 elején megválasz
tott nemzetgyűlés is csak a háború kérdésével kívánt foglalkozni és az 
átmeneti korszak idejére ideiglenes államfőt választott Thiers Adolf sze
mélyében. Székhelyül szintén ideiglenesen Versaillest választotta, oda 
rendelvén a párisi helyőrséget is és onnan küldvén a nacionalista csapa
tokat a kommunizmus leverésére. Csak ezután foglalta el helyét a har
madik köztársaság a fővárosban és kezdette meg a berendezkedés mun
káját.

A kommunizmus leverésével a szélső baloldal összeomlott ugyan, 
de a középpártok annál jobban érezni kezdték a jobboldal megerősö
dését és ezzel a monarchia helyreállításának kérdése is homloktérbe 
került. A három monarchista pártnak, a Bourbonokhoz hű legitimisták
nak, az orleánsi herceg pártjának és a bonapartistáknak megszervezését 
Chambord gróf trónkövetelő azzal hiúsította meg, hogy a háromszínű 
nemzeti zászlóval szemben a Bourbonok fehér zászlójához ragaszkodott, 
mi 1873-ban a royalisták bukását vonta maga után. Hiába sietett most 
maga Chambord gróf is Párisba és keresett titokban találkozást 
Mac Mahon marsallal, kit a francia köztársaság elnökévé választottak. 
Mac Mahon kitért a találkozás elől, az 1875-diki demokratikus alkotmány
törvények pedig a különben monarchista érzelmű elnököt is megbuk
tatták és ezzel a köztársasági államforma megszilárdult.

Az 1875-diki törvények a hatalmat a tiszta republikánus pártoknak 
biztosították, melyek július 14-dikét, a Bastille lerombolásának évfordu
lóját tették nemzeti ünneppé. A parlamenti élet azonban lassankint apró 
pártok csatáivá lett, amely csatákba mindig újabb és újabb baloldali 
és szélsőbaloldali pártok avatkoztak bele, úgy hogy a köztársaságot meg
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alkotó republikánusok hova-tovább magok is konzervatívoknak tűntek 
fel, szemben a radikálisokkal, akiknél pedig még szélsőségesebbek voltak 
a radikális szocialisták, a szocialisták és a szakszervezetekre támaszkodó 
szindikálisták, akik a polgári társadalom romjain egy szociális köztár
saság megalkotására törekedtek.

A politikai életnek ezen elaprózásában a XIX. század utolsó éveiben 
erős nacionalista hullám jelent meg, amely a köztársaság további törté
netére jelentékeny kihatással volt. A hullámot Dreyfus vezérkari őrnagy 
elítéltetése indította meg, melyben a francia közvélemény két pártra sza
kadt. A nacionalista és konzervatív gondolkodásúak a zsidó származású 
tisztet árulónak tartották és őt elítélve az amerikai ördögszigetre szállí
tották; a baloldaliak viszont ártatlannak nyilvánították őt és pőrét újra 
felvéve felmentették. Az öt éven át dúlt pártharcokban végre Loubet 
köztársasági elnök 1899-ben, a jobboldali, nacionalista mozgalomnak 
monarchikus jellegű ^követeléseivel szemben baloldali kormányt alakított 
és ezzel a harcot a radikálisok és szocialisták javára döntötte el. Ekkor 
történt először egész Európában, hogy polgári kormányban szociál
demokrata miniszter is helyet foglalt Millerand személyében. A szociá- 
lista Millerand bevétele után az új kormány éles harcot kezdett a nacio
nalisták ellen és így indult meg az egyházpolitikai harc, melyben a szer
zetesrendeket kiűzték, a római Szentszékkel szakítottak, a vatikáni fran
cia követséget megszüntették, a párisi nunciusnak pedig kiadták az 
útlevelét. A katolikus Franciaország tehát radikális-szociálista köztár
sasággá alakult át.

A küzdelem folyamán azonban a szocialisták magok is meghason- 
lottak egymás között. A mérsékeltebb elemek hajlandók voltak polgári 
kormányhoz csatlakozni, mint azt Millerand tette és csak a szélső ele
mek ragaszkodtak továbbra is a köztársaság forradalmasításához. így 
a kormány két tűz közé került, mert a jobboldali elemektől, a római 
egyháztól és annak francia híveitől eltávolodott, a forradalmi szocialis
tákkal és a munkás szakszervezetekkel pedig nem vállalt közösséget.

A kivezető útat az új irányzat vezető emberei, köztük a polgári 
pártokkal szövetkezett szocialista Millerand és Briand, abban találták 
meg, hogy a közvélemény figyelmét a belső viszályoktól a külpolitikai 
kérdések felé fordították. így lett a radikális-szociálista Clémenceau egy 
külpolitikai értelemben nacionalista kormányzat miniszterelnökévé, az 
egykor sztrájkot szervező Briand a sztrájkot katonai erővel elfojtó kor- 
inányelnökké, a szociáldemokrata Millerand pedig Franciaország militá- 
rista hadügyminiszterévé, majd elnökévé. A radikális Clémenceau tanít
ványai közül csupán Caillaux marad hű elveihez és követelte a belső 
nehézségeket elfeledtető háború helyett a békét, de akkor már a radikális- 
szociálista Caillaux és a szociáldemokrata Jaurès egyformán szemben 
találták magokat a lotharingiai Poincaréval, ki a nacionalista politika 
útjára tért szociálisták élére állott. Jaurèst a döntő pillanatban meg
gyilkolták, Caillauxt börtönbe vetették. Franciaország egy új naciona
lizmus kibontott zászlói alatt haladt előre a hihetetlenül felszaporodott 
adósságok akadályain keresztül a revanche-háború és a háborúnak még 
nagyobb áldozatain át az európai hegemónia felé.

II.
A francia külpolitika 1815 után két véglet között indult útnak.
Az egyik oldalon a kontinens keleti nagyhatalmaiból, Oroszország

ból, Ausztriából és Poroszországból alakult Szent Szövetség a három 
legnagyobb katonai hatalom szövetségéhez való alkalmazkodásra kény- 
szeri tette; a francia közvéleményre viszont a szomszédos Anglia gyako
rolt vonzóerőt, mely a Szent Szövetségnek nyílt ellensége volt. Francia- 
ország ennek következtében hosszú ideig az abszolutizmus és a szabad 
politikai fejlődés sziklái között való ügyeskedésben látta európai szere-
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pét, amíg az 1848-diki forradalom az abszolutizmus minden árnyalatával 
szakítva, demokratikus alapra helyezkedett.

Az első hatalom, amely a forradalmi kormányt elismerte, Anglia 
volt, de az angol közvéleményt élénk csalódás érte akkor, mikor a francia 
köztársaság élére Bonaparte Lajos Napóleon herceg került. A csalódás 
főleg két vonatkozásban volt érezhető. Először abban, hogy Bonaparte 
herceg annak a nagy Napóleonnak volt unokaöccse, és tekintette magát 
az ő szellemi és politikai örökösének, akinek legnagyobb ellensége az 
angol nemzet volt és akinek hatalomra kerülése a napóleoni veszedelmek 
emlékét újította fel; a másik pedig abban, hogy Bonaparte herceg a 
maga érdekében a nagy Napóleont leküzdő abszolút hatalmakkal kere
sett szorosabb kapcsolatot, mi által Franciaország burkoltan a Szent 
Szövetséghez csatlakozott és Anglia ellenére annak Anglia ellen irány
zott védőbástyájává lett.

Ez a veszedelem bírta rá az angol külpolitika vezetőit arra, hogy 
az orosz veszedelem idején, amely egyrészt az 1849-diki magyarországi 
beavatkozásban, másrészt Törökország felosztásának tervében életre kelt, 
a katonai dicsőség után való titkos vágyakat kitörésre segítsék és a 
kitörést Anglia helyett Anglia ellensége és Franciaország szövetségese, 
Oroszország ellen irányítsák.

Mondhatjuk, az angol diplomáciának egyik legsikerültebb sakk
húzása volt az, hogy III. Napolen császárt Oroszország ellen fordította, 
sőt, mivel Angliának szárazföldi hadserege nem igen volt, azt a krimi 
háborúban Anglia kardjává tette. A császár nagybátyjának sikereit vélte 
követni, mikor teljes erővel a küzdelembe vetette magát és a francia 
haderőt azon Oroszország ellen mozgósította, melynek meghódításában 
a nagy Napoleon hatalma összeroppant: a sikert pedig megkoronázni 
látszott a krimi háborút befejező párisi békekongresszus, mely 1856-ban 
Franciaország fővárosában mondotta ki a megvert orosz hatalom lefegy
verzését.

A győztes császár figyelmét azonban elkerülte az a körülmény, 
hogy egyrészt Oroszország veresége Angliára és nem Franciaországra 
nézve volt kedvező, amely a háborúból politikai előnyöket nyert, míg 
Franciaország lényegileg semmit sem kapott; másrészt pedig, hogy Fran
ciaország sem adott semmit a magáéból, a kis Szárdinia királyságnak 
azonban, mely az orosz hatalom ellen katonai segítséget nyújtott, mégis 
tett egy akkor semmibe sem került, de mégis kötelező Ígéretet az iránt, 
hogy Ausztria ellenében meg fogja segíteni. III. Napoleon csakhamar 
elfeledte az Ígéretet, amely csak akkor jutott eszébe, mikor Orsini olasz 
merénylő a császárra lőtt, hogy az Ígéret meg nem tartásáért megbün
tesse. Ennek a figyelmeztetésnek lett a következménye a francia-szárdi- 
niai titkos szövetség, amelyből azután az 1859-diki francia-olasz-osztrák 
háború kialakult. A császár beváltotta ígéretét és a győztes hadjárat 
új diadalok neveit örökítette meg.

Szebasztopol és Szolferino francia diadalai azonban nem adtak elég 
erős alapot a francia császárságnak, amely most már Európa vezető 
hatalmai közé emelkedett. Anglia oldalán, sőt a liberális Angliával 
1860-ban egy kereskedelmi szerződés keretében nyílt szövetségre lépve,
III. Napoleon saját helyzetét is csak pillanatnyilag erősítette meg. Mert 
ugyanakkor, amidőn otthon a liberális Angliával való szövetség miatt 
saját konzervatív híveivel szembe került, addig Európa legnagyobb kato
nai hatalmát, Oroszországot összetörve, voltaképen összeomlás felé taszí
totta mindazokat, akik Oroszországra támaszkodtak.

Első sorban Ausztriát, azt a nagy osztrák összbirodalmat, mely 
1848 óta Oroszország segítségével alakult meg és amely most. Szolferino 
hatásaként, egymás után készült elveszíteni német és olasz birtokait. 
A császár fejlődő betegsége és előrehaladó kora Franciaországot ebben 
a nagy átalakulásban semlegességre kéuyszerítették, amely semlegesség 
1860-tól 1866-ig vezető gondolata maradt a francia politikának. Ha viszont
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megnézzük azokat a változásokat, melyek éppen ezen évek alatt a konti
nensen előállottak, akkor megállapíthatjuk, hogy Franciaország semle
gessége mellett oly erők jutottak érvényre, és oly hatalmi tényezők ala
kultak ki, amelyekkel szemben Franciaország nemcsak a vezetést veszí
tette el, de amelyek Franciaország biztonságára is nagy mértékben vissza
hatottak.

Ausztria ellen Franciaország 1859-ben a nemzetiségi elvet dobta 
küzdelembe; a nemzetiségi elv vezette most a németeket a német biro
dalmi egység, az olaszokat az egységes Olaszország megalkotása felé, 
mi által Franciaország keleti határain két olyan hatalom alakult, me
lyeknek alapjait ugyanaz a nemzeti gondolat szilárdította meg, amelyen 
addig Franciaország állott. Ha olyan erős volt Franciaország addig, amíg 
a német és olasz egység ki nem alakult, hogy 1860-ban Olaszországtól 
el tudta venni Nizzát és Szavóiát, a mai francia Riviérát, úgy a német 
nemzeti mozgalom lassankint azt is zokon vette, hogy Elszász és Lotha- 
ringia régi német birodalmi tartományok még francia uralom alatt állot
tak. Franciaország ezután egy talpalattnyi területet sem követelhetett 
anélkül, hogy meg ne sértse a német és olasz nemzeteket, amelyek egy 
emberként állottak talpra, ha honi területnek elszakításáról vagy egy 
elszakított terület visszavételéről volt szó.

Nem csak ebben a tekintetben volt döntő az a változás, amely a 
hatvanas évek első felében végbement, hanem abban is, hogy Francia- 
ország lakosságának lassú, de feltartóztathatatlan csökkenése a keleti 
szomszédokat előnyös helyzetbe segítette. I. Napoleon császárról jegyezte 
fel a történelem, hogy uralkodása végén 11-szer soroztatott anélkül, 
hogy az elpazarolt vér pótlásáról gondoskodni tudott volna. Körülbelül 
1840 volt az az év, amelyben a francia és német nemzetek számaránya 
egyenlővé lett; az a nemzedék azonban, mely ettől kezdve éppen a 60-as 
évek elején lett fegyverfogásra alkalmassá, a németeknél már sokkal 
nagyobb volt. Az egységes német nemzetnek egységes német államba 
való tömörülése és a tömörülés állandósulása tehát egy német nagyhata
lom kialakulása előtt nyitotta meg az útat.

Bismarck német kancellár tudatában volt annak, hogy ez az átala
kulás Franciaország európai helyzetét jelentékeny mértékben érinteni 
fogja és ezért egyenesen Franciaországba utazott, hogy Ili. Napoleon 
állásfoglalásáról meggyőződjék. A császár nem sejtette azt, hogy Bismarck 
terveiből a német erő és német nemzeti egység fog kiemelkedni és azt 
hitte, hogy a német testvérháború Franciaországra nézve csak kedvező 
lehet. Szemei előtt még a régi Oroszország és a régi Ausztria viszálya 
lebegett, amely hosszú éveken át dúlva, elég alkalmat nyújthatott a. 
beavatkozásra. Franciaország akkor erőinek virágjában volt, mikor a 
németek egymás ellen fegyverkeztek; a császár maga biztatta Olasz
országot, hogy a poroszokkal szövetkezzék és maga ültette Románia 
fejedelmi trónjára, Ausztria háta mögött. Hohenzollern Károly herceget 
is, bár mindkét rendelkezése a német nemzeti egység diadalát gyorsí
totta meg.

Az 1866-diki osztrák-porosz háború azonban csak a régi felfogás 
szerint jelentette a német hatalom összetörését. Igaz, hogy a Német Római 
Szent Birodalom a valóságban ekkor omlott össze és ekkor szűnt meg 
az a nagy veszedelem, amely Franciaországot az újkor első századai óta 
fenyegette. Az is igaz, hogy Ausztriának a Német Birodalomból való 
kitaszítása bizonyos mértékben gyengülést jelentett, és hogy ezzel a széle
sebb látókörhöz szokott osztrák diplomáciát, mely valamikor Európa 
sorsát irányította, egy a pusztán német területek sorsát szem előtt tartó 
porosz diplomácia váltotta fel. Másrészt azonban azt is meg kell álla-
Sítanunk, hogy az 1866-diki háború alkotta meg az egységes Német 

irodalmat, melynek szabad fejlődéképpen az biztosított, hogy a csak 
részben német Ausztriától megszabaa,i|Uv és hogy ez az egységes Német
ország a maga félelmes erejével ^  Rajna vonajái^ helyezkedett fel, szoros



218

szövetségben az egységes Olaszországgal, mi által a belga határtól a 
Fölközi-tengerig egységesen zárt határvonal alakult ki, a francia terjesz
kedésnek minden további lehetősége és reménye nélkül. Ausztria szíve
sen vette volna ugyan a francia segítséget, de Németországból kitaszítva 
még jobban eltávolodott a Rajna vonalától.

A beteg császár Bismarck sikerei után csalódva érezte magát és 
mivel csalódásán a felkészültség miatt háborúval nem tudott segíteni, 
a diplomáciai közvetítéshez folyamodott. Mikor azonban berlini követe 
a prágai porosz főhadiszállásra érkezett, a háború már be volt fejezve. 
Mikor viszont II. Sándor az 1856-diki veszteségekért kárpótlást keresve, 
a német ügyek rendezése végett nemzetközi konferencia összehívását 
javasolta és a vele való szövetkezésre alkalmat nyújtott, III. Napoleon 
úgy vélte, hogy a berlini kormánnyal folytatott titkos tárgyalások inkább 
fognak eredményre vezetni. Mivel azonban a császár ezekben a tárgya
lásokban a Rajna balpartját követelte, Bismarck a háború befejezésére 
való tekintettel minden habozás nélkül közzétette a tárgyalások titkos 
anyagát, mire a császár visszavonult.

A szenvedett kudarc után III. Napoleon 1867-ben Luxemburg,
1868-ban pedig Belgium megszerzésére gondolt. Luxemburg helyzete 
valóban sok alkalmat nyújtott a beavatkozásra. Lakossága ugyanis egy 
volt a francia-belga vidék lakosságával; nagyhercege a hollandi király 
volt, kinek országától azonban Belgium választotta el; helyőrségei poro
szok, vasútai pedig orosz kezelésben voltak, az ország szerves része volt 
a német vámterületnek. III. Napoleon ily körülmények között Luxemburg 
megvételére gondolt; az ajánlatot a hollandi király elfogadta, Bismarck 
azonban azzal utasította el, hogy a Luxemburgra vonatkozó nemzetközi 
szerződéseket Poroszország is aláírta, tehát az eladási szerződéshez annak 
hozzájárulása is szükséges. Mikor az Londonban összejött, Poroszország 
a terv ellen szavazott és azt elvetették. A francia-belga vasútak törvény- 
javaslata, melytől III. Napoleon Belgium gazdasági bekapcsolását re
mélte, már a belga parlamentben megbukott és ezzel az egész terv meg
hiúsult.

A kudarcok bántó érzése tetőpontra hágott, mikor Párisban hírül 
vették, hogy a spanyolok Hohenzollern Lipót herceget akarják kirá
lyukká választani, mert ez azt jelentette, hogy Franciaország hátában is 
a Hohenzollernek befolyása erősödik meg. A császár a herceg vissza
lépését követelte, ami meg is történt. Mikor azonban a berlini udvartól 
azt kívánta, hogy a Hohenzollernek a jövőre vonatkozólag is kötelező 
nyilatkozatot tegyenek, Bismarck a követelést elutasította. Mikor Bene
detti gróf berlini francia nagykövet az Emsben pihenő porosz királyt 
az utcán akarta nyilatkozatra bírni, az elutasította őt, Bismarck pedig 
az elutasítást közölte a berlini sajtó képviselőivel.

Párisban az ideges izgatottság napról-napra növekvőben volt és 
1870. július 14-dikén egymás után három francia minisztertanács foglal
kozott a béke és háború kérdésével. Az első kettő a békét eléje helyezte 
a háborúnak, mikor azonban a fáradt és beteg uralkodó pihenni tért, 
a harmadik minisztertanács Eugénia császárné elnöklete alatt a berlini 
hírek nyomán elrendelte a mozgósítást, másnap pedig elküldötte a had
üzenetet.

A francia kormány azt hitte, hogy a hadüzenetet a porosz kormány
nak küldötte meg, amely ellen a megalázott Ausztria támogatására is 
számíthatott, holott a valóságban azt az a Bismarck vette kézhez, aki 
titokban a délnémet államokkal szövetkezve, már az egész német nem
zetet Franciaország ellen állította csatasorba és aki a megvert Ausztriá
tól. amelytől 1866-ban semmit sem követelt, most csupán azt kérte, hogy 
a háború idején semleges maradjon.

A német egység valóban Ausztria, Olasz- és Oroszország magatar
tásától függött. Mivel pedig Olaszország Németországgal szövetségi 
viszonyban állott. Ausztria-Magyarország semleges maradt, Oroszország
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nak a Fekete-tenger szabaddá tételére vonatkozó követelését pedig Bis
marck támogatta, III. Napóleon a játszmát elveszítette.

A császár kedvetlenül indult a főhadiszállásra, mellyel együtt né
met hadifogságba került, míg a császárné a köztársasági forradalom elől 
menekülve, hagyta el Parist és adott helyet az új kormánynak, melynek 
legfőbb programmpontját a vesztes háború befejezése képezte.

Az 1871. május 10-diki frankfurti békeszerződés Elszász-Lotharin-

fiát Németországnak adta vissza és Franciaországot öt milliárd arany- 
rank hadisarc lefizetésére kötelezte. Oly nagy volt a francia nemzet 

büszkesége, hogy a tartozást egy összegben lefizette, nehogy az ellenség
nek tartozzék és a német megszállás meghosszabbítására okot adjon. 
Ami azonban a revanche gondolatának létet adott, nem a hadisarc, ha
nem az egyrészt a frankfurti békeszerződésnek az a része volt, mely Metz 
körül tiszta francia területet is elszakított, másrészt pedig az a körül
mény, hogy ezt a hibát, amelynek Bismarck ellene volt és csak a kato
nai szempontokra való tekintettel engedett, az a porosz-német császárság 
követte el, melyet a németek a hadjárat idején francia földön, a ver- 
saillesi palota tükörtermében kiáltottak ki. Ennek az elszakított francia 
tartománynak francia részéből származott Poincaré Raymond francia 
köztársasági elnök, akinek elnöksége idejében ugyanabban a teremben 
adták át a németeknek a versaillesi békeszerződés megalázó feltételeit, 
hol a porosz-német császárság egy félszázaddal előbb megszületett.

Az 1870-diki német megszállás idején megalakult francia köztársaság
óvatosságra és tehetetlenségre volt kárhoztatva. Nemcsak azért, mert 
Franciaország meggyengülve, Németország pedig megerősödve került ki 
a háborúból, hanem azért is, mert ez a megerősödött Németország 
Ausztria—Magyarország és Oroszország szövetségére támaszkodott és 
mert a régi Szent Szövetség megújításával a kontinensen korlátlan poli
tikai felelősségre tett szert. Mi több, a 70-es évek végén Oroszország 
elszakadásakor, Olaszország támogatását szerezte meg és a hármas- 
szövetég német-olasz erőit a francia határok mentén vonultatta fel.

Ma már a napfényre került titkos okmányok alapján meg lehet 
állapítani, hogy Franciaország nem gondolt a frankfurti békeszerződés 
megváltoztatására mindaddig, amíg a huszadik század elején az angol
német ellentét ki nem alakult. Csak amikor Németország el volt szigetelve 
és Ausztria-Magyarország kivételével az egész világgal szembe került, 
nyilt remény olyan európai helyzet kialakulására, mely Németországra 
nézve hátrányt jelentett. Még ekkor is fennállott az a veszedelem, hogy 
a német haditervnek megfelelően az egész német haderő Franciaországra 
veti magát, amely veszedelemtől a franciák az angol segítség útján 
reméltek szabadulni. A háború lavináját azonban még ennek ellenére sem 
Franciaország indította meg, hanem az orosz kormány vette magára 
1914-ben a rettentő felelősséget, melynek azután maga is áldozatul esett. 
Franciaország szövetségi kötelezettségeit teljesítette, amelyeknek súlyos 
következményeiből az angolszász hatalmak segítsége mentette meg és 
váltotta valóra 1871-ben megkötött békeszerződésének megváltoztatását, 
1871 óta minden francia titkos reménységét.

K ö n y v i s m e r t e t é s e k  é s  l a p s z e m l é k .

Boghitscheruitsch Milán dr.: Die auswärtige Politik Serbiens 1903— 
1914. I. kötet. Geheimakten aus serbischen Archiven. Berlin, Brücken
verlag, 1928. VIII és 451 1.

Bogicsevics szerb diplomatának igen nagy érdeme van abban, hogy 
a háborús felelősség kérdésében Szerbia politikája helyes megvilágításba 
került. Közismert az a tény, hogy a háború elején Szerbia helyzete nem 
sokban különbözött — az ellenséges propaganda fáradozásai következté
ben — Belgiumétól és ez a helyzet a háború befejezéséig változatlanul 
megmaradt. 1919-ben jelent meg Bogicsevics első munkája Zürichben.
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a háború okairól, mely Szerbia, helyesebben a Karagyorgyevicsok 
(1903—14.) politikájára vonatkozólag fontos diplomáciai okmányokat tar
talmazott. A munka 1920-ban Londonban angolul is megjelent, 1925-ben 
pedig bővített kiadásban vonult be Párisba. E bevonulás természetesen 
annak volt köszönhető, hogy időközben a szerb politikusok e kérdésben 
egymás ellen fordultak és magok rántották le a leplet Szerbia politikai 
ténykedéseiről a háború előtt. Párisban követte a munkát Bogicsevics 
két újabb műve, a szerb leleplezések kiegészítéseként, Dimitrievics vezér
kari ezredes szalonikii pőréről és kivégzéséről (Le procès de Salonique,

Í'uin 1917. Páris 1927), valamint Dimitrievicsről (Les colonel Dragoutine 
)imitriévitch. Páris 1928). Mikor a német külügyi hivatal diplomáciai 

levelei megjelentek, angol és francia részről is szükségesnek mutatkozott 
a hasonló kiadványok előkészítése, még a belga, orosz és szerb akták 
közzétételét német kiadók eszközölték.

Bogicsevics okmánytárának első kötetében szerb levéltárakból 417 
darab ügyiratot közöl, melyek majdnem kivétel nélkül fontosak és érde
kesek. Mivel az anyag beható ismertetésére később szándékozunk vissza
térni, ez alkalommal csupán általánosságban jellemezzük őket. Az akták 
a három első kivételével az 1908—14. évekből valók és legnagyobb rész
ben követjelentések. Kiadó észrevehetőleg nem a teljességre törekedett, 
de amit közöl, az különösen a boszniai válságra és a balkánháborúkra 
vonatkozólag igen sok új anyagot tartalmaz. Ezt az anyagot a második 
kötetben idegen levéltári anyaggal fogja kiegészíteni, míg a harmadik 
kötetben maga készül megírni Szerbia diplomáciai történetét a Kara
gyorgyevicsok alatt, összeállítása minden hézagossága mellett, amelyről 
szerző nem tehet, nagy és jelentős hézagot tölt ki. Azért felhívjuk rá 
a szakkörök figyelmét; annál inkább, mert magyar vonatkozásokat is 
ta rtalmaz.

Draeger, Hans dr:. Die internationale Erörterung der Kriegsschuld
frage im Jahre 1928. Separatabdruck aus dem Jahrgang 1929 des Jahr
buches für auswärtige Politik. Berlin, 1929. Brückenverlag 14 1.

Szakszerű egybeállítása mindazoknak a forrásmunkáknak és tár
gyalásoknak, melyek az elmúlt évben a háborús felelősségre vonatkozó
lag megjelentek. Tekintettel arra, hogy a kérdés ma már olyan kiterjedt 
tudományszak, hogy évről-évre az új munkálatoknak hosszú sorozata 
lát napvilágot, időszerű volna részletes bibliográfiáját egybeállítani a 
közölt forrásoknak és forrástudományoknak, az emlékiratoknak és nyi
latkozatoknak, valamint az összefoglaló műveknek és monográfiáknak. 
Draeger doktor összeállítása mintául szolgálhat és figyelmébe ajánljuk 
mindazoknak, kik a kérdés iránt érdeklődnek.

Frankenfeld Alfréd: Oesterreichs Spiel mit dem Kriege. Das Ver
hängnis deutscher Nibelungentreue. Bosnische Krise (1908—1909) und 
Weltkrigsgruppierung. Dresden, Carl Reissner Verlag 1928. 187 1.

A német külügyi hivatal aktái alapján szerző azt a benyomást 
nyerte, hogy Németország nibelungi hűségét olyan kormányra pazarolta, 
mely a hatalmas német segítség védelme alatt háborús politikát folyta
tott. Ennek az állításnak az igazolását a boszniai válságban kereste, 
amelyet az ellenséges sajtó ma is Autszria támadásának kezdetét szokta 
előtérbe állítani. Nekünk csupán a tényékhez van hozzáfűzni valónk. 
És pedig első sorban az, hogy kényes politikai kérdésben történelmi 
értékű könyvet sem az egyik érdekelt fél aktái alapján, sem pedig a 
tények sorrendjének figyelmen kívül hagyásával írni nem lehet. Az lehet, 
hogy szerző könyve a német olvasóközönség előtt nagy elterjedtségnek 
fog örvendeni, de következtetése az osztrák politika szembeszökő hibái 
ellenére nem helytálló, mert abból az érdekelt ellenséges álláspontból 
indul ki, hogy Aehrenthal báró közös külügyminiszter 1908-ban a mitro- 
vicai vasút tervével és a boszniai annexióval a kezdeményező hatalmi 
politika útjára tért. Ha szerző egybehasonlítaná gyenge munkáját, mely 
összehordott idézetek gyűjteménye, az angol külügyi hivatal iratainak
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most megjelent kötetével, akkor egészen más következtetésre jutott volna, 
mert az angol iratok éles fényt derítenek arra, hogy a kezdeményezés 
Szerbiából indult ki. A német diplomácia önállóságát sem annak kellett 
volna jellemezni, hogy osztrák-magyar szövetségesét elejti, amint szerző 
beállítani törekszik, hanem sok mindenben, amit szerző elhallgat. Mun
kája semmi eredetit nem nyújt és a közzétett anyagot egyoldalúan hasz
nálja fel.

Glaise-Horstenau, Edmund von: Die Katastrophe. Die Zertrümme
rung Oesterreich-Ungarns und das Werden der Nachfolgestaaten. Wien,
1929. Amalthea Verlag. 525 1.

Népszerű egybefoglalás, mely 14 fejezetben ismerteti a monarchia 
háborús politikáját, a békekísérleteket, az ellenséges propaganda munká
ját és elért sikereit. Az elmondottak részben közismert dolgok, melyek 
együttvéve itt kerültek első ízben kiadásra. Szerző pártatlanságra törek
szik, de kerüli a részletek beható megvilágítását.

Gooch-Temperley: British Documents on the Origins of the War, 
1898—1914. V. kötet. The Near East. The Macedonian Problem and the 
Annexation of Bosnia, 1903—1909. London. 1928. His Majesty's Stationery 
Office. LXIX és 886 1.

Magyarországot is közvetlenül érintő gazdag anyagot tartalmaz a 
brit kormány iratainak, melyeket a háborús felelősségre vonatkozólag 
Gooch G. P. és Temperley Harold tesznek közé, most megjelent ötödik 
kötete, mely a balkáni kérdésre vonatkozólag a jelzett évekből 876 hiva
talos iratot tartalmaz. A kiadók az iratokat a török, a macedóniai, szerb 
és boszniai kérdések körül csoportosították, melyek közül Magyar- 
országot főleg a két utóbbi csoport érdekli. Tekintettel arra, hogy azok 
tárgyalására és bő kivonatokban való ismertetésére a jövőben vissza
térünk, ez alkalommal csupán azt jegyezzük meg, hogy a szerb vám
háború az angol diplomáciai levelezés tanúsága szerint a francia és 
osztrák ágyúgyárak versenyéből keletkezett. A magyar agráriusok 
első ízben Pasics szerb miniszterelnök előadásában jelennek meg, aki 
a kérdésben érdekelt volt, ez érdekeltség pedig csupán annyiban irányult 
Magyarország ellen, mert abban a feltevésben élt, hogy Magyarország 
Ausztriától rövidesen elszakad és akkor a szerb királyság az iparos 
Ausztria helyett az agrár Magyarország szomszédságába fog kerülni. 
Hogy Szent István koronájának országai körül ne fogják, Bosznia és 
Hercegovina elszakítására törekedett és így akart szomszédja maradni 
az iparos Ausztriának. A beállítás teljesen új és figyelmet érdemel. 
A boszniai annexió iratai között Magyarország nem szerepel.

Japikse Jan: Europa und Bismarcks Friedenspolitik (Europa en 
Bismarck’s Vredespolitik). Die internationalen Beziehungen von 1871 bis 
1890. Herausgegeben vom Niederländischen Komitee zur Untersuchung 
der Ursacchen des Weltkrieges. Berlin, Deutsche Verlagsgesellschaft für 
Politik und Geschichte. 1927. X és 202 1.

A németalföldi birodalmi levéltár főigazgatója, egyike a semleges 
államok első historikusainak és tekintélyeinek, évek óta nagy buzga
lommal dolgozik azon hazáját és a maga tárgykörét távolabbról érintő 
feladaton, hogy a világháború okait felkutassa. Vonatkozó felolvasásai 
és tanulmányai során, körülbelül egyidőben azzal az akcióval, mely
nek keretében Aall oslói professzor a kérdés jogi vonatkozásaiban adott 
ki egy fontos munkát, melyet alább ismertetünk, Japikse igen értékes 
dolgozattal szaporította nemcsak a háborús felelősség irodalmát, de a 
kritikai történetirodalinat is. Mert fenti műve mélyreható történelmi 
tanulmány, amelyet nem nélkülözhet senki, aki a háborús felelősséggel 
foglalkozik, de amelyre mindazok igen sokáig hivatkozni fognak, akik 
Bismarck politikai rendszerével a jövőben tudományos alapon kíván
nak foglalkozni. Szerzőnek műve megalkotására mindenesetre a német 
diplomáciai okmányok közzététele nyújtott alkalmat, ő azonban ennek
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ellenére sem merít kevesebbet azokból az idegen munkákból, melyekkel 
a német aktákat egybevetette, miáltal nemcsak maga lesz tárgyilagossá, 
de könyvének használhatóságát és értékét is jelentékenyen emeli. A 
munka egyébként az európai diplomáciai történelemnek két évtizedét 
öleli fel a frankfurti békeszerződéstől Bismarck elbocsátásáig. Részle
tesen ismerteti a frankfurti szerződés végrehajtását, az 1871 után meg
alkotott szövetséget Németország, Ausztria-Magyarország és Orosz
ország között, az 1875-diki háborús veszedelmet, az 1875—78. balkáni 
válságot, az 1879-diki német-osztrák-magyar szövetséget, végül Bismarck 
szövetségrendszerének tágítását az előbbi szövetségi szerződés alapján. 
Megállapításai között igen sok új található. így a bevezető részben az 
európai szövetségi viszonylatok változásairól 1815 óta. Fontos az a 
megállapítása, hogy a keleti kérdés előnyomulásával 1871 után volta- 
képen Oroszország felelőssége nyomult előtérbe és hogy ezzel a tény
állással szemben Németország világuralmi törekvése csak látszat volt. 
Hogy Bismarck realizmusában addig ment, hogy bárkivel kész volt 
szövetkezni, tehát azokkal is, akikkel Németország később háborúba 
került, ami békekészségét bizonyítja. Felrój ja neki és ebben teljesen 
igaza van, hogy bár Bismarck a maga idejében az európai hatalmak 
vezető államférfia és az európai politika irányítója volt, még sem tudott 
— és talán ez volt legfőbb hibája — általánosan elfogadható alapot 
teremteni a balkáni kérdés megoldásához. Hogy egy osztrák-magyar- 
orosz háborútól irtózott, azt nyilvánvalóvá tette az, hogy mindkét hata
lommal fenntartott szövetségéhez görcsösen ragaszkodott; de azokat nem 
tudta kibékíteni és ezen Bismarck egész szövetségi rendszere és alko
tása elbukott. Ezen bukott el egyébként az európai együttműködés gon
dolata és ezért tört ki végeredményben a világháború is.

L o n c s a r e v i c s  A .  D u s á n :  Jugoslaviens Entstehung. Wien, 1928. 
Amalthea Verlag. 666 1.

A szerb külpolitika története a Karagyorgyevicsek alatt, 1903-tól 
1914-ig, a voltaképeni tárgya Loncsarevics munkájának; oly kérdés, 
mely iránt világszerte nagy az érdeklődés. Nem is tagadhatjuk, hogy 
szerző jelentékeny mértékben hozzájárul annak megismertetéséhez, mert 
az anyagot uralva és az embereket legnagyobb részben személyesen 
ismerve, sok olyan részletet mond el, amit nem ismerünk. Történet
kritikai szempontból mindenesetre már ez is nagy érdem; de részben 
hasonló vele az a bámulatos aprólékosság, mellyel a vonatkozó ismert 
anyagot elrendezte, ami a szakembereknek igen nagy segítségökre lesz. 
Természetesen a szerzőtől, aki az egész tárgyalást szerb nacionalista 
nézőpontba állítja be és maga is egyike annak a környezetnek, amely 
művében szerepet visz, nem várhatjuk azt, hogy megajándékozzon 
bennünket azzal az ismeretlen anyaggal, melynek közlését az egész világ 
Szerbiától várja és amit Szerbia meg is Ígért. Most, amikor az angol 
külügyi hivatal a maga okmányait a boszniai annexióról, Bogicsevics 
pedig az egyéb helyekről összeszedett szerb okmányokat éppen a Lon- 
csarevicstől ismertetett időszakból közzétették, fölötte tanulságos lesz 
az egybevetés, amit szerzőtől nem várunk, de amit a pártatlan kritikai 
vizsgálódás úgy is el fog végezni.

N e u m a n n  F ü l ö p  n a p l ó i :  The Diary of Philipp von Neumann, 1819 
to 1850. Translated and Edited from the Original Manuscript by E. 
Beresford Chancellor. 2. kötet. London, 1928. Philip Allan & Co. Ltd. 
XXXII és 654 1.

A magyar reformkorszak történetére vonatkozó külföldi forrás
művek között talán egy sem bír oly nagy fontossággal, mint Neumann 
Fülöp londoni osztrák nagykövetnek három évtizeden át vitt naplója, 
mely most Londonban kiadásra került. A napló kéziratát Sir George 
Aston angol vezérőrnagy fedezte fel és Chancellor fordította le franciá
ból angolra, elhagyván azokat a részleteket, melvek angol szempontból
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nem voltak érdekesek. így nem lehetetlen, miszerint éppen oly rész
leteket nélkülözünk a jelen kiadásban, amelyek magyar szempontból 
fontosak volnának. Az eredeti kézirat 35 fejezetben körülbelül 400.000 
szóból állott, tehát jelentékeny terjedelmű, míg a kiadott részlet, a 
közbeszúrt kivonatok leszámításával alig teszi a félezer oldalt, tehát 
oldalankint 800 szót kellene, az egész kézirat kiadása esetén, számítani. 
— A kiadott anyag így is érdekes, mert Neumann mindenütt megfor
dult és állandóan az angol kormányférfiak társaságában mozgott. 
Magyar nevek is sűrűn szerepelnek naplójában. Elsősorban természe
tesen Esterházy Pál herceg nagykövet, akinek a helyét később elfog
lalta, de Apponyi, Széchenyi és mások is. A napló kiineríthctlen kin
csesbányája elsősorban az angol udvari és társaséletre vonatkozó ada
toknak, de igen sok politika és különösen külpolitika van benne. Az 
angol történetírás igen nagyra értékeli, mert Neumann gazdagon egészíti 
ki a korabeli memoár- és levélirodaimat. Óhajtandó volna, hogy a 
napló magyar vonatkozásai beható ismertetésre találjanak.

N eutra le  K o m itee s  u n d  G elehrte  über  d ie  S chu ld  a m  W e l tk r ie g e  
1914—1918. Antworten auf zwei Fragen des Senators Robert L. Owen, 
U. S. A. Herausgegeben von der Neutralen Kommission Norwegens zur 
Untersuchung der Kriegsschuld. Deutsche Ausgabe. Berlin, 1928. 
Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte. XII és 431 1.

A háborús felelősség kérdésének megoldását a háború alatt igen 
sokan és még ma is a közvéleménynek jelentős része a semlegesek 
ítéletétől várja és reméli. Ha eltekintünk attól a két kérdéstől, hogy 
egyrészt mennyiben függnek vagy maradtak függetlenek azok a kis 
államok, amelyek a világháborúban semlegesek voltak és hogy más
részt éppen ennek folytán mennyi befolyással és meggyőző erővel 
rendelkeznek a nemzetközi életben, akkor a semlegesektől kimondott 
ítélet valóban fölötte áll, mert fölötte kell állania minden érdekelt fel
fogásnak. Erre ugyan azt fogják mondani, mert a kérdésben a tudomány 
és a politika szálai elvegyülnek, hogy lehetnek érdekelt semleges szak
emberek is, de ha ezt a feltevést sem akarjuk válasz nélkül hagyni, 
akkor elég arra rámutatnunk, hogy egy szakvéleményen nyomban meg
állapítható az elfogultság vagy a pártatlanság.

Bármint vesszük az elmondottakat, a norvég tudósok bizottsága 
derék munkát végzett akkor, midőn a semleges közvélemény figyelmét 
a háborús felelősség felé fordította és a különböző semleges országokból 
beérkező válaszokat közzétette.

Owen L. Róbert északamerikai szenátor 1925 december 4-én azt 
a kérdést intézte a semlegesek bizottságának titkárához, Aall Harris 
Herman oslói professzorhoz, vájjon a) kitűnik-e a békeszerződésből, 
hogy a felelősséget az egyik félre hárítja, b) megfelel-e a vád a tények
nek olyan módon, hogy a szerződéseket, mint érdemelt büntetést, az 
emberiség nyugodt lelkiismerettel elfogadhatja. A Hollandiából, Svájc
ból, Finnországból, Svédországból és Norvégiából beérkezett válaszok 
szerint a szerződések valóban kimondják az egyik fél bűnösségét, ez 
azonban tudományos alapon tarthatatlan.

A legterjedelmesebb választ Aall professzor maga állította össze 
U—400 1.), mely válasz egyenlő értékű Montgelas gróf, Renouvin, Barnes 
és Fay amerikai professzorok vizsgálódásaival, melyekkel külön helyen 
kimerítően akarunk foglalkozni.

Papers relating to the Foreign Relations of the United States. 1914. 
Supplement, The World War. 69th Congress, 1st Session. House Docu
ment No. 474. LTnited States Government Printing Office. Washington, 
1928. CCCIX és 862 1. ë

A háborúban résztvett hatalmak kormányai között az orosz, német 
és angol után negyediknek az amerikai jelentkezett 1914-diki diplo
máciai levelezésének közzétételével. A közzétett első kötet okmányai
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négy csoportot alkotnak (a háború kitörése és közvetítési tervek; sem
leges jogok; semlegességi kötelezettségek; egyéb problémák és felelős
ségek), melyek közül a háborús felelősségre csupán az első és abban is 
néhány darab vonatkozik, amelyeket a Kriegsschuldfrage berlini folyó
irat német fordításban is leközölt. E darabok ismét két csoportra osz
lanak és pedig a) a háború kitörésére vonatkozó iratok (15—18. 1.) és 
b) a közvetítés tervére vonatkozó iratok (18—41. 1.).

Bennünket e helyen csupán azok a darabok érdekelnek, amelyek 
a háború kitörésére vonatkoznak. Ebben is különbséget kell tennünk 
azok között, melyek az osztrák-szerb háború kitörését megelőzték és 
azok között, melyek azt követték. Az első csoport mindössze 9 darabot 
tartalmaz, melyek között a legfontosabb az első kettő. 1914 július 26-án 
délben Wilson S. Károly pétervári amerikai ügyvivő két jelentést kül
dött kormányának: az egyikben közölte, hogy az előző napon miniszter- 
tanács volt, amelynek eredménye az lett, hogy Oroszország osztrák
szerb konfliktus esetén nem maradhat semleges; a másikban pedig 
elrendelte az általános mozgósítás előkészítését (Russian Government 
has ordered complete army mobilization to begin immediately). Július 
28-án éjjel 11 órakor feladott jelentésében közli, hogy bár a mozgó
sítási parancs még nem jelent meg, a mozgósítás napok óta folyik. 
Nagyon érdekes Pen field C. Frigyes bécsi amerikai nagykövetnek 
július 27-én feladott jelentése, melyben azt mondja, hogy Románia 
segíteni fog Szerbiának (Roumania will aid Servia), holott Romániát 
ugyanakkor semlegesnek tekintették. Mailett E. Frank budapesti helyet
tes főkonzulnak két jelentését találjuk a gyűjteményben július 13-ról 
és augusztus 2-ról (16. és 33. 1.). Az elsőben arról az értesülésről szá
mol be, hogy a háború elkerülhetetlen, másodikban az általános mozgó
sításról küld értesítést.

Polzer-Hodlitz Arthur gróf: Kaiser Karl. Aus der Geheimmappe 
seines Kabinettschefs. Wien, 1929. Amalthea Verlag. 652 1.

A monarchia utolsó évtizedére vonatkozó emlékiratok tömegéből 
Polzer-Hodlitz gróf a legtöbbet foglalkozik — Conrad tábornokot 
kivéve — a háborús felelősség kérdésével (215. és köv. 11.). Szerinte — és 
ebben a különös vallomásban Magyarországot érinti — Szerbia és 
Románia ellenszenvét a szerb és román követelések méltánylásával, a 
monarchia egész belső politikájának megváltoztatásával lehetett volna 
lefegyverezni, mi a háborúnak elejét vette volna. Magyarország dél
szláv és román lakosságú területeinek lekapcsolása természetesen alig 
jelentett volna kevesebbet a trianoni szerződésnél, de lehetetlen a leg
határozottabban állást nem foglalni azon felfogás ellen, hogy a világ
háború azért tört ki, mert Magyarország az ellenségeitől követelt felosz
tást nem engedte meg, illetőleg állami és nemzeti függetlenségét védve a 
felosztásnak ellene szegült.

Szerző szerint Tisza 1914 július 14-én a háborút követelők sorába 
állott és addig is csupán azért ellenezte azt, mert attól félt, hogy a 
monarchia délszláv területekkel fog gyarapodni (250. 1.). Ez a beállítás 
a tényállással ellenkezik; és pedig ellenkezik azért, mert ezt Polzer- 
Hodlitz és nem Tisza mondja, tehát csak kombináció. Tisza megvál
toztatta álláspontját, mert a háború és abban Oroszországnak Magyar- 
ország ellen irányított fegyveres támadása elháríthatatlan volt; ebben 
az esetben az önvédelem elől kitérés az öngyilkossággal volt egyenlő 
értékű. Szerző tekintettel arra, hogy az ellenséges propaganda Forgács 
János grófot állítja mindenütt előtérbe, azt az állítást kockáztatja meg, 
hogy Tisza Forgács grófot a Szerbia ellen támasztott követelések 
súlyosbítására használta fel, amire okmányszerű bizonyíték nincsen. 
Polzer-Hodlitz azt mondja, hogy 1914-ben mindenki a háborút akarta; 
mi hozzátesszük, hogy Tisza grófnak és kormányának kivételével, 
aminek okmányszerű bizonyítékai vannak. Ha Magyarországnak ez a
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felmentése szerző felfogásával és érzelmeivel ellenkezik is, ez az okmá
nyok bizonyító erejét nem gyengíti.

Schwertfeger, Bernhard: Zeitkalender der Diplomatischen Akten 
des Auswärtiger Amtes 1871—1914. Synchronistische Zusammenstellung 
der Dokumente der Grossen Aktenpublikation des Auswärtigen Amtes 
nach ihren Absendungsdaten. Berlin, Deutsche Verlagsgesellschaft für 
Politik und Geschichte. 1928. VII és 280 1.

Mint ismeretes, Schwertfeger Bernât ezredes a német külügyi hiva
tal 56 kötetes okmánytárához kimerítő útmutatást készített, mely a 
közölt anyag jegyzékén kívül bevezetéseket és fordításokat is nyújtott. 
Jelen munkában az egész anyagnak időrendi mutatóját adja, mi azért 
volt szükséges, mert a nagy okmánygyüjtemény az időrendet nein tar
totta szem előtt. Függelékül az aktában említett személyek hivatali 
állását közli.

❖

American Historical Review. XXXIV. kötet, 1. szám. 1928. Baxter 
P. J.: The British Government and Neutral Rights, 1861—1865. 9—29. 1., 
okmányok az északamerikai polgárháború idejéből.

Budapesti Szemle, 1928 július—december. CCXL kötet. Lukinich 
Imre: Teleki László gróf életéhez. 321. 1. Adatok, főleg az emigráció 
korából. — Darkó Jenő: Gróf Széchenyi István görög tanulmányai. 349.1.

Current History, 1928 július—december. V. ö. Háborús Felelősség 
1. 1928—29. 126—27. 1.

English Historical Review, 1928 július—december. XLIII. kötet. 
1928. East W. G.: The Osborne Conference and Memorandum of 1857. 
409—12. 1.

Évolution. Páris, 1928. július—december. Barnes E. H.: L’entrée 
des États-Unis dans la guerre mondiale. Július. 22. 1. — Demartial G.: 
I/alliance franco-russe et l’explosion de la guerre mondiale. 43. 1. és 
Sur le 101 du livre jaune. 61. 1. — Barnes E. H.: L’Allemagne a-t-elle 
encouragé l’Autriche en 1914? Augusztus. 30. 1. Véleménye szerint Német
ország nem volt felelős Ausztria akciójáért. Utána francia fordításban 
közölve Berchtold gróf nyilatkozata a szerb veszedelemről, Hoyos gróf 
az orosz kormány felelősségéről, Wiesneré az osztrák kormány küzdel
méről a szerb irredentizmussal. — Barnes E. H.: La démolition d’une 
autre légende de la guerre. Rivalité navale anglo-allemande. Szeptember. 
12. 1. — Dupin G.: L’énigme de Viviani. Október. 1. 1., Viviani francia 
miniszterelnök eltérő nyilatkozatai a háború kitörése előtt. — Larger
L. W. és Barnes E. H.: Sir Edward Grey et la guerre mondiale. 51 1. 
— Santoro C.: La responsabilité du Gouvernement Serbe dans l’attentat 
de Sérajevo. December. 16. 1. — Barnes E. H.: La fin d’un mythe. 25. 1. 
Fay professzor művének ismertetése.

Historical Journal, The Cambridge, I—II. kötet. Cambridge 1923— 
1928. A Temperley professzortól alapított és évenkint egy füzetben 
megjelenő The Cambridge Historical Journal vonatkozó cikkei közül 
endítést érdemelnek: Edwards rí. értekezése a délamerikai külpolitiká
ról (I. 304. 1.), Gooché Holstein báróról (I. 61. 1.) és az 1840-diki válság
ról (I. 61. 1.), Graceé a Times orosz cikkeiről 1863-ban és 1873-ban 
(I. 95. 1.), Malcolm-Smith és Gauldé Rechberg és Bismarck keleti politi
kájáról (I. 323. 1.), Martiné Palmerston 1853-diki lemondásáról (I. 107. 1.), 
Satomé az 1818-diki aacheni kongresszusról (I. 334. 1.), Monomé
Aehrenthal 1894-diki emlékiratáról a keleti kérdésben (II. 83. 1.), 
Temperleyé Granville lord 1852-diki emlékiratáról (II. 298. 1.).

Historische Vierteljahrschrift. XXIV. kötet. 1928. Wortmann K.
Háborús felelősség
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kimerítő tanulmányában (Ottokar Czernin und die Westmächte im 
Weltkriege. 199—252. 1.) sok a magyar vonatkozás. Szerző Czernin gróf 
külpolitikáját különösen abból a szempontból vette bírálat alá, meny
nyire tért az el és mennyire térítette el Ausztria-Magyarország politi
káját Németországtól. A tanulmány alapos, de néhol, különösen a ma
gyar viszonylatokban helyreigazításra szorul. Kittel E. Metternich poli
tikai felfogásait igyekszik ismertetni (Metternichs politische Grund
anschauungen. 445—83. 1.), főleg Srbik és Bibi ellentétes irányú kutatá
sainak szembeállításával. Teljesen jogosult az a megütközése, hogy 
Srbik hatalmas Metternich-életrajzában a bécsi államlevéltárnak, amely
hez pedig oly közel állott, egyetlen darabját sem használta fel, holott 
ezzel állítását igazolhatta volna, míg Bibi kedvezőtlen beállítását 
okiratokkal igyekezett alátámasztani.

Historische Zeitschrift. CXXXVIII. kötet. München, 1928. Goetz 
Walter a bajor történetírás utolsó évszázadáról értekezik (Die bairische 
Geschichtsschreibung in XIX. Jahrhundert. 255 1.), Mommsen Vilmos a 
gráci Historikertagon tartott előadását közli (Zur Beurteilung der 
deutschen Einheitsbewegung. 525. 1.). Mindkét tanulmány általános 
keretben mozog.

Die Kriegsschuldfrage. Berlin, 1928. július—december. A folyóirat 
folytatólag közölte az amerikai háborús okmányokat, közöttük két 
jelentést a budapesti amerikai főkonzultól (527., 676., 769. és 888. 1.). — 
Bardoff ezredes cikke: Die Wahrheit über Sarajevo (1165. 1.), Schragl 
Lajos: Die Manöver in Bosnien im Jahre 1914 (873. 1.), Ueberberger 
professzor: Zum Ultimatum vom 23. Juli 1914 (622. 1.), valamint Wiesner 
lovag: Das serbische Memorandum vom Jahre 1919 über die Kriegs
schuld der Mittelmächte (1115. 1.) a szerb háború kitöréséhez nyújtanak 
adalékokat. A további tárgyalásokra vonatkozólag pedig Montgelas 
0róf: Bündnisse und Militärabkommen 1914 (670. 1.) és Botschafter von 
Tschirschky im Juli 1914 (725. 1.), von Wegerer Alfréd: Die russische 
allgemeine Mobilmachung und das deutsche Ultimatum an Russland 
(1051. 1.). — A megelőző korszakokra vonatkozó tanulmányok közül 
említésre méltó Bredt János Viktor: Die italienische Rückversicherung 
(1166. 1.), Hartwig belgrádi orosz követ politikájának ismertetése (745. 1.), 
Montgelas grófé az 1905-diki angol garanciáról Franciaország részére 
(978. 1.), Müller Manfréd: Bismarck und Russland in den Tagen des 
Berliner Kongresses (1078. 1.), valamint néhány eddig kiadatlan fon
tosabb állampapír.

Napkelet. 1928 július—december. Hóry Etelka: A világháború 
diplomáciai előkészítése. 591. 1. Az Izvolszkij-féle iratok ismertetése.

Pester Lloyd — 1928 december 6. Gr atz Gusztáv: Memoiren
literatur. — 1928 december 28. Gratz Gusztáv: Tiszas Haltung bei Aus
bruch des Weltkrieges.

Pesti Hirlap — Hegedűs Lóránt nyugalmazott miniszter Fischer 
Jenő munkája nyomán (Die kritischen 59 Tage, wie es waren. Berlin, 
1928) azt a kérdést intézte Berchtold Lipót grófhoz, vájjon nem volt-e 
két irány, melyet a bécsi külügyi hivatal 1914 júniusban és júliusban 
követett és két egymástól eltérő emlékirat, melyet itthon Tiszával 
szemben és Berlinben a német kormánnyal szemben használt (Pesti 
Hirlap, 1928 december 2., 8. és 16.). A volt közös külügyminiszter taga- 
dólag válaszolt (Akartam-e a világháborút? Pesti Hirlap 1928. decem
ber 20.). Berchtold gróf szerint Tiszát álláspontja feladására sem szerb 
terület bekebelezésének elejtése, sem berlini nyomás nem, hanem a 
szerb kormány 1914 júliusi magatartása bírta rá.

Preussische Jahrbücher, 1928 július—december. — Jagom G.: Die 
deutsche politische Leitung und England bei Kriegsausbruch. CCXIII.
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1.1. — Petersdorff H.: Kaiser Wilhelm I in seinen Briefen. 160. 1. — 
Ley F.: Frankreich und die deutsche Revolution 1848—1849. 199. 1. — 
Daniels E.: Zur Entstehung des Weltkrieges. 253. 1. — Roloff G.:
Abrüstung und Kaiserplan vor dem Kriege 1870. CCXIV. 183. 1. — 
Eschenburg Th.: Die Daily Telegraph Affäre. 199. 1.

The Quarterly Review, CCLI. kötet, 1928. Medlicott W. N.: The 
Berlin Treaty fifty years afterwards, összefoglaló ismertetése az újabb 
irodalom néhány vonatkozó munkájának.

Revue de Hongrie, XXVÍÍI. kötet, 1928: Scott J. F.: L’éruption de 
l’Europe. 97. 1., a háború kitöréséről. — Germanus J.: Pensées sur la 
révolution turque. 112., 172. 1. — Vadász E.: L’invasion tchèque en 
Hongrie (en 1918). 134. 1. — Barnes E. H.: Progrès récentes dans l'étude 
de la question des responsibilités. 159. 1. — Huszán G.: Le Prince Lich- 
nowsky et le rôle des agrariens hongrois dans le conflit mondial. 233. 1. 
— Pukáry A.: Comment les Tchèques ont accaparé la Slovaquie. XXXIX. 
kötet, 70. 1. — Barnes E. H.: A la recherche de la vérité et de la justice. 
124. 1.

Revue des deux mondes. XLVII. kötet. 1928. Thierry A. A.: Histoire 
d’un historien. Amédée Thierry. 900. és XLVIII. 1928. 157. és 647. 1. — 
Soularge-Bodin A.: Max de Bade dernier chancelier de Guillaume II. 
XLVIII. kötet, 1928. 137. 1.

Revue historique du Sud-Est Européen. V. kötet. Bukarest. Jorga 
Miklós: Les relations de la France et de la Russie en i860 d’après des 
documents inédits. 277—87. 1.

Le Temps. Páris, 1928 november 29. sz. Bazerque Albert: Autour 
d’une légende. L’alibi de Guillaume II. Részben magyar vonatkozású 
közlemény (ismertetve: Pesti Napló, 1928 december 16. sz.).

B ib l io g r a p h i e  d e s  b i b l i o g r a p h i e s  h i s t o r i q u e s . 1

A b y s s i n i e  — v. É th io p ie .
A f r i q u e  — v. G . B ru e l .
A l b a n i e  — v .  E. L e g r a n d - ,  M a n e k ,  P e k m e z i  e t  S to l t z .
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Okmányok. — Documents,

T ö r e k v é s e k  M a g y a r o r s z á g ;  f e d e r a l l z á l á s á r a  1 8 4 8 — 1 8 4 9 .
La f é d é r a l i s a t i o n  d e  la  H o n g r i e  en  1848—1849.1

Az 1848-diki mozgalmakat nagyjából két gondolat irányította: 
elsősorban a nemzeti függetlenség és alkotmányosság, másodsorban 
pedig az a törekvés, hogy a függetlenség és alkotmányosság áldásaiban 
a nemzet valamennyi tagját részesíthessék. Ezért hívják a magyar moz
galmat egyrészt alkotmányos átalakulásnak és függetlenségi harcnak, 
másrészt pedig, a nemzetegység helyreállítása végett, ezért mondották 
ki az erdélyi reuniót és igyekeztek visszacsatolni a határőrvidékeket.

Ugyanily eszmék és irányok voltak észlelhetők a többi közép
európai nemzeteknél is, amelyek valamennyien alkotmányosságra, füg
getlenségre és egységre törekedtek. Hogy mindez nem volt elérhető, 
annak okát nem az egyes nemzetek belső hibáiban kell keresnünk, 
hanem abban, hogy külső vonatkozásaik rendezetlenek, elhelyezkedé
süknek körülményei szabályozatlanok voltak.

így pl. az ausztriai németség az alkotmányosság mellett a nagy 
német fajnál kereste nemzeti fejlődésének alátámasztását, amit a frank
furti német birodalmi gyűlés azzal honorált, hogy Ausztria csatlako
zását mondotta ki.

A magyar politikai közvélemény ebben a kérdésben semleges 
álláspontot foglalt el és a kérdés fölött napirendre térve a német biro
dalmi parlamenttel óhajtott szövetséget, ezen az úton keresvén egyúttal 
Magyarország független államiságának biztosítását is.

A cseheknél ismét más volt a helyzet, mert Csehország lakossága 
felerészben német volt. A cseh nemzeti mozgalomnak tehát, ha cseh 
nemzeti függetlenség és cseh-szláv jellegű nemzetállam megalkotására 
vágyott, akkor szemben találta magát a csehországi németséggel. A cseh
országi németség viszont a maga önvédelmi harcában az ausztriai német
ségre és a német jellegű osztrák kormányzatra támaszkodva olyan erőt 
képviselt, amellyel a csehek a harcot aligha vehették fel, mire a cse
hek Ausztria szlávjainak egyesítésére és a szláv többség által Ausztria 
német jellegének megváltoztatására törekedtek. Ez eldöntötte Ausztria 
sorsát és éppen ez bírta rá az osztrák politikai köröket arra, hogy 
Ausztria német kisebbségét a nagy német nemzet erejével támasszák 
alá, miáltal Ausztria relatív szláv többsége most már egy abszolút 
német majoritással került szembe, amellyel szemben tehetetlenségre colt 
kárhoztatva. így jutunk fel az ellentétek egymásba kapcsolódása foly
tán egy további magaslatra, hol a csehek az egész németséggel szemben 
a pánszlávizmushoz folyamodtak és Prágában megszervezték az első 
pánszláv kongresszust, amely hamar véget ért ugyan, de képes colt 
megmutatni azt a két népelemet és erőt, a germánt és a szlávot, amelyek
nek árnyékától a magyar nemzet a maga boldogulását féltette.

1 Előadás a Magyar Külügyi Társaságban, 1929 január 17. — 
Discours prononcé dans la Société Hongroise des Affaires Étrangères 
le 17 Janvier 1929.



2

A cseh politika irányítói úgy látták, hogy ily nagy erők fel
vonultatása és összecsapása esetleg a szervezetlen cseh államalakulatot 
is összemorzsolhatná és megelégedtek azzal a reálpolitikai sikerrel, 
hogy Ausztriának a Német Birodalomhoz való csatlakozását, tehát a 
német erők egyesítését meghiúsították. Mikor Ausztria, melyet a cseh 
nemzeti mozgalom vezére, Palacky Ferenc nemcsak megtartani, de 
nem-létezés esetén megteremteni akart, magára maradt, akkor a csehek 
a német erőről lemondott, a valóságban tehát meggyengült osztrák kor
mányzat támogatására siettek, amelyben jelentékeny befolyásra és 
érvényesülésre sikerült szert tenniük. Ügyes politikával, a nagy vesze
delmek elhárítása után, most már az osztrák kormánnyal együtt, legális 
úton fogtak hozzá a feladathoz, hogy a német nemzeti gondolatot magá
tól eltaszító bécsi kormányt a pánszlávizmustól különállónak hirdetett 
ausztro-szlávizmus megteremtésével a magok székeiébe fogják.

Végül a szerb és román nemzeti függetlenség akként volt elkép
zelhető, hogy Törökország szerb és román tartományai, a Szerb Fejede
lemség, Moldva és Havasföld önállóságra tesznek szert; a nemzeti 
egység pedig akként, hogy a török uralom alatt álló szerbek egy szerb, 
a románok egy román nemzeti alakulatban egyesüljenek.

Mondanunk sem kell azt, hogy a magyarság sem a cseh, sem a 
balkáni szerb és román nemzeti függetlenség gondolatának nem állott 
útjában, mert annak a buzgalomnak, mellyel a csehek, szerbek és 
románok a magyar nemzeti függetlenség és egység ellen felvonultak, 
alapját nem a magyarság támadó kísérlete, tehát egy ez ellen támad
hatott revanche, hanem a bécsi kormánnyal kötött szövetségeik és e 
szövetségek útján konkrét előnyök biztosítása képezték. A magyar
országi nemzetiségek ugyanis 1848 tavaszán mind a történelmi magyar 
állam határain belül állították fel követeléseiket; a bécsi kormánnyal 
később megkötött megállapodásokban viszont mindenütt ott található 
a területi önkormányzat követelése, a német hivatalos nyelv haszná
latával és az osztrák összbirodalmi parlamentben való képviseltetéssel 
együtt, mi nyilvánvalóan a megegyezésnek másik oldalát képezte. A cse
heknek, szerbeknek és románoknak a magyar harctéren osztrák vezetés 
alatt való megjelenése, valamint a magyar nemzeti mozgalom elfoj
tása tehát annak az új egységes Osztrák összbirodalomnak a meg
alkotása érdekében történt, mely a német támogatásról lemondva 
egyedül nézett szembe nem-német nemzetiségeink többségével.

Az a nagy veszedelem, amelybe a magyar nemzeti mozgalom 
ezáltal került, csak akként volt elhárítható, ha vagy sikerül a nemzeti 
függetlenséget fegyverrel kiküzdeni, a mi a germán és szláv külföld 
fokozatos levonása miatt egyre kilátástalanabbá lett, vagy pedig olyan 
megállapodást sikerül kötni a nemzetiségekkel, ami azokra nézve az 
osztrák kormányzattal szemben a magyar kormányzat mellé való csat
lakozását kívánatossá tehette.

Mindkét kérdés nehéz kérdés volt, mert egyrészt mit lehetett a 
magyar függetlenség védelmére tenni a német, cseh-osztrák és orosz 
haderőkkel szemben egy mindenfelől körülzárt kis területen: a másik 
oldalon pedig mit lehetett többet Ígérni a nemzetiségeknek a területi 
autonómiánál, amit az osztrák kormány nem a magáéból, hanem a 
magyar nemzet kárára már is megígért.

Akkor, a harc és háború tüzében alig volt idő a higgadt gondol
kodásra. De ha tovább lapozzuk a régi okmányokat, akkor meglepetve 
látjuk, hogy a cseh és román politikusok, valamennyien külföldiek és 
nem magyar állampolgárok, többet követeltek a területi autonómiánál is, 
amikor helyette a magyar állam federalizálását követelték: a magyar 
politikusok pedig megfeledkeztek arról, hogy a magyar állam határain 
belül volt egy szélesebb alap is, mint amelyen Kossuth a nemzeti
ségekkel szembe került és pedig az, amelyet Széchenyi megjelölt: a 
történelmi együttélésnek feledésbe ment gondolata.
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A történelmi Magyarországon, a nemzetiségek szempontjából két
féle jogállapot alakult ki: 1. külön statuált jogokat kaptak azok, akik 
tömegben nyertek bebocsátást vagy helyezkedtek el. mint a székelyek, 
a jászok, a hunok, az erdélyi és a szepesi szászok és részben a szerbek:
2. a kormányzat türelme nyilvánult meg azokkal szemben, kik beszű- 
rődés (filtratio) útján költöztek be, vagy terjeszkedtek, mint a tótok, 
ruthének, románok és részben a szerbek. Azok a megkülönböztetések, 
amelyeket a pozsonyi és temesi gróf, az ifjabb királyság és az erdélyi 
vajdaság jelentettek, nem konstituált nemzetiségi vagy federált terü
letek, hanem csupán adminisztratív elkülönítések voltak.

Magyarország etnográfiai képe a török hódítás következtében 
lényeges átalakulást szenvedett, amely átalakulás abban foglalható 
össze, hogy egyrészt a magyarság egy az európai történelemben párat
lanul álló vérveszteséget szenvedett, másrészt hogy az elpusztult magyar
ság helyét részben a Balkán felől beszűrődő szerb és román menekültek 
foglalták el, részben pedig a bécsi kormány idegenekkel telepítette be.

Az arány ezáltal a nem-magyar lakosság javára jelentékenyen 
eltolódott, mert a nemzetiségek a magyarságot számban meghaladtak, 
további sorsuk és magatartásuk tehát éppen sokaságuknál fogva nem 
volt lényegtelen.

A magyar nemzetnek ilyen körülmények között már önéletének 
biztosítása szempontjából is a centripetális erők fejlesztése és a nem
zetiségi tömegek bekapcsolása állott érdekében; a bécsi kormány viszont 
ezzel ellentétben a magyarság ellen a nemzetiségekkel szövetkezve a 
centrifugális erőket erősítette meg.

Tagadhatlan, hogy a politikai erőknek jelentékeny helyzeti ener- 
giájok van. A centripetális mozgalom, a nemzetiségeknek a történelmi 
magyar államba való bekapcsolása nem volt másképen elképzelhető, 
minthogy a magyar állam változatlanul megmarad, tehát a nemzeti
ségek a magyar államegységen belül maradnak és a fejlődés erejénél 
fogva deferálnak a magyar nemzeti gondolatnak. Hogy az ebben való 
megnyugvás a nemzetiségekre nézve kívánatossá legyen és kívánatos 
maradjon, Széchenyi a magyarosítás helyett a magyarosodáson és a 
történelmi együttélés szélesebb gondolatán igyekezett a jövő Magyar- 
országot felépíteni, tehát kompromisszumot keresett a centripetális és 
centrifugális erők esetleges nekilendülésének végpontjai között egy
formán kiküszöbölvén úgy a fajok harcát, mint az elszakadást és fel
darabolást.

Míg a centripetális erők Széchenyit félretolták és a magyarosítás 
gyorsítását keresve rohammal akartak eléje kerülni a német és szláv 
inváziónak, addig a kívülről irányított centrifugális erők e védekezést 
megelőzve a nemzetiségi területek gyors elszállítására törekedtek. Ebben 
a fegyveres küzdelemben jelent meg a federalizálás gondolata, mely a 
kérdést az állam összetételének módosításával akarta megoldani.

A federalizmus a történelem folyamán egyes államokban talán 
egyetlen megoldási lehetőségnek bizonyult. Ha valaki Svájcból centrális 
jellegű államot akarna csinálni, az könnyen szétrobbantaná a köz
társaságot, mert Svájc sohasem volt nemzeti alakulat. Angol állam
jogászok viszont sokszor fájlalták azt, hogy Magyarország a federali- 
zálásnak ellene volt és hogy Ausztriától el akart szakadni, viszont egy
szer sem jutott eszökbe az, hogy Magyarország sohasem alkotta részét 
az osztrák államnak, hanem önálló nemzeti alakulat volt. Ugyanígy 
mindazok, akik 1848-ban Magyarország federalizálásának gondolatát 
felvetették, nem haboztak kijelenteni, hogy a megalkotandó államrészek 
élére a nemzetiségek egyike kerül, amely azután egyrészt a magyar 
fcisebbség beolvasztására törekednék, másrészt az ríj majoritás mögött 
elterülő fajrokon állam befolyása elől sem térhetne ki. Senki sem kétel
kedett abban, hogy amennyiben a keleti vármegyék román, a déli vár
megyék szerb autonom területté alakulnának, úgy lehetetlen volna el
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kerülniük azt a döntő befolyást, melyet a román igazgatás alatt álló 
Erdélyre az aldunai román fejedelemségek, a szerb igazgatás alatt álló 
ú. n. Yojvodinára pedig a balkáni szerb fejedelemség gyakorolnának. 
Vagyis a federalizálás 1848-ban is csak átmenetnek volt tekinthető a 
magyar állam együvé tartozása és feldarabolása között. Ha hozzá
tesszük, hogy a csehek a felsőmagyarországi tótokra való tekintettel 
kapcsolódtak be a vonatkozó tárgyalásokba, úgy már ebben a tény
ben megállapítható a külföldi befolyás, mert a csehek osztrák, a tótok 
ellenben magyar állampolgárok voltak. Ami lényeges különbség, mert 
az ezen alapon federalizálandó Magyarországban északon osztrák-cseh, 
keleten és délen balkáni kormányok nyertek \olna intézményes be
folyást és rendelkezést.

Az 1848. áprilisi törvényeknek súlyos szerkezeti hibájokat képezte 
az, hogy bár azok a magyar állam minden egyes polgárának egyenlő 
jogokat biztosítottak, e jogokat nem körvonalazták és nem alkalmazták 
az egyes nemzetiségekre vonatkozólag. Viszont a bécsi kormány először 
a nemzetiségekkel állapodott meg, egyenként és külön-külön, miáltal 
az áprilisi törvények általános rendelkezéséi illuzórikussá tette. Teleki 
László gróf, a Honvédelmi Bizottmány párisi megbízottja észrevette 
és áthidalni törekedett a centripetális és centrifugális erők összeütkö
zése által létrehozott szakadást, neki azonban a magyarországi nemzeti
ségek képviselői nem állottak rendelkezésére, hanem csupán azok az 
idegenek, akik a federalizálás gondolatával, az ellentét kihasználása 
útján, saját kormányaik részére igyekeztek Magyarország területén 
befolyást biztosítani.

A federalizálás gondolata szintén azoktól indult ki és az első ilyen 
irányú cikket a bukaresti forradalmi kormány párisi megbízottja 
helyezte el 1848 végén a Revue des deux mondes folyóiratban. Teleki 
mégis belement a tárgyalásokba, mert szükségét érezte annak, hogy az 
áprilisi törvények pótlására valami történjék, de tárgyalásaiba bekap
csolni törekedett a Magyarország területére nem aspiráló lengyeleket is.2

1849 március 7-diki jelentésében kormányának azt az ajánlatot 
tette, hogy ha nem sikerülne Ausztriát megverni, akkor igyekezzék 
megegyezni a magyarországi nemzetiségekkel akként, hogy „Magyar- 
országot a konfederáció bázisán rekonstituálják.“ A vonatkozó levelezés 
lebonyolítását titkára, Szarvady-Hirschl végezte, akinek március 19-én 
Zamoyski grófhoz intézett levelét Ghica román emigráns tette közzé 
emlékirataiban (Függelék. — 1. Okmány). A levél teljes kibékülést 
ajánlott fel a magyarországi nemzetiségekkel és egyben javaslatot is 
tett a monarchia — és nem Magyarország — federalizálására.

Ügylátszik, a tárgyalások folyamatban voltak, mert Teleki május
14-diki jelentésében beszámolt azokról. E levél (Függelék. — II. Okmány) 
különösen fontos azért, mert a kisebbségi jogok első módéin kodifiká- 
ciójának tekinthetjük. Négy nappal azután, május 18-án valóban meg
tartatott egy értekezlet Párisban, Czartoryski herceg lakásán, amelyen 
resztvettek a házigazdán kívül, Teleki gróf, Szarvady-Hirschl, Pulszky 
Ferenc londoni magyar megbízott és Rieger cseh politikus. Az itt alko
tott határozatokat jegyzőkönyv formában leközölte francia eredetiben 
Ghica emlékirataiban (Függelék. — III. Okmány). A titkos értekezletről 
egyébként két diplomáciai jelentést ismerünk. Az egyiket (Függelék. — 
iV. Okmány) Hübner párisi osztrák nagykövet 1849 szeptember 13-án 
intézte Schwarzenberg herceg osztrák miniszterelnökhöz; a bécsi állam
levéltárban levő kiadatlan okmányt a mellékletben közöljük A másikat

2 A részletekről a korabeli emlékiratokon kívül legújabban Ber- 
zeviczy Albert: Az absolutismus kora Magyarországon 1849—1865.
I. kötet. Budapest, 1922. 388—89. 1. Horváth Jenő: Magvar diplomácia 
1815—1918. Budapest, 1928. 59—60. 1.



a müncheni államlevéltárból Marczali Henrik professzor közölte a 
P e s t i  H í r l a p  1927 november 13-diki számában (Függelék. — V. Okmány). 
Ez utóbbi jelentés részben megegyezik Hübner jelentésének mellék
letével, de rövidebb annál. A két utóbbi jegyzőkönyv-példány 1849 
július 22-én, a Magyarországba utazó Chlapicky lengyel ügynöknek 
Breslauban történt elfogatásakor került a bécsi kormány kezébe. Újab
ban előkerültek Riegernek az értekezletre vonatkozó két levele is. 
melyekben (Függelék. — VI. Okmány) attól való félelmében, hogy az 
éitekezleten való jelenléte miatt otthon kellemetlensége történnék. 
Pinkas dr. bécsi ügyvédet arra kérte fel, keresse fel Bach igazságügy
minisztert és biztosítsa őt arról, hogy az erről esetleg a bécsi kormány 
kezébe került jelentéseknek az ő személyére vonatkozó részletei a tény
állással ellenkeznek. Arra kérte, hogy ha esetleg atyai jóakarója, 
Palacky, szintén Bécsben volna, menjenek együtt az igazságügyminisz
terhez és járják ki. hogy Riegert bántódás ne érje.

Amíg tehát Teleki május 14-diki levele Kossuthhoz érkezett, addig 
a 18-diki ülés jegyzőkönyve csak a szabadságharc után vált ismeretessé.

Az elmondottakat egybefoglalva megállapíthatjuk, hogy a Magyar- 
ország federalizálására vonatkozó törekvésekben két ellentétes irányzat 
volt észlelhető. A cseh, szerb és román politikusok a federációt Ausztria 
védősége alatt vagy Ausztria nélkül Magyarország felosztása mellett 
akarták megvalósítani; Teleki László gróf viszont csak azzal volt haj
landó magáévá tenni a nemzetiségi autonómia javaslatát, ha egyrészt 
a magyar lakosság jogai biztosíttatnak, ha a tótok mögött Csehország, 
a délvidéki szerbség mögött a délszláv területek és az erdélyi románság 
mögött Havasalföld Magyarországgal federálnak.

F ü g g e l é k .  — O k m á n y o k .

I. Páris, 1849 március 9.
S z a r o a d y  F r i g y e s  kÖ D etségi  t i t k á r  Z a m o y s k i  g r ó f h o z .  — Közölte G h i c a J . :  
Amintiri din pribegie dupa 1848. Bukarest, 1889. 179—185. 1. Angol for
dítását S c h le s in g e r  M.: The War in Hungary, 1848—49. London, 1850.
II. kötet. 329—34. 1.

,,Paris, le 9 Mars 1849.
Monsieur !
En répondant à votre invitation flatteuse, de vous faire connaître 

les intentions du gouvernement hongrois et surtout des Magyars, 
vis-à-vis des éléments Slaves du Royaume de la Hongrie, je ne fais 
que remplir un devoir sacré. Puissent ces lignes être accueillies par 
ceux à qui elles s’adressent avec tant de bienveillance qu’elles ont été 
écrites avec sincérité.

L’union étroite des peuples promettait de devenir la devise du 
nouveau temps, la politique exclusive des Cours semblait avoir fini son 
rôle, mais les tristes événements dont presque tous les pays formant 
le territoire de la monarchie tour à tour sont devenus le théâtre, ont 
cruellement désabusé ces espérances.

L’avenir nous laisse encore une possibilité de réparer le mal; c’est 
la suppression de toute jalousie de nationalité, c’est la réconciliation 
sincère de toutes les nationalités intéressées.

Que de notre côté ce désir est sincère je veux le prouver, parceque 
je laisse tomber un voile sur le passé. C’est un sacrifice de se taire sur 
les causes d'un combat qu’on croit être un juste combat et d’abandonner 
ainsi le terrain au raisonnement du parti adversaire. Tâchons de nous 
faire mutuellement ce sacrifice!



Il est toutefois nécessaire de remarquer que les principes exposés 
► ci dessous et que je ploclame sans crainte comme ceux de notre gonver-
[ nement ne sont pas d’aujourd’hui. Le ministère hongrois leur aurait 
r voulu rendre hommage dès son avènement. Si pourtant sa bonne volonté 
[ ne fut pas couronnée du succès attendu, la raison en doit être cherchée 
) dans des événements d’avant Mars, et dans leur habile exploitation de la 
[ part de l’Autriche.

Le gouvernement hongrois avait toujours l’égalité des nationalités 
) devant les yeux et la Constitution particulière à la Hongrie lui aurait 
) de faire une réalité de ce principe.

L’homme qui encore aujourd’hui est à la tête du gouvernement 
1 hongrois, avait déclaré solennement à la dernière Diète de Pesth que la
1 Hongrie ne s’opposerait nullement à l’indépendance complète de la
) Croatie, si les Croates formataient cette indépendance comme condition 
) de leur amitié.

Le gouvernement hongrois aurait été également prêt de faire aux 
' Serbes toutes les concessions possibles, s’il avait pu se faire entendre. 
) Chez les Serbes les difficultés que nous avons rencontrées à l’égard des 
s autres nationalités Slaves, furent augmentées par l’influence insurmon- 
t table des Serbes Turcs. C’est comme si les Polonais où les Tchèques se 
1 laissent influencer par les Russes. Des dialecticiens sagaces pourraient 
I peut-être découvrir quelque homogénéité d’intérêts nationaux, mais
î toute union avec les autres nationalités, même avec les nationalités
< slaves, deviendrait impossible par une telle alliance.

Je ne veux nullement mettre en doute que les Serbes Turcs, ne 
1 fussent pas conduits par un noble élan de nationalité, mais je veux
) constater un fait qui devait nécessairement empêcher nos intentions
1 pacifiques. Ces intentions pacifiques existent et aujourd’hui plus
0 qu’autrefois. Le gouvernement hongrois veut sincèrement la paix avec
1 les Serbes, et il serait prêt d’appuyer la création de la „Voévodina
l Serbska“. A cet égard il ne pourrait s’élever de débat sérieux entre 
i nous que concernant les limites de cette Voévodina. Ces limités 
) devraient être indiquées par le même droit au nom duquel les Serbes
j réclament la création de la Voévodina. par le droit de l’égalité des
i nationalités.

Les slovaques auraient trouvé dans le système de municipalité, 
) dans le jury, dans le représentation nationale, les garanties nécessaires,

[ et la liberté de l’enseignement et des cultes aurait dû chasser les derniers 
doutes dans notre sincérité!

Aux Valaques, pour ne pas les oublier dans cet exposé, on avait 
1 fait toutes les promesses possibles dans la personne de leur Evêque

I Sehaguna. Mais tout été inutile. Nous voyons agir chez cette nationalité 
des causes pareilles que chez les Serbes. Les Valaques des Principautés 
du Danube, dans une jalousie aveugle, avaient excité leurs frères 
contre le gouvernement hongrois.

Celui-ci fut poussé au combat, mais toujours il s’est montré prêt 
» de donner la main à la réconciliation. Sa victoire même ne serait pas
[ une défaite de la nationalité Slave dont la réconciliation et non l’oppres

sion doit être le but du gouvernement hongrois. Cette réconciliation est 
un principe de vie suffisamment reconnu par lui.

Notre invitation adressée à votre noble compatriote le général 
Dembinski, de se rendre en Hongrie, pourrait vous garantir de la 
sincérité de ces sentiments. Nous, les représentants du gouvernement 
hougrois, le comte Ladislas Teleki à la tête, nous n’avons pas hésité 
un moment d’adopter le programme du brave général, publié depuis 
par les journaux, de l'adopter au nom du gouvernement hongrois. Cet 
acte vous prouvera que les intentions actuelles du gouvernement 
hongrois à l’égard des Slaves sont loyales, si vous vouliez même con
tester la loyauté de ses intentions antérieures.



Le gouvernement est donc prêt à mie réconciliation sincère avec 
les nationalités Slaves qui dans ce moment lui fout la guerre. Il est 
prêt de réaliser l’égalité de tontes les nationalités. La langue magyare 
n’aurait la préférence qu’à la Diète générale. Si la Croatie doit prendre 
part à celle-ci cela devrait être décidé par ce pays lui-même, jusqu’à 
ce que la majorité de toutes les nationalités également représentées 
n’opterait autrement. Mais le territoire de la Hongrie, de la Croatie et 
de la Transylvanie ne pourrait être lié avec les autres classes hérédi
taires que par l’union personelle du souverain.

Une telle reconstitution des rapports mis en question aujourd’hui 
serait d’autant plus recommandable qu’elle est la plus naturelle et par 
conséquent la plus durable, sans entraver le développement indépendant 
des autres provinces.

Elle serait la plus naturelle, pareeque les habitants du territoire 
hongrois, dans la plus large signification du mot, c’est-à-dire y compris 
la Croatie et la Transylvanie ayant les mêmes intérêts matériels et 
moraux. Ce territoire forme une unité naturelle consolidée encore par 
l’influence d’une commune histoire.

Cette reconstitution serait la plus durable parcequ’elle ôterait à 
la politique Autrichienne les moyens de se servir des partis différents 
de la Monarchie les uns contre les autres.

Elle n’empêcherait pas le développement indépendant des autres 
États, tandis que tout autre plan de réorganisation discuté jusqu’à 
présent par la presse entraversit l’avenir de toutes les provinces.

Une telle réorganisation serait favorisée par l’Allemagne.
La Monarchie formerait une confédération dont tous les membres 

se garantiraient le maintien mutuel de leurs droits. Un groupement 
naturel indiqué par l’histoire faciliterait ce maintien, pareequ’une 
collision serait presque impossible.

Toute autre position vis-à-vis de l’Autriche ne pourrait nous être 
imposée que par la force des armes. Si une telle position serait durable, 
si elle serait avantageuse pour les autres pays, je le soumets à votre 
appréciation.

C’est ainsi à peu près que je m’imagine une transaction p a c i f i q u e .  
Que le parti qui décide aujourd’hui du sort de l’Autriche refléchisse 
bien avant de se lier à jamais. Si une fois les armes autrichiennes 
auront vaincu en Hongrie, il sera trop tard pour nous totis.

Agréez, etc. etc.
F r é d é r i c  S z a r v a d y

Secrétaire de la Légation Hongroise.“

II. Paris, 1849 május 14.
T e l e k i  L á s z ló  g r ó f  l e v e l e  K o s s u t h  L a jo s h o z .  — Eredetije a Magyar 
Nemzeti Múzeum Levéltárában. Vörös Antal Gyűjtemény. 1509. sz.

„A népek nemzetiségi életet is kívánnak élni. Oly rendszert kellene 
állítanunk, mely által a nemzetiség egysége hiányát az egyéni és nem
zetiségi jogok egyeztetése és méltánylata által pótolják. Magyarország
nak kettő közt van választása; vagy a Corpus Jurisra állva, határait 
úgy, amint volt, megtartani igyekezni, nem gondolva a fajok félté
kenységével. s úton borostyán sok lehet, de csak hadi, élet megállapítva, 
de csak szűk; áldozat vérben és vagyonban tömérdek: s a bér? n é h á n y  
é n i  b i z o n y t a l a n  j ö v ő .  S ha elveszünk, emlékezni fog rólunk a törté
nészet, de Európa siratni nem. A másik, mit választhatunk, a Corpus 
Jurisból valamit áldozni, s nemcsak Horvátországra nézve, de a szerbek 
és oláhokra nézve is kibékülni a v a j d a s á g g a l ,  annak összes közgyűlést 
engedni, valamint az oláh fajnak is belső administratiót, statutarius 
jogot, széles értelembeli municipális garantiákat, mindig vigyázva arra.
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hogy magyar és német faj, amennyire lehet, ne vétessék alá oláh vagy 
szerb jurisdictiónak, s oly feltétel mellett, hogy legfelsőbb kormányban, 
országgyűlésben Magyarhonnal egyet alkotandnak, és országyűlésünk 
nyelve magyar leend. Még a kormánynál is lehetne külön osztályt 
csupán szerb és oláh tárgyakra alakítani, s ha ezen kívül még nép
nevelés, communális rendszer, vallásügy, igazságügyre nézve, valamint 
azon nyelvekre nézve is, melyekben a szláv fajú megyékben beszélni 
szabadjon, és tökéletes nemzetiség elvét kimondjuk s megalapítjuk, azt 
hiszem leraktuk Magyarországra nézve a legfényesebb jövőnek alapját; 
minden fajok nemcsak Magyarhonban, hanem azok melyek eddig igé
nyeinken kívül állottak, sóvárogva fognak felénk tekinteni, és örömmel 
fogják Magyarországot elfogadni, mint egy jövendőbeli dunai confoe- 
deratiónak központját és királynéját, melynek hatalma örökre meg- 
törendi az abszolutizmus szörnyetegét és mely a Balticumtól a Fekete
tengerig terjedend. E confoedératiónak különféle láncszemei lehetnek; 
az elsők az eddig hozzánk tartozó népeket füzendik össze, Oláhország, 
Szerbia, Bulgária képezendné később azon részt, melynek kapcsai 
Magyarhonnal tágasabbak. Csehország és Morva tán még tágasabb 
kapoccsal volnának Magyarhonhoz fűzve, míg utoljára ezen kapcsok 
legtávolabb fokozatán a kapocs csak a külügyek egyeztetésében állana. 
S ez az út mit kíván? egy kis önlegyőzést, melynek bére hallatlan 
dicsőség és élet leend.“

III. A párisi nemzetiségi értekezlet.
1849 május 18.

/. Ghica János és Pulszky Ferenc példányai.
Közölte Ghica Amintiri din pribegia dupa 1848. Bukarest, 1889. 
396—402. 1.

„Procès verbal de la Conférence tenne à  Paris par MM. le Prince 
Czartorysky, Szarvad y, Pulsky, Teleki, etc.

Dans une conférence qui eut bien chez S. A. le Prince A. Czar
torysky et à laquelle prirent part Mr. le Comte Teleki envoyé du 
gouvernement Hongrois auprès la République Française, Mr. Szarvady 
secrétaire de la dite légation Hongroise, et Pulsky agent Hongrois en 
Angleterre, ainsi que Mr. Rieger député Tschech à la dernière diète 
générale de l’Empire d’Autriche, homme influent dans le parti national 
de son pays.

On discuta et examina les arrangements à prendre les concessions 
mutuelles à faire tant de la part des Madjars, que de la part d’autres 
populations de la Hongrie, afin d’assurer la paix intérieure de ce pays, 
et réunir toutes ses forces contre les armées coalisées de l’Autriche et 
de la Russie.

La question une fois posée, elle en fit naître une nouvelle, dont 
la solution préalable parut indispensable. La dite question préalable 
serait de savoir, où devrait s’arrêter la guerre de la Hongrie contre la 
cour de Vienne, ou pour mieux dire, que ferait-on de l’Empire d’Autriche 
après une victoire définitive? Cette même question fut déjà posée par 
des personnes marquantes à Mr. Pulsky à Londres.

Et il a été reconnu en principe:
Attendu que — la Maison de Habsbourg a perdu la confiance et 

l’attachement des peuples soumis à son sceptre;
attendu que — le prestige dont elle s’entourait et qui lui four

nissait les moyens de gouverner, se trouve maintenant discipé;
attendu que — par cela même, la maison de Habsbourg ne saurait 

plus être qu’un danger constant pour les libertés et les doits sacrés 
H áborús felelősség  16
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des différentes nations, qui composent encore la Monarchie Autrichienne, 
telle qu’elle existe;

attendu que — le maintien d’une agloinération de peuples qu’aucun 
motif n’appelle à vivre sous un centre commun, ne saurait être maintenu 
sans léser les voeux, les influences, les intérêts et les doits de ces mêmes 
peuples.

Le déchéance de la Maison de Habsbourg et la dissolution de son 
Empiie accomplies moralement par le fait seul de la désaffection 
générale devient aujourd'hui une nécessité tant pour la Hongrie que 
pour les peuples soumis au sceptre de l’Autriche, ce serait donc le but 
de la guerre contre la cour de Vienne, que les Hongrois et leurs alliés 
devraient chercher à atteindre.

Mais attendu que — l’intérêt général de l’Europe demande 
l’existence d’un état puissant et intermediaire entre la Russie, la Tur
quie et l’Europe occidentale;

attendu que — une partie des peuples composant aujourd’hui la 
Monarchie Autrichienne, tels que: les Bohèmes, Moraves, Silésiens, Illi- 
riens et sauf réserve les Galiciens, seraient disposés et trouveraient 
leur intérêt à former conjointement avec la Hongrie reconstituée un 
état fédératif ;

attendu que — cet état constituée sur des bases d’équité et de 
justice pourrait réunir les éléments de force et de puissance propres à 
répondre à l’intérêt Européen qui’il aurait à sauvegarder.

Il a été reconnu en principe, que c’est à la Hongrie qui par sa 
lutte glorieuse contre l’Autriche, s’est déjà assuré le droit d’initiative 
dans toutes les combinaisons d’intérêt commun pour les dits peuples, 
qu’il appartient d’inviter par un acte solennel et dans un moment 
opportun les peuples de la Monarchie Autrichienne à former d’un 
commun accord une nouvelle fédération, laquelle sans toucher en 
quoique ce soit à l’autonomie des états fédérés pourrait néans moins 
assurer à cette nouvelle fédération le degré indispensable de force et 
de puissance.

Il a été reconnu en outre, que les populations Italiennes et Alle
mandes de la Monarchie, dont les intérêts et les voeux sont nécessaire
ment différents de ceux des populations précitées devraient être laissées 
parfaitement libres de se constituer séparément de la nouvelle fédération 
et de se réunir chacune comme elles l’entendraient, les uns aux autres 
allemands de Francfort, les autres à un état Italien.

Ces points ainsi résolus quant au principe, on examina la question 
intérieure de la Hongrie.

Les membres de la légation Hongroise ont témoigné qu’en autant 
que les dispositions de leurs compatriotes Madjars et les intentions du 
gouvernement et de la Diète Hongroise leur étaient connues, ils croyaient
Sou voir assurer, qu’on était prêt à reconnaître aux nationalités non 

[adgiares de la Hongrie tous les droits qu’en bonne justice elles seraient 
fondées à reclamer. D’après l’opinion de ces Messieurs les nationalités 
non Madgiares de la Hongrie présentaient deux catégories distinctes, 
savoir: les nationalités bien définies pour les limites des pays qu’elles 
occupent et par les traditions d’une existence à part, et les nationalités 
mains développées et non compactes. Dans la première catégorie se 
trouvent la Croatie, la Vajevodyna et les Roumains; dans la seconde 
les Slovaques et les Allemands.

D’après le témoignage des Messieurs de la légation Hongroise les 
Madgiars seraient décidés à laisser aux peuples de la première caté
gorie toute leur autonomie et de ne les rattacher à la couronne de 
Hongrie que par un bien fédéral. Sauf toute fois les stipulations à 
faire pour l’entretenir d’un flotte commune la construction des voies 
de communication et les garanties d’un commerce libre.

Ces points principaux en ce qui concerne les grandes fractions



[ réglés resteraient à résoudre la question des frontières militaires, 
i Messieurs de la légation Hongroise déclarent qu’on veut laisser aux 
t frontières la liberté de rentrer sous la loi commune et de se réunir aux 
r populations civiles de leurs pays respectifs, ou de continuer, si bon 
I leur semble, le régime militaire — mais qu’on ne saurait le leur imposer 
i sous aucun prétexte ni par aucune raison quelleconque.

Pour les populations comprises dans la seconde catégorie Messieurs 
) de la légation Hongroise prétendent, qu’en leur assurant une adininis- 
t tration propre, c’est-à-dire, dont le personnel serait composé de leurs 
i nationaux, une justice rendues par les magistrats indigènes, le libre 
i usage de leur langue dans les écoles, dans l’administration et dans les 
1 tribunaux, des institutions communales analogues à leurs habitudes 
3 et à leur état social, et la libre exercise de leur culte, on aura rempli 
b à leur égard tout ce que la justice et l’équité la plus stricte peuvent 
3 exiger, et qu’en avançant au delà de cette limite on mettrait la pertur- 
1 bation et l’impuissance au sein de l’état sans satisfaire aucun voeu 
il légitime, aucun besoin réel.

Ces assurances de la part de Mrs. de la légation Hongroise ont 
q paru à S. A. le Prince A. Czartoryski et Mr. Rieger attaché aux intérêts 
b des populations non Madgiars de la Hongrie, très satisfaisantes et con- 
1 formes aux voeux connus de ces populations, par conséquent propres 
é à les amener à des voies de conciliations.

Et il a été convenu d’un commun accord:
1. Que la Diète Hongroise devait formuler dans un acte officiel 

» et solennel les déclarations ci-dessus indiquées, et que les populations 
n non Madgiars de la Hongrie devaient les accepter avec satisfaction et 
o confiance et tourner dorénavant leurs armes et leurs efforts contre 
'I F ennemi commun, c’est-à-dire contre la coalition Austro-Russe;

2. Qu’il était par conséquent du devoir et de l’intérêt des vrais 
& amis de la liberté dans cette partie de l’Europe et particulièrement de
0 ceux dont les intérêts nationaux y sont engagés de redoubler d’efforts
6 afin d’assurer ce résultat dans le plus bref délai.“

IV. Péris, 1849 szeptember 13.
5 Hübner párisi osztrák nagykövet jelentése Schwarzenberg herceghez. 
-  — Bécsi Államlevéltár. Külügyminisztérium.
7 Nr. 49. Litt. G. Bericht. Paris, le 13. Septembre 1849.
B Hubner à Schwarzenberg.

Mon Prince!
L’insurrection de Hongrie n’a jamais vivement ému le public 

d français, soit qu’il est trop préoccupé de ses propres maux, soit qu’il 
é a perdu le goût des révolutions, depuis que celle de Février est venus 
b détruire son bien-être réduire la France à l’état d’impuissance et de 
il misère où nous la voyons aujourd’hui. Il en est autrement en Angleterre. 
J Là, l’esprit public, toujours sage et réservé quand il s’agit des affaires 
b du pays, toujours fantasque et disposé à se laisser aller à des rêves 
a chimériques vis-à-vis de l’étranger, poussé, de plus par les efforts que,
1 sous le patronage de Lord Palmerston, les ágens des Kossuth ne cessaient 
) de faire avec une activité et une intelligence incontestables — en 
i Angleterre presque toutes les classes de la société ont pris fait et cause

n pour la révolution magyare.
Des personnes qui arrivent de Londres m’assurent que l’agitation 

I hongroise continue toujours. D’ ailleurs, les feuilles publiques en font I foi. Je prends la liberté de Vous transmettre sous ce pli, mon Prince, 
■ deux coupons de journal contenant des articles dont surtout celui de 
I l’Obseroer est digne de fixer Votre attention.

16’
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Quelques journaux fiançais ont donné d’après le Correspondant 
autrichien le procès-verbal d’un conciliabule tenu ici le 18. Mai, chez le 
Prince Czartoryski, par ,,1’Ambassadeur de Hongrie“, Mr. Rieger et 
d’autres émigrés révolutionnaires. L’espèce d’apologie que le Nestor de 
l’émigration polonaise a fait insérer dans le Journal des Débats de ce 
matin constate l’authenticité de cette étrange pièce tout en cherchant 
à en atténuer la portée. Ce dont il sera, ce me semble, bon de prendre 
acte, c’est la part qu’y a prise le chef du parti tchèque de feue la 
Diète de Kremsier. D’après des renseignemens sûrs que il y a peu de 
semaines je me suis procurés sur son compte, l’ex — député bohème est 
fort découragé. Réduit aux libéralités de la caisse très epuisée de la 
propagande, n’ayant trouvé près du gouvernement ni sympathies, ni 
secours, il maudit la France et le pouvoir actuel. De plus, la peur s’est 
emparée de lui. Il craint que le bras de la justice ne l’atteigne même 
dans ce pays-ci, peu hospitalier aujourd’hui pour les hommes de son 
éspèce; et tout en conspirant avec les ennemis de l’Autriche, il recherche 
les compatriotes qui viennent visiter Paris pour s’exhaler en excuses 
et protester de son innocence. Les émigrés révolutionnaires sont un 
peu comme ont été les lépreux du moyen-âge. Ils inspirent du dégoût 
que de la compassion. Il y a encore entre eux une autre analogie. Le 
mal des uns comme des autres est contagieux et incurable.

Agréez, mon Prince, les assurances de mon profond respect.
Hübner.

Annexe au Rapport. Nr. 49. Litt. G. Journal du Débats, du 13. sept.
Les journaux de Vienne publient une espèce de document qu’ils 

disent avoir été saisi chez un émissaire polonais, et d’après lequel une 
conférence aurait eu lieu à Paris, au mois de Mai dernier, entre les 
représentans de la Hongrie insurgés à l’étranger et le Prince Adam 
Czartoryski, stipulant au nom des peuples slaves soumis aujourd’hui 
à l’Autriche. Les journaux autrichiens font et feront encore de ce 
prétendu document un texte d’accusation contre le vénérable prince 
Czartoryski, et nous craignons bien que le gouvernement autrichien 
n’y puise un prétexte de quelque mesure de rigueur. Il suffit cependant 
d’un moment de réflexion pour ôter à ce prétendu procès-verbal d’une 
conférence le caractère qu’on serait porté ailleurs à lui attribuer.

Il nous paraît fort naturel que les répresentans officiels ou non 
des différens peuples slaves, de Roumains, des Maggyars, présens à 
Paris, cherchent à voir l’illustre émigré, qu’ils entretiennent avec lui 
des rapports de confiance, et qu’en présence d’un évènement aussi grave 
que la lutte de Hongrie, toutes les éventualités de la guerre aient été 
le sujet de quelques entretiens plus ou moins intimes. Mais vouloir 
inférer de la pièce saisie qu’une conférence en règle ait eu lieu entre 
les délégués hongrois et le prince Czartoryski, c’est vouloir ériger des 
feuillets de calepin en lettres officielles ou en notes diplomatiques: 
c’est en même temps faire injure au bon sens du prince Adam Czar
toryski que de supposer qu’avec sa vieille expérience des affaires, il 
ait voulu stipuler de son propre mouvement, au nom des populations 
slaves soumises à l’Autriche, et disposer en quelque sorte de l’empire 
d’Autriche, quand il est encore tout debout.

Voici ce qu’on lit dans la Presse de Vienne du 6. septembre:
„On sait que le 22. juillet un émissaire de la centralisation polo

naise, nommé Czlapiki, a été arrêté, et que l’on a saisi chez lui des 
papiers iinportans, parmi lesquels se trouvait le procès-verbal d’une 
conférence tenue le 18. mai dernier chez le prince Adam Czartoryski, à 
Paris. Le Correspondant autrichien donne l’extrait de ce document:

„Dans une Conférence qui a eu chez le prince Adam Czartoryski, 
et à laquelle ont pris part le comte Teléki, ambassadeur hongroise-
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; auprès de la République française. MM. Szarvady, secrétaire de 
i l’ambassade hongroise, et Pulszky, agent hongrois en Angleterre, ainsi 
• que M. Rieger, député tchèch à la dernière Diète générale de l’empire 
i d’Autriche, homme très influent auprès du parti national, on a examiné
> et développé les concessions à faire réciproquement et les conventions 
i à conclure de l'a part des Maggyars et des autres populations de la 
[ Hongrie pour consolider la paix intérieure et réunir toutes les forces
> contre les armées alliées de l’Autriche et de la Russie.

„Cette question une fois posée en amena une autre dont la solution 
} préalable parut indispensable: comment la guerre contre Vienne devait- 
i elle finir, ou, pour mieux dire, que devait-on faire de l’empire 
) d’Autriche après la victoire complète: La même question fut fait par 
) des personnages importans à Pulszky, à Londres, et il fut admis en 
I principe que la maison de Habsbourg ayant perdu la confiance et 

l’attachement des peuples soumis à son sceptre; que les artifices à 
I l’aise desquels elle gouvernait ayant disparu, et qu’ainsi cette maison 
1 pouvant mettre en danger continuel les libertés et les droits sacrés des 
:> différentes nations qui sont les élémens de la monarchie autrichienne; 
I la déchéance de la maison de Habsbourg et la dissolution de son 
d empire étant déjà achevées moralement par le seul fait de la désaffec- 
t tion générale, le but de la guerre contre la cour de Vienne, but auquel 
b devraient viser les Hongrois et leurs alliés, devait être le renversement 
b de cette maison.

„Mais comme l’intérêt général de l’Europe demande l’existance 
b d'un État puissant situé entre la Russie, la Turquie et l’Europe
0 occidentale; vu qu’une partie des peuples qui constituent aujourd’hui 
J la monarchie autrichienne, à savoir, les Bohèmes, les Moraves, les Silé- 
;g siens, les Illyriens, et sous réserve les Galliciens, pourraient désirer
1 former avec la nouvelle Hongrie un État fédératif, après que cet État 
a constitué sur la base de l’égalité et de la justice aurait réuni les forces 
s et la puissance en harmonie avec l’intérêt européen qu’il devrait garantir, 
o on à reconnu en principe que la Hongrie, qui s’était déjà assuré par 
i8 sa lutte glorieuse contre l’Autriche de droit de proposition dans les 
n mesures communes auxdits peuples, pourrait, par un acte solennel et 
fa dans un moment opportun, inviter le peuple de la monarchie autri- 
b chienne à former, par un accord commun, une nouvelle fédération 
p qui, sans attaquer l’indépendance des États alliés, serait cependant en 
h inésure de lui assurer un dégré indispensable de force et de puissance; 
:o on a reconnu en outre qu’il devait être libre aux populations italiennes 
fs et allemandes de la monarchie, dont les intérêts et les voeux diffèrent 
b de ceux des populations soumises à la domination autrichienne, de se
0 constituer en États séparés de la nouvelle fédération, et de se rallier, 
il les uns au centre allemand de Francfort, et les autres à un État italien.

„On examina ensuite la question intérieure de la Hongrie. Les 
n membres de la légation hongroise déclarèrent que la Hongrie était 
q prête à reconnaître aux nationalités non maggyares de la Hongrie tous 
u leurs droits légitimes. Ces nationalités se divisent en deux catégories: 
p celles des frontières auxquelles les traditions donnent une existence 
18 séparée, et les nationalités moins développées et non compactes. Dans 
ü une des catégories se trouvent la Croatie, la vayvodie serbe et les 
fl Roumains; dans la seconde, les Slovaques et les Allemands. Les Maggyars 
b accorderont à la première catégorie l’autonomie, et ne la rattacheront 
b à la Hongrie que par un lieu rédéral, sous réserve de certaines stipu-
1 lations pour l’entretien d’une flotte commune, l’établissement des voies 

et communications, et la garantie du commerce libre.
i „Restera la question de la frontière militaire. Les habitans pour

ront rester sous le régime militaire ou se rattacher à la population 
civile de leurs pays respectifs. Quant à la deuxième catégorie on 
laissera aux habitans une administration spéciale, savoir: la justice, la
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langue nationale dans les écoles, les tribunaux, les institutions communales 
et la liberté du culte; mais leur existence particulière se bornera à 
cela. Ces assurances ont satisfait le prince Czartoryski et M. Rieger. 
On à donc décidé que la Diète hongroise publierait cette déclaration 
dans un acte officiel solennel, et que les populations non maggyares 
de la Hongrie les acceoteront avec confiance et satisfaction, et tour
neront à l’avenir leurs armes et leurs efforts contre l’ennemi commun, 
c’est-à-dire la coalition austro-russe. Aussi on devra redoubler d’efforts 
en faveur de la liberté et des intérêts nationaux, pour atteindre ce 
résidtat le plus promptement possible.“

V. A Chlapickynál talált jegyzőkönyv.
M a r c z a l i  H e n r i k  közlése és fordítása, Pesti Hírlap, 1927. november 13.

„Egy C r a v e n y c z k i  Ádám herceg őfőméltóságánál tartott tanács
kozáson, melyen gróf T e l e k i  László magyar követ, S z a r v a d y  úr, e 
követség titkára, P u l s z k y  úr, Magyarország ügynöke Angliában, továbbá 
R i e g e r  Ferenc László úr, a cseh nemzeti pártok igen befolyásos tagja, 
az utolsó (kremsieri) birodalmi gyűlésen képviselő, vettek részt, sorra 
fejtegették a magyar, valamint Magyarország többi népessége közt 
kötendő megállapításokat és kölcsönös engedményeket. Az a célunk, 
hogy az ország belső békéjét helyreállítsuk és minden erőt Ausztria és 
Oroszország szövetséges hadai ellen egyesíthessünk.

Mihelyt ez a kérdés fel lön vetve, egy másikhoz vezetett, melynek 
megoldása el nem halasztható. Ez az előzetes kérdés a következő: hol 
és mikor érjen véget Magyarország küzdelme a bécsi udvar ellen? 
Vagy jobban mondva, mi legyen végleges győzelmünk után az osztrák 
birodalomból? Ezt a kérdést jelentékeny férfiak már felvetették Pulszky 
úr előtt és elvben el is fogadták.

Mivel a Habsburg-ház elvesztette a jogara alá tartozó népek 
bizalmát és ragaszkodását; mivel az a szemfényvesztés, mellyel körül
vette magát és mely meghozta neki az uralmához szükséges eszközöket, 
már szétfoszlott; mivel már csak ezért is folytonosan veszélyezteti 
azoknak a különböző nemzeteknek szabadságát és szerzett jogait, melyek 
mai állapotában alkotják a monarchiát; mivel oly népek összehalmo- 
zódása, kiknek épen nincs oka arra, hogy egy közös központ alatt élje
nek, nem tartható fenn az illető népek kívánságainak, érdekeinek, ösz
töneinek és jogainak sérelme nélkül.

Már maga az általános elidegenedés ténye, ami erkölcsileg végre
hajtja a Habsburg-ház trónfosztását és birodalmának felbomlását és 
így szükséges úgy Ausztriára, mint Magyarországra nézve: ez lenne 
végső célja a bécsi udvar ellen a magyarok és szövetségeseik által 
viselt és viselendő háborúnak.

De mivel európai általános érdek követeli egy hatalmas állam 
létezését, egyrészt Oroszország és Törökország, másrészt nyugati Európa 
közt; mivel továbbá a mai osztrák császárságot alkotó népek egyrésze 
— csehek, morvák, sziléziaiak, illírek és bizonyos fenntartással a galí
ciaiak is, esetleg hajlandók lennének és érdekeiknek megfelelőnek talál
nák Magyarországgal együtt foederált államot alkotni; mivel ez az 
igazság és méltányosság alapján létrejött állam egyesíthetné az erő 
és hatalom azon elemeit, melyek képessé tehetik arra, hogy megfeleljen 
annak az európai érdeknek, melynek megőrzése reá van bízva: elvben 
elfogadtuk:

Hogy Magyarországot, mely Ausztria elleni dicsőséges háborúja 
által már biztosította magának a kezdeményezés jogát, kivívta magának 
az említett népek közös érdekeinek minden kombinációjában, illeti meg 
az a jog, hogy ünnepélyes aktussal és alkalmas időpontban felszólítsa 
az osztrák monarchia népeit, hogy közös megegyezéssel új foederációt
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alkossanak. Ennek az új államszövetségnek, a szövetséges államok 
önállóságának legkisebb sérelme nélkül, az erő és hatalom megfelelő 
fokával kell rendelkeznie.

Elismertük továbbá, hogy a monarchia olasz és német népességé
nek, melynek érdekei és kívánságai szükségkép elütök az előbb meg
nevezett népekétől, szabadságában áll az új foederációtól elkülönítve 
megalakulni és saját belátása szerint a frankfurti német központhoz 
vagy az olasz államhoz csatlakozni.

E pontoknak ilyeténképen elvben való elfogadása után Magyar- 
ország belső kérdéseit vettük vizsgálat alá.

A magyar követség tagjai kijelentették, hogy amennyiben ismerik 
a magyar honfiaknak, a kormánynak és a nemzetgyűlésnek felfogását, 
biztosíthatnak arról, hogy készek Magyarország nem-magyar nemzeti
ségeinek mindazon jogokat megadni, melyekre jog és méltányosság 
szerint igényt tarthatnak.

A magyar urak véleménye szerint a magyarországi nem-magyar 
nemzetiségek két külön kategóriára oszlanak. Olyanok, melyek az 
országok határai és egy elkülönített lét hagyománya által vannak el
határolva és olyanok, melyek nem oly fejlettek és nem oly tömörek. 
Az elsőhöz tartoznak a horvátok, a vajdaság és a románok, a második
hoz a tótok és a németek. A magyar követség urai kijelentik, hogy a 
magyarok készek lennének az első kategóriához tartozó népeket autonó
miájuk teljes birtokában meghagyni és csak foederális frigy által kötni 
a magyar koronához. Mégis azon fenntartással, melyet ki kell kötni, 
hogy hozzájárulnak a közös hajóhad felállításához, a közlekedés ki
építéséhez és a kereskedelem szabadságához.

E főpontok elintézése után, amennyiben jelentékeny töredékekről 
van szó, még a határőrvidék kérdését kell eldönteni. A magyar urak 
kijelentik, hogy a határőröknek teljesen szabad választást kell engedni 
aközt, hogy az általános törvény alá helyezik őket és hogy egyesül
hessenek az illető tartományok polgári lakosságával, vagy pedig aközt, 
hogy megmaradjanak katonai kormány alatt. Semmiesetre azonban, 
semmi ürügy alatt sem szabad az egyiket vagy másikat reájuk erő
szakolni.

Mi a másik kategória nemzetiségeit illeti, a magyar követség urai 
azt állítják, hogy ha külön közigazgatásunk lesz, azaz olyan, mely saját 
népünkből való; ha az igazságszolgáltatást is bennszülöttek végzik; ha 
szabadon használhatják nyelvüket az iskolában, a törvényszéknél és a 
közigazgatásban; ha szokásaiknak és társadalmi állapotuknak megfelelő 
községi szervezetet és vallásuk szabad gyakorlatát érik el, minden meg
történne, mi a legszigorúbb igazságosságnak és méltányosságnak meg
felel. Ha azonban ezen határon túl lépnénk, csak zavar és tehetetlenség 
keletkeznék az államban, anélkül, hogy jogos kívánság teljesülne és 
igazi szükség nyerne kielégítési

A magyar követség urainak e biztosítását őfőméltóságú Crave- 
nyczki Ádám herceg és Rieger úr, kiknek szivén fekszik a nem-magyar 
népességek ügye, teljesen kielégítőknek és e népesség ismert kívánsá
gainak megfelelőknek találták és alkalmasaknak arra, hogy azokat a 
kiengesztelés útjára vezéreljék.

Közös megegyezéssel elhatároztatott: 1. Hogy a magyar nemzet- 
gyűlés az előbb említett kijelentéseket hivatalosan és ünnepélyes módon 
tegye közzé és hogy ezeket a nem magyar népesség megelégedéssel és 
bizalommal fogadja és hogy ezentúl fegyverét és erőfeszítését a közös 
ellenség, azaz az osztrák-orosz koalíció ellen fordítsa. 2. Hogy ennek 
következtében az igazság valódi barátainak, különösen a közvetlenül 
érdekelteknek kötelessége és érdeke, hogy erőfeszítésüket megkedvel
tessék és azok eredményét lehető rövid idő alatt elérjék.”
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VI. Paris, 1849 srpen 22.
Rieger László levele Pinkas doktorhoz. — Heidler és Susta: Prispevkyh 
listari Dia Trant. Lód. Riegra. I. kötet 1836—71. Prága 1924. 119. szám. 
54—64. 1.

„Wie Ihr weisst war Gabler noch einige Tage nach meiner Ankunft 
in Paris (Anfangs Mai) hier geblieben. Er führte mich bei dem Fürsten 
Czartoryski ein, der von meiner Ankunft in Paris gehört hatte und mich 
kennen zu lernen wünschte. Wie das nicht zu vermeiden ist, kam die 
Conversation gleich auf die politischen Tagesereigniße, namentlich auf 
den Krieg in Ungarn und die Verhältnisse der österreichischen Völker 
zu der Gesammtmonarchie und insbesondere jener der ungar. Länder 
zu den Magyaren. — Ich, der ich, wie Ihr wisst, mit meinen Ansichten 
nie hinterm Berge zu halten pflege, sagte dem Fürsten ganz unverhohlen 
meine Meinung über die falsche Politik der Polen, über ihre eitle Hoff
nungen auf einer Wiederherstellung des alten polnischen Reichs und wie 
sehr sie Unrecht daran thun, die Magyaren gegen Österreich zu unter
stützen, und wie es die einzig richtige Politik für sie sei, sich an den 
österreichischen Staat anzuschließen, um durch kräftige Vereinigung 
aller betheiligten Völker dem immer weiter um sich greifenden Russland 
als Gleichgewicht zu halten, weil wir sonst in ewiger Zwietracht und 
Zersplitterung verharrend, alle der russischen Herrschaft unterliegen 
müssten. Als wir von Czartoryski weggingen äusserte mir Gabler, dessen 
conservative und streng österreichische Gesinnung Euch wohl bekannt 
ist, seine Verwunderung darüber, dass ich dem Fürsten so ohne alle 
Umstände reinen Wein eingeschenkt und über die polnische Politik und 
den ungarischen Krieg so unangenehme Wahrheiten gesagt habe, wie er, 
Gabler, selbst sich nicht herausgenommen hätte. Trotzdem behandelte 
mich Czartoryski sehr aufmerksam und schien weitere Besuche von mir 
zu wünschen. Kurz darauf erhielt ich sogar eine ausdrückliche Einladung, 
ihn eines Vormittags zu besuchen, ich würde bei dieser Gelegenheit die 
Bekanntschaft des Grafen Teleky (der hier als Agent der insurrektio
neilen ungarischen Regierung verweilt) machen können. Ich hatte keinen 
Grund die Einladung auszuschlagen; wir besprachen uns mit Teleky, der 
recht gutmiithiger Mann ist und rücksichtlich der Slaven billig denkend. 
Später kamen zwei Herrn, die mir als Pulsky und Szarvady vorgestellt 
wurden, von deren Erscheinen mir im Voraus nichts bekannt gewesen 
war. Das Gespräch kam wie natürlich gleich auf den ungarischen Krieg. 
Ich sagte den Ungarn gerade heraus meine Meinung, dass sie die Slaven 
immer unterdrückt haben und dass sie sich endlich von Österreich los- 
reissen wünschen, um das Regiment ganz in ihre Hand zu bekommen und 
so um so sicherer, weil von jeder Kontrol unabhängiger, die slavische 
Nationalität unterdrücken zu können. Das brachte natürlich die Magya
ren auf und wir geriethen bei dieser Gelegenheit mit Pulsky, der ein sehr 
exclusiver Magyare ist, ziemlich hart an einander. Sie behaupteten, inan 
habe sie zur Revolution gedrängt, man habe die Constitution verletzt, 
man habe die Einheit der ungarischen Krone zerstören wollen, sie beklag
ten sich über Verrath des Hauses Österreich und wie Ungarn nie mehr 
diese Dynastie anerkennen könne und werde. Ich erwiderte hierauf, ich 
halte die Entthronung des Hauses Habsburg weder für möglich, noch 
für wünschenswert, weil Ungarn allein, so lange die übrigen Völker 
diesen seinen Wunsch nicht theilen, zu schwach sei ihn auszutühren; Un
garn allein könne nicht existieren, es werde nie einen mächtigen Staat 
bilden, so lange die magyarische Race allein bei seiner Erhaltung inte
ressiert ist, weil die zahlreichen slavischen Stämme, so lange ihnen keine 
Gleichberechtigung zugestanden wird, seine Auflösung begünstigen wer
den. so zwar, dass er bei dem ersten Schlage seines russischen Nachbars 
zerfallen müsste. Ungarn kann also nur mit Österreich fortexistieren, und 
Österreich nur auf der Grundlage der Gleichberechtigung einen kräftigen 
Staat bilden, einer Gleichberechtigung, die so durchgeführt werden
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müsste, daß nicht bloß die Privilegien der Raren aufhören, sondern auch 
die Privilegien der Reischländer vis à vis der Centralgewalt verschwin
den. Nur in einem solchen kräftigen Verbände, wo alle Fragen der aus
wärtigen Politik, des Krieges, der Finanzen, der Flotte, des Handels durch 
ein einziges Ministerium geleitet würden, den einzelnen Reichsländern 
aber auch die gehörige Maaß von Autonomie zugestanden würde, den 
Ungarn jedoch nicht mehr als den Croaten und Serben, den Galiziern 
nicht mehr als den Böhmen etc., glaub ich an eine lange und glückliche 
Zukunft Österreichs. Soll aber Österreich ein Reich bleiben, dann halte 
ich die Dynastie für das natürliche historisch gegebene Band für die 
verschiedenen Völker, in denen allen dus moralische Prinzip viel zu feste 
Wurzeln geschlagen habe, um auf gegeben werden zu können. Über eine 
neue Dynastie werde inan sich nie vereinigen, die Eifersucht der Völker 
würde hiedurch nur einen neuen Stoff bekommen und endlich stehe eine 
neue Dynastie nie so fest wie eine alte; sie werde selbst von denen weni
ger geachtet, die sic eingesetzt, sie bleibe immer eine Art Aufforderung 
zur Revolution und Anarchie. Man wendete mir ein, doch ich brach die
ses unangenehme Gespräch ab, weil ich sah, daß dies bei den Magyaren 
eine abgemachte Sache sei, wie denn auch der Reichstag in Debrezin um 
diese Zeit die Entthronung bereits beschlossen hat.

Das Gespräch kam wieder auf die Kricgsereigniße, die Magyaren 
drückten die Überzeugung aus, aus diesem Kampfe als Sieger hervorzu
gehen; ich sagte darauf, ich halte es für äusserst unwahrscheinlich und 
so gewaltige Anstrengungen sie auch immer machen, so würden sie end
lich doch der Übermacht des vereinigten Österreich und Russland erlie
gen müssen. Und endlich, wenn sie das unmögliche möglich machen und 
ein ungarisches Reich gründen sollten, so würde der unselige Krieg in 
einigen Jahren wieder beginnen; sobald die Slaven in Ungarn ihre Na
tionalität gekräftigt und sich verständigt haben würden, würden sie die 
Suprematie der Magyaren abschütteln wollen, und sie würden bei dieser 
Revolution die Sympathien der Welt und die Hilfe der Freiheitskämpfer 
ex professions ebenso gewinnen, wie sie jetzt die Magyiaren für sich ha
ben. Man versicherte mir, man werde die Slaven nicht unterdrücken, 
man habe es nie gethan, und wenn einzelne hie und da etwas gethan, so 
sei man jetzt mehr als je entschlossen, ihnen alle billigen Forderungen 
zuzugestehen, um sie zufriedenzustellen und zu gewinnen. Die Magyaren 
wären zu stolz gewesen mit den Croaten und Serben zu praktiren, so lange 
sie in bedrängter Lage waren, aber so bald sie Sieger sein werden, würden 
sie in alle billigen Zugeständnisse machen. Nun wisse man nicht recht 
klar, was die Völker alle verlangen, da sie ihre Wünsche noch nicht be
stimmt genug formulirt hätten. Ich fand es sehr sonderbar, daß die 
Magyaren hierüber noch im Zweifel sein sollten (!), da darüber schon 
viel geschrieben worden sei. Ich sagte, sie müssten es ein für allemal auf
geben, die Croaten und Gränzen als ihre Unterthanen zu behandeln und 
ihnen ihre Autonomie zu bestreiten, sie müssten den Serben ihre nationale 
Selbstverwaltung in dem historischen Umfange der Vojvodina zugestehen 
und allen Slaven Ungarns überhaupt die Gleichberechtigung ihrer 
Sprache in Schule, Amt und öffentlichem Leben ehrlich und aufrichtig 
zuerkennen. Ich könne aber nicht glauben, dass sie dies lauf richtig tun 
wollten. Bisher war es ihre Ausflucht, die Schuld immer auf die Regie
rung zu schieben, und so glaubten sie die Slaven mit schönen Worten 
abspeisen zu können, von denen ihre Praxis gar sehr abstach. Jene Aus
flucht kann jetzt nicht mehr gelten. Plätten sie wirklich je die aufrichtige 
Absicht gehabt, dies Alles den Slaven zuzugestehen, so hätten sie es bereits 
durch Beschluß des Reichstages ausgesprochen und die Gleichberechti
gung als Grundgesetz der ungarischen Verfassung anerkannt. So aber 
haben sic die Slaven bis auf diesen Augenblick immer nur damit ver
tröstet, sie könnten sich vollkommen auf’ den Großmuth der Magyaren 
verlassen, als ob nicht darin schon eine Ungerechtigkeit involviert wäre, 
wenn man voraussetzt, dass, in einem Staate, dessen Genossen doch we
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nigstens als Bürger sich alle gleich sein müssten, ein Stamm dem anderen 
Graden zu ertheilen das Recht haben solle (!). Und bei alle dem wundern 
sich die Magyaren, wenn die Slaven bei einem Kampfe zwischen einer 
alt begründeten, loyalen Regierung und einem revolutionären, schwan
kenden Gouvernement sich für erstere entscheiden, wenn erstere wenig
stens einige Garantien für ihre Nationalität (schon durch Anerkennung 
des Grundsatzes der Gleichberechtigung) bietet, letzteres aber gar nichts. 
Pulsky siagte mir darauf, ich sei zu bitter und ungerecht gegen die Ma
gyaren und ich könne überzeugt sein, dass der ungarische Reichstag, so
bald er nur derlei Gegenstände werde in Verhandlung nehmen können, 
diese Frage zur vollkommenen Zufriedenheit der Slaven lösen werde, da 
es ja sein eigenes Interesse erheische, sie für sich und gegen Österreich 
zu gewinnen. Man befragte mich weiter über die Absichten der Böhmen. 
Ich erwiderte, in der gegenwärtigen so bewegten Zeit ändere sich die 
öffentliche Meinung fast alle Tage und ich sei bereits einen Monat ab
wesend von meiner Heimat; zwar sei man im Allgemeinen mit der 
oktroyirten Charte und der Auflösung des Reichstages nicht zufrieden 
gewesen, aber die Ungarn würden sich sehr irren, wenn sie glauben soll
ten, dass man so wTeit gehen werde, das Land den Gefahren einer Revo
lution auszusetzen oder wohlgar blos eine Diversion zu Gunsten der 
Magyaren zu machen. Was aucli die Zeitungen hierüber berichten mögen, 
so glaube ich doch, daß Bewusstsein der slavischen Nationalität viel 
zu mächtig, als daß die Böhmen ihre Sympathien, ihre Pflichten gegen 
die Croaten und Serben und vor allem für ihre nächsten Brüder und 
Literaturgenossen, die Slovaken, ausser Acht lassen könnten. Übrigens 
sagte ich ausdrücklich, daß ich in allen Stücken weder die Meinung des 
böhmischen Volkes, noch viel weniger die Wünsche und Ansichten der 
Croaten und Serben zu vertreten irgend ein Recht habe, dass ich einfach 
nur meine Privatansicht ausspreche, die, ob sie richtig sei oder nicht, 
sie selbst nach d e n  E r e ig n i s s e n  beurteilen mögen. Dies ist der nach mei
ner Erinnerung möglichst vollständig und wahrheitsgetreu widergegebene 
Gang unserer Conversation. Ihr kennet nach langem Umgang und viel
fachen Debatten meine politischen Ansichten im Allgemeinen und über 
diese Frage insbesonderen. Ihr könnt nun selbst urtheilen, ob ich Wahr er
zähle, und ob ich so wie ihr mich kennt, habe anders sprechen können!

Ich empfahl mich den Herren und so trennten wir uns, wie es bei 
solchen Disputen immer der Fall ist, jeder die Überzeugung mitnehmend, 
den Gegner besiegt oder gar für seine Meinung gewonnen zu haben. Ich 
selbst erzählte mit einer gewissen Befriedigung, den Herrn einmal meine 
Meinung gesagt haben zu können, gleich nach meiner Zurückkunft die 
ganze Scene und Conversation dem Dr. Schebach, mit dem ich hier be
ständig umgieng, und er könnte mir bezeugen, daß das der Inhalt und 
die Richtung der Conversation gewesen, wie ich sie ihm zu einer Zeit 
mitgeteilt habe, wo ich auf die ganze Sache kein Gewicht gelegt habe, 
und nicht ahnen konnte, daß sie für mich irgend (welche) Folgen haben 
könnte. Ich habe aus der Sache auch nie ein Geheimniß gemacht, sie 
vielmehr bei Veranlassung wiedererzählt, da ich sie nie für etwas an
deres, wie eine bloße Conversation angesehen habe, wie sie denn auch 
nichts anderes war. Als Freund und im Vertrauen kann ich Euch auf 
mein Ehrenwort versichern: D a ß  d i e  S a c h e  ( B e s p r e c h u n g )  d u r c h a u s  
k e in e n  o f f i z i e l l e n  C h a r a k t e r  h a t t e ,  d a s s  i c h  m i t  T e l e k y ,  P u l s k y ,  C z a r t o -  
r y s k i  d u r c h a u s  u n d  in  k e in e r  A r t  p a c t i e r t ,  m e d e r  e in  V  e r  s p r e c h e n  m e in e r  
S e i ts  g e th a n  n o c h  e in e  V e r p f l i c h t u n g  v o n  ih r e r  S e i te  e n t  g e  g e n  g e n o m m e n ,  
d a ß  ü b e r  d i e  g a n z e  B e s p r e c h u n g  N i e m a n d  e in e  S c h r i f t ,  e in  P r o to k o l l ,  
o d e r  a u c h  n u r  N o t a t e  a u f  g e n o m m e n ,  d a ß  i c h  a u c h  v o n  e in er  A u f n a h m e  
e in e r  d i e s f ä l l i g e n  S c h r i f t  m e d e r  i r g e n d  e tm a s  g e m u ß t  n o c h  v i e l  m e n ig e r  
i r g e n d  e in e  S c h r i f t  u n t e r z e i c h n e t  h a b e .

Ich habe auch weder Teleki noch Pulsky seit dieser Zeit zu Ge
sichte bekommen, noch viel weniger mit ihnen einen sonstigen mittel
baren oder unmittelbaren Verkehr gehabt, Zwar hatte mich Czartoryski
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eingeladen zu einer zweiten Besprechung zu kommen, aber ich gieng 
nicht hin — und dies mag auch der Grund sein, warum Teileki, der sich 
nach meiner Wohnung erkundigt iiatte, nicht zur mir kam. Ich selbst 
gieng auch nie zu ihm, obgleich er die meiste Zeit hier verweilte. Selbst 
Czartoryski habe ich erst nach mehreren Wochen nur eine kurze Höflich
keitsvisite gemacht. So steht nun die Sache, mas mich betrifft. Ob Czar
toryski, Teleky und Pulsky späterhin noch weiter Verhandlungen ernste
rer Natur gepflogen, ob sie eine förmliche Übereinkunft getroffen oder 
gar diesfällige Schriften aufgesetzt oder abgeschickt haben, davon kann 
ich nicht wissen. Sollten wirklich derartige Schriften, sei es von Czarto
ryski, oder von Teleky oder von sonst Jemand existieren oder aufgefan
gen worden sein, worin meiner Person in einer anderen Art Erwähnung 
geschähe, als ich Euch eben mittheilte, so seid versichert, dass dies ent
weder auf einem Irrthum oder vielmehr auf einer Niederträchtigkeit und 
Verläumdung, jedenfalls aber wenigstens auf einer Indiskretion des Ver
fassers beruhe.

Ihr seht ein, daß diese Sache, weiß Gott, ohne alle Schuld von 
meiner Seite sehr ernste Folgen für mich haben kann. Wenn nämlich 
eine derlei Zuschrift wirklich existiert und hieraus auf eine Mitschuld 
von meiner Seite geschlossen werden kann, so könnte man gegen mich 
nach meiner Rückkehr eine Untersuchung einleiten — und so unwahr
scheinlich die Sache auch sein mag, mich hochverrätherischer Umtriebe 
gegen die Regierung und gegen die Interessen unserer slavischen Brüder 
in Ungarn beschuldigen. Nun gestehe ich Euch offen, ich habe alle Ach
tung vor unserem Militär, aber äusserst wenig Vertrauen in seiner Justiz. 
So lange nun dieselbe bei uns fungiert, überall Belagerungszustand ist 
und so lange keine öffentliche Gerichte und keine Jury existiert, möchte 
ich mich nicht gerne den Händen der Justiz an vertrauen. Es giebt aber 
vielleieh ein anderes Mittel, die Sache auszutragen, und da bin ich eben 
daran, Euch um einen Freundschaftsdienst zu bitten, einen ernsten 
Freundschaftsdienst, der Euch in mancher Beziehung schwer fallen 
dürfte, den ich mir von Euch zu erbitten nicht getrauen würde, wenn 
ich nicht von Eurer aufrichtigen Freundschaft gegen mich überzeugt 
wäre. Ich ersuche Euch nehmlich in dieser Angelegenheit und zwar so 
bald, als nur immer möglich, nach Wien zum Minister Bach zu gehen; 
er ist ein aufgeklärter Mann, der in politischen Fragen weiter sieht, als 
mancher andere, und daher auch im Stande sein wird, das Gewicht dieser 
Angelegenheit, in so weit es mich belasten kann, richtig zu erwägen, und 
dies um so mehr, als er aus meiner bisherigen Wirksamkeit am Reichs
tage und ausserhalb desselben, insbesondere aus einer Besprechung, die 
ich in Gemeinschaft des Herrn Palacky noch im September mit ihm ge
habt, meine Ansichten über die ungarische Frage kennt, so wie ich denn 
auch meine Sympathien für die Serben, die Croaten, für Jelaeic, für die 
Slovaken, meine Abneigung gegen die magyarischen Separations- und 
Predominationstendenzen entschiedener als irgend Jemand ausgesprochen 
habe. . .  Ist es nun wahr, was die Gerüchte sagen, dass eine Depesche, sei 
es von Czartoryski oder von Teleky, aufgefangen worden, worin ich 
komprbmittirt bin, so ist entweder die ganze Depesche ein Falsum, oder 
der Inhalt eine Lüge, wenn er rücksiehtlich meiner Person mehr sagt, 
als ich Euch oben angegeben habe. Diese Depesche müsste nun in den 
Händen des Ministeriums liegen und von diesem würde es abhängen, in 
wie fern es dieser Beschuldigung gegen mich Glauben beimessen und 
die Justiz gegen mich in Thätigkeit setzen will. Ich ermächtige Euch 
nun in meinen Namen vor dem Ministerium auf mein Ehrenwort jene 
Erklärung abzugeben, wie ich sie oben gegen Euch selbst gegeben habe 
(die unterstrichene Stelle)... Wie ich aus den Zeitungen entnahm, ist 
Palacky so eben in Wien. Ist dies der Fall, so bitte ich Euch die Sache 
mit ihm im Vertrauen zu besprechen. Er. der mir immer ein väterlicher 
Freund war, wird mir gewiß gerne den Dienst erweisen, gemeinsam mit 
Euch zum Minister zu gehen . . .  Ist es nicht ein Unglück, wegen einer
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wahren Lappalie, wegen einem Diseurs mit Hr. Teleky in die traurige 
Lage gebracht zu sein zwischen Kerker und Exil zu wählen? ..

P a r is ,  1849. zári 21.
R i e g e r  L á s z l ó  l e v e l e  P a l a c k y  F e r e n c z h e z .  — Ugyanott 120. szám 64—67. 1.

Hivatkozás a Constitutionelles Blatt 1849. zári 13-diki számából, 
melyben a párisi tárgyalásra vonatkozólag a következő állott:

„Aus sehr zuverlässiger Quelle erfahren wir: 2. Wie wenig Graf 
Teleky selbst durch seine Pariser Übereinkunft im Geiste der damaligen 
Regierung Ungarns zu handeln glaubte, geht aus dem Umstande hervor, 
dass derselbe in dem Briefe, welchen er am 6. Juni an den Presidenten 
Kossuth schrieb, dieser Übereinkunft mit keinem Worte gedenkt, was er 
jedenfalls gethan hätte, wenn dies im Sinne der magyarischen Regierung 
gelegen hätte. Daß aber von dieser Conferenz der ungarische Gesandte 
in Paris keine frühere Nachricht nach Ungarn gegeben hat, geht deut
lich aus der Klage des Grafen über seine seit längerer Zeit mit Ungarn 
unterbrochene Correspondes hervor. Hieraus ergiebt sich nun, dass 
Teleky und Pulsky die Fragen, welche Czartorvski in der erwähnten 
Conferenz an dieselben gerichtet hatte, nur aus Artigkeit und vom eige
nen Standpunkte aus, aber jedenfalls im Widerspruche mit dem ungar. 
Reichstage im obigen Sinne der Gleichberechtigung beantwortet haben. 
Es ist auch möglich, dass die ungarischen Agenten die ganze Conferenz 
für das gehalten haben, was sie wirklich ist, nehmlich für eine Spielerei, 
und in diesem Falle lohnte es sich freilich nicht der Mühe an den Praesi- 
denten Kossuth darüber zu berichten.“

A m i n i s z t e r t a n á c s i  j e g y z ő k ö n y v e k  k ü l p o l i t i k a i  a n y a g a .
D a s  a u s s e n p o l i t i s c h e  M a te r ia l  d e r  M in i s t e r r a t s p r o t o k o l l e .

(Folytatás. — Fortsetzung).

Gegenüber dem völkerrechtlich schon morgen zulässigen Beginn der 
Kriegs-Operationen sei nun die Gruppirung der Staaten des Continentes 
derart, dass zunächst die süddeutschen Staaten, wo mit Einemmale das 
deutsche National-Bewusstsein zum Durchbruch gelangte, den Casus 
Foederis ohne Vorbehalt anerkannt und Preussen ihre Truppen zur Ver
fügung gestellt hätten. Belgien und die Schweiz seien an und für sich 
neutral, hätten aber dennoch militärische Massregeln zur Aufrecht
haltung ihrer Neutralität ergriffen, ebenso wie Holland, welches gleich
falls neutral bleiben wolle.

Die Haltung Russslands, welches bisher noch nicht Farbe bekannte, 
sei gleichwohl in den letzten Tagen accentirter geworden, in Folge der 
Reise des Fürsten Gortschakof nach Berlin, und man gehe nicht fehl, 
wenn man Abmachungen Russlands mit Preussen, über vorläufig 
neutrales Verhalten des ersteren aber aktives Einschreiten im Falle der 
Niederlagen Preussens voraussetze, ja die allerneuesten Indizien Hessen 
sagen auf die Lust nach einer Diversion Russlands nach Galizien für 
den Fall des Eintretens in die Aktion sehliessen. Die öffentliche Meinung 
in Russland neige sich übrigens nach den erhaltenen Nachrichten mehr 
zu Frankreich als zu Preussen, und dies sei jedenfalls eine merkwür
dige Erscheinung, welche bei einer Teilnahme Russlands am K liege 
nicht übersehen werden dürfe.

Was Italien betreffe, so habe es sich bisher reservirt gehalten und 
wolle sich die Freiheit der Action wahren, — eine Stellung, die schon 
in der bedrängten Finanzlage des Reiches, welche dem Ministerium die 
möglichste Sparsamkeit zur Pflicht mache, die Erklärung finde Italien
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sei deshalb geneigt mit uns Hand in Hand zu gehen. Übrigens müsse 
noch ein Moment bedacht weiden, welches für die Haltung Italiens 
den Ausschlag geben könnte, nehmlich die Besetzung Roms, worüber 
Frankreich noch nicht das letzte Wort gesprochen habe. Mache Napoleon 
in dieser Beziehung Concessionen, so sei es leicht möglich, dass Italien 
sich ihm dafür zur Verfügung stelle.

Im Norden werden Schweden u. Norwegen sich passiv verhalten; 
über die Haltung Dänemarks wisse man noch nichts gewisses, wenig
stens hätten sich die Allianz-Gerüchte mit Frankreich noch nicht be
stätigt; aber es sei wahrscheinlich, dass es sich in den Kampf gegen 
Preussen einmischen werde.

Im Süden sehe die Türkei auf unsere Haltung; sie wolle sich an 
Oesterreich-Ungarn anschliessen, und es seien daher von dieser Seite 
wiederholte Anfragen an Vortragenden gelangt.

Wir selbst aber hätten bisher nach keiner Seite hin Verpflichtun-

§en eingegangen: unsere bisherige Passivitäts-Politik sei noch durch 
eine bestimmte Massregel alterirt.

Es sei bisher absichtlich Alles vermieden worden, was auf die 
Regierung auch nur den Schein des Abweichens von der Politik der 
Passivität hätte werfen können, schon aus Rücksicht für unsere Presse, 
— welche — wie mit Sicherheit angenommen werden könne, in Folge 
preussischer Lockmittel den Kampf auch bei uns als einen deutschen 
aufgefasst wissen wolle. Sehe man aber auf die Haltung anderer Staaten, 
namentlich auf jene unseres Nachbars im Osten, so frage es sich, ob 
die bisherige Passivität noch weiterhin eingehalten werden könne, oder 
ob es sich nicht vielmehr empfehle, uns auf einen solchen Fuss zu 
setzen, dass uns die Ereignisse, wenn sie an uns herantreten, nicht un
vorbereitet treffen. Dies sei aber eine Frage, bei welcher in ernster 
Reihe die inneren Elemente in Betracht gezogen werden müssen, und 
worüber sich also vor Allem jene Rathgeber der Krone aussprechen 
mögen, welche den inneren Elementen näher stehen als der Minister 
des Aeusseren.

Minister-Präsident Graf Andrássy:
Wenn er mit einem spontanen Antrag über die Haltung der Mo

narchie in der heranbrechenden Krise hervortreten solle, so müsse er 
sich zunächst die Frage vorlegen, ob die bisherige Passivität, die aller
dings das Einfachste wäre, noch fernerhin möglich sei. Die Frage könne 
er nur mit „Nein“ beantworten.

Oesterreich-Ungarn können nicht indifferent dastehen gegenüber 
Preussens Agitationen im Innern unserer Monarchie, nochher unter dem 
Anhängeschild des Liberalismus und Deutschthums in der diesseitigen 
Reichshälfte ebenso schön, wie es in Ungarn für seine Zwecke Agenten 
halte und Journale kaufe; es solle nicht die Hände in den Schooss 
legen gegenüber den Bemühungen Frankreichs in den Donaufürsten- 
thümern, wohin letzteres Ordres gesendet habe, die auf den Sturz des 
dermaligen Regimes hinzielen und Ereignisse heraufbeschwören, welche 
uns nothwendig alteriren müssen. Wenn man aber Oesterreich-Ungarn 
nicht zum Spielball seiner Nachbarn werden solle u. dies sei ein Stand
punkt, welchen er mit Hinweisung auf Russland nicht nur in Ungarn 
begreiflich machen zu können hoffe, sondern welchen er von dortaus 
auch gegen etwaige weitere Passivitäts-Gelüste in der diesseitigen 
Reichshälfte zur Geltung bringen zu lassen sich anheischig macht, so 
ergebe sich die weitere Frage: welche Stellung dasselbe einnehmen solle, 
damit die Monarchie aus der hereinbrechenden Krise nicht nur un- 
geschädigt hervorgehe, sondern wenn sie in die Action eintreten muss, 
daraus einen Nutzen ziehe.

Da seyen im Augenblicke 2 Stellungen möglich: Entweder Krieg 
mit Frankreich gegen Preussen oder Neutralität.
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Zu einem Kriege im Verein mit Frankreich seien wir aber nicht be
rufen, es erübrige also nur die Neutralität. Dieselbe dürfte jedoch nicht 
gleichbedeutend werden mit Passivität, weil sie in diesem Sinne für 
Preussen wohl erwünscht sein könne, von Frankreich aber verübelt wer
den würde und uns selbst nach keiner Seite nützen dürfte; sie solle aber 
auch nicht als bewaffnete Neutralität deklariert werden, weil solche leicht 
als Provocation unserer Nachbarn gedeutet, und uns daraus die Lust nach 
der Occupation der Donaufürstenthümer imputirt werden könnte, son
dern Vortragender meine einen Zustand der Neutralität, änhlich jenem 
Hollands, der uns gestattet, gewisse militärische Vorbereitungen zu tref
fen, um von den Ereignissen nicht überrascht zu werden. — In dieser 
Absicht mögen Pferde und Vorräthe angekauft, auch ein Theil der Armee, 
vielleicht 300.000 Mann paratgemacht und im Übrigen die Einrichtung 
so getroffen werden, dass wir binnen 3 Wochen schlagfertig sind. Man 
solle überhaupt ohne sich die Hände nach irgend einer Seite zu binden, 
und nach Abgabe einer Neutralitäts-Erklärung das pure Interesse als Lo
sungswort aufgeben und Jedem, der darnach fragt, offen bekennen, dass 
wir, so lange Preussen allein bleibt, uns in den Krieg nicht einmengen, 
und die militärischen Vorbereitungen nur wegen der Eventualitäten im 
Oriente treffen. — Der Reichskanzler werde wohl leicht die Gelegenheit 
wahrnehmen können, um Preussen eine solche Erklärung unserer Mass- 
regeln nahe zu legen und dasselbe durch die Versicherung, dass wir, 
wenn nicht angegriffen, auch nicht in die Action eintreten werden, zum 
Ablassen von weiteren Agitationen zu bestimmen.

Nur mit dieser Erklärung könne man auch den Delegationen ent
gegentreten, deren Geldbewilligungsrecht unter keinen Umständen umge
gangen werden könne.

Die von ihim definirte zuwartende Neutralität halte Vortragender 
nach keiner Seite hin für gefährlich, denn, wenn auch Preussen siegen 
sollte, was für uns allerdings kein wünschenswerter Ausgang des 
Kampfes wäre, so könne dies unmöglich in kurzer Zeit geschehen, da der 
Krieg nicht ein napoleonischer, sondern ein französischer Nationalkrieg 
sei und Frankreich gewiss die grösste Hartnäckigkeit entwickeln werde; 
siege aber Frankreich, so bleibe es uns noch immer unbenommen zu 
Gunsten effectiver Garantien des Europäischen Gleichgewichtes einzu
treten, — Nur wenn Russland sich einmenge, bliebe uns keine Wahl.

Ministerpräsident Graf Potocky: Wenn es sich um Passivität oder 
Neutralität handle, so könne er nicht leugnen, dass erstere Strömung in 
den deutschen Provinzen, so weit die öffentliche Meinung zu Tage trete, 
jetzt die Oberhand habe. Er halte sich als Minister-Präsident ferner für 
verpflichtet, die Sympathien, die in Cisleithanien für Deutschland 
bestehen, zu constatieren. — Seine persönlichen Sympathien für Frank
reich wolle er jedoch nicht verhehlen, ebenso wenig, wie seine Ueber- 
zeugung, dass wir früher oder später zur bewaffneten Neutralität gelan
gen werden. Russland werde uns zur Armirung drängen, denn sowie es 
Preussen schlecht gehe, werde er Galizien besetzen und dies müsse man 
verhindern.

Im Augenblicke sei er noch für Passivität mit fortgesetzter diplo
matischer Thätigkeit und müsse Werth darauf legen, dass ihm, bevor die 
bewaffnete Neutralität proclamirt wird, Zeit gelassen werde, dem dies
seitigen Ministerrathe die Sachlage vorzutragen und sich seiner Mitwir
kung bei den durch die bevorstehende Armirung bedingten Einleitungen 
zu versichern.

Die Armirung verursache Kosten, welche von den Delegationen 
votirt werden müssen, und um letztere so bald als möglich versammeln 
zu können, müssten nunmehr die Landtage und sohin der Reichsrath 
einberufen werden. .

Die Sache sei nicht ohne grossen Schwierigkeiten; es würden in den 
Vertretungskörpern Melodien angeschlagen werden, die gerade im gegen-
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wärtigen Augenblicke höchst unangenehm klingen; aber man müsse dies 
Alles als unerlässliche Vorbedingung für den Zusammentritt der Delega
tionen hinnehmen.

M i n i s t e r - P r ä s i d e n t  G r a f  A n d r á s s y :  erklärt zur Klarstellung seines 
Antrages, dass er durch die befürwortete Neutralität nicht die Neutralité 
armée gemeint habe. — Die Neutralité armée nach Ansicht des Vor
redners sei noch verfrüht und zu theuer. Sie werde Preussen, welches 
sich im Rücken bedroht sehe, den Anlass geben, den Kriegsschauplatz 
auf unser Gebiet zu verlegen, was nicht sein dürfte. Er wiederhole, dass 
er vorläufig keine förmliche Rüstung, sondern nur eine partielle Truppen- 
Aufstellung wünsche.

S e in e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  hatte hierauf die Gnade zu bemerken, 
dass eine halbe Armirung bei unserer Armee-Organisation schwer durch
zuführen sei. Man solle bedenken, dass gewisse Anschaffungen im 
Grossen und Ganzen gleichzeitig erfolgen müssten, dass die nöthigen 
Festungsarbeiten nicht nur partiell vorgenommen werden könnten, und 
dass auch die Mobilisirung der Armee Zeit erfordere. Von der Einberu
fung, die — wenn sie sich nicht gleichzeitig auf die Reservisten aus
dehne, — zwecklos sei, müsse man noch 6 Wochen rechnen, bis zum 
Moment, wo die Armee schlagfertig genannt werden könne. Es sei auch 
nothwendig, dass die Mannschaft im Schiessen und Exercieren frisch ein
geübt werde. Dies alles könne nicht nur mit einem Theile der Armee vor- 

i genommen werden, und es gebe nur die eine Alternative: Entweder 
vollständige Armeeausrüstung oder Passivität.

S e in e  k. u n d  k. H o h e i t  d e r  D u r c h l a u c h t i g s t e  H e r r  E r z h e r z o g  A l b -  
; r e c h t  fügte seinerseits bei, dass die Artillerie nur H des Bedarfes an 

feuergewohnten Pferden habe, die neuangeschafften müssten, bevor sie 
im Feld verwendet werden können, im Feuer inexercirt worden. — Nach 

[ Erlassung der Einberufungsordre gingen 8 Tage verloren, bis die Mann
schaft im Ergänzungsbezirke versammelt sei; weitere 14 Tage seien erfor
derlich bis sie beim Regimente eintreffen, dazu komme noch die Zeit des 
Aufmarsches auf den Operations-Schauplatz. Im günstigsten Falle, und 
wenn der Pferde-Einkauf gut von Statten gehe, braucht inan für Alles 
40 Tage.

R e ic h s - F in a n z m i n i s t e r  o. L ó n u a i :  Es scheine ihm zunächst darauf 
i anzukommen, die von uns zu befolgende Neutralität zu präzisiren. — 
I Graf Andrássy habe, wie er glaube, die Neutralität im Gegensatz zur 
[ Passivität richtig dahin definirt, dass sie die Aufstellung von Truppen,
[ um eventuel unsere Grentzen besetzen zu können, bedinge.

Zuerst müsse dahin gestrebt werden, dass die Monarchie keinen 
Schaden leide, an die Ausnützung der Krise solle man nur in zweiter 
Reihe denken. In diesem Anbetrachte wünsche er auch den Sieg der 
französischen Waffen, was uns aber in unserer Aufgabe für die Abkür
zung und Lokalisirung des Krieges zu wirken nicht hindern dürfe. Da 
nun Italien geneigt sei mit uns Hand in Hand zu gehen und Frankreich 
Oesterreichs Mediation wünsche, so möge man nach den Andeutungen 
des Grafen Potocki einige Tage der Passivität noch benützen, um auf 
diplomatischem Felde für diesen Zweck zu wirken.

Erkläre sich Oesterreich-Ungarn für neutral, so sei dies zunächst 
ein Gewinn für Preussen und er frage, ob wir bei einer solchen Erklä
rung, wobei jedoch streng zu accentiren sei, dass wir im Falle der Ein
mischung Russlands gleichfalls in die Action eintreten, von Preussen 
nicht die Zusicherung verlangen können, dass es mit seiner Agitation im 
Inlande aufhöre.

Für alle Fälle müssten die Delegationen sobald als möglich einbe
rufen werden, die constitutionellen Formen zu wahren, und zwar solle 
man die Landtage und den Reichsrath, aus welchen jene filtrirte Körper
schaft hervorgehe, ad hoc einberufen, damit dieselben nicht durch Her
beiziehen sonstiger Discussionen die Delegatenwahlen verzögern.
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R e ic h s k r i e g s m i n i s t e r  F r e ih e r r  v o n  K u h n .  — Die bewaffnete Neu- 
tralität, um die es sich hier handle, habe eine andere völkerrechtliche Be
deutung, als welche der Reichs-Finanzminister ihr unterlege. Die Grenz
bewachung sei lediglich Aufgabe eines Observations-Corps.

Wenn man Kriegsvorbereitungen treffe, so müsse man sich auch 
darüber klar werden, ob man den Krieg auch führen wolle, dann wann 
und gegen wen. — Nach seiner Ansicht sei der Krieg auch für uns un
ausweichlich. nachdem Alles rüste, so weit wir sehen. Aehnlich den Ver
hältnissen vor dem 50-jährigen Kriege habe es auch heute eine Menge 
aufgehäuften Zündstoff und ungelöster Fragen, die ihre Lösung nur nach 
allgemeinen europäischen Conflagrationen finden werden, welch letztere 
jede Lokalisirung des Krieges ausschliessen.

Für Oesterreich sei bei einem Siege Frankreichs nichts zu befürch
ten. siege aber Preussen, und dies sei nicht unmöglich, denn der Vortheil 
sei augenblicklich auf seine Seite, so gehe das Reich den grössten Gefah
ren entgegen.

So rasch, wie im Jiahie 1866 wird der Feldzug freilich nicht beendet 
sein; aber es sei immer denkbar, dass Preussen, wenn es siegt, bald 
siegt.

Um die Gefahren dieses Sieges abzuwenden, müssen wir bis dahin 
fertig gerüstet sein, damit wir unser Schwert im entscheidenden Momente 
zu Gunsten Frankreichs in die Wagschale werfen können.

Für den Feldherrn sei es von Gewicht, den Moment zu wissen, wann 
er gerüstet sein müsse; dieses müsse ihm der Staatsmann angeben. Da der 
Moment heute aber noch nicht berechnet werden könne, so sei Vortra
gender, um nichts zu versäumen, für allsogleiclie Rüstung in grossartigem 
Masstabe.

Das Wichtigste hiezu sei nur die Pferde-Anschaffung und Aus
rüstung. Die Anschaffung allein ohne Fourage koste für 80.000 Pferde, 
welche die Armee benöthigt, 18 Millionen. Mit Einschluss sonstiger Mon
tursstücke, als Leibbinden, Caputzen etc., die im Kriegsfälle benöthigt 
werden, beliefen sich die sofort nöthigen Anschaffungen auf 22 Millionen; 
dazu kommen noch die Ausgabe für die Herstellung verschanzter Punkte.

Se  k. u. k. H o h e i t  E r z h e r z o g  A l b r e c h t :  In den heutigen Argumen
tationen sei eine Lücke geblieben; man habe nehmlich die Zeitberech
nung vergessen, die — wenn wir in die Action eintreten wollen, — einer 
der wichtigsten Faktoren sei.

So sehr Se k. u. k. Hoheit auch der Ansicht zustimme, dass man 
den constitutionellen Vorgang einhalten solle, zumal im entgegengesetz
ten Falle ein grosser Theil der im preussischen Solde stehenden inländi
schen Presse, das Ausserachtlassen der constitutionellen Formen als Vor
wand zum Angriffe an die Regierung benützen werde, so müsse vom 
militärischen Gesichtspunkte doch grosses Gewicht daraufgelegt werden, 
dass über die Sorge und die Form nicht die wichtigste Zeit verloren gehe.

Man müsse sich die Fragen vorlegen, wie lange es dauern kann, bis 
wir uns entscheiden müssen?

Preussen rüste unter der Hand schon seit 14 Tagen; die Mobil
machung betreibe es heimlich seit 8. Juli. Es könne also zwischen dem 
1. u. 4. August schlagfertig sein.

Die Franzosen dürften am 27—30. Juli den Rhein überschreiten. Sie 
könnten Ende August an der sächsischen Grenze sein, Anfangs Septem
ber könne also die entscheidende Schlacht stattfinden, die uns zur 
That ruft. . .

Nun sei es aber sehr gewagt unsere Aufstellung erst in diese Zeit 
zu verlegen, besonders, nachdem Russland, welches wir bei unseren Ent
schlüssen im Auge behalten müssen, auch nur noch circa 2 Monate 
braucht, um durch Nachschaffung der ihm abgehenden Pferde die in 
den setehenden Truppen schlagfertig zu machen. — Es komme noch zu 
bedenken, dass Russland für einen Winterfeldzug gerüstet sei und wir
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nicht und umgekehrt, wir im Frühjahre ohne weiteres manövrirfähig 
seyen, während die russische Armee sich in der Zeit vom März bis Mai 
wegen des grossen Kothes nicht rühren könne.

Militärisch stelle sich die Sache also so: könne u. wolle man halber 
September in die Action nicht eintreten, so lasse man die Rüstung ganz 
bleiben; wolle man sich aber für dann bereit halten, so treffe man die 
Vorbereitungen gleich und energisch.

Reichskanzler Graf Beust. Er habe sich absichtlich darauf be
schränkt, vorläufig nur die allgemeine Lage zu erörtern und die Frage 
der einzuschlagenden Politik von den inneren Momenten abhängig zu 
machen, weil die Ausführung der ersteren durch letzteren bedingt werde.

Wäre der Minister des Aeussern in seinen Entschlüssen mit den Fra
gen im Innern des Reiches nicht abhängig, so sey es leicht sich das 
Tableau zurecht zu legen, er brauche einfach demjenigen Theile beizu
springen, welchem man den Sieg wünscht.

In den letzten Jahren seyen wir mit Frankreich auf einen guten 
Fuss gekommen, einerseits weil kein Streitsobjekt vorhanden war und 
unsere Interessen zusammenfielen, anderseits, weil es unmöglich war, mit 
Preussen ein halbwegs aufrichtiges Verhältnis herzustellen. — Zu einer 
Allianz mit Frankreich würde aner gehören, dass wir uns vorerst über 
alles verständigt hätten. — Es sey aber anders gekommen und Frank
reich behaupte selbst, dass es durch die Ereignisse überrascht worden 
sey. Sey denn Avie es wolle, es unterliege keinem Zweifel, dass %vir, 
nachdem das Rad plötzlich ins Rollen gekommen sei, uns bei unseren 
heutigen Verhältnissen zwar nicht mitreissen lassen konnten, vielmehr 
gegen Frankreich die Freundschaftspflicht üben mussten, es Aror einer 
i rovozierung des deutschen NationalbeAvusstseins zu warnen, aber unsere 
Politik könne doch nur die sein, dass Avir alles Â ebmeiden, was Avie eine 
Unterstützung der Feinde Frankreichs aussehe, zumal schon die Neutra
litäts-Erklärung Preussen mehr zu Statten komme, als Frankreich, A\rel- 
chem sie erst mundgerecht gemacht Averden müsse.

Dabei brauchten wir nicht zu fürchten, dass das in BeAvegung ge
setzte Rad über uns hinAvegrolle, denn auch er glaube, dass sich der 
Krieg in die Länge ziehen Averde, und wir noch rechtzeitig Posto fassen 
können. — Was unseren möglichen Nutzen betreffe, so stimme er dem 
Grafen Andrássy darin bei, dass der Motor unserer Handlungen aus
schliesslich unser Interesse sein solle. So wichtig aber für uns auch die 
Frage erscheine, Aver Aon den beiden Streittheilen Sieger bleibe, so Aväre 
es bei der Perfidie Preussens doch nutzlos unsere Neutralität an Preussen 
gleichsam zu verkaufen. Wir würden im Siegesfalle Preussens ganz und 
gar die Geprellten sein und dieses würde aus einem solchen Überein
kommen alle möglichen unerfüllbaren Zumuthungen von uns ableiten, 
wie es seinerzeit auch aus dem Gasteiner Vertrag nachträglich ganz un
berechtigte Consequenzen zog. Dagegen könne im Siegesfalle Frankreichs 
ein kluges Vorgehen uns Früchte tragen.

Könnten Avir nun aber ab initio auch nicht mit Frankreich gehen 
und nöthige uns dies zur Rolle des Zuschauers gegenüber den beiden 
Kriegführenden, so verhindere dies doch nicht, dass wir, Avenn wir den 
Vortheilen des Friedens durch Anbahnung der Kriegsbereitschaft entsa
gen, unsere Blicke nach Russland werfen, welches von Tag zu Tag ge
fährlicher werde, und hier könnten wir im Falle eines Krieges auch 
auf die Popularität des Krieges bei uns rechnen.

Die Vorgänge Belgiens und der Schweiz könnten für uns kein Ana
logen bieten, denn diese seien an und für sich als neutral anerkannt, es 
sei auch wenig belangreich, ob von uns einfache oder beAvaffnete Neu
tralität erklärt werde, denn beide seyen \ölkerrechtlich nie genau prä- 
zisirt worden und Neutralität schlechtweg schliesse die Bewaffnung nicht 
aus, worauf es aber bei diesem Kriege zumeist ankomime, sey, dass wir 
uns durch Vorbereitung für den Kampf gegen Ueberraschung sichern,
Háborús felelősség J7
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dass wir dies aime Provocation erklären (möge man dieser Erklärung 
nach Aussen, welchen Namen immer geben), dann dass wir mit Italien 
im Vernehmen bleiben und zwar in Frankreich freundlichem Sinne, da 
wir schon überhaupt ihm die Pille der Neutralitäts-Erklärung zu ver
schlucken geben müssen.

Man werde vielleicht gegen eine Neutralitäts-Erklärung bei gleich
zeitiger Armirung sich auf die Erfahrungen des Krimkrieges berufen; 
daraus folge aber noch! nicht, dass man nie zu Truppenaufstellungen 
schreiten solle, ohne loszuschlagen. Uebrigens hätten wir nicht nur einen 
sich immer mehr dessinirenden Feind, nehmlich Russland vor uns, son
dern es sey auch, wenn wir friedlich vermittelnd eintreten wollen, nöthig, 
bewaffnet zu sein und dieses Motiv werde seinerzeit von Delegationen 
gewiss nicht verkannt werden, so wie man auch die öffentliche Meinung 
darüber aufklären solle, dass die Regierung mit Anordnung von Rüs
tungen nicht der Eingebung leichtsinniger Kriegslust, sondern dem Ge
bote der Sicherung des Reiches nach allen Seiten folge.

Minister-Präsident Graf Andrássy: Zur allgemeinen Lage müsse er 
noch Einiges erwähnen. Er könne zunächst die Ansicht des Kriegs- 
Ministers nicht theilen, dass der Friede für uns durchaus nicht zu halten 
sei, viebnehr solle man an dem Gesichtspunkte festhalten, dass wir ein 
desto schwereres Gewicht in die Wagschale werfen können, je mehr und 
je länger wir uns Leute sparen. Der Krieg könne, wie alle Vorredner an
erkennen, unmöglich so kurz ausfallen, dass wir zu spät kommen sollten, 
wiann wir daran Theil nehmen wollen. Da wir aber nicht erobern wollen, 
so mögen wir uns nicht nur deshalb voreilig in den Krieg zu stürzen, 
damit wir nicht zu spät kommen, und wir wünschen gewiss nicht den 
Fehler Napoleons im Jahre 1866 zu begehen, welcher die neue Sachlage 
nur deshalb ruhig hinnehmen musste, weil er zur Zeit, wo er hätte ein
treten sollen, nicht fertig war.

Aber wir sollten auch nicht den Fehler begehen, dass wir es' unter
lassen, vor der Entscheidung alle mögliche Chancen zu erwägen.

Napoleon habe noch nie ein Unternehmen ganz zu Ende geführt 
und gehe, wie die Erfahrung lehre, oft ohne seine Bundesgenossen selbst
ständig vor.

Wer bürget uns, wenn wir uns zu sehr mit ihm einlassen, dafür, 
dass er nicht mit Preussen für seinen Theil plötzlich abschliesse und 
uns Preussen u. Russland preisgebe?

Auch sey die Chance noch nicht erwogen, dass Preussen u. Frank
reich sich gegenseitig so schwächen können, dass wir, wenn wir noch 
intakt dastehen, als Schiedsrichter ihnen den Frieden diktiren können.

Die zuwartende Stellung biete für uns aber auch nach anderen Seiten 
die meisten Vortheile; wir könnten sicher sein, dass wir dafür die Zu
stimmung des eigenen Volkes haben werden; was allein schon ein gros
ser Gewinn sey: wir könnten mittlerweile uns bei der Türkei versichern, 
was sie im Falle eines Krieges mit Russland zu leisten im Stande sei: 
■wir könnten verhindern, dass in der Wallachei die rothe Republik pro- 
clamirt werde; wir könnten die Zeit benützen, um Serbien, dessen Stel
lung im Kampf mit Russland von der grössten Wichtigkeit sey, zu neu- 
tralisiren.

Die Meinung des Reichskanzlers, eine Explication mit Preussen sey 
nutzlos, vermöge Vortragender nicht zu theilen; er traue Bismarck auch 
nicht, aber jetzt liege es in des letzteren eigenen Interesse uns nichts 
zu thun, sobald er von uns eine Erklärung darüber habe, dass wir uns 
nur, wenn eine dritte Macht herbeigezogen wird, einmischen. Da wir nun, 
wenn die Preussen uns über unser beabsichtigtes Verhalten fragen, doch 
jedenfalls einen Antwort geben müssen, so mögen wir ihnen lieber aus 
eigener Initiative sagen, dass wir keine Rache nehmen wollen; den Fran
zosen könne man deshalb immerhin zu verstehen geben, warum wir uns
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Krieg nicht Theil nehmen können; aber gleichwohl uns vorsehen müssen, 
weil wir an Preussen und Russland gefährliche Nachbarn haben.

Reichskanzler Graf Beust. — Er glaube nicht, dass Preussen uns 
> ein aut-aut entgegenhalten werde; würde in ähnlichem Falle uns 

auch nicht antworten und so lange wir nicht armiren. habe Niemand 
[ nach unseren Ansichten zu fragen. Eine Erklärung an Preussen, wie sie 
I der Vorredner meine, werde uns nur nach Aussen compromittiren, ohne 
I uns gegen Preussen zu nützen. Wir müssten jedenfalls mit Frankreich 
[ Fühlung behalten; — denn dieses könne, wenn er wolle, uns Italien 
I wieder auf den Hals setzen und uns in Tirol, Dalmatien, Triest Schwie- 
[ rigkeiten bereiten.

Es erübrige nach all’ den Gesagten Nichts als zu mobilisiren und 
) dabei die Neutralität zu erklären. Diese Erklärung solle selbstverständ- 
I lieh auch Preussen gemacht werden; aber nicht in spezieller Weise gleich- 
ä sam in Form einer Abmachung, sondern auf dem diplomatisch üblichen 
f Wege durch Circular-Noten an unsere Gesandtschaften; im Sinne der 

Neutralität werde er sich auch dem preussischen Gesandten gegenüber, 
) der sich täglich bei ihm anfrage, aussprechen, und die Bewaffnung als 
) Gebot der eigenen Sicherheit und als Mittel darzustellen, damit unsere 
Î Neutralität respectiert werde.

Er bitte nur, man möge sicli darüber einigen, wann die Erklärung 
e abzugeben sey. Lange könne man damit uicht zuwarten, weil sie sich als 
il unmittelbare Folge der französischen Kriegs-Erklärung darstellen müsse.

Preussen rechne übrigens noch immer darauf, durch einen Druck
6 auf die öffentliche Meinung bei uns es dahin zu bringen, dass wir mit 
i ihm gehen, — mögen wir ihm beruhigende Erklärungen geben oder nicht.

Nach weiterer Discussion, wobei die Mitglieder der Conferenz ihre 
i Ansicht nochmals präzisirten und wobei die vom Minister-Präsidenten 
3 Grafen Potocki, mie vom Reichs-Finanzminister von Lónyai nochmals
7 ventilirte Frage, ob es nicht genüge, die Mobilisirung nur bis zu einem 
5 gewissen Stadium vorzubereiten, in Folge des Bedenkens Sr. k. u. k. 
\ Floheit des Herrn Erzherzogs Albrecht, dass man auf Alles gefasst sein 
n müsse, da sich die Verhältnisse von heute auf Morgen ändern können, 
7 von Sr. Majestät dem Kaiser verneinend beantwortet wurde; wobei fer-
0 ner Reichskriegsminister Freiherr von Kuhn betonte: wie die Zeitungen 
rf heute bei uns nicht die wahre öffentliche Meinung ausdrücken, während 
I. Minister-Präsident Graf Potocki wiederholt hervorhob, wie nothwendig 
5 es sey, für die Armirung in den Delegationen eine Stütze zu finden, und 
u um Zeit bat, nur für unsere Politik mit ihren Consequenzen die Morgen 
b anberaumten Ministerrathe zu gewinnen und Minister-Präsident Graf 
k Andrássy seinerseits bemerkte, dass, wenn eine Erklärung im Sinne des 
5 Reichskanzlers erfolgen solle, dies mit der durch die Umstände gebotenen 
5 Beschleunigung erfolgen müsse, damit des weitern Propaganda in Oester-
1 reich zu Gunsten des Teutonismus die Spitze abgebrochen werde, und 
b dass für diese Erklärung ja nur eine Form gewählt werden möge, die

nicht herausfordert, nachdem endlich Reichskanzler Graf Beust abermals 
b darauf hingedeutet hatte, dass man den Vertretungskörpern die von 
h Russland uns drohende Gefahr nahe legen müsse,

geruhten Seine Majestät der Kaiser in Übereinstimmuzig mit 
den heute abgegebenen Meinungen der Conferenz-Mitglieder 
den Allerhöchsten Beschluss dahin zu fassen; dass vorläufig 
Neutralität beobachtet, zugleich aber mit der, bei der Sachlage 
nöthigen Armirung, und zmar zunächst mit den zeitrauben
den Vorbereitungen, nehmlich Befestigungs-Arbeiten und 
Pferde-Einkäufen begonnen werden solle.

Den Mächten sei die Neutralität Oesterreich-Ungarns 
bekannt zu geben und gleichzeitig mit dieser Declaration 
eine die Rüstungen motivierende Aufklärung zu ertheilen-

17'
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Die Rüstungen sollen mit dem Tage der Neutralitäts- 
Deklaration beginnen, und es möge Graf Potocki seine Eröff
nungen an den cisleithanischen Ministerrath beschleunigen, 
dass die Declaration erfolgen könne.

Schliesslich brachte Reichskriegs-Minister Freiherr von Kuhn noch 
die Frage der Erlassung eines Waffen-Ausfuhr-Verbotes zur Sprache, mit 
Hinweisung darauf, dass die Werndl’sche Fabrik bedeutende Lieferungs- 
Anträge aus Russland erhalten habe.

Seine Majestät der Kaiser geruhte zu befehlen, dass 
sich betreffenden Ministerien auch darüber, so wie über das 
Pferde-Ausfuhr-Verbot bereits geschah, ins Vernehmen setzen 
wollen

und Minister-Präsident Graf Andrássy erwähnte, in letzter Beziehung, 
das er die Formel für die Publikation des Pferde-Ausfuhrverbotes bereits 
nach Ungarn gesendet habe, nachdem die mittlerweile erfolgte Kriegs
erklärung den Moment lierbeideführt habe, bis zu welchen der unga
rische Ministerrath die Publikation verschoben zu wissen wünschte.

„Womit die Sitzung geschlossen wurde.“ (Unterzeichnet: 
„Beust.“ — „Ich habe den Inhalt dieses Protokolls zur Kennt- 
niss genommen. — Wien, 27. Juli 1870. Franz Joseph.“

[A. 89.]. Wien, 1870 augusztus 22. Wien, 22 August 1870. — Jelzés, 
Nummer: M. R. 7. 78. — Német eredeti, Deutsches Original.

„Oesterreich-Ungarns fernere Politik".
„Auf Allerhöchsten Befehl nahm Reichskanzler Graf Beust das 

Wort, um der Conferenz die heutige politische Lage und die, angesichts 
dieser Lage mögliche diplomatische Aktion, die selbsverständlich der
malen nur auf eine Verständigung der Neutralen Mächte gerichtet sein 
könne, vorzutragen.

Er wolle sich nicht darauf beschränken, blos an die jüngsten Mi
nisterbesprechungen, aus welchen unsere Neutralitäts-Erklärungen, vom 
Juli d. J. hervorging, anzuknüpfen, sondern glaube den Absichten Seiner 
Majestät besser zu genögen, wenn er in die weitere Vergangenheit zurück
greifend, durch einen Rückblick auf die Entwickelung unserer diplo
matischen Beziehungen während der letzten Jahre die von ihm befolgte 
Politik in ihren Motiven und Zielen veranschauliche, zugleich in der 
Absicht, um sich der, jede weitere Aktion von seiner Seite bedingenden 
Zustimmung der Rathe der Krone zu versichern.

Nach dem Jahre 1866 habe sich die Monarchie auch in diplomati
scher Beziehung in einer ungünstigen Lage befunden und sei isolirt 
dagestanden,

Preussen habe auch nach dem Friedensschlüsse nicht aufgehört 
uns entgegenzuwirken, in Italien habe eine uns abgeneigte Stimmung ge
herrscht; Russland sei uns geradezu feindlich gestimmt gewesen und 
Frankreich habe die Rolle des passiven Zuschauers gespielt.

Die nächste Aufgabe des Ministers des Aeussern sei es daher ge
wesen, eine Politik einzuschlagen, die geignet war, bessere Beziehungen 
zu den Mächten herzustellen, und wenn möglich zu Alliancen zu führen. 
Vor allem habe man sich, absehend von den verwerflichen Mitteln, die 
es im Jahre 1866 gegen uns gebraucht, bei Preussen um die Anbahnung 
eines besseren Verhältnisses bemüht und sei auch nach der Wiederver
leihung der Regiments-Inhaberstellen an die preussischen Prinzen, nach 
unserer Haltung gegenüber der von Preussen hinterrücks abgeschlossenen 
Verträge mit den deutschen Südstaaten und nach unserer auch preussi- 
scherseits anerkannten Vermittlung in der Luxemburger Affaire zur Er- 
wertung eines solchen Verhältnisses berechtigt gewesen; allein trotz un
seres Entgegenkommens habe Preussen nicht nur nicht aufgehört in Flo
renz u. Petersburg gegen uns zu intriguiren, sondern auch nach wie vor 
gegen uns feindselige Gesinnungen gehegt, die in dem bekannten Berichte 
des Baron Werther über die ungarische Königskrönung beredter Aus-
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druck fanden, und zur Ueberzeugung führten, dass unsere und Preussens 
r Wege weit auseinander führen.

Zu einem besseren Verhältnis mit Russland würde wohl die Ver- 
! ständigung über einige Punkte der orientalischen Frage die Handhabe 
1 geboten haben; aber auch hier sei ein aufrichtiges Eingehen auf unser 

Entgegenkommen nicht zu finden gewesen.
Unter diesen Umständen habe nun die Annäherung an Frankreich 

> erübrigt, zumal uns daran liegen müsse, ein Bündnis dieses Reiches mit 
[ Preussen zu verhindern, — eine Gefahr, die nach Inhalt der neuesten Ent- 
I hüllungen des preussischen und französischen Cabinets auch wirklich

bestand.
In der That hätten sich auch unsere Verhältnisse zu Frankreich seit 

dem Jahre 1867 stets freundlicher gestaltet, und schliesslich zu Verhand
lungen über den Abschluss einer Allianz zwischen Oesterreich, Frank
reich und Italien geführt, welche im Spätsommer 1869 an der Weigerung 
Frankreichs, die Wünsche Italiens in Bezug auf die römische Frage zu 
erfüllen, zwar scheiterten, aber uns wenigstens das Zugeständnis Frank
reichs einbrachten, bei einem Angriff auf uns sofort kriegerisch eintreten 
und mit keiner anderen Regierung ohne vorausgegangenes einverständ
liches Einvernehmen mit uns in Verhandlung sich einlassen zu wollen, 
welches leztere Engagement unsererseits in gleicher Weise übernommen 
wurde.

Nach dieser Sicherstellung kam es darauf an auch mit Preussen und 
Russland erträgliche Beziehungen herzustellen, wozu des Vortragenden 
vorjährige Reise nach Baden-Baden und Ouchy die erfolgreiche Ein
leitung bildete, während späterhin die Reise Seiner Majestät nach dem 
Orient und des Vortragenden Besuch in Florenz auch dort, wie in Con
stantinople gute und vertrauensvolle Beziehungen sicherte.

So seien wir denn nach allen Seiten, in günstiger Lage gewesen, als 
mit einem Male die Hohenzollern’sche Thron-Candidatur in den Vorder
grund tat.

Die Art und Weise, wie diese Frage in Frankreich behandelt wurde, 
sei im Vorhinein eine verfehlte, die französische Politik in das Anrecht 
stellende u. Preussen in die Hände arbeitende gewesen. So lange noch 
eine Thätigkeit der Diplomatie möglich var, sei Oesterreich sowohl in 
Madrid, als in Berlin zu Gunsten der französischen Auffassung ein-

Setreten, als aber Prinz Leopold entsagte, und die spanische Regierung 
ie Entsagung ratifizierte, habe es Frankreich Mässigung angerathen mit 

Hinweisung auf unsere eigene Unfertigkeit, die uns die rechtzeitige Mit
hilfe nicht gestatte; ferner auf die Schwierigkeiten, die uns Frankreich 
durch die ungeschickte Aufreizung des deutschen Nationalgefühls be
reitet und endlich auf die Bestimmung des allerdings formell nicht ab
geschlossenen Übereinkommens, wonach die „action diplomatique com
mune“ Bedingung jeder gemeinsamen Aktion sein sollte.

Aber alles Äbrathen sei fruchtlos gewesen, das französische Cabinet 
habe sich fortreissen lassen und habe also keinen Grund über unser Fern
halten von diesem Kriege zu beklagen.

Man spreche in Frankreich, dass die Art, wie daselbst der Streit mit 
Preussen eingeleitet und diese ursprünglich spanische Frage durch Frank
reichs Auftreten zu einer deutschen hinausgeschraubt wurde, uns schon 
aus Rücksicht für unsere eigene deutsche Bevölkerung den Eintritt in 
die Aktion unmöglich machte.

Überdies sei Preussen in einem solchen Lalle Russlands Eintreten 
sicher gewesen, und wenn wir Truppen aufgestellt hätten, würde es zu
erst über uns hergefallen sein, wobei das Ergebnis der numerischen 
Überlegenheit Preussens für uns mehr als zweifelhaft gewesen wäre.

Wenn nun aber, wie dies schon bei der Beschprechung vom 19. Juli 
anerkannt wurde, Oesterreich nichts thun konnte, um den eingetretenen 
Erfolg der preuss. Waffen zu verhindern, so trete doch die Frage heran, 
ob u. was man thun könne, um diesen Erfolg von uns abzuwenden.

ÜÜHk ^ íí
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Von einer militärischen Aktion könne für den Augenblick keine 
Rede sein, höchstens von einer diplomatischen Mediation mit der Frage, 
ob dieselbe durch Entwickelung einer angemessenen Wehrkraft zu unter
stützen wäre?

In dieser Beziehung liege eine Neutralitäts-Anregung Italiens, Eng
lands und Russlands vor, zu deren Annahme auch Oesetrreich durch 
England eingeladen worden sei, und welche dahingehe, durch einen ein
fachen Notenaustausch das Princip auszusprechen, dass keine der bethei
ligten Mächte aus ihrer Neutralität heraustreten solle; ohne es vorher den 
übrigen Mächten anzuzeigen.

Der Antrag habe bei der vagen Natur einer solchen nicht in Ver
tragsform und nicht einmal als Protokoll abgefassten Übereinkommens 
nicht viel zu bedeuten und es sei, selbst wenn man demselben eine grös
sere Tragweite beimessen wollte, für uns um so weniger Anlass vorhan
den, den Beitritt zu verweigern, als der Nichtbeitritt geeignet wäre, Miss
trauen gegen unsere Absichten wachzurufen.

Indem er sich aber für die Annahme ausspreche, könne er es nur 
unter der ausdrücklichen Voraussetzung than, dass keine der betheilig
ten Mächte sich in eine einseitige Mediation einlassen dürfe. Diese Vor
sicht sei namentlich gegenüber England geboten, von welchem man sich 
bei der Richtung seiner Politik eines solchen Vorganges am ehesten ver
sehen könne.

Im Zusammenhang mit der schwebenden Frage stehe Russlands 
neueste Haltung Österreich gegenüber. Der russische Kaiser habe in 
wiederholten Unterredungen mit unserem Gesandten seine friedfertige 
Gesinnungen betont u. den Wunsch ausgesprochen, dass Österreich 
sich in den preussisch-französischen Krieg nicht mische, damit Russ
land nicht gleichfalls genöthigt werde, aus seiner Zurückhaltung heraus
zutreten.

Unsere Antwort sei anfangs ausweichend gewesen, als aber in 
neuester Zeit das Entgegenkommen des Peterburger Cabinets noch 
schärfere Umrisse angenommen habe, sei Graf Chotek nach Wien ge- 
hommen, um über die eingetretene Wandlung persönlich zu berichten.

Nach seinen Relationen liege ein positiver Antrag Russlands zu 
einer Übereinkunft zwar noch nicht vor, aber die Avancen, die uns von 
dieser Seite gemacht worden, seien doch derart, dass wir sie nicht zu
rückweisen sollen, zumal auf Preussen nur das vereinte Auftreten der 
Mächte von Wirkung sein werde und wir uns unter keinen Umständen 
wieder isoliren lassen sollen.

Auch Fürst Gortschakof habe friedliebende Erklärungen abge
geben, in der offenbaren Absicht über die Politik Russlands im Oriente 
und die ihm zugeschriebenen panslavistischen Umtriebe zu beruhigen.

Dagegen habe der Czar die polnische Frage aufgeworfen und un
sererseits Beruhigungen gewünscht. Letztere sei eine innere Frage, über 
welche Oesterreich Niemandem Rede zu stehen habe, doch könne die ge
wünschte Beruhigung immerhin insoweit ertheilt werden, dass wir keines
wegs eine Insurrektion Polens beabsichtigen. Was dagegen Russlands pan- 
slavistische Umbetriebe betreffe, so könne es für uns in Hinblick auf 
die starrköpfige, auf Russland gestüzte Haltung der Czechen nur von 
Nutzen sein, wenn Russland seine Gemeinschaft mit den czechischen Be
strebungen desarmire, und Vortragender glaube, dass zur Erprobung der 
freundlichen Gesinnungen der Petersburger Regierung von ihr eine 
öffentliche Emanation in dieser Richtung verlangt werden müsste.

Bei diesem Stande der Sache empfehle er für Oesterreich nächste 
Politik nachstehende Momente:

1. Austausch der erwähnten Neutralitätserklärung mit England.
2. Erwiderung des russischen Entgegenkommens und Handbieten 

zu der von dortaus gemeinsamer Mediation zur Wahrung der Integrität 
Frankreichs.
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3. Vorläufiges Bewerdenlasseu bei den bisherigen militärischen Vor
kehrungen.

Ministerpräsident Graf Andrássij.
Nach des Reichskanzlers heutiger Darstellung liegen zwei Fragen 

zur Entscheidung vor.
Zuerst der englische Neutralitäts-Antrag, dann Russlands momen

tanes Einlenken in versöhnliche Bahnen, dann an eine radicale Aende- 
rung der russischen Politik gegenüber unserer Monarchie, vermöge er 
bei der Verschiedenartigkeit der beiderseitigen Interessen in Bezug auf 
die slavischen Völker nicht zu glauben. Dem Antrag sub I liege einer
seits das Streben Italiens sich gegenüber dem Drängen Frankreichs zur 
Hilfebeleistung an England einen Rückhalt zu sichern, — zu Grunde, 
anderseits erscheine er als ein Ausfluss der Thätigkeit der Manchester- 
Schule. Praktischen Werth habe er insoweit keinen, als die betheiligten 
Staaten ja ohnehin bereits eine neutrale Haltung eingenommen hätten 
und dadurch also an der Gruppirung der Mächte nichts geändert werde. 
Gleichwohl erblicke er in der Annahme des Antrages kein Uebel, während 
ein refus für uns unter Umständen nachtheilig werden könne und könne 
derselbe nach seiner Meinung umsoweniger zurückzuweisen, als er von Eng
land komme, und gerade dieses bei der gemeinsamen Friedens-Mediation 
mit Nutzen vorgeschoben werden könne. Auch mit dem von Reichskanz
ler angedeuteten Zusatze über die Hintanhaltung einseitiger Friedens- 
Vermittlung erkläre er sich in der Voraussetzung einverstanden, dass 
dieselbe bloss als Wunsch hingestellt und nicht zur Bedingung des Neu
tralitäts-Übereinkommens zugespitzt werde, denn gerade, wenn England 
Preussen favorisiere, sei zu befürchten, dass es eine solche Clausei ver
werfe. Es müsse also die geeignete Form gefunden werden, um Egland 
die gemeinsame Friedens-Vermittlung der Mächte als Consequenz dieses 
Übereinkommens nahe zu legen. Von Italien u. Russland sei eine einsei
tige Friedens-Vermittlung nicht zu befürchten.

Was den Antrag Russlands betreffe, so erblicke er darin, wie gesagt, 
keine Frontveränderung, sondern nur eine Politik ad hoc, und müsse man 
denselben mit aller Vorsicht erwägen. Vortragender wolle immerhin an 
die Friedensliebe des russischen Kaisers und auch jene des Fürsten 
Gortschakof glauben, aber diesem gegenüber stehe die Milutinische 
Partei, von welcher Oesterreich nichts Gutes zu erwarten habe. Wenn 
diese Partei heute ebenfalls die Annäherung Russlands an Oesterreich 
das Wort rede, so geschehe es gewiss nur mit dem Hintergedanken, dass 
Russland zum Eintritt in die Action noch nicht fertig sei, und klug thue. 
die Aggression auf Oesterreich bis zum Ausbau seiner Eisenbahnen und 
Vervollständigung seiner Wehrkraft zu verschieben.

Es sei auch möglich, dass Russland uns nur vorschieben wolle, um 
Preussen zu bedrohen, oder um durch uns die Kastanien aus dem Feuer 
holen zu lassen. Dies dürfte nicht sein. Wolle Russland Preussen lie
drohen, so geschehe es mit seinen eigenen, und nicht mit unseren Bajo
netten. Oesterreich solle sich hüten denselben Fehler zu begehen, wie zur 
Zeit der Expedition nach Schleswig-Holstein im Jahre 1864.

Dennoch sei er weit davon entfernt die uns von Russland dargebo
tene Hand zurückstossen zu wollen; vielmehr erkenne er gerade in dem 
jetzigen Moment die unbestreitbaren Vortheile einer Annäherung auch 
von unserer Seite. Nur möge dieselbe ohne jetzt schon zu einer fixen 
Combination die Hand zu bieten und unter den folgenden unerlässlichen 
Bedingungen angebahnt werden:

I. dass schon mit Rücksicht auf die beiden Parlamente, welche die 
Entente mit Russland gewiss mit Misstrauen aufnehmen werden, consta
tiez  werde; dass die In it ia le  nicht von Oesterreich ausging, welches nur 
ihm dargebotene Hand aus Opportunitätsgründen annahm;

II. dass auch weiterhin nicht weniger armirt werde, als wenn dieses 
Verhältnis zu Russland nicht bestände. Kein Staat von weniger Beden-
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tung sei in der Lage, dass er nicht Feinde habe, am wenigsten Oesterreich 
bei seiner geographischen Lage u. seinen Verhältnissen im Innern.

Dieses Motiv werde auch Russland würdigen müssen, welchem 
man übrigens den Umfang unserer militärischen Vorkehrungen ohne 
Weiters offen bekennen möge. Man solle ja nur nicht glauben, dass 
Oesterreich, weil es mit Russland auf besserem Fusse stehe, sofort 
desarmiren könne. Das gegenwärtige bessere Verhältniss sei nicht von 
langer Dauer. Oesterreichs Aufgabe bleibe nach wie vor ein Bollwerk 
gegen Russland zu bilden? und nur so lange er diese Aufgabe erfülle, 
sei sein Bestand eine europäische Nothwendigkeit.

111. dass keine unserer internen Massregeln von Russland zum 
Anlass genommen werden dürfe, uns des Abweichens von der Linie 
unseres Uebereinkommens zu beschuldigen; mögen nun diese Mass
regeln sich auf die polnische, czechische oder südslavische Frage, oder 
auf unsere Eisenbahnbauten, welche gleich der Armirung mit unge
schwächtem Eifer zu betreiben, wären, beziehen. — Dagegen müsse Vor
tragender vor dem vom Grafen Beust angedeuteten Ansinnen an Russ
land in Bezug auf eine Manifestation gegen die Czechen entschieden 
warnen. Eine solche Anrufung einer fremden Macht in einer rein 
internen Frage könne die verderblichsten Consequenzen haben.

S e in e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  geruhte zu constatiren, dass die cze
chische Frage eine rein innere Angelegenheit sei. mit welcher Russland 
nichts gemein habe. Mit der polnischen Frage verhalte es sich wenig
stens scheinbar anders, insoweit nembeli Russland verlangen könne, 
dass von Galizien aus nach Russisch-Polen nicht agitirt werde.

R e ic h s k a n z l e r  G r a f  B e u s t :  Er habe nur gemeint, durch Graf 
Chotek ein desaAou in den Zeitungen erscheinen zu lassen, worin Russ
land auch öffentlich von Agitationen sich lossage, deren Bestand er 
im mündlichen Verkehr der beiderseitigen Vertreter ohnehin stets in 
Abrede stellte.

M i n i s t e r p r ä s i d e n t  G r a f  A n d r á s s y :  Was man in einer Richtung 
concedire, werde leicht auch in einer anderen in Anspruch genommen; 
darum müsse er gegen die Anrufung Russlands in einer internen Frage, 
selbst wenn man sich in dem einen Falle davon Vortheil verspreche, 
nochmal sich aussprechen. Was die übrigen slavischen Völker der 
Monarchie betreffe, so bestehe der beste Weg auch in zu calmiren in 
der Beruhigung der orientalischen Völker. Der russische Kaiser habe 
in dieser Beziehung Anmerkungen gegen Graf Chotek fallen lassen, 
welche man in der angedeuteten Richtung ausbeuten solle.

Vortragender verbreitete sich noch über die Agitation Rajewskis 
und Offenbergs mit dem Bemerken, dass es bei den gebesserten Verhält
nissen zu Russland nunmehr vielleicht mit Aussicht auf Erfolg versucht 
werden könnte, dem Treiben dieser Leute Einhalt zu thun.

M i n i s t e r p r ä s i d e n t  G r a f  P o to c k i :  Auch er sei der Meinung, dass 
Oesterreich in den englischen Antrag unbedenklich eingehen könne und 
zwar aus dem Grunde, weil das Zurückweisen uns in der Folge nach
theilig werden könne.

Uebergehend auf die Avancen Russlands, so betrachte er die Frage 
nicht als eine polnische oder orientalische, sondern als eine europäische, 
deren Tragweite sich bei den nicht mehr lange ausbleibenden Friedens
verhandlungen zeigen werde.

Oesterreich müsse dann sein Wort mit in die Wagschale legen und 
zwar nicht im oesterreichischen sondern im europäischen Interesse und 
zu diesem Behufe könne es nur von Nutzen sein, wenn Oesterreich mit 
Russland Hand in Hand gehe.

In diesem, aber auch nur in diesem Falle fielen die beiderseitigen 
Interessen zusammen und würden selbst eine bewaffnete Allianz gerecht
fertigt haben, von welcher allein Vortragender sich ausgiebigen Erfolg 
versprochen hätte.
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Wenn er nun auch den Antrag Russlands auf ein Gefühl der Un
sicherheit, ähnlich jenem, welches Frankreich nach den preussischen 
Siegen vom Jahre 1866 empfunden haben möchte, zurückführen müsse, 
so ändere dies doch nichts an der Gemeinsamkeit unserer Interessen. 
Angesichts der preussischen Waffenerfolge und er nehme daher keinen 
Anstand, einem Uebereinkommen ad hoc zuzustimmen.

Was nun die Rückwirkung dieses Uebereinkommens auf unsere 
interne Fragen betreffe, so sehe Vortragender von der polnischen 
Frage ganz ab, weil er sie nie zugegeben habe. Aber auch in Bezug 
auf die Czechen rathe er von jeder Erörterung mit Russland ab, denn 
erstens sei es gefährlich bei der dortigen Regierung in der czechischen 
Frage ein soutien zu suchen, zweitens werde sie sich von dem Vorwurfe 
der Agitationen stets rein zu waschen wissen, wie sich denn auch in 
der That ein Zusammenhang der russischen Regierung mit den Prager 
Agitationen aktenmässig nicht constatiren lasse.

R e ic h s k r i e g s m i n i s t e r  F r e ih e r r  v o n  K u h n :  Er schliesse sich im All
gemeinen den Argumenten des Grafen Potocki an und glaube, dass 
Russlands Annäherung vielleicht geeignet sei, für kurze Zeit zwischen 
den beiden Staaten einen modus vivendi herzustellen: aber gewiss keine 
weiteren praktischen Erfolge für die gegenseitigen Beziehungen haben 
werde. Die Niederwerfung Frankreichs, welche durch uns zu ver
hindern gewesen wäre, wenn wir gleich vom Anfang in die Aktion ein
getreten wären, oder welche wenigstens nicht so rapid erfolgt wäre, 
wenn wir es nach dem Jahre 1866 verstanden hätten, die deutschen 
Südstaaten Preussen abwendig zu machen, — sei für Oesterreich in 
jeder Richtung verderblich In so weit nur eine gemeinsame Mediation 
mit Russland dazu dienen könne, die Consequenzen der französischen 
Niederlagen für Oesterreich theilweise mildern, müsse uns der russische 
Antrag willkommen sein.

Man möge aber sich durch dieses neue Verhältnis ja nicht in 
Sicherheit wiegen lassen, sondern die uns gegönnte Zeit aufs beste 
benützen, um einerseits die militärische Wehrkraft zu stärken und 
weiter zu entwickeln, anderseits mit den unsere Aktion lähmenden 
inneren Frage endlich einmal ins Reine zu kommen.

In der czechischen Frage hätte man schon länger energisch auf- 
treten sollen und auch jetzt noch lasse sich, — nach seiner Meinung 
mit entsprechender Energie etwas ausrichten.

R e ic h s f in a n z m i n i s t e r  v o n  L ó n y a i :  Angesichts der sich abspielenden 
Ereignisse sei von Allem dahin zu trachten, dass Oesterreich seinen 
Platz im europäischen Conzerte behaupte und von dem Ergebnisse der 
Friedens-Verhandlungen nicht in höchst unangenehmer Weise über
rascht zu werden.

Habe es diesen Platz einmal eingenommen, so könne es die weitere 
Entwickelung abwarten u. beeinflussen. Der Antrag Englands biete 
uns zum Eintritt in das europäische Conzert eine Chance, die man 
nicht ausser Acht lassen solle und der Antrag Russlands setze uns in 
die Lage, unserem Worte bei den Friedens-Verhandlungen weiteren 
Nachdruck zu geben.

Die Hauptsache bleibe aber, wie schon der Kriegsminister be
merkte, dass wir die Zeit des Friedens zur Consolidirung und Kräfti
gung im Innern benützen.

Sei Oesterreich stark, so werde es ihm auch an Alliirten nicht fehlen.
S e in e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r :  Auf den heute besprochenen Wegen 

möge also vorgegangen werden, obsclion Seine Majestät den Argwohn 
nicht unterdrücken könnte, dass sowohl Englands, als Russlands Antrag 
durch preussischen Einfluss hervorgerufen wurde.

Eine weitere Frage sei nun die Integrität Frankreichs. Es sei klar, 
dass wir dieselbe bei den Friedensverhandlungen befürworten müssen; 
aber fraglich, ob dies mit besonderer Wärme geschehen solle und ob es
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nicht vielmehr in unserem Interessen liege, wenn Preussen seinem 
Staatskörper einen Bestandtheil einfüge, dessen Besitz gewiss kein ruhi
ges und unverbittertes sein würde.

Ministerpräsident Graf Andrássy: Schon der Anstand gebiete unŝ  
für Frankreichs Integrität einzutreten, so weit dies mit diplomatischen 
Mitteln möglich sei. Gehe Preussen über unsere Einsprache hinweg, 
so könne es uns auch recht sein, denn die Eisass und Lothringen würde 
Preussen für lange Zeit zu thun geben, sowohl im Innern, als auch 
gegen die unausbleiblichen Wieder-Eroberungsgelüste Frankreichs. Die 
pessimistische Anschauung des Kriegsministers über den Erfolg des 
preussischen Sieges vermöge er nicht zu theilen. Preussen selbst biete 
uns das Beispiel dessen, wass eine zielbewusste Politik in kurzer Zeit 
vermöge. Es komme auch bei uns nur darauf an, das Wichtige mit den 
richtigen Mitteln anzustreben.

Reichskanzler Graf Beust: Nach dem Ergebnisse der heutigen 
Besprechung glaube er zunächst die volle Uebereinstimmung über die 
von ihm beantragte Annahme . des englischen Neutralitäts-Antrages 
constatiren zu können. Bei diesem glaube er nicht an eine preussische 
Inspiration, vielmehr lägen soAvohl in der preussischen Presse, als in 
einer Depesche des Grafen Apponyi aus London Anhaltspunkte zu der 
Meinung vor, dass man die „Neutralitäts-Liga“ in Preussen mit Wider
willen und als darin gerichtet betrachte, Preussen um die Früchte der 
erfochtenen Siege zu bringen.

Was Russlands Anträge betreffe, so glaube er zwar, dass man in 
Berlin davon Mittheilung habe, aber die Inspiration gehe auch in diesem 
Falle gewiss nicht von dort aus. Die Wahrung der Integrität Frank
reichs sei für uns nicht nur ein Gebot des Anstandes, sondern auch 
des dem Fürsten Latour bei seinem Abgänge von Wien gegebenen Ver
sprechens, dass unsere Diplomatie gegebenen Falles für die Dinastie 
und die Integrität Frankreichs eintreten werde.

Frankreichs Wünsche wegen Eintritt in die Aktion habe Oester
reich nicht erfüllen können, u. Frankreich habe den Motiven, welche 
uns davon abhielten, gerechte Würdigung angedeihen lassen, wie in 
der That Fürst Latour in einer der letzten Kammer-sitzungen Oesterreich 
gegen die erhobenen Angriffe höchst loyal vertheidigt hätte; nur sei es 
an uns in gleich loyaler Weise wenigstens das obige Versprechen 
einzulösen.

Wohl hätte die Lostrennung des Eisass und Lothringens von Frank
reich für uns neben dem von Seiner Majestät angedeuteten noch den 
weiteren Vortheil, dass diese Provinzen ein geeignetes Vergütungs- 
Objekt für die Heeresfolgc Baierns bieten und seine Blicke von anderen 
Landestheilen, die uns näher stehen, ablenken würde. Aber dennoch 
müsse Oesterreich im Hinblick auf spätere Verhältnisse, unter welchen 
uns Frankreichs Freundschaft werthvoll werden könnte, für Frank
reichs Integrität eintreten.

Um auf Russlands Anträge zurückzukommen, so werde unsere 
Annäherung an dieses Reich auch von Frankreich gewünscht. Dieses 
werde sich wieder heben und dann seine Blicke auf Russland richten; 
also sei es schon deshalb von Werth, dass auch Oesterreich Fühlung 
mit Russland behalte. Von einer förmlichen Convention sei noch nicht 
die Rede und komme es dazu, so möge sie immerhin nur ad hoc abge
schlossen werden, damit Oesterreich in der grossen politischen Tages
frage nicht isolirt dastehe.

Diese Erwägung lasse es rathsam erscheinen, die Annäherung 
Russlands in keinem Falle zurückzuweisen. Vortragender fügte 
schliesslich mit Bezug auf einige, im Laufe der Besprechung gefallenen 
Bemerkungen noch bei ,Graf Chotek's Instruktionen bezögen sich nur 
auf die militärischen Vorsichtsmassregéln von unserer Seite, über welche 
er Russland Aufklärung zu geben habe, keineswegs aber auf die interne»
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Fragen, welchlmmer Natur, deren Diskutirung Graf Cliotek taktvoll 
auszuweiehen verstanden habe.

Dem Grafen Potocki stimme er darin vollkommen bei, dass nur 
eine bewaffnete Allianz mit Russland Oesterreich praktischen Nutzen 
gebracht haben würde, aber davon könnte heute aus Rücksicht auf die 
Lage des Reiches keine Rede sein. Was endlich die vom Kriegsminister 
angedeutete Einflussnahme auf die Südstaaten betreffe, so würde die
selbe blos den Erfolg gehabt haben, dass wir in neue Differenzen mit 
Preussen verwickelt worden wären, oder. die süddeutschen Regierungen 
schliesslich doch dem preussisch und national liberalen Drucke ge
wichen und uns compromittirt hätten.

Ministerpräsident Graf Andrássy: Man solle Russland nicht zu- 
rückstossen; aber jede bestimmte Combination stehe nach seiner Ansicht 
noch im weiten Felde.

Reichskriegsminister Freiherr von Kuhn: Bei den Verhandlungen 
über die gemeinsame Médiation mit Russland möge vorsichtig vermieden 
werden, dass dieselben nicht vorzeitig in die Öffentlichkeit treten. Sie 
würden hier Misstrauen erwecken und eine Verstimmung hervorrufen, 
die zunächst in der Haltung der Polen bei den Delegationsverhandlungen 
zum Ausdrucke gelangen werde.

(Folytatása következik. — Fortsetzung folgt.)

A s z a b a d s á g h a r c  m a g y a r  d ip l o m á c i a i  l e v e l e i  1 8 4 8 —1 8 4 9 .

1. Szemere Bertalan belügyminiszter pótutasítása Szalay Lászlóhoz. — 
Másolata a Magyar Nemzeti Múzeum Levéltárában. 1848—1849. Iratok. 
Szemere Bertalan másolatai között.
Sürgeti a német és angol szövetséget a szláv támadás ellenében. Szalayt 
Párisba és Londonba küldi.

„A’ király’ elutazása Bécsből sok sejtelemre ád okot. Az olygarchák 
cseh eredetűek, avagy érzelműek. Mint német birodalom talán nem áll
hat meg Ausztria, mint sláv inkább. Hatalmas elem, lehet rá támasz
kodni, annyival inkább, mivel a’ nemzetiség nála még több mint a’ 
szabadság. Fanatikus faj, ’s illyennel hódítani lehet. Ha az uralkodó 
ház járhat nem egyenes úton, ha nem felejtjük hogy meghittéi, aris- 
tocratikus kilátásoknál fogva is, sláv irányúak, föl kell tennünk, hogy 
Jelasich’ vakmerő eljárása, a’ Bécsből elutazás, Palacky ministeri jelelt- 
sége, az antimagyar szellem a’ bécsi lapokban, a’ prágai jelenetek mind 
összeütközésben vannak. Sláv birodalom és a’ magyar status elsülye- 
dése együtt jár.

Ez ellen kell keresnünk a’ német szövetséget, ’s a’ német szövetség 
által az angolt, rnelly egy addig, mig az angol ennek is túlsúlyától nem 
fél, a’ keleti tengertől a’ feketéig, és Adriáig. — Nekünk a’ sláv elem 
ellen angol és francia közremunkálásra van szükségünk. E’ nélkül az 
aldunai tartományokkal tisztában nem lehetünk, mellyekben örökös 
fészke leend az oláh, a’ szláv összeesküvésnek ellenünk. Innen, Szerbiá
ból tápláltatok a’ horváth mozgalom is, félelmesen növekvő veszede
lemmel.

Hrabovszky nem meri publieálni, hatósága alatt, a’ fölség’ kéz
iratát, mi’ szerint a’ magyar ministeriumnak a’ határőrség alávettetik. 
Fenyegetőznek a’ tisztek hogy társaikat Olaszországból visszahívják. 
A Bán nem látszik engedelmeskedni. Junius 5-ére országgyűlést hir
detett. Választási törvényeket maga szabott. Általános fegyverkezésre 
hívta fel a’ népet. — Mi országos, nemzeti kölcsönt nyitottunk. Pest 
városa 200 ezer pftot szavazott. A’ toborzás foly. A’ 10,000 ember mi

ll
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hamar együtt leend, azt hiszem. — Azt hiszem, és Kossuth is, menj ált 
Angliába, és tedd magadat érintkezésbe Palmerstonnal. Visszajővén, 
vagy te, vagy Pázmándy Párisba mehetnétek Lamartinehoz. Mind a' 
két kormány’ nézeteit ismernünk kell, közvetlenül.

De inkább Angliának van módjában velünk közremunkálni. Érdeke 
is azt kivánja. Az alduna körül nem lehet se német se sláv hanem ma
gyar uralkodás. De támogattatnunk kell Anglia által, munkálván con- 
sulai által az illető fejedelemségekben, és a’ török portánál. A’ sláv 
mozgalom a’ törökségnek is sírját ássa meg. Nem nézheti tétlenül a* 
szláv elemek’ összeolvadását, mellyek most ártatlanok elválva, de egye
sülve veszélyesek. — Fegyvert nem kellene eladni az aldunai tartomá
nyokra, se lőport. Gyakran nyomára jövünk effajta szállításoknak. 
Ellenben fegyver és lőpor nekünk kell, nem hódítani, hanem a’ magyar 
elemet és statust megőrizni épségben. Blackwellt keresd fel, talán levél 
által is. A’ foreign office elutasít. Eszméit helyeseknek tartom Magyar- 
országra és követendő politikájára nézve. Szerinte a’ szláv tartományok’ 
összeolvadását gátolni kell, hanem legyen mindenik szövetséges tarto
mány, ám külön nyelvvel, külön helybeli igazgatással, de tőlünk függve 
némileg. Ő ezt térképezte is. Közölheti veled.

Jó lenne, mielőtt velők szólnátok, vagy utóbb, kifejteni emlékirat
ban az ajánlott politikát, ámbár ezt óvatosan kell és lehet tenni.

Ide zárom azon iratot, mivel, szükség’ esetében igazolhatjátok ma-
Íatokat, ha t. i. reá szükség lenne. — István ma hajnalban ment Béesbe.

nnsbruckba, kieszközlendő a’ Fölség’ lejövetelét, vagy a’ Bán letételét, 
és István hatóságának kiterjesztését Erdélyre is. Eötvös ment vele. 
31-kén jönnek vissza. Isten veletek. Buda, 24/V. 1848. Szemere.“

II. Buda, 1848 május 28.
S z e m e r e  B e r ta la n  b e l ü g y m i n i s z t e r  u t a s í t á s a  S z ö l l ő s s y  B a lá z s  r é s z é r e .  — 
Másolatban ugyanott.
Küldetés a belgrádi pasához és a belgrádi külképviseletekhez.

„Szőllősy Bélának. Lemegy Péterváradra, Belgrádba, onnan Krassó 
oláliságán keresztül Erdélyen át Oláhországba. . .  Belgrádban a Basával 
találkozik. Figyelmezteti a’ sláv mozgalomra, melly a’ török birodalom’ 
részeit nyelné el. Mi ellenben sértetlenül akarjuk fentartani. Beszél az 
angol és francia követtel, tudakozódva előbb, és kimutatva hogy ha a’ 
sláv-orosz elem a’ Fekete tengerig elterjed, a’ czél pedig az, sem azon 
népek’ sem a’ civilisatio érdekében nem lehet. Fogja mondani, hogy a’ 
magyar kormány biztosokat küldött Párisba és Londonba, és az aldunai 
tartományokba consulokat nevezend, és consul leend, angol és francia, 
Pesten is. Őszintén kérdezend, és kérdezendi a’ mik ott történnek sláv 
szellemben.

Elutazás előtt biztos embert keresend, ki értesítéseket küldencl. . . “

III. Buda, 1848 június 7.
K o s s u t h  L a jo s  p é n z ü g y m i n i s z t e r  P u l s z k y  F e r e n c z h e z ,  a  m a g y a r  k i r á l y i  
k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m  á l l a m t i t k á r á h o z .  — Ugyanott. Vörös Antal Gyűj
temény 1050. szám. Kossuth eredeti fogalmazványa.
Diplomáciai híreket kér.

, ,C  o n f id e n t ia l i s .
Pulszky Ferenc statustitkár urnák.
Édes Barátom! Most minden attól függ, hogy a király Budára jöj

jön — ’s igy a külügyminisztériumunk is. — A Birodalom diplomáciáját 
nekünk kell igazgatnunk. — Batthyányi erre nézve kellőleg insce- 
nálva van.
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Te szólj a küludvarok követeivel óvatosan — készítsd őket arra 
elő, hogy ha a király itt lesz, ők is ide jöjjenek.

Il faut déplacer le centre de la Monarchie — ’s Budának kell lenni 
a centrumnak. — Én addig nem nyugszom.

Hírlapom megindul. Ennek nagy fontosságúvá kell válni a magyar 
politicában. Kéréseim ezek:

Batthyányi némelly bécsi ’s bécsen átjövő Hírlapokat, gondolom 
gőzhajó útján vagy miképen — egy nappal (estve) hamarébb kap. 
mintha postán jőne. Ez nagy beneficium. — Eszközöld ezt számomra 
is. Ide rekesztem listáját a Bécsi ’s Bées felé jövő hírlapoknak, miket 
megrendelni akarok. — Ha Bécsben prenumerálván, legalább nyáron át 
rendkívüli utón — tehát csak 12 órával is hamarább kaphatnám — 
kérlek tétesd meg a prenumeratiot (a l a Julii 3. hónapra) — küld le 
az árjegyzéket, a pénzt azonnal felküldöm, — de csak azokat értem, 
amellyeket igy hamarább kaphatok.

Bécsben kétféle emberre van szükségem. Egyik a ki independenter 
a mi diplomáciánktól a Bécsi eseményekről rendesen tudósítson. — 
Magyar szempontból. — Másik külügyminisztériumunk köréből.

Nem tudom az elsőre nem jó volna-e a különben nem szilárd jel
lemű Frankenburg? — Keress valami jó embert; adok neki havonkint 
vagy 20—25 pftot.

A másodikra nézve szóllitsd fel Warghát — föltéve, hogy alkalma 
van diplomatiai össze köttetéseitekbe avatva lenni. — Ez esetre ha min
den héten 2—3 levélkét ir — adok neki egy évre 400 pft. fizetést. — 
Talán a hírlapok megrendelése ’s rendes elküldése iránti gondoskodást 
is vezethetné — ’s a ti sok szolgáitok a futkozást megtehetnék, hogy 
idején kapjak mindent.

Ipád comptoirjában nem volna valaki, aki a kereskedelmi hírekről 
tudósítana?

Másik az: hogy Franciországból ’s Angliából mindenesetre tudó
sításokat kell szerezni. — E tekintetben kettőre kérnélek. Egyik az: 
valljon az illető követeket — ’s tán a poroszt is nem lehetne e reá 
bírni, hogy ha mi olly híreket kapnak hazulról, amiket velünk n e m  
o f f i c io s e  közölni magokra nézve vagy jónak, vagy legalább — nem 
alkalmatlannak tartanának — azt brevi manu Warghához küldenék s ő 
— nekem vagy a mint van rögtön beküldené — ha valami igen fontos 
van — bár stafétán is. — 2) Ha az austriai követség grémiumából Lon
donban ’s Párisban valami egyént kiszemelhetnél, a kire azon eszmével 
hatni lehet, hogy mi naponkint több befolyást fogunk kapni a diplo
matában ’s tudandjuk méltánylani szolgálatát — s őt reá bírnád hogy 
ez állásával összeütközésbe nem jövő tudósításokat, vagy egyenesen 
nekem, vagy általad nekem küldje meg.

A bécsi minisztérium belső köréből is nagyon szeretném ha valami 
tudósítást szereznél.

Végre, arra kérlek, gyámolits engem kivált kezdetben vezérczik- 
kekkel — arra pedig mindenesetre számolok, hogy akár a diéta végett 
már lej ősz akkorra, akár még Bécsben leszesz Julius lső napján meg
jelenendő hírlapom számára Junius 29kén kezemhez juttatsz egy talpra 
esett leeding artikelt (sic!) a küldolgokról — ’s az első hét még más két 
ezikket hozand tolled — E rr e  s z á m o l o k  — Válaszodat várom. Isten veled. 
Buda jun 7-kén. 848.“
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IV. Buda, 1848 június 7.
Kossuth Lajos pénzügyminiszter utasítása Pázmándu Dénes frankfurti 
megbízotthoz. — Ugyanott 1051. szám. Kossuth eredeti fogalmazványa.
A német szövetség megkötése érdekében.

„A Monsieur Dénis (sic!) Pázmándy Ambassadeur Hongrois
à Frankfourt s. M.
Buda Jun. 7. 1848.

Junius 1-jéről leveledet vettem. Eljárástokat helyeseljük.
A szövetséget a mi illeti nagyon kell vigyáznotok, hogy a francia 

hatalmat meg ne sértsük.
Kivel lehet nekünk háborúnk? a szerb-illir fajjal, és az oroszszal.

— Az elsőben a külmegtámadás alapján kötött szövetségnél fogva a 
németek nem néznének casus foederist; — mondván hogy ez belzavar, 
nem — külmegtámadás. — A másodikban saját existentiájok végett segi- 
teni kénytelenek volnának különben is.

Kivel lehet nekik háborujok? az oroszszal, francziával — az elsőb
ben segítjük ez Casus per se — a másodikban? kérdés minden körül
mények közt érdekünkben fog-e állani. — Erre nagyon vigyázni kell.

Nekem azon eszmém van hogy meg kellene kisértenetek a szövet
séget azon alapon — hogy a szövetség alapjául azon eszme vétessék, 
miképen minket vagy mint a németeket a sláv elem fenyegeti, tehát a 
veszély elháritásában segítsük egymást. — ők a magyar koronának 
integritását garantirozzák, — legyen ez bár orosz, szerb etc. befolyással 
támogatott Horvát-Illir pártütés által fenyegetve — mi pedig a Deutscher 
Bund integritását garantirozzuk Cseh ’s általában Szláv elemű elszaka
dási törekvések ellen.

A franczia irányában óvatosnak kell lenni; sőt inkább azon igye
kezni, hogy a magyar korona integritását ők is garantirozzák.

így az angoloknál is. — A szabad Duna ez legyen a jelszó.
A szövetséges segítség alapja talán részünkről 50,000 ember, ré

szükről szintúgy 50,000 az ő költségükön — másik 50,000 mienken még 
országunkban van.

Egyébiránt erre nézve, majd kaptok utasítást. — Ez az én nézetem.
A diéta Julius 2-kán kezdődik. Éhez mérd haza utazásodat. — 

Keilend e távollétedben Szalay mellé segítség?
Nous travaillons à deplacer le centre de la Monarchie Autrichienne 

à Buda. A király eljő még e hónapban — ’s ha Isten segít itt is marad.
— Az austriai diplomatiát nekünk kell igazgatnunk. — Batthyányit e 
végből Inspruckba küldtük. — Erdéllyel meg van az unió. István Her
ezeg alter ego Erdélyben. Az Erdélyi seregek had ügy ministerünk alá 
helyezve. — önkénteseink toborzása vígan megy — már alkalmasint 
talpon van a 10.000. Szegednél 20,000 embert concentrálunk. — Csányi- 
hoz a Dráva innenső partjára útban van 5000 és mint tartalék sereg a 
Tolna Baranya Somogy Szalai mobil nemzetőrség, ’s a honunkból ki
űzött horvátok. — Imposant készülünk de Horvát ország nyílt párt
ütésben van. — Jellasichot a király sajátkezüleg proscribálta. — Mé
száros derék ember — de nincs egy főtiszt az ármádiánál kiben biz
hatnánk. — Az emberek hordják össze a pénzt — ezüstöt — posztót 
fehérneműt etc. — de ez mind kévés. — Frankfurtban 5% tes egy éves 
kincstárutalványaink nem találnának e vevőre — pénz! pénz! meg- 
őszülök bele.

Constantinápolba, Bukarestbe, Jassyba, Belgrádba Consulokat kül
dünk. Eszközöljétek — hogy a németek is küldjenek hozzánk követet;
— az angol, Hamburg, Amsterdam etc. Consulokat.

Most hozzátok egy magánkérésem. Hírlapom Jul. Íjén meg indúl.
— Eszközöljétek hogy Szalaytól Junius 28 legfeljebb 29kén kapjak



K ? ;  ■~r — - ■ v- V S  .

271

levelet az ottani dolgokról mellyet neve nélkül lapom első számába 
! iktathassak. — Aztán minden héten legalább egy tudósítást. — Sze- 
[ rezzetek nekem a németek közül minél több correspondenst ügybarátink 
í közül — de jókat ám — ’s ha lehet angolt — franciát, — ’s egye- 
l beket is.

Magyarország szilárd nyugalomban van, a Bánátot kivéve. — A 
» szerb mozgalmak igen élénken veszélyesek.

Egészségem javul. Isten áldjon.“

V. Ojtoz, 1848 július 7.
r. Nagy Ferenci jelentése Szemere Bertalan belügyminiszterhez. — Eredetije 
I ugyanott 1242. szám.
k Moldvai és havasalföldi közállapotok. A magyarok helyzete. Érintkezés 
b a moldvai politika vezetőivel.

„Igen tisztelt Miniszter Ur!
Borgotikai tudósításom következésiben múlt hó 24e estvéli 8 órakor 

j Ujmoldvába vagyis Bukovinába értem.
Pojánastampitul Kornolunzséig a’ nyomorult fizetésű csupán széná- 

7 vali speculatiobul tengődő tisztviselők légióit kivéve, a’ népben min- 
b denütt nemzetünk eránti rokonszenvet találtam.

A’ rendszerileg kifosztott Páriák egyedüli üdvöket a’ Magyarok
éi kali unióban fektetik . . .

A’ tisztviselők lakszobáik fegyverekkel zsufolvák.
Kornulunzsébul kilépve már Moldvába voltam, ’s nemsokára Föl- 

ií ticzényibe jutottam. Moldvának leghíresebb vásárjai itten tartatnak. 
J Utcáin tömérdek zsidóság hemzseg, mint szintén Botosenyben, Tirgu- 
d fromosában és Jassiban is. Jaj nekünk ha ezek honunkba bészivárog- 
íi nak, itteni maradhatásoknak pedig, a’ Sturdza buktával vége.

Folticzenyt elhagyván népvándorlást ábrázoló végnélküli kérvá
ri nokra találtam. A’ jassibul szaladó Boérok és Zsidók arczain halái
rt félelme ült. ’S mindenki csodálkozott, hogy én Jassiba merek menni.

Én a’ vesztőli feleimet nyagyitotnak tartván, utamat haladek- 
íi nekül folytattam ’s mind a’ mellett hogy a’ szaladok száma miatt, 
ê a’ posta lovak nyerhetése áldozatot igénylett, junius 26a délutáni két 
[ö órakor mégis Jassiba értem.

Az itt láttákat voltaképen leírni képes nem vagyok, ’s csak annyit 
is említek: hogy a’ sorompon béliajtatván először is halottakkal megrakott 
s* szekerekre bökkentem — az udvarokon szemét és ganéj dombok füs
ti tölgöttek: — az utczákon jobrul sirásrivás, balrul fülszaggató jajgatás: 
ii itt összveroskadott betegek, amott érvágás körül sürgölődő borbélyok, 

’s vértócsák.
A’ kétségben eséssel küzdők tömegében tán csak magam valék, kit 

£ a’ borzasztó látvány meg nem rendite, ’s ki imádott hazájának szent 
lé érdeke által lelkesítve nvugott kebellel hajtatott a’ Moldva nevet viselő 
ír vendéglőbe.

Szerencsére ugyanott szállásolt a’ jelen mozgalmak élire állított 
hl lelkes Boér ’Serbán Kánonó is.

Fő vágyam a’ vele való találkozhatás lön, de nyugtalanító szándé- 
pl kom, — ’Serbánnak töméntelen látogatói, és a’ Sturdza számtalan kém-

Íei figyelmének kikerülése miatt, éjfél előtt nem teljesittődhetett. A’ 
:émek légióitól tartván kéntelen valék jól megtanult utasításomat is 

b elégetni, ’s jelenleg utilevelemen Creditivemen és egy egy chifrirozott. . .  
■ kívül bötü írásom sincsen.

A’ Boér loyálisan ’s magyar létem felül meggyőződvén jobbomat 
■ mindkét kezével megszorította és rázta. ’S midőn neki mondanám : hogy 
p az elnyeléstüli menekvülés reájok nézve egyedül a’ Magyarrali egyet-
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értésben, ’s a’ közös szabadság élvezhetésében rejlik — ’s nemzetünkben 
őszinte barátokra számíthatnak — szemeiben öröm könyük ragyogtak, 
’s e’ szavakra fakada: „A hatalmas nagy Isten Magyar barátinkat éltesse 
és áldja meg!“

Ezután mindketten hellyet foglalván, némely kérdéseimre felelendő 
szavait igy folytatja: —

Jelen állásunkat önnel körülményesben meg-ismertetendő, az döb
beni catastrofát el nem hallgathatom.

Sturdza mint ön is tudandja Országunk főnökségit 14 év óta 
bitorolja. Kincstárunkból évenkint 60,000 #  lopott. A’ papi birto
kokat, nem a’ hon de saját hasznára elkobzatta. Számos tulajdonos 
jószágait megszeretvén, azokat kezeik közül kicsikarta. Az évenkint 200 
töbre menő fontos perek végehosszát csak úgy lehete remélleni, hogy 
ha a fejedelem megajándékoztatott.

A’ népre rémittő nagy adót vettetett, még az olly szegénynek is, 
kinek boltjában 20—30 piaszternyi értéknél több nem volt, évenkint 
100 piasztert kellett fizetni. Országunkat muszka lengyel zsidókkal el
árasztotta — kik a’ földnépit demoralizálták ’s mindenektől megfosz
tották. A’ vajda még ezen nyomorultakon is azon ürügy alatt, hogy 
az orosz ököt recclamálja évnegyedenkint 12,000 #  csikart fel.

Jelenleg közöttünk a’ gaz Sturdzát kivéve Muszkabánás senki sincs. 
Az orosznak minden ármánkodásai napfényre jöttek — Őket szivünk 
méljebül utáljuk, mert nyomorult fejedelmünk az Orosz égidje alatt 
a’ legégbekiáltobb tényeket is bátran elkövethette. Végre szemeink fel
nyíltak, a’ sok igazságtalanság ellen egy nehányan felszollaltak; fel- 
szóllalások borzasztó következményeit ön tudja.

A’ zsarnok példanélküli erőszakoskodásainak valami szint adandó, 
a’ Szt pétervári és Isztámboli Cabinetet alaptalan rágalmakkal, ’s ha
zugságokkal elárasztotta: minek következésiben a’ Szultán Tálát effen- 
dit, a Czár pedig Duhamel generalist vizsgálódó biztosokat ide küldötte.

Népünk a’ koholt rágalmak megczáfolására, és eltiport jogainak 
megmentésére egy, ezer aláírással támogatott, kérőpanaszlevelet 800 elő
kelő egyén kíséretében Tálát effendinek átnyújt. Küldöttségünk élén 
szeretett Patriárchánk ment. Kin a’ hcrczeg a’ kineveztetésért és beig- 
tatásért 70,000 #  csikart.

Kérelmünk főbb pontjai ezek valának:
a)  A’ herczeg mint hivatalára érdemetlen, arol haladék nélkül 

mondjon le.
b) A’ 14 év alatt elorzott pénzről ’s jogtalan zsarolásrul számoljon.
Tálát effendi minket szívesen fogadott, ’s miután adatokkal támo

gatott igazságon alapult panaszunk helyes volta felül meggyőződéit, tel
jes elégtételt Ígért.

De nem úgy ám az orosz biztos — mert midőn hozzá mennénk, 
bennünköt még el sem fogadott.

Bakklövéseit Duhamel észre vévén, másnap a’ Patriárehához ment, 
hol a’ látogatás el nem fogadtatott. Onnan egy püspökhöz sietett, és 
őtet mindenekre kérte, hogy bennünköt látogatásunk megújítására 
bírna reá.

És mi mindenkit ki a pöffedezőt meglátogatandja honárulónak 
neveztük.

Elszánt lépésinket kedvezőbb körülmények között nem tehettük 
volna talán soha mert. Oláhország eddig bizonyosan szabaddá lett 
(harmadfél nappal előbb lön azzá). Az orosznak saját országában dolga 
lévén, a’ Prutnál levő sereget nyakra főre haza hivatta, jelenleg a’ Prut 
hosszában 5,000 embernél több nincsen. Leovoban ’s másutt is a Pruton 
túl a’ cholera felette dühöng. Kedvelt herczegjeinek segitségökre ezúttal 
nem jöhetvén, szabadságunk megszilárdítására időt nyerendünk.

Sturdza és Duhamel oroszokkal ijesztgetnek ugyan, de nli az a’ 
felét egész Europa ellenében gascográdoknál egyébnek nem tarthatjuk.



A’ sturdzodiihamei camarilla tanácsábul egy orosz mérnök tiszt 
[ Berláton meg is jelent, ’s ott nagy teketóriával 10,000 számára (most 
[ már nem 80,000 és 100.000) tábor helyet tűzött ki — de ez is csak 
i ijesztgetés.

Egyébaránt mi magunkat mindenre elszántuk.
A’ húsz millió piaszteres vásárt illetőleg pedig ezeket niondá: az 

i nem egészen alaptalan hir, mert azt Duhamel divánunkban is megpen- 
) ditette; ’s mi általánosan ellenszegültünk. Isten nincsen az orosznak 
í egyedüli protectorságátul az Knuterregiment-nél egyéb nem lenne.

Országunk a’ Portának évenkint 24.800 #  fizet négy rátában.
1' ’S minthogy az pontosan kifizettetik, tehát a’ Szxdtánnak ellenünk 
? semmi kifogása nincsen, ’s nem is lehet.

Végre mondám neki: A’ Magyar kormány mind Moldvában mind 
c( pedig Oláhországban magyar ügynököket szándékszik küldeni.

Ennek is nagyon örvendett megjegyezvén: miszerint a’ Német ügy
et nökök indolentiája és a’ Metternichi kárhozatos politica, őket egészen 
f Muszka kézre akarván játszani, nekik felette sokat ártott.

Ők a’ Magyar ügynököket kitárt karokkal fogadandják, ’s a’ vé
li lünk barátságos viszonybani közvetlen léphetést, mint szebb jövendöjök 
» ’s fenn állásuk biztosításának hajnal csillagát háromszorosan üdvözíikf

Éjfél után két órakor egy mástul elváltunk. ’S másnap reggeli 8 
n órakor ’Serbán Kostahi Biberie nevű barátjával szobámbalépés érté
in semre adja; miszerint nemi gyógyszereknek megvétele után falura me- 
a nend, — azzal megölel, megcsókol ’s istenhozzádot mond.

Én pedig levelem a’ sorompónál elvétetvén, visszanyerhetésére 
u indultam. Pontiustól Pilátushoz kellete mennem ’s végre az Osztrák 
il főügynökséghez juték. Mig a’ 12 altiszt a’ czimnélküli kereskedőt, a’ jól 
í  kamatolo zsidók között, egy kegyes tekintetre méltatá, abba idő telt.

Elvégre egy benepastus őrmester előmbeáll, tetétül talpig megmér 
i  ’s kérdi: Was wollen Sie? Erre a’ kolozsvári kormányszéktől vett úti 
íl levelet átadván, kértem tenne visât reá. Wie lange wollen Sie hier 
d bleiben? Vielleicht drei oder vier Tage — Bevor Sie fortreisen halbtag 
d früher muss Ihr Pass hier sein! Utilevelemmel eltávoztam, de elmenete- 
d lem előtt módomban vala látni, hogy az osztrák alattvalók ’s kérés
ül kedők milly alázatossággal közelednek az érintett altisztekhez. ’S minden 
n második szavak: Ich werde schon erkenntlich sein!

Mind Jassiban mind pedig Bukarestben az osztrák ágensek, ’s a’ 
>r többi Corsulok is, a’ két fejedelemségben magyar oláh nyelvet nem 
lé értvén, ’s a’ mellett kevélyek is lévén, a’ néppel épen nem bíbelődnek, 
t ’s mindent az altisztek visznek. ’S minthogy a kormányszékbeli leve- 
jl lezést oláh nyelven megy, tehát a’ preseriptus . . .  kegy osztás a határ
sí tálán.

A’ máskép nem is lehet, mert Eisenbach senkit, ki színe előtt feke- 
3Í tében nem udvarol, el nem fogad, ’s a’ megjelenőtől azt kérdi: Zu wem 
i? sind Sie gekommen? Pedig fekete gálába nem minden utas és panaszos 
>•/ vetheti magát!

Timonirul, mivel ez úttal Bukarestbe még nem voltam, nem szol
ul hatok. Mindazáltal annyit mégis megérthettem, hogy az ottani totumfac 
io őrmester Korbán minden kigondolható gazság gyülpontja. Egy páncsovai 

születésű jelenleg Jassiban lakó, nékem sírva panaszkodó Restics György 
nevű egyént 25,000 piasterig károsított, adossátul a’ pénzt felvette, ’s 
azt magának megtartotta. Mindenki a’ megcsalattak közül, ki a’ gaz 
ember ellen panaszt emelt, kéntelen volt a’ két fejedelemségből kita
karodni.

A’ jelen korhadt rendszerek illy’ nemű fattyú kinövései számta
lanok. Az uj korszak béállásának ’s a’ bureaucratismus elenyészésinek 
minden nemzetbeliek örvendenek.

De térjünk vissza Jassira: Junius 28a e’ városra nézve az eddigiek
nél rettenetesebb vala. Estvéli 10 óráig hivatalos tudósítás szerint a
H áborús felelősség  j g
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halottak száma 300ia rúgott. Az elhullottak közül 240 zsidó, a többi 
pedig osztályválogatás nélkül keresztény volt.

Az emberek bédugott orral, és szájjal jártak. A’ kétségbeesés tető
pontra hágott. A’ ki tehette szaladott. — A’ boltok bézárattak. Az utczák 
szaladó szekerekkel, ’s jajveszékelőkkel megteltek. A’ falusiak nem mer
vén béjönni, az eleség fogyni kezdett. A’ Jassiban lévő 120 postalorul 
vagy más előfogatrul még csak szó sem lehete.

A’ letiport lelkületet azonban a’ bukaresti események, ’s annak 
hire, hogy az oláh határszélen 30,000 Magyar katona csak azt várja, 
hogy a 10,000 orosz a’ Pruton át jöjjön, ’s azonnal Moldva ’s Oláh
ország segédére leend, nemileg felélesztették.

Valóban különös, hogy minket az oroszokkal, azokat pedig a’ Ma
gyarokkal ijesztgetik! — Nemzetünknek csupa neve képes szomszéd
jainkba bátorságot önteni.

Egy illy nemzetnek elvesznie nem lehet, ’s nem is szabad!
A’ Boérok ’s lakosok nagyobb része Jassibul kivándorolván, ma

gam is utilevelem rendbehozásával kezdettem gondolkodni. Sturdza mint 
egy alter Autocrát a’ benszülötteknek még az oláhországbani menetekre 
sem ad engedelmet. Illy kényes körülmények között nekem is tűzpróbát 
kellete kiállanom. De miután az aláírásért (vagy visáért) ki jobbra ki 
pedig balra eléggé elránczihált, most az Agentiánál, majd a’ rendőr
ségnél, végre pedig a Hetmániénél (General Codo) délutáni két orátul 
estveli tízig várakoztattak, ’s méregettek, tiz p. f. elkoboztatása után 
nagy nehezen megmenekültem.

A’ Hetmániénél a’ visáló ezredes Írnokaival ugyan azon egy szo
bában ült, ’s még is midőn egy pecsétlőtiil apró pénz nem léte ürügye 
alatt letartóztatott 54 pstrmot követelvén, hallani nem akarta. A’ főnök
nek, kivel az előtt kevéssel beszéllettem, hirtelen béállott nehézhalló- 
ságát megértvén, kéntelen valék távozni ’s pénzemet ott hagyni.

Még azon estve posta lovak után láttam. De ügyekeztem, mivel 
egyedül a’ Nagy Logothét (Állodalmi korlátnok) Kátirdzsi negyven 
lovat parancsolt, létre nem jöhete, ’s nem előbb mint két nap múlva 
akor is egy #  feláldozásával boldogulhattam.

A’ postalegényeknek nagyrésze a’ cholerában elhalván, a’ meg- 
maradottak folytonoson részegek valának. ’S csekély életem az első 
állomás megfuttatása alatt, a’ hegyes lejtős utón, a’ hét arasz hosszú, 
’s négy arasz széles, fillérnyi vassal sem terhelt fakó taligácskában 
(vulgo oláhországi postakocsi) nem egyszer veszélyeztetett. Mégis elin
dulásom napján 14 postát megfuttatván estvére Foksányba értem.

Feldjägerhez illő utamban, a’ helységekben meg nem szenvedtet- 
vén, ’s mivel a’ posta állomási kunyhocskák a’ falutól, avagy várostol 
távol vannak, egész napi eledelem a’ tikkasztó hőség dacára, egy pár 
obolusnyi oláh gyümölcsből állott.

Foksányban a sorompon kívül egy földbe ásott 12 akos hordóra 
rá ültettek, ’s mint egy Aum-ot mondó Hindut marha ganéjjal nem 
mostak ugyan meg annál derekasabban átfüstöltek.

Ezen tikkasztó istenhozottnak vége lévén, egyaz egyiptomi csa
pások öszvegét magában rejtő csárdái odúba vergődtem. Egy pár óráig 
tartó ide amoda kapkodás után, végre szerencsén megviradott ’s el- 
aléltan az utczára ballagtam.

Ott a’ megpillantott három szinü (sárga kék és veres) lobogok által 
villányoztatva, örömömben egy sikátorbul másba tértem még végre jó 
későre az oláhországi Iszprávnikhoz (Kreishauptmann) Philipescohoz 
jutottam. (— Itt meg kell jegyeznem, hogy Foksánynak fele Moldvához, 
fele pedig Oláhországhoz tartozik, ’s a’ határvonalat egy tekervényesen 
folyo nem egészen ölnyi szélességű tisztátalan sávospatakocska képezi. —) 
Az Oláhfoksányban élet ’s vigság mutatkozott, a’ Moldvaiban pedig 
csend ’s élénktelenség uralkodott.
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Philipesko egyelőre orosz kémnek tartván, nagyon hidegen foga
dott. Kétkedése eloszlatására előbb kolozsvári azután a budapesti úti 
levelemet mutattam meg, ’s azonnal karon fogott ’s szobájába vitt — 
szállást ’s szükség esetében pénzt is ajánlott. Én pedig barátságának 
más jelét, — mint az igen tisztelt belügyminiszter úrhoz intézett tudo- 
sitáshoz csatolt proclamatiot és ideiglenes kormány névsorát el nem 
fogadtam.

Dohányzás között, az átalakulás körülményit kérésemre ekép adá elő:
Folyó hó l l én szerintünk junius 23Án délután a testvérem egy pat- 

\ tantyus cadét társaságában egy póznára három különböző szalagot köt 
— kezébe egy proclamatiot vesz, ’s mintegy 500 növekedett társaival 

i a’ vajda udvarában megy, az őrök ellent nem állanak, a’ bétodaltak
; a’ herczeg megjelenését kívánják. Ki is megjelenvén egész tisztelettel
t fogadtatik. ’s kérdeztetik mondaná meg, szándéka-e a néppel tartani
» és a’ proclamatiot aláírni?

Ekkor a vajda testvéremet a’ kadéttal együtt felhivatja és a’ procla- 
[ inatiot aláírja. Mire a’ nép nagy örömmel távozik; Bibesko pedig a’
I katonák laktanyájába siet, hol a' sorban állitottakhoz le vett föveggel 
> ekép’ szoll.

Katonák! hűségtekben ’s engedelmességben bizhatok-e? Egy pár 
1 tiszt, és közvitéz feleli: Uram! kívánságod hazánk érdekével ’s nemze-
1 tünk szabadságával megegyez, azon esetben vak engedelmességre szá-
[ mithatsz, ellenkező esetben pedig épen nem.

Erre a’ herczeg ezredes Solomonhoz fordul (ezen egyént a Czár 
t 1829be az akori törökorosz háborúban tanúsított magaviseletért egy
5 aranymarkolatu karddal ajándékozta volt meg) ’s igy szoll: Ezredes Ur,
1 hát ez-e ezredének azok vak engedelmessége, ’s személyem iránti tán-
1 torithatatlan hűsége, mellyel ön engem elaltatott?

Solomon kardját övét baloldalán e’ szavakkal a’ herczegnek át- 
i nyújtja: Herczegséged hűségemben ha kétkedik ime kardom! de a’ haza 
i nevében kérem önt olvadjon egybe a’ néppel ’s legyen szabadságának 
i nemtő je !

É’ szavak Bibeskonak nem tetszettek, leköszönt, Bukarestből eltá- 
i vozott ’s jelenleg Brassóban tartózkodik. Kotzebue az orosz főügynök
I pedig ide jött. , ,

A’ szabadság érzete a népét elragadta. Atyám az agg rnipesko 
1 fővárosunk utczájá(n) lobogot vitt. Patriarchánk ’s az egész papság
i népünkkel tart. Rendes katonaságunk vagyon 7000 és 8000 pandur-
1 fegyveres erőnket könnyen 65—70,000 vihetjük.

Az egészben legfurcsább azonban az, hogy az Iszprávnik állítása 
i szerint, Bukarestben 400 főbül álló Erdélyből átszivárgott magyar
j csapat van.

E’ szerint tehát az Erdélyben tartózkodó Boéroknak csakugyan 
I létesült őket átmeneteire bírni akor, midőn vérző anyánk védelmére
i olly fontolva haladnak. Ide érkezésemmel nagy fájdalommal hallottam,
I hogy a’ székely katonaság azt monda: .,Mi biz egy toppat sem menünk
í tneddig a nemesség is nem mozdul. Ezen mendemondának holnap midőn
i tudósításommal Kézdivásárhelvre rándulok, végire járandok.

A’ felküldött oláh felszólítás nem rossz, az egész a’ nép jellemé
hez szokott. A’ Boérok minden czimezésriil, mint a Fánárióta görögök 
kevélységének kifolyásával, egyszerre lemondanak. Birtok nélkül leg
alább 8 holdig senkit sem hagynak — kárpótlást az ország adand sat. sat.

Az Orosztul nem kell félni, mert ha az Orosz szabadságukat ’s 
hazájukat meg akarná támadni, azon esetben a’ Keresztet mellyet az is 
imád lábai elé tészik. hogy csak annak letapodásával juthasson Oláh
országba. Mit a Muszkáról mint keresztényről, kinek ők a’ legnehezebb 
időkben is jóakarói valának, fel sem tehetnek sat. sat. sat.

Mind bukovinai, mind pedig moldvai utamban számos magyarral 
és csángóval találkoztam. Honunk felszabadulását, ’s egyebeket nekik

1 8 *
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előadván, őket a’ honbani térésre buzdítottam. Szavaimnak eleinte hitelt 
nem adtak, de miután kétkedésüket némileg eloszlatni képes valék azt 
mondák: „Uram! ha az úgy van mint maga mondja, mi jó szívvel haza 
menünk, csakhogy bántalmunk ne legyen.“

Én egy átalános megkegyelmezést (Generalpardont) czélszerűnek 
tartanék, annyival is inkább mivel a’ két fejedelemség átalakulása ’s 
hozzánki vonzalmának korszakában, elbocsáttatásuk kivivhatását olly 
felette nehéznek nem tartom.

Midőn ezen tősgyökeres magyarokat családjaikkal együtt, moldvai 
öltözetben megpillantottam, szivem majdnem megrepedt.

A’ gorzéstyi (gorzafalvai) lelkésztől Szakácsi Jánostul úgy értet
tem, hogy a’ benn lévő Magyarok körülményeit alsóklicsányi Plébánus 
Petrás Inczénél jobban senki nem ismeri. Petrás Ernyeivel sokat érte
kezett, minek következésiben az itteni boéroktul nagyon üldözhetett; 
de az idők változtával bátorkodók remélleni miszerint az eddigi aka
dályok egyszerre legyőzettethetnek.

Ezen lényeges tárgyban bátor vagyok Minister Urnák esdekelni 
méltóztat engemet Bukarestbeni mutatásom alatt parancsira ’s utasítá
sira érdemesíteni.

Gorzofalvárul, az Oitozig menő útnak nyaktörősége felül értesit- 
tetvén, egészen a veszteglő intézetig lóháton mentem.

Felette kár hogy az eddigi honvágy ezen közlekedési ut fontos
ságát, kellőleg felfogni képes nem vala; mert Galaezhoz honnan a' 
Colonialisáruk ’s egyebek jönnek, Jassihoz és Foksányhoz melyek mind
hárman terjedelmes kereskedést űznek, Oitoz legközelebb fekszik.

A’ hon érdeke eránti közömbösség, és azon akadály, hogy esőzés 
alkalmával árodás és hidak nem léte miatt a’ szegény fuvaros gyakran 
heteket kéntelenittetik Gorzofalván vagy Oitozon mulatni; végre Be- 
reczk mezővárosának azon kiváltságos joga, melynél fogva az Oláh
országi és Moldvai szekeres fuvarát Oitozon lerakni tartozik, ’s azt 
Brassóig egyedül bereczki szekerek vihetik — országos jövedelmünk 
gyarapodásának felette áltattak.

Oitoztul Brassóig a’ fuvarbér 24 pxr lévén, a’ lerakás, felrakás 
időveszíés, és az azzal párult tetemes költség miatt a’ kereskedőknek 
nagy áldozatba kerül.

Van még ezeken kívül a’ közlekedésnek, ’s kereskedésnek egy igen 
igen bosszantó mirigye t. i. Az oitozi veszteglőintézetben jelenleg is a 
legantidiluvialisabb rendszer uralkodik, az autocratilag zsarnokoskodó 
vesztegintézeti igazgatónak törpe boszantásai határtalanok.

A’ Bajorországbul bévetődött drága madárnak, lelketlenségirül, 
durvaságárul, és zsarolásairul utón útfélén töméntelent hallottam. Gaz 
tetteivel iveket írhatnék be. A’ levelek itten meg mindig felbontatnak. 
Az itten élő nyolcz Reinigungsdiener a’ helyett, hogy mint mindenütt 
az áruk ’s bőrök kezelésével bajlódnék azt a’ kereskedő erszényére 
fogodott idegenekkel viteti végbe. Ezen rossz szokás a’ megtörténhető 
károkon kívül egészségi tekintetben is felette veszedelmes következésü 
lehet.

Az itteni divaton rossz szokásoknak, a’ kereskedelmi Minister ur 
által minél előbb végét vettetni nagyon jó lenne.

A’ huzamos utazás, ’s körülmények parancsolta számos kitérés, a’ 
bukovinai vámok, ’s moldvai zsarolások, végre a’ leszállított pénzláb 
— p. o. másutt egy arany 50 piaszter, a két fejedelemségben pedig csak 
36. ’S minthogy a forintos sas nélküli tallérokkal már Bukovinában 
megakadtam, ’s kéntelen valék jó drágán pr. 5 fi. 20 X aranyakat vál
tani, ’s tetemes kárt szenvedni — erszényemen nagy sebet ejtettek; ’s 
mivel a ruszkhegyi Hoffmannoknak — árujokat — Orsovánál tovább 
önmagok nem szállitván — Oláhországban megbízottjaink nincsenek, és 
ennélfogva magamon sem segíthetek, tehát bátor valék a’ Belügyminis-



277

1er Urnák tisztelettel esdekelni, miszerint további költségeimrül rendel
kezni méltóztatna.

A’ gőzhajó társaság pesti inspectoratusa utján, ugyan azon tár
sulat bukuresti ágensénél, hová várandó parancsim is jöhetnének, talán 
<czélarányos lenne.

Igen tisztelt Miniszter Urnák
Oitoz julius 7én 848

alázatos szolgája 
N . F e r e n c z .“

VI. Frankfurt, 1848 július 17.
S z a l a y  L á s z ló  m a g y a r  m e g b í z ó i t  I s t v á n  n á d o r h o z .  — Eredetije az Orszá
gos Levéltárban. Nádori Kancellária 1848. 1973. szám.
Jelentés Lichnowsky Felix hercegnek a nádor részére küldött üdvöz- 

[ letérői.
„Fenséges Császári Királyi Főherczeg, Királyi Helytartó,
Magyarország Nádora.
Legkegyelmesebb Ür!
Herczeg Lichnowsky Felix, a’ német alkotógyülésnek egyik nagy- 

1 tekintélyű tagja ’s vezérszónoka — ’s egyike a’ magyar ügy’ legbuz- 
i góbb barátjainak, — megkért, midőn küldetésem iránt vele értekeztem: 
* ajánlanám őt hivatalos jelentéstételeim’ alkalmával Császári Királyi Fen- 
» ségednek kegyes emlékezésébe.

A’ herczegnek ezen kívánságát ezzel teljesítvén, mély tiszteletem- 
r nek bejelentése ’s Fennságed’ kegyeinek magam nevében is kikérése 
I mellett vagyok, —

Frankfurt, julius 17én 1848
Császári Királyi Főherczegségednek
M.’ királyi Helytartójának 

’s Nádorának
legalázatosabb szolgája

S z a l a y  L á s z ló  
kormánybiztos.“

VII. Pest, 1848 augusztus 15.
I K o s s u t h  L a jo s  p é n z ü g y m i n i s z t e r  W i m m e r  T h .  A .  L o n d o n b a  k ü l d ö t t  m a -  
i g y á r  m e g b í z o t t h o z .  — Kossuth sajátkezű fogalmazványa. Magyar Nem- 
í zeti Levéltára. Vörös Antal gyűjtemény 1066. sz.
J Utasítás fegyver vásárlás és kölcsön ügyében.

„Wammer Th. A. urnák Londonban.
Augustus 6-káról ’s 8-káról kelt becses leveleit mai napon vettem.
A mi Cotton, Fry és Trueman háztól vett összesen 22,000 szuro- 

i nyos és 750 vadász fegyvert illeti, erre nézve azon megjegyzésem van, 
l hogy ezen fegyvereket én már ezelőtt mintegy 4—5 héttel e végből 
L Angliába küldött derék honvédseregi tiszt által megvizsgáltattam, ki 

azokat rosszul készült, alkalmatlan, nehéz, nem egyenlő caliberű pus
káknak találta; és azért megsem is vette. Ezen vizsgálat pedig annak 
következtében történt, mivel Cotton, Fry és Truemann ház ezen fegy
vereket eladni nem tudván, azokat fűnek fának ajánlotta. Általában a 
Cotton & Co. házra nézve azon bizodalmas megjegyzésem van, hogy ők 
sem gyárnokok, sem kereskedők, hanem csak alkuszok (Brokers) kik jó
rossz dolgokat péle-méle összevesznek kicsinosítják ’s igy ajánlják. — 
Általában figyelmeztetve vagyok, hogy ezen házzal igen óvatosan bánjak.

*
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Azonban rosszabb fegyvert is örömestebb veszek mint semmi fegy
vert — de csak azon feltétel alatt ha azok készen kaphatók. — Szep
tember és kivált október végével már saját gyáraink is dolgoznak, ’s 
ha már várnunk kell, a várakozás mellett, mustra szerinti fegyvereket 
kaphatunk.

Én azonban, a fegyvervételt minden esetre köszönettel veszem; ’s 
a mi szerződést ön definitive megkötött, azt honorálni is fogom; ’s töb
bet is szivesen honorálnék, ha mindjárt kapható és szállítható.

Ezen szempontból nézve a velem közlött árjegyzéket, úgy találom, 
hogy September l s° napjáig következő tételek valósíthatók.

August 26kára 2000 szuronyos puska C 27 5/
Sept tjére 2000 — — „ 26 5/

3000 — — „ 27 5/
200 vadász fegyver „ 50 5/
100 — — „ 40 5/

összesen 7300 darab, melynek ára körülbelül 202,825 Shillin
get, vagyis körülbelül 109,000 frtot teszen; én tehát Cotton, Fry és 
Trueman ház számára, három nap alatt 110,000 frtot mindenesetre 
expediálok. ’s egy itteni kereskedőház által a szállítás iránt rendelést 
teszek — e rendeletről kegyedet is tudósitandván.

Kikérem szives készségét arra nézve, hogy ezen 7300 darab fegy
vernek ide szállítása iránt maga részéről is gonddal lenni méltóztassék.

Ha már megkötötte kegyed a többire nézve is a szerződést, azt 
mindenesetre a többi positiókra nézve is honorálandom, ha ellenben 
még valami szóllóm lehet hozzá, úgy az első küldeményezés ide érke
zéséről feltételezem — részint hogy ezen, már egy biztosunk által sze
mélyes megtekintés után visszavetett fegyverek jóságáról meggyőződ
jem; részint hogy a szállítás tehetségéről is bizonyos legyek. Mert 
ollyanok a körülmények, hogy csak azt sem tudom valljon az érintett 
első szállítást is megkaphatjuk-e; annál kevésbé tudhatom, hogy Sep
tember vagy október végével a szállítás lehetséges lesz-e. — Az októberi 
szállítás mindenesetre késő, mert már akkor magunk is gyártunk napon
kint 500—600 fegyvert itt helyben Pesten — hol olly nagyszerű puska
gyárat állítunk, mellyhez fogható alig van a Continensen. —

E végett tehát elvárom kegved tudósítását, ’s ahoz képest fogok 
intézkedni. Kegyed a német nyelvet jobban bírja, tessék velem azon 
levelezni, nehogy valamely kifejezését félreértsem.

Lőkupakot (Zündkapsel) kérem tessék 3 millió darabot venni — 
ezerét 2 frjával elfogadom; tessék árát Wodjaner házra huzni, holnap 
utánról ennek szállítása iránt is kapand kegyed utasítást.

Az álgyus csónakok iránti intézkedését nagyon kíváncsian várom. 
Ha köthet kegyed akként iránta szerződést, hogy a szállító risicojára 
loco Pest odassanak által — tessék kötést tenni ’s azonnal expediálni. 
Különben feltartom a ratificatiót. Mert fő dolog az, hogy megkapjuk ’s 
ne csak megvegyük. — Az út hosszú és bizontalan.

A numerir gép árát Wodjaner ki fogja fizetni — tessék azonnal 
útnak indítani egy jó szállító által Wodjaner ház czime alatt.

Lord P-vali értekezésének eredményét ’s a kölcsön iránti tudósí
tását nagyon óhajtva várom. — Én a bankjegyek kibocsátásához már 
mindenesetre hozzáfogtam, ’s két forintosokat kibocsátani már el is 
kezdettem. Tessék tehát az illetőkkel akként szóllani, hogy mi pénz 
szűkében legyünk bár, de gazdagok vagyunk kútfőkben alapokban — 
adósságunk semmi — Austria adósságát semmiesetre el nem vállaljuk 
— ennélfogva óhajtunk ugyan kölcsönt kötni, de nem vagyunk olly 
szegények, hogy minden árt elfogadjunk. — Ha elfogadható feltételek 
mellett nem kapunk kölcsönt — tudunk magunkon másként- is segíteni.

Igen köszönöm önnek szives fáradságát ’s buzgalma iránt leg
nagyobb bizodalommal viseltetve szives tiszteletemet nyilatkoztatom.

Pest Aug. 15. 1848.“
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VIII. Paris, 1848 október 10.
T e l e k i  L á s z ló  g r ó f  m a g y a r  m e g b í z o t t  j e l e n t é s e  K o s s u t h  L a jo s h o z .  — 
Eredetije ugyanott 1418. szám.
Viszony a francia kormányhoz és az egyes nemzetek párisi képviselőihez. 
Laptervek. Fegyvervásárlás.

„Kedves Barátom!
Hála Istennek jó hírek érkeztek Magyarhonból — Jellachich meg

verve serege szétkergetve — igy hírlik — De a reactio folytatni fogja 
a háborút — tudom tudom — meg sok veszély fenyeget azért nincs 
nyugtom. — Igyekszem ügyünkön mozdítani a mennyit csak lehet — 
most némileg jobb a kilátás mint volt ez előtt. — Bastide jól fogadott.
— Az olaszok velenczeiek úgy mint lombardiak naponta látogatnak — 

I Golecho oláhországi követtel is egész jó egyetértésben vagyok már — ’s
pedig én a legtulságosabb magyarok közé tartozom mondám neki s ha 
vele a legtulságosabb oláhval iíly jó egyetértésben s barátságban lehe
tek — jele hogy oláh és magyar nemzet nem tekinthetik egymást ellen
ségekül. — Megvallotta nekem, hogy az oláhokat eddig bujtogatta elle
nünk — de ezután nem teendi, sőt ezután ha szükséges lesz csöndesi- 

r teni fogja őket. — Átlátta hogy gyűlölete félreértésen alapult ’s ez érte-
I lemben fogja az erdélyi oláhokat megnyugtatni. Magyarsággali con-
1 foederatióról álmodozik — és az eszmét helyeslem, részletei iránt nem 
i érdeklődhettem még — mindenesetre legfőbb föltételül azt tenném ki 
i hogy Magyarhon határa respeetáltassék. — Az oláhok egyesíteni akar- 
[ ják ügyöket a mienkel. — Tommaseo egy az olaszokkal kötendő frigy- 
i ről gondolkozik egy Schutz und Trutz Bündnis zwischen Ungarn und 
t Italien — tervét e napokban elhozandja nekem. — Mindenesetre igen 
{ jó ha ügyünket Parisban egynek tekintendik; — ez a mi ügyünknek 
i nagyobb érdeket ád — tegnap mutattak be Belgiojoso herczegnőnek — 
i igen lelkes önérzetes nő — Nekem sokat használhat mert itt befolyása
r van, — Bastidenak holnap egy kimerítő tudósítást adandók be, — a
i magyarországi ügyről — csak attól félek, hogy el nem olvassa. Mandl
j ur kit talán ismersz mert Pesten is volt — egy hírlapot akar szerkesz-
í teni, melly különös czéljául tüzendi ki a magyar oláh és olasz dolgok
t tárgyalását. — Ez a lap Mandl úr beszédeiből Ítélve mindenben melíet-
í tünk és igy különös hasznunkra lesz. Gondolom Revue des affaires
» étrangères nevet viselend. — Alapiránya tiszta democratia ’s háború
i minden absolut hatalom ellen. — Majd közlendem veled a programmot,
[ ha Mandl ur elkészíti — épen most szerkeszti — Reményiem e’ laptól
L a magyar kormány pártfogását nem vonandja meg. — Igen hasznos
i vállalat — érdeket ébreszteni Frankhonban irántunk. A francia és angol
i mediatio bizonyosan nem sikerülend — a háborút előre látni. — A kor-
i mány a mint előrelátható volt az elnöki kérdésben, hogy t. i. ki által
r választanék az Elnök, a nép vagy a nemzetgyűlés által, megbukott
i mintegy 100 szavazattal 600 ellen. — Ennek következtében még mindig

arról van szó, hogy Cavaignac lelépend. Nem tudom most mingyárt 
I történend e meg — azonban semmi esetre sem Ígérik kormányának
! hosszú életét. — Most arról lessz szó hogy a törvényt, mely az elnök
i mimódon választását elhatározta most mindjárt vigyék e teljesedésbe
j vagy pedig provisoire t. i. egy évre a nemzetgyűlés nevezzen elnököt.

— Louis Bonapartétól félnek még mindig, ámbár igen csekély tehetségű 
ember. A tegnapi nemzetgyűlésen igen szerencsétlen fiascot tett, úgy 
bezavarodott, hogy ki nem tudott gázolni. — De a név mindenesetre 
igen sokat tessz. — Utolsó levelemben megírtam, hogy fegyverrel kínál
nak -r— ha szükség van reá küldjétek pénzt, hitellevelet. — Egyáltalában 
attól remegek, hogy majd kifogyok minden pénzemből, ’s az után mi 
tevő legyek? — Ordodynak sem érkezett pénze, szállását én fizetem az



280

enyémmel együtt. — Előre nem látott költségeim voltak — egy kis 
brochuret is készíttetek magyarhoni dolgokról. — Mindenesetre pénz 
kellene, ha még itt maradok két hétig kifogyok mindenből. — Bizo
nyosan nem fogok túlságosan költeni. Fegyverre bizonyára szükségtek 
lessz azt hiszem 100,000-t is szerezhetek. — Aztán ird meg kedves bará
tom merre indítsam útnak — Isten Veled — te Isteni ember magyar 
hon nemtője szabaditója! a legnagyobb elragadtatással gondolkozom 
rollad. Immár másodszor mentetted meg a hazát — oh! és én itt még 
eddig semmit sem tehettem. — írass nekem arról: mi leend politicátok 
az Austriai ház irányában — nem tudom egybeilleszteni a Magyar- 
országról érkezett híreket .Közel vagyok már a Széchenyi állapotához — 
e nyugtalanság meggyilkoland s nem merek hozzátok sietni — Istenem! 
Istenem! s mig meg nem engeditek — tarts meg barátságodban — s 
emlékezzél néha a szegény számüzöttről — Isten Veled!

Paris, Octobre 10-ikén
848.

Hived
T e l e k i  László . '

(Folytatása következik. — Fortsetzung folgt.)
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Balkánpolifikánk a világháború előtt.1

A világháború okainak kifürkészése az utolsó években 
úgyszólván önálló tudományos diszciplínává fejlődött. Alig 
volt még eset rá, hogy valamely a mi életünkben, tíz-húsz 
évvel ezelőtt, lefolyt történeti esemény teljes megértésére 
annyi okmányszerű anyaggal rendelkeztünk volna, mint 
amennyi már eddig is hozzáférhetővé vált azoknak a politi
kai fejleményeknek feltárására, amelyek a világháborúra 
vezettek. Ezeknek az okmányoknak figyelmes elolvasása sok 
tekintetben ú j világításban tünteti fel azokat az eseménye
ket, amelyeknek mi m agyarok lettünk végül legszánalomra- 
méltóbb áldozatai. Magyar szempontból ezeknek az okmá
nyoknak tanulm ányozása különösen fontos. Annak a világ- 
politikai helyzetnek elemzése ú tján , amelynek a világháború 
mintegy természetes produktum a volt, megismerjük azokat 
az erőket, amelyeknek összejátszása valósággal végzetszerűen 
hajto tta bele Magyarországot a trianoni katasztrófába és 
rejthet veszélyeket magában a mi mostani jövőnk szempont
jából is. Azoknak a külpolitikai akcióknak ismeretére pedig, 
amelyek a világháborút megelőző években osztrák-m agyar 
részről folytak, szükségünk van minden egyébtől eltekintve 
már csak azért is, mert az e korszakra vonatkozó okmányok
ban mindig ú j és ú j bizonyítékokat ta lálunk arra, hogy a 
m agyar befolyás az osztrák-m agyar politikán belül mindig 
a béke fenntartása érdekében nyilvánult meg, aminek foly
tonos hangoztatása a háborús felelősségre nézve elterjedt 
hazugságokra való tekintettel még most sem felesleges.

A  balkánkérdés.
A világháborút előidéző számos ok közül az osztrák

magyar politikát, különösen pedig Magyarországot, elsősor-

1 Előadás a Magyar Külügyi Társaságban, 1929. április 30-dikán.
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ban azok érdeklik, amelyek a háború előtti Balkánpolitiká
ban rejlenek.

A régente olyan hatalmas török birodalom a XIX. század 
folyamán teljesen elveszítette a maga életerejét. Lassú fel
bomlása során keletkeztek — nem máról holnapra, de rend
szerint igen hosszadalmas fejlődési processzus útján, — azok 
a nemzeti államok, amelyeket a Balkán-félszigeten ma talá
lunk. így alakult meg 1821 és 1830 között Görögország, így 
vívta ki függetlenségét 1817 és 1867 között Szerbia, így lett 
önálló királysággá 1826 és 1877 között Románia és végül így 
szakadt el Törökországtól 1877-től kezdve Bulgária is. A hu
szadik század elején Törökország európai birtokaiból már 
nem maradt meg egyéb, mint Konstantinápoly és környéke, 
Trácia, Macedónia és Albánia, de mivel az új államok ereje 
folyton növekvőben, Törökország ereje pedig hanyatlóban 
volt, Törökország ezeknek az európai területeknek birtokát 
már csak azért tudta megtartani, mert a nagyhatalmak és a 
Balkán-félsziget nemzeti államainak egymás közötti félté
kenykedése elszakadásukat és valamely más államhoz való 
csatolásukat megakadályozta.

Az osztrák-m agyar külpolitikát ezek a fejlemények min
dig közelről érdekelték. A Balkán államok népeinek több
sége fajilag a szlávsághoz, vallásuk tekintetében az orthodox 
egyházhoz tartozott és orosz befolyás alatt állt. Az Oroszor
szágban igen befolyásos körök által képviselt pánszláv po
litika tudatosan törekedett arra, hogy a Balkán-félsziget szláv 
népeit a maga koncepciója, egy orosz vezetés alatt álló nagy- 
szláv szövetség részére megnyerje. Mivel úgy Ausztriának, 
mint M agyarországnak nagyszámú szláv lakói is voltak, 
akikre egy ilyen szövetség nagy vonzóerőt gyakorolt volna, 
ez a törekvés a legnagyobb mértékben veszedelmes volt erre 
a két állam ra nézve. Az osztrák-m agyar külpolitikának tehát 
úgy Ausztria mint Magyarország közös létérdekeire való te
kintettel törekednie kellett annak megakadályozására, hogy 
egy vagy több orosz befolyás alatt álló hatalom a Balkánon 
magához ragadja  a hegemóniát. Nem véletlen, hogy ezt a 
törekvést öntudatosan éppen egy m agyar külügyminiszter, 
id. Andrássy G yula gróf, vitte bele az osztrák-magyar kül
politikába. Szerinte a monarchia érdekei és különösen a mo
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narchiához tartozó Magyarország érdekei nem tűrték  el, hogy 
a velünk szomszédos déli államok egészben vagy részben 
orosz befolyás alá kerüljenek és hogy így a monarchiát dél
ről is az orosz birodalom vagy annak előőrsei öleljék körül. 
Az osztrák-m agyar külpolitika, amikor ezt az irányt követte, 
elsősorban kétségkívül m agyar külpolitikai érdekeket kép
viselt.

A bosnyák annexió.

Ebben a szemszögben kell megítélnünk azt a politikát is, 
amellyel Andrássy Bosznia-Hercegovinának a monarchia 
részére való megszerzését tűzte ki céljául. Erre a területre 
úgy a szerbek, mint a horvátok igényt tartottak. A szerbek 
a rra  hivatkoztak, hogy e terület lakói sorában az ő fajtestvé
reik relativ többségben vannak a lakosság két másik (moha
medán és horvát) elemével szemben. A horvátok viszont 
abból indultak ki, hogy a mohamedánok voltaképen csak a 
kereszténységtől eltávolodott horvátok és ma is horvátoknak 
tekintendők, úgy, hogy a horvát elem többségben van a szerb 
elem felett. Ezenkívül arra  is hivatkozhattak, hogy ez a terü 
let régebben kétségkívül a régi horvát királysághoz tartozott. 
A török birodalom felbomlásakor számolni kellett azzal, hogy 
Bosznia-Hercegovinát vagy a szerbek fogják megszerezni, 
amivel hatalm as lépést tettek volna a régi nagyszerb biroda
lom feltámasztása felé, amelyről ez az erőteljes nemzeti öntu
dattól duzzadó nép mindig álmodott, vagy pedig kapcsolatot 
kell létesíteni Bosznia-Hercegovina és az osztrák-m agyar 
monarchia között, hogy ennek délszláv lakói erősödjenek meg 
a szerbekkel szemben. H a Bosznia-Hercegovina szerb te rü 
letté vált volna, ez a hatalom oly vonzóerőt gyakorolt volna 
a többi délszláv népre, amely előbb-utóbb veszedelmesen fe
nyegette volna a Magyar Szent Korona országainak területi 
integritását, kivált pedig nehézzé tette volna Horvátország 
megtartását. Az Andrássy-féle politika, amely Bosznia- 
Hercegovina megszállására vezetett, ily körülm ények között 
ebben a vonatkozásban is megfelelt a m agyar külpolitikai 
érdekeknek. Az a külpolitikai koncepció, amely Andrássyt 
vezette, helyes és nagyszabású volt. Ugyanez állítható ennek 
a politikának későbbi fázisairól, Bosznia-Hercegovina an-
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nexiójárói is, amely újból keresztülhúzta a szerb politikának 
azt a számítását, hogy a megszállásnak inkább csak ténybeli 
állapota valamikor véget fog érni és hogy akkor Bosznia és 
Hercegovina egyesülni fognak Szerbiával. Ez az annexiós 
politika az osztrák származású Aehrenthal gróf külügym i
niszter nevéhez kapcsolódik, de úgy tudom (Wekerle Sándor 
volt miniszterelnök egy szóbeli közléséből), hogy az annexiós 
politika is egy m agyar származású állam férfiúnak eszméje 
volt, mert azt Burián báró akkori közös pénzügyminiszter 
a ján lo tta egy igen alapos emlékiratban. Bármiként álljon is 
a  dolog, a monarchia bosnyák politikája mindig abból indult 
ki, hogy a m onarchiának nem szabad veszélyeztetnie saját 
délszlávlakta területeinek birtokát, elsősorban pedig H orvát
országnak birtokát azzal, hogy megengedi Boszniának szerb 
kézre való ju tását és így egy nagyszerb birodalom keletke
zését.

Amilyen nagyvonalú és helyes volt a m onarchiának e 
tekintetben folytatott külpolitikája, annyira elm aradt mö
götte az osztrák és m agyar belpolitika, amely egyáltalában 
nem volt képes a külpolitikai koncepciókkal lépést tartani. 
Ügy a bécsi, mint a budapesti parlam entben gyakran k riti
zálták a monarchia külpolitikáját. Felelőssé tették sok kü l
politikai téren bekövetkezett csalódásért. Nem is lehet ta 
gadni, hogy az osztrák-m agyar külpolitika kivált azon idő
szakban, amely közvetlenül a háborút megelőző években 
folyt le és amellyel a következőkben részletesebben akarunk 
foglalkozni, valóban nélkülözte azt a nagyvonalúságot és el
határozóképességet, amely kívánatos lett volna. De viszont 
alig kétséges, hogy a délszláv kérdés kezelésénél a külpoliti
kánk sokkal helyesebb és messzelátóbb volt, mint belpoliti
kánk. Ausztria és Magyarország sohasem tud tak  megegyezni 
a rra  nézve, hogy a saját létérdekeik védelmére megszerzett 
Bosznia-Hercegovinával mi történjék. Ügy az okkupációnak, 
mint az annexiónak mélyebb értelme kétségkívül az volt, 
hogy megakadályozzuk Szerbiának e területtel való meg
nagyobbodását, mely előbb-utóbb Horvátország elszakadá
sára vezetett volna és hogy mi igyekezzünk Boszniának a 
monarchia részére való megtartásával horvát ellensúlyt te
remteni a szerb hegemonisztikus törekvésekkel szemben.
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Erre törekedett tudatosan Kállay Béni is, amikor Boszniában 
a horvát elemet mindenképen megerősíteni igyekezett. A 
monarchia nehézkes belső konstrukcióján múlt, hogy félúton 
álltunk meg és hogy egy igen helyes külpolitikai gondolat a 
monarchia két országa belső politikájának zátonyán teljesen 
megfeneklett. A m agyar politika Boszniának Magyarország
hoz való csatolását kívánta. Ausztria ezt ellenezte, mert nem 
tudott megbarátkozni azzal, hogy Magyarország ilyform án 
megnagyobbodjék és mert attól is tartott, hogy Boszniának 
Magyarországhoz való csatolása veszélyeztetné Dalm áciának 
osztrák birtokát annál inkább, mert Magyarország mindig 
bizonyos — habár inkább csak teoretikus — igényt tám asz
to tt erre a területre. Az a harm adik gondolat, amely a kü l
politikai koncepció szellemének talán  legjobban felelt volna 
meg, hogy Bosznia és Horvátország, valamint a szlovénlakta 
területeknek, D alm áciának és Isztriának egyesítésével és a 
fennálló dualisztikus alkotm ánynak trialisztikus alkotmány- 
nyá való átváltoztatásával egy önálló délszláv terület a la
kuljon a monarchián belül, amely azután nagyobb vonzóerőt 
gyakorolt volna a délszláv elemekre, mint a szerb királyság 
és talán megfordította volna azt a fejlődést, amely végül is 
a szerb álláspontot segítette győzelemre, a dualisztikus alkot
mányhoz feltétlenül ragaszkodó Magyarország álláspontja 
m iatt m utatkozott keresztülvihetetlennek. Minden álláspont 
mellett, amelyet ebben a kérdésben egyik oldalról is, a m á
sikról is képviseltek, lehet igen nyomatékos érveket felhozni, 
de nem lehet feladatunk e cikk keretében ebben az igen bo
nyodalmas vitában a bíró szerepét játszani. Az a politika 
azonban, amelyet tényleg követtünk, amikor ezt a kérdést 
évtizedeken keresztül nyitva hagytuk, amivel állandó remé
nyeket nyújto ttunk a szerbeknek a létező, kellően nem kon
szolidált állapotnak az ő érdekükben való megváltoztatására, 
legkevésbbé állt összhangban a monarchia külpolitikájának 
helyes koncepciójával, amelynek eredményeit a monarchiá
hoz tartozó délszláv népek állandó elégületlensége is meg
bénította, amelyet sehogysem tudtunk meggátolni.
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A Török birodalom felosztása.
Több ok hatott közre, hogy a jelen század első tizedé

ben tényleg sor került a török birodalomnak még megmaradt 
európai területek legnagyobb részének felosztására. Az első 
lökést erre az u. n. ifjú-török forradalom adta meg, amely a 
Balkán-félsziget nemzeti állam aiban aggodalmakat keltett 
abban a tekintetben, hogy ha időt hagynak a török birodalom 
ama belső regenerációjára, amelyre az ifjú-törökök töreked
tek, csökkenni fognak kilátásaik területi aspirációik meg
valósítására. H ozzájárult a Balkán-állam oknak az az aggo
dalma, hogy az osztrák-m agyar monarchia, amely Bosznia 
annexiójával erős kézzel terem tett rá ju k  nézve kellemetlen 
befejezett tényeket, még ú jabb terjeszkedéseket is megkísé
relhetne, akár Saloniki, akár az adriai partvidék irányában, 
bár ilyen tendenciák tényleg Ausztria-M agyarországban nem 
léteztek. H ozzájárult a Törökország felosztására irányuló 
akcióhoz az a körülm ény is, hogy a nagyhatalm ak között 
Bosznia annexiójával és ehhez való állásfoglalásukkal kap
csolatban igen súlyos nézeteltérések mutatkoztak, úgy, hogy 
csökkent a nagyhatalm ak közös és együttes beavatkozásának 
valószínűsége. A Törökország felosztására meginduló akciók
nak legmélyebb rugója azonban a Balkán-félszigeten u ra l
kodó erőviszonyoknak teljes megváltozása volt. Törökország 
annyira legyengült és a nemzeti államok annyira megerősöd
tek, hogy a fennálló helyzet m aradandóan többé nem volt 
tartható, mert végeredményben a külpolitikának nagy esemé
nyeit mégis csak az erőviszonyoknak alakulása dönti el. így 
jö tt létre 1911-ben a balkánszövetség Szerbia, Bulgária, Gö
rögország és Montenegró között. Az a nehézség, amellyel e 
szövetség megkötésénél meg kellett küzdeni, főleg az volt, 
hogy egy és ugyanazon török területre több Balkán állam 
tarto tt igényt. Ez érdekellentétek legfontosabbika az volt, 
amely Macedónia birtokára vonatkozott. Ennek a területnek 
birtokát tekintették annak, amely Bulgáriából Nagybolgár- 
országot, vagy pedig Szerbiából Nagyszerbiát fog alakítani. 
A balkánszövetség m egalakításakor a szerbek Macedónia 
öt hatodrészét a bolgároknak engedték át és ennek fejében 
Albánia birtokbavételére törekedtek. Bekövetkezett az első 
és a második — Törökország ellen irányuló — balkánháború,
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amelyben a törökök csak éppen Konstantinápoly birtokát 
voltak képesek megvédeni. Bulgária, amely ebben a két 
háborúban a legnagyobb áldozatokat hozta, álmai megvaló
sulásához közel érezte magát, a szerbek részére ellenben az 
események csalódást hoztak, mert A lbániának Szerbiához 
való csatolását — kivált Ausztria-M agyarország és Olasz
ország — megakadályozták. Ugyancsak csalódott Románia 
is, amely a háború kitörésekor a rra  számított, hogy Bulgária 
és Szerbia terjeszkedése esetében a Balkán-félszigeten való 
hatalm i egyensúly fenntartása érdekében Bulgáriától rekom- 
penzációként bizonyos területeket fog kapni, most azonban 
azt tapasztalta, hogy a bolgárok ezeket a rekompenzációkat 
csak igen minimális — román megítélés szerint jelentéktelen 
— mértékben hajlandók megadni. így a csalódottak, Szerbia 
és Románia, összefogtak Bulgária ellen és bekövetkezett a 
harm adik balkánháború, amelyet a bolgárok elveszítettek. 
Bulgária erősen megtépázott tekintéllyel került ki belőle, 
Szerbiának ezenkívül erős területi gyarapodást is hozott.

Ezeknek a fejleményeknek rövid ismertetését előre kellett 
bocsátanunk annak a politikának megértésére, amelyet a 
világháborút megelőző években a m onarchiának — és benne 
M agyarországnak — érdekei megvédése érdekében folytatnia 
kellett. Hogy erre a politikára a m agyar korm ánynak be
folyása volt, sőt „irányadó befolyása“, azt maga Tisza István 
gróf állapította meg 1918 október 17-én a magyar képviselő
házban tarto tt beszédjében, és nekünk annál kevésbbé van 
okunk ennek a befolyásnak elpalástolására, mert egészen 
kétségtelen, hogy ez a politika mindvégig, rendkívüli önmeg
tartóztatással, a béke fenntartására irányult.

Ausztria-Magyarország és Szerbia.
A monarchiára nézve — és benne elsősorban Magyar- 

országra nézve — a centrális probléma ebben az időszakban 
Szerbia volt, amelynek terjeszkedési törekvései közvetve és 
közvetlenül Magyarország integritását fenyegették. Már a 
Balkánszövetség megalakításáról folyó tárgyalásokban a szerb 
állam férfiak nyíltan beszéltek az osztrák-m agyar monarchia 
esetleges felosztásáról. Geschow akkori bolgár külügyminisz
ternek tanúsága szerint Milovanovics szerb miniszterelnök
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már ekkor — 1911-ben — azt a kijelentést tette: „Ha Török
ország likvidálásával egyidejűleg az osztrák-m agyar monar
chia felbomlása is bekövetkeznék, a megoldás nagy m érték
ben egyszerűsödnék: ez esetben Szerbia megkapná Bosznia- 
Hercegovinát, Románia pedig Erdélyt.“2 Egy évvel később, 
1912 november havában a belgrádi román követ, Filality, 
beszámolt az ottani német és osztrák-m agyar követeknek 
egy H artw ig belgrádi orosz követtel folytatott megbeszélésé
ről, amelyben ez kijelentette, hogy Oroszország Szerbiából 
egy hegemonisztikus szláv hatalm at Jeine slawische Vormacht) 
akar alakítani, amelybe bele akarja  olvasztani Boszniát, a 
Hercegovinát és Magyarország déli részeit.3 Ugyanebben az 
időben Bécsben, a Reichsrat épületében jóform án a nyilvános
ság előtt proklam álták az Ausztriához tartozó katholikus és 
orthodox délszlávok egyesülését, amelyek közül az utóbbiak 
programmszerűen követelték a monarchiához tartozó dél
szlávlakta területeknek Szerbiával való egyesítését.4 1913 
szeptemberében Des Graz belgrádi angol követ figyelmeztet 
arra, hogy „a szerbek önérzete veszedelmesen fokozódott“ 
és hogy Belgrádban „azzal számolnak, hogy a dunai m onar
chia három-négy éven belül fel fog bomlani, amely esetben 
a határon túl élő szerb terstvéreknek Szerbiába való beolvasz
tását remélik.“5 Hogy ez alatt a szerbek mit értettek, azt meg
mondták lapjaik : Bosznia-Hercegovinát, Dalmáciát, Szlové
niát, a Szerémséget, a Bácskát és Bánátot.6

Az osztrák és m agyar állam férfiak teljesen tisztában 
voltak ezekkel a veszélyekkel. Berchtold gróf 19Í3 július 
havában magához kérette Tschirschky német nagykövetet. 
Kijelentette neki,7 hogy nem akarja  kétségben hagyni a 
szövetséges német korm ányt a monarchia helyzetének komoly 
voltáról. Szerinte a délszláv kérdés a monarchia létét fenye
geti. Egy a Balkánon túlhatalm as Szerbiával szemben a 
monarchiához tartozó délszlávlakta területek nem volnának

2 Guéchoff: L’Alliance Balcanique, p. 14.
3 Lásd a német külügyi hivatal okmányainak: Die Grosse Politik 

der Europäischen Kabinette 1871—1914. címen kiadott nagy gyűjtemé
nyét (a következőkben GP. címen idézve) 12.363. szám alatt.

4 GP. 12, 402.
5 GP. 14, 137.
6 GP. 15, 552.
7 GP. 13, 483.





A Danubia kiadásában Pécs 
most jelentek meg:

IRK ALBERT egyetemi tanár:

Uj Nemzetközt Jog
Bolti ára egész vászonkötésben 19'20 pengő. 

CHOLNOKY JENŐ egyetemi tanár:

M agyarország földrajza
Bolti ára egész vászonkötésben 14'80 pengő. 

MOLNÁR KÁLMÁN egyetemi tanár:

Magyar Közjog
Bolti ára egész vászonkötésben 30 pengő.
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megtarthatók. „Ebben — mondja Berchtold — itt minden 
tényező egyetért.“ Egy Szögyény László gróf berlini nagy
követünk által 1913 augusztus 5-én a német korm ánynak 
átadott aide-mémoire8 utal arra, hogy a monarchia és Szerbia 
között fennálló ellentét áthidalhatatlan, mert a nagyszerb 
elszme, amely a monarchia integritásának fenntartásával 
össze nem egyeztethető, az egész szerb nép nemzeti ideáljává 
vált. Berchtold kifejti, hogy az európai Törökország össze
omlása közelebb hozta a szerb tám adás lehetőségét. A szerb 
politika természetesen elsőben is a Törökországban élő szerb 
fajtestvérek felszabadítására irányult és ezt a célját elérte. 
Az ú j területeknek a szerb államba való szerves beillesztése 
u tán a nyugat felé irányuló szerb törekvések komoly alakot 
fognak ölteni és ta rthata tlan  helyzetet fognak eredményezni. 
Az osztrák-magyar diplomáciának ez a diagnózisa kifogás
talan volt. Azt sem lehet állítani, hogy túlkésőn jö tt volna, 
mert hiszen eltekintve attól, hogy már Bosznia megszállása 
és annexiója is a nagyszerb veszéllyel szemben való védeke
zés volt, Berchtold grófnak azon törekvése is, hogy a balkán
háború területi változást ne idézzen fel a Balkánon, hogy 
megakadályozza Albániának szerb kézre ju tását és Szerbiá
nak Montenegróval való egyesülését, hogy lehetetlenné tegye 
Szerbiának az Adria felé való terjeszkedését és egy adriai 
kikötőnek Szerbia által való megszerzését, hogy Bulgáriában 
ellensúlyt találjon a szerb terjeszkedési törekvésekkel szem
ben, mind olyan — sokkal régebbi — akciók voltak, amelyek 
mind, ha egyikük vagy másikuk célszerűségéhez szó is fér
het, a helyzet teljes felismerésére vallanak.

Ausztria-Magyarország hivatalos külpolitikája.
Azokra az intézkedésekre nézve, amelyek e tisztán látott 

veszedelmekkel szemben teendők, a monarchia vezető körei
ben két nézet állt egymással szemben. Az egyiket, amelyre 
a későbbiek folyamán még visszatérünk, jóform án kizárólag 
Conrad báró vezérkari főnök képviselte. Ez oda irányult, 
hogy Szerbiával katonailag kell leszámolni. Vele szemben a 
monarchia összes többi tényezői — az uralkodó, a trónörökös, 
a külügyminiszter, az osztrák és a magyar miniszterelnök — 9

9 GP. 13, 724.
Háborús felelősség
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a háborús beavatkozás gondolatát ellenezték és pusztán csak 
békés diplomáciai úton igyekeztek a szerbrészről fenyegető 
veszedelemmel megbirkózni. Különösen világosan és különö
sen nyomatékosan érvényesítette befolyását ebben az irány
ban Tisza István gróf.

Az a politika, amely békés úton, pusztán csak a diplo
mácia eszközeivel akarta  elhárítani a szerb részről fenyegető 
veszélyeket, ebben a politikában főleg Románia és Bulgária 
tám ogatására számított. Románia akkoriban szövetséges 
viszonyban állt a Hármasszövetséggel, Bulgáriát Ausztria- 
Magyarország szerette volna megnyerni a Hármasszövetség 
részére. Az osztrák-m agyar külpolitika számítása az volt, 
hogy ennek a két szövetségesnek segítségével képes lesz 
Szerbiát sakkban tartani.

Ausztria-Magyarország és Románia.
Romániának a Hármasszövetség érdekköréhez való ta r

tozása a román közvélemény előtt jóform án ismeretlen volt. 
Azt a szerződést, amely Romániát a Hármasszövetség mellett 
lekötötte, még a román miniszterek közül is csak egy-kettő 
ismerte. A háború előtti években Románia m agatartása a 
Hármasszövetséggel, azaz jobban mondva Ausztria-Magyar- 
országgal szemben, szemmelláthatólag megváltozott. Ez rész
ben az erőviszonyokban beállt eltolódások következménye 
volt. A monarchia tekintélye a benne lefolyt heves belső 
harcok következtében ebben az időszakban igen erősen ha
nyatlott, a fennm aradásába való hit m indinkább megdőlt és 
a pártok a L ajtán  tú l és a L ajtán  innen bőven szolgáltattak 
tám pontokat azok részére, akik a monarchia életképtelen
ségét hangoztatták. Románia ellenben ugyanebben az időben 
jelentékenyen növelte a maga nemzetközi súlyát és tekin
télyét, különösen a bukaresti békével, amellyel a balkán
háborúk befejezést nyertek. Az erőviszonyok ezen eltolódását 
és annak a monarchia és Románia közötti viszonyra való 
befolyását igen helyesen ítélte meg Jagow német külügyi 
állam titkár. „Ha Ausztria-Magyarország nem is követett volna 
el hibákat — mondotta egy Bethmann-Hollweg kancellárhoz 
intézett jelentésében9 —, az eddig lappangó román irreden- 9

9 GP. 15, 545.
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tizmus Románia politikai felemelkedése (Aufstieg) folytán 
megerősödött volna. A monarchia és a vele szomszédos román 
nemzeti állam közötti ellentét ilyen körülm ények között a 
dolgok természetes fejlődésén alapszik.“

Az elhidegüléshez azonban más okok, az osztrák-m agyar 
diplomáciának egyes akciói is hozzájárultak. Ezek az akciók 
túlnyomórészben a monarchia ama törekvésére vezethetők 
vissza, hogy Bulgáriát megnyerje a Hármasszövetség részére. 
Ennek a gondolatnak érdekében já rt el a monarchia azokban 
a tárgyalásokban, amelyeket Románia és Bulgária a területi 
rekompenzációk kérdésében az első és a harm adik balkán- 
háború között folytatott, olymódon, hogy Romániában az a 
látszat keletkezett, m intha a monarchia Bulgária oldalán 
állana. A balkánháborúkat befejező bukaresti békét a nagy
hatalm ak közül egyedül Ausztria-M agyarország vette csakis 
fenntartással tudomásul azzal a kijelentéssel, hogy későbbi 
időpontban annak területi határozm ányait revizió alá akarja  
vétetni. Ez a fenntartás is Bulgária érdekében történt, de 
tisztára tüntetés maradt, minden gyakorlati következmény 
nélkül, még pedig olyan tüntetés, amelyet Románia, amely 
igen büszke volt arra, hogy a békét az ő fővárosában az ő 
vezetése alatt kötöttek meg, nagyon rossz néven vett.

Kétségtelen az is, hogy Oroszország sikeresen igyekezett 
Romániát a Hármasszövetségtől elidegeníteni és az antant 
mellett lekötni. Abban a már említett beszélgetésben, amelyet 
H artw ig belgrádi orosz követ Belgrádban az ottani román 
kollégájával folytatott, orosz részről arra  is utalás történt, 
hogy Románia érdeke ellen cselekszik, ha híven k itart 
Ausztria-Magyarország mellett, mert hiszen csak kezét kell 
k inyújtan ia és m egkaphatja Erdélyt.

Végül ütközőpont volt a monarchia és Magyarország 
között az az elégedetlenség, amely Romániában az erdélyi 
románoknak panaszai folytán keletkezett. Bratianu 1913. jú 
lius havában ezzel és Ausztria-Magyarország bolgárbarát 
politikájával okolja meg Romániának a Hármasszövetségtől 
való elhidegülését.10 1914 áprilisában Coanda tábornok, aki 
Konstantinápolyban bizonyos tárgyalásokat folytatott egy 
román-görög-szerb-török szövetség megalakításáról, amely az

10 GP. 15787.
19*



antant politikai céljait szolgálta volna, szintén odanyilatko
zott, hogy Románia az erdélyi kérdés m iatt nem mehet többé 
együtt Ausztria-M agyarországgal.11 Hasonló értelemben nyi
latkozott több alkalommal Károly román király is. így pl. 
1913 június 29-én von W aldthausen német követ előtt azt a 
nézetet nyilvánította, hogy a m agyarok okozzák azokat a 
hibákat, amelyeket az osztrák-m agyar politika Romániával 
szemben elkövetett és amelyeknek eredménye az az egyene
sen ellenséges m agatartás, amelyet a román közvélemény a 
monarchiával szemben elfoglal.12 Még élesebben nyilatkozott 
Károly k irály hasonló szellemben ugyancsak a német követ 
előtt 1913 decemberében.13 Ez alkalommal u talt arra, hogy a 
monarchiával szemben való ellenséges hangulat behatolt a 
hadseregbe is. A fiatal tisztek — mondotta — széltében azt 
beszélik, hogy most m ár Erdélyre fog sor kerülni. „A m agyar 
politika megváltozását — jelenti a követ — a király igen 
szükségesnek ta rtja , de Németországnak úgy mint Romániá
nak ebben a kérdésben bizonyos óvatosságot kell tanúsítania. 
Czernin gróf megjelölte neki azokat az engedményeket, 
amelyeket Tisza gróf a románoknak hajlandó megadni. Eze
ket az engedményeket Őfelsége csekélyeknek (geringfügig) 
mondotta. A királynak az a véleménye, hogy valami kézzel
foghatót kellene nyújtani. A régi nemzetiségi törvény, amelyet 
a k irály szentesített és amely nincsen eltörölve, amely felett 
azonban a m agyarok az idők folyamán mindinkább napi
rendre tértek, megint érvényesítendő volna.“ A német katonai 
attaché is azt jelenti november 29-én, hogy Károly király 
nagyon „mereven és elitélően“ nyilatkozott az osztrák-ma
gyar politikáról.14 „A király  annyira osztrákellenesnek mon
dotta a hangulatot — jelenti Berlinbe —, hogy úgy neki, mint 
korm ányának legjobb szándékaik dacára igen nagy nehéz
ségeket fog okozni az a törekvésük, hogy a dunai monarchiá
val ismét barátságosabb relációkat teremtsenek, hacsak 
Ausztria-M agyarország el nem határozza magát arra, hogy 
magyarországi románokkal szemben jóindulatú politikát foly-

11 Conrad: Aus meiner Dienstzeit, III. 644. (Pomiankowski konstan
tinápolyi katonai attaché egy jelentése).

12 GP. 13435.'
13 GP. 15806.
14 GP. XXXIX. kötet, 464 lap, jegyzet.
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tasson.“ Berchtold gróf, akivel a német korm ány a román 
király ezen nyilatkozatait közölte, a leghatározottabban kelt 
Tisza védelmére.15 Azt mondotta többek között a német nagy
követnek, hogy a helyzet teljes félreismeréséről tesz tanú 
ságot, ha a román király a Tisza által a románok részére 
kilátásba helyezett engedményeket „csekélyeknek“ ta rtja , 
mert többet senki sem fog nyújthatni. Azt a véleményét is 
nyilvánította, hogy román részről mesterségesen ráncigálják 
elő az erdélyi románok helyzetének kérdését, hogy ezzel 
plauzibilis okát adhassák a Hármasszövetséggel való szakí
tásuknak, amelyre egyéb okokból el vannak szánva. Külön
ben Czernin gróf akkori bukaresti osztrák-m agyar követ is 
megemlíti egyik jelentésében,16 hogy szerinte az egész erdélyi 
kérdés csak paravent, amely mögé a király és tanácsadói 
bú jnak  a célból, hogy védelme alatt ú j politikai irányt kez
deményezzenek.

Mindezeknek az okoknak eredményeként Románia tel
jesen elfordult Ausztria-Magyarországtól és így a H árm as
szövetségtől is. Take Jonescu m ár 1912 novemberében fenye
getett „a román politika radikális megváltozásával“. Derussi 
szófiai követ, aki ez állásának elvállalása előtt Budapesten 
működött mint román főkonzul, ú j állomáshelyére érkezve 
ott olyan kijelentéseket tett, hogy „Ausztria-Magyarország 
csakis akkor fog észre térni, ha egy szerb-román hadsereg 
m ajd Bécs előtt fog állani.“17 Bratianu 1913 decemberében, 
egy hónappal mielőtt ismét korm ányra került, azt ajánlotta 
a királynak, hogy Romániának a Hármasszövetséghez való 
viszonyát ne ú jítsa meg18 (már akkor azonban meg volt 
újítva). Take Jonescu pedig saját em lékiratai szerint19 már 
1913 október havában jelentette ki Poincarénak, hogy ha 
háborúra kerülne a dolog, Franciaország a román hadsereget 
nem ellenségei sorában fogja találni. Úgy a román király, 
mint Bratianu két hónappal később megismétlik a német 
követ előtt, hogy európai háború esetében Románia nem áll
hat Ausztria-Magyarország mellé, „ha a m agyarok eddigi

15 GP. 15810.
16 Conrad i. h. III. 633.
17 GP. 15811.
18 GP. 15807.
19 Souvenirs p. 7.
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politikájuk mellett megm aradnak.“20 Az osztrák-m agyar poli
tika számára ez nem volt meglepetés. Conrad már régen el
veszettnek ta rto tta  Romániát a Hármasszövetségre nézve, a 
diplom aták nézete nem volt ugyan ilyen határozott, de inkább 
sötéten ítélték meg a helyzetet és pesszimista volt Tisza István 
gróf is, ám bár nem adta fel a reményt arra, hogy sikerülni 
fog a románokat a Hármasszövetség részére megtartani, amit 
még 1914 július elején, a serajevoi merényletet követő időben 
sem tarto tt lehetetlennek, mert felségelőterjesztéseiben állan
dóan visszatér Románia megnyerésének szükségességére.

Ennek a politikának előmozdítására kezdeményezett 
Tisza tárgyalásokat az erdélyi románok vezetőivel. Sokat 
várt ezektől a tárgyalásoktól és abban a levélben, amelyet 
1914 február 6-án a román püspökökhöz intézett, eléggé opti
mista hangot ü t meg. „A nézetekben — írja  e levélben21 — 
oly közeledés nyilvánul, amely megteremtette az ellentétek 
kiküszöbölésének biztató előfeltételeit.“ A román nacionalis
ták  vezetői kevésbbé voltak a tárgyalások eredményével meg
elégedve. Egyikük, ki azóta a román királyságban vezető 
pozíciót tölt be, közölte velem, hogy a tárgyalások során 
Tisza felszólította őt, hogy foglalja pontokba azokat a köve
teléseket, amelyekkel a románok teljesen meg volnának 
elégedve. Mikor Tisza ezeket a követeléseket elolvasta, vissza
adta azokat azzal a meg jegyzéssel : „Ezt a m agyar közvéle
mény nem veszi be.“ A román követelések kétségkívül abban 
az irányban mozogtak, amelyet 1913 decemberében Bratianu 
jelölt meg a bukaresti német követ előtt. A német követ erről 
ezeket jelenti: „Bratianu szerint a m agyaroknak nem szabad 
úgy mint eddig, a hatalm at egyedül kézben tartaniok, hanem 
a többi ott élő nemzetiségeknek is egy bizonyos, ha nem is 
éppen olyan nagy, de viszonylagos részt kell adniok ebből a 
hatalomból. Közöttük azután a magyarok hegemonisztikus 
pozíciót (eine Hegemoniestellung) foglalnának el.“22

20 GP. 15807.
21 Gróf Tisza István összes munkái, kiadja a Magyar Tudományos 

Akadémia. IY. sorozat, II. kötet: Levelek. 157. old.
22 GP. 15806.
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Ausztria-Magyarország és Bulgária.
Minél kevésbbé számolhatott az osztrák-m agyar diplo

mácia azzal, hogy a mind fenyegetőbb szerb veszedelemmel 
szemben Romániában megfelelő támaszt fog találni, annál 
inkább fokozta azt a törekvését, amely Bulgáriának a H ár
masszövetségbe való bevonására irányult. Ezirányú politi
kája  már a balkánháborúban is erősen befolyásolta a mon
archia politikai m agatartását. A monarchia külpolitikája e 
tekintetben súlyos dilemma előtt állt. Minél jobban hidegült 
el Romániával való viszonya, annál inkább volt reászorulva 
a Bulgáriához való közeledésre, de minél jobban közeledett 
Bulgáriához, annál inkább fokozódott Romániának a monar
chiával szemben való elhidegíilése. A bolgárbarát politikának 
ilyformán csakis akkor volt létjogosultsága, ha a monarchia 
Romániáról már végleg lemondott. Mindent egybevetve az 
osztrák-m agyar politika valószínűleg helyesen ítélte meg a 
helyzetet, amikor Románia elhidegülésének veszélye által nem 
ta rtta tta  magát vissza bolgárbarát politikájától. Romániát 
az imént vázolt helyzetben valószínűleg a monarchia e törek
vésének elmaradása sem tarto tta  volna meg a Hármasszövet
ség kötelékében.

' A bolgárbarát politikának azonban még egy akadálya 
volt, még pedig Németország ellenszenve egy ilyen kombi
nációval szemben. Ennek az ellenszenvnek több oka volt. 
Az egyik az, hogy a német politika igen nagy súlyt fektetett 
Romániának a Hármasszövetség kötelékében való megmara
dására, ezt elérhetőnek is tarto tta, de félt attól, hogy a Bul
gáriához való közeledés Romániát el fogja idegeníteni. Másod
szor Németország kedvenc eszméje ebben az időszakban 
Görögországnak a Hármasszövetségbe való bevonása volt, 
ami a létező görög-bolgár érdekellentéteknél fogva kizárta 
volna azt, hogy a Hármasszövetség egyidejűleg Bulgária felé 
is közeledjék. Végül a német diplomácia, de különösen Vilmos 
császár, bizalmatlan volt a bolgárokkal és különösen a bolgár 
királlyal szemben és kétszínűnek tarto tta  a bolgár külpoliti
kát. Az osztrák-magyar diplomácia állandóan igyekezett arra, 
hogy Románia és Bulgária között közeledést hozzon létre, 
de a siker elmaradt. Ilyform án az egyetlen gondolat, amely 
az osztrák-magyar külpolitikában felmerült arra  nézve, mi-
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ként lehetne a nagyszerb veszedelemmel szemben diplomati
kus úton, szövetségek létesítése és elsősorban Románia és 
Bulgária tám ogatásának biztosításával védelmet találni, tehát 
az a politika, amelyet Tisza István gróf még 1914 júliusi 
felségelőterjesztéseiben is igen világosan és határozottan kép
visel, eredménytelen m aradt és fel lehet vetni azt a kérdést, 
hogy ez a gondolat, tekintettel a Románia és Bulgária között 
fennálló kiélesedett viszonyra, egyáltalában megvalósítható 
lett-e volna valaha is.

Az osztrák-magyar diplomácia módszerei.
Hogyha ennek a politikának alapgondolatát elfogadják 

akkor ta lán  az osztrák-m agyar külpolitika módszereiben 
kellene megkeresnünk az okát annak, hogy ez a politika 
keresztülvihetetlennek mutatkozott. Ezek a módszerek azok
nál az állam férfiaknál, akik a német okmán y gyűjteményben 
megszólalnak, igen élénk kritikát váltottak ki, amelyet leg
alább részben helyesnek kell elfogadnunk. Az egyik hiba az 
volt, hogy míg az antant diplomáciája „mesteri szereposztás
sal működött össze“ (Tisza István szavai), a Hármasszövetség 
egyes tag jai sokszor a többiek megkérdezése nélkül, önállóan 
já rtak  el. Az erről való panaszok m induntalan visszatérnek 
a német jelentésekben és jegyzékekben. Az, amit az antant 
publicistái oly sokszor állítottak és állítanak ma is, hogy az 
osztrák-m agyar külpolitika a német diplomácia járszalagján 
mozgott, nemcsak nem helyes, hanem ellenkezőleg, a háború 
előtti utolsó évek történetéből éppen az derül ki, hogy a 
monarchia a balkánpolitikát érintő kérdésekben teljesen ön
állóan já rt el, igen gyakran anélkül, hogy lépéseiről a szövet
séges korm ányt még csak előzetesen tájékoztatta volna is. 
Ettől eltekintve sok nyilatkozatot találunk az okmányok 
sorában, amelyek elítélik a monarchia egyszer túlságosan 
nyers és brüszk, máskor túlságosan ingadozó és határozatlan 
m agatartását. Néhány ilyen ítéletet legyen szabad itt meg
említenünk. 1912 novemberében Vilmos császár egyik fel
jegyzésében hibáztatja, hogy „Ausztria-Magyarország a szerb 
aspirációkkal szemben úgy a sajtóban, mint hivatalos nyilat
kozatokban nyers, diktatórikus hangot ütött meg, amely
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provokálóan hathat és komplikációkra vezethet.“23 (Pedig a 
[ német császár épenséggel nem volt szerbbarát és ugyanebben 
> a feljegyzésében egyenesen versekbe szedi álláspontját, ami- 
[ kor az elmondottakat ezzel fejezi be:

Wir übten nach der Götter Lehre 
Jahrelang uns im Verzeihn,
Doch endlich drückt des Joches Schwere 
Und abgeschüttelt muß es sein.

Tschirschky bécsi német nagykövet a Prochaska-üggyel 
I kapcsolatban, ami a mai olvasóközönség előtt bizonyára még 
3 élénk emlékezetben van, úgy hogy azt ismertetni nem szük- 
í séges, ezeket m ondja az osztrák-m agyar külpolitikáról: „Az 
3 ember kérdi, hogyan nézhette az itteni korm ány heteken át 
i nyugodtan a sajtónak viselkedését, amellyel a közvéleményt 
3 aggasztó izgalomba hajto tták  bele, és miért nem nyúlt bele 
i idejekorán, nyomatékosan óva és csititva, ha nem volt szán- 
3 dékában a szerbek ellen erélyesen eljárni? A kérdés ezen 
1 kezelése nyilvánvalóvá teszi, hogy a külügym inisztérium a 
i mostani válságban csak tapogatózva halad előre és nem lehet 
3 csudálkozni azon, hogyha a legkülönbözőbb oldalakról az 
3 elhatározási képesség hiányát vetik a külpolitika vezetőségé- 
i nek szemére.“ San Giuliano márki, olasz külügyminiszter 
í 1912 december 17-én arról panaszkodik a német nagykövet- 
3 nek, hogy Berchtold gróf Albánia határainak  kérdésében 
3 nézeteit folyton változtatja.24 Egy hónappal később, január 
i 12-én, San Giuliano azt említi a német nagykövetnek,25 hogy 
ï Berchtold előbb egy mohamedán, azután egy protestáns és 
3 most egy katolikus embert ajánlott az albán trónra. Vilmos 
3 császár a német nagykövetnek erről szóló jelentésére ezt a 
3 megjegyzést fűzi: „Ez az ember nem tudja, hogy mit akar.“ 
i 1912 december 29-én Tschirschky ezeket írja  Berchtold gróf- 
3 ró l:26 „Berchtold okos ember, határozottan van politikai ítélő- 
1 képessége, de egyáltalában nem uralja  hivatásának techniká- 
í ját. Mint grandseigneur nem tulajdonít kellő fontosságot a 
3 dem okratikus szükségességeknek, sajtónak, pártoknak stb. 
I Sokszor úgy látszik, m intha hiányoznék benne a szabad át-

23 GP. 12349. — GP. XXXIII, 475. jegyzet.
21 GP. 12552.
25 GP. 12685.
26 GP. 12593.
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tekintés . . .  Nem ura lja  azt a nagy és nehéz instrumentumot, 
amelyen játszania k e l l ..  . Ismételten igen erélyesen beszél
tem vele arról, hogy nem ad kellő felvilágosítást az ú. n. 
biztosítékokról, amelyek Szerbiától kivánandók lesznek. Ha 
nem ad nekünk kellő felvilágosítást Szerbiával szemben való 
terveiről, ennek nézetem szerint az az oka, hogy nincsenek is 
világos tervei. Azt állítja, hogy lehetetlen, előre valami szilárd 
programmot felállítani, mert a helyzet alakulása nem egyedül 
tőle függ.“ 1913 február 1-én Sasonow orosz külügyminiszter 
azt mondja a pétervári német nagykövetnek,27 hogy Berchtold 
gróf nem eléggé erős (nicht gewachsen) a jelenlegi helyzet
ben. A monarchia külpolitikája szerinte a gyengeség politi
kája, de ta lán  éppen ezért különösen veszedelmes. 1913 feb
ruár 6-án Moltke német vezérkari főnök tesz jelentést28 egy 
Ferenc Ferdinánd trónörökössel folytatott beszélgetéséről és 
ebben a következőket mondja: „A főherceg igen élénken 
köszönte meg az általam  előadott útszéli bölcsességeket 
(Binsenwahrheiten), amiből azt következtetem, hogy Ausztria- 
M agyarországban teljes bizonytalanság uralkodik a követendő 
célok tekintetében. Az a benyomásom, hogy ez a helyzet 
még mindig fennáll. Rejtélyes előttem, miért ta rtja  a m onar
chia mozgósítva hónapok óta fél hadseregét és miért teszi 
ezzel magát pénzügyileg tönkre, ha csak arra  törekszik, hogy 
valamilyen modus vivendit találjon Szerbiával. Oroszország
gal is azonnal barátságosabb érintkezést lehetne létrehozni, 
ha Ausztria az ő galíciai hadtestjét demobilizálná.“ 1914 áp 
rilis 23-án Tschirschky német nagykövet a Szerbia és Monte
negró esetleges egyesüléséről Berchtold gróffal folytatott 
beszélgetésből azt következteti,29 hogy eltekintve attól az 
elvtől, hogy Szerbiát távol kell tartan i az Adriától, a bécsi 
külügym inisztérium „egyáltalában nincsen tisztában vala
milyen részletes programm és annak esetleges következmé
nyei tekintetében“.

Az előadottakban kim utatni iparkodtunk, hogy az oszt
rák-m agyar külpolitika azokat a veszedelmeket, amelyek a 
m onarchiát és kivált Magyarországot a háború előtti politikai

27 GP. 12787.
28 GP. 12793.
29 GP. 15546.
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konstellációban fenyegették, helyesen ítélte meg és ideje
korán ismerte fel. Ism ertettük azt a politikát is, am elyet 
ezeknek a veszedelmeknek kivédése érdekében követett, am i
kor egyfelől Románia, másfelől Bulgária tám ogatását akarta  
a maga részére Szerbiával szemben biztosítani. Fejtegettük 
azokat az okokat is, amelyek m iatt ez a politika hajótörést 
szenvedett. Végül em lítettük azt is, hogy a Szerbiával szem
ben követett hivatalos politikával szemben a m onarchiában 
egyetlen egy férfiú képviselt külön álláspontot, ez pedig 
Conrad báró vezérkari főnök volt. Ezt az ellentétet figyelem
mel kisérni annál szükségesebb, mert ennek fejleményei 
bizonyos mértékig megvilágítják azokat az elhatározásokat, 
amelyek 1914 júliusában a világháborúra vezettek.

Conrad báró külpolitikája.
Conrad alapfelfogása az volt, hogy azokat az egyes fon

tos problémákat, amelyekkel az osztrák-m agyar külpolitiká
nak foglalkoznia kell, másként, mint a monarchia hatalm i 
eszközeinek teljes érvényesítésével, tehát másként, mint há
ború útján, nem lehet a monarchia érdekeinek megfelelően 
megoldani. Elsősorban az olaszok és a szerbek részéről, ké
sőbbi jövőben az oroszok részéről látott fennforogni olyan 
veszélyeket, amelyek a monarchia épségét fenyegették. A 
m onarchiának azonban szerinte nincsen elég ereje ahhoz, 
hogy összes ellenségeivel egyszerre és együttesen számoljon le. 
Ezért egyenként akart velük végezni, mielőtt azzal a veszély- 
lyel kellene számolni, hogy koalícióba fognak lépni egymás
sal a monarchia ellen. Conrad szerint ezért az osztrák-m agyar 
külpolitikának oda kellett volna irányulnia, hogy sohasem 
kerülhessen sor egy sokszoros összeütközésre és hogy a 
monarchia a vele szemben agresszív, a vele való háborús 
összeütközést előkészítő államokkal külön-külön, egymás u tán  
számolhasson le.30 Állandóan az a gond nyomta, hogy a 
monarchia katonailag lehetetlen helyzetbe fog kerülni, ha 
elmulasztja, hogy egy ilyen célokat követő külpolitikának 
pozitív irányvonalát idejekorán megállapítsa. Első vezérkari 
főnöksége idejében (1906 nov. 18-tól 1911 december 2-ig) ezt

30 Conrad: Aus meiner Dienstzeit, II. 41.
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a politikát nem tud ta  keresztülvinni. Előbb az Olaszország
gal, m ajd az annexiós válság idejében a Szerbiával való le
számolást sürgette. Szerinte egy Szerbia ellen irányuló katonai 
akció abban az időben valószínűleg más hatalm aknak be
avatkozása nélkül lett volna keresztülvihető. A háború ered
ményeként Szerbiának a monarchiába való beolvasztására 
gondolt, úgy hogy a monarchia az összes délszlávokat saját 
határain  belül egyesítette volna.31 1909 március 27-én egy 
memorandumában (Conrad nem volt a szó embere és rend
szerint memorandumokkal dolgozott, ami eszméinek hatását 
rendkívüli módon legyengítette), amelyet a k irálynak ny ú j
to tt át, elkerülhetetlennek mondta a háborús összeütközést 
Szerbiával, amelynek előbb-utóbb be kell következnie. Figyel
meztetett azokra a veszélyekre, amelyeket az annexiós vál
ságnak egy békés, szerinte csak látszólagos, megoldása magá
ban rejt. Szerinte Oroszország csak időt akar nyerni, hogy 
akkor tám adja meg a monarchiát, amikor ez neki legkényel
mesebb, ilyenkor azonban egy ellenséges Szerbia és Monte
negró igen kellemetlenek lehetnek a monarchiára nézve. 
Most — így okoskodott Conrad — Németország híven k itart 
a szövetség mellett, Franciaország idegenkedik a háborútól, 
Törökország és Románia velünk vannak, Bulgária le van 
kötve, Oroszország és Olaszország katonailag nincsenek fel
készülve, ezért tehát Anglia is aligha fog háborút akarni. 
Azt mondotta, hogy könnyelműség ugyan háborút provokálni, 
de éppen olyan könnyelműségnek szám ítanak azok a mulasz
tások, amelyek maguk után vonják, hogy egy elkerülhetet
len háborút később nyomorultabb kilátásokkal kell megvívni. 
A monarchia sorsának többi intézői mereven ellenezték a 
Conrad által ajánlott politikát, bár egyikük vagy másikuk 
osztotta Conrad véleményét a Szerbiával való háború el
kerülhetetlen voltáról. így többek között Ferenc József is 
azzal háríto tta  el Conrad javaslatait, hogy „ez a háború úgyis 
be fog következni magától.“32 Mikor aztán 1909 márc. 30-án 
Szerbia kijelentette, hogy az annexió elleni tiltakozását 
visszavonja, amivel az annexiós válság végleges befejezést 
nyert, a monarchia összes tényezői ebben nagy sikert láttak,

31 Ugyanott II. 59.
32 Conrad, II. 161.
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csak egyedül Conrad tarto tta  fenn azt a nézetét, hogy ez a 
siker csak látszólagos, hogy Szerbia adott szavát nem fogja 
betartani és hogy a monarchia elmulasztotta az utolsó alkal
mat arra, hogy Szerbiával döntőleg leszámoljon és végleges 
tiszta helyzetet teremtsen.33

Második vezérkari főnöksége idejében (1912 december 
12-től 1918 július 14-ig) Conrad ismét elejétől kezdve állan
dóan javasolta a Szerbiával való fegyveres leszámolást. 
Szerinte erre még az 1912-ik esztendő is alkalmas lett volna, 
habár nem olyan mértékben, mint az 1909-ik. 1913-ban azon
ban szerinte bekövetkezett az utolsó alkalom arra, hogy ezt 
a leszámolást a sikerre való kilátással megejtsük, bár a körül
mények sok tekintetben megnehezültek.34 1913 január 20-án 
kelt felségelőterjesztésében u tal arra, hogy Szerbia most már 
egészen nyiltan deklarálja azt a szándékát, hogy a m onarchiá
hoz tartozó egyes fontos területek birtokát magának meg
szerezze, amivel veszélyezteti a monarchia fennállását, nyu
galmát és biztonságát. Azt javasolja, hogy a monarchia még 
március folyamán indítsa meg a Szerbia elleni mozgósítást.35 
Február 4-én ismét amellett tör lándzsát a királynál, de süket 
fülekre talál. A király azt mondja neki, hogy „az uralkodók 
kötelessége a békét megóvni.“36 Még 19Í3 októberében is 
visszatér javaslatára. Ezúttal Szerbia mellett már Romániát 
is olyan ellenségnek ta rtja , amellyel a m onarchiának előbb- 
utóbb meg kell küzdenie, holott a király és a hivatalos diplo
mácia ekkor még remélte, hogy Romániát minden nehézség 
dacára meg lehet tartan i a Hármasszövetség részére. Conrad 
szerint úgy Szerbiára, mint Romániára vonatkozólag két 
alternativa között kell választani. Vagy a monarchiához való 
közjogi kapcsolatba kell őket bevonni — olyanba, am ilyen
ben pl. Bajorország áll a Német Birodalommal —, vagy pedig 
ellenségként kell velük elbánni. Középút szerinte nincsen. 
Pasics szerb miniszterelnöknek m ásnapra bejelentett bécsi 
látogatását szerinte fel kell használni arra, hogy vele tisztáz- 
tassék, fennforog-e Szerbia békés csatlakozásának lehetősége.

33 U. ott, II. 163.
35 U. ott, III. 11.
35 Conrad. III. 14.
36 U. ott III. 85.



302

H a igen, azonnal kötelező megállapodásokra kell vele lépni. 
H a nem, akkor önfenntartásunk érdekében azonnal le kell 
számolnunk a szerbekkel, mielőtt — esetleg a románokkal 
közösen — a monarchia ellen fordulnának, hogy Boszniát és 
Erdélyt elragadják tőlünk.37

Conrad javaslatai 1913 október 3-án egy közös miniszter- 
tanács elé kerültek, amelynek jegyzőkönyvét Conrad emlék
irataiban  szószerint leközölte.38 Tisza István ez alkalommal 
a legélesebben foglalt állást azon gondolat ellen, hogy Szerbia 
közjogilag a monarchiához csatoltassék. Ez szerinte gyakor
latilag lehetetlen és egész Európát Szerbia mellé sorakoztatná, 
de egyébként is hátrányos volna a m onarchiára nézve. Tisza 
szerint Szerbia kellemetlen szomszéd, ezzel meg kell alkudni, 
de azért nem kell azonnal elnyelni. Tisza ezen véleményéhez 
csatlakozott Stürgkh gróf osztrák miniszterelnök és Bilinsky 
közös pénzügyminiszter is. Conrad azt válaszolta, hogy ha 
Szerbia békés beolvasztása lehetetlen, akkor nem m arad hátra  
más, mint az erőszakos út. Mert háborút — mondotta — 
akkor kell folytatni, amikor erre a kilátások kedvezőek. 
A monarchia a legtöbb háborút azért veszítette el, mert el
m ulasztotta azt a pillanatot, amikor a kilátások kedvezőek 
voltak. A közös minisztertanács ezt a felfogást sem tette 
magáévá. Conrad egy héttel később, október 10-én visszatért 
javaslatára  és október 13-án újból közös minisztertanács 
foglalkozott velük, az eredmény azonban csak az volt, hogy 
Szerbiában nyomatékos diplomáciai lépések történtek abban 
az irányban, hogy Szerbia vonja vissza csapatait az albán 
területről, amely kérdés akkoriban a helyzetet elmérgesítette. 
Szerbia ezeknek a lépéseknek engedett.

Az utóbb bekövetkezett események világításában nem 
tagadható, hogy Conrad báró igen élesen és helyesen ítélte 
meg a monarchia külpolitikai pozícióját. Ami azt a külpoliti
kai irányt illeti, amelyet Conrad képviselt, meg lehet állapí
tani, hogy a hivatalos politika, amely ellen Conrad mind
végig küzdött, tényleg maga u tán  vonta azokat a következ
ményeket, amelyeket ő előrelátott: a háborút ugyanis tény
leg nem kerültük el és az olyan időpontban tört ki, amikor

37 U. ott III. 460.
38 U. ott 730.
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összes ellenségeink tényleg összefogtak ellenünk. Ebből azon
ban még nem következik okvetlenül, hogy a Conrad-féle po
litika követése esetében a monarchia és Magyarország elke
rülhette volna sorsát. Különösen nem tudjuk , igazolt volt-e 
Conrad azon véleménye, hogy 1908/9-ben biztosan, 1912/13-ban 
pedig talán elkerülhető volt még a velünk szemben álló nagy
hatalm ak beavatkozása a Szerbiával való leszámolásba, ame
lyet Conrad tervezett, mert ha nem, akkor azt a katasztrófát, 
amely a monarchiát és Magyarországot a világháborúban 
érte, a Conrad-féle politika csak siettette volna. Sok jel szól 
amellett, hogy legalább is 1912 és 1913-ban a nagyhatalm ak 
beavatkozása már nem m aradt volna el. Szilassy G yula pl., 
aki abban az időben a pétervári követségen működött, 1913 
január 26-án Conraddal szemben azt az álláspontot képvi
selte, hogy Oroszország beavatkozása az akkori helyzetben 
bizonyosra veendő, mert a pánszláv áram lat az orosz udvar
nál túlerős. Szerinte tehát ajánlatos a Szerbiával való leszá
molással várni, míg a helyzet megváltozik.39 A hivatalos poli
tikát kétségkívül erősen befolyásolta az orosz beavatkozás 
lehetősége m iatti aggodalom.40 A német császár 1912-ben szá
molt egy a monarchia és Szerbia között az albán kérdésben 
fennforgó érdekellentétek ipiatt kitörő háború lehetőségével, 
valam int azzal, hogy ez esetben Oroszország, Franciaország 
és Anglia beavatkoznak ellenünk.41 Amikor Ferenc József 
k irály 1912 novemberében Auffenberg hadügym iniszter ja 
vaslatára hozzájárult a galiciai csapattestek megerősítéséhez, 
nagy volt az aggodalma, hogy arra  Oroszország mozgósítás
sal fog válaszolni. És amikor Auffenberg a k irálynak megem
lítette, hogy ez az elhatározás talán a legnehezebb pillanat 
1866 óta, Ferenc József azzal válaszolt: „Nehezebb, mint 
1866 !“42 A német császár pedig arra  a jelentésre, amelyet 
Ferenc József ez elhatározásáról a bécsi német nagykövettől 
kapott, azt írta  széljegyzetként: „Ebből európai háború lehet 
és miránk nézve egy létünkért folyó háború a három nagy
hatalom ellen!“ 1913 február havában Pourtalés gróf péter-

39 Conrad, III. 82.
40 GP. 12261.
41 GP. 12349.
42 GP. 12404.
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Tisza István gróf külpolitikája.
Tisza István grófnak természetesen szintén állást kellett 

foglalnia úgy Berchtold gróf, mint Conrad báró külpolitikai 
javaslataival szemben. Tisza külpolitikai felfogása egészben 
véve a hivatalos politika álláspontja felé hajlott, bár ta lá
lunk  bizonyos árnyalati különbségeket az ő nézetei és Berch
told gróf politikája között. Tisza István gróf külpolitikai 
nézeteit lefektette abban a két felségelőterjesztésben, ame
lyet a serajevói merénylet u tán  írt és le vannak azok fektetve 
azokban a jelentésekben is, amelyekben Tschirschky nagy
követ és von Treutler követ a német külügym inisztérium nak 
beszámoltak arról a beszélgetésről, amely a német császár és 
Tisza István gróf között 1914 márciusában lefolyt.48

Tisza István úgy látta  akkor a dolgokat, hogy a Balká
non elsősorban a nagyhatalm ak akciója mutatkozik, amelyek 
az ottani államokat faltörő kosnak akarják  felhasználni 
Ausztria-M agyarország ellen. így akarják  a monarchiát 
a délkeleten foglalkoztatni és így akarják  megakadályozni, 
hogy a monarchia segítségére siethessen Németországnak, ha 
ez egy kétoldalú tám adással fog szemben állni. Tekintve az 
antantállam ok tervszerű együttműködését a politika egész 
mezején, kivált pedig a Balkánon, Tisza a német császár előtt 
szükségesnek mondotta, hogy a hármasszövetséghez tartozó 
hatalm ak is minden politikai tervet előbb pontosan és beha
tóan megbeszéljenek és kivitelének módozataiban megálla
podjanak. Ennek a megjegyzésnek volt némi éle Berchtold 
politikája ellen, akinek a németek ismételten szemére vetet
ték, hogy nem eléggé szoros kontaktust ta rt velük. Ami Szer
biát illeti, Tisza teljesen tám ogatta a Berchtold-féle politi
kát, amely oda irányult, hogy Szerbia., mint Oroszország elő
őrse, távol tartassák az Adriától. A német császárnak — mint 
egyéb nyilatkozataiból tud juk  — kételyei voltak e politika 
helyessége tekintetében, Tisza azonban fenntartás nélkül 
tám ogatta e tekintetben a hivatalos külpolitikát. Kevésbbé 
látszott osztani Berchtoldnak nagyfokú aggodalmát Szerbia 
és Montenegró esetleges egyesülésének lehetőségével szem
ben. A német császár, aki bizonyos körülmények között elke-

48 GP. 15.715. és 15.716.



rHihetetlennek tarto tta  ezt az egyesülést és túlzottaknak az 
ezzel szemben Berchtoldnál és Ferenc Józsefnél megnyilvá
nuló aggályokat, igen kellemesen volt meglepve, am ikor 
1 isza ezt a kérdést hűvösen ítélte meg és óvott attól, hogy a 
monarchia elhamarkodva esetleg elfogadhatatlannak minő
sítsen egy olyan megoldást, amelyet később mégsem fog tudni 
megakadályozni. Teljesen helyeselte Tisza Berchtold politi
kájának  azt az alapgondolatát, hogy Szerbiával szemben 
Romániánál és Bulgáriánál kell tám aszt keresni.

Ami Romániát illeti, Tisza a német császárral való be
szélgetésében helytelenítette Berchtoldnak a bukaresti béké
vel szemben való m agatartását, amely Romániát elkedvetle
nítette. Nincsen nyoma annak, hogy Tisza ezt a felfogását 
már akkor érvényesítette volna, amikor 1913 augusztus 11-én 

i a bukaresti békét megkötötték, bár akkor már hivatalban 
volt, —retrospektive mindenesetre hibának mondotta. Tisza 

i igen nagy súlyt helyezett Románia bizalm ának visszaszerzé- 
í sére, aminek lehetőségéről ebben az időben m ár igen skep- 
\ tikusok voltak a nézetek. Tisza megkérte a német császárt, 
[ hogy — mivel a bukaresti béke óta Bécs és Bukarest között 
í bizonyos feszültség áll fenn — Berlin közvetítsen abban az 
i irányban, hogy Romániában a régi poziciónkat visszaszerez- 
e zük. A maga részéről viszont megígérte, hogy a magyar- 
) országi románoknak egyházi és iskolai vonatkozásokban, 
. „amely téren tényleg jogosulatlanul keményen bántak ve- 
I lük“, további engedményeket fog tenni s ettől reméli, hogy 
. „a románoknak mostani, egynémely dologban talán  nem is 
{ jogosulatlan elégedetlensége meg fog szűnni.“

Bulgáriát illetőleg Tisza egészen a Berchtold-féle politika 
3 értelmében igyekezett eloszlatni azokat az aggodalmakat, 
3 amelyeket a német császár Bulgáriának a Hármasszövetségbe 
r való bevonása ellen táplált. Szerinte Bulgáriának a tőle re- 
i mélt támogatás fejében oda kell Ígérni Macedóniát. Csak arra  
i kell szerinte súlyt fektetni, hogy a bécsi külügym inisztérium 
i Sofiában ne tegyen semmiféle lépést anélkül, hogy erre nézve 
1 Bukaresttel és Berlinnel előzetesen meg nem állapodott volna, 
í Mindent el kell követni — mondotta, — hogy a monarchia 

balkánpolitikáját Romániával való egyetértésben és az ő 
közreműködésével folytassa.



Tiszának itt vázolt külpolitikai program m ja a lényeges 
dolgokban nem tér el Berchtold politikájától. Csak határo
zottabb és egyenesebb vonalú, míg Berchtold a részletekben 
ismételten habozott és ingadozott. Emellett Tisza azt kétség
kívül nagyobb szónoki erővel is képviselte, mint amilyen 
Berchtold grófnak rendelkezésére állt. Ez magyarázza meg 
azt a nagy benyomást, amelyet Tisza István gróf a német 
császárra kétségkívül tett. Tschirschky jelentésében kiemeli, 
hogy a császár Tiszát „kiváló embernek ta rtja , akinek van 
erős akara ta  és vannak világos eszméi.“ Von Treutler követ 
pedig, aki a német külügyi hivatalt képviselte a császár kör
nyezetében, azt írja , hogy Tisza a császárra rendkívül erős 
benyomást tett. „Tőle hallott Bécsben először panaszok és 
rezignáció helyett pozitív programmot.“ Ez annál kellemeseb
ben érintette a császárt, „mert Berchtold gróffal folytatott 
beszélgetése csak azt m utatta, hogy az osztrák-m agyar kül
ügyminiszter a Balkánon voltaképen programm nélkül áll és 
Oroszországgal szemben túlságosan ideges.“

Mikor a német császár nemsokára azután Ferenc Fer- 
dinánd trónörökössel találkozott, szükségesnek tartotta, hogy 
neki is megemlítse azt a jó benyomást, mit Tiszáról nyert, 
sőt azt is ajánlotta neki, hogy ezt az igazi állam férfit ajándé
kozza meg bizalmával.49 A trónörökös és Tisza között azonban 
a monarchia belső szervezetét illető kérdésekben olyan ellen
tétek álltak fenn, hogy ez a tanács követésre nem talált.

A nnak a hivatalos külpolitikának, amely ellen Conrad 
báró állandóan küzdött, Tisza nem volt megteremtője, mert 
azt nagyjában m ár készen találta, amikor 1913 június 6-án 
újból a m agyar kormány élére került, de őt ta rtha tjuk  e po
litika legkimagaslóbb exponensének. Tisza a legvilágosabban 
fejtette ki ezt a politikát, a legkevésbbé habozott alkalm a
zása tekintetében olyankor is, amikor a többiek kissé inga
dozni látszottak és a legtovább is képviselte azt, még olyan
kor is, amikor a monarchia összes többi tényezői már elej
tették azt. Teljesen ferde világításban látná ugyan a dolgokat 
az, aki a háború előtti osztrák-m agyar külpolitikát valaho
gyan egy Conrad-Tisza-féle párharc alakjában, vagy pedig, 
mivel Conrad véletlenül osztrák volt, — egy osztrák-magyar

49 GP. 15.720.
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ellentét alakjában képzelné el magának. A dolgok nem így 
játszódtak le és a történelem elferdítése volna ennek ellen
kezőjét állítani. De abban a még hiányos távlatban is, am ely
ben az akkori eseményeket látjuk, a háború előtt a m onar
chiában két nagyszabású, az átlagon felüli ítélőképességű 
férfi állt egymással szemben: a m agyar Tisza és az osztrák 
Conrad. Azoknak az ellentéteknek, amelyek őket a külpoli
tika terén elválasztották, semmi közük nincsen az Ausztria 
és Magyarország közötti ellentétekhez. A m agyar külpoliti
kai érdekeket tekintve Conrad álláspontja éppen olyan k í
méletlenül — sőt ta lán  kíméletlenebbül — akarta  megvédeni 
a m agyar területi integritást, mint az a békés politika, ame
lyet Tisza István képviselt. A monarchia belső szervezetéi 
illető kérdésekben tényleg olyan ellentétek álltak  fenn a két 
férfi között, amelyek az osztrák-m agyar ellentétből fakad
tak. A külpolitika terére ezek az ellentétek nem hatoltak be.

A világháború kitörése.
A Conrad-Tisza ellentét világosabbá teszi azokat a ha tá

rozatokat, amelyeket a sarajevói gyilkosság u tán  a közös 
minisztertanács által hozattak. A gyilkosság u tán  ugyanis 
nem történt más, mint hogy Conrad politikáját most már az 
összes tényezők — Tisza István gróf kivételével — elfogad
ták. Mindenki szükségesnek és elkerülhetetlennek tarto tta  

, azt a Szerbiával való leszámolást, amelyet Conrad hét éve 
hiába követelt. Elmulasztották ezt megtenni akkor, amikor 

I chance-aink voltak, belehajttatták  m agukat a konfliktusba, 
. amikor a chance-ok minimumra csökkentek. Csak Tisza ra 

gaszkodott eredeti álláspontjához. A két felségelőterjesztés 
I és annak a két közös m inisztertanácsnak jegyzőkönyve, 

amelyben Tisza álláspontját kifejtette, ismeretesek. De az 
» előadottak után Tisza fejtegetései világosabbakká válnak.

Tisza most is ellenezte a Szerbiával való fegyveres le
számolást és kijelentette, hogy nem vállalhatna felelősséget 
érte. Először azért nem, mert — minthogy Szerbia bűnrészes
ségét a sarajevói merényletben bizonyítani nem tudjuk, — 
az egész világ békebontóknak tekintene bennünket, másod
szor azért, mert az az időpont, amikor Romániát elveszítet
tük  anélkül, hogy más szövetséggel pótolhattuk volna és
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amikor az egyetlen állam, amelyre szám íthatunk, Bulgária, 
ki van merülve, háborúra egyáltalában kedvezőtlen. Szerinte 
folytatni kellene — de sokkal sürgősebben — az eddigi poli
tikát: Törekednünk kellene a Bulgáriával való szövetségre 
oly módon, amelynek nincsen éle Románia ellen és nyitva 
hagyja az ajtó t úgy Románia, mint Görögország csatlako
zása részére. Németország tegyen egy utolsó kísérletet, hogy 
Romániának a hármasszövetséghez való nyilt csatlakozását 
kieszközölje. Ha ez nem já r sikerrel, Németországnak bele 
kell nyugodnia, hogy legalább Bulgáriát biztosítjuk a hár
masszövetségnek. Romániára — tekintettel annak a bolgárok
tól való félelmére — Bulgáriával való szövetkezésünk csak 
olyan irányú hatást fog gyakorolni, hogy ő is kérni fogja 
a szövetségbe való felvételét, hogy így meneküljön a bolgár 
támadástól.

Az előadottak alap ján  m egállapítható, hogy teljesen 
helytelen az a beállítás, m intha Magyarország idegen érde
kek kedvéért lett volna akarata  ellenére háborúba hajtva, 
am int azt jóindulatú, de gyakran szűk látókörű propagandánk 
egyszer-másszor állítani szokta. Azok a fejlemények, ame
lyek az európai külpolitikában a Török Birodalom feloszlása 
folytán bekövetkeztek, igen nagy mértékben érintették Ma
gyarországnak vitális érdekeit és veszélyeztették annak te
rületi épségét. Tisza István gróf volna az első, aki tiltakoz
nék a dolgok olyan beállítása ellen, m intha Magyarország 
idegen érdekekért ment volna harcba, aminthogy minden 
alkalommal, még akkor is, amikor beismerte, hogy a hábo
rút elveszítettük, a legnagyobb határozottsággal ennek ellen
kezőjét állította. De téves is azt gondolni, hogy Magyar- 
országot a külföld előtt rokonszenvessé tehetné a dolgoknak 
egy olyan beállítása, amely szerint Magyarország idegen ér
dekek vak szolgálója lett volna. Eltekintve attól, hogy ez a 
felfogás a háború előtti diplomáciai eseményeknek ismerői
vel szemben egyáltalában nem védhető meg, azok részéről is, 
akik az eseményeket nem ismerik, nem lehetne tiszteletet k i
érdemelni annak állításával, hogy Magyarország belement a 
háborúba anélkül, hogy életérdekei erre kényszerítették 
volna.

Az sem állítható, hogy Magyarországnak a háború előtti
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osztrák-magyar külpolitika irányítására nem lett volna be
folyása. A háború kitörésének időpontjában véletlenül m ajd
nem az összes fontos diplomáciai poziciók m agyarokkal vol
tak  betöltve. Ha Berchtold gróf külügym inisztert nem is 
szám ítjuk magyarnak, magyar volt a külügym inisztérium 
nak Berchtold idejében nagybefolyású politikai osztályfő
nöke Forgách János gróf, m agyar volt Szőgyény László gróf 
berlini, Szécheny Miklós gróf párisi, Szápáry Frigyes gróf 
szentpétervári, Mérey K ajetán római és Pallavicini János őr
gróf konstantinápolyi nagykövetünk. De kétségtelen az is, 
hogy Tisza István gróf is a legkomolyabban gyakorolta azt 
a befolyást, amelyet az 1867. évi kiegyezés a mindenkori 
m agyar miniszterelnöknek a külügyek intézésére biztosított 
és ő maga beszélt — mint em lítettük — arról az „irányadó 
befolyásról“, amelyet Magyarország a külpolitika intézésére 
gyakorolt. Nincsen hasznunk belőle, ha ezeket a dolgokat 
elhomályosítani akarjuk, mert először is nem tud juk  a dol
goknak más beállítását a viszonyokat ismerő tényezőkkel 
elfogadtatni és csak azt a látszatot keltjük, m intha utólag 
szégyelnénk és letagadni igyekeznénk olyan dolgokat, ame
lyeket velünk szemben bárki igazolni képes. Azt a külpoliti
kai befolyást azonban, amelyet Magyarország a háború 
előtti időben a monarchián belül gyakorolt, szégyenlenünk 
és letagadnunk annyival kevésbbé van okunk, mert minden 
kétséget kizáróan megállapítható, hogy a m agyar nemzet 
ennek a befolyásának gyakorlásával létérdekeit védte meg 
és ezt is mindenkor olyan szellemben tette, amely a béke 
fenntartására irányult, — talán tovább, semmint ez a politi
kai eszély szempontjából indokolt volt.

De felismerhető az előadottakból az is, hogy M agyaror
szág katasztrófájának egyik igen fontos oka az a teljes el
tolódás volt, amely a hatalm i erőviszonyokban a háború 
előtti években beállt. Az erőviszonyoknak egy ilyen eltoló
dása erősítette meg a balkánháború u tán  a Balkán-félsziget 
nemzeti államait Törökország rovására. Az az erőtöbblet, 
amelyhez ezek az államok ezeknek az eseményeknek követ
keztében jutottak, változtatta meg az erőviszonyokat az illető 
nemzeti államok és Ausztria-Magyarország között is és ez az 
eltolódás a bekövetkezett eseményeknek legmélyebb oka.
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Sajnos, sem külpolitikánk nem tud ta  az így bekövetkezett 
változást ú j kombinációkkal kivédeni, sem belpolitikánk 
nem volt képes arra, hogy ennek a fejlődésnek hatásait a 
monarchia két állam ának belső viszonyaiban előre eszkom- 
tá lja  és olyan intézkedésekre határozza el magát, amelyek 
segítségével a fennálló veszélyek talán csökkenthetők lettek 
volna.

Ha Magyarország tragédiájának mélyebb okait ku tatjuk , 
nem hunyhatunk szemet ezek előtt a szempontok előtt, ame
lyekkel azért is jó tisztába jönnünk, mert azok értékes tanu l
ságokat rejtenek magukban a mi nemzeti jövőnk szempont
jából is.

Gratz Gusztáv.
*

U n s e r e  B a l k a n p o l i í i k  v o r  d e m  W e l t k r i e g e ,

Vortrag Sr. Exc. Dr. Gustao Gratz, Minister d. Aeuss. a. D., gehalten in 
der Ungarischen Gesellschaft für Aeussere Politik, am 30-ten April. 1929.

Eine richtige Lösung der politischen Aufgabe der Zu
kunft hat die richtige Erkenntnis der Ereignisse und Tenden
zen zur Voraussetzung, die Ungarn in den Weltkrieg ver
wickelt hatten. Diese Ereignisse stehen aber mit dem Balkan
problem  in unmittelbarstem  Zusammenhang. Die Entwicklung 
der Balkanhalbinsel w ährend der letzten Jahrzehnte hat die 
Stärkung einzelner Balkanstaaten zur Folge gehabt, und dies 
besonders, nachdem diese durch die Balkankriege ihre Macht 
auf Kosten der Türkei stark erweitert hatten. Im Laufe die
ser Entwicklung zeigte sich immer augenfälliger der D rang 
Serbiens und später auch Rumäniens, ihre erstarkten K räfte 
gegen die österreichisch-ungarische Monarchie, ganz beson
ders aber gegen Ungarn ins Treffen zu führen und ihr eige
nes Land durch ungarische Gebiete zu vergrößern. D aß solche 
Tendenzen in diesen Ländern schon mehrere Jahre vor Aus
bruch des Weltkrieges bestanden hatten, wird durch zahl
reiche nach dem Krieg publizierte amtliche Dokumente er
härtet, die von dem Vortragenden zum Teil angeführt w ur
den. Leider hat sich Österreich-Ungarn in demselben Zeit
räume nicht in ähnlichem Maße entwickelt, ja, die von außen 
geschürten inneren Streitigkeiten schwächten sogar fortge
setzt den Organismus der Monarchie. D urch die Politik des 
G rafen Stefan Tisza stark unterstützte und auch noch in 
dessen nach dem Sarajevoer A ttentat an allerhöchster Stelle 
unterbreiteten Eingaben befürwortete offizielle Außenpolitik,
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wonach durch die Befriedigung Rumäniens und die Einbe
ziehung Bulgariens in den Dreibund  ein Gegengewicht gegen 
die immer gefährlicher werdende serbische Aggression ge
schaffen werden müsse, habe die Schiffbruch erlitten, da der 
rumänisch-bulgarische Gegensatz einem Erfolg dieser Politik 
im Wege stand. Die andere, vom Generalstabschef Conrad 
vertretene Politik, die darin bestanden hätte, die veränderten 
Kräfteverhältnisse zu einer Zeit, in der die Koalition unserer 
sämtlichen Feinde noch nicht zustande gekommen war, durch 
eine militärische Aktion  zu korrigieren, sei von sämtlichen 
offiziellen Faktoren der Monarchie, darunter auch vom unga
rischen Ministerpräsidenten, vom Jahre 1907 an konsequent 
abgelehnt worden, was schon an und für sich einen glänzen
den Beweis für die friedlichen Bestrebungen Österreich- 
Ungarns lieferte, die selbst um den Preis der Gefährdung 
bedeutsamer Interesse festgehalten worden seien. Nach dem 
Sarajevoer A ttentat ergab sich nun, daß die von Conrad be
fürwortete Politik verspätet durchgeführt wurde, und diese 
zu einem Zeitpunkt, da er selbst nicht mehr an einen Erfolg 
glaubte. Die Grundlinien der Balkanpolitik vor dem Kriege 
beweisen, daß wichtige weltpolitische Veränderungen ge
wöhnlich durch eine Verschiebung der Kräfte verursacht 
werden, und zwar besonders dann, wenn diese Verschiebung 
nicht durch Bündnisse in entsprechendem Maße ausgeglichen 
werden kann. Eine solche Erkenntnis berge auch für unsere 
politische Zukunft wertvolle Lehren.



An Inquiry info the historical background and 
causes of the World-War.

B y A l e x a n d e r  L . K r i s z í i c s  IX . D .
University P rofessor .

When the Paris Peace Treaties were made, the Allied and 
Associated Powers endeavoured to m aintain such legal for
malities as were w ithout precedent in the course of history.

This is proved by the fact that the first decision of the 
Prelim inary Peace Conference at the session held on 25th 
January  1919. (Protocol No 2.) was to send a committee of 
15 members composed of the representatives of the Allied and 
Associated Powers to examine the question of w ar-guilt and 
to discover the cause of the war. Distinguished jurists also 
took part in this committee such as Sir Ernest Pollock, Robert 
Lansing, James Brown Scott, André Tardieu, Scialoja, Politis, 
Adatci, and Rolin-Jacquemins. The committee functioned for
mally as a ju ry  — in which however the one-sided stand
point of the conquerors alone prevailed. It availed itself of all 
the diplomatic m aterial in connection with the outbreak of the 
War, that had been made known up to that time: besides the 
documents of the Entente Powers, the German W hite Book 
(published August 1914), the Austro-Hungarian Red Book 
(published at the beginning of 1915), Prince Lichnom ski/s 
memoirs, and Count Lerchenfeld’s documents published by 
the communist K urt Eisner.

After negotiations lasting for two months, the committee 
on 29th March 1919 submitted its report which declared the 
Central Powers to be guilty of the war.1

Not a single Government of the Central Powers received 
this report — it became known to them only through unoffi
cial channels.

The one-sided view of the Committee of Fifteen was 
includced as a Verdict in Article 231 of the Versailles

1 Title of Report: „Rapport présenté à la Conférence des Prélimi
naires de Paix par la Commission des Responsabilités des Auteurs de la 
Guerre et Sanctions“. Published in extenso in „Is Germany guilty*? 
German White-book concerning the Responsibility of the Authors of the 
War“. (Berlin: Heymann 1919. pp. 17—33.)
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Peace Treaty, Art. 177 of the Saint Germain Peace Treaty, 
Art. 161 of the Trianon Peace Treaty and Art. 121 of the 
Neuilly Peace Treaty.2

Article 231 of the Versailles Treaty is inseparable from 
the preamble o fthe Covering note and ultim atum  of the 
Allied and Associated Powers delivered on 16th June 1919 
to the German peace delegation.

According to this, „the outbreak of the World W ar cannot 
be attributed to a sudden decision taken in the course of a 
difficult crisis“. „It was the logical consequence of the policy 
pursued by Germany for decades under the influence of the 
Prussian system.“3 And to go even further, „the fear of the 
German leaders that their schemes for world dominion might 
miscarry through the rising current of democracy, caused 
them to use every endeavour to break down all resistance at 
a single stroke by plunging Europe into a World W ar“.4

The peace treaties were accordingly draw n up on the 
basis of this one-sided verdict. Let those who caused the w ar 
suffer the penalty thereof. Every provision of the peace trea
ties severely affecting the Central Powers originated from 
this one-sided dictum.

The procedure of the victorious Powers was directed 
towards the observance of legal formalities. They had no 
desire, they averred, to frame the peace treaties by virtue of 
their superior power, but to base them  on the guilt of the 
vanquished, which had been settled by legal enactment. It 
was on this ground that Lloyd George, on 3rd March 1921, 
when Prime Minister, stated that: „The responsibility of the 
Germans for the war is of profound importance to the 
Entente Powers. This is the basis upon which the peace treaty 
has been drafted, and if  this is denied the treaty is valueless“.

The Statesmen of the Allied and Associated Powers were 
indefatigable in their efforts to find a legal formula for fixing 
the guilt of the w ar upon their adversaries. It is obvious that 
it was only by such a grave pronouncement as to war guilt 
and the use of solemn terms associated w ith criminal proce
dure that the Politicians of the Victorious Great Powers were 
able to win their public opinion to acquiesce in these drastic 
and ruinous peace treaties. Even so they could get them

2 „The Allied and Associated Powers declare, and Germany and 
her allies (Austria-Hungary and Bulgaria) acknowledge that as the 
Central Powers caused the war, they are responsible for all the damage 
and loss to the Allied and Associated Powers and their subjects caused 
by their aggression.“

3 Mantelnote und Antwort der Alliierten und Assoziierten Mächte 
auf die deutschen Gegenvorschläge. „Materialien betr. d. Friedensver
handlungen.“ Teil IV, p. 34.

4 Ibidem p. 35.
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accepted and executed as formal judgments only by referring 
to the bases of the peace treaties as founded upon apparent 
legal procedure, so that they might thereby seem to agree 
w ith  the tendency toward democracy prevailing among the 
great Western peoples, to respect human rights and even 
endeavour to effectuate them.

And since at the time the peace treaties were concluded 
the Victorious Powers accepted the idea of their punitive na
ture as the basis for their construction, no jot of the alleged 
guilt of the Central Powers can be surrendered if the validity  
of the peace treaties is to be maintained.

After the conclusion of peace the position took a shape 
that the founding of the peace treaties upon the responsibility 
of the nations for the war, was no more a juridical gamble, 
but a need of the public conscience of the great Western 
democracies.

Whereas, before the World War, the modification or revi
sion on a legal basis of peace treaties could only be contem
plated by contrary practice, i. e. desuetude or partial revi
sion, as the peace was independent of the question as to 
which side caused the w ar and of the punishment of the 
guilty, the Paris Peace Treaties, rest on the alleged guilt of 
the nations causing the war, and consequently they are 
rather judgm ents5 whose amendment would be possible in 
exonerating a nation, or nations, of w ar guilt.

The Paris Peace Treaties are, then, judgm ents which are 
subject to alteration, and by the same means by which they 
were created, that is to say, by the production of proofs 
exploding the theory of the alleged guilt of the Central Po
wers. Peace revision through a re-opening of the case on the 
basis of new ly discovered evidence is possible.

The committee for the establishment of w ar guilt acting 
as a legal tribunal embodied all its findings in its report. This 
report must be challenged by the production of later disco
vered evidence to the contrary, in which case both the judg
ment and the peace trea ty  m ay be revised. From this we may 
see that it is an undoubted advantage to the Central Powers 
that the peace treaties were founded upon the assumption of 
the Central Powers’ responsibility for the war.

On the authority of diplomatic documents of the war 
period, published since the close of the World War, so much 
new evidence has been collected that the case for „revisio 
ob noviter reperta“ has already been established. The 5

5 „The relation of Germany to the peace treaties is not like that 
of a treaty but a judgment“, stated Minister Simons at the German 
Empire Assembly on 3-rd March 1921. „Berichte des deutschen Reichs
tages“, 1921. No. 1640, p. 175.
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judicial character of the Paris Peace Treaties, their being 
based upon the alleged responsibility of the Central Powers 
for the war, is the sole reason that, for the first time in 
history, it has happened that the same generation which has 
survived is also placed in a position to show the causes of a 
great w ar and fix the responsibility for its outbreak.

Up to the World War, it was the custom of the States to 
preserve in their secret archives all documents which could 
throw light on their m ilitary designs, and it rarely occured 
that any document was published before the lapse of forty 
to a hundred years.

This practice, however, is now — for the present at least 
— at an end, hardly ten years having passed since the great 
cataclysm yet such a mass of public and private data has 
been published that, on its authority, it is possible thoroughly 
to clear up the historical background and causes of the 
World-W ar.

Chapter I.

Distinction between the cause of the War and the occasion
of its outbreak.

Thucydides, referring to the Peloponnesian War, estab
lished that the occasion of war must not be confounded with 
the cause of war.

The cause of war is generally the growth and develop
ment of a period of time, while the occasion for war is gene
rally furnished by some intentional act which may, however, 
seem quite fortuitous. The cause of w ar m ay always be found 
behind the occasion for war.

On the ground of this ancient definition, we must also, 
with regard to the World War, separate the causes (i. e., the 
preparation) from the occasion (i. e., the circumstances of the 
outbreak) of the War, this being the only w ay to obtain a 
clear picture with regard to w ar responsibility.

The conclusions draw n from the circumstances of the 
outbreak of the War, are not yet sufficient to constitute war- 
guilt. It is far more necessary to compare the antecedents 
which gave birth to the occasion for the War.

Events arising out of foreign political movements are 
generally the result of a shifting of the balance of power 
from one State to another, in which in the final analysis, the 
strong or weak points of the nations in question, their historic 
vocation from a certain standpoint are reflected.

We speak of the historic vocation of States when they 
co-operate in order to attain  any object for the benefit of hu
manity. Like every other good, however, the good of mankind
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is relative only. We must understand thereby that which is 
pronounced good by the m ajority of States. Hence the historic 
vocation of a State — its rôle in world history — is to promote 
the welfare of the m ajority of States. From this it follows 
that the historic vocation of a State has force only so long 
as the m ajority of States recognise that it serves their purpose. 
As soon as the m ajority of States dissociate themselves from 
the general policy of another State hitherto pronounced good, 
the position of the latter, as a State with an historic vocation, 
becomes precarious in the extreme. Thus the historic vocation 
of States is bound up with their development and with their 
capacity for continued existence.

F or instance it was the historic vocation of the H ungarian 
nation, owing to its being situated in the east of Europe, wedg
ed as it was between the northern and southern Slav tribes, 
to prevent the union of these tribes and thereby to ensure the 
development of the Franco-German culture of the West 
against the antagonistic Slav culture of the East.

Had the Hungarian tribe that first appeared on the Great 
Plain surrounded by the Carpathians, failed to fu lfil this 
mission, today me should hardly be able to speak of anything  
but the Slav culture of the West.

Again, it was the historic vocation of the Hungarian 
nation to protect Europe against the Mongolian hordes and 
later from the Turks.

Alongside this historic vocation, however, the Germans 
of Austria, living beside the Hungarians, became wedged bet
ween the southern Slavs, who had spread from East to West. 
O n this account the Germans of Austria also assisted the 
H ungarian nation in its anti-Slav struggles.

While, however, the Dual Monarchy fulfilled its historic 
vocation against the Turks, it became the victim of that 
vocation when defending Europe from the aggression of the 
Slavs, since during the era of national development she was 
no longer supported by the m ajority of the European States. 
As soon as world politics took a favourable turn for the Slavs, 
and the Panslav States increased, the Dual Monarchy mas 
brought to ruin in the fu lfilm ent of its mission.

As to the historic vocation of the great German Empire, 
tha t also ought to have played a prominent role in repelling 
the Slav wave that threatened to overwhelm Europe. When, 
however, it might have been of good service, when all efforts 
were required for this great purpose, German particularism  
weakened the German power.

Austria’s separation from the German Empire, which 
took place in 1866, had serious consequences from the point of 
view of foreign politics. The Austro-Germans, cast upon their
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own resources, suddenly lost their predominating position in 
the Dual Monarchy. Compared with the other nationalities 
the Austro-Germans were reduced to a minority, and after
wards the greatest difficulties were experienced in governing 
the State. Moreover the A ustro-Hungarian Monarchy’s 
power on the Adriatic was shaken, so that it could no longer 
oppose the Slavs of the Balkans with such a force as when 
it formed a part of the great German Empire.

The exclusion of Austria from the German Empire meant 
the decline of the power of the German race throughout the 
world. The rupture of 1866 by no means served the cause of 
German unity. It sowed the curse of the Niebelungs. The 
Slavs moved in its wake, and from that time onwards the 
future of Hungary was insecure.6

Having created the Empire of the Hohenzollerns, Bis
marck proclaimed that henceforth he intended to promote 
peace throughout the world. He, however, was blind to the 
Slav menace and thereby his policy jeopardised the existence 
of the Austro-Hungarian Monarchy.

While Germany was strengthening her home defences 
merely with a view to securing for herself an impregnable po
sition, her achievements soon disturbed the balance of power 
in Europe and stirred up the hitherto tranquil w aters of diplo
macy. The mere fact of Germany becoming strong was suffi
cient to cause all her European neighbours to tu rn  against 
her.

Whereas up to this time, France alone had felt it her duty 
to resist German expansion, shortly after the appearance of a 
united Germany, it seemed as though the whole world had 
joined hands against the German race.

Are we standing today at the turning-point of European 
culture and civilisation? After the Holy Roman Empire pe
riod in which the Hungarians found an opportunity for their 
development are we to be faced with a Franco-Slav era?

The World War m ust have been due to a misconception

a When the exclusion of the A. H. Monarchy from the German unity 
took place, B i s m a r c k  counted upon Italian aid. In C r i s p V s memoirs there 
are indications that B i s m a r c k  was willing to surrender South Tyrol and 
lstria in exchange for Italian support. That there was truth in these allu
sions is proved by the fact that in 1866, Garibaldi with his volunteers 
invaded South Tyrol and lstria. Further when in 1866 the Roumanians 
of Moldavia and Wallachia chose Prince C h a r l e s  of Hohenzollern as their 
Prince, B i s m a r c k  declared as the political endowment of the new ruler 
that the Hohenzollern Prince need not be afraid of Austria as Prussia 
would for a time give her plenty to do. In 1866, there was real cause 
for anxiety with regard to the Roumanian inroads into Transylvania. 
In 1868 Count Julius A n d r á s s y ,  the Hungarian prime Minister, sharply 
attacked B i s m a r c k  for his support of the Wallachs.
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of the requirement of western European civilisation and 
culture.

The unbounded hatred of united Germany, initiated in 
France, was accentuated by the adhesion of Russia, in other 
words by Slav support. England gave her blessing to the 
Franco-Russian Alliance, which promised success to their 
m utual interests.

In regarding the recent cataclysm, which shook hum anity 
to its foundations from the philosophic point of view, we can
not fail to perceive that the late World W ar tended to promote 
the interests of the eastern Slavs against those of western civi
lisation. An examination of the course of events will serve to 
clear up the question of w ar responsibility. The outbreak of 
the W ar is the last act of this historical drama, in which we 
can rightly appraise the responsibility and guilt of the 
various actors only by becoming acquainted with the pre
vious acts.

Chapter II.

The Franco-Prussian War (1870—71.)

The obstruction of German unity  was one of the age-long 
aims of French politics. The position became acute as Prussia 
marched forw ard undauntedly towards her desired goal.

To prevent this trium ph Napoleon III, on 12th June 1866, 
before the outbreak of the Austro-Prussian w ar concluded 
with Austria a secret trea ty  in which he promised the latter 
his support, taking Prussian Silesia in the event of victory 
over the Prussians, while Austria would further agree to the 
French setting up an autonomous Rhine State.

On the defeat of Austria at Königgrätz however, France 
through Benedetti, her ambassador at Berlin, offered an alli
ance to Prussia in accordance with which France should 
secure Luxemburg and Belgium as the rew ard of her friend
ship. Sir Robert Morier, British chargé d ’ affaires, wrote 
w ith regard to this „that the union of North and South Ger
many w ithout the consent of France and without an equiva
lent to France, was simply a thing that should not be. In this 
respect the most moderate and the most exalté are precisely 
alike“.7

Bismarck refused this offer. Instead, he made peace with 
the Habsburg Monarchy excluded from the German unity, 
but resolutely persevered in his efforts towards the creation 
of a Hohenzollern Empire. He had no desire to make the

7 Sir Robert Morier: „Memoirs and letters from 1826 to 1876“. (Lon
don, 1911). Vol. II, p. 216.
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creation of a German unity  dependent on the acquiescence 
and good-will of France, by promises of compensation.

Two years prior to 1870 the French Parliament, the 
leading press organs and the responsible ministers made it 
clear that they regarded the efforts of the Germans for unity 
as a casus belli.

When Prince Leopold of Hohenzollern in deference to 
William 1, King of Prussia, at the request of the French, 
declined the invitation to accept the crown of Spain, the 
French were disposed to push their diplomatic success a little 
further and accordingly demanded from King W illiam I. 
the assurance tha t he would do everything in his power to 
annul the candidature of this prince to the throne of Spain.

Bismarck considered this demand insulting and rejected 
it with undiplomatic scorn. This action was deemed sufficient 
justification for hostilités. If Bismarck really wanted war, as 
English historians assert8 so at least did Gramont, the French 
foreign minister, and it is certain that the la tter’s actions 
brought it about, when on 15th July 1870 he called out the 
gardes mobiles and applied to the French Parliament for a 
w ar subsidy which was voted by an enormus majority.

Prussia on hearing of the French mobilisation did 
likewise. Bismarck divulged the offer of Napoleon III.  w ith 
regard to the annexation of Belgium and Luxem burg,9 a step 
which won him the complete support of British public 
opinion. The south German States to the astonishment of the 
French, all rallied to the standard of German unity, as though 
touched by a magic w and; and owing to the pressure exerci
sed by Count Julius Andrássy, the H ungarian Prime Minister, 
on the Austrian politicians, especially on Mr Beust, Austro- 
Hungarian Minister of foreign affairs, and on the M ilitary 
Party, the Dual Monarchy remained neutral, so that after 
a comparatively brief period of hostilities Germ any obtained 
a decisive victory over her Gallic adversary.

The sympathies of Europe mere nom for Germany. The 
annexation of Alsace-Lorraine mas regarded as the just pu
nishment of France mho had declared the War.

With the exception of Metz and its environs, Alsace- 
Lorraine had formally belonged by historic right to Germany. 
Louis XIV. obtained those provinces partly  by force and 
partly  by chicanery. By the latter means he obtained Strass-

8 G. W. Headlam-Morley: „ B i s m a r c k  a n d  th e  f o u n d a t i o n  o f  th e  
G e r m a n  E m p ir e " .  (London, 1899), pp. 338—340. J. Holland Rose: „ T h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  E u r o p e a n  N a t io n s "  (5 ed. London, 1916), p. 45. — 
C. R. Beazley: „ N i n e t e e n t h  C e n t u r y  E u r o p e  a n d  B r i ta in  (London, 1922), 
pp. 179—185.'

9 Published in the Times 25th. July 1870.
Háborús felelősség 21
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burg and other German cities. Acknowledging the tru th  of 
this, J. A. Cramb wrote: „The w ar of 1870 with France was 
a w ar of great revenge, of ju st revenge, and for one of the 
greatest of causes. No war in history, perhaps, was ever more 
ju st than the war which Bismarck and Moltke waged against 
France . ..  from France she (Prussia) had endured insult upon 
insult, measureless humiliations“.10 11

The achievement of German unity  left no unfavourable 
marks on the members of the European State system. France 
was stunned by the incredible severity of the blow dealt her. 
She regarded her defeat as tha t of the first nation of the 
world.

The w ar over, France immediately turned her attention 
to removing as far as possible all the traces of her misfortune. 
She carefully avoided further disputes with Germany, and 
the chauvinistic outbursts were rigorously suppressed.

Thiers spurred on France to work; he organised and 
strengthened her internal resources.11 MacMahon followed the 
exam ple set by his predecessor. From him originated the 
famous saying: „If anyone treads on my corns I say Beg your 
pardon.“12

Up to 1879 the French foreign minister could only pursue 
a policy more or less submissive to Germany. Abel Remusat 
abolished the league for the deliverance of Alsace-Lorraine 
(Ligue de deliverance de VAlsace-Lorraine) as he found him
self in conflict w ith international law. Broglie and Decazes 
both emphasized the necessity of strict adherence to the 
Peace Treaty of F rankfurt.13 But though they spoke of it, they 
brooded the more over the idea of revanche. (Gambetta.) 
Baron de Courcel, French Ambassador at Berlin charac
terised the programme of his Government by saying: „the 
present period of peace will enable us to gather strength for 
fu tu re“.14

Though the parliam entary commission of 1871 constituted 
for the purpose of enquiring into the causes of the lost war 
reported that France could no longer have continued the war, 
yet public opinion maintained that France was unbeaten and 
therefore revanche was not only possible but necessary. The 
only point on which there was uncertainty was the time for 
action.

10 J. A. Cramb: „ E n g l a n d “ (1914), pp. 11—12.
11 Hanotaux: „ H is to i r e  d e  la  F r a n c e  C o n t e m p o r a i n e “ (1903), I. p. 66.
12 S i  o n  m e  m a r c h a i t  s u r  le p i e d ,  j e  d i r a i s  p a r d o n .  Geffcken: „ F r a n k 

re ic h ,  R u s s l a n d  u n d  d e r  D r e i b u n d “ (1893, p. 89.
13 Hanotaux’ work already quoted, III. p. 113.
14 „ P a c i f i e r  le p r é s e n t ,  r é s e r v e r  V a v e n ir “ Bourgeois-Pagès: „ L es  o r i 

g in e s  e t  les  r e s p o n s a b i l i t é s  d e  la  g r a n d e  g u e r r e “ (1922), pp. 387—388.
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The policy of France after 1871 is lucidly described by 
the distinguished French statesman and historian, Albert 
Sor el, who said: „We have already got w hat we wanted. We 
have secured our political aims: to conlude alliances; to 
m ake military reforms in our internal policy, extending to all 
of us collectively, i. e., revanche from  a spiritual, material, 
moral and military aspect.“

The Franco-German relations from 1871 onwards were 
simply expressed in the efforts of the French to regain 
Alsace-Lorraine, and in the corresponding efforts of the Ger
mans to keep this territory.

On 4th March 1871 Emile Ollivier at the time Prime Mi
nister of France wrote as follows to Castelli, an Italian poli- 

r tician:
„One thought, one desire, one aim, animates us: national 

i revanche. Let the world make the best of the present period 
» of peace for ere long it will w ake up to another war. Then  

France will either succumb and descend to a second-rate Po- 
i wer or will regain her lost political position and punish Ger- 
I m any“.15

To regain Alsace-Lorraine was by no means the sole
> ambition of France. She also desired to restore the status of 

1814, that is to say, she demanded the German Saar district in
i addition.

Baron de Courcel thus bluntly  put the m atter to Bis- 
[ marck himself. He protested equally against the treaties of 
[ both 1871 and 1815.16

Besides these two war aims there was a third: in the 
) event of the dissolution of the Austro-Hungarian Monarchy, 
r the French would prevent, if necessary by force of arms, mu- 
i tilated Austria from uniting with the German Empire.

When at the outbreak of the World War, Poincare dared 
r to say that „For upw ards of forty years the French in their 
[ honest love of peace have sincerely suppressed their desire 
r to regain their just rights . . .  .“ and thereby gave to the world 
; an example of resignation to defeat,17 he put his signature

15 R e v u e  d e s  D e u x  M o n d e s ,  1919 J u n i e  15, p .  731. „ U n e  se u le  p e n s é e ,  
I u n e  se u le  p a s s io n ,  u n  s e u l  b u t :  la  r e v a n c h e  n a t io n a le .  L a  m o n d e  f e r a  
i b ie n  d e  se  h a te r  d e  j o u i r  d e  c e t t e  p a i x ,  c a r  i l  v e r r a  u n e  a u t r e  g u e r r e .
> O u  la  F r a n c e  p é r i r a  o u  d e v i e n d r a  u n  E t a t  d e  s e c o n d e  o r d r e ,  o u  e l le  re-  
; p r e n d r a  sa p l a c e  e t  p u n i r a  l ’A l l e m a g n e . “

18 Montgelas: „ T h e  c a se  f o r  th e  C e n t r a l  P o w e r s . “ (London: Allen 
1915.). pp. 13—14. App. I. No. 1. p. 226. — Poincaré: Les origines de la 

j guerre, pp. 20—23.
17 Poincaré: L es  o r ig in e s  d e  la  g u e r r e .  (Paris 1921). p. 40. „ D e p u i s  

p l u s  d e  q u a r a n t e  ans ,  les  F ra n ç a is ,  d a n s  u n  s in c e r e  a m o u r  d e  la  p a i x ,  
o n t  refousé. a u  f o n d  d e  l e u r  c o e u r  le  d é s i r  d e s  r é p a r a t i o n s  l é g i t im e s .  
I l s  o n t  d o n n é  a u  m o n d e  l’e x e m p l e  d 'u n e  g r a n d e  n a t io n  q u i ,  d e f i n i t i v e -

21*

L
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to one of the most misleading declarations ever recorded in 
history.

All the documents relating to the French policy of 
revanche are now at the disposal of anyone who chooses to 
study them.18

Shortly after the w ar of 1870—71, France had a larger 
arm y than Germany. We know from a letter w ritten by 
Thiers dated 24th January  1872, that the peace-time 
strength of the French Army was 460.000 men, while accor
ding to the first Army Act of the German Empire the peace
time strength was 420.000 men only.

In 1875 the French were arming so extensively that the 
Germans began to contemplate a preventive war. Bismarck 
was however unfavourable to a war policy. English histo
rians bear witness19 and the diplomatic documents relating 
to his chancellorship all tend to prove that his efforts were 
unswervingly directed to the maintenance of peace.

A fter the Franco-German war of 1870—71 Germany 
evinced a conciliatory spirit towards France. The correct 
behaviour of the German troops of occupation was also offi
cially acknowledged.

On the evacuation of France by the Germans, Mac- 
Mahon, President of the Republic, addressed the following 
letter dated 4th September 1873 to General M anteuffel:

„General, — On the occasion of the German troops quitting 
French territory, I esteem it my duty to express to their Commander- 
in-Chief my admiration for the justice and impartiality with which 
he fulfilled the difficult mission entrusted to him.“20

In 1875 though the French arm y had become stronger 
than  the German, and chauvinism was rife, Bismarck had

ment relevée de la défaite par la volonté, la patience et le travail, na  
usé de sa force renouvelée et rejeunie que dans l’intérêt du progrès et 
pour le bien de l'humanité".

18 Schoen: Die französische Revanchepolitik. Im Sammelbande. 
Deutschland und die Schuldfrage. 1923. — Rühlmann P. M.: „Die fran
zösische Schule und der Weltkrieg". Leipzig, 1918. — Stehle: Hetzarbeit 
Frankreichs. Kriegsvorbereitungen. Süddeutsche Monatshefte. XIX. 6. 
1922. März. — Beyhl: Tausend Jahre Franzosenpolitik. Süddeutsche 
Monatshefte. XXI. 3. 1923 Dezember. — Platz H.: Geistige Kämpfe im 
modernen Frankreich (1922). — Kühn J.: Der Nationalismus im Leben 
der dritten Republik (1920).

19 Headlam-Morley’s work quoted p. 385. — Beazley’s work quoted 
p. 207. — W. H. Dawson: „The German Empire 186?—1914" (London, 
1914), II. Yol. pp. 199—104. — G. P. Gooch: „History of Modern Europe 
1878—1919“ (London, 1923), p. 157. — G. P. Gooch: „Franco German 
relations 1871—1914" (London, 1923), p. 14.

20 Die grosse Politik der europäischen Kabinette. Band 1. No. 117 
Vide Linnebach, Karl: „Deutschland als Sieger im besetzten Frankreich 
1871—73. (Berlin, 1924.) Herzfeld, Hans: Deutschland und das geschlagene 
Frankreich 1871—73. (Berlin, 1924.)

/
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taken no preventive measures. In the previous year he had 
convinced himself that „there can be no mistake that as soon 
as France considers herself strong enough to break the peace, 
the peace mill be at an end“.21

When the German dailies (Kölnische Zeitung and Post of 
' 9th April 1875) hinted that a new w ar was looming owing to 

the increasing French armaments, Bismarck immediately 
contradicted these alarmist rumours. The Emperor William I 
also ordered that the press should be warned against distur- 

[ bing the peaceful tranquility  of the public mind by the cir- 
> culation of such baseless reports.22

On more than one occasion Bismarck solemnly repudiated 
f the idea of a preventive w ar.23 24

In his letter to the Emperor dated 13th. April 1878, 
Bismarck wrote that „1 mould never advise Your M ajesty 
to commence a mar on the ground that the enem y mould 
later on, when better prepared, attack us: man never be 

I quite sure in advance as to the mays of Providence.2*

C hapter III.

Bismarck’s Policy of Alliances,

a) The Three Emperors Alliance.

In order to counterbalance the French revanche policy, 
Bismarck sought friendly relations with the Austro-Hunga- 

[ rian Monarchy and Russia. In September 1872 he arranged 
i a meeting between his Emperor William I, the Emperor-King 
L Francis Joseph and the Czar Nicholas I in Berlin. Though no 
1 formal alliance resulted from this conference, the three sove- 
[ reigns and their respective foreign ministers agreed to preserve 
[ peace on the basis of the status quo and non-intervention.

The Emperor William's visit to St. Petersburg in April 
! 1873 accompanied by Bismarck and Moltke, and the Czar

21 Niemand kann sich darüber täuschen, daß wenn Frankreich 
I wieder stark genug ist, den Frieden zu brechen, der Friede zu Ende

sein wird.“ Große Politik der europäischen Kabinette. Band I, p. 240.
22 Scheint es mir doch durchaus gerathen und gebothen beide Re- 

I daktionen aufmerksam zu machen, wohin dergleichen unsinnige, gänz
lich aus der Luft gegriffene Raisonnements führen können, die ganz 
Europa in Allarm versetzt haben . . .  Man muß jenen Redacteuren also 
das Gewissen schärfen“ . . . Große Politik, Band I, p. 272.

23 Bismarck: „Gedanken und Erinnerungen“, Band II, pp. 114, 
201, 258.

24 H. Herzfeld: „Die deutsch-französische Kriegesgefahr von 1875" 
Berlin, 1922.
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Alexander IVs journey to Vienna in June 1873 formed the 
sequel to the meeting at Berlin in the previous year.

A m ilitary convention was then concluded at St. Peters
burg between the German Empire and Russia in which the 
two monarchs signed a pact of m utual defence in the event 
of an attack by a third party. Bismarck declined to acquiesce 
in this unless A ustria-H ungary were included.25

On the occasion of the meeting at Vienna the conclusion 
of a m ilitary agreement was mooted, but the Schönbrunn 
Russian-Austro-Hungarian Entente of 6th. June 1873 confi
ned itself to m utual understanding and m utual defence in 
the event of attack.26

From the 11th to the 27th February 1874 Francis 
Joseph and Count Julius Andrássy were at St. Petersburg, 
a fact showing how strong was the am ity existing between 
Russia and A ustria-H ungary at tha t time.

When in Spring of 1875 a German punitive expedition 
against France was contemplated, the Czar Alexander, 
accompanied by Prince Gortchakoff, his Foreign Minister, 
paid another visit to Berlin from the 10th. to 13th. May. 
G ortchakoff adopted the role of mediator and peace maker 
between Germany and France. Since, however, Bismarck did 
not w ant war, the role of his Russian colleague was as that 
of an uninvited advocate, whose interference is naturally  
received with resentment. Russia became conspicuous as the 
preserver of peace.27

From now on a coolness was perceptible in the Russo- 
German relations. This was followed by the Dual Monarchy 
turning against Russia, owing chiefly to the Russian Am
bassador’s, General Ignatief’s conduct in extending Russian 
influence in the Balkans and thus exalting Panslavism by 
undermining the stability of the O ttoman Empire.28 He egged 
on the minor Balkan States, vassals of Turkey, one after 
the other to rebel, while Gortchakoff stood ready to demand 
autonomy on behalf of the rebellious Slav States.

Andrássy, Austro-Hungarian Foreign-Minister, however, 
by his skilful statesmanship, gave Prince G ortchakoff to 
understand tha t in the affairs of the Balkan States, being

25 „Die große Politik der europäischen Kabinette". (Berlin, 1922), 
Band I, p. 202.

26 The object of the Schönbrunn agreement was formulated as 
follows: „Le maintien de la paix de l’Europe contre tous les bouloerse- 
ments, de quelque cote qu’ils viennent", Große Politik, Band I, p. 206.

27 Birsmarck: „Gedanken und Erinnerungen“. II. p. 174. — „Große 
Politik" I. p. 283. — Japikse: „Europa und Bismarcks Friedenspolitik". 
(Berlin, 1927), p. 50.

28 Plehn: „Bismarcks auswärtige Politik nach der Reichsgründung" 
(München, 1920), p. 63.
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immediate neighbours, the D ual Monarchy was the most 
competent to act. Andrássy then, with the approval of the 
six G reat Powers, by simply passing on to Constantinople 
a Note counselling the creation of reforms, managed to save 
Turkey from dismemberment in accordance with Russian 
designs. In spite of this, however, on 2nd. Ju ly  1876, Serbia 
and Montenegro declared w ar on the Sublime Porte.

A few days afterw ards, on 8th July , the three Emperors 
met at Reichstadt, where they came to far-reaching decisions 
for the contingency of Turkey being vanquished. The con
trary , however, was the case. The Turkish forces beat the 
Serbians and marched trium phantly  on Belgrade. Russia, to 
avoid loss of prestige in the eyes of the Slav peoples of the 
Balkans, decided on armed intervention, declaring w ar on 
Turkey on 24th April 1877.

The Turks, at Plevna under Ozmán  Pasha, opposed a re
solute resistance to the Russians, who thus became depen
dent on the aid of little Roumania for her victory, which she 
gained through sheer numerical superiority.

Then the diplomacy of the Russian victors in both the 
Adrianople Armistice (January  31st 1878) and the Peace of 
San Stefano, re-arranged the Balkan situation with an eye to 
their own interests.

It did not suit Bismarck to interfere in these Balkan 
affairs. On 5th December 1876 he made his famous declara
tion that he would not sacrifice a single Pomeranian grena
dier for the entire Balkan Peninsula.29

England moved against Russia and Disraeli s government 
commenced m ilitary preparations. The Austro-Hungarian 
Monarchy did likewise. Disraeli (Lord Beaconsfield) then 
offered an alliance to Austria-Hungary, the principal condi
tion being that she should mobilise a sufficiently large force.30

The European Congress convened by Count Julius 
Andrássy was the sole means by which the threatened war 
was averted. This paved the w ay for the Berlin congress 
inaugurated 13th Ju ly  1878.

A t the Berlin congress Russia's claims mere considerably 
reduced, a circumstance which placed Russia at a decided 
disadvantage with regard to the German Empire and the 
Dual Monarchy.

29 „Die ganze Türkei mit Einrechnung der verschiedenen Stämme 
ihrer Bewohner ist als politische Institution nicht so viel wert, daß 
sich die zivilisierten europäischen Völker um ihret willen in großen 
Kriegen gegenseitig zugrunde richten sollten.“ Große Politik, Bd. II, p. 71.

30 Buckle: „The Life of Benjamin Disraeli“. (London, 1920), Yol. 
VI, pp. 227, 248.
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Bismarck, however, considered France’s isolation to be 
secure only so long as the fidelity of Russia and the Dual 
Monarchy to the Alliance could be relied on.

W hen at the Berlin congress he could secure peace at 
the price of reducing the Russian claims thereby incurring 
the opposition of Prince Gortchakoff, Russian Foreign 
Minister, he immediately turned to the D ual Monarchy in 
order to complete the negotiations which had been for some 
time in progress and to conclude the alliance offered by 
Count Julius Andrássy which he had hitherto declined on 
account of the Emperor William I ’s friendship with Russia.

b) The Dual Alliance.

In the summer of 1879 (27th—28th August) Bismarck met 
Count Julius Andrássy, Austro-Hungarian Foreign Minister, 
a t Gastein. There the question of the alliance was discussed. 
Bismarck desired a defensive alliance against all comers; 
Andrássy against Russia only. The latter had an eye to the 
Balkan interests of A ustria-Hungary. Owing to the Eastern 
Question he was unwilling to make a treaty  against France 
who was friendly disposed towards the Monarchy,31 but on 
the other hand German aid was needed to check Russia’s 
Balkan expansion.

Andrássy s anti-Russian scheme did not scare Bismarck 
away, notwithstandig that the Czar in his letter to the 
Emperor William dated 15th August 1879 charged Bismarck 
personally with the responsibility for Russia’s w ant of 
success at the Berlin congress. Bismarck and Andrássy came 
to an agreement. That of the German Emperor was, 
however, not yet forthcoming. This was finally obtained by 
dint of much argument and cajolery, and on 24th September 
1879 the prelim inary steps towards an Alliance was signed 
by Andrássy and the German Ambassador at Vienna, Prince 
H enry VII of Reuss.

In the final Treaty of Alliance between A ustria-Hun
gary and G erm any (signed October 7. 1879.), the following 
articles were agreed upon:

Article 1. Should, contrary to their hope, and against the loyal 
desire of the two High Contracting Parties, one of the two Empires be 
attacked by Russia, the High Contracting Parties are bound to come 
to the assistance one of the other with the whole war strength of thek

31 Große Politik. Band III, p. 84. Andrássy explained to Bismarck 
that the idea that Austria-Hungary should guarantee the possession of 
Alsace-Lorraine to Germany, would not be popular either at home or 
abroad.



Empires, and accordingly only to conclude peace together and upon 
mutual agreement.

A r t i c l e  II. Should one of the High Contracting Parties be attacked 
by another Power, the other High Contracting Party binds itself 
hereby, not only not to support the aggressor against its high Ally, but 
to observe at least a benevolent neutral attitude towards its fellow 
Contracting Party.

Should, however, the attacking party in such a case be supported 
by Russia, either by an active co-operation or by military measures 
which constitute a menace to the Party attacked, then the obligation 
stipulated in Article I of this Treaty, for reciprocal assistance with the 
whole fighting force, becomes equally operative, and the conduct of 
the war by the two High Contracting Parties shall in this case also be 
in common until the conclusion of a common peace.

A r t i c l e  III . The duration of this Treaty shall be provisionally 
fixed at five years from the day of ratification. One year before the 
expiration of this period the two High Contracting Parties shall 
consult together concerning the question whether the conditions serving 
as the basis of the Treaty still prevail, and reach an agreement in 
regard to the further continuance or possible modification of certain 
details. If in the course of the first month of the last year of the 
Treaty no invitation has been received from either side to open these 
negotiations, the Treaty shall be considered as renewed for a further 
period of three years.

A r t i c l e  IV .  This Treaty shall, in conformity with its peaceful cha
racter, and to avoid any misinterpretation, be kept secret by the two 
High Contracting Parties, and only communicated to a third Power 
upon a joint understanding between the two Parties, and according to 
the terms of a special Agreement.

The two High Contracting Parties venture to hope, after the 
sentiments expressed by the Emperor Alexander at the meeting at 
Alexandrovo, that the armaments of Russia will not in reality prove to 
be menacing to them, and have on that account no reason for making 
a communication at present; should, howerer, this hope contrary to 
their expecations, prove to be erroneous, the two High Contracting 
Parties would consider it their loyal obligation to let the Emperor 
Alexander know, at least confidentially, that they must consider an attack 
on either of them as directed against both.“32

Foilwing his great success Count Andrássy, Austro- 
H ungarian Foreign Minister, asked to be relieved of office 
chiefly owing to the opprobrium he had incurred in H ungary 
over the annexation of Bosnia-Herzegovina. On the day 
after the conclusion of the Alliance the Emperor acceded 
to his request, warm ly commending the retiring Minister, 
and Haymerle was appointed to the vacant post.

On 6th September 1879, before the Dual Alliance had 
been concluded, Prince Gortchakoff in an interview with a 
journalist at Baden-Baden stated that he was ready to enter 
into an alliance with France. When, however, on 4th Novem
ber 1879 the conclusion of the D ual Alliance became known * I.

32 Pribram, A. F.: T h e  S e c r e t  t r e a t i e s  o f  A u s t r i a - H u n g a r y .  1879— 
1914. (Cambridge, 1920). G r o ß e  P o l i t ik ,  Band III, p. p. 110, 125, 126. Yol.
I. pp. 22—31. The Treaty was promulgated on 3rd February 1888.
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to Russia, the Czar took it quite coolly. The friendship 
between G erm any and Russia was not, as yet, broken off. 
A proof of this was shown in the Czarevitch’s visit to Berlin 
in that month.

The D ual Alliance was favourably received also in 
England, and the French Ambassador at Vienna on the 
occasion of his visit to Bismarck expressed his opinion that 
the D ual Alliance signified a new guarantee of peace. The 
French statesmen, Freycinet and his predecessor Waddington, 
viewed it w ith a friendly eye though merely because they 
expected that by means of the D ual Alliance, Germany 
might find a w ay to intervene in Balkan affairs, and if once 
she became involved in tha t quarter France might hope to 
be spared for a time.33

c) The Triple Alliance.

While the D ual Alliance defended the German Empire 
and the Monarchy from attack by Russia alone, Germany 
was defenceless against the French revanche.

In this state of affairs England would have been the 
most natural ally. The inclusion of England in the Dual 
Alliance formed part of Count Andrássy s scheme. Bismarck 
also endeavoured to achieve this end. England, however, 
was unwilling to relinquish her policy of „splendid isolation“. 
Thus there was nothing left to do but to apply to Young 
Italy. Notwithstanding that the hostile relations between 
Italy  and A ustria-H ungary were as strong as ever and irre
dentist outbreaks were still of common occurrence, Bismarck 
nevertheless succeeded in bringing about a rapprochem ent 
between the two courts.

King V idor Emmanuel stayed in Vienna from 17th to 
26th September 1873, and later on, for a time in Berlin. The 
Emperor-King Francis Joseph returned his visit in Venice 
from 5th to 17th April 1875. (He never however visited Rome). 
The Emperor William 1 stayed in Milan from 18th to 23rd 
October 1875. Crispi, Italian Prime Minister, the true friend 
of Germany, interviewed Bismarck at Gastein an 17th Sep
tember 1877 while the Turkish w ar was in progress.

On that occasion Bismarck told Crispi in plain terms 
that the w ay from Rome to Berlin was via Vienna, and that 
Germ any would not form an alliance with Italy  against 
France behind the back of Austria-Hungary. Italy, however,

33 G. Bourgeois and G. Pagès: ,.Les origines et les responsabilités 
de la grande guerre“. (Paris, 1922), pp. 371, 373.

____
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was unwilling to conclude a treaty  with A ustria-H ungary 
until she was disappointed with the French when they 
occupied Tunis in 1881.34

Italy had had covetous eyes on Tunis, as it was near and 
many Italians had already settled there. In the wake of the 
greedy colonising policy of France the creation of the Triple 
Alliance was brought w ithin the bounds of possibility.

Doubtless the visit to Vienna on 1st February  1881. of 
King H um bert accompanied by his Premier and Foreign 
Minister, helped to pave the w ay to this, as also his later 
visit with his Queen on 21st—31st October.

In December 1881 the Italian Ambassador at Vienna 
first manifested an interest as to how a proposal for a trea ty  
containing mutual territorial guarantees would be received.35

When it became known in Berlin that Italy  had expressed 
her desire to form an alliance, the news aroused mixed fee
lings. In accordance with Bismarck’s intentions, the German 
Foreign Office on 21st. December 1881, instructed Prince 
Reuss, German Ambassador at Vienna as follows:

„The Chancellor observes that treaties of guarantee generally 
contain much good, but such a treaty with Italy would be rather 
different. Judging from the situation in that couniry and in view of 
the too frequent change of ministers, there is grave danger that any 
treaty of the kind would not be mutual but simply one-sided in its 
effect. It seems exceedingly doubtful whether Italy, under future 
governments, would in any given case be found willing to fulfil 
her treaty obligations, or whether indeed she would be capable of 
doing so.“36

Bismarck’s clear judgm ent however did not prevent him 
from participating in the Triple Alliance, which was signed 
on May 20th. 1882. Its points are as follows:

A r t i c l e  I. „The High Contracting Parties mutually promise peace 
and friendship, and will enter into no alliance or engagement directed 
against any one of their States.

A r t i c l e  II . In case Italy, without direct provocation on her part 
should be attacked by France for any reason whatsoever, the two other 
Contracting Parties shall be bound to lend help and assistance with all 
their forces to the Party attacked.

34 General Bréart concluded the Treaty of Kassar Said with Moha- 
med-Es-Sadok, Bey of Tunis on 12th, May 1881.

35 G r o ß e  P o l i t ik ,  Band III, p 191.
36 „ D e r  R e ic h s k a n z l e r  h a t  b e m e r k t ,  d a ß  G a r a n t i e o e r t r ä g e  i m  a l lg e 

m e i n e n  v i e l  G u te s  h ä t t e n :  in d e s s e n  s c h ie n e  i h m  d i e  S a c h e  m i t  I t a l i e n  
a n d e r s  z u  l iegen .  N a c h  d e r  g a n z e n  d o r t i g e n  S i tu a t io n ,  d e n  h ä u f ig e n  
M in i s te r m ä c h s e ln  e tc .  l ie g e  d i e  B e r i c h tu n g  n a h e ,  d a ß  e in  s o lc h e r  V e r t r a g  
k e in  Z w e i s e i t i g e r ,  s o n d e r n  n u r  e in  e in s e i t i g e r  s e in  w ü r d e .  E s  e r s c h ie n e  
s e h r  f r a g l i c h ,  o b  I ta l i e n  u n t e r  a l le n  v i e l l e i c h t  k o m m e n d e n  M in i s te r i e n  
im  g e g e b e n e n  F a l le  se in e  V e r t r a g s p f l i c h t  z u  e r f ü l l e n  g e n e ig t  o d e r  a u c h  
n u r  i m s ta n d e  se in  w ü r d e . “ G r o ß e  P o l i t ik .  Band III. p. 193.
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This same obligation shall devolve upon Italy in case of any aggres
sion without direct provocation by France against Germany.

Article III. If one, or two, of the High Contracting Parties, without 
direct provocation on their part, should chance to be attacked and to 
be engaged in a war with two or more Great Powers non-signatory to 
the present Treaty, the casus foederis will arise simultaneously for all 
the High Contracting Parties.

Article IV. In case a Great Power non-signatory to the present 
Treaty should threaten the security of the States of one the High 
Contracting Parties, and the threatened Party should find itself forced on 
that account to make war against it, the two others bind themselves to 
observe towards their Ally a benevolent neutrality. Each of them reser
ves to itself, in this case, the right to take part in the war, if it should 
see fit to make common cause with its Ally.

Article V. If the peace of any of the High Contracting Parties 
should chance to be threatened under the circumstance foreseen by the 
preceding Articles, the High Contracting Parties shall take counsel 
together in ample time as to the military measures to be taken with a 
view to eventual co-operation. They engage henceforward, in all cases of 
common participation in a war, to conclude neither armistice, nor peace, 
nor treaty, except by common agreement among themselves.

Article VI. The High Contracting Parties mutually promise sec
recy as to the contents and existence of the present Treaty.

Article VII. The present Treaty shall remain in force during the 
space of five years, dating from the day of the exchange of ratifica
tions.

Article VIII. The ratifications of the present Treaty shall be exchan
ged at Vienna within three weeks, or sooner if may be.“37 38

The Triple Alliance, as first concluded, was purely de
fensive in character.

Italy  stipulated in additional declarations tha t the pro
visions of the Alliance could not be regarded as directed 
against England.39 Germany and the D ual Monarchy in 
agreeing to this were desirous of clearing the path for the 
inclusion of England in the Triple Alliance.

The second Triple Alliance Treaty of 20th. February 1887 
was in four parts.39 The first part related to the renewal of 
the defensive trea ty  of 1882. The second was the treaty  made 
between A ustria-H ungary and Italy  containing the conditions 
according to which in case of tem porary or permanent occu
pation of the Balkans they agreed to m utual compensation.40

37 Pribram: „Secret Treaties of Austria-Hungary“ (Harward Uni
versity Press 1920.) Vol. I. pp. 64—68. as well in „Die Große Politik der 
europäischen Kabinette.“ Band III. No. 571. p. 245.

38 Pribram. Vol. I. pp. 69—75.
39 The text of the treaties will be found in „Die Große Politik der 

europäischen Kabinette.“ Band IV. p. 257 and on pages 105—115. of 
Pribram’s „Secret Treaties of Austria-Hungary“ (Harward University 
Press 1920.)

40 Article I. The High Contracting Parties, having in mind only 
the maintenance, so far as possible, of the territorial status quo in the 
Orient, engage to use their influence to forestall any territorial modifi
cation which might be injurious to one or the other of the Powers signa-
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The parties to the third part were Ita ly  and Germany, and 
according to this trea ty  the German Empire m ust hasten to 
the aid of Ita ly w ith  the fullest extent of her m ilitary forces, 
in the event of Ita ly  being obliged (even though France m ay  
not attack her) to violate the European or African territory 
of France in order to protect her (Italy's) interests in Tripoli 
or Morocco. In addition to this G erm any expressed in the 
treaty  her willingness to assist the expansion of Italy  after 
her successful w ar against France at the expense of the latter.11 41

tory to the present Treaty. They shall, communicate to one another all 
information of a nature to enlighten each other mutually concerning 
their own dispositions, as well as those of other Powers.

However, if, in the course of events, the maintenance of the status 
quo in the regions of the Balkans or of the Ottoman coasts and islands 
in the Adriatic and in the Aegean Sea should become impossible, and if, 
whether in consequence of the action of a third Power or otherwise, 
Austria-Hungary or Italy should find themselves under the necessity 
of modifying it by a temporary or permanent occupation on their part, 
this occupation shall take place only after a previous agreement between 
the two Powers aforesaid based upon the principle of a reciprocal com
pensation for every advantage, territorial or otherwise, which each of 
them might obtain beyond the present status quo, and giving statisfaction, 
to the interests and well founded claims of the two Parties.“ Pribram. 
Vol. I., p. 109.

41 Article 1. The High Contracting Parties, having in mind only 
the maintenance, so far as possible, of the territorial status quo in the 
Orient, engage to use their influence to forestall, on the Ottoman coasts 
and islands in the Adriatic and the Aegean Seas, any territorial modifi
cation which might be injurious to one or the other of the Powers sig
natory to the present Treaty. To this end they shall communicate to one 
another all information of a nature to enlighten each other mutually 
concerning their own dispositions, as well as those of other Powers.

Article 11. The stipulations of Article I apply in no way to the 
Egyptian question, with regard to which the High Contracting Parties 
preserve respectively their freedom of action, regard being always paid 
to the principles upon which rest the present Treaty and that of May 
20. 1882.

Article 111. „If it were to happen that France should seek to ex
tend her occupation or even her protectorate or her sovereignty under 
any form whatsoever, in North African territories, whether of the 
Vilayet of Tripoli or of the Moroccan Empire, and that in consequence 
thereof, Italy, in order to safeguard her position in the Mediterranean, 
should feel that she must herself undertake action in the said North 
African territories, or even have recourse to extreme measures in French 
territory in Europe, the state of war which would thereby ensue bet
ween Italy and France would constitute ipso facto on the demand of 
Italy and at the common charge of the two Allies, the casus foederis 
with all the effects, etc.“

Article IV. „If the fortunes of any war undertaken in common 
against France should lead Italy to seek for territorial guarantees with 
respect to France for the security of the frontiers of the kingdom and 
of her maritime position, as well as with a view to the stability of peace, 
Germany will present no obstacle thereto; and if need be, and in a mea-
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The fourth section stated that the two latter agreements, 
„although distinct, correspond none the less to the générai 
spirit of the aforementioned agreement of 1882, since today, 
as then, the three Monarchies are essentially aiming at the 
maintenance of peace.“42

Moreover, on 12th. February  and 24th. March 1887. 
Bismarck circulated a Note between London, Rome and 
Vienna in the interest of the maintenance of the status quo 
in the M editerranean, as a kind of complement to the Triple 
Alliance.43 The agreement of February  was completed in 
12th. December of the same year by a second agreement, in 
w hich the Central Powers came into accord with England 
w ith regard to the fate of Turkey.44

Then England undertook to protect Italian interests in 
the M editerranean. In addition to this a separate agreement 
was made according to which England undertook to supply  
a part of the Italian fleet w ith  crews in order to render it 
more efficien t.45

sure compatible with circumstances, will apply herself to facilitating 
the means of attaining such a purpose.“ Pribram: „ T h e  S e c r e t  T r e a t i e s  
o f  A u s t r i a - H u n g a r y  (1920), Vol. I. p. 113.

„According to the Scheme of the treaty proposed to the Italian 
Government at the end of 1886, Italy, in case of war must have a force 
of 150.000 men prepared to take the offensive on the north western front 
against France, and 200.000 for operations outside Italy“. „ G r o ß e  P o l i t i k “ 
Band IV, p. 208.

42 Pribram. Vol. I. p. 115.
*3 „ G r o ß e  P o l i t i k “, Band IV, p. p. 311, 328, and Pribram: „ S e c r e t  

T r e a t i e s  o f  A u s t r i a - H u n g a r y “, p. 95—103.
Article III. of the Treaty of 12th. February 1887 runs as follows: 

„Italy is entirely ready to support the work of Great Britain in Egypt. 
Great Britain in her turn is disposed, in case of encroachments on the part 
of a third Power, to support the action of Italy at every other point 
whatsoever of the North African coast district, and especially in Tripo- 
litana and Cyrenaica.“

44 Pribram: Secret Treaties of Austria-Hungary. Vol. I. pp. 125—133. 
The prime objects of the agreements were, the maintenance of peace, 
the independence of Turkey, with special reference to the Dardanelles. 
The Power menacing that independence was Russia, though she was not 
mentioned by name. If Turkey should resist „illegal enterprises“, the 
three Powers will immediately come to an agreement as to „the mea
sures to be taken for causing to be respected the independence of the 
Ottoman Empire and the integrity of its territory as secured by previous 
treaties.“

45 Alex. Hoyos: „ D e r  d e u t s c h - e n g l i s c h e  G e g e n s a t z  u n d  se in  E i n f l u ß  
a u f  d i e  B a l  k a n - P o l i t i k  O e s t e r r e i c h - U n g a r n s “ , 1922, p. 53. „The military 
negotiations between Rome and London were so far advanced that a 
part of the Italian fleet, i. e„ the ships of the better class were manned 
by British seamen as it was thought that this would increase th e  e f f i 
c i e n c y  o f  t h e  I t a l i a n  n a o y “
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Italy  requited Germany for her services as interm ediary 
by concluding w ith her on 1st. February  1888 a m ilitary 
convention, which envisaged the despatch of Italian troops 
against the French on the Rhine front.

Ita ly ’s fidelity was already doubted on the occasion of 
the renewal for the second time of the Triple Alliance.

Thus at the very moment when the treaty  of 1887 was 
awaiting ratification, Baron Bruck  A ustro-Hungarian Am
bassador at Rome wrote to Káinok y , Minister of Foreign 
Affairs of the Dual Monarchy as follows:

„In the event of war between France and Germany the 
Italians will probably wait to see how the first battles turn  
out; only then will they decide whether to participate actively 
or to assume a passive attitude. There will probably be much 
noise and little action.“46

There is no doubt that this correctly describes the Italian 
behaviour. About the end of 1890, however, the Italian Pre
mier, Francesco Crispi, raised the question as to the renewal 
of the Triple Alliance. He proposed the amalgamation of the 
four treaties of 1887 into one, so strengthening Ita ly ’s position. 
„Germany was to assume obligations for the whole nexus 
of Near Eastern questions; A ustria-H ungary for the Italian 
sphere of interests in North Africa.“47 Kálnoky  knew imme
diately w hat Crispi sought to obtain by his proposal. Mean
while the Central Powers hesitated, and Crispi fell at the 
beginning of 1891. His successor, Marquis Rudini professed his 
loyalty to the Triple Alliance. Nevertheless he desired a 
rapprochem ent w ith France. France was willing on condition 
tha t she were informed as to the terms of the Triple Alliance. 
An agent of Rothschilds (with the approval of M. Ribot, the 
French Foreign Minister) offered a large loan to Italy  in ex
change for the desired information. Rudini’s proud spirit 
revolted at such underhand business. „He had been tem pted“ 
as he wrote to the King „to kick the d irty  Jew down-stairs“.48

The third Triple Alliance Treaty, which came into force 
on 6th. May 1891. consisted of one document only. It was to 
be valid for a period of six years, and autom atically for a 
second period of six years if no notice for abolition was given 
one year before its expiration. Articles I—V. identical with 
Articles I—V. of the treaty  of May 20. 1882. Article VI. with 
the first Article of the German Italian  Separate Treaty of 
Febr. 20. 1887., Article VII. w ith the first Article of the

46 Pribram: „ T h e  S e c r e t  T r e a t i e s  o f  A u s t r i a - H u n g a r y “ (1920), Yol.
II. p. 82.

47 Pribram. Yol. II. p. 90.
48 „ G r o ß e  P o l i t i k “, Vol. VII, p. 91.
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Austro-Hungarian Separate Treaty of Febr. 20. 1887 (second 
Triple Alliance, Part, b.), Art. VIII. with Art. II. of the 
G erm an-Italian Treaty Febr. 20. 1887. Article IX. of the new 
treaty  relates to the support of Italy  in Cyrenaica, Tripoli and 
also Tunis:

„If, as a result of the m ature examination of the situation, 
Germany and Italy  should unfortunately both insist 
that the maintenance of the status quo has become impossible, 
Germ any engages, after previous agreement, to support Italy 
in any action in the form of occupation, or by taking gua
rantees which the la tter should assume in these same regions, 
with a view to equality of interests and legitimate compen
sation. Article X. was identical with Art. III. of the German- 
Italian trea ty  of Febr. 20. 1887., Art. XI. with Art. IV. 
of the aforementioned treaty. G erm any’s task for the pro
tection of Italian interests in North Africa was set forth with 
the most minute exactness, while Tunis was especially mentio
ned as territory belonging to the Italian sphere of influence.10

The Final Protocol of the treaty  records Ita ly ’s desire that 
England if possible should be secured and placed under 
obligation to a favourable reception and support of the Triple 
Alliance.

The second part of the Final Protocol says:
„The accession of England being in principle already acquired to the 

stipulations of the second Treaty, those clauses which concern the Orient 
properly so-called, to wit, the territories of the Ottoman Empire, the 
High Contracting Parties shall exert themselves at the opportune mo
ment, and to the extent that circumstances may permit it, to bring about 
an analogous accession with regard to the North African territories of 
the central and western part of the Mediterranean, including Morocco. 
This accession might be realised by an acceptance, on the part of Eng
land, of the programme established by Articles IX and X of the Treaty 
of this day.“49 50

d) Second Alliance of the Three Emperors and the Russo- 
German Secret Mutual Security Pact.

One of the most characteristic proofs of Bismarck’s 
foreign political genius was that he was willing to agree to 
an anti-Russian alliance at the request of the Monarchy 
though he never quite dropped the thread of friendship with 
the Russians. He confirmed it again at the conclusion of the 
D ual Alliance and followed in its track after the conclusion 
of the Triple Alliance.

Bismarck clearly saw that Russia, in her isolated situation 
would be prone to yield to French influence and ready even

49 Pribram: Vol. I. pp. 151—161.
50 Pribram: Yol. I. pp. 161—165.
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to conclude an anti-German alliance with France. Signs of 
this were already apparent.

The estrangement which followed the Congress of Berlin 
soon came to an end. Political turmoils at home and Asiatic 
conquest turned the Russian public opinion into a different 
channel, so that she became more conciliatory with regard 
to the European situation.

According to Sabouroff, Russian Ambassador at Berlin 
(1880), Bismarck in September 1879 stated in his presence 
that the Alliance of the Three Emperors would afford the 
highest guarantee of European peace.51 In March 1880 Sabou
roff  had already won the C zar’s consent to the plan of alliance 
with Germany and A ustria-Hungary. Haymerle, Austro- 
H ungarian Foreign Minister was far more under the influence *
of Bismarck than was his predecessor Count Julius Andrássy.52 
It was at Bismarck’s express wish that the Austro-Hungarian 
Monarchy concluded on 18th. June 1881 the secret treaty  
with Russia and Germany to be valid for three years. In 
accordance therewith Germany, Austro-Hungary and Russia 
m utually agreed to benevolent neutrality  in the event of one 
of their number becoming involved in hostilities. Austria- 
H ungary might change the occupation of Bosnia-Herzeg- 
ovina into an annexation; and in compensation the D ual Mon
archy consented to the union of East-Rumelia w ith Bulgaria 
and also envisaged extensive concessions to Russia in the 
question of the Dardanelles.53

This effort of Bismarck was greatly assisted by the fact 
that the Czar Alexander III, who succeeded Alexander II 
(assassinated on 13th. March 1881) showed himself particu
larly friendly to Germany at the beginning of his reign. On 
the Russian initiative, in the first year of his reign, on 9th.
December 1881, he met the German Emperor accompanied 
by Bismarck at Danzig. This meeting resulted shortly after
wards in Nicholas de Giers being appointed foreign minister 
in place of the Panslavist Gortchakoff, a fact denoting further 
improvement in the Russo-German relations.

The new Russian Foreign Minister paid his respects on 
19th. November 1882 to Bismarck and on 24th. January  1883 
to Kálnoky the new Austro-Hungarian Foreign Minister.
On 13th. 14th. November 1883 Giers paid a second visit to

91 Rachfahl: „Deutschland und die Weltpolitik“, 1881—1914. Band I. 
p. 350., also Sabouroff’s article in the Nineteenth Century for 1917, p. 119.

52 Vide the debate between Bismarck and himself held in Septem
ber 1880 at Friedrichsruh. „Große Politik“, Band III. pp. 149—151.

53 Pribram: Yol. I. pp. 37—49.
Háborús felelősség 22
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Bismarck at Friedrichsruh and to Kálnoky at Vienna on 20th. 
January  1884.

These meetings led to the conclusion of the second Alli
ance of the three Emperors on 27th. March 1884. For three 
years only, it is true; but it was renewable, like the Triple 
Alliance Treaty in 1887. This trea ty  was publicly confirmed 
on 15th. 17th. September 1884 by the meeting of the three 
Emperors at Skierniewice,54 and also by the C zar’s visit to 
Francis Joseph at Kremsier on 25th. August 1885.

As soon, however, as the three Emperors Alliance of 1872. 
was abrogated in 1875 owing to the Eastern question, the 
alliance concluded in 1884 was unable to support the diffi
culties of the situation in the East.

W hen on 18th. September 1885 the people in Eastern 
Rumelia revolted and proclaimed their union w ith Bulgaria, 
the Russians pretended to see the hand of the Vienna Govern
ment in this unexpected event while, on the other hand, the 
latter denounced it as the work of Russian agents. The Czar 
did everything in his power to frustrate the formation of a 
Great-Bulgaria under Austro-Hungarian hegemony and he 
never forgave Prince Alexander of Battenberg for daring to 
proclaim the union w ithout his consent.

At the instigation of Russia, Prince Milan of Serbia in 
order to preserve the balance of power in the Balkans, 
attacked Bulgaria. Battenberg, however, beat the Serbians, 
and the D ual Monarchy alone stopped him in his victorious 
advance, thereby saving Serbia for the second time in a single 
decade.

In vain did the conference of ambassadors convened at 
Constantinople on 5th. April 1886 decide in favour of Bul
garia and accept the fa it accompli, for a conspiracy backed 
by the Russian Government on 20th. 21st. August compelled 
Prince Alexander of Battenberg to abdicate, and on 7th. 
September he quitted the country. I t then seemend that Bul
garia was completely under Russian influence, a circum
stance which rendered doubtful the future of the Austro- 
H ungarian Monarchy in the Balkans.

On 13th. November 1886, Kálnoky, Austro-Hungarian 
Foreign Minister declared that the Monarchy would under 
no circumstances whatever allow Russian occupation or pro
tection of the Balkans, not even provisionally.

Russia then commenced extensive m ilitary preparations. 
She doubled her garrisons in the m ilitary districts of Kieff, 
Vilna and W arsaw and her artillery on an enormous scale.

54 Pribram: Yol. I. pp. 91—93.
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On the other hand, in the Monarchy at the Vienna and 
Budapest parliaments in March 1887, iifty-tw o and a half 
millions of crowns were voted as a supplem entary m ilitary 
credit.

W ar w as im m inent b u t the energy of Kálnoky, the skill 
of Bismarck and  the firm  support of England and  I ta ly  aver
ted  the danger.

Bismarck met the Czar Alexander. He pointed out to 
him that the Balkan interests of Germ any did not affect 
those of Russia. On the contrary, everything showed that 
Russia and Germany could w alk side by side w ith each other. 
Bismarck’s arguments were convincing; and the Czar con
sented to the renewal of the relations concluded in 1884 for 
three years; only, however, between the Czar and the Ger
man Emperor.55

One of the most wonderful creations of Bismarck’s poli
tical career was the m utual security pact the „Reinsurance 
T reaty“ (Rückversicherungsvertrag) of 18th. June 1887, in 
which the two Empires undertook to preserve friendly neu
tra lity  in the event of attack by a third party .56

Bismarck characterised  the essentials of the m utua l se
cu rity  pact as follows: „D uring  the nex t th ree years, the

55 „ T h e  S k ie rn ie ro ic e  N e g o t ia t io n s ”, „ G r o ß e  P o l i t ik ". Band III, 
p. 255—577.

56 The provisions of this Pact, with its supplementary minutes are 
as follows:

A r t ic le  I. In case one of the High Contracting Parties should find 
itself at war with a third great Power, the other would maintain a bene
volent neutrality towards it, and would devote its efforts to the locali
zation of the conflict. This provision would not apply to a war against 
Austria or France in case this war should result from an attack direc
ted against one of these two latter Powers by one of the High Contrac
ting Parties.

A r t ic le  II. Germany reciognises the rights historically acquired 
by Russia in the Balkan Peninsula, and particularly7 the legitimacy of 
her preponderant and decisive influence in Bulgaria and in Eastern 
Rumelia. The two Courts engage to admit no modification of the terri
torial status quo in the said peninsula without a previous agreement 
between them, and to oppose, as occasion arises, every attempt to disturb 
this status quo or to modify it without their consent.

A r t ic le  III . The two Courts reciognise the European and mutually 
obligatory character of the principle of the closing of the Straits of the 
Bosphorus and of the Dardanelles, founded on international law, con
firmed by treaties, and summed up in the declaration of the second 
Plenipotentiary of Russia at the session of July 12 of the Congress of 
Berlin (Protocol 19).

They will take care in common that Turkey shall make no excep
tion to this rule in favor of the interests of any Government whatsoever, 
by lending to warlike operations of a belligerent power the portion of 
its Empire constituted by the Straits. In case of infringement, or to 
prevent it if such infringement should be in prospect, the two Courts

2 2 *
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period for which we have concluded the treaty, our relations 
are such tha t we shall aid Austria if Russia should attack 
her but we shall remain neutral in the event of Austria 
attacking Russia. In this w ay the two Empires will be obli
ged to keep the peace with each o ther/' „The chief effect of 
the Russo-German Treaty is that Russia will remain neutral 
if France should attack us w ithin the next three years.“57

The substance of the m utual security pact was, in Bis
m arck’s idea, neither more nor less than the insurance of peace.

Consequently when, on 7th. July 1887 the Bulgarian 
Sobranje (Parliament), in spite of Russian intrigues, elected 
Prince Ferdinand of C oburg-Koháry, a H ungarian territorial- 
hussar officer, as their sovereign, and the Russian Govern
ment in vain pronounced the election invalid, Bismarck, with 
the m utual security pact in his hand, as it were, — seeing 
tha t not only the Bulgarian nation stood up for her chosen
will inform Turkey that they would regard her, in that event, as then
ceforth putting herself in a state to forfeit the benefits of the security 
assured to her territorial status quo by the Treaty of Berlin.

A r t ic le  IV . The present Treaty shall remain in force for the space 
of three years, dating from the day of the exchange of ratifications.

A r t ic le  V . The High Contracting Parties mutually promise secrecy 
as to the contents and the existence of the present Treaty and of the 
Protocol annexed thereto.

A r t ic le  V I. The present Treaty shall be ratified and ratifications 
shall be exchanged at Berlin within a period of a fortnight, or sooner 
if may be.

A d d i t io n a l  a n d  v e r y  s e c r e t  P ro to c o l.
In order to complete the stipulations of Articles II and III of the 

secret Treaty concluded on this same date, the two Courts have come 
to an agreement upon the following points:

1 .

Germany, as in the past, will lend her assistance to Russia in 
order to re-establish a regular and legal government in Bulgaria. She 
promises in no case to give her consent to the restoration of the Prince 
of Battenberg.

2.
In case His Majesty the Emperor of Russia should find himself 

under the necessity of assuming the task of defending the entrance of 
the Black Sea in order to safeguard the interests of Russia, Germany 
engages to accord her benevolent neutrality and her moral and diplomatic 
support to the measures which His Majesty may deem it necessary to 
take to guard the key of His Empire.

3.
The present Protocol forms an integral part of the secret Treaty 

signed on this day at Berlin, and shall have the same force and validity.
„ G r o ß e  P o l i t ik “, Band Y, pp. 224—227. Goriainoff: „The End of 

th e  A l l ia n c e  o f  th e  T h re e  E m p e r o r s “, American Historical Review. 1918. 
January.

57 Pribram: „ S e c re t  t r e a tie s  o f  A u s tr ia -H u n g a r y  1870—1914. (Har
vard University Press 1920), pp. 275—281. „ G r o ß e  P o l i t ik “, Bd. V. p. 253.
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candidate but that the Austro-Hungarian Monarchy also took 
stand beside her — warned Kálnoky  against confiding this 
delicate matter to the military, owing to their natural belli
cose mentality.58

And when on 16th. September 1887 Kálnoky  and on 2nd. 
October Crispi, the Italian Premier, paid their respective 
visits to Bismarck a t Friedrichsruh the latter endeavoured 
to convince them of the reasonableness of Russia’s claims in 
the Balkans.

Yet only one year previously Count Suvaloff, in Berlin, 
had openly flouted the D ual Monarchy. Count Herbert Bis
marck, in a report to his father dated 17th. October 1886, 
thus sketches the Russian diplomat:

„ . . .  Yesterday I had another informal conversation with 
Suvaloff, afterw ards dining with him.“ He said: „You will 
need our friendship some time in the future. A good sound 
alliance alone can be durable, and such an alliance would 
be possible only between us two. I detest Austria and could 
never reconcile myself to the idea of the Triple Alliance: 
it is absolutely essential that me should wipe Austria o ff the 
map of Europe. You would get all the German parts of the 
Monarchy, so that then there would be nothing to separate 
us politically in the future.“59

Baron Jomini spoke in similar vein with regard to the 
Monarchy to Count Pourtalès, German diplomatic commissio
ner, at St. Petersburg in the summer of 1888 when the danger 
of w ar had somewhat subsided:

„We could live in the best harmony were it not for 
Austria . . .

. ..  Today, when Austria has nothing to gain in Italy, 
the covetous eyes of the Habsburgs are turned towards the 
Balkan Peninsula, and Russia cannot tolerate this. The elimi
nation of Austria is today a vital political necessity . . .

If Austria is still disposed to exploit Russian forbearance 
to her own advantage in the Balkans, as she has done up to 
the present, Russia’s cup of bitterness will soon be filled to 
overflowing. The enm ity and hatred stored up against Austria

58 „Wir stehen dann für die nächsten drei Jahre, auf welche unser 
russischer Vertrag abgeschlossen ist, in dem Verhältnis, daß wir Öster
reich beistehen, falls es von Rußland angegriffen wird; daß wir aber 
neutral bleiben, wann Rußland von Österreich angegriffen würde. In 
dieser Stellung liegt eine starke Nötigung für die beiden andern Kaiser
mächte, untereinander Frieden zu halten. . . “ „Der Haupteffekt unseres 
deutsch-russischen Vertrages bleibt für uns immer der, daß wir drei 
Jahre hindurch die Zusicherung haben, daß Rußland neutral bleibt, wenn 
wir von Frankreich angegriffen werden.“ Große Politik, Band V, p. 268.

56 „Große Politik“, Band YI, pp. 59, 63, 69.
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is so enormous that 1 consider an Austro-Russian conflict 
inevitable. This mould be an aw ful struggle; a mar a lou t-  
ranee. 6

Though the m utual security pact insured Germany 
against an attack from the East should France decide on a 
w ar of revanche, yet it failed to allay Russia’s hatred of the 
D ual Monarchy.

In addition to the above consideration, the peace of 
Europe was seriously menaced also from the French side.

Chapter 1Y.

The Boulanger Crisis.
Germany declined to take seriously the French revanche 

movement of 1875. Bismarck saw in it no reason to fear w ar 
though he endeavoured to isolate France by means of alliances.

It was but natural tha t Bismarck’s foreign policy in this 
respect should add to the flame of revanche which, as a po
pular movement, might have dangerous consequences.

For some time the French Government succeeded in dis
tracting the public mind from the idea of revanche, by prose
cuting a vigorous policy of colonisation; but the embers of 
germanophobia were constantly kept glowing. The French 
League of Patriots (Ligue des Patriots) worked indefatigablv 
and lost no opportunity in demonstrating for the revancheY

General George Boulanger (1837—91) „the Man of Des
tiny“ first appeared on 7th. January  1886 during the Freycinet 
Government. He publicly advocated a policy of revanche, 60 61

60 „ V o u s  a u r e z  p o u r ta n t  to u jo u r s  b e so in  d e  n o tr e  a m it ié .“ „L a  s e u le  
a l l ia n c e  sa in e  e t  so l id e  c ’e s t  c e l le  e n tr e  n o u s  d e u x ,  m o i j e  d é te s te  l ’A u t r i 
c h e , j e  n ’a i  ja m a is  p u  m e  c o n fo r m e r  á  l ’id é e  d ’a l l ia n c e  à  tr o is ;  i l  f a u t  
a b s o lu m e n t ,  q u e  n o u s  fa s s io n s  d i s p a r a î t r e  l ’A u tr ic h e  d e  la  c a r te  d e  l'
E u ro p e . V o u s  p r e n d r e z  se s  p r o v in c e s  a l le m a n d e s  e t r ie n  n e  p o u r r a  p lu s  
n o u s  s é p a r e r  p o l i t iq u e m e n t;  d o n e  la is s e z  n o u s  c h ie r  su r  V A u tr ic h e .“ 
„Große Politik“, Band V, pp. 65—66.

61 „ W ir  w ü r d e n  u n s  j a  a u f  d a s  b e s te  v e r s tä n d ig e n  k ö n n e n , w e n n  
n u r  Ö s te r r e ic h  n ic h t  w ä r e .“

„ H e u te , w o  Ö s te r r e ic h  in  I ta l ie n  n ic h ts  m e h r  z u  su c h e n  h a b e , se ie n  
d ie  A u g e n  d e r  H a b s b u r  g is c h e n  M o n a rc h ie  n a c h  d e r  B a lk a n h a lb in s e l  h in  
g e r ic h te t ,  u n d  d a s  k ö n n e  R u ß la n d  a u f  d ie  D a u e r  n ic h t  zu g e b e n . M ü sse  
d a h e r  h e u te  d ie  V e r n ic h tu n g  Ö s te r r e ic h s  a ls  e in e  p o l i t i s c h e  N o tw e n d ig 
k e i t  b e z e ic h n e t  w e r d e n .“

„ W e n n  Ö s te r r e ic h  f o r t f ä h r t ,  in  d e r  b ish e r ig e n  W e ise  a u s  u n se re r  
R e s e r v e  a u f  d e r  B a lk a n h a lb in s e l  f ü r  s ic h  V o r te i l  z u  z ie h e n , so  w i r d  d a s  
M a ß  d e r  h ie r  g e g e n  d ie s e  M a c h t h e r r sc h e n d e n  E r b i t te r u n g  b a ld  v o l l  
w e r d e n  u n d  ü b e r la u fe n . D a s  g e g e n  Ö s te r r e ic h  a n g e s a m m e lte  G i f t  is t  
d e r a r t ig ,  d a ß  ic h  e in en  r u s s is c h -ö s te r r e ic h is c h e n  K o n f l ik t  sc h o n  h e u te  
f ü r  u n v e r m e id l ic h  h a lte . E t ce  s e ra  u n e  g u e r r e  te r r ib le ,  u n e  lu t te  à  m o r t .“  
„Große Politik“, Band VI, pp. 315—316.
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for which he prepared the w ay with unflagging energy and
zeal.02

In his day the military expenditure was double that of 1870.
When in December 1886 Freycinet’s Government fell, 

and the „brave Général“ held the portfolio for W ar in the 
Goblet Cabinet, he decided on a daring move. In February  
1887 he wrote to the Czar offering an alliance, and requesting 
that they should settle accounts w ith G erm any w ithout delay.

This rash act was, however, checked by the energetic 
measures of the French Cabinet Council.

Then came the Schnäbele incident;62 63 followed shortly 
afterw ards by the shooting of a French forester who had 
unw ittingly crossed the frontier-line.04 Boulanger stigmatised 
both incidents as provocations and demanded from the Govern
ment a subsidy for the expenses of a tentative mobilisation.

Thus another F ranco-German w ar seemed inevitable. 
On 28th. January  1887, Count Van der Straaten Ponthoz, the 
Belgian envoy at Berlin, reported to the Belgian Foreign 
Office as follows: —

„Another w ar between Germany and France is inevitable“.
„The treaties of 1815 healed one wound and insured 

tranquility  in Europe for half a century. The Treaty of 
F rankfurt, however, has no healing power. The annexation 
of Alsace-Lorraine has left a bleeding wound from which 
has supervened a fever of revanche which has now lasted for 
16 years. France has never ceased her preparations for reta
king those lost provinces. She awaits only the favourable 
moment for attacking Germany.“65

The French Government, however, were not anxious for
62 The League of Patriots was founded in 1881 for the express pur

pose of securing revision of the Peace of Frankfurt. Deschanel: „ F ig u re s  
d u  p a ssé , G a m b e t ta “ (1919), pp. 288—289.

63 He gave the names of famous French commanders to the various 
barracks. In each he furnished- a large hall with battle paintings and 
statues of national heroes; moreover, lectures on the duty of r e v a n c h e  
were regularly delivered to the soldiers. Officers and soldiers alike were, 
after twenty years service, made members of the Legion of Honour. 
He founded the military casino known as „ C e rc le  n a t io n a l  d e s  a rm é e s  
d e  te r r e  e t d e  m er."  He had quarters erected along the eastern frontier 
for the army which was to be mobilised.

6Î On 20th. April 1887 Schnäbele, a French Police Commissary, 
crossed the Franco-German frontier at Pagny-sur-Moselle. He was arres
ted and taken to Metz, though he protested that when taken he was 
already back on French soil. The affair ended in a German official 
confessing that he had invited M. Schnäbele across for a little conver
sation and he was accordingly released. G r o ß e  P o li t ik , Band, VI, pp. 182— 
189. — Albin: L 'A lle m a g n e  e t  la  F ra n c e “ , p. p. 78—100.

65 On 24th. September 1887 France demanded 40.000 francs com
pensation for the shooting of the ranger by a German soldier. Bismarck 
awarded 50.000 francs.
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an  im m ediate rup tu re . Goblet, the Prim e M inister, resigned 
and  Boulanger also w as forced to resign.

The latter, however, lost none of his popularity notwith
standing his fall from power. The country was flooded with 
popular songs and ditties in praise of Boulanger. At the end 
of March 1888, he was returned to Parliam ent as a deputy, 
and his first act was to plan a coup which, had it been 
successful, would have been the opening of the revanche 
campaign.

He was, however, deserted by his followers and  in 1889, 
to escape the consequence of indictm ent for conspiracy against 
the  security  of the State, he w ent to Brussels, w here in Sep
tem ber 1891 he d ram atically  com m itted suicide on the grave 
of his late  mistress.

The only exp lanation  of the pacific a ttitude  of the French 
a t this tim e w as th a t they  believed B ism arck’s Russophil 
policy to be successful. H ad it been otherwise, France feeling 
sure of Russia's support, moyuld not have hesitated to attack 
Germany at that time.

The French  fever for revanche, however, ranged England 
on the side of G erm any for the tim e being.

At the end of December 1886, Lord Randolph Churchill, 
Foreign Minister observed to Count H atzfeldt, German Am
bassador in London, that „at bottom France is our Common 
enem y and me cannot rest until me have completely destroyed 
her.“00

While in 1870, Gladstone and Granville saved the neutra
lity  of Belgium by deciding upon m utual action against its 
violator, in 1887, the English Premier so strongly sided with 
the Central Powers, that being convinced that peace was 
menaced by France and Russia, he acquiesced in the necessity 
of Germany passing through Belgium for the purpose of 
forestalling the French attack.

On February  5th. 1887, Salisbury wrote to Lord Lyon  
a t Paris that „It is d ifficu lt not to desire another Franco- 
German War to put an end once and for all to this chronic 
state of unrest.“61 66 67

66 Une guerre entre l’Allemagne et la France est inévitable. Les 
traites de 1815 ont fermé une plaie et ils ont donné un demi siècle de 
repos à l’Europe. Le traité de Francfort n’a rien guéri. Le perte de 
V Alsace et de la Lorraine est restée une plaie saignante qui, depuis seize 
ans, entretient la fièvre de le revanche. La France n’a pas cessé de se 
préparer à reconquérir ses provinces; elle attend seulement des circon
stances propices pour attaquer l’Allemagne. „Die belgischen Dokumente 
zur Vorgeschichte des Weltkrieges“, Band I. pp. 154—155.

67 „Au fond c’est la France qui est notre ennemie commun, et nous 
n’aurons du repos que quand elle sera complètement écrasée“. „Große 
Politik“. Band IV, p. 292.
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The English dailies, among them the semi official organs 
„The Standard“ and the liberal „Pall Mall Gazette“ were 
disposed to recognise Germ any’s right of w ay through Bel
gium since, as they wrote, „we really cannot expect the Ger
man Armies to dash their heads against the French frontier 
fortresses“ Moreover there is a difference between marching 
through Belgium and occupying Belgium. Further these publi
cations emphasised at the time that according to the Belgian 
treaty of neutrality made in 1839, England undertook no 
special guarantee.68 69

However, in spite of all this encouragement Germany 
refrained from war. She simply stood on the defensive.

On 21st. May 1887 Baron Beyens Senior, Belgian minister 
a t Paris reported to his Government as follows: —

,,If the great Chancellor indeed planned an attack on 
France in 1875, he must have more than once regretted, and 
especially today, that he did not carry  out his design. There 
was no Power at the time disposed to resist Germany, no one 
being in a position to do so, and it was easily discernible that 
behind Russia’s unusual reserve there lay sym pathy for G er
many. As regards the execution of this design, the violation 
would have been mitigated by the declaration that no w ar 
was intended, but merely security against French revanche.™

Just as Bismarck had neglected the opportunuty for a 
preventive w ar in 1875, he also showed himself preserver of 
peace during the Boulanger crisis.70

It is true that in 1887 he formally mobilised 72.000 reser
vists, but he went no further with m ilitary preparations.

Instead, on 25th. November 1886, he placed a Bill before 
the Reichstag demanding that the subsidy in respect of 427.000 
recruits voted for seven years from 1880, should be increased 
so as to provide for 468.000 for the ensuing seven years.

The Reichstag, however, agreed to accede to the increase

68 G. P. Gooch: „History of Modern Europe" (1923), pp. 134—133.
69 J. Y. Fuller: „Bismarck’s Diplomacy ai iis Zenith“ (Harward 

Historical Studies, Cambridge. London. 1922, pp. 142—143). II. Plehn: 
„Bismarcks auswärtige Politik nach der Reichsgründung“ (1920), pp. 
270—271.

70 „Si le Grand Chancelier a réellement formé, en 1875 le projet 
d’une agression contre la France, il a dû regretter plus d'une fois, et il 
doit surtout regretter aujourd’hui de ri avoir pas le réalisé. Aucune Puis
sance n’était sinon désireuse, du moins prête à s’opposer par la force; 
et pour la Russie en particulier, on peut remarquer une extrême réserve 
au fond des sympathies qu’elle exprimait. Quant au procédé sa bruta
lité aût été colorée par la déclaration qu’il ne s’agissait pas d’une guerre, 
mais de sûretés à prendre contre la revanche“ Die Belgischen Dokumente 
zur Vorgeschichte des Weltkrieges. Band I. pp. 194—195.
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demanded for the period of three years only, instead of seven 
years.

In vain did Bismarck in his speech to the Reichstag on 
1st. January  1887 emphasise that „the stronger we are the 
more unlikely war will be. The contingency of a French attack 
will occur only if  France can beleive, on any ground w hat 
ever, that she is stronger than we.“11

On January  14th. 1887, Bismarck dissolved the recal
citrant Reichstag and ordered a general election. This resulted 
in widespread popular support for Bismarck’s standpoint. 
On 11th. March the „Septennial Bill“ was passed by 227 votes 
against 31.

The extravagances of the French revanche movement 
now prove Bismarck’s clarity  of vision. No change had been 
manifest on the fall of Boulanger. Already, however, on 10th. 
December 1887 the situation was such tha t Bismarck was 
obliged to come forw ard w ith further recommendations for 
increasing the m ilitary preparedness of the Empire to the 
utmost.

This done, however, he again took up his favourite poli
tical hobby of concluding alliances. In 1889 Bismarck endea
voured to create a Triple Alliance of the M editerranean 
Powers by including England. On 11th. January  1889 he 
made a formal offer to Lord Salisbury, the British premier, 
to the following effect: —

„ . . .  Peace, so desirable for both England and Germany, 
or at least a period of respite, in which they can prepare their 
armaments on a scale commensurate w ith the gravity of the 
w ar danger looming before them, can be acquired by no other 
means, or more certainly, than by an alliance between Ger
m any and England, an alliance in which both Powers would 
bind themselves together for a time against attack from 
France. If it were possible to conclude such a treaty  in secret 
the issue of the threatened w ar would not be left in doubt. 
The prevention of war, however, can only be effected by an 
open agreement; it is more im portant tha t we should prevent 
w ar than tha t we should prove the stronger in an encounter. 
Neither Russia nor France would be inclined to break the 
peace if they but knew officially that in the event of peace 
being disturbed, England would certainly lose no time in 
turning her arms against them. Those Powers would be likely 
to break the peace only if they could expect to deal w ith 
pacific nations singlehanded. Should it be known, however, 71

71 Trützschler v. Falkenstein: Bismarck und die Kriegsgefahr des 
Jahres 188? (Berlin 1924). Joh. Lepsius. Bismarck aïs Pazifist. Süddeutsche 
Monatshefte 1922. November p. 89.
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that England is protected by a German alliance against French 
aggression, and tha t Germany, on the other hand, is protec
ted by an English alliance, then for the period of the alliance 
at least, I see the peace of Europe secure“. „It is my idea that, 
should Her M ajesty approve, an alliance might be concluded 
between the English and German Governments in which the 
two high contracting parties would undertake to render m u
tual support in the event of France attacking either w ithin 
the next 2 or 3 years, and that this trea ty  of alliance, binding 
upon Germany without parliam entary ratification, should 
be placed before the English Parliam ent for ratification, 
afterw ards being publicly announced to the Reichstag.“ 2 

England, however, declined to consider this proposal. 
Lord Salisbury replied „the proposal shall be laid upon the 
table of the House. I am sorry to say that is all 1 can do a t 
present.“72 73

72 „Der Friede, der England und Deutschland gleichmäßig erwünscht 
ist, oder auch nur die Frist, in welcher sie ihre Bewaffnung der Größe 
der Gefahren der nächsten Kriege entsprechend herzustellen vermögen, 
nicht sicherer erreicht werden könne als durch den Abschluß eines Ver
trages zwischen Deutschland und England, durch welchen beide Mächte 
sich für einen begrenzten Zeitraum zu gemeinschaftlicher Abwehr eines 
französischen Angriffes auf eine von beiden verpflichten. Ein geheimer 
Vertrag der Art, wenn er möglich wäre, würde beiden Mächten erheb
liche Sicherheit für den Ausgang eines solchen Krieges gewähren, die 
Verhinderung desselben aber würde nur von dem öffentlichen Abschluß 
erwartet werden können.“ „Es handelt sich dabei nich um das Stärker
sein im Falle des Krieges, sondern um das Verhindern des Krieges. Weder 
Frankreich noch Rußland werden den Frieden brechen, wenn sie amt
lich wissen, daß sie, wenn sie es tun, auch England sicher und sofort 
zum Gegner haben. Sie werden ihn nur brechen, wenn sie hoffen dürfen, 
die Friedliebenden Mächte in Europa eine nach der andern angreifen zu 
können. Wenn nur fest gestellt wird, daß England gegen einen französi
schen Anfall durch ein deutsches und Deutschland gegen einen franzö
sischen Anfall durch ein englisches Bündnis gedeckt sei würde, so halte 
ich den europäischen Frieden für gesichert auf die Zeit der Dauer eines 
solchen öffentlich verlautbarten Bündnisses.“ „Mein Gedanke ist der, 
daß, wenn Seine Majestät es genehmigt, zwischen der englischen und der 
deutschen Regierung ein Vertrag geschlossen werden sollte, durch wel
chen beide sich zu gegenseitigem Beistände verpflichten, wenn Frank
reich im Laufe der nächsten 1, 2 oder 3 Jahre, je nach Befinden, einen 
der beiden angriffen sollte, und daß dieser Vertrag, der für das Deutsche 
Reich auch ohne Parlamentbeschluß bindend sei würde, dem englischen 
Parlament zur Genehmigung vorgelegt und dem Deutschen Reichstage 
öffentlich mitgeteilt würde.“ Große Politik. Band IY. pp. 400—401.

73 Süddeutsche Monatshefte XIX. 9. Juni 1922. p. 172. — Japikse: 
Europa und Bismarcks Friedenspolitik. (1927) p. 190.



A háborús felelősség kérdése.
I I I .  A  f e l s z á m o l á s .

1 9 1 1 — 1 9 1 4 .

A francia kezdeményezés.
Marokkó megszállása.

VII. Edvárd angol király politikai rendszere Németország 
elszigetelésére épült ugyan, de az 1871-diki frankfurti és az 
1878-diki berlini szerződések felborítására irányuló törekvé
seket fékentartotta és az angol vezetés felsőségével az európai 
békét megmentette.

H alála  u tán  a helyzet anny iban  szenvedett változást, 
hogy a gyönge G rey  E dvárd  a vezetést elveszítette és hogy a 
francia-orosz tám adó szövetség b irtokába kerü lt vezetés a 
háború t robban to tta  ki.

Az általános felszám olást Franciaország vezette be.
Midőn Delcassé Teofil 1911. március 1-én a megalakuló 

Monis korm ányban a tengerészeti tárcát elvállalva ismét ak ti
vitásba lépett, első dolga Izvolszky párisi orosz nagykövettel 
a francia-orosz szövetség alap ján  szorosabb viszony megalko
tása volt. C ruppi külügym iniszter nem volt járatos a kül- 
ügyekben és Izvolszky szerint éppen ezért Delcassé nagyobb 
érvényesülése volt remélhető.

Az alkalom csakham ar M arokkóban tette lehetővé a 
zászlóbontást, hol Mulej H afid szultán a melléje adott francia 
tiszteket belső ellenségeinek megfékezésére használta fel; a 
francia korm ány pedig 1911. m árciusban Mangin őrnagy m a
roknyi embere helyett maga állott a szultán mögé, hogy pénz
ügyi és katonai támogatása ellenében Marokkót birtokba 
vehesse.

Igaz, hogy az algecirasi nemzetközi szerződés 1906-ban 
Marokkó állami szuverénitását biztosította, de az 1903-diki 
titkos szerződésben Anglia Marokkót Egyptom ellenében 
Franciaországnak Ígérte oda. C ruppi — Delcassétól befolyá
solva — nem habozott ez utóbbi titkos szerződés alap ján  az 
előbbi nemzetközi szerződést félretolni és ezzel megindítani 
azt a lavinát, mely megállás nélkül elvezetett a világhábo
rúhoz.

■
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A francia kormány ezzel nagy felelősséget vett magára, 
mert a világháború gyökerei abban a marokkói hadjáratban  
keresendők, melyet C ruppi 1911. március 11-diki jegyzékében 
Spanyolországnak bejelentett, mikor az 1904-diki titkos meg
állapodást az 1906-diki szerződésnek eléje helyezve a nem
zetközi szerződést, az aláíró hatalm ak megkérdezése és hozzá
járulása nélkül félretolta.

C ruppi a szultánnak 14 millió frankos kölcsönt folyósít 
tott, ennek ellenében azonban 14 titkos szerződést kötött vele, 
melyekben Mulej Hafid a rendelkezést a francia korm ánynak 
engedte át. A szultán török titkárától titkos úton a tangeri 
német követhez ju tta to tt másolatok szerint az április 12-dikén 
megkötött V. szerződésben Mulej Hafid egyenesen francia 
beavatkozást kért és a nyújtandó támogatás ellenében F ran 
ciaországnak M arokkóban teljesen szabad kezet adott, az u ta 
kat, hidakat, vasútakat és távírókat, valam int az északi vidé
kek rendőri felügyeletét és a hadsereg szervezését a franciák
nak engedte át.

C ruppi már április 4-dikén közölte a hatalm akkal, hogy 
a Fezben tartózkodó európaiak megmentésére Moinier tábor
nok vezénylete alatt Marokkóba nagyobb haderőt küld, amit 
a spanyol és német kormányok nemcsak azért nehézményez- 
tek, mert értesülésük szerint a Fezben tartózkodó európaiak 
semmiféle veszedelemben nem voltak, azért is, mert a francia 
megszállás az algecirasi szerződés egyoldalú felbontását jelen
tette volna. Spanyolország nem állott meg az egyszerű tilta
kozásnál, hanem április 23-dikán Laras elé, a spanyol érdek- 
terület védelmére, hadihajót küldött, az angol külügyi hivatal 
pedig Fez megszállása esetén, az algecirasi szerződés megsér
tése miatt, európai bonyodalmaktól tartott.

Ez volt a helyzet, midőn a francia megszállás esetére 
Kiderlen német külügyi állam titkár is — már m ájus 3-dikán 
— hadihajó elküldése mellett határozott, hogy a Marokkó b ir
tokába kerülő franciákat kompenzációra bírja. Midőn 
Moinier tábornok m ájus 21-dikén Fezbe bevonult és ennek 
híre Madridba ért, a spanyolok szintén megkezdték az elő
nyomulást és június 10-én Larast, 12-én A lkazárt megszál
lották.

Ezen az alapon a ném et külügyi h ivatal felad ta  m erev 
álláspon tját, mellyel az algecirasi szerződés m ellett az utolsó 
p illanatig  k itarto tt. K ijelentette, hogy „egy szultán, ak i csak 
idegen segítséggel tud  korm ányozni, nem  az algecirasi szer
ződés szerinti uralkodó, és egy birodalom , m elynek belső ösz- 
szefüggése csak névleg létezik, m ár nem az az egységes á l
lam, m elynek függetlenségét az algecirasi szerződés stipu- 
lá lta .“ Ezek u tán  m aga is kárpó tlás u tán  nézett és Cam bon 
berlini francia nagykövet jún ius 11-diki jelentésében szintén
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úgy jelen tette  korm ányának , hogy Ném etországot gyarm ati 
kom penzáció ú tjá n  kielégítendőnek ta r t ja  — tehá t a  kielégí
tés szükségességét elismerte.

C sak ezek u tá n  követte N ém etország a spanyol kor
m ány p é ld á já t és kü ldötte  a  Panther cirkáló t jú lius 1-én 
A gadir elé, hogy a kárpó tlás  szükségességét dokum entálja .

Nem a Panthernek elküldése volt azonban a kezdemé
nyezés, — mint azt az ellenséges propaganda hirdette — 
m ert a kezdeményezés Marokkó megszállásában volt kere
sendő. így értelmezte azt San Giulano olasz külügyminiszter 
is, midőn Fez megszállása hírére kijelentette, hogy az olaszok 
Tripoliszba fognak menni; így értelmezte az angol kor
mány, midőn ugyanakkor a Marokkó ellenében megszerzett 
Egyptom élére katonai korm ányzót állított; és így értel
mezte az orosz korm ány is, mely Franciaországnak a nyu
gaton szabad kezet adva ugyanezt követelte maga részére 
a keleti és délkeleti kontinensen.

A közzétett okiratok alap ján  a marokkói megszállás a 
következő ponton robbantotta ki az első háborús vesze
delmet:

Amíg a június 23-án hivatalba lépett Caillaux francia 
miniszterelnök a német tárgyalásokra késznek nyilatkozott, 
addig a külügyminiszter, De Selves a brit korm ányt arra  
kérte, hogy Mogador elé angol hadihajót küldjön, tehát a 
kárpótlást kérő Németországgal a marokkói francia meg
szállást elismerő Angliát akarta  szembeállítani. U gyanakkor 
az orosz korm ányt arra  kérte, hogy Berlinre nyomást gya
koroljon, miáltal Németország keleti határain Oroszország
nak ígért szabad kezet. Olaszország a titkos megállapodások 
alap ján  fenntartás nélkül Franciaország oldalára állott.

Annak ellenére, hogy Caillaux De Selves londoni akció
já t leintette, Grey a segélykérés birtokában a július 4-iki 
m inisztertanácsban azt állapította meg, hogy a Panther el
küldése által ú j helyzet állott elő; ezen az alapon bejelen
tette Anglia érdekeltségét, mit Asquith angol miniszterelnök 
július 6-án az alsóházban a nyilvánosság előtt is megismé
telt. Az angol korm ány e szerint a beavatkozást De Selves 
kérésére építette, az alkalm at pedig abban vélte megtalálni, 
ha Francia- és Németország között a kompenzációs tárgya
lások megszakadtak. Ezt Lloyd George miniszter július 
22-én, a lord mayor bankettjén akként fejezte ki, hogy a 
brit korm ány a békét még a háború árán is kész biztosítani, 
mire 25-én elrendelték a brit flotta mozgósítását és ezzel egy 
angol-német háború veszélye állott elő, mit csak a francia
német tárgyalások kedvező fordulata hárított el.

A tárgyalások a november 4-én Berlinben megkötött 
francia-német szerződéssel nyertek szenzációs befejezést,
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melyben a német korm ány Marokkó francia megszállásához 
a maga részéről a Francia Kongolia nagy részének á truhá
zása ellenében hozzájárult.

Tripolisz megszállása.

Franciaország háborús felelősségét jelentékenyen meg
növelte az a körülmény, hogy ettől kezdve minden egy
oldalú kezdeményezés a marokkói francia had jára tra  való 
hivatkozással indult meg.

Spanyolország a francia előnyomulásra fegyveres elő
nyomulással válaszolt, nehogy a franciák Spanyol-M arokkót 
is elfoglalják és a francia korm ány július 26-án San Sebas- 
tianban egyezségre lépett a spanyolokkal, am elyet 1912 
november 27-én szerződés form ájába öltöztettek. Ezzel 
Marokkó felosztása véglegessé lett és 1913-ban francia pro
tektorátussá nyilvánították.

Eltekintve attól, hogy július 25-én az angol flottát moz
gósították, a háborús veszedelem a szárazföldön is érezhető 
volt, mert az angol expedíciós hadsereg Belgium védelmére 
készült, hol lázasan dolgoztak a keleti határok erődművein 
(Dinant, Namur és Liège), sőt az egész belga hadsereget a 
keleti erődökben vonták össze. Az általános mozgósításnak 
csupán a francia-német megegyezés hire tud ta elejét venni.

Nyilvánvaló volt ezek után, hogy a francia kezdeménye
zés háborúhoz vezet és ezért mondotta Cambon Pál londoni 
francia nagykövet Gruics szerb ügyvivőnek: „Franciaország 
és szövetségesei azon a nézeten vannak, hogy a háborút, ha 
kell, nagyobb áldozatok árán is ki kell tolni egy távolabbi 
időpontig, azaz 1914— 15-ig.“

Amíg az angol diplomácia ezt az időnyerést közvetlen 
angol-német tárgyalásokkal igyekezett biztosítani (1911—12. 
flottakérdés, 1912—14. gyarm atügyi kérdések és Bagdad 
vasút), addig Olaszország nem akarta  elmulasztani a ked
vező alkalmat, hogy a marokkói francia foglalásra támasz
kodva Tripoliszt megszerezze. San Giuliano marchese olasz 
külügyminiszter nyíltan megmondotta, hogy a vállalatot a 
marokkói megszállás indokolta meg és éppen ezért igyeke
zett ahhoz a hatalm ak támogatását biztosítani.

Érdekes és fontos az a megkülönböztetés, amellyel az 
olasz kormány Anglia, Francia- és Olaszország, tehát az 
iszlámellenes kormányok támogatását megnyerni törekedett, 
míg a törökbarát hatalm aknak, a Német Birodalomnak és 
Ausztria-Magyarországnak, amelyekkel együtt a hárm as
szövetséget alkotta, a tervről egészen a vállalat megindítá
sáig semmit sem szólt. Csak szeptember 6-án mondotta 
Tittoni párisi olasz nagykövet Schoen báró német nagy-
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követnek, hogy ,,ő külügym iniszter korában  a tripoliszi 
kérdésben m indenkor a nyugodt várakozás álláspon tján  
volt. E nnek most vége van. H a F ranciaország ú rrá  lesz Ma
rokkó fölött, a gyarm atsoviniszták  nyom ása a la tt az O lasz
országgal fennálló  egyezm ény ellenére Tripoliszra is rá  fogja 
tenni kezét. Franciaország m esteri m ódon érti, hogyan kell 
szerződéseket m egkerülni. A zért parancsoló szükség, hogy 
Olaszország most Tripolisz m egszállásához fogjon“.

M ielőtt még a francia-német megegyezés létrejött, az 
olasz korm ány 1911 szeptember 29-én Törökországnak hadat 
üzent.

Törökország azonban nem csupán a frika i hatalom  volt, 
hol utolsó két ta rtom ánya  közül Tripoliszt az olaszok tá 
m ad ták  meg, Egyptom  élére pedig az angolok az erős kezű 
K itchener lord tábornokot á llíto tták  és katonai u ra lm at ve
zettek be, hanem  európai és ázsiai hatalom  is, m elynek 
északi h a tá ra in  O roszország feküdt, az orosz hatalom nak  pe
dig E urópába  való visszatérése óta egész po litiká ja  törökelle
nes volt és a tö rök  határokon  belül élő szláv és orthodox né
pekben veszedelmes szövetségesei voltak.

E zért a  Zroeibund hata lm ai m inden áron a rra  töreked
tek, hogy az olasz-török háború  tüzét a B alkán félszigettől 
és E urópátó l távol tartsák .

F áradozásaikat azonban keresztü lhúzta  Izvolszkij párisi 
orosz nagykövet ellenakciója, m ellyel az Oroszország sem
legessége fejében  a tengerszorosok m egnyitását kötötte  ki.

A ehrenthal gróf azzal igyekezett a veszedelmet elhárí
tani, hogy az orosz követelést magáévá tette, ha ennek 
ellenében Oroszország a monarchiával védelmi szövetségre 
lépni hajlandó volna. Midőn azonban Csarykov orosz követ 
a Portától november végén a Boszporus és D ardanellák meg
nyitását kérte, óriási zavar és felháborodás keletkezett, 
amelyben Angliához váratlanul Németországhoz csatlako
zott. A brit korm ány Szaszonovot a követelés visszavonására 
kérte, mire Szaszonov Csarykovot ebben az értelemben utasí
totta; Marschall báró német nagykövet lemondani készült és 
1912 tavaszán az orosz követtel együtt hagyták el Konstanti- 
nápolyt.

Egészen bizonyos, hogy ezen a ponton egy történelm i 
jelentőségű határvonalhoz érkeztünk. M ert ha Oroszországot 
szövetségesei másodszor is oly határozott és elu tasító  m ódon 
gáto lták  meg abban , hogy régi történelm i k ívánságát te lje 
sítve lássa és ha ez e lu tasítás ellenérték nélkül történt, akkor 
az orosz hatalom ra nézve semmi értelm e nem volt annak, 
hogy a nyugati ha ta lm ak  szövetségének legfontosabb érde
keit feláldozza. Mivel pedig az orosz korm ány az e lu tasítás 
u tán  éppen ezt a  szövetségi viszonyt erősítette meg, úgy
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1911 decemberben történnie kellett valaminek, ami ezt meg
indokolta.

A következő események azt m utatták, hogy az orosz 
kormány ekkor kapott szabad kezet Európa két beteg 
embere: a szultán és a monarchia ellen, melyekben nyugaton 
a német hatalmi politikának hű szövetségeseit látták.

Az orosz akció kezdetei.
Attól a perctől kezdve, hogy a cári orosz korm ány a 

keleti és délkeleti kérdésekben szabad kezet kapott, merész 
elhatározásaival és ténykedéseivel az európai politika egé
szére kiható politikát kezdeményezett, mely megállás nélkül 
rohant a háború felé.

Amíg Anglia egy nagy horderejű tárgyalást készített 
elő, melynek végpontjában egy angol-német flottaegyez
mény vagy az angol-német szakítás állott, addig Német
ország keleti határain a cári orosz birodalom a maga egész 
értejének a mérlegre vetésére kapott felhatalmazást, hogy a 
szakítás u tán  önvédelemre fegyverkező Német Birodalom 
erejét ellensúlyozza. Természtesen itt még nem található 
meg egyben a háborús elhatározás is, a további fejlemények 
azonban a háborút robbantották ki és ezért a szabad kéz 
biztosítása Oroszország részére oly felhatalm azásnak volt 
tekinthető, mely egyben a háborút jelentette.

Az angol-német tárgyalásokban, melyekről röviden meg 
kell emlékeznünk, az angol diplomácia sok ügyességet, a 
német diplomácia sok gyengeséget árult el, ami oda vezetett, 
hogy a tak tikában  erősebb angolok az egyenesebb, de körül 
nem tekintő, merev és hajlíthatatlan  németeket megnyerni 
nem tudván, nyilt szakításra kényszerítették.

A kérdés előzményei közé tartozik az, hogy az 1911 
július 25-iki angol flottamozgósítás hírére Tirpitz némöt 
tengerészeti állam'titkár augusztus 3-án a német partok 
védelmére német flotta szaporítását hozta javaslatba. Ezt 
egy törvénymódosítás (flottanovella) ú tján  gondolta elérhető
nek és hogy a közvéleményt a gondolatnak megnyerje, 
augusztus 26-án a javaslatot Vilmos császárnak elreferálta, 
ez pedig másnap megtartott ham burgi beszédében a német 
nép figyelmébe ajánlotta.

Ez a bejelentés Angliában hihetetlen aggodalmat kel
te tt és tápot adott annak a feltevésnek, hogy amidőn a brit 
kormány az angol-német 3 :2  (15 : 10 csatahajó) flotta
építési arányt betartja , ugyanakkor a német korm ány a 
meglevő 2 német csatadivizó mellett egy harm adikat akar 
építeni, tehát a megállapodást egyoldalúkig túllépve az 
Északi tengeren, az angol partokkal szemben fegyverkezik.
Háborús felelősség 23
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A hirtelen tám adt ellentét elsimítása végett — német 
javaslatra — H aldane angol miniszter érkezett Berlinbe 
(1912 febr. 8—11), hol a tárgyalások helytelen beosztással 
mindig más személyekkel folytak. Eltekintve attól, hogy 
Kiderlen külügyi állam titkár szabadságon volt, Haldane 
febr. 8-án Bethmann-Hollweg kancellárral tárgyalt, 9-én 
azonban a kancellár kihagyásával Vilmos császárral és Tir- 
pitz admirálissal, 10-én ismét a kancellárral. A tárgyalások 
nem eredményeztek konkrét megegyezést, mert a németek 
Angliától háború esetére semlegességet kívántak, mibe az 
szövetségesei meghallgatása nélkül nem egyezhetett bele, 
viszont ugyanakkor a flottanovellát is fenntartották, már 
pedig a kettőt együtt elérni nem lehetett. Az angol kormány 
erre továbbra is fenntartotta m agának a szabad kezet és a 
maga részéről egy angol flottanovellát fogadott el (március 
18), a német javaslatokat pedig elutasította (március 25).

Természetes, hogy ettől kezdve a b rit politika előtt 
F ranciaország  és O roszország szövetségének értéke a rá n y 
ta lan u l m egnőtt.

Csak a beavatottak tudták, hogy az angol-német tá r
gyalások idején H aldane Berlinben Cambon Gyula, Grey 
Londonban Cambon Pál francia nagykövetekkel tárgyaltak, 
a két Cambon fölött azonban ekkor már magasan kiemel
kedett az ú j francia miniszterelnöknek, a lotharingiai szár
mazású Poincaré Raym ondnak alakja, kinek nagyságánál, 
mellyel a gyönge G rey Edvárd fölött uralkodott, csupán az 
volt meglepőbb, hogy ugyanakkor Izvolszkij párisi orosz 
nagykövet előtt annyira kicsinnyé lett, hogy mindenben az ő 
tanácsait kérte és fogadta el. Amidőn február végén Poincaré 
közölte vele, hogy az angol-német megegyezésből semmi sem 
lesz, akkor Izvolszkij nyomban azt ajánlotta, hogy fűzzék 
szorosabbra Francia- és Oroszország szövetségét. Ugyan
akkor tehát, amidőn Poincaré maga vallotta meg Izvolszkij- 
nak, hogy Haldane berlini küldetése idején Grey hozzá 
fordult, ő pedig tiltakozott az ellen, hogy a  brit kormány 
Németországgal semlegességi szerződést kössön (Izvolszkij 
1912 december 5-iki jelentése Szaszonov orosz külügym inisz
terhez), ugyanakkor Izvolszkij nyomban észrevette, hogy a 
Németországgal meg nem egyezett nyugati hatalm aknak 
Oroszország tám ogatására szükségük lesz és hogy ennek 
ellenében nem tagadhatják  meg Oroszországtól azt, hogy a 
saját érdekkörében a kezdeményezés terére lépjen.

Milovánovics szerb, Gesov bolgár és Veniselos görög 
miniszterelnökök a balkáni orosz követek és a londoni Times 
levelezőjének közvetítésével akkor már érintkezésben voltak 
egymással és 1912 március 13-án már létrejött a szerb-bolgár 
szövetség, melyhez m ájus 29-én Szófiában Görögország is

■í
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csatlakozott. Az így megalakult Balkán Szövetség védőjévé 
II. Miklós orosz cár lett; a szövetség éle a három állam föld
rajz i elhelyezkedése folytán Törökország ellen irányult, 
H artwig belgrádi orosz követ azonban belevétette azt a pon
tot, hogy külső akadályok esetén a szövetségesek Ausztria- 
Magyarország ellen fognak fordulni.

Midőn Poincaré francia miniszterelnök 1912 nyarán 
Pétervárra látogatva Szaszonov orosz külügyminiszternél 
a  szövetséglevelet először megismerte, felkiáltott, hogy ez az 
európai háborút jelenti, aminthogy az orosz kezdeményezés 
valóban azt is jelentette. Ahelyett azonban, hogy tiltakozott 
volna ellene, július 14-én Párisban a francia és orosz vezér
karok ú j egyezményt kötöttek, amiről Szaszonov a július 
6-idiki baltiszkij porti találkozáson Bethmann-Hollweg 
német kancellárt, Miklós cár pedig Vilmos császárt teljes 
homályban hagyták.

Az első Balkán Szövetség tragédiája.
Sohasem szabad szem elől tévesztenünk azt, hogy az első 

Balkán Szövetség a török uralom alatt sínylődő balkáni 
keresztény nemzetek felszabadítása végett alakult meg és 
hogy ezzel oly népszerű gondolat szelét fogta vitorlájába, 
mellyel szemben az ottomán státuszkvó fenntartása, tehát 

, az elnyomás és szolgaság védelme abszolút könnyűnek 
találtatott.

A bécsi korm ány tehetetlenül nézte a szláv-orosz táma- 
I dás ú tjában  álló török hatalom nak mérhetetlen összeomlását, 

mert az ellen a régi doktrinák alap ján  tenni már semmit 
i sem lehetett.

A Balkán Szövetség tüneményes győzelme a csapatok 
vitézségén, a felszabadított lakosság lelkesedésén és a török 

í hadsereg magára m aradásán kívül ennek volt köszönhető.
A háborút a súlyos követelések elé állított Porta maga 

i üzente meg 1912 október 17-én, 22-én azonban a  török csa- 
[ patok már döntő vereséget szenvedtek Kirkkilissze mellett,
; novem ber 2-án Lüleburgasznál és a bolgár csapatok  a Csa- 

taldzsa vonal előtt, K onstantinápoly  utolsó védővonalánál 
i á llo ttak ; alig két hét a la tt az európai tö rök  hatalom  k á rty a 

várkén t összeomlott.
Törökország fegyverszünetet kért (1912 dec. 3 — 1913 

t febr. 3), amelynek elteltével a háború ismét k iú ju lt és vala- 
[ mennyi balkáni török erőd elfoglalása u tán az 1913 május

30-diki londoni békeszerződésben ért véget, amelyben Török- 
> ország az Enos-Midia vonaltól nyugatra minden területet, 
í ideértve D rinápolyt és Kandia szigetét is, a szövetségeseknek 

engedett át.
23’
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H a mégis olyan keveset beszélnek erről a londoni béke- 
szerződésről, am ely a félezeréves török uralom nak véget 
vetett, annak az okát nem abban kell keresnünk, hogy a 
Balkán Szövetség gondolata nem érdemelné meg a kellő el
ismerést, hanem abban, hogy a felszabadítás gondolata 
mögött egyéb gondolatok is rejtőztek, melyek nagyobb hord
erejűkkel a londoni békeszerződést is eltemették.

A felszabadítás ugyanis csak az egyik vezető gondolata 
volt a Balkán Szövetségnek; ennek a gondolatnak az értékét 
az rontotta le, hogy a Balkán Szövetség legfőbb védelmét 
az orosz kormány vállalta el, mely a Balkán Szövetséget csak 
eszköznek tekintette a maga hatalm i céljainak megvalósí
tására és ezzel a szabadság népszerű gondolata fölé helyezte 
a hatalm i célokért megindítandó háború gondolatát.

Berchtold gróf közös külügym iniszter a szláv-orosz elő
nyomulás ellen védekezve augusztus 19-én Sinaiába láto
gatott, október 21—23. pedig San Rossoréban San Giuliano 
marchese olasz külügym iniszterrel és Jagow római német 
nagykövettel keresett találkozást. A hármasszövetség tehát 
egyöntetű eljárást keresett és ehhez az eljáráshoz igyekezett 
megnyerni egyetlen szövetségesét, Romániát is.

Az így megalkotott középeurópai nagy érdekközösség 
azonban csak látszólag m utatott erőt és egységet azokkal a 
külső viharokkal szemben, amelyek Oroszország, Francia- 
ország és Anglia felől elemi erővel tám adtak. Oroszországnak 
nyert ügye volt, mert szövetségesei győztek és nagy terüle
teket foglaltak el; Poincaré francia miniszterelnök Orosz
országnak segítve, Izvolszkij befolyására, felvetette „az 
abszolút érdektelenség“ elvét, ami a  balkáni győzőknek sza
bad foglalást jelentett; végül Asquith angol miniszterelnök 
kijelentette, hogy „a szövetségesek nem fognak megrabol- 
ta tn i szerzeményeiktől“.

H a most közelebbről megnézzük az első balkán háború 
technikai felépítését, akkor abban az egyensúly teljes h iá
nyát vesszük észre, ami a helyzet és az egész Balkán Szövet
ség felborulásához vezetett.

A bolgárok ugyanis teljes haderejökkel a törökre vetet
ték magokat és öntestükkel zárták  el a trákiai félszigetet 
tengertől tengerig, m iáltal a török hatalom rettentő csapá
sait m agukra véve a háború egész terhének viselése követ
keztében a legtöbbet veszítettek. Ugyanakkor a szerbek és 
görögök a bolgároktól légmentesen elzárt útvonal mögött 
m aradt, m agárahagyott török helyőrségeket szerelték le, mi 
a legtöbb esetben nem is igényelt nagyobb áldozatot. Csak 
így vált lehetővé az, hogy a szerbek és görögök aránytalanul 
nagy területeket tud tak  megszállani Dalmácia és Szaloniki 
között.

\
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Amíg tehát Oroszország éberen őrködött védenceinek 
szabadsága fölött és ebben a nyugati hatalm ak támogatták, 
addig a szerbek egész Albániát megszállották és Olaszország, 
amely eddig Albániát Ausztria-Magyarországtól féltette és 
a boszniai válság idején Belgráddal együtt a monarchia 
ellen foglalt állást, most váratlanul a szerbek ellen fordult 
és maga kérte a hármasszövetség szerződésének m egújítását, 
ami 1912 december 5-dikén meg is történt. Mivel Bethmann- 
Hollweg kancellár a német birodalmi gyűlés előtt december 
2-án úgy nyilatkozott, hogy Németország egy harm adik 
(orosz) oldalról jövő tám adás ellenében Ausztria-M agyar- 
ország oldalán fog állani, Oroszország a galiciai határra  
előretolt csapatait visszarendelte és ezzel az európai háború 
veszélye véget ért.

Hogy ez a veszély m ilyen nagy volt, az leginkább onnan 
á llap ítha tó  meg, hogy Poincaré franc ia  m iniszterelnök 
Oroszország fegyveres tám adásá t biztosra vette és mivel 
ezen bizonyosság elől k itérn i nem  lehetett, a  Franciaország 
ellen irányu ló  német tám adás ellen Anglia szövetségét igye
kezett — m inden áron — biztosítani.

Hogy ezt a minden áron való kifejezést szó szerint kell 
vennünk, azt mi sem m utatja inkább, minthogy megelége
dett azzal, hogy a kérdés elől kitérni akaró G rey 1912 novem
ber 22-én magánlevélben Ígérte meg a fegyveres támogatást. 
Erről a magánlevélről még az állam titkár bizalmas barátai 
sem tudtak, annál kevésbbé minisztertársai és még kevésbbé 
az angol parlament. Az is kérdés tárgyát képezheti, hogy egy 
magánlevél milyen mértékben b ír kötelező erővel korm á
nyokra és államokra, melyek annak létezéséről mit sem tu d 
nak: látni fogjuk azonban, hogy Franciaország ezen magán
levél birtokában 1914 augusztus elején emberfölötti erővel 
csikarta ki Anglia részéről a hadüzenetet és hogy Grey 
magánlevelét a Brit Birodalomnak kellett beváltania.

Poincaré azért sietett azt megszerezni, mert 1912 novem
berben Oroszország tám adását várta és ebben az esetben a 
német hadsereg tám adásától félt. A brit korm ány már a 
Haldane misszió kudarca után Belgiumban kereste a had
működési alapot és Bridges bruxellesi angol katonai attaché 
1912 április 23-án oly egyezményt írt alá Jungbluth belga 
vezérkari főnökkel, mely szerint angol részről hat gyalog
hadosztály és nyolc lovasdandár lép partra  Belgium védel
mére. Az angolok a megerősített Anvers kikötővárost jelöl
ték meg hadműködési alapul, míg a belga hadsereg hat had
osztálya Monsnál a francia hadsereghez csatlakozva, háború 
esetén Namur és Liège vonalán, Belgium keleti részében 
állott volna fel.

Amíg így a nyugati frontvonal kiépült, addig a hármas-
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szövetség egysége folytán keleten a helyzet Oroszország 
hátrányára tolódott el, mire Berchtold gróf — az olaszok 
ügyesen átengedték neki a kellemetlen kezdeményezést — 
azzal a javaslattal lépett elő, hogy ha a balkáni nemzetek 
győzelmének erkölcsi a lap já t fajtestvéreiknek a török u ra
lom alól való felszabadítása képezi, akkor ezzel az elvvel 
össze nem egyeztethető az az eljárás, hogy a szabadságra 
törekvő albán nemzet szerb uralom és elnyomás alá kerüljön.

A nagyhatalm aknak Londonban Grey elnöklete a latt 
tanácskozó réunionja ez ellen a beállítás ellen semmi érvet 
nem talált és december 17-iki első ülésében Albánia állami 
önkorm ányzatát elismerte; a hatalm ak felhívása után a 
Balkán Szövetség kormányai, köztük tehát Szerbia is, 
december 23-án Törökország megbizottainak átnyújto tt 
békefeltételeikből A lbániát kirekesztették.

A szerb korm ány  erre A lbániából visszarendelte csa
pa ta it, azok pedig M acedóniába vonulva egyenesen az ezer
nyi sebből vérző bolgárok ellen vonultak , hogy a retten tő  
vérá ldozatban  m eggyengült bolgár hadseregtől bolgár Ma
cedóniát e lragad ják  és A lbán iáért szövetségeseik rovására  
k árpó tlást keressenek.

A helyzet M acedóniában úgyis vitás volt, m ert novem 
ber 8-án a görög és bolgár csapatok egyszerre érkeztek  
Szaloniki elé, m elyet m indkét korm ány m agának  igényelt.

A görögök fél nappal előbb érkezvén, a városba zárkóz
tak  és védő állásba helyezkedtek.

A Balkán Szövetség egysége és ereje megszűntnek volt 
tekinthető.

Az orosz revanche.
A második Balkán Szövetség.

A cári orosz kormány kezdettől tisztában volt azzal, 
hogy a bálkáni háború európai háborút fog kiváltani; a 
kezdeményezés ú tjá ra  lépve, a nyugati hatalm aktól nyert 
szabad kéz birtokában nem akart nyugodni addig, míg cél
já t, am elynek ú tjában  Ausztria-Magyarország és Török
ország feküdtek, el nem éri.

Már a szerb-bolgár szövetség megkötésekor. 1912 m ár
ciusban megjelent orosz hadseregparancs akként hangzott, 
hogy „a mozgósítás elrendelését az Ausztria-Magyarország 
ellen megindítandó ellenségeskedés rögtöni megkezdésére 
vonatkozó parancsként kell értelmezni“.

A francia korm ány azonban a súlyos kölcsönökkel fenn
tarto tt orosz szövetséget nem a monarchia ellen akarta érté
kesíteni, amelytől semmit sem tartott, hanem Németország 
ellen, amelynek haderői háború esetén Franciaország ellen
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vonultak. Poincaré tehát 1912 aug. 9—16. Pétervárra és 
Moszkvába látogatott, a francia és orosz vezérkari főnökök 
pedig aug. 31-iki krasznóje szelői tanácskozásukon abban 
állapodtak meg, hogy a francia-orosz szövetséglevelekben 
előforduló védelmi háború kifejezést „nem olyan háború
ként kell értelmezni, amely védelmi módon vivatik. H atá
rozottan kijelentik, hogy az orosz és francia hadseregek 
részére az a feltétlen szükség forog fenn, hogy erőteljes 
offenzivát kezdjenek, és pedig amint lehet, egyidejűleg, az 
egyezmény 3. §-ának megfelelően, mely szerint „a két szövet
séges hatalom haderői teljes nyom atékkai és a legnagyobb 
gyorsasággal tűzbe vivendők" “.

Az október 13-iki orosz hadseregparancs a franciák 
m egnyugtatására valóban úgy szólt, hogy „legmagasabb 
helyről jött parancs értelmében a mozgósítás kihirdetése 
egyúttal a Németország elleni háború kihirdetését is jelenti“ . 
Nikolajevics Miklós orosz nagyherceg pedig a francia had
gyakorlatokra utazott és francia földről vizsgálta Metz felé 
a távolságot, mire a franciák megnyugodtak abban, hogy 
Oroszország háború esetén Berlin ellen vonul. Mivel pedig 
a balkáni események folytán a háború előszele már érez
hető volt, Poincaré Anglia támogatásához folyamodott. 
Ennek lett eredménye a november 22-iki magánlevél, amit 
azonban fegyveres készülődések Anglia részéről nem kísér
tek. Az április 23-iki bruxellesi egyezményben Anglia inkább 
a tengerpart védelmére törekedett, júniusban pedig a flottát 
is azért csoportosította át, hogy a francia tengeri haderőt a 
Földközi-tengerre telepítse, hol az a brit birtokokat is köte
les volt megvédeni, míg a brit szigetek körül összevont brit 
csatadiviziók az Északi tengeren kívül az A tlanti-Óceánnak 
is uraivá lettek.

E szerint a  helyzet lassankin t akkén t a lak u lt át, hogy 
am íg az oroszok a  francia  korm ányt E lszász-Lotaringia el
vételére b íz ta tták , addig az angolok félelmes haderővel u ra l
ták  az a tlan ti vizeket; francia-ném et háború  esetén O rosz
ország feloldva érezte m agát kötelezettségei alól és Berlin 
helyett Bécs ellen fo rdulhato tt, a b rit korm ány pedig csupán 
egy m agánlevélben ígért védelm et F ranciaországnak, ha 
Ném etország m egtám adná.

Oroszország ezek u tán  abban  a  hitben, hogy a franciák  
m egnyugtatására  eleget tett, a  m onarchia ellen fordult.

1912 november elején — tehát Nikolajevics Miklós nagy
herceg franciaországi látogatásával és Poincaré harcra- 
készülésével egyidőben, arról érkeztek jelentések, hogy 
Oroszország Galicia felé tolja előre csapatait, ami Bécsből 
ellenrendszabályokat váltott ki és november 16-án elrendel
ték a galíciai helyőrségek megerősítését.
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Ugyanakkor azonban az orosz korm ány a balkáni fron
ton sem m aradt tétlen, sőt előre sejtvén azt, hogy a galíciai 
határon felgyűlt felhőket el fogják oszlatni, tevékenységé
nek súlyát délen helyezte el.

Arról értesülvén, hogy Románia semlegessége fejében 
Dobrudzsát igényli, Carol trónörököst orosz tábornaggyá 
nevezte ki és valóban sikerült neki a román igényekkel fog
lalkozó réuniót Pétervárra hívni, úgy hogy Románia Péter- 
várról kapta meg Szilisztriát. Amíg Conrad vezérkari főnök 
a rra  vigyázott, hogy a szerbek és montenegróiak kiürítsék 
azt az Albániát, amelynek birtokára Olaszország pályázott, 
addig a Zmeibundhoz ragaszkodó Maiorescu román miniszter 
háta mögött Take Jonescu vezetése alatt oroszbarát párt ala
kult, melynek vezére Párisban Poincarénak ígért szövetséget. 
A bukaresti német és osztrák-m agyar követ jelentések 1913 
jan u ár óta rendszeres és jól pénzelt orosz propagandá
ról számoltak be, úgy hogy Románia szövetségének megtar
tása és elnyerése érdekében valóságos versengés tört ki egy
részt Berlin és Bécs, másrészt Pétervár között. II. Vilmos csá
szár a bukaresti Hohenzollerneket akarta  támogatni, kik híven 
állottak a Német Birodalom oldalán; Ferenc Ferdinánd trón
örökös és bizalmi emberei, Conrad és Czernin gróf bukaresti 
követ Románia szövetségi kötelezettségeinek teljesítésére épí
tettek; Oroszország Szilisztriát szerezte meg Romániának és 
rubeljeit egyre nagyobb tömegben gurította Bukarest felé, 
hol azok kedvező elhelyezkedésre találtak.

Alig hogy a pétervári réunion Szilisztriát 1913. április
9-dikén Romániának Ítélte oda, félévi tárgyalás után, június 
1-én Szalonikiban létrejött a bolgárellenes szerb-görög szövet
ségi szerződés is, melyhez a bolgár Szilisztria elvétele miatt 
Románia is csatlakozott.

Ez a második Balkán Szövetség talán még sokkal nagyobb 
mértékben a kettős monarchia ellen volt irányozva, mint az 
első. Amint az első pillantás a térképre meggyőz bennünket 
arról, hogy a míg Bulgária, Szerbia és Görögország szövetsége 
Törökország felé tekintett, addig Románia, Szerbia és Romá
nia közrefogták ugyan Bulgáriát, de ugyanakkor az orosz be
folyás vonalát a monarchia és épen Magyarország határai 
mentén a moldvai határoktól Dalmáciáig hosszabbították meg.

Egyelőre természetesen Bulgária ellen fordultak, mely
nek lefegyverzése néhány hét alatt megtörtént, sőt a törökök 
is visszavették D rinápolyt, mire a bolgár korm ány békét kért 
és így jö tt létre a bukaresti békeszerződés, mely egyben a 
m ájus 30-diki londoni szerződést is pótolta és az egész Balkán 
félszigetet átalakította.

Oroszország útm utatása szerint Romániát Dobrudzsában, 
Törökországot D rinápolyban, Görögországot Szalonikiben

om
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kárpó to lták , B ulgária m indhárom  terü lete t, m elyért anny i 
vért ontott, elveszítette. Mivel a tö rökök tisz tában  voltak  az
zal, hogy az orosz politika  B ulgáriával együ tt a Porta ellen is 
irányu l, a két szomszéd csakham ar m egegyezett és a közös 
sors jó  viszonyt terem tett közöttük. A ném et diplom ácia 
súlyos tak tik a i h ibát követett el, m ikor B ulgária ellenében 
északon Hohenzollern K ároly rom án fejedelem , délen pedig 
H ohenzollern Zsófia görög k irá lyné  védelm ére kelve a bolgár 
anyaország egy részét R om ániának, Szaloniki u tán  pedig 
K avalát is a görögöknek ad ta  és B ulgáriát az egei k ikötőktő l 
e lzárn i törekedett.

Még ennél is nagyobb zavart kelte tt a független A lbánia 
k irá lyság  felállítása, m ely életképtelen állam i a lak u la t volt 
és k irá lya, W ied Vilmos herceg, W ied Erzsébet rom án k i
rályné rokona, csak külfö ld i kölcsön segítségével tu d ta  elfog
laln i a trón t, a m ely ellen olasz pénzzel és tám ogatással 
Esszád pasa fogott fegyvert.

A legnagyobb zavart azonban a szerb kérdés okozta mert 
a szerbek Albániából kivonultak ugyan de annak északi és 
keleti határait továbbra is megszállva tartották. N ikita mon
tenegrói k irály azután sem hagyott fel Skutari ostromával, 
m iután azt a londoni réunion Albániához tartozónak nyilvá
nította és Montenegró partja it zár alá vette. Április 23-dikán 
végre diadallal vonult be az Esszád pasától védett és elárult 
várba, hol a bécsi korm ánynak 30-dikán lejáró ultim átum a 
várta őt, mellyel Skutari átadására szólították. N ikita az 
utolsó napon, 29-dikén jelentette ki készségét a vár átadására, 
ettől kezdve azonban a szerbek haragja Bécs és Ferenc Fer- 
dinánd trónörökös ellen fordult, kit a katonai párt fejének 
tartottak, de ki ultim átum ával Olaszország aspirációit moz
dította elő, mely Albánia birtokára vágyott. A usztriának 
csak a fellépés tövise m aradt meg: a novibazári szandzsák 
Szerbia és Montenegró birtokába került, a melyek között 
csakham ar megindultak a tárgyalások egy nagy szerb biro
dalom megalkotása iránt is, Oroszország támogatásával.

Horváth Jenő.



Vegyes közlemények. — Divers.

M o r le y  l o r d  é s  T i s z a  I s í v á n  f e l e l ő s s é g e .

Szász Zsombor érdemes tanulmánya, mely a Magyar Szemle márciusi 
számában napvilágot látott, kérdést tesz fel és párhuzamot von meg a 
háborús felelősség kérdésében, anélkül, hogy a kérdésre választ adna 
és a párhuzamot megvilágítaná. Legyen szabad e helyen megkísérelnünk 
feleletet adni felvetett kérdésére és végigvezetni az általa felállított pár
huzamot.

Szász cikkének anyagát Morley lord angol miniszternek saját le
mondásáról írt feljegyzései adják, melyek könyvalakban is megjelentek 
és az angol, amerikai és német sajtó révén a közelmúltban mindenütt 
beható méltatásra találtak. Szász érdeme, hogy azt a magyar közvéle
mény előtt is bemutatta; most jelenik meg egész terjedelmében folyó
iratunkban.

Morley emlékiratával kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogy ha 
Morley le tudta vonni helyzetének következményeit, akkor a háború 
ellenzése miatt Tisza Istvánnak is le kellett volna vonnia őket és le kel
lett volna mondania; angol és amerikai történetírók és politikusok 
ugyanis ebben konstruálják meg Magyarország háborús felelősségét és 
ebben foglalta össze nézetét Schmitt csikágói professzor a Magyar Kül
ügyi Társaságban tartott előadásában is.

Erre a kérdésre kíséreljük meg az alábbiakban megadni válaszun
kat, mert Szász a felvetett kérdést és párhuzamot nem fejezte be.

Schmitt professzor előadására legyen szabad megjegyeznem, hogy 
ő és azok az elvbarátai, akik ma is velünk szemben és azok oldalán 
foglalnak helyet, akik abban tetszelegnek maguknak, hogy a háború 
befejezése után is ellenségeink maradtak, érveléseik felépítésében jó
részt a belgrádi ultimátum átadását követő napok diplomáciájára építik 
érveléseiket és nem szívesen ismerik el azt, hogy a tárgyalások mögött 
már az előzményektől megadott helyzet figyelembe vétele nélkül vég
érvényes döntés nem remélhető. Tisza tehát parlamenti formák szerint 
hibás lehetett azért, hogy helyét 1914. júliusban el nem hagyta; követ
kezésképen idegen szemszögből tekintve nem lehet őt a háborút ellenző, 
csupán egy — Morley lorddal ellentétben — a hatalom megtartása ér
dekében álláspontját megváltoztató kormányférfinak tekinteni.

Amennyiben azonban angol és amerikai körök ezen a nézeten van
nak, ez a nézetük helytelen és tarthatatlan, amint nézetem szerint helyt 
nem álló az egybevetés Morley lord esetével sem.

A brit kormány irányítása ugyanis nem Morley lord, hanem As
quith miniszterelnök kezeiben nyugodott, míg Tisza István a magyar 
kormány élén annak egész irányítását vitte. Morley helyét e szerint nem 
volt nehéz egy másik tárcaminiszterrel betölteni, Tisza helyére azonban 
olyan embert kellett volna keresni, aki az ő felfogásával ellentétben a 
háború mellé áll, vagy pedig, ha Magyarország közvéleménye Tisza 
mögé áll és a bécsi körökkel szembefordul, akkor tovább menni a kö-
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vetkeztetésben és számolni azzal, hogy Magyarország a kettős monar
chiából kiválik. Ebben az esetben földrajzi helyzeténél fogva nem ma
radhatott volna semleges és szövetségeseivel szemben ellenségeihez kel
lett volna csatlakoznia.

Az első eset azt a kérdést veti fel, vájjon helyesebb-e, hogy Magyar- 
országnak 1914-ben olyan miniszterelnöke volt, aki a háborút ellenezte, 
vagy pedig helyesebb lett volna-e, ha lemond és helyét a háborút he
lyeslő miniszterelnök foglalta volna el. Azt hisszük, abban a szomorú 
helyzetben, amelybe Magyarországot a trianoni szerződés taszította, a 
lesújtott nemzetnek lelkierejét fokozza és nem gyengíti az a tudat, 
hogy kormányának feje az egyetlen felelős államférfi volt egész Euró
pában, aki a háborúnak nyiltan ellene mondott.

Ha viszont Magyarország közvéleménye a háborút ellenző, de a 
kormány éléről eltávolított miniszterelnöke mögé sorakozva hadat üzen 
annak a felfogásnak, hogy háborúba megy, akkor az a kérdés merül 
fel, hogy semleges tudott volna-e maradni egy olyan háborúban, melyet 
nála nagyobb erők az ő területén fognak megvívni és az ellenséghez 
csatlakozva nem kellett volna-e fegyveres ellenállás nélkül elfogadni 
tőle ugyanazt a békeszerződést, melynek körvonalai 1914-ben már adva 
voltak?

Azzal a megállapítással tehát nem lehet megelégednünk, hogy Tisza 
helyét megtartva nem tett eleget a parlamenti formáknak.

Nem szabad szem elől tévesztenünk azt, hogy a parlamenti for
mák be nem tartása nem egyenlő nemzetközi szerződések megsértésé
vel. Tisza esetében tehát szerződésszegéshez hasonló súlyos ténykedés
ről nem lehet szó, sőt ellenséges oldalról éppen azt vetették szemére, 
hogy hű maradt a német szövetséghez, tehát még ellenséges oldalról is 
elismerték, hogy szerződési kötelezettségeinek eleget tett.

Hozzá kell tennünk azt, hogy Tisza sem uralkodójának, sem a 
parlamentnek bizalmát el nem veszítette, az pedig, hogy a nála nagyobb 
rangban nem lévő közös külügyminisztertől eltérő nézeten volt, nem 
volt elég ok arra, hogy helyét az uralkodó és a többség bizalma ellenére 
oda hagyja.

Hogy nem csupán a pillanatnyi, hanem a tárgyalások mögött már 
kialakult európai helyzet legalább is olyan mértékben latba esett, mint 
az, hogy a különböző kormányok 1914. július végén mit csináltak, azt 
mi sem bizonyítja inkább, mint hogy Magyarország akkor olyan táma
dás előestéjén állott, amelynek — mint Bryce lord az angol felsőházban 
mondotta — Magyarország a Német Birodalom fegyveres támogatása 
nélkül áldozatul esett volna.

Tiszának tehát tudnia kellett azt, hogy ez a veszély legalább is 
olyan nagy, hogy az az ő további megmaradását a parlamenti formák 
ellenére is megköveteli és hogy az Németország fegyveres támogatása 
nélkül el nem hárítható.

Szerény véleményünk szerint amennyiben Tisza helyén maradt, 
Conrad tábornoknál jobban értékelte az orosz támadás veszedelmét, mint 
a szarajevói merénylet megbosszulását; meg volt győződve arról, hogy 
az orosz támadás elháríthatatlan, hatalmas és kimenetelében végzetes 
lehet; ígéretet kapott arra nézve, hogy Németország e támadás ellen 
fegyveres támogatást nyújt és ennek a magyar nemzetre nézve sorsdöntő 
támadásnak elhárítása végett helyén maradt.

Amíg Morley lord lemondása tehát mit sem változtatott a brit 
kormány helyzetén és politikáján, addig az ellenség Tisza el nem távo
zását a fegyveres védelem sikere és az orosz hatalom összeomlása miatt 
kárhoztatta, mely Magyarország felosztásának — orosz győzelem esetén 
— hathatós garanciája volt. Innen a támadás pergőtüze és az ellenséges 
propaganda felsorakozása Tisza ellen 1916-tól kezdve az osztrák vörös
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könyvnek 1919-ben történt közzétételéig. Innen a vád, hogy miatta és 
általa tört ki a világháború. Innen a megállapítás, hogy emiatt szenvedte 
el a « igazolt halált. És innen a kifogás is, az egyetlen vád, amely az 
osztrák vörös könyv közzététele után megmaradt, hogy a magyar nem
zet élethalálharcának előestéjén nem adta át helyét egy talán az ellen
ség szempontjából alkalmasabb embernek, hanem helyén maradt és a 
nemzet önvédelmi harcának élére állott.

Horváth Jenő.

M ó r  le y  l o r d  e m l é k i r a t a i  a  v i l á g h á b o r ú  k i t ö r é s é r ő l .

1914. augusztus.

II.

Hétfő, augusztus 3. — Reggeli után megírtam levelemet Asquith- 
hoz, leírtam a Privy Concil Officeban és elküldtem neki.

M. I. Asquithnak
Augusztus 3, 1914.

Kedves Asquithom,
Amint óhajtotta, egy éjjelen át gondolkodtam lemondásom fölött 

és arra törekedtem, hogy komoly határozatot hozzak.
A dolog világos. Semmi sem lehet olyan végzetes a jelen körülmé

nyek között, mint egy véleményekben megoszlott kabinet. Grey kifej
tette a lényeges különbséget a semlegesség két szempontja között a jelen 
esetben. Hát én sajnálom, hogy én az egyik oldalra hajlom, három vagy 
négy vezető kollégám pedig a másik út felé hajlik. Mivel ez így vau, 
semmi haszonnal nem lehetek az ő elhatározásaikra és jelenlétem csak 
zavarólag hathat az energiák egyesítésére, a buzgó és meggyőződéses 
egységre, amelyek nélkülözhetetlenek. Emlékezik ön Peel híveinek Pal
merston kabinetjébe való lépésére a krimi háború alatt: beléptek és 
két-három nap alatt lemondottak. Ha elhagyjuk a semlegességet, attól 
félek, két-három nap alatt olyan életbevágó kérdések fognak felmerülni, 
amelyek az én jelenlétemet unalmassá és ártalmassá tehetik.

Ezért arra kérem önt, hogy bocsásson el engemet. Ma a titkos ta
nácsülés után a (királyi) Palotában, bejövök a kabinetbe. De nem fog 
már érinteni az, amit ott (a kabinetben) határozni fognak.

Elhiheti, hogy ezt szívből érzett fájdalommal írom.
Mindig az ön

M-je.

Titkos tanács (ülés) a Palotában és beszélgetés a királlyal. Semmi 
különleges nem történt, bár ő érezte, mi történik. Azután a kabinetbe. 
Láttam Lloyd Georget és mondottam neki, hogy elküldtem lemondáso
mat. Elcsodálkozott: „De az ön távozása bennünket, akik nem megyünk, 
nagy zavarba fog hozni.“ Ezen igazán különös megjegyzésre érdemle
ges választ adtam. Azt kérdezte, fontolóra vettem-e a hirt, hogy Német
ország Belgiumon erőszakot akar elkövetni stb. „Igen“ — mondottam — 
„és elég rossz, de szerintem nem a háború az egyetlen válasz és ez nem 
változtatja meg az én ellenzésemet a francia ententepolitikával és annak 
kiterjesztett alkalmazásával szemben.“ Azt mondotta, hogy az megvál
toztatta Runciman és az ő magatartását. Az volt a benyomásom, hogy 
ő a napot szokásos reggeli beszélgetésével kezdette meg az admirálitás 
kiváló condottierejével, revideálta számításait, amihez különben teljes 
joga volt; feladta álláspontját, hogy átevezzen, amint 1911-ben a „Pan-
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ther“ ügyben tette, a kalandos politikához; és Németországnak Belgium
hoz intézett ultimátumában ehhez elegendő mentséget talált. Restelném 
magamat a szeretetnek ezen hiánya miatt, bármely más kollégám helyé
ben, kivéve Churchillt és talán a Lord Kancellárt. De ha háború lesz, 
Winston meg fogja verni Lloyd Georget, ez utóbbinak minden okos szá
mítása ellenére.

Akkor megérkezett a miniszterelnök, komoly vonásokkal rendszerint 
megzavart arcán. Másodrendű, vegyes ügyekkel kezdtük (a tanácsko 
zást), már elfeledtem (mivel). Azután a miniszterelnök székén (mellettem) 
összeszedte magát és így szólt szigorú hangon és tekintettel:* — „Be kell 
jelentenem a Kabinetnek, hogy ma reggel négy tagjának lemondó leve
lét vettem kézhez. Burnsét már mindnyájan hallották az este. Ma ugyan
azt hallottam attól, aki közöttünk a legöregebb, a kormány erkölcsi te
kintélyének támaszától. . .  Ezen a kettőn kívül elveszítjük Simont és 
Beauchampot. Arról értesülök, hogy a kabinetben még többen, talán a 
többség, osztják nézeteiket, bár nem követik most az ő lépésüket. Az
után azt mondották nekem, hogy pártunk többsége az alsóházban ugyan
azon irány felé hajolnak. Ha tehát azok a körülmények, melyekbe az 
ország került, közönséges természetűek volnának, az én eljárásom egé
szen tiszta és világos volna. Nyomban a Királyhoz mennék és arra kér
ném, keressen más Minisztereket. De a nemzet helyzete messze van a 
közönségestől és nem tudom elhinni, hogy a másik pártot olyan embe
rek vezetik vagy olyan emberei vannak, akik képesek a helyzettel meg
birkózni. Akkor természetesen eszembe ötlik a koalíció gondolata, de a 
koalícióknak sohasem volt jó végük a mi történelmünkben. Nem néz
hetnék reményteljesen ezen irány felé. ön (vagy én) talán képezhetnénk 
egy részleges koalíciót. Mindenesetre kötelességem helyzetemet világosan 
feltárni a kabinet előtt.“

Rám néztek, mintha várták volna, hogy mondjak valamit. Termé
szetesen és a legőszintébben kifejeztem részvétemet a miatt, hogy az 
óra nehézségeit még jobban megnöveltem és megismételtem reggeli le
velemben tett pontjaimat. Miért küzdjek örökké YVinstonnal (akire atyai 
jósággal tekintettem rá) anélkül, hogy egy hasznos szót tudnék mondani.

Ha csatlakoznék és maradnék, úgy járnék, mint a peeliták, akik 
Palmerston kabinetjéből két vagy három nappal azután léptek ki, hogy 
beléptek. Féltem, hogy kérni kell a miniszterelnököt, ragaszkodjék leve
lemhez. Simon követett; röviden, de nagy megindultsággal, reszkető 
ajakkal és szemeiben könnyekkel. Ő még erősebb volt, mint én. Beau
champ azt mondotta, kötelességének érezte hozzám csatlakozni. Lloyd 
George, különösen reám célozva, ellenvetéseket tett. Creeve a lordok há
zában levő szánalmas helyzetéről panaszkodott, ha Beauchamp és én 
nem leszünk ott és megjegyezte, hogy nem tudná magát oly kormány 
tagjaként elképzelni, amely nem túlnyomóan és nem lényegben libe
rális — amit teljesen elhiszek neki. Grey, nyomott érzéssel és halk han
gon azt mondotta, mennyire bántja, hogy ő az oka ennyi ellentétnek és 
zavarnak barátai között. Különben majdnem elfeledtem megemlíteni, 
hogy Asquith felhívásának elején azt mondotta, emelkedett hangon, 
miszerint semmi sem bírná rávenni őt, hogy Greytől elváljék.

Azután minden további ceremónia nélkül elváltunk, olyan valami 
meghatározhatlan módon, amilyen kabinetek gyakran szétszóródnak, 
miután bennünket hármunkat lemondottaknak vettek. így végződött az 
én utolsó minisztertanácsom, 28 évvel az első után. Beauchamp magá
val vitt az ő otthonába; ritkán éreztem oly nagy megkönnyebbülést, oly 
könnyűséget szívemben — annyi feszült nap reakciójaként. Házigazdám

* Később elolvastam Burnsnak azt, amit Asquith mondott és ő azt 
„csodálatosan helyesnek“ találta.
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azt mondotta, neki ugyanaz az érzése. Utódainkról beszélgettünk. „Ki 
veszi át az ön hivatalát?“ kérdezte. Nevetve válaszoltam: „Körültekintve 
a lordok házában, senkit sem látok, csupán elődeimet.“ „Hogyan tud
nám én elfoglalni az ön helyét, mikor nézeteim ugyanazok, mint amilye
nekért ön eltávozott?“

Lunch után egy órára pihenni mentem a klubba; azután a lordok 
házába, hol mindenki arról beszélt, mint fejtette ki Grey „meggyőzően“ 
az ő álláspontját. Semmi sem történt a lordok házában és én nemsokára 
otthon találtam magamat, a fákkal, a zöld füvekkel és a szabad éggel 
együtt.

Késő este Burns keresett fel. „Hallotta már a hirt? Simon ma dél
után rábeszéltette magát a miniszterelnökkel és utána Beauchamp is. 
így ön és én csupán ketten vagyunk!“

Amint látom, Asquith a részleges koalicióval Pitt 1804-diki esetére 
gondolt. Időleges együttműködés a háborúval kapcsolatban, közbén be
szélgetések és konferenciák a Home Ruleról, az Amending Biliről stb„ 
amelyek pártbeli formai kötelességekké érhetnek meg. A régi liberaliz
mus megtette a magáét, és eljött az ideje, hogy a birodalom határait 
megváltoztassák és a régi tüzeket újakkal cseréljék meg.

III.
Kedd, Augusztus 4. — Reggelinél asztalomon találtam a szokásos 

meghívót a minisztertanácsba. Természetesen eszemágában sem volt el
menni. Amíg jóízűen fogyasztottam reggelimet, küldönc jött a Downing 
Streetről, a miniszterelnök alábbi levelével, amely „sürgősnek“ volt je
lezve :

„Bizalmas.
1914. augusztus 3. 

Éjfél.
Kedves Morley.

Nekem nagyon nehéz pillanat a mostani.
Majdnem 30 éves szoros és bizalmas együttlétünkből tudja, melynek 

folyamán egyes kérdésekben nem mindig voltunk ugyanazon a vélemé
nyen, bár a lényegben ritkán különböztünk egymástól, hogy önt a 
mostani nagy válságban elveszíteni oly nagy szerencsétlenség, amelyet, 
ha valóban megtörténik, sohasem szűnök meg nem sajnálni.

Tehát arra kérem önt, teljes szívemből, gondolja meg kétszer és 
háromszor és annyiszor, amennyiszer a számtan engedi, mielőtt oly lépést 
tesz, amely a kormányt elszegényíti és partra dob és magamra hagy 
engemet.

Mindig az ön
Asquith H. H.-je.“

Semmi több! Engem semmiféle lelki aggodalom nem tart vissza 
torkomnál fogva. Negyedóráig fel és alá jártam könyvtáramban, és még 
egy negyedóráig kertemben. Azután autóra ültem, hogy a királyi palo
tába menjek a titkos tanácsülésre. Mire hivatalomat a Whitehallban el 
értem, gondolkodásom az út alatt minden kételyt eloszlatott. Idegeim 
megcsillapodtak, kedélyem lehűlt. Leültem és megírtam levelemet a 
miniszterelnöknek, leírtam és elküldtem rendeltetési helyére.

„1914. augusztus 4.
Kedves Asquith.

Levele rettenetesen érintett. Velőmig hatott. Pillanatnyi eltérések 
ellenére, az érzelmeim ön iránt mindig szívesek voltak, mélyek és bizal
masak, az ön első korától kezdve és az a gondolat, hogy baráti össze-
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köttetésünket meg kell szakítanunk, az utolsó négy nap bajainak leg
fájdalmasabb eleme volt.

De nem rejthetem azonban el magam előtt azt a gondolatot, hogy 
— én és a kabinet vezető emberei — a jelen pillanatban nem gondolko
dunk azonosan a külügyekben. Franciaországhoz kötni magunkat annyi, 
mint Oroszországhoz csatlakoznunk és megtennünk mindent, amit 
Oroszország Franciaországtól követel. Ezzel a differenciával hogyan ül
hetnék én illendően és haszonnal a kabinetben, amely nap-nap mellett 
katonai és diplomáciai részleteit beszéli meg egy politikai eljárásnak, 
melyet én tévedésnek tartok. Ismétlem: a megoszlott vélemény fatális.

Nagyobb sajnálkozással írom e választ az ön nemes és megindító 
felhívására, mint írtam bármely levelemet életemben.

Mindig az ön
M.-je.“

A (királyi) palotában a Király, aki hétfő óta ismerte lemondási 
szándékomat, másodszor vagy harmadszor is megkérdezte, hogy benn 
vagy künn vagyok-e. Azt mondtam, künn, amíg utódomat ki nem neve
zik. Azt mondta őszinte hangon, hogy nagyon sajnálja. Ezt veszem le
mondásom dátumának, bár fizetésemet augusztus 5-dikéig kifizették.

Midőn e rövid epizódon végigtekintek, nem tudok magamnak szem
rehányást tenni. Seb nélkül váltam el kollégáimtól, nem tudtam meg
érteni őket, kettőt közülük pedig elítéltem. Jövőm elé erős öntudattal 
léptem, utánozván Michelangelo Pensieroso alakját könyvtárszobám
ban — erős lélekkel fontolgatván a súlyos dolgokat.

Grato m' è’I sonno, e piú besser di sasso.
Morley.“

T ö r té n e lm i  ö s s z e f o g l a l á s o k  — G e s c h ic h t l i c h e  Z u s a m m e n 
f a s s u n g e n .

ANGLIA — ENGLAND.

I.

Anglia földrajzi helyzeténél fogva Európához tartozik ugyan, poli
tikailag azonban éles különbséget kell tennünk a szigetország és a kon
tinens között. Különösen azóta, mióta megszakadtak azok az összekötte
tések, amelyek területi érdekeltségen alapultak. Igen régen volt az, hogy 
az angol királyok francia földön kiterjedt birtokokkal rendelkeztek és 
hogy a kontinens politikai mozgalmaiban részt vettek; a XVII. század
ban lefolyt angol forradalmak után az angol politikai élet elzárkózott 
az európai befolyás elől. A francia forradalom és Napoleon ellen vívott 
huszonötéves háború még erősebbé tette az elzárkózást és a brit kormány 
képviselői a bécsi kongresszuson jóformán csak szemlélői voltak annak, 
hogyan rendezték el az európai államférfiak az európai kérdéseket.

A költséges háborúk azonban óriási terheket halmoztak fel az an
gol nemzet vállain és 1815 után egyre nagyobb lett az elégületlenség a 
konzervatív kormányok ellen, melyek a háborút sikerrel, de nem adós
ság nélkül vívták meg. Miután azonban Napóleont eltávolították és ezzel 
az állandó veszedelem is megszűnt, az angol közvélemény mi akadályát 
sem látta annak, hogy a népszerűtlen kormány ellen forduljon és az 
ellenzéket segítse hatalomra.

Nem nagy elhatározások és forradalom útján akarta ezt lehetővé 
tenni, hanem egy aránylag csekély jelentőségűnek látszó törvényjavas
lattal, melynek azonban eredményei nagyokká lettek. Ez a törvény- 
javaslat a választókerületek arányosítására vonatkozott, aminek szüksé-
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gét különben senki sem vonta kétségbe. Senki sem tartotta ugyanis igaz
ságosnak, hogy egy délangliai halászfaluban, egy középkori kiváltság- 
levél alapján, egy angol földesúr szolgálatában álló, alig száz választó 
külön képviselőt küldhessen a parlamentbe ugyanakkor, mikor az északi 
bánya- és iparvidéken csak ötvenezer választó küldhetett egyet. Mikor 
azonban a javaslat 1832-ben törvénnyé lett, akkor Anglia egész politi
kai fejlődése más irányt vett. Mert a déli halászfalvaknak közös kerü
letekben való összevonásával nemcsak azoknak az embereknek a száma 
lett kisebb, akik állandóan Európa felé figyeltek és annak politikai kér
déseit ismerték vagy fontosaknak tartották, hanem a többség azoknak 
az iparosoknak és kereskedőknek birtokába ment át, akiknek az északi 
nagy városokban az európai ügyekről alig voltak halvány fogalmaik 
és egész idejöket tengerentúli piacok szerzésére fordították.

A brit állam hatalmas hajója így egy lassú, de határozott mozdu
lattal más irány felé fordult.

Az új képviselők új levegőt hoztak be a parlament gótikus ter
meibe és a gazdasági fegyverekkel vívott nagy hódítások a távoli kon
tinenseken lehetővé tették azt, hogy az angol politikai élet a parlamen- 
tárizmus ideális szabályaihoz igazodjék. így jött létre az u. n. parla
menti pártváltógazdaság a konzervatív és liberális pártok között, ami 
lényegileg nem abban állott, hogy a két párt egymást váltogatta, hanem 
abban, hogy amint az egyik kormány kisebbségbe került, az egy kéz
mozdulattal sem akadályozta meg, hogy az uralkodó az ellenzék bizalmi 
embereiért küldjön és az új kormányt azokkal állítsa össze. A parla
ment élén tehát a valóságban mindenkor két párt állott: Ő Felségének 
leghűségesebb szolgái, vagyis a kormányban ülő miniszterek és Ö Felsé
gének leghűségesebb ellenzéke. Viktória királynőnek takarékos és gon
dos női kormánya egyébként sem volt alkalmas arra, hogy a nyugodt 
rendet felforgassa, úgy, hogy az ő hatvanöt éves uralkodása idején, 
1837-íől 1901-ig a parlamentárizmusnak ideálisan szabályszerű műkö
dése állapítható meg.

Innen van az, hogy az európai forradalmak és egyéb események 
zajtalanul száguldottak el Anglia fölött, mely szigetjellegét a politikai 
elszigetelés terén is érvényre juttatta és ezzel a maga belső nyugalmát 
is megőrizte. Bármily nagy volt is az ellentét a konzervatívok és a libe
rálisok között, idegen emberek az ellentétet sohasem értették meg; az 
idegen talán azt hitte, hogy a haragnak és gyűlöletnek hullámai az 
egész angol népet darabokra tépik, holott a késhegyig menő harcban 
követelt és ellenzett újítás mögött az állott, hogy egy klasszikus regényt 
olcsó kiadásban is ki lehessen adni.

Ezt a rendszert tehát sem Ő Felségének a kormányban ülő szolgái, 
sem pedig Ő Felségének leghűségesebb ellenzéke részéről nem lehetett 
megdönteni. Ahonnan azt megdönteni lehetett, az csak olyan párt útján 
volt lehetséges, amely egyikhez sem tartozott és mindkettővel egyformán 
szembeszállhatott, a szembeszállást pedig olyan pártprogramm tette le
hetővé, melyet a két párttal összhangba hozni nem volt lehetséges.

Ilyen párt volt kezdettől az ir párt és a radikális, később pedig a 
munkáspárt, amelyek a két nagy történelmi párt között az inga szere
pét játszották. Az, hogy e harmadik pártok hol az egyik, hol a másik 
párttal szövetkeztek, világosan mutatta, hogy egyikhez sem állottak 
közelebb, mint a másikhoz és hogy azoknak egyikétől sem féltették a 
magok szigorúan körülhatárolt programmpontjait, amelyek tehát mind
kettőnek programmjával ellentétben állottak. A harmadik párt fontos
ságát mi sem mutatta inkább, minthogy Írország ügyét minden kormány 
rendezni akarta és hogy a végső rendezés mégis Írország kormányzati 
elkülönülése volt és hogy idővel a munkáspárt hatalomra került.

A történelmi pártok ütőkártyája viszont hosszú, sőt azt mondhat
nánk az egész időn át a védővám és szabadkereskedelem voltak, aminek
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fontosságát viszont az mutatta, hogy évtizedeken át az egész világ az 
angol pártok csatakiáltásai szerint igazodott, mert a világkereskedelem
ben Anglia vezetőszerepet vitt.

Általánosan ismert annak a két angol államférfinak a neve, akik 
évtizedeken át a konzervatív és liberális pártok élén állottak; az egyik 
volt Disraeli Benjámin, a későbbi Beaconsfield lord, a másik pedig Glad
stone Ewart Vilmos. Amiben azonban a két párt és a két vezér legin
kább ellentétben állott egymással, az nem belpolitikai kérdés volt, hanem 
Anglia viszonya Európa nagy kolitikai kérdéseihez.

Am ikor 1815 után a Szent Szövetség megalakult, Anglia mint al
kotmányos és parlamentáris állam vonakodott belépni az abszolút fe
jedelmek társaságába. Másként azonban, mint elvek eltérése folytán, az 
egész kérdésben nem volt érdekelve, hiszen az angol politikai közvéle
mény alapvonása Napoleon biikása óta változatlanul ellene volt minden 
európai beavatkozásnak. Annyira, hogy bár Napoleon terveinek emléke 
miatt nagyjában franciaellenesnek volt mondható, időnként mégis 
Franciaországgal szövetkezett a Szent Szöveség hatalmai ellen, amint 
az pl. a krimi háborúban is történt.

Mondhatjuk azt, hogy mivel Napóleon bukása óta egy európai há
ború esélyei a nemzetközi politikából kikapcsolódtak, a brit politikai 
közvélemény aggodalmát és ellenszenvét csupán oly veszedelem hív
hatta ki, ami gyarmataiban fenyegette. Ha viszont gyarmatokról van 
szó, akkor sohasem szabad elfelednünk, hogy a brit világhatalom alapja 
India volt és hogy Indiát csupán egy európai hatalom közelíthette meg 
és pedig Oroszország. A veszedelem pedig Angliára nézve éppen ebben 
a vonatkozásban annál nagyobb volt, mert Oroszország nem a tengeren 
nyomult India felé, hanem ázsiai határait előretolva, lépésről-lépésre 
haladva, nyugodtan, de annál következetesebben kereste és találta és 
szerezte meg az Indiához vezető utat. Nem is kellett valami nagy fan
tázia hozzá, hogy valaki már a közeljövő valószínűségei között lássa 
India megszállását az oroszoktól, de nyugodtak lehetünk az iránt, hogy 
ezt a fenyegető veszedelmet első sorban Anglia vette észre és hogy a 
brit politika hosszú évtizedek óta erre a veszedelemre figyelt.

London kormányhivatalaiban jóval előre, nagy számításokban 
dolgoztak és mindannyiszor megelőzték Oroszországot abban, hogy akár 
Konstantinápolyon át Törökországon keresztül, akár Nyugat-Ázsiában 
Perzsián keresztül, akár pedig Kelet-Ázsiában Kínán keresztül elérje a 
meleg tengereket, mert a fenti sikerek bármelyike Indiát fenyegette 
volna. Mindenesetre felmerül az a kérdés, lehetséges és ajánlatos volt-e 
a nagy orosz nemzetet visszatartani attól a természetes fejlődési folya
mattól, hogy valahol tengerhez érjen, de ha ez általános elvi kérdést a 
történelmi tényekre leszűrve tekintjük, akkor azt is meg kell állapíta
nunk, hogy az angol diplomáciát nem elvi és elméleti kérdések irányí
tották, hanem az a valószínűség, hogy Oroszország a Földközi tengerre 
kijutva el fogja vágni az Indiába vezető legrövidebb tengeri úíat; hogy 
Perzsián át az Indiai Óceánba kijutva India közelébe férkőzik és hogy 
végre Kínát megszállva egész Ázsiának urává lesz és a sárga faj száz
millióit mozgósíthatja Európa hatalmai ellen.

Az elmondottak világossá teszik előttünk azt, hogy így a védeke
zés szükségessége angol !X XT~ Beon Franciaországáról a cári

meg nem szűnő angol-orosz ellentét uralta Európa egész politikai 
színterét.

Mikor az 1848-diki forradalom Franciaországnak, Poroszországnak 
és Ausztriának, tehát három európai nagyhatalomnak erejét egyszerre 
megbénította és csupán Angliát és Oroszországot hagyta érintetlenül, 
I. Miklós cár nyomban kész volt a tervvel, hogy az indiai úton fekvő 
országok felosztása iránt a brit kormánynak javaslatot tegyen. Hirte- 
Háborús felelősség 24

Oroszországra szállott században egy lappangó, de
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len megfeledkezett a forradalmaktól fenyegetett uralkodókról, akiknek 
alattvalóik ellen segítséget ígért és a fejedelmek bajai fölött napirendre 
térve szövetséget kínált Angliának, melyet az nyo*mban elutasított, mert 
a szövetség ára Oroszország akadálytalan előnyomulása volt India 
irányában. Ebből az elutasításból fejlett azután ki a krimi háború, 
amelyben Franciaország és Szárdinia fegyverei voltaképen angol érde
kekért harcoltak; ebből az ellentétből fejlett ki a 70-es években az orosz- 
török háború, mikor Anglia és Ausztria-Magyarország együtt állottak 
Törökország mellé, hogy azt az orosz támadás ellen megvédelmezzék, 
nagy zavarba hozván az oroszbarát Bismarck német birodalmi kancel
lárt, akinek az 1878-diki berlini kongresszuson a házigazda szerepét 
kellett vállalnia és végig kellett néznie Oroszország megalázását; végül 
ebből az ellentétből fejlett ki Konstantinápoly védelme, Cyprus sziget 
megszerzése 1878-ban és Egyptom angol megszállása 1882-ben.

Ennek a hatalmas előretörésnek az élén a konzervatív Disraeli ál
lott, aki azonban Konstantinápoly védelmében, Cyprus és Egyptom 
megszerzésében nem célt, hanem India védelmének eszközét látta. 
Ennek a védelemnek a hátterében emelte császárság rangjára Indiát, 
ami első sorban Oroszországnak szólt, világosan jelezvén, hogy az angol 
király indiai császárságát meg fogja védelmezni.

A politikában azonban semmi sem állandó és végleges. A főnemessé 
előlépett Disraeli sem gondolta, hogy egy választás elég ahhoz, hogy leg
szebb tervei elbukjanak. Talán még ennél is végzetesebb volt, most már 
nem egyéni szempontból, hanem az egész brit politikára nézve az, hogy 
Disraeli nagy sikereivel a liberális ellenzéket annyira elkeserítette, hogy 
ez utóbbinak élén a merev gondolkodású Gladstone mindennek az ellen
kezőjét akarta tenni annak, amit Disraeli csinált. Tekintet nélkül annak 
minden következményeire.

Hogy az ilyen politikai felfogás mennyire megboszulja magát, azt 
mi sem mutatta inkább, mint az, hogy Gladstone Disraeli ellen érzett 
engesztelhetlen haragjában és gyűlöletében Oroszország karjaiba ve
tette magát és bármennyire nagyra tartották is az angol liberálisok az 
1880-diki választási programmot, amelynek jelszóiból dogmákat csinál
tak, ezen dogmák egyikéből, az oroszbarátságból nőtt ki a gyűlölet 
mindazok ellen, akik az orosz hatalmi terjeszkedésnek útjában állottak, 
így Ausztria-Magyarország ellen is, amelynek megsértése miatt Glad
stone mint miniszterelnök volt kénytelen bocsánatot kérni. Nem is szól
ván arról, hogy ennek az oroszbarátságnak a leple alatt indultak el 
Oroszország szárazföldi hadseregei a 80-as években India felé, ahol a 
90-es évek közepén már szemben találták egymást az orosz és angol 
határőrök.

Ma már igen kevesen tudják azt, hogy ez az esemény a maga ide
jében mit jelentett; azt, hogy Anglia egy orosz háború fenyegető vesze
delmével került szembe. Nem volt sem Franciaország, sem Németország, 
sem Ausztria-Magyarország, sem pedig Olaszország, amely Oroszország 
ellenében rendelkezésére állhatott volna, sőt a délafrikai háborúban 
Anglia még népszerűségének romjait is elveszítette. És amig Orosz
ország csapatai egyre szélesebb vonalban érték el India határait, amíg 
Oroszország az indiai határállamoknak, Perzsiának, Tibetnek és Kíná
nak barátságát is megszerezte, addig II. Miklós cár az európai hatalmak 
asztalára vetette a lefegyverzés jelszavát, hogy az ázsiai veszedelem he
lyett, amikor Angliának fegyverre volt szüksége, a béke gondolatáról 
vitatkozzanak.

Talán még ennél is nagyobb veszedelmet jelentett az a körülmény, 
hogy az ellenséges Oroszországgal szoros szövetségben állott Francia- 
ország, amely viszont afrikai gyarmataiból indult Egyptom és a Szuezi- 
csatorna felé, hol a dél felé vonuló oroszokkal kellett találkoznia.
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Anglia tehát sohasem volt nagyobb veszedelemben, mint a XX. szá
zad első napjaiban, mikor VII. Edvárd király trónra lépett. Az új király 
előtt a diplomáciai vereségek sorozata és az elmúlt sikereknek rom
halmaza állott; Angliának senkije nem volt és a francia-orosz szövet
ség háborúval fenyegetett. VII. Edvárd nagyságát azonban mi sem mu
tatta inkább, mint hogy amikor tíz évvel azután elhalt, a világ összes 
hatalmai Anglia mögött állottak, míg ellenségei akkor még nem sejtett, 
ismeretlen mélységek felé zuhantak alá. Az angolok ma is Anglia ki
rályai legnagyobbikának tartják őt, a régi, derűs, de mégis erőtől duz
zadó Anglia királyának, kinek arcképe ott függ mindenütt, ahol ango
lok a világ valamelyik részén összejönnek.

A fordulat titkát abban kell keresnünk, hogy amikor a franciák 
Afrika és az oroszok Ázsia felől India felé közeledtek, akkor a két ha
talom között, Törökországon keresztül és a bagdadi vasút segítségével 
egy harmadik hatalom igyekezett India felé. Ez az előnyomulás annál 
veszedelmesebb volt, mert amíg senki sem gondolta, hogy a franciák 
Indiába eljutnak és mindenki tudta, hogy az orosz hadsereg csak töme
gekkel rendelkezik, addig Németország mérnökeivel meg tudta előzni 
őket. A lendületes előnyomulás különösen azért látszott veszedelmes
nek, mert Anglia növekvő aggályai ellen a németek az Északi tengeren 
hatalmas flottát kezdtek építeni, tehát az indiai előnyomulás a bagdad- 
berlini útvonal meghosszabbításában Angliára ütött vissza. Ez a féle
lem sodorta magával az ismét hatalomra került angol liberálisokat a 
francia-orosz szövetség karjaiba és Angliát Németország ellen.

Mert sohase feledjük el, hogy Angliát a történelemben mindig első 
sorban az a veszedelem érdekelte és foglalkoztatta, melynek éle a sziget- 
ország ellen irányult. így hozta haza India határairól az önvédelem 
szükségessége, és így fejlett ki az angol-német ellentétből a világháború. II.

II.
Az európai emberek hamar el szokták feledni azt, hogy Európa 

csak kis részét képezi a világnak és hogy az európai politikán kívül 
vannak világpolitikai kérdések, az európai hatalmakon kívül vannak 
világhatalmak is.

Azt még kevesebben fogják tudni, hogy az Európán kívül álló 
egész világ valamikor a spanyolok és portugálok birtokában volt és hogy 
ezért mondották V. Károly német császárról és spanyol királyról azt, 
hogy az ő birodalmában sohasem nyugszik le a nap. Hogy a spanyolok 
és portugálok olyan hamar elveszítették a világ uralmát, annak igen 
egyszerű okát a történelem abban találja meg, hogy a spanyolok és 
portugálok sohasem vezettek üzleti könyveket és hogy azt a sok aranyat 
és ezüstöt, amit fáradság nélkül megszereztek, talán még kevesebb fá
radsággal elköltötték.

Utánok a világuralom a spanyol hatalom ellen küzdő hollandok 
birtokába került, akik takarékosan gazdálkodtak ugyan, de akiknek or
szága kicsiny és terméketlen volt, amelynek lakossága közvetítő keres
kedelemből élt, úgy, hogy éppen ezen okok folytán a hatalmasabb és 
gazdagabb franciáknak sikerült a hatalmat a hollandok kezéből kira
gadni. A franciák erősek is, takarékosak is voltak, de nekik viszont az 
volt a végzetök, hogy többet foglalkoztak az európai, mint az Európán 
kívüli kérdésekkel. A két különböző területen való érdekeltség viszont 
mindkét területen való megrövidülést eredményezett, mert Európában 
a hatalmak Franciaország ellen fogtak össze, Európán kívül pedig a 
francia birtokok egymás után angol kézbe kerültek.

így épült ki az angol világhatalom, amely azután, mások kárán 
okulva, távoltartotta magát az európai kérdésektől.

24‘
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Ha ennek az angol hatalomnak az alapjait meg akarjuk ismerni, 
akkor vissza kell mennünk a XVIII. századig, mikor még Amerika is 
elismerte az angol király felsőségét. Tudjuk a történelemből, hogy ezek 
az amerikai angol gyarmatok a XVIII. század végén elszakadtak és hogy 
ezzel háború tört ki angolok és angolok között, amelyben az amerikai 
angolok Egyesült Államok néven a brit kormánytól független államot 
alapítottak. A franciák, akik akkor az angol világhatalom ellen küzdöt
tek, azt hitték, hogy meg fogják gyengíteni Angliát és hogy örökre le 
fogják magok iránt kötelezni Angliának amerikai gyarmatosait, ha ez 
utóbbiakat az anyaország ellen kitört felkelésökben támogatni fogják. 
Francia csapatok szállottak partra tehát Amerika földjén és küzdöttek 
az angolok ellen, akiknek francia földön, Versaillesben, a francia király 
előtt kellett békét kötniök fellázadt alattvalóikkal, akiknek elszakadá
sát szentesíteniök és állami függetlenségét elismerniök kellett. A fran
ciák csupán abban tévedtek, hogy ezek az amerikai gyarmatosok nyel- 
vökben, szokásaikban és felfogásukban, sőt vérben és érzésben továbbra 
is angolok maradtak, akik az első alkalmat felhasználták, hogy a régi 
anyaországgal minden idegen befolyás és közvetítés kiküszöbölése nélkül 
megegyezzenek. így jött létre azután 1814 karácsony estéjén az az angol- 
amerikai békekötés, melyben az angolszász kormányok egymásnak örök 
békét és szövetséget fogadtak. Ez a békeszerződés főként az által lett 
nevezetessé, mert a modern világnak egyetlen olyan békeszerződése volt, 
amelyet az érdekeltek közös akarattal és megnyugvással mindvégig meg
tartottak; megtartása viszont azért volt könnyű, mert vérébe ment át 
annak a két népnek, amelyek közül egyik sem volt győztes vagy legyő
zött; egyik sem adott oda valamit a másiknak, amit sajnált tőle; egy
azon családnak házi békéje állott helyre csupán, miután a harcot és 
egyenetlenséget szító idegenek eltávoztak. A világpolitikában sem kötöt
tek ennél fontosabb szövetséget, mert ha magunk elé tesszük a világ tér
képét és megjelöljük azokat a pontokat, ahol angolszászok uralkodtak, 
akkor meglepetve látjuk, hogy ezzel a békeszerződéssel az egész világ 
egy angolszász rámába került, amelyet Kanada, Délafrika, Ausztrália és 
Amerika fogtak körül. A többi népek tehát ebben a rámában űzik és 
űzhetik csak kisebb és korlátok közé szorított politikai játékaikat; igazi 
világpolitikát csupán az angolszászok űznek.

Ettől kezdve az angol világpolitika állott az Egyesült Államok fej
lődése mögött és igyekezett azt minden zavaró európai befolyástól meg
menteni. Ma már kevesen tudják azt, hogy Oroszország Napóleon leve
rése után Szibérián keresztül nemcsak India és Kina felé terjeszkedett, 
hanem ugyanakkor az amerikai partok mentén is előnyomult az Egye
sült Államok felé. Az angol-orosz ellentétnek tehát jelentékeny része az 
amerikai terjeszkedésre vonatkozott, vagyis a brit politika Oroszország 
ellen küzdve Amerikát is védelmezte. Ha pedig meg akarjuk nézni 
azt az ellenértéket, amit az Egyesült Államok a hosszú évtizedeken át 
élvezett angol támogatás ellenében Angliának nyújtottak, akkor elég 
megjegyeznünk azt, hogy a világháború idején tíz millió amerikai ember 
állott zászló alá és volt kész az európai harctérre vonulni Németország 
ellen, melynek fáradt haderői két millió pihent amerikai beavatkozásával 
szemben a harcot elveszítették. Ennél nagyobb szolgálatot a brit világ
hatalomnak senki sem tett és az a körülmény, hogy Amerika mindenben 
Anglia mögött állott, sejteni engedte, hogy Anglia belépése a háborúba 
egyben Amerika belépését is jelentette és hogy ezzel oly erőtartalék vo
nult fel a központi hatalmak ellen, amely a védekezésnek minden sikere 
mellett is csupán az elvérzés kitolását jelentette. Nem katonailag veszett 
el tehát a világháború, hanem politikailag. És elveszett azért, mert az 
angol világhatalom, Amerikától fedezve, abba beavatkozott és mert 
ezzel egyrészt kétszázmillió angolszász, másrészt azoktól uralt közel fél-
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milliárd embert volt képes a háborúba belevonni, nem is említve a köz
ponti hatalmaknak európai ellenfeleit.

Amerika elvesztése után az angol, világbirodalom a következő ré
szekből állott:

Amerikában a 13 angol gyarmat elszakadása után is megmaradt 
a 14-dik, Kanada, mely az Egyesült-Államoktól északra elterült földeket 
foglalta magában és amely éppen úgy az Atlanti óceántól a Csendes 
Óceánig terjedt. Ezzel az Egyesült Államokkal közel egyforma terje
delmű, bár zordabb éghajlatú és terméketlenebb területekből álló angol 
gyarmatbirodalom alakult, amely lassankint újabb és újabb tartomá
nyokkal növekedett. Gazdaságilag az Egyesült Államokhoz simult, mert 
határaik a két óceán között ezer és ezer kilométeren keresztül érintkez
tek egymással és mert az Egyesült Államok fejlettebb gazdasági ereje 
Kanadára ellenállhatlan vonzóerőt gyakorolt, minek folytán pénzegy
ségük is közel áll egymáshoz. Ugyanakkor Kanada politikailag is eltá
volodott az anyaországtól, mert az angolszász politikai alakulatoknak 
az egész világon közös jellegök az, hogy a magok ügyeiben magok sze
retnek rendelkezni. Ma már a kanadai angol gyarmatban angol katona
ság sem állomásozik és az utolsó angol katona elvonulása után csupán 
egy angol zászló maradt meg és egy angol főkormányzó, aki az angol 
királyt, az angol kormányt és az angol államhatalmat képviseli. Hogy 
a függésnek e két utolsó jelét miért nem távolítják el akkor, mikor 
Kanadának ma már önálló hadserege és flottája van, annak egyszerű 
okát abban találjuk meg, hogy Kanada éppen olyan angol, mint Angliá
nak bármely grófsága, sőt angolabb, mint az ir grófságok. Amikor a fran
cia kormány a francia forradalom idejében Talleyrand püspököt Ame
rikába küldötte, hogy ott Franciaország mellett és Anglia ellen hangu
latot keltsen, azzal jött vissza, hogy nagy csalódás érte őt, mert az Unió 
éppen olyan angol állam, mint a brit királyság, azzal a különbséggel, 
hogy az angol királynak csak annyi hatalma van, mint egy köztársasági 
elnöknek, az amerikai köztársasági elnöknek azonban semmivel sincs 
kevesebb hatalma mint az angol királynak és így alig lehetne megálla
pítani, melyik a királyság és melyik a köztársaság, angolnak azonban 
mindkettő egyformán angol. így volt ez Kanadában is, amely minden 
ízében angol gyarmatbirodalommá lett. önállóságát mi sem jellemezte 
jobban mint az, hogy Párisban önálló kanadai követséget rendezett be, 
tehát a külön képviselet jogát is megszerezte.

A következő gyarmatbirodalom Délafrikában alakult, magába 
olvasztván a fokföldi angol és a délafrikai hollandi (búr) és német te
rületeket. A gyarmat eredetileg hollandi volt és csak a XIX. század ele
jén került az angolok kezébe, mire a hollandok egy része kivándorolt 
és két külön hollandi köztársaságot alakított, amelyeket a XIX. század 
végén angol csapatok meghódítottak, az angol kormány pedig annek- 
tálta őket. Ez az annektálás eredetileg a Brit Birodalom javára történt 
és azon áldozatok folytán, melyeket a gyarmat elfoglalásával pénzben 
és életben a brit kormány hozott, a hollandok azonban most valameny- 
nyien egyesültek és nagy befolyásukat mi sem mutatta inkább, mint 
hogy az 1910-ben megalakult délafrikai gyarmatbirodalom, a Délafrikai 
Unió tulajdonképen hollandi vezetés alá került, mert az élén álló Boha, 
Smuts, Hertzog stb. hollandi származású politikusok voltak. A helyzetet 
még komolyabbá tette az, a mi történelmi jelentőségű eseménnyé lett, 
hogy a brit kormánynak az új birodalomban nem csupán a délafrikai 
hollandok, hanem a délafrikai angolok kedvéért is délafrikai politikát 
kellett folytatnia. Ugyanaz az eset állott elő, mint Amerikában történt, 
ahol az elszakadás voltaképen azért következett be, mert az angol kor
mány nem amerikai, hanem angol politikát folytatott. E politikának 
egyébként első történelmi szereplése akkor ment végbe, midőn a világ-
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háború idején a délafrikai német gyarmatot nem angol, hanem dél
afrikai csapatok és nem Anglia, hanem Délafrikai Unió javára hódí
tották meg. Aminek az eredménye beláthatatlan fontosságú lett azáltal, 
hogy Németországot nem Anglia és a brit kormány, hanem a délafrikai 
politikai nemzet részéről érte megrövidülés, tehát az afrikai elrendezés 
alapjai nem Európában rakattak le. Nem volna érthető a brit politiká
nak az az évszázados törekvése, hogy Délafrikában önálló angol biro
dalmat alapítson és hogy a hollandok hátraszorításával angolok meg
telepedését mozdítsa elő, másként, ha fontolóra nem vesszük, hogy Dél- 
afrika fontossága nem csupán természeti kincseiben van, hanem abban 
is rejlik, hogy Gibraltár, Málta és Egyptom vonalán kívül, melyet a 
hatalmak közel érnek és fenyegettek Napoleon óta, India felé egy min
den európai hatalomtól távoleső, tehát azoktól nem fenyegethető köz
vetlen tengeri útat biztosítson. Az elmúlt évszázad gyarmatpolitikai tör
ténetének az elmondottak tehát igen fontos és érdekes fejezetét képezik.

Délafrikával körülbelül egy vonalban terül el Ausztrália, egy új 
angol gyarmatbirodalom, amely a XIX. század elején még elhagyott 
fegyencgyarmat volt, ma pedig lázas politikai és világgazdasági munkát 
folytat felhőkarcolókkal beépített nagy városaiban és végtelen mezőin. 
Abban különbözvén a már ismertetett gyarmatoktól, hogy amíg Kanadá
ban francia és Délafrikában hollandi gyarmatosok jelentékeny számban 
élnek, addig Ausztráliát más, mint angol ember nem választotta máso
dik hazájának. Másik nagy előnyét pedig az képezte, hogy Ausztrália 
külön kontinens, amely tengertől tengerig angol államként alakult meg. 
Talán még azt is hozzátehetjük, ami a Szélső Keleten éppen ilyen fon
tos, hogy Ausztrália éppen a tiszta angol telepítés folytán fehér gyar
mattá lett és féltve őrködik tiszta fehér jellegén azon a területen, ahol 
a sárga és maláj fajok néphullámai éppen dél felé terjeszkednek. Ausz
trália története tehát az európai fehér emberiségnek éppen olyan érde
kes története, mint az angol nemzetnek.

Kanada és Uj-Foundland északamerikai brit gyarmatok, Délafrika, 
Ausztrália és Uj-Zéland szélső keleti brit gyarmatok öt olyan részét 
alkotják a Brit Birodalomnak, melyek az elmúlt században angol biro
dalmakká alakultak, tehát a Brit Birodalom és brit világpolitika igazi 
pilléreiként épültek ki. Ezek a gyarmatok a XIX. század folyamán a 
„dominion“ elnevezést kapták, megkülönböztetésül azoktól a brit gyar
matoktól, amelyeknek lakossága nem fehér, hanem színes. A domi- 
nionok abban különböznek ez utóbbiaktól, hogy külön állami berendez
kedés birtokába jutottak, külön kormányaik vannak már régóta, egyet
len összekötő kapocsként pedig csak egy-egy angol zászló és egy-egy 
angol főkormányzó maradván meg. Az angol történelmi és államjogi 
irodalom jelenleg nagy előszeretettel foglalkozik ezen területek törté
nelmének felkutatásával és a munkálatok lassankint, a dominionok 
politikai fontosságával együtt nagy és európai szemnek szokatlan ará
nyokat öltenek.

Ha valaki fáradságot venne magának és beható tanulmányozás 
tárgyává tenné a brit birodalom belső szerkezetének kialakulását, akkor 
egy bár tőlünk nagy mértékben távoleső, de önmagában véve rendkívül 
érdekes tanulmányt választana magának, amely tanulmány a német és 
francia irodalomban is tért hódít. Azt látná, hogy a brit birodalom egy
sége a XIX. század folyamán egy általunk is megszokott államegységről 
egy korporativ egységre helyezkedett át, aminek a példáját egyébként 
eredetileg az Egyesült Államok adták meg, ahol a köztársasági elnök 
tulajdonképen nem egy, hanem 48 önálló állam korporativ szövetségének 
a főnöke, amilyen főnökké a világ brit dominionjai fölött az angol ki
rály alakult ki, aki királyi hatalmának középkori jellegét csupán a 
vezérállamnak tekinthető Angliában tartotta meg.
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Nagy tévedés volna tehát azt hinnünk, hogy ezeknek a területeknek, 
sőt még Írországnak is az elmúlt évszázadban mutatkozó függetlenségi 
törekvései elszakadáshoz vezettek, mert annak éppen az ellenkezője 
állott elő. A dominionok voltaképen az angol igazgatás ellen küzdöttek, 
amelytől az elmúlt évszázadban sikerült is magokat függetleníteniük. 
Írország nemzeti függetlenség elnyerésére törekedett és mint dominion 
köztársasággá alakult át, a köztársaság azonban az angol király legfőbb 
rendelkezése alá tartozik és a brit államközösségből nem lépett ki.

Az angol király és az északamerikai elnök tehát egy az öt világ
részre kiterjedő korporativ angolszász egység élén állanak, amely belső 
összetételében sok harcot mutatott ugyan, de azért a harc eredménye
ként együtt maradt.

Ha egy lépéssel tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy ez az 
angolszász közösség és első sorban Anglia félmilliárd színes ember fölött 
uralkodik, amely színes lakosságú területek központját voltaképen India 
képezi. Ez az India tehát az angolszász közösségnek egy nagy függő
sége, maga is császárság, melynek császára nem más, mint az angol ki
rály, akit a XIX. században ott egy főkormányzó, 1877 óta pedig, mikor 
a császári címet Viktória királynő felvette, az alkirály. Rendelkezési 
köre azonban nem csupán azon félszigetre terjed ki, amelyet a föld
rajzban India néven ismerünk, hanem kiterjed keleten Pekingig, ahol 
a brit követséget indiai csapatok őrzik, északon Tibetig, nyugaton Kelet- 
afrikáig és Egyptomig, hol a háború alatt brit-indiai csapatok harcol
tak, azok szállván meg az indiai határtól a Földközi tengerig terjedő 
egész területet.

India tehát egy nagy fogalom, amely nagyobb világbirodalmat 
jelent, mint amilyen világbirodalma Nagy Sándornak volt és gazda
gabbat a világ elmúlt nagy birodalmainál. Ezért volt arra féltékeny a 
brit politika, mikor a XIX. század folyamán észak felől az oroszok fe
nyegették, akikkel szívós küzdelmet vett fel, amíg az orosz hatalom 
össze nem omlott és amely küzdelem a bagdadi német tervek útján 
Németország ellen fordult és a német hatalom összeomlását vonta maga 
után.

A brit világhatalom tehát egy óriási szervezet, melynek alapjai az 
angolszász közösségen nyugszanak és amely a világ tengerei fölött ural
kodik. Az elmúlt század története is nagy vonásokban e világhatalom 
kialakulásának és küzdelmeinek története.

A d a lé k o k  a z  o l a s z o r s z á g i  m a g y a r  l é g i ó  t ö r t é n e t é h e z .
P ro g e t ta  d i  una Stor ia  de l la  Légioné U ngherese  in Italia.

Az olaszországi magyar légió történetéről ezelőtt két évvel kimerítő 
monográfia jelent meg ugyan, melyet az olasz vezérkar megbízásából 
Attilio Vigevano ezredes adott ki, mindazonáltal azt hiszem, hogy an
nak, aki e tárggyal akar foglalkozni, hasznos szolgálatokat tehet az 
alábbi tervezet, melyet Szűcs János, a légió őrnagya és „a magyar 
segély-sereg törzskari főnöke“ nyújtott be 1867 elején a budapesti 
Heckenast-féle kiadócéghez, s amely e cég jogutódjának, a Franklin Tár
sulatnak szívességéből az én kézirat-gyűjteményembe került. A Hecke- 
nast-cég, sajnos, nem vállalkozott a mű kiadására; azt sem sikerült meg
állapítanom, hogy hova jutottak azok az okmányok, melyeket Szűcs 
János őrzött s melyek, mint a tervezet mutatja, számos oly részletre 
derítettek volna világosságot, melyeket az olasz mű szerzője még csak 
nem is érint. Talán e tervezet közlése arra fogja indítani valamely tör
ténetírónkat, hogy ez irányban nyomozásokat végezzen, amelyek sikere 
mindenképen kívánatos volna.
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íme hű másolatban Szűcs kézirata, mely a „Légioné Ausiliaria 
Ungherese“ címnyomásával ellátott ívalakú hivatalos papírra van írva:

Légioné Ausiliaria Ungherese 
Ufficio della Maggiorata 

N. d’ordine \
N. di protocollo /

Risposta al 
del
Divisione No
Sezione

Oggetto
Az olaszhoni Magyar 

Légió története 
Carte annesse No

2) Tekintetes
Heckenast Gusztáv 
könyvkiadó Urnák

Pesten
*) S’indicherà, occorrendo, se 

confidenziale, d’urgenza o parti- 
colare.

2) Par le lettere dirette al Mi- 
nistero s’indicherà, se Segretariato 
Generale, ovvero Direzione Gene
rale.
nyilvánosság elé, csak is egyedül én 
lehetek hivatva.

Bologna Olaszhon Január 15, 1867.
Úgy hiszem, már eddig Pesten 

is köztudomású dolog az Olasz
honi Magyar Légiónak feloszla
tása; hogy a kormány minő elbá- 
nási módot használt a feloszlatás 
keresztülvitelénél, arról majd ké
sőbb, részletesen beszélendek; — 
egyelőre legyen elég anyit tudni, * 1 11
hogy ellene panaszra okunk nem 
lehet; — köztudomású dolog az is, 
hogy az Olaszhoni Magyar Légió 
1860-ki Júniustól egész mai napig 
fennállott; — én voltam annak 
1860-ki Novembertől egész mai na
pig folytonosan első segédtisztje, 
— ezen minőségemben kedves kö
telességemmé tettem minden moz
zanatokról a legbehatóbb adatokat 
gyűjteni össze, — kitartással, ’s 
iparral el is jutottam oda, hogy 
mai nap körülbelül 7000 ívre ter
jedő irattárral rendelkezhetem; — 
’s így az olaszhoni magyar légió 
történeti életét a leghitelesebb, ’s 
a leghűbb kinyomattal állítani a 

lehetek illetékes, csak is egyedül én

Legyen szabad Tekintetes Uraságodat megismertetnem a dolgoza
taimban feltárt eredeti anyag bőségével az által, hogy itt alább feje
zeteket soroljak elő, melyek a Légió életében egyenkint külön-külön idő
szakot képeznek, ’s melyek egybeöntve az egészet históriai hűséggel dom
borítják ki:

L Az 1848/49-ki vagyis az első Olaszhoni Magyar Légió.
II. Az 1859-ki vagyis a 2-ik Olaszhoni Magyar Légió, ez csak is 

rövid vázlatban, mert nem nőtte ki magát szerves testületté.
III. Az 1860-ki vagyis a 3-ik Olaszhoni Magyar Légió; — jelesen:
1. Az alkatelem ismertetése.
2. A Masso-Carrarai menhely.
3. A hajóra szállás Livornóbau.
4. A Légió szervezése Palermóban.
5. A Légió felhasználása Calabrián keresztül Sta Mariáig Nápoly 

mellett.
6. A Legiobeli magyar Huszárok szervezése Nápolyban.
7. A Légió számára toborzó Parancsnokság, egy tiszti depot-val 

alakul Nápolyban.
8. A Maddalonei csata.
9. A Huszárok csatározásai.
10. A kapuai csata; — 1860-ki Oktober 1-je.
11. A délolaszhoni hadsereg feloszlattatik, a Magyar Légió meg

marad, s önállólag szervezi magát Nólában Nápoly mellett.
12. A tiszti depot Sorrentoban helyeztetik el.
13. Gróf Teleky Sándor Ezredes Parancsnoksága.
14. Schréter Ezredes Parancsnoksága.
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15. Wetter Altábornagy felügyelősége.
16. A Magyar Comité, ’s a Légió közti viszonyok.
17. A Légió Parancsnoksága Nólában elfoglalja székhelyét.
18. Wetter Altábornagy a Légió fölötti parancsnokságát önhatal- 

milag gyakorolja; -— ez volt első lépés a viszályokra.
19. A tiszti álladék Sorrentóból Nólába helyeztetik át, ’s egyide

jűleg feloszlattatik beosztások által.
20. A tüzérség szerveztetik.
21. A Légió első felhasználása a rablók ellen.
22. A nolai cathedralis templom leégése, az ezzel összekötött suppo

sition
23. Az első nagy transport Constantinápolyból megérkezik. A má

sodik nagy transport keletről megérkezik. Elemek ismertetése.
24. Wetter altábornagy székhelyét Nápolyból Nólába teszi által.
25. A népszerűség-vadászat korszaka, a pártokrai szakadás.
26. A lakmározási időszak.
27. Az Acquii tiszti depot alakulása, ennek viszonyai a Légióhoz, 

alkatrészei, belbajai.
28. Vetter altábornagy saját törzskarát a legszélesebb scálára 

szervezi.
29. Vallási kérdések köpenye alatt AVetter altábornagy ellen fon- 

dorkodások keletkeznek.
30. A fondorkodások nyilvános lázadásban törnek ki.
31. Erélytelenség a főparancsnokság minden rétegében.
32. Figyelmesy huszár Alezredes katonástalan tette, ’s örökké 

rosszait kikelése Vetter altábornagy ellen.
33. Vetter Altábornagy lemond a főparancsnokságról, ’s elhagyja 

a Légiót szabadság ürügye alatt.
34. Schréter Ezredes epochája.
35. A S. Filecci nép-lázadás.
36. A Légió távirati parancs folytán Nocerába (Pagani) helyez

tetik át.
37. Türr altábornagy érkezik, Ihász ezredes átveszi a parancs

nokságot.
38. 1861-ki Május hó 9-dike.
39. Schréter, Figyelmesi Turinba idéztetnek egy tiszti bizottság elé.
40. A tiszti bizottság eljárása, Schréter és Figyelmesi fogságba 

kerülnek.
41. Ihász Ezredes-Parancsnok epochája.
42. A St. Gregori-i és Siano-i csata a Brigands-ok ellen.
43. A Montefalcione-i reactio szétriasztása.
44. Krivácsi Ezredes fondorkodásai.
45. Az Acquii tiszti álladékbani zavarok, több tiszt kitiltása az 

országból.
46. Az egész Légió tökélyetes felhasználása a Brigands-ok ellen.
47. A Légió 32 külön vezényletre daraboltatik, ’s aként helyez

tetik el.
48. Fogalom az aggregált tisztekről, ezeknek ilyen minőségbeni 

káros alkalmazása, tétlenségük, cselszövényeik.
49. Légiónak a rablók elleni hasznos működése, és férfias maga

tartása.
50. A huszárok rohamai.
51. A határtalan becsülés, és dicséret korszaka.
52. Az Amalfii csata.
53. Alattomos toborzás az Aspromonte-nél végződött művelethez.
54. Zavarok kezdődnek külfondorlások által szítva, de benn is visz- 

hangra találva.
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55. A zavarok minél inkább terjednek.
56. Emissariusok járják be az egyes detachirozott csapatrészlegeket.
57. A zavarok tényleg kitörnek.
58. A fegyverlerakás.
59. 1862-ki Julius 12.
60. Az i-ső huszárszázad önkényt odahagyja Ruvo-i állomását ’s 

beáll Nocerába, hol a szolgálatot tagadja meg.
61. A tisztikar magatartása a zavarok alatt.
62. Az alerőnek tömeges elbocsáttatása.
65. Egy jeles távirati értesítvény Turinból.
64. A magyar Comité-nek magatartása a Légió irányában a zava

rok alatt.
65. Szökések.
66. Ihász ezredes a zavarok kezdetekor Ischia-i fürdőbe távozik; — 

az ideiglenes Parancsnokság magatartása.
67. A nápolyi lapok véleményezése a zavarok felett.
68. Gróf La Marmora Tábornagy, és Avennati altábornagy látoga

tásuk a zavarok alatt.
69. Az alerő részéről a tisztikar ellen mozdított vádak, általános

ságban, ’s egyesleg.
70. A Nocerai tiszti vizsgáló Bizottság.
71. Ihász Ezredes visszahivatik, ’s Telkessy Ezredes küldetik a Légió

élére.
72. Megállhatóbb vádak által sújtott tisztek egymás után Turinba, 

és Alessandriába küldetnek.
73. A Légió átadja lovait.
74. A Légió átadja fegyverzetét.
75. A Légió egy olasz Tábornok felügyelete alatt Salernóba szál- 

líttatik.
76. A vadász zászlóalj Salernóban fellázad.
77. Telkessy Ezredes derék, ’s erélyes magaviseleté.
78. A Légió Cavour gőzösön erős olasz vadászfedezet alatt Genua 

felé szállíttatik.
79. Girczy Őrnagy 1-ső Honvéd zászlóalj Parancsnok a Lavello-ban 

állomásozó 4-ik Századdal együtt visszamarad.
80. A hajóni rendzavarás.
81. Hadi gőzös érkezik fedezetül, és remorchirozza (magához köti) 

a Cavour szállító hajót.
82. A Légió Genuában partra száll, azonnal vasúton Alessandriába 

szállíttatik, ’s az Erődben helyeztetik el.
83. Kossuth a Légióval megszüntet minden érintkezést.
84. A Lavelló-ban visszamaradt 4-ik Honvéd század Alessandriába 

testülethez beáll.
85. Türr Altábornagy a Légiót feloszlatja, ’s depókat alakít min

den fegyvernemnél.
86. Türr felügyelete alatt 5 tagú tiszti bizottság alakul, Gróf Bethlen 

olasz Tábornok az elnöke.
87. Ezen tiszti vizsgáló Bizottságnak 10 heti ülésezése alatt történt 

tárgyalások, kihallgatások, hozott határozatok egész kiterjedésükben, 
’s a bezáró Relatio az olasz kormányhoz.

88. A Légió újbóli szervezése.
89. A cuneoi tisztiszázad keletkezése, ennek viszonyai a Légióval 

szemközt, az Acquii tiszti depót megszüntetése, és beolvasztása a cuneoi 
tiszti századba.

90. Telkessy Ezredes disponibilitasba helyeztetik; — Földváry Ká
roly Ezredes veszi át a Légió fölötti parancsnokságot.

91. A huszárság ló nélkül Alessandriából Vercellibe helyeztetik át.
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92. A tüzérség Yeneria Reale-ba Turin mellé helyeztetik el, aggre- 
gáltatik az 5-ik tüzér Ezredhez, ettől vesz kölcsön ágyúkat, ’s lovakat 
a gyakorlathoz.

93. A tüzérségnéli gyakori szökések miatt a létszám annyira leol
vadt, hogy azt a 2 zászlóaljnak kell kiegészíteniök.

94. A huszárság Vercelliből Vogherába helyeztetik át még mindig 
ló nélkül.

95. A tiszti anciennitas megállapítására Gf. Pianell altábor
nagy elnöklete alatt tiszti bizottság alakul.

96. A huszár-csapatban új zavarok mutatkoznak; — gyakori szö
kések; — tisztek pörbefogatása.

97. A Lengyelfelkelés befolyása a kedélyekre.
98. A huszár Csapat Yogherából, Senigallia-ba helyeztetik át, még 

mindig gyalog.
99. A Törzs, ’s az l-ő Honvéd zászlóalj Alessandriából Anconába, 

a Yadász-zászlóalj Jesibe helyeztetnek.
100. Légió fogadtatása Anconában a vasútnál.
101. A garnisoni élet, normális állapot, rendszeres gyakorlatok, 

bel-, és helyőrségi szolgálat; — viszony az Olasz Parancsnokságokhoz.
102. Scozia altábornagy Inspector látogatása.
103. A huszárok lovakat kapnak, Remontirozás Bolognában.
104. A Loreto-i táborbaszállás, a tábori élet, gyakorlatok.
105. A Yadász-zászlóalj Anconába rendeltetik állomásra.
106. A Legióbeli 2 zászlóalj ’s a Törzs Fabriano-ba rendeltetik, 

hogy ott a vasúti munkások közt kitört zavarokat elnyomja; 8 napi tar
tózkodás után a legszivélyesebb tüntetések melletti elvállás, és visszaút 
Anconába.

107. Újra rendes garnison-élet, gyakorlati menetek, helyőrségi 
szolgálat.

108. Az 1848/9-diki Magyar Emlék érmek kiosztására szervezett 
nagyszerű ünnepély; — Kossuth, Földváry, és Ihász beszédei.

109. Tüntetés Földváry ellen, fáklyás zene Ihásznak.
110. Tizenegy tisztnek a függelem elleni vétségért történt elmoz- 

díttása.
111. A Cuneoi tiszti századbeli számos tiszt zavarok előidézése 

miatt internál tátik.
112. A Cuneoi tiszti század feloszlattatik; — Szodtfriedt Ezredes 

perbefogatása ’s elitéltetése.
113. A Bagno-Cavalloi tábor.
114. Griffini olasz altábornagy Inspector a huszároknál látogatást 

tesz, és szigorlatokat tart.
115. A huszárok Senigallia-ból Jesibe helyeztetnek át.
116. A huszár 2 század siettetve Abruzzikba rendeltetik a Bri- 

gands-ok ellen.
117. A törzs, ’s a két zászlóalj szinte Abruzzi-kba rendeltetnek 

sietős marsokban.
118. A Légió felhasználása 1865-ki Júliustól, egész 1866-ki Júliusig 

a rablók ellen, hasznos működéseik, jó szolgálataik, kitüntetések, a kor
mány méltányló elismerése.

119. A tüzérség csekély létszáma miatt nem állhatván többé fel, 
egy ministeri rendelet megszünteti, ’s a huszárokhoz osztatja be.

120. Földváry Ezredest a Hadügy Minister Florenzbe magához 
rendeli.

121. Kossuth újra viszonyba lép a Légióval.
122. Kedvezések korszaka minden oldalról.
123. Az 1866-ki Julius 2-ki királyi Decretum.
124. A Légió 1866-ki Julius 6-án magát Chieti-ben összpontosítja.
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125. Elvállás Chietitől, demonstratio a Légió előnyére, Griffini al
tábornagy lovagias magaviseleté.

126. A Légió külön sebes vonattal Bolognába szállíttatik.
127. Légiónknak az Olasz-Osztrák hadjáratbani felhasználása kö

rüli tervek.
128. Kossuth rendkívüli tevékenységet fejt ki.
129. A fegyverszünet.
130. A Légió Bolognába süllyedt.
131. Minő szolgálatokat kellett tennie Bolognában.
132. A bolognai Garnison.
133. A Légió feloszlatásának elvbeni kimondása a békeszerződés

után.
134. Az első távozó transport, bucsu-napiparancs.
135. Erőlködései Kossuthnak, s Földvárynak a gratificationak men

tül magasabb scalarai emelése végett.
136. Kossuth meglátogatja a Légiót.
137. Az olasz kormány eljárása a feloszlatás körüli műveletnél, 

politicaja, leiratai.
138. Az alerő általán távozik.
139. 51 tiszt lemondását adja.
140. Egy királyi Decretum a feloszlatást elrendeli.
141. A feloszlatáskor.
Ezeken kívül munkálataimban kimerittő ismertetést közlendek a 

Légiónak beli, úgynevezett családi viszonyairól, a fegyelmi, hadbirósági, 
’s az administrativ ügyek kezelléséről, a felszerelésről, ellátásokról; — 
egész kiterjedésükben közzéteendem az érdekesebb levelezéseket, királyi 
és ministeri leiratokat, napiparancsokat s. a. t., szóval a majdnem 7 éven 
keresztül fenn állott Olaszhoni Magyar Légiónak nem volt oly mozza
nata, oly vérlüktetése, melyet én megcáfolhatlanul hiven ne panorá- 
máznék.

Lelkemből meg vagyok győződve, hogy ezen igen kiterjedő dolgo
zattal Nemzetemnek kedves szolgálatot teendek már csak az által is, 
hogy iparral egybegyűjtve elébe tárom mind azon adatokat, melyeknek 
az utóbbi kor által nagyon limitált beszerzése tömérdek fáradságba, ’s 
még tömérdekebb költségbe kerülendene; — szándékom lévén egyébb- 
iránt irattáromban feltalálható eredeti okleveleket, pecséteket, a zászlók 
fotográfiáit a tervbe állított históriai munkám elkészíttetésekor a Magyar 
Tudós Társaságnak ajánlani fel.

Elnézve ettől, úgy hiszem, hogy a munka materiális szempontból 
is sok előnnyel találkozik, miért is jól cselekedni hittem akkor, mikor a 
kiállíttásra nézve Tekintetes Uraságodnak ismert vállalkozó szelleméhez 
fordulni bátor vagyok.

Legczélszerübb volna a munkát füzetekben (talán minden hóban 
2 füzetet) kiadni, ’s igy mindenkit abba a helyzetbe állítani sietni, hogy 
képes legyen az egész munkának füzetenként birtokába juthatni.

A munkát a Légiót kiegészített egyesek alfabeticus névsorozata 
zárja be; — a tisztek szolgálati állományukkal (Etat des Services).

Ebből szinte azon kedvezmény folyik ki, hogy Magyarországon 
bárki is magát valaki Légionárius után érdekelné, a zárdolgozat segé
lyével kellő útba igazittást nyerhetne.

Legyen szives Tekintetes Uraságod gyakorlati nézeteit e tárgyra 
vonatkozólag velem tudatni; — én azon helyzetben vagyok, hogy min
den discret kívánalmakkal szemben megállhatok, egyet tartok fenn ma
gamnak, ’s az, hogy én a munkát később felderittendő okoknál fogva, 
nem alábbi saját nevem, hanem ,San Salvatore'1 név alatt adhassam ki, 
’s melegen is kérem Tekintetes Uraságod ismert lovagiasságát, irányom-
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bau munkámra vonatkozó bárminő publicus eljárásainál ezen discre- 
tióval élni méltóztassék.

Ki egyébiránt vagyok Tekintetes Uraságodnak mély tisztelettel alá
zatos szolgája

S zűcs  János.
A Szent Móricz és Lázár Olasz Lo
vagrend keresztese. Az 1860-ki olasz 
függetlenségi harczok emlékére ve
retett érem birtokosa; — Őrnagy, 
A Magyar Segély Sereg Törzs-Kari 

Főnöke.
Nagyra becsült válaszát a következő czim alatt lehetnék szerencsés 

kézhez vehetni, mi után bővebb érintkezés állhat köztünk be.
A Monsieur le Monsieur Jean de Szűcs. Chevalier deli’ Ordre S. 

Maurice e Lazarre, Major d'Etat Major de la Legion auxiliaire hongroise. 
Bologne. Italie.“

Külzet: „Légioné ausiliaria ungherese in Bologna. 15 Jan 1867.“
Közli: R a d ó  A n ïa l .

A  n e m z e t i s é g i  t ö r v é n y  a  m a g y a r  p a r l a m e n t  e l ő t t  1 8 6 1 — 1 8 6 8 .

(D as  N a t io n a l i tä ten g ese tz  v o r  d e m  ungarischen  P arlam en t,  1861—1868.)

II.

Az 1865-re összehívott országgyűlés képviselőháza a nemzetiségi 
kérdés megoldására vonatkozóan már a legmagasabb megnyitó-trónbe- 
szédre adott válaszában is újra ígéretet tett. 1866 február 24-én kelt 
válaszfeliratukban kijelentik ugyanis a képviselők, hogy „működéseink
ben az alkotmány alapelveiből kiindulva irányadónak fogjuk mindenkor 
tekinteni az igazságosságot és méltányosságot a hon polgárainak minden 
osztályai iránt vallás és nyelv különbség nélkül. . .  s őszinte hűséggel 
akarjuk mindazt, amit e részben az ő érdekeik és a haza közérdeke meg
kíván, törvény által biztosítani.“1

Néhány nappal később Kubicza Pál1 2 indítványt jegyzett be egy bi
zottmány kiküldése ügyében, amely elkészítse a nemzetiségi törvény- 
javaslatot. Másnap március 10-én Popovics-Desseanu János aradmegyei 
radnai képviselő is sürgeti az 186í-iki országgyűlés nemzetségi bizott
sági munkálatainak újrafelvételét s e célból ugyancsak indítványozza3 
egy újabb bizottság kiküldését. Ugyanezekben a napokban érkezett a 
képviselőházhoz Szerém-vármegye közönségének levele is,4 amelyben a 
„szerb privilégiumok“ megújítását kérik, hangoztatva azonban, hogy 
nem kívánják veszedelmeztetni ezzel sem a Szent Korona területi épsé
gét, sem az ország politikai egységét.

Ezek az indítványok március 15-én kerültek a Ház plénuma elé, 
amikor elrendelték azok kinyomatását. Másnap újból előterjesztve a 
már kinyomatott indítványokat, Kubicza Pál okolja meg benyújtásukat, 
mert meg van győződve, „hogy a nemzetiségi érzelem azon szent érze
lem, mely ha hazafi hűség korlátái között mozog, az általa támasztott 
követeléseket a legitim igények színvonalára emeli, melyek nemcsak

1 Az 1865—68-ik országgyűlés irományai: 12. sz. Yálaszfelirat a 
trónbeszédre.

2 23. sz. Kubicza Pál indítványa.
3 24. sz. Popovics indítványa.
4 25. sz. Szerém megye levele.
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arra vannak képesítve, hogy létezzenek, hanem arra is, hogy a közélet
ben érvényesítessenek.“ D e á k  Ferenc szól hozzá egyedül az indítványok
hoz, melyeket elvileg elfogad, kérve, hogy a tervezett bizottságot mi
előbb válasszák meg.

Mintegy öt hét múlva, az április 26-iki ülésben küldi ki ezután a 
képviselőház az újabb nemzetiségi bizottságot.5 A szavazás eredményét 
két nappal később hirdetik ki.6 Leadtak 279 szavazatot. Ebből kapott 
Andrássy Gyula gróf, Armbruszt Péter, Bónis Sámuel, Branovácsky Ist
ván, Csernovics Péter, Czorda Bódog, Frideczky Timót, Gozsdu Manó, 
Joannovics György, Kubicza Pál, Lehoczki Egyed, Miletics Szvetozár, 
Ocsvai Ferenc, Somsich Pál, Szentkirályi Mór 279, Bethlen Sándor gróf, 
Cseh Sándor, Eötvös József br., Faur János, Horváth Lajos, Hosszú Jó
zsef, Kun Kocsárd gróf, Nyári Pál, Podmaniczky Frigyes br., Szaplon- 
czai József, Trauschenfelsch Emil, Urbanovszky Ernő, Yégsliő Gellért 
278, Dapsy Vilmos, Markos István, Piller Gedeon, Ráday Gedeon gróf, 
Stefanidesz Henrik, Szentiványi Adolf 277, Gorove István, Kerkápoly 
Károly, Lónyai Menyhért, Zsedényi Ede 276, Kálnoki Pál gróf 275, Mo- 
csonyi Antal 196 szavazatot.

A bizottság megkezdte ugyan mindjárt munkáját, de bizony az 
csak nagyon lassan haladt előre. Időközben befutott pedig a képviselő
házhoz az 1861-iki karlócai szerb nemzeti kongresszus határozatairól 
szóló jegyzőkönyv is,7 de a kiküldött bizottság még mindig nem jutott 
el a végleges törvényjavaslat megszerkesztéséhez, úgy, hogy tö b b  m in t  
e g y  é v  m ú lva ,  1867 június 21-én, Miletics Szvetozár óbecsei szerb kép
viselő a Ház elé terjesztett indítványában8 még mindig csak azt sür
geti, hogy az előkészítő munkálatokat a bizottság most már haladék
talanul fejezze be. Egyúttal maga már egy kész törvényjavaslat-terve
zetet nyújt be a „szerb nemzet“ kívánságainak rendezésére, azt kérve, 
hogy egy regnicolaris deputáció küldessék ki a szerb kérdés tanulmá
nyozására.9 Ez a törvényjavaslat különben nem más, mint az 1861-i szerb 
kongresszus határozatai.

Néhány nap múlva H odosiu  József, a Zaránd-megyei brádi kerület 
képviselője, terjesztett be egy másik határozati javaslatot a nyelvhasz
nálat ügyében, melyben egyúttal felfüggesztését javasolja a szabad 
nyelvhasználatot még korlátozó törvényeknek.10 11 Ezt követőleg a június 
26-iki ülésen S o m sich  Pál, a nemzetiségi bizottság elnöke, végre bejelenti, 
hogy a nemzetiségi bizottság albizottsága véleményes javaslatával elké
szült és azt június 25-én már a nagybizottság elé is terjesztette. Kéri a 
jelentés kinyomatását és tárgyalás alá vételét. D e á k  Ferenc hozzájárul 
az indítványhoz, sőt kéri kimondani jegyzőkönyvileg, hogy az új ülés
szakban a bizottság a nemzetiségi kérdésre vonatkozó törvényjavaslatot 
azonnal terjessze elő, hogy az tüstént napirendre tűzethessék, mert 
„ e tá r g y  e l in tézése  n em  h a la s z th a tó “, amit általános helyesléssel vettek 
tudomásul. A szólásra emelkedő E ötvös  József br. vallásügyi miniszter 
a kormány nevében erre vonatkozóan rögtön ígéretet is tesz.

A nemzetiségi albizottság törvényjavaslat-tervezetének11 kidolgo-
5 Az 1865—68-iki országgyűlés naplója: LIV. ülés 83. o.
6 LV. ülés, 84. o.
7 Irományok: 32. sz. A karlócai szerb kongresszus határozatai.
8 116. sz. Indítvány a nemzetiségi kérdés eldöntésének sürgetése 

ügyében.
9 117. sz. Határozati, illetőleg törvényjavaslat a szerb nemzeti 

ügyben.
10 Irományok: 125. sz. Határozati javaslat a nemzetiségek és nyel

vek ügyében.
11 133. sz. A nemzetiségi kérdés tárgyában kiküldött bizottság aí- 

választmányának jelentése.
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zásánál ugyanazokat a szempontokat vette figyelembe, mint amelyek ve
zették már az 1861-iki bizottság munkálkodását is. Irányadóul „az or
szágban lakó népek nemzetiségének egyenjogúságát tekintette, arra tö
rekedett, hogy olyan törvényjavaslatot készíthessen, amelynek a tör
vényhozás által elfogadtatása után mindazon népek szabadon érvénye
síthessék nemzetiségi igényeiket, el egészen azon határokig, amelyeket 
eléjük az ország politikai egysége, tehát területi épsége, törvényhozási 
és állami kormányzásának egységes volta elkerülhetetlenül von.“ Mun
kájához azonban lelkiismeretesen felhasználta és figyelembe vette azo
kat az emlékiratokat is, amelyek időközben az egyes nemzetiségek kü
lönböző alakulásai részéről érkeztek a képviselőházhoz s melyet az el
nökség az albizottsághoz tett át.

Az első mellékletet a jelentéshez a tu r ó c s ze n tm á r to n i  1861-iki s z lá v  
n e m z e t i  g y ű lé s  h a tá ro za ta i  a lk o t já k .  Ebben az emlékiratban azt kíván
ták az egybegyült tót vezetők (mint azt már röviden említettük), hogy 
nemzeti individualitásukat már a koronázási oklevélben is elismerjék, 
hogy a tó t  n y e lv te rü le tb ő l  e g y  f e l ső m a g y a ro rszá g i  sz láo  k erü le te t  a la k í t 
sanak , még pedig Pozsony, Nyitra, Bars, Hont, Nógrád, Gömör, Torna, 
Abaúj és Zemplén megyéknek a délkör által metszett északra eső 'ré
szétől számítva; hogy ezen a területen a tót legyen az egyedüli hivata
los nyelv a közigazgatási, az egyházi és a tanítási téren; azonkívül a 
törvények szláv nyelven való kihirdetését, tót irodalmi és tudományos 
intézetek támogatását, szabad egyesülési jogot, a kisebbségi csoportként 
élő tótság számára a tót nemzeti nyelv szabad használatát is kérik még, 
de mindamellett hangoztatják, hogy érdekeik ugyanazok, mint a ma
gyarok nemzeti érdekei.

A második melléklet az 1861-iki k a r ló c za i  s ze rb  n e m z e t i  kon gresszu s  
kívánságait tartalmazta. Ebben azt kérik, hogy azt a területet, amely 
Magyarországban, illetve Horvátországban szerb többség által lakott, 
ismerjék el sze rb  v a jd a s á g n a k  és a „császár és király“ vegy fel címébe 
„a szerb vajdaság nagy vajdája“ címét. A vajdaság teljes autonómiát 
nyerne, élén a szerbek közül választható vajda állana, aki a felsőházban 
üléssel bírna és ott közvetlenül a tárnok után következnék. Méltóságá
nak megfelelő fizetést kap. Az önkormányzat gyakorlása a „területi 
ülésen“ történne. A magyar törvényhozásba k o l le k t i v  k é p v is e le te t  külde- 
nének; az ügykezelési nyelv mindenütt a czirill-írású szerb nyelv lenne. 
A szerb patriarcha a felsőházban közvetlenül a prímás után ülne, a 
vajdaság nemzeti jelvénye volna a szerb címer és zászló. Egyházi ügyek
ben és közoktatásban teljes autonómia; a bíráskodásban és közigazgatás
ban a területi gyűlés intézkedne új szervezésről.

A harmadik melléklet volt a B u k o v s z k y  György, nagyszőllősi 
esperes által beadott emlékirat, mely 1867. január hó 23-án kelt a 
ru th én ek  ügyében .  Először is biztosítja a magyarságot a memorandum 
a magyarországi „oroszok“ hűségéről, majd felsorolja panaszaikat, hát
térbe szoríttatásuk miatt. Kérik, hogy a választókerületek nemzetiségek 
szerint kerekíttessenek ki; a tisztviselők aránylagosan neveztessenek; 
a bíróság és a közigazgatás a ruthén területen ezt a nyelvet használja; 
az egyházi és közoktatás nyelve a ruthén legyen, mert enélkül — szerin
tük — az egyenjogúság csak holt betű marad, mert a nagyobb elem a 
kisebbiket jogaiból folyton kizárná.

Magának a javaslatnak főbb rendelkezései a következők voltak: A 
községi (2. §.) és törvényhatósági (9. §.) gyűlésekben mindenki anya
nyelvén szólalhat fel; ezek jegyzőkönyveinek nyelve általános szótöbb
séggel határoztatik meg, azonban egyötöd kívánságára a kisebbségben 
maradtak nyelvén is viendő (3. és 10. §.). Az egyházak anyakönyveik, 
ügykezelésük és iskoláik oktatási-nyelvét szabadon választják (7. §.). 
A tisztviselők a felekkel azok anyanyelvén kötelesek érintkezni (13. §.). 
A kormányzat nyelve a magyar. A tisztviselők, különösen pedig a főis-
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pánok kinevezésénél ügyelni fog a kormány a nemzetiségekre is (18. §.). 
Az oktatás alsó- és középfokon az anyanyelven történik (19. §.). Az egye
temi tanítás nyelve a magyar, de az összes nemzetiségi nyelvek számára 
külön tanszékek állítandók (20. §.). A 23. §. biztosítja az iskolafentartási 
és az egyesülési jogot, a 24—31. §§. pedig az anyanyelv használatát sza
bályozzák a bíróságok előtt. A 33. §. arról intézkedik, hogy a törvények 
az összes nemzetiségi nyelveken is kihirdetendők. A záró (35.) §. szerint 
pedig „az ország területén létező minden nemzetiségnek a fentebbi 
§-okban megállapított egyenjogúsága az ország sark a la to s  tö r v é n y é n e k  
nyilváníttatik.“

Hiába készült el azonban az albizottság munkájával, mert k ö ze l  
ú ja b b  h á ro m n e g y e d  é v ig  a központi bizottság megint csak nem vette 
tárgyalás alá sem javaslatát, sem pedig a nemzetiségek feliratait. Ennek 
a folytonos elhúzódásnak okát megtudjuk Som ss ich  Pál bizottsági elnök 
1868 március 30-ról kelt jelentéséből,12 mely szerint egyrészt tagjainak 
más irányú elfoglaltsága, másrészt a Bécsbe egybehivott delegáció mun
kája következtében nem tudott eddig eredményesen dolgozni a bizottság; 
tagjai közül különben is néhányan elhaltak, mások miniszterek, vagy 
főispánok lettek és így az eredeti 40 tagból csak 24 működő tag ma
radt meg.

E jelentés alapján április 1-én P a p p  Zsigmond indítványozza a 
bizottság kiegészítését, „mert ha valamely tárgy, úgy bizonyosan ezen 
tárgy az, melytől függ a Hazának boldogsága, felemelkedése és virág
zása.“ Zsedényi Ede a román nemzet fiainak megnyugtatására szintén 
kéri a bizottság kiegészítését, amit a Ház el is határoz. Az új választást 
április 3-án ejtik meg az eredeti bizottságból hiányzó 16 tagra. A szava
zás eredményét másnap hirdetik ki: Leadatott 283 szavazat, üres 2; 
Madocsányi Pál 267, Ivacskovics György 265, Berzeviczy Tivadar 262, 
Fehdenfeld Gusztáv, Maniu Aurél 259, Gajzágó Salamon, Szilágyi István 
256, Justh Kálmán 254, Teleki Domokos 252, Urházi György 244, Kuba 
János 239, Glatz Antal 218, Mihályi Péter 217, Hunfalvy Pál 216, Boheczel 
Sándor 215, Paczolai János 204 szavazattal választattak meg. A kihirde
tés után az elnök még rögtön meg is kérte a bizottság tagjait, hogy az 
ülés után maradjanak együtt újabb megalakulásra és tanácskozásra. 
A munka azonban csak nem akart megindulni.

A parlamentnek még az 1868 október 10-iki ülésén is azt jelenti 
Som ss ich  Pál, hogy a legutolsó — október 9-iki — ülésre megint csak 
16 tag jött el, pedig „ily fontos kérdésben az eljárásnak szabatosnak 
és minden gyanút kizárónak kell lennie, és különösen azon érdekeket 
nem szabad mellőzni, melyek az ezen bizottságban megválasztott nem
zetiségi tagok részvéte által vannak biztosítva és mivel le g in k á b b  é p p e n  
a zo k  h iá n y o z ta k  a bizottságból“: kéri az elnököt, hogy október 15-re 
táviratban hívja meg a tagokat és ha nem jönnének el, a jelenlevők 
számukra való tekintet nélkül határozhassanak. Az elnök és a Ház a 
bejelentést és ezt az indítványt is elfogadja.

Két hét múlva, október 28-án, megint csak megsürgetik a bizottság 
munkáját, de ekkor már eredménnyel; ekkor ugyanis Medán Endre, 
Közép-Szolnok megye román értelmisége megbízásából adott be egy  
kérvényt, hogy a Ház „a nemzetiségi kérdés megoldására nézve minél 
előbb intézkedjék, még pedig a szabadság, egyenlőség és testvériség 
értelmében.“ Kéri, hogy a szerb és román képviselők által készített 
törvényjavaslatot vegyék tárgyalási alapul. A kérvényt azért nyújtja be, 
hogy a Háznak „alkalma legyen meggyőződni a magyar honi nemzeti
ségeknek e tárgyban tárgyalt érzületéről és megtudhassa, hogy a magyar-

12 Az 1865—68.-iki országgyűlés irományai: 200. sz. A nemzetiségi 
bizottság jelentése kiegészítése tárgyában.



országi román nemzet nem lehet megelégedve oly törvényjavaslattal, 
amelyet a nemzetiségi bizottság elkészített, amelyről Ausztria szabad
elvű lapjai is azt mondják, hogy csak gunyoltatik ezen javaslat nem
zetiségi törvényjavaslatnak.“

Medán felszólalása nagyon is à-propos történt. Beszéde végével 
ugyanis Som ssich  Pál szólásra állott és beterjesztette a nemzetiségi 
bizottság törvényjavaslatát13 kérve annak kinyomatását.

A bizottsági javaslat általában megegyezik az albizottság ismerte
tett tervezetével. A kísérő jelentésből pedig kitűnik az a két főszempont, 
rémelyek a kodifikátorokat munkájukban irányították. Megállapítják 
ugyanis ebben, hogy „az ország nem magyar ajkú polgárai a politikai 
és társadalmi jogok teljes élvezetében vannak jelenleg is“, a törvény sona- 
sem kötötte a politikai jogok élvezetét, a hivatal- vagy birtokképességet 
egyik vagy másik nemzetiséghez s így „amiben az ország nem magyar 
ajkú lakosai a fenálló törvényeknél fogva némi korlátozást szenvednek, 
az az anyanyelv használata. A bizottság úgy vélekedett (tehát), hogy. . .  
feladatát csak úgy fogja fel helyesen, ha a gondjaira bízott törvényja
vaslatot főleg ez irányban alkotja meg s a z  a n y a n y e lv  eg ye n jo g ú s á g á n a k  
m é r v e i t  szabja meg gondosan.“ íme a magyarázata annak, hogy a „nem
zetiségi egyenjogúságról“ szóló törvény miért intézkedik jóformán egye
dül csak a nyelvhasználat ügyében; s ebben is csak olyan mértékben 
(s ez a második szempont), amit az ország egysége, a kormányzat és köz- 
igazgatás gyakorlati lehetősége és célszerűsége, valamint a gyors, pontos 
és jó igazságszolgáltatás megengednek.

A javaslatot rögtön áttették a törvényelőkészítő központi bizott
sághoz, amelynek a nemzetiségi törvényjavaslatról szóló jelentését14 
most már egész rövidesen, november 12-én, előterjesztette Kéthelyi József 
előadó. Ez átszövegezte ugyan a bizottsági javaslatot, de jelentősebb vál
toztatást nem eszközölt rajta.

Utána M ocsonyi  Sándor állott fel és bejelentette, hogy a román 
és szerb képviselők kisebbségi javaslatát15 ő magáévá teszi s mint saját 
indítványát kéri ezt is tárgyalás alá vonni.

Az általános vita november 24-én kezdődött meg és öt napig tartott 
a parlament legkiválóbb szónokainak részvételével. A vita anyagát a 
következőkben adjuk:

Kéthelyi József előadó olvasta fel a központi bizottság jelentését 
és törvényjavaslat-tervezetét, melyhez elsőül D e á k  Ferenc szólott hozzá. 
Bejelentette, hogy kü lön  tö r v é n y ja v a s la to t16 terjeszt elő a nemzetiségi 
egyenjogúság tárgyában, melynek nagy része ugyan megegyezik a köz
ponti bizottság javaslatával, de beosztásában és némely szakaszban is 
eltér attól.

— Az idő rövid — mondotta bevezetőül,17 — hosszas szónoklattal
— A másik, amit tartok és hiszek: hogy ezen egyenjogúságot csak 

az országban divó többféle nyelvek hivatalos használatára nézve s erre 
nézve is csak annyiban lehet külön szabályok alá vonni, amennyiben

13 Irományok: 343. sz. A nemzetiségi bizottság törvényjavaslata.
14 Irományok: 361. sz. A központi bizottság jelentése a nemzetiségi 

törvényjavaslatról.
15 343. sz. II. melléklet.
18 Irományok: 392. sz.
17 Deák Ferenc beszéde: Napló XI. kötet, CCCXXIII. ülés, 6—8. o. 

nem fogom ezt az időt pazarolni; egyszerűen azt mondom, hogy az én 
meggyőződésem a fennforgó kérdésekben az, hogy M a g ya ro rszá g b a n  
e g y  p o l i t ik a i  n e m z e t  lé tez ik :  a z  egységes ,  o s z th a ta t la n  m a g y a r  n em ze t ,  
m e ly n e k  a hon m in d en  po lgára , b á rm i n em ze t i ség h ez  ta ro t  z z é k ,  e g y e n 
jo g ú  ta g ja .  (Helyeslés.)
H áborús fe le lősség  05
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ezt az ország egysége, a kormányzat lehetősége, czélszerűsége és az 
igazság pontos kiszolgáltatása szükségessé teszi. (Helyeslés.)

— Ezen két elvből kiindulva nem új dolgot mondok, mert eddig 
az alkotmány alapelve szerint úgy állott, hogy mint említém, Magyar- 
ország összes honpolgárai egy politikai nemzetet képeznek s ez a magyar 
s ezen politikai nemzetnek minden honpolgár egyenjogú tagja. Kimondom 
továbbá, hogy a nemzet említett politikai egységénél fogva az, ami az 
állam, összes nevében történik, n em  tö r té n h e t ik  tö b b fé le  n y e lve n :  annak 
az állam nyelvén, magyar nyelven kell történnie. Ennélfogva valamint 
eddig, úgy ezentúl is, Magyarországban a törvényhozás nyelvének, a 
törvényhozási tanácskozásokban és minden működésekben a magyar- 
nyelvnek kell lennie; magyar nyelven kell alkotni a törvényeket, melyek 
hiteles fordításban más nyelveken is kiadandók. A kormány nyelve 
pedig a kormányzás minden ágaiban szintén a magyar. Lefelé azonban 
a megyéknél, törvényhatóságoknál, községeknél, egyháznál én nem 
idegenkedem semmit az egyenjogúságot nem korlátolni s annak tág tért 
adni; úgy az igazságszolgáltatásnál is az alsóbb bíróságokat illetőleg, 
de nem a föllebbvitelieket. . .

A Ház több rövid felszólalás után elhatározza, hogy Deák indít
ványát is kinyomatja, de az addigi javaslatok tárgyalását rögtön meg
kezdi. Az első szónok M ocsony i  Sándor,18 aki a nemzetiségek érdeké
ben szólal fel, kérve a zo k n a k ,  m in t  o ly a n o k n a k  elismerését.

— A nemzetiségi érzület oly régi, mint a nemzetiségek, s ezek 
alkalmasint oly régiek, mint az emberi nem maga; új csak a nemzeti
ségi eszme, — kezdette beszédét. — Ha mi figyelemre méltatjuk azon 
háborúkat és forradalmakat, melyeknek színhelye világrészünk a jelen 
évszázad különösen 3-ik évtizede óta; lia tekintetbe vesszük azon moz
galmakat, melyeknek színhelye volt Görögország, Belgium, Oláli-Moldva- 
ország, Lengyelország, Oroszország, Porosz- és Németország, Skandiná
via és Schleswig-Holstein; és hogyha itt hazánkban maradunk: akkor 
lehetetlen el nem ismerni, hogy mindezen mozgalmak nem egyebek, mint 
kifolyásai egy alapeszmének, nem egyebek mint idő és helyi viszonyok
hoz mért alkalmazásai ugyanazon egy alapelvnek, nem egyebek mint 
egyes töredékei ugyanegy egésznek... és ez a n em ze ti ség i  egyén iség  
v a g y  in d iv id u a l i tá s  lé te zé sé n e k  és fe j lő d é sé n e k  b iz tos í tá sa .  Ez alap
eszméje minden nemzetiségi mozgalomnak, ez az alapeszme minden 
mozgalomnál, mely ma Európában mutatkozik . . .

— Melyek a nemzetiségi eszmének okai? E tekintetben én meg
különböztetek négy okot, két külsőt és két belsőt. Külső oknak tartom 
a népsouverainitás és egyenlőség elveit. Ezek külsőleg hatottak a népekre, 
s az emberben már benrejlő utánzási természeténél fogva befolyás nélkül 
nem maradhattak. Belső okai közé sorozom én a m ű v e lő d é s  te rén  te t t  
n a g y o b b  h a ladás t ,  másrészről az alkotmányosság demokratikus irányát... 
Míg az abszolutizmus és feudális alkotmányosság idejében a nép és 
nyelve semmi nyomatékkai nem bír, mint ezt éppen hazánk példája 
legjobban mutatja, a hol közel egy ezred évig képes volt fenntartani 
egy államot egy holt nyelv, ugyanazon pillanatban, a mint az egyen
jogúság kimondatott, a mint a népnek befolyás engedtetett az állam
életnek fejlődésére, azon pillanatban ott terem a nemzetiségi eszme a 
nyelvek harca terén.

— . . .  Mint minden eszmének, úgy ezen eszmének is meg vannak 
az egyes kinövései, melyek rendesen szélsőségekben mutatkoznak.

— Ily kinövései ez eszmének, nézetem szerint, egyrészről a supre- 
matiára való törekvés, másrészről a nemzeti elszigetelés. Az egyik mint 
a másik, egész haladásunk örök természeti törvényeivel ellenkezik, s

18 Mocsonyi beszéde: ugyanott, 9—16. oldal.
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azért, nézetem szerint, habár rövid időre lehetséges, d e  h o ss za b b  időre  
s m a ra d a n d ó a n  e z t  fe n ta r ta n i  lehete tlenség.

— A suprematia ellenkezik a haladás természetes törvényeivel azért, 
mert szükségkép mindig megakadályozza egy másik nemzet szabad 
fejlődését.

— Az elszigetelés azért, mert a nemzetek feladata, nézetem szerint, 
nem az egymástól elválás, hanem közös egyetértéssel a közös feladaton 
való együttes működés . . .

— A cél a nemzeti fejlődés. Mai feladatunk az, hogy e cél leg
tökéletesebb valósítására adjuk meg a törvényes feltételeket; és ennek 
ellenében a központi szerkezet nem csak, hogy az országban levő gene
tikus nemzeteknek eredeti jogait nem ismeri el, nem csak, hogy ezek 
fejlődésének feltételeit nem adja meg, de még minden fejlődés fő
feltételét is megtagadja, t. i. m ég  lé té t  sem  ism eri el a z  o rs zá g b a n  lé tező  
n em ze tek n ek .  (Ellenmondás.)

— Megvallom, t. Ház, hogy ezáltal a központi bizottság szabad
elvűségének legalább fényes emlékszobrot nem emel.

— De meg kell azt is jegyeznem, hogy egyet egészen kifelejtett 
és ez az, hogy századunknak maradt fenn a nemzeteket mély álmukból 
felébreszteni. És a nemzeteket, melyeknek hivatása, mint alkotó ténye
zőknek befolyni az emberi nem történeti fejlődésére, meg lehet erőszak
kal akadályozni, de csak rö v id  időre  és ha ezt teszik, annál v e s z é ly e 
seb b é  v á lh a tn a k  a z  á l la m ra  n ézve .  (Ohó!)

—• . . .  A központi bizottság javaslata csak egy elvet tárt egészen 
tisztán fel s ezt egész következetességgel viszi keresztül: a m a g y a r  n e m 
z e t  tö r v é n y e s  su p re m a tiá já t .  Azért mondhatom, hogy ezen javaslat nem 
egyéb, mint az 1836, 1840, 1844 és 1848-iki törvényeknek új qualificalt 
kiadása. (Zaj.) Ugyanaz benne az alapeszme, ugyanaz benne a fő-törek- 

' vés, csak alakjában változott. De, T. Ház, én a nemzetiségi eszme okai
nak felsorolásánál egészen mellőztem azon törvényeket; mellőztem azért, 
mert nincs senki is, ki ne tudná, hogy a leg k ö ze leb b i  o k o zó ja  a n e m 
ze t iség i  k érd ésn ek  M a g ya ro rszá g b a n  é p p e n  ezen  tö r v é n y e k  v o lta k .  
(Ellenmondás.) Már most, T. Ház, a nemzetiségi kérdést szerencsésen 

í megoldani akarni ugyanazon úton, amelyen elég szerencsétlenül be-
[ hozatott az országba, ezt én helyeselni n em  tudom.

Utána B arta l  György szólal fel.19 Azt tartja, hogy a nemzetiségi 
i igényeknek, illetőleg vágyaknak a nemzetiségeket teljesen kielégítő
[ megoldása „okszerűen nem máskép, mint á l la m s ze rk e ze tü n k  ed d ig i
> eg ység es  á l la p o tá n a k  te l jes  á ta la k ítá sa ,  o r s zá g u n k n a k  a u to n o m  n em ze t i -
í ségi ke rü le tek re  va ló  fe losz tása ,  és hogy ezeket vajmi igazán összekötő
; szövetségi kapocsnak újból való teremtése mellett volna eszközölhető.“
! Rámutat arra, hogy az 1848-iki dráma véres jeleneteit mellőzve közel
> ezredéves tartama alatt a belvillongások minden nemeit, de n em ze t i ség i
\ harco t nem ism er t  a z  ország, melynek hűbéri kiváltságai és bilincsei

magyar és nem magyar ajkú lakosok között válaszfalat sohasem képez
tek, de amelynek pajzsa alatt az őslakók szintúgy, mint később be
vándorlónak n e m ze t i  je l le g ü k e t  m in d en  h ábor í tás  n é lk ü l  fen n ta r ta n i  

i igenis k ép esek  v o lta k .  (Zajos helyeslés.) Az újabb nemzetiségi mozgal- 
i mák szerinte abból fakadnak, hogy h on u n k  nem ze tiség e in ek  n é m e ly ik e
> az ország  ha tárán  k ív ü l i  te s tvé re ih ez  grav i tá l .  Nem ismeri az emberi 
I természetet, ki azt hiszi, hogy az ilynemű gravitációt az önfeláldozás 
[ legszélső határáig menő engedmények paralvsálni képesek. Kereken 
r visszautasítja tehát azt a követelést, mely a nemzetiségek collectiv egyen- 
í jogúsága fonalán csakhamar Magyarország állami tehetetlenségéhez és 
[ második stádium gyanánt teljes szétoszlásához vezetne. (Elosszas élénk

19 Bartal beszéde: ugyanott, 16—20. o.
25*
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helyeslés.) Ellenben elismeri, hogy természetes joga minden honpolgár
nak saját nemzetiségének megőrzése, általában különösen pedig anya
nyelvének használata az őt, mint egyént megillető jogkör teljes kiterje
désében, amit az államnak korlátoznia nem szabad. Részletesen szól ez
után a megadható jogosítványokról és bírálja a két tárgyalás alá bocsáj- 
tott javaslatot, melyből a nemzetiségek javaslata eollectiv jogegyenlő
séget állapít meg, míg a másik a már létező jogegyenlőséget a hon 
minden polgárára alkalmazza. „Amannak alapján uralkodni fogok az 
egyes nemzetiségek töredékein ott, hol véletlenül abszolút, vagy relativ 
többséggel leszek; emennek pajzsa alatt védve leszek még egyénileg is, 
az egész ország területén és nemzetiségi jogaim magna chartáját érvé
nyesíthetem, mint az angol vizen és szárazon.“ (Zajos helyeslés.) Beszéde 
végén a nemzetiségi képviselőkhöz fordul, felhíva őket, hogy ne féltsék 
nemzetiségük külön érdekeit azon magyar nemzettől, melynek szám
aránya nem félelmes, melyet hódítási viszketeg nem bánt és mely 
ő sz in te  ro k o n s ze n v v e l  k iséri  a n e m ze t i sé g e k  fe j lő d é sé t ,  m e r t  a b b a n  ön
m a g á b a n  v é v e  v e s z e d e lm e t  n em  lát. A központi bizottság javaslatát 
fogadja el.

D im i tr ie v ic s  Milos a nemzetiségi kérdés megoldását a következő 
alapelvekből kiindulva tartja elérhetőnek:

„1-ör: Magyarországnak területi épsége sértetlenül fentartatik, mert 
azt csorbítani nem lehet, de nem is szabad;

2- szor: Magyarországnak önállósága egységes törvényhozás, egy
séges központi kormány s ezen testületeknél egységes állami nyelvet 
igényelvén az e tekintetben már fennálló törvények, mint Magyarország
nak sarkalatos törvényei, kérdés alá nem jöhetnek; s végre

3- szor: Magyarországnak mindannyi népei, jelesen a magyar, szerb, 
román, orosz, szlovén s német egyenjogú n e m z e te k n e k  nyilváníttatnak, 
s hogy nemzetiségüket fejleszthessék egyenjogúságuk a törvényható
ságokban, községekben és a bíróságok előtt törvény által biztosíttatik.“

— A kiküldött bizottság — szerinte—■ nem teljesítette feladatát a 
feliratok szellemében. A bizottság ugyanis, hogy elhitesse az egész világ
gal, miszerint munkálatának alkotásánál a testvériség s igazság elveit 
követte, s hogy magát az 1861-ik s 1866-iki feliratokhoz alkalmazta, 
törvényjavaslatát következőleg czímezi: „Törvényjavaslat a nemzetiségi 
egyenjogúságról“. Ha azonban e törvényjavaslatot átolvassuk, meg fogunk 
győződni az ellenkezőről, mert e törvényjavaslatban nemzetiségekről, 
mint tényleges történetileg fennálló testületekről szó sincsen, s egyedül 
a felett tétetik intézkedés, hogy hol s milyen körülmények között légyen 
szabad az eg y e s  polgárnak anyanyelvét, ha az történetesen nem a ma
gyar, használni.

— A  n em ze t i ség i  k é rd és  e sze r in t  n y e l v i  k érd éssé  lett, melyet sza
bályozni érdekében állhat a kormánynak és érdekében állhat az egyesek
nek; azonban közönyössé válik a kérdésnek ekkénti eldöntése és elbéní- 
tása azon népek előtt, a kik öntudatában vannak annak, hogy hivatásuk 
és érdekük nem egyedül abban áll, miszerint anyanyelvűket itt, vagy ott 
használhassák, hanem abban, hogy n e m z e t i s é g ü k e t  a tö b b i  k u l tú rá i  
n é p e k  p é ld á já r a  f e j le s s zé k  és p e d ig  a vég b ő l ,  h o g y  a fö ld  sz ín érő l  el ne  
söpör tessenek .  A kérdések súlya tehát nem fekszik a nyelv használatá
ban, mert hiszen ezt engedelem nélkül is használjuk, hanem a n e m z e t i 
ségi e lv  elismerésében, melyet a bizottságnak figyelembe venni és ki
indulási pontul elfogadni kellett volna.

— A törvényjavaslat tehát nyelvi kérdést tárgyalván a cím a 
szövegnek és a szöveg a címnek meg n em  felel. . .  De a bizottság a nyelv 
kérdését is mostohán oldotta meg, azzal, hogy az anyanyelv használatát 
csak ott engedi meg, hol ezen engedélyt természetes akadály miatt meg-
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tagadni nem lehetett, sőt hogy a bizottság e valóban mostoha eljárást 
indokolhassa, mindjárt a törvényjavaslat elején korlátokat állít fel.

Végül kijelenti, hogy fenntartani kívánja Magyarország területi 
épségét, mert ezt fenntartani minden honpolgárnak hazafias kötelessége, 
fenntartani kívánja Magyarország önállóságát, mert ezt a haza érdeke 
követeli, de óhajtja, miszerint a m e g y é k e t  ott, ahol a szükség mutatko
zik, éppen a nemzetiségi igények kielégítése és a súrlódások elhárítása 
végett k e re k í t s é k  ki. Sürgeti még a szerb kérdés külön elintézését is. 
A Mocsonyi-féle javaslatot fogadja el.20

S im o n y i  Lajos báró21 a következő szónok. Visszautasít minden 
követelést, amely a magyar állam egységét és területi épségét veszélyez
tetné. Az államot nem annak a meggondolásnak kell vezetnie, hogy 
egyesek ki vannak-e elégítve, vagy nem, hanem hogy mi hasznos, vagy 
káros az államra nézve. Nem hisz abban, hogy a nemzetiségek külső 
hatalom felé gravitálnak és arra  a hírre , h o g y  lé te z ik  e g y  té r k é p ,  a m e ly  
M a g ya ro rszá g  s z é td a ra b o lá sá t  á b rá zo l ja ,  a z t  j e g y z i  m eg, h o g y  i l y e t  b á rk i  
k ész í th e t ,  m er t  a p a p ír  tü re lm es ,  d e  ehhez  n e k ü n k  is lesz  e g y - k é t  be le 
szó lásunk ,  ha e z t  lé tes í ten i  a k a rn á k .  Gondolják meg nem magyar ajkú 
honfitársaink, hogy az állam feldarabolásába soha, semmi esetben bele 
nem egyezhetünk.

A következő nap, november 25-én, tovább folyt az általános vita. 
T r ifu n a c z  Pál22 volt az első szónok:

—. A központi bizottság javaslata még azon a színvonalon sem áll, 
melyen áll már tettleg a nemzetiségi kérdés nálunk. A nemzetiségi kér
dés elintézésére o ly  tö r v é n y  szükséges ,  m e l y  a kü lön  n e m ze t i sé g e k n e k  
s z a b a d  f e j lő d é s t  enged  a lehető  legszé lesebb  a lapon .  És ezért ott, ahol 
több néptörzs lakik egy országban, nem lehet kizáró joga egy néptörzs
nek, hogy az államegység ürügye alatt saját genetikai nemzetiségét 
másra átruházza és saját nemzetisége után a k ö zö s  h a zá t  kiváltságos 
sajátjának nevezze. Ahol tehát több nemzetiség van, ott az állam a 
nemzetiségek fölé emelkedve áll és minden egyes nemzetiség, ha kimond
juk, hogy egyenjogú, nemzeti életét nyelvének kiterjedtebb körben 
jogosult használata által manifesztálhatja anélkül, hogy az állam sért
hetetlen egysége bármiben is csorbulást szenvedjen.

— Nézetem szerint a közigazgatás és törvénykezés megnehezítése 
nélkül, minden nyelvnek minél szabadabb tért lehet engedni. Nem mél
tányos tehát ezen törvényjavaslat, a nem magyar ajkúak irányában. 
Magyarország municipiális alkotmánya tanúsítja, miszerint M a g ya ro rszá g  
soha o ly  á llam  n em  volt ,  m e ly  a b e lk o r m á n y z a t  sz igorú  e g y sé g é t  k ö v e 
te l te  volna. íme maga az alkotmány adja nekünk kezünkbe az institúciót, 
mely az állam egységével tökéletes összhangzásba hozható, sőt már 
itt-ott tettleg, senki kárára s a közkormányzat legcsekélyebb hátráltatása 
nélkül életbe is léptetett nemzetiségi igényeket kielégíteni képes. A ma
gyar nemzet szellemi erejének öntudatában a nemzetiségi kérdésben 
gyanakvó nem lehet. A kisebbségi javaslatot fogadja el.

Utána E ötvös  József br.23 vallás- és közoktatásügyi minister szólalt 
fel, bírálva a kisebbségi javaslatot.

— Nem lehet senki köztünk, a ki nem óhajtaná, hogy e kérdés a 
hon minden polgárainak, bármily nyelven szóljanak is, kielégítésére 
oldassék meg, — kezdette felszólalását; nem lehet senki, ki e kérdésnek 
megoldását oly módon óhajtja, a mely mellett minden célszerű köz- 
igazgatás és igazságszolgáltatás lehetetlenné válik; nem lehet senki, ki

20 Dimitrievics beszéde: Napló XI. kötet, CCCXXIII. ülés, 20—23. o.
21 Simonyi Lajos br. beszéde: Napló XL, CCCXXIII. ülés, 23—25. o.
22 Trifunacz Pál beszéde: CCCXXIY. ülés, 27—30. o.
23 Eötvös József br.: ugyanott, 30—34. o.
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azt óhajtaná, hogy e kérdés úgy oldassák meg, hogy általa a hazának 
egysége és azzal jövője veszélyeztetve legyen.

— C sa k  a m ó d o k r a  n é zv e  lehet tehát különbség nézetünkben. 
A kérdés megoldására vonatkozólag két javaslat terjesztetett a T. Ház elé: 
egyik a kiküldött bizottság többsége által, mely e kérdés megoldását 
az e g y é n i  s za b a d sá g  teljes biztosításában, nemzetiségi tekintetben is 
keresi; a másik a kisebbség véleménye, mely a nemzetiségi kérdés meg
oldását főként három törvényes rendelkezésnek elfogadásától várja: 
először attól, hogy a megyék és a hazának más kerületei s törvényható
ságai nemzetiségek szerint kerekíítessenek ki; másodszor attól, hogy 
minden egyes ily módon kikerekített megyében egy nyelvnek uralma 
mondassák ki törvény által; harmadszor attól, hogy az ország hivatalai 
és méltóságai, sőt végre még képviselete is, a nemzetiségek arányában 
osztassanak el.

— . . .  Magától értetik, hogy midőn oly fontos lépésről van szó, 
mint az országnak új administrationalis felosztása, oly valamiről, mi 
minden egyes polgárnak szokásaira, jólétére a legnagyobb befolyást 
gyakorolja; először tisztában kell lennünk az iránt, mily módon határoz
zuk el bizton azt, mi e nagy fontosságú rendelkezésnek alapját képezi. 
És én megvallom, igen nagy hiánynak tartom a kisebbség indítványá
ban azt, hogy erre nézve éppen nem nyilatkozik. Mert miután az egyes 
megyéknek kikerekítése az egyes polgárok nemzetiségétől függ, mindenek
előtt szükséges volna meghatározni, v a jo n  a z  eg yes  p o lg á r o k n a k  n e m z e t i 
sége m i  m ó d o n  h a tá ro z ta s sék  el? nevöknek hangzása után-e. vagy tanú
bizonyságok által kimutatható eddigi magokviselete szerint? vagy szár
mazásuk után? Szintúgy hiánya a kisebbségi javaslatnak, hogy a fórum 
sem határoztatik meg, mely tanúvallomások, szembesítések, vagy más 
törvényes próbák szerint a vitás esetekben az egyes polgárok nemzeti
sége felett ítélni fog s az egyest a k a ra ta  ellen is, ha ép p e n  kell , (?) ma
gyarnak, szerbnek, vagy románnak fogja elmarasztalni. (Helyeslés, 
derültség.). . .

— De a megyéknek kikerekítése csak eszköz. Végre is a cél az, hogy 
az egyes megyékben bizonyos nemzetiség, vagy bizonyos nyelv uralma 
möndassék ki.

— . . .  Azon pillanatban, midőn az egyes megyékben bizonyos nem
zetiség uralmát, a többség uralmát kimondjuk, azon nemzetiségek, melyek 
nem tartoznak a többséghez, magukat ezáltal megnyugtatva nem érez
hetik (élénk helyeslés), hogy eszerint, midőn egy nemzetiségnek minden 
kívánalmait teljesítjük, egyszersmind azok. melyek e többségben nincse
nek, legszentebb jogaikban sértve érzendik magokat. (Helyeslés.)

— . . .  Az, hogy az egyes kikerekített megyékben mindenütt egy 
nyelv legyen uralkodó, semmi más mint a nemzetiségekre alkalmazása 
a híres elvnek: „cuius regio, illius religio“.

— . . .  Nézetem szerint a nemzetiségi kérdés nem a haza egyik vagy 
másik nemzetiségének kérdése, hanem mindnyájunk közös kérdése. 
Aki azt hiszi, hogy e hazának egysége, melytől fennállása függ, csak 
azoknak fekszik érdekében, kik e hazában magyarul beszélnek; vagy 
aki azt hiszi, hogy szerb, román, szláv honfitársaink civilizációja és jó
léte csak szerb, román, vagy szláv kérdés: az e kérdést nem érti. (Élénk 
helyeslés, taps.) Meggyőződésem szerint a nemzetiségi kérdés megoldása 
k ö zö s  feladatunk, mely egyaránt érdekünkben áll. De éppen, mert a fel
adatot meg kell oldanunk; és mert a világtörténet összes tanúsága minket 
arra tanít, hogy minden kérdésnek végleges megoldása csak annyiban 
lehetséges, amenyiben a mód, mely szerint e megoldás történik, a 
század eszméivel és elveivel ellentétben nem áll: (kitörő helyeslés) nekünk 
e k é rd é s t  is a je len  s z á z a d  eszm éi sze r in t  kell  m eg o ld a n u n k  (Helyeslés); 
e század pedig, hála a Mindenhatónak, a szabadság százada. (Zajos
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tetszés, éljenzés.) És nincs ékesszólás, és nincs hatalom, mely minket 
arra bírjon, hogy a szabad versenynek, a szabadságnak teréről ismét 
a privilégiumok sáncai közé vonuljunk. (Szűnni nem akaró, viharos 
tetszés nyilvánítás; éljenzés, taps.)

Bömches Frigyes21 volt a következő szónok a szászok részéről. 
Ismerteti a szászok betelepedését és kiváltságait, melyekről a korszellem 
hatása alatt készek lemondani az unió kedvéért egészen addig, míg 
nemzetük létezése nem veszélyeztetik. Hivatkozik azokra a törvényekre 
melyek nyelvük szabad használatát biztosítják, épp ezért a központi 
bizottság javaslatát csak akkor fogadja el, ha a szászok részére kivétel
képen megengedik nyelvük szabad használatát.

Nikolics Sándor24 25 rámutatva, hogy a történelem tanúsága szerint 
minden nagy eszme akadályokkal küzdött, míg meghonosult, kifejti azt 
az álláspontját, hogy míg a nemzetiségek fejlődésükben az állam eszméit 
meg nem támadják, törekvésük jogosult és e kereten belül minden 
kívánságuk méltányos. Mivel egyik javaslatot sem látja megfelelőnek, 
egyikre sem adja szavazatát.

SztratimiroDics György:26 E kérdés csak a mindkét részről való 
közös bizalom és jóakarat útján oldható meg sikeresen. Kifogásolja, 
hogy parlamentáris szokás szerint egy politikai nemzetiségnek egyszerű 
többségi votumával készülnek törvényt hozni, mit pedig a jogegyenlő 
egységeknek, a nemzetiségeknek compromissumai útján kellene alkotni. 
Sajnálattal látja, hogy a központi javaslat a legszerényebb igényeket 
sem elégíti ki, mert a faji nemzetiségeknek jelentőségét és jogosultságát 
ignorálja s a nyelvre csak ott reflektál, hol épp törvények által való 
korlátozása lehetetlenné válik. Figyelmeztet arra, hogy a most tervezett 
megoldással nehogy öncsalatás és öncsalódásnak tegye ki magát az or
szággyűlés. A kisebbségi javaslatot fogadja el.

Jankooich Antal:27 Magyarország a bevándorolt és itt letelepedett 
más nemzetiségeknek oly jogokat biztosított, melyeket nem Európa, de 
széles e világon egyik ország sem adott meg és így meg van győződve, 
hogy kívánni ugyan lehet többet, de jogosan követelni nem. A központi 
bizottság javaslata „a nagylelkű nemzet“ melléknevet biztosítja az ország 
számára és azért azt fogadja el.

Fabritius Károly28 a szászok hét századon át élvezett municipiális 
jogainak fenntartását kéri.

Túr y  Gergely29 a kisebbségi javaslat ellen beszél, amelynek aláírói 
négy pontra figyelmeztetik: az első, hogy minden túlzás önmagában 
hordja kimaradhatatlan vesztének elemeit; másodszor, hogy történelmi 
múlt és geográfiai fekvés hatalmasabb kapocs, mint a nyelv, mert az 
egyiknek az alapja vér, a geográfiai fekvés pedig hatalmunkon felül- 
álló törvény, amely előtt mindenkinek capitulálni kell; harmadszor, 
hogy a történelmi jog oly szent az államok életében, mint a tulajdonjog 
a magánjog körében, az egyik vagy másiknak megsértése a társadalmi 
rendnek felbomlása lenne; negyedszer figyelmeztet, amit egészen elfeled
tek, hogy mind e hozandó törvénynek egyetlen egy biztosítéka van. 
amely minden támadásnak, jöjjön az felülről, vagy alulról, ellentáll, a 
már hozott törvények szentül megtartása.

Eitel Frigyes30 a szászok nyelvhasználati jogai mellett szól históriai 
alapon és kifogásolja a központi törvényjavaslatot, melyben sok ellen-

24 Bömches Frigyes: ugyanott, 34—36. o.
25 Nikolics Sándor: u. o., 36—37. o.
26 Sztratimirovics György: u. o., 37—39. o.
27 Jankovich Antal: ugyanott, 39—40. o.
28 Fabritius Károly: u. o., 40. o.
29 Tury Gergely: u. o., 40—41. o.
30 Eitel Frigyes: u. o., 41—43. o.
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tétet lát. Ez a javaslat előnyös és könnyebbítést nyújt ugyan minden 
magyar állampolgárnak, de hátrányos és nehezít minden hivatalos 
működését a nem-magyar ajkú polgároknál; tehát jó lesz 5 milliónyi 
magyarnak, de rossz hét milliónyi különféle nem-magyar ajkú polgár
nak. A nemzet egysége annál erősebb és tartósabb lesz, minél nagyobb 
lesz a hazaszeretet és minél szívesebb lesz az egyetértés a sokajkú nép 
között. A kisebbségi javaslatot fogadja el.

Plachy Tamás31 a szlávajkú, de magyar hazájukat forrón szerető 
felvidékiek nevében elfogadja Deák javaslatát, mert meg van győződve, 
hogy a nemzetiségi eszme ilyetén kielégítésével el lesz véve annak fesz- 
ereje. Reméli, hogy a jövő fátyolt borítand a múltra és nemsokára 
minden egyes kijózanodott nemzetiség fáradhatatlan munkásává leend 
a közös haza boldogságának.

Dobrzanszky Adolf32 veszedelmesnek tartja a központi javaslatot, 
mert kiirtja, vagy legalább nagyban apasztja az ország nem magyar 
nemzetei kebelében a közös haza iránti szeretetet. Méltatlannak is tartja, 
mert az ország nem-magyar nemzetei közül a tótok már a magyarok 
bejövetele előtt itt független államot képeztek. Ismerteti a középkori 
privilégiumokat és a későbbi kiváltságokat, melyeket a szerbeknek, a 
szepesi szászoknak, a jászkunoknak, a ruthéneknek adtak. Felsorolja 
azokat a törvényeket, melyek fokozatosan hivatalossá tették a magyar 
nyelvet, és felpanaszolja a 48-as törvényeket, melyek eltörölték a privi
légiumaikat. Azt vitatja, hogy a nemzetiségi külön területek csak a 
XVI. századtól kezdve enyésznek el. A mostani törvényjavaslat pedig már 
a nemzetek létét is tagadja. Akkor lenne megelégedve, ha kimondatnék:

1. hogy mindazon nemzetek, melyek a hármas törvénykönyv har
madik részének 25-ik fejezetében, mint ilyenek (nationes) elősorolvák, 
képezik az egységes feloszthatatlan Magyarország népét (populus);

2. hogy a nemzetek egyedül nyelvök s nemzetiségök fejlesztésére, 
tehát a közművelődés terén működésre vannak testületileg hivatva, s 
hogy e tekintetben is, minden nemzet saját erejére van utalva anélkül, 
hogy más nemzet, vagy az állam bárminemű közvetlen vagy közvetített 
segélyezésére igényt tarthatna;

3. hogy nemzeteket bárminemű más, jelesül a politikai jogok gya
korlata testületileg meg nem illeti, miután a politikai tényező az egész 
országra nézve az ország népének, a törvényhatóságokban s egyes köz
ségekben a törvényhatóság, illetőleg a község népének törvényesen egybe- 
gyült képviselete, különben pedig minden honpolgár egyénileg a nemzeti
ségre való tekintet nélkül.

—• Ami pedig a nem magyar nemzetek jövendő megmagyarosodását 
illeti, ennek kivihetőségét én azon töredékekre nézve, melyek elszórva 
a magyar nemzet által tömegesen lakott vidékeken találtatnak, nem 
tagadom, kivált, ha a magyar nemzet, mint azt mi kívánjuk, a többi 
nemzetnek nem elnyomója, hanem vezéreként szerepelne s így a béke 
az egyetértés áldásait élvezhetné; a nem magyar nemzetek milliónyi 
és milliónyi tömegének megmagyarosíthatását azonban tekintettel nem
csak azon lényeges körülményre, miszerint e nemzetek teszik az állam 
lakosságának többségét, hanem tekintettel geográfiai helyzetünkre is, 
teljes lehetetlennek tartom. A kisebbségi javaslatot fogadja el.

Makray László33 utal az orosz veszedelemre és Deák javaslatát 
fogadja el.

Borlea Zsigmond31 fájdalommal tapasztalja, hogy a szabadság, 
egyenlőség és testvériség magasztos eszméi a nemzetiségi kérdés meg-

31 Plachy Tamás: ugyanott, 43—44. o.
32 Dobrzanszky Adolf: u. o., 44—45. o.
33 Makray László: ugyanott, 53—54. o.
31 Borlea Zsigmond: u. o., 54—57. o.
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oldásánál nem vétetnek figyelembe. Ez a törvényjavaslat a nem magyar 
nemzeteket nem elégítheti ki, mert a magyar nemzet részére kizárólagos 
politikai szabadalmat alkot. Ha a nemzetiségeket ki akarjuk elégíteni, 
akkor nemcsak tanácsos, hanem elkerülhetetlenül szükséges a kisebbségi 
törvényjavaslat elfogadása. A nemzetiségi kérdést ugyanis úgy kell 
megoldani, hogy eshető viharok és szerencsétlenségek beálltával az 
ország minden nemzetei e szép hazát közös, édes és nem mostoha anyá
nak tekintvén, azt egy édes gyermek feláldozásával megvédeni vetél
kedjenek. A központi bizottság javaslatából vörös fonálként az erőszakos 
úton való magyarosítási szándék nagyon is kitűnik, melynek címéül is 
jobban illenék: „A nem magyaroknak erőszakos magyarosítása iránti 
törvény“. A kisebbségi javaslatot fogadja el.

vitéz Nagy Iván.
(Folytatjuk.)

K ö n y v i s m e r t e t é s  é s  l a p s z e m l é k .

Bach, August: Poincaré und der Kriegsausbruch 1914. Stuttgart 
Deutsche Verlags-Anstalt. 1929. 112. 1.

Poincaré emlékiratainak negyedik kötete, melyben a háború kitö
résével foglalkozik, beható méltatásra talált Bach Ágost komoly és be
ható ismertetésében, melyben Poincarénak előadását a források alapján 
kritikai vizsgálat alá vette. Napról-napra haladva figyelemmel kíséri a 
francia köztársasági elnök lépéseit, nyilatkozatait, útazásait és tárgya
lásait. Szembeállítja Poincarénak kétségtelenül nagy politikai sikerét a 
tárgyakkal és valósággal. Abban a reményben, hogy e tényeket és velük 
együtt a valóságot egykor a francia történetírás is el fogja választani 
a politikai sikerektől. Szerző érdemes tanulmánya jelentékenyen hozzá
járul a háborús felelősség kérdésének tisztázásához.

Barnes, E. Harry: L’Angleterre et la Guerre Mondiale. Les respon
sabilités de Sir Edmard Grey. Paris, Delpeuch 1929. XV. és 190.

Barnes professzor nagy művének angol kiadásából ügyesen össze
válogatta mindazon részleteket, amelyek Anglia háborús felelősségére 
vonatkoznak. A tárgyaláshoz két függeléket csatolt; az elsőben Morley 
lord lemondó iratával foglalkozik, a másodikban pedig a belga semle
gesség kérdésével.

Boghitehévitch Milán: Le Colonel Dragoutine Dimitrévitch-Apis. 
Paris, Delpeuch 1928. 167 1.

Igen érdekes és színes egybefoglalása mindazon adatoknak, melye
ket Bogicsevics szerb diplomata felkutatott. Az életrajz megkapó erővel 
hat és Szerbia háborús felelősségének szempontjából bír fontossággal.

Cosmetatos S. P. P.: The tragedy of Greece. London, Kegan Paul, 
Trench, Trubner et Co. Ltd. 1928. XVIII. és 327. 1.

A görög kérdés hosszú tragédiájából szerző a legizgalmasabb részt 
mondja el, a háború kitörésétől Venizelosz miniszterelnök hatalomra 
kerüléséig (1914—1917). Mint görög ember, nem tud elzárkózni az elől, 
hogy állást ne foglaljon és hazája pártjai közül Venizelossal szemben 
Konstantin király mellé sorakozik. Bár e pártállás elfogulttá teszi, állí
tásait olyan indokolással igyekszik alátámasztani, amely ellenfeleit meg
lehetősen hátrányos színbe helyezi, melyből azok a felhozott érvek 
súlyos természeténél fogva képtelenek kimenekülni. Frangulis görög 
diplomata után, aki először kísérelte meg azt, hogy e bonyolult kér
désben, a görög semlegesség és Konstantin király érdekében, széles appa
rátussal világosságot teremtsen, Cosmetatos a francia helyett az angol
szász közvéleményhez fordul, amely e könyvből a világháború leg
szomorúbb fejezeteinek egyikét, a görög nemzet tragédiáját az idézett 
források tömegéből fogja megismerni. — Azok a kiadványok, melyek
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az elmúlt évtizedben szerb, bolgár és görög kérdésre vonatkozólag az 
ismeretlen források nagy tömegét hozták napfényre, a balkáni kérdést 
egészen új világításba helyezik és szükségessé teszik, hogy az eredmé
nyek alapján azzal nálunk is minél behatóbban foglalkozzanak.

Croce Benedetto: Geschichte Italiens, 18? 1—1915. Nach der vierten 
Ausgabe ins Deutsche übertragen von Ernst Wilmersdorffer. Berlin, 
Verlag Lambert Schreider. 1928. VII. és 345 1.

Croce a kiadott források alapján és azoknak felhasználása és idé
zése mellett bölcseleti magaslatról akarja összefoglaló képét adni a 
háború előtti Olaszország politikai fejlődésének, ami neki teljes mérték
ben sikerül is. Bármennyi forrást fog a közeljövő még napfényre hozni, 
Croce munkája mindenkor megbízható és értékes vezérfonal marad, 
mely a terjedelmes anyagban a kalauz szerepét fogja betölteni. Olasz
ország újabb története egyébként is meglehetősen ismeretlen eddig, 
mert az olaszok csak saját nyelvükön művelték történelmüket; Cavour 
és Crispi alakján kívül az angol, német és francia történetírás alig fog
lalkozott eddig az olasz nemzet politikai fejlődésével. Ez a helyzet csak 
lassan kezd megváltozni, de még ma is csak Olaszországnak a hármas
szövetségben elfoglalt helyzeténél tart. Croce műve az első szakmunka, 
mely a világháborúval lezárt politikai fejlődés ismeretéhez bevezetést 
nyújt és felkelti az érdeklődést azon ismerethalmaz iránt, amely lassan
ként előkerül és az olaszság politikai érvényesülésének utolsó és talán 
legfényesebb fejezetét világítja meg. A munka megérné, hogy magyar 
fordításával rendelkezzünk.

Lukinich Imre: Csengery Antal hátrahagyott iratai és feljegyzései. 
Bevezető tanulmánnyal ellátta Báró Wlassics Gyula. Közzétette Dr. 
Csengery Lóránt. Budapest, 1928. Kiadja a Magyar Történelmi Társu
lat. 578 1.

Csengery Antal fia és veje, Csengery Lóránt és Wlassics Gyula 
báró nagy szolgálatot tettek a magyar történetírásnak azzal, hogy Deák 
Ferenc bizalmas barátjának és a magyar publicisztika egyik kimagasló 
képviselőjének, Csengery Antalnak hátrahagyott iratait sajtó alá ren
dezték, Lukinich Imre professzor pedig azzal, hogy azokat sajtó alá 
gondosan elkészítette.

Mint a Pesti Hírlap szerkesztője tette nevét először ismertté Csengery 
és lett egyik irányítója nemcsak a közvéleménynek, hanem az 1848 
áprilisi törvények megvalósítására törekvő kormánynak is. Az abszolu
tizmus alatt a magyar szónokok és államférfiak jellemrajzának meg
írásával, majd a Budapesti Szemle megalapításával és szerkesztésével 
folytatta munkálkodását (1865—70), tevékeny résztvéve a kiegyezés meg
alkotásban is, melyben Deák Ferencnek jobb keze volt. Ő hozta szem
léjének első füzetében Deák válaszát Lustkandl fejtegetéseire, ami Deák 
elmondása alapján voltaképen az ő munkája volt, majd állandó tagja 
lett azoknak a megbeszéléseknek, melyekben az 1865-iki válaszfelirat 
gondolatmenetét összeállították. Most kiadott iratai ezekkel a tárgya
lásokkal veszik kezdetöket (31—53. 1.).

Politikai szempontból fontosabbak a közösügyek rendezésére ki
küldött albizottság tárgyalásaira vonatkozó feljegyzések (54—83. 1.), 
melyek az 1867. XII. §. létrejöttét világítják meg. Ezekben a tárgyalá
sokban, melyekben a többség és a kisebbség egyformán az 1848-iki jog
alkotás alapján állottak, látjuk először azt a különbséget, mely a magyar 
politikai felfogás és az összbirodalmi elv alapján álló osztrák politikai 
felfogás között megnyilvánult. Deák a teljes paritás elvét állította fel és 
a magyar államjogi felfogás mindvégig ez elvhez tartotta magát (69. 1.).

A másik fontos kérdés, melynek kimerítő képét nyerjük a munká
ból, a horvát kiegyezés megalkotásának története (Az 1868. XXX, törvény
cikk történetéhez. A horvát kiegyezés. 179—239. 1.), 1866-tól 1868-ig. 
Nagyon érdekes az a feljegyzés, hogy az 1866-ban kiküldött szélső hor
vát küldöttség a felajánlott teljes önkormányzattól megijedt és azt nem
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volt hajlandó elfogadni, nehogy az előnyökkel együtt a terheket is vál
lalják (182—83. 1.). Nem méltányolták a horvátok azt, hogy a magyar 
küldöttség nem vitatta Magyarország jogait Szerém, Pozsega és Verőce 
vármegyékre, hogy az anyaország szerb lakosságának növelését elkerülje, 
hanem a terhek vállalását Magyarországtól várva, Fiúmét és a Muraközt 
követelték, sőt Boszniát is, holott az Törökország tartománya volt. A 
második horvát küldöttség 1868-ban, mindenesetre már a kiegyezés meg
kötésének hatása alatt, mert Bécsből nem nyerhettek többé támogatást 
Magyarországgal szemben felállított követeléseik alátámasztására, már 
az előnyökben és a terhekben való arányos osztozkodás alapján alkotta 
meg a horvát-magyar kiegyezést. Dalmácia és Fiume kérdése kikapcsol
tatott, miáltal a megegyezés lehetővé vált ugyan, de — ma már meg
állapíthatjuk — e két kérdés egész a monarchia felbomlásáig nem ren- 
deztetett. Rendezetlen állapotban kerültek szerb és olasz uralom alá, 
a később megszerzett és hasonlóképen rendezetlenül hagyott Bosznia- 
Hercegovinával együtt, melyekre a horvátok is igényt tartottak.

Külpolitikai érdekességük van Csengery feljegyzéseinek az első 
delegáció idejéből (1868. 240—89. 1.), mert abban Csengerynek, a közös
ügyekre vonatkozó törvény megalkotójának, vezető szerep jutott. Csen
gery két kérdésre összpontosította tevékenységét: a közös kormányzat 
„birodalmi“ jellegének megszüntetésére és arra, hogy a keleti ügyekben 
Magyarország döntő súlyt kapjon. A horvát kiegyezés után Kállay 
Benjáminnak belgrádi főkonzullá való kinevezése Csengery szerint 
reményt nyújtott arra, hogy Bukarestben is magyar diplomata helyez
kedjék el, amely óhajnak egyébként is történelmi alapjai voltak (249. 1.). 
Bár a külügyi költségvetés előadója volt (265. 1.), a külügyi kérdésekről 
nem kapunk feljegyzéseket (279. 1.); majdnem ugyanaz az eset az 
1877—78. delegáció idején is, mikor Csengery beválasztását a külügy
miniszter, Andrássy Gyula gróf maga sürgette (Levelek és feljegyzések 
az 1877—78-iki delegációból. 361—77. 1.). Ez világosan mutatja, hogy a 
külpolitika intézését Bécs magának tartotta fenn.

Nagyon érdekes Csengerynek az a feljegyzése (1878 március 7.), 
hogy Andrássy határozottan kívánta Románia, Szerbia és Montenegro 
függetlenítését, főleg azért, hogy a nagyhatalmak védősége alól ki
kerülve, ne felelősség nélkül űzhessék izgatásaikat a monarchia szerb és 
román alattvalói között (364. 1.). Az is érdekes — és eddig ismeretlen 
— adat, hogy Andrássy már addig is pénzbeli kárpótlást kínált fel a 
Portának, ha az államok függetlenségét elismeri; kétségtelen, hogy azok 
belső mozgalmaitól megszabadulva egységes frontot alkothatott volna 
Oroszország ellen (564—65. 1.). Viszont amennyire örült annak, hogy 
Szerbia és Románia Oroszországban csalódva Bécs és Budapest felé ke
resték az igazodást, annyira ellene volt annak, hogy Szerbia állam jogilag 
is a monarchiához csatlakozzék (365. 1.). Nem volt hive Bosznia meg
szállásának (366. 1.), Szerbia megszerzésének gondolatához pedig hozzá
tette: „Isten mentse meg ettől államunkat“ (367. 1.). Az egész keleti kér
désben tartózkodó állást foglalt el (368. 1.) és ma már tudjuk, hogy ezzel 
az Oroszország ellen veszélyes akciót sürgető brit kormány ellenzését 
nagymértékben kihívta. Csengery felszólalása jelentékenyen hozzájárult 
a kért hitel megszavazásához (374. 1.).

Elismerés illeti mindazokat, akiknek Csengery hagyatékának sajtó 
alá rendezését és kiadását köszönhetjük. A kiegyezés megalkotását 
követő idők történetének megírásához mindenkor elsőrendű forrásmunka 
fog maradni, mely Csengerynek és az ő értékes munkálkodásához méltó 
emléket állít.

Schwertfeger Bernât: D e r  W e l t k r i e g  d e r  D o k u m e n t e .  Z e h n  J a h r e  
k r ie g e s ,  1871—1914. Berlin, 1928. Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik 
und Geschichte. XVII. és 378.

Szerző érdemes munkát végzett azzal, hogy a 179 legfontosabb 
diplomáciai akta közzétételével mindazoknak, akikre nézve az 56 köte-
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tes aktagyűjtemény nem hozzáférhető, használatára egy kézi forrás- 
gyűjteményt állított össze, melyben a legszükségesebb anyag együtt 
van. A közölt okmányok egy részét szerződések teszik, amelyeket talán 
szerencsésebb lett volna külön közzétenni.

Schwertfeger Bernât: D o k u m e n t a r i u m  z u r  V o r g e s c h i c h t e  d e r  W e l t -  
K r i e g s s c h u l d f o r s c h u n g  u n d  ih r  E r g e b n is .  Berlin, 1929. Deutsche Verlags
gesellschaft für Politik und Geschichte. XIV. és 363, 67 1.

Szerző évtizedes munkájának, mellyel az 56 kötetes aktagyűjte- 
ményhez indexet adott, betetőzéséül megírta mindazon eredményeknek 
az összegezését, amelyben a háborús felelősség vádja és e vád elhárítása 
1919 óta létrehoztak.

Műve két részre oszlik: 1. a vád (1—23. 1.) és annak iratai (függe
lék 1—67. 1.); 2. a német külpolitika védelme 1871-től 1914-ig (27—363. 1.). 
Ez utóbbi a német külpolitika összefoglalása, egyelőre a német akták 
alapján. Mivel az angol akták közzététele csak most van folyamatban, 
a francia okiratoké pedig meg sem indult, egyelőre meg kell eléged
nünk a német forrásokra építhető megállapításokkal. Schwertfeger e 
megállapításokkal tételeket állít fel, amelyeket majd ki kell egészíte
nünk, anyaga tekintélyes, feldolgozása mintaszerű és Brandenburg pro
fesszor hasonló irányú művével együtt az elmúlt félszázad (1871—1914) 
német diplomáciai művének standard műve.

Fájlalnunk kell, hogy kilátástalannak látszik egyelőre az, hogy a 
bécsi és pétervári külügyi hivatalok anyagára is támaszkodhassunk, 
mert ilyen rendszeres feldolgozás egyik helyen sincs folyamatban.

Wegerer, Alfred von: D a s  A u s l a n d  u r te i l t !  A m e r i k a n e r ,  E n g lä n d e r ,  
F r a n z o s e n ,  I ta l ie n e r ,  J a p a n e r ,  R u s s e n ,  N e u t r a l e  g e g e n  d a s  V e r s a i l le r  
U r te i l .  Berlin, Verlag von Georg Stilke. 1929. 156 1.

Szerző igen ügyes összeállítását adta mindazoknak a külföldi 
nyilatkozatoknak, melyek a versaillesi békeszerződést elítélik; közöl
vén az egyes nyilatkozatok szerzőinek rövid életrajzát és a nyilat
kozatokat három világnyelven. A fontosabbak között említésre méltók: 
Barnes professzor, Borah szenátor, Coolidge volt elnöke, Fay professzor, 
Owen szenátor, Shipstead szenátor az amerikaiak közül; Beazley, 
Dickinson és Gooch professzorok, Mac-Donald volt miniszterelnök, 
Parmoor lord, Ponsonby képviselő, Smuts tábornok az angolok közül; 
Hanotaux, Demartial, Ebray, Fabre-Luce, Margueritte és Morhardt a 
franciák közül; Barbagallo és Lombroso professzorok, Mussolini, Nitti 
és Salandra miniszterelnökök az olaszok közül; Horda volt berlini 
japán nagykövet; Pokrovski orosz professzor és Szuhomlinov volt 
orosz külügyminiszter; Aall oslói professzor. — Kívánatos volna 
egybegyűjteni a trianoni szerződésre vonatkozó külföldi nyilatko
zatokat.

*

Berliner Monatshefte für internationale Aufklärung Die Kriegs
schuldfrage. VII. évfolyam, Berlin, 1929 január—április. — A januári 
szám közli M o r l e y  lo r d  emlékiratát, melyet magyar fordításban múlt és 
jelen számunkban hozunk. S a r k o t i c s  b á r ó  vezérezredes a bosznia-herce- 
govinai hazaárulási porokét ismertette, fontos adalékokat nyújtván a 
szerb támadáshoz. M o n tg e la s  g r ó f  Bismarck és Schweinitz Lothár bécsi 
és pétervári német nagykövet viszonyáról írt. A szerkesztő leközli F a y  
p r o f e s s z o r  nagy művének utolsó szavait, hogy a végkövetkeztetést a 
német közvéleménnyel megismertesse. — A februári számban H e r r e  P á l  
professzor a háborús felelősség kérdésének a történettudományhoz való 
viszonyáról ír, illetőleg ily cím alatt megtartott előadását közli (Kriegs
schuldfrage und Geschichtswissenschaft). Megállapítja, hogy a békeszerző
dés vádja a német történetírásra óriási hatást gyakorolt és utóbbinak 
figyelmét a legújabb kor tanulmányozása felé irányította. Midőn az 
egyes államokat a kutatások eredményeinek megvilágításában felsorakoz
tatja, következő megjegyzést kockáztatja meg: „Vor der geschichtlichen
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Beurteilung sehen die Dinge etwas anders aus. Es ist da auf die Ideen
losigkeit der staatlichen Leitung in Wien und d i e  s e l b s t s ü c h t i g e  P o l i t i k  
d e s  m a g y a r i s c h e n  S t a a t s v o l k e s  in  U n g a r n  h in z u m e is e n .  D a s  m ä r e n  m e h r  
a ls  F e h le r ;  das war ein Unterlassen oder H a n d e ln ,  a n  d a s  s ic h  S c h u l d 
h a f t i g k e i t  k n ü p f t . “ Tehát mi a trianoni vádon kívül e g y  b e r l in i  vádat 
is kapunk, ami nyilvánvalóan a magyarországi nemzetiségek állítólagos 
elnyomására vonatkozik. Amidőn erre történetíróink figyelmét felhív
juk, magunk részéről egyelőre csupán azt állapítjuk meg, hogy Herre 
professzor a magyar történelmet valószínűleg épp oly kevéssé ismeri, 
amint azt a trianoni hatalmasságok ismerték. R o l o f f  G u s z t á v  Grey 
felelősségét ismertette (Unzutreffende Berichterstattung Greys im Minis
terrat). M o n tg e la s  g r ó f  a januári számban megkezdett tanulmányát 
folytatta. — A márciusi számban U r b a n s k i  tábornok az 1908-iki új török 
forradalomnak a világháborúhoz való viszonyát ismertette. Igen érde
kes Bismarck és Suvalov berlini orosz nagykövet 1887-iki tárgyalásainak 
közlése az 1887-iki német-orosz titkos szövetség megkötése iránt, vala
mint Károly román király 1914-iki naplója, melyet W e g e r e r  szekesztő 
Diamandinak a Revue des deux Mondesban megjelent közlése után tesz 
közzé. Ugyanő közli Grey lordnak az emlékiratai új kiadásához írt 
előszavát is, melyben beismeri, hogy hiba volt a békeszerződéseket a 
háborús felelősség vádjával megterhelni. F r a n t z  G u n t h e r ,  a z  orosz moz
gósítás kérdésének német szakértője közli a mozgósítás részleteinek nap
tárát, a legújabb kutatások alapján. — Az áprilisi számban S c h r a g l  az 
1917-iki Prohaska-incidenst ismerteti. W i e s n e r  F r i g y e s  Szerbia háborús 
készségéhez közölt új bizonyítékokat. Szerkesztő az 1917 július 24-iki 
orosz minisztertanácsülés jegyzőkönyvének helyesbített szövegét hozza.

Budapesti Szemle, 1929 január—április. A januári számban H l a t k y  
E n d r e  Széchenyi István sajtópolitikai eszméit ismerteti (Széchenyi sajtó
politikai eszméi a Hitelben. CCXII. kötetet. 44—58. 1.). óhajtandó volna, 
hogy tanulmányát Széchenyi egyéb müveire és naplóira is kiterjessze, 
mert azzal nagy szolgálatot tenne a magyar publicisztika történetéhez. 
N é m e t h  J ó z s e f  Bizánc és Sztambul viszonyát mutatja be a történelem 
folyamán (Bizánc és Sztambul. 59—72. 1.), K a s t n e r  J e n ő  Türr tábornok 
1860-iki tevékenységét (Türr István 1860-ban. 73—117. 1.), igen érdekes 
új adatok összefoglalása. — A februári számban L u k á c s  G y ö r g y  a 
francia-magyar történelmi kapcsolatokról írt tanulmányát mutatta be 
(Francia-magyar történelmi kapcsolatok. 161—173. 1.), amely a magyar 
irodalomban az első ilynemű összefoglalás. — A márciusi számban 
T a k á c s  S á n d o r  a bécsi rendőrség aktáit közli a reformkorszakból, Illés- 
házy István politikai tevékenységére vonatkozólag (Illésházy István és 
a titkos rendőrség. 330—355. 1.). H o r v á t h  J e n ő  Blackwellnek a Magyar 
Tudományos Akadémián őrzött iratait mutatja be (Blackwell András 
József angol ügynök magyarországi küldetései 1843—1848. CCXII. 
378—416. CCXIII. 102—115. és 254—280.1.).— Az áprilisi számban A n g y a l  
D á v i d  Rudolf trónörökössel kapcsolatban Mitis munkáját ismerteti 
(CCXIII. 1-24. 1.).

Foreign Affairs. New-York, 1929 április (VII. Kötet. 384—97. L). — 
Renouvin P.: How the War came. Fay professzor művének ismertetése.

Historische Vierteljahrschrift. XXIV-ik kötet, 1928. — P r ö s c h  H .:  
Ein englischer Bündnisführer im Jahre 1876 (588—607. 1.) alaposan doku
mentált értekezés a keleti válság idejéből.

Magyar Kisebbség. Lugos. VIII. évfolyam, 1929. — B o to s  J á n o s : 
Miron Cristea régens memoárjai a Ferenc Ferdinánddal folytatott titkos 
tárgyalásokról (42—51. 1.), Abrudeanu R. J. román képviselőnek a 
Habsburg-családról írt munkájába felvett emlékirat, melynek szerzője 
Cristea volt. A közlemény szerint a trónörökössel Popovici C. Aurél és 
Vaida-Voevod Sándor tartottak fenn érintkezést és a két román egyház 
képviselői között ők vitték fel magukkal a főherceghez Cristeát, ki 1908 
márcus 28-án volt kihallgatáson Ferenc Ferdinándnál. A beszélgetés
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tárgya az osztrák és román érdekeknek a magyar érdekek kárára való 
egyesítése volt. Cristea 1910-ben a magyar kormány ellenére lett karán- 
sebesi püspökké.

Magyar Szemle. 1929 január—április. E c k h a r t  F e r e n c :  Az „elnyo
mott csehek“(V. kötet. 104—113. 1.), a csehek kiváltságos helyzetét ismer
teti Ausztriában. G r a t z  G u s z t á v  Polzer gróf emlékiratainak (145—156. 1.) 
helytelen állításait cáfolja. S z á s z  Z s o m b o r  párhuzamot von, illetőleg 
ellentétet állít fel Morley lord lemondása és Tisza István le nem mondása 
között 1914-ben (Tisza felelőssége és az angol kormánykrizis 1913-ban. 
209—215. 1.). A cikkre a jelen számban válaszolunk. Válaszcikket írtak 
G r a t z  G u s z t á v :  Tisza István a háborúért való saját felelősségéről (376— 
381. 1.), ki Tisza 1918 októberi igazolásával foglalkozott, és A n g y a l  D á v i d :  
Még egyszer Tisza István háborús felelőssége (381—384. 1.), a közölt 
akták összefoglalása.

Pesti Hírlap. — A március 10-iki számban P é k á r  G y u l a :  „Az igazi 
bűnösök! Húsz pont a háborús bűnösség tisztázásához“ címen a háborús 
felelősség tételeit állítja össze. — H e g e d ű s  L ó r á n t :  „A monarchia halála“ 
címen a március 17-iki és 24-iki számban a monarchia felbomlásának 
kezdetéül 1849 október 6-ikát állapítja meg, amit a történetírás ugyan 
ilyen korhatárnak aligha fog elfogadni, de kétségtelen, hogy az 1848-49. 
események magukban hordták a bomlás csiráit, amelyek akkor már 
hatásukat is éreztették. Szerény véleményünk szerint Ausztria kiépít- 
hetésének vagy ki nem építhetésének kérdése voltaképen a bécsi kon-

ëresszuson dőlt el, amely sem egységes Németországot, sem egységes 
•laszországot, sem egységes dunai monarchiát nem tudott megalkotni. 

Metternich herceg a félben maradt munkát nem folytathatta tovább és 
akik Ausztria egységesítése érdekében sorompóba léptek csak meg
gyorsították a német és olasz területek elveszítését. Az ezzel járó gyen
gülés kényszerítette Ausztriát a Magyarországgal való megegyezésre, de 
az osztrák államférfiak a lehetőség szerint tovább folytatták a harcot 
az osztrák államegység érdekében; egészen addig, a míg a megosztott 
erőkkel küzdő monarchia 1918-ban el nem bukott.

Evolution. IV. kötet. Páris, 1929. — A januári számban B a rn e s  
p r o f e s s z o r  befejezi Fay professzor művének ismertetését, melyet jelen 
évfolyamunk első számában eredetiben hoztunk. S c h e v i l l  viszont Barnes 
munkásságát ismerteti. — A februári számban a német Rosen bárónak 
és a francia Jouvenelnek a C u r r e n t  H i s t o r y b a n  megjelent vitáját hozza. 
T o r r e  Á g o s t  a z  eddigi eredményeket foglalta össze. — A márciusi szám
ban M o r h a r d t  M á t y á s  Anglia felelősségét ismerteti. B a r n e s  p r o f e s s z o r  
véleményt mond Rosen báró és Jouvenel vitájáról. L u d v i g  E rn ő  
Magyarország felosztásának történetét ismerteti.

Political Science Quarterly. XLIV. kötet 81—82. 1. (1929 március) 
olvassuk a következőket: „(At the Conference of the Senate Conmittee 
on Foreign Relations, held at the White House, Washington, on 19 
August 1919) Senator Borah asked the President (W. Wilson) whether 
his knowledge of the secret treaties came after he reached Paris, and the 
President’s reply was: „Yes, the whole series of understandings were 
disclosed to me for the first time there.“ — A few minutes later Senator 
Hiram Johnson returned to the point, mentionig specifically the treaties 
with Italy and Rumania, and asking: „Then none of these did we 
have anv knowledge of prior to the Conference at Paris.“ To which 
the President replied: „No, Sir, J’ am confidently answer that „no“ in 
regard to myself.“ — N o m  th e  v o l u m e s  b e f o r e  us (The intimate Papers of 
Colonel House) m a k e  i t  a b s o l u t e l y  e v i d e n t  (Vol. III. pp. 51, a 61, 282. 
317, 322, 346, Vol. IV. pp. 134, 135, 145, 153, 168, 175) t h a t  th e  P r e s i d e n t  
k n e w  o f  th e s e  t r e a t i e s  b e f o r e  h e  m e n t  to  P a r i s .“

Revue de Hongrie. Année XXL Tome XL. — A n g y a l  D á v i d :  Un 
coin d’histoire oublé (9—15. 1.), Guichen vicomte Magyarországra 
vonatkozó megjegyzéseinek bírálata. — K ä s t n e r  J e n ő :  Étienne Türr en

■ I
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I860 (113—120 és 186—192. 1.). — H u s z á r  V i lm o s :  La politique extérieure 
de la Serbie de 1903 à 1914 (125—130. 1.). — Bogicsevics okmánytárának 
ismertetése. — L u k á c s  G y ö r g y :  Les relations historiques de la France 
et de la Hongrie (145—159. 1.). — B a r n e s  H . E.:  Sazonov devant la tribu
nal de l’histoire (175—185. 1.).

Revue des deux mondes, 1929 január—április. A január 1-i szám
ban D a n i l o o  G y ö r g y  orosz tábornok II. Miklós cár lemondásának körül
ményeit ismerteti (L’abdication du Tsar. Récit d un témoin. XLIX. köt. 
45—72. 1.). — A január 15-iki számban B r o g l i e  h e r c e g  kezdi meg emlék
iratait (Mémoires. I. La fin de l’empire. 281—310. 1. — IL L’Assemblée 
Nationale 543—567. 1.). — A február 15-iki számban D i a m a n d y  román 
diplomata oroszországi küldetésének történetét írja meg (Ma mission en 
Russie 1914—1918. I. La tragédie d’une conscience royale. 794—820. 1.), 
itt közölvén Károly román királynak, feljegyzéseit 1914 június 28-tól 
október 9-ig is. — A március 1-i számban B r o g l i e  h e r c e g  folytatja emlék
iratait (Mémoires. III. Ambassade à Londres. L. kötet. 147—166. 1.). — 
Az április 1-i számban B e y e n s  b á r ó  volt berlini belga nagykövet foly
tatja visszaemlékezéseinek közlését: Deux années à Berlin. 1912—1914. La 
guerre turco balkanique et la vie de cour (526—554. 1.).

Revue d’histoire diplomatique. Páris, LUI. kötet, 1929. — V a c a -  
re s c u  H e lé n :  La mystique national roumaine aux environs de 1848. 
(8-19.).

The Journal of Modem History. I. kötet. 1. szám. Chicago, 1929. 
március. — B e n a d o t t e  E. S c h m i t t  a chicagói egyetemen a modem törté
nelem professzora, új folyóiratot indított, melyet a Chicago University 
Press ad ki. A szerkesztőbizottság Schmitt professzor vezetése alatt még 
nyolc más egyetemi tanárból áll. Az új szemle az újkori történelem 
egész mezejére (XV—XX. századok) kiterjed és arra törekszik, hogy az 
erre vonatkozó amerikai történetírás szálait egyesítse; közöl önálló 
tanulmányokat, okmányokat, ismertetéseket és bőséges bibliográfiát. Az 
első füzetben H i g b y  P. C h e s t e r  a modern európai történelem amerikai 
kutatását ismerteti (The present status of modern European history in 
the United States), K n a p l u n d  P á l  S t e p h e n  angol gyarmatügyi állam
titkár tevékenységét a 40-es években. A nemrég elhalt A u l a r d  párisi 
professzor emlékezésén kívül említésre méltó S c h m i t t  p r o f e s s z o r  cikke 
F a y  professzor művéről (112—119. 1.), melyet a maga felfogásával sem 
tart mindenben elfogadhatónak.

Vierteljahrschrift für Politik und Geschichte. I. évfolyam, 1. szám, 
Berlin, 1929. március. — R o e s e ie r  H a n s  szerkesztésében új történelmi 
folyóirat indult Berlinben, amely az A r c h i v  f ü r  P o l i t i k  u n d  G e s c h ic h te  
szemlét alakította át és a D e u t s c h e  V e r l a g s g e s e l l s c h a f t  f ü r  P o l i t i k  u n d  
G e s c h i c h t e  kiadása. — M a r h e f k a  E d m u n d  a tíz évvel ezelőtt megkötött 
fegyverszünetről írt beható tanulmányt (Ein Waffenstillstand sui generis, 
1—15. L), H ö h n e  H a n s  Chamberlain József külpolitikáját ismertette 
(Joseph Chamberlain und die grosse Politik bis zur Eröffnung der 
deutsch—englischen Bündnisbesprechungen. 34—51. 1.), Lero in  J .  pedig 
Tolsztojnak Mihajlovics Miklós nagyherceggel folytatott levelezését 
(69—83. 1.).

N a p ló k ,  e m l é k i r a t o k  é s  f e l j e g y z é s e k  M a g y a r o r s z á g  
t ö r  f é n e i  é h e z  1 8 1 5 — 1 8 6 7 .

I.
Ábrányi Kornél * 1822 t  1903.

1. K é p e k  a m ú l t  é s  j e l e n b ő l .  Budapest, 1899. 8-r. Főként a negyvenes
ötvenes évek zenei kiválóságairól és a forradalmi eseményekről em
lékezik meg. — 2. V é le t l e n  f e l j e g y z é s e k  (Batthyány és Csányi ki
végzése.) Budapesti Napló 1898 október 18. számában.
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Ágai Adolf (Porzó).
F é l s z á z a d d a l  e z e l ő t t  c. jegyzeteit közli a Budapesti újságírók alma
nachja 1908. — Igen becsesek a Helmeczy, Kossuth, Kecskeméthy 
Aurél és Török János hírlapírók működésére vonatkozó részek.

Br. Ambrózy Lajos * 1803 t  1890.
Kiadatlan emlékirataiból. Közli Wertheimer Ede a Budapesti Szemle 
1898, 95. kötetében. Kny. alakjában is megjelent. — A Bach-minisz- 
térium osztályfőnöke, Schwarzenberg Félix bizalmi embere, 1858 
október végéig a soproni helytartótanácsi osztály főnöke. — Fel
jegyzései a forradalmat megelőző évekre, a szabadságharc esemé
nyeire becses forrásmű, bár az író hiszékeny és az osztrák irányzat
nak mindenben készséges embere.

Gr. Andrássy Gyula * 1823 t  1890.
F e l j e g y z é s e i b ő l  a z  1848 szeptember 29-iki pákozdi csatára vonatkozó 
részt közli fia a Történeti Szemle I. évf. 587—589. lapjain.

Br. Andlaw F.
Erinnerungsblätter aus den Papieren eines Diplomaten. Wien, Mün
chen, Paris, Frankfurt a. M. 1857. 8-r. 4 +  320. 1. — Tartalma: 
1. Kaiser Franz; 2. das 70-jährige orientalische Drama; 3. Diploma
tisches Korps; 4. Ungarn; 5. der Herzog v. Reichstadt; 6. der Sommer 
in Wien; 7. dom Miguel; 8. aus der Gesellschaft; 9. Politisches; 10. 
die k. k. Armee; 11. Silhuetten; 12. der kaiserliche Hof; 13. Geschicht
liches; 14. Kirchen. — Megvan Széchenyi István könyvtárában is, 
aki érdekes bejegyzésekkel kíséri a szöveget (1329. sz.).

Antos János * 1819 t  1906.
Emlék jegyzeteit közli Thai y  Kálmán a Századok 1907, 173—178. I. 
— A feljegyzések 1900-ból valók, s az 1798-iki eseményekig mennek 
vissza Wollnes székely huszárőrnagy és mások elbeszélései alapján. A 
szabadságharcot mint vezérkari alezredes küzdi át, s erre vonatkozó 
rövid észrevételei a napló értékesebb részét alkotják.

Gr. Apponyi Rudolf * 1812 f  1876.
N a p l ó j á n a k  1836 januártól novemberig terjedő részét közli a Revue 
des deux mondes 1914 májusi száma. A reá vonatkozó irodalmat 
összeállította Hellebrant Árpád a Századok 1914-iki kötetének végén. 

Arneth Alfred * 1819 f  1897.
Aus meinem Leben (1819—1890). 2 k. Wien, 1891, 1892. — Az író 
foglalkozik a bécsi ifjúság életével, a társadalmi viszonyokkal. — 
Magyar történeti szempontból főként a frankfurti 1848-iki esemé
nyek leírása fontos, ahol nem rosszakarattal, de eréllyel utasítja 
vissza a magyarbarát Eisenmann támadásait az osztrákok hálátlan
sága ellen. — Ismerteti a Századok 1893, 791—795. 1.

Asbóth János * 4845 t  1911.
1. Egy bolyongó tárcájából. 2 kötet. Pest, 1866. 12-r. 331, 328 1. Ismer
teti az Uj Korszak II. k. 711—714. 1. — 2. A kényszeruralom ellenes 
mozgalmak történetéhez. Adalékok: 1848—1866. Pest, 1872. Az utóbbi
nak főként a benne az Asbóth cs. levéltárából közölt okiratok adnak 
értéket. Ismerteti Kacziány Géza: A magyar memoire-irodalom 1848- 
tól 1914-ig, Budapest, 1917, 61 1.

Asbóth Lajos * 1803 f  1882.
Emlékiratai az 1848-iki és 1849-iki magyarországi hadjáratból. 
2 k. Pest, 1862, 4-rét 158, 85 1. — Görgei: Cáfolat Assermann honvéd
ezredes és miniszt. titkár vádiratára. Függelék: Észrevételek Görgei 
gazdátlan leveleire. Pest, 1867, 8-r. 32 1. — A szerző a szabadságharc
ban mint alezredes a tiszai tartaléksereg parancsnoka, később a
2. hadtest vezére és tábornok lett; közvetlen forrásból merített. 
Kezdettől fogva abban a véleményben van, hogy Görgei nem szakít
ván meg az összeköttetést az osztrák hadvezetéssel, nem szolgálta
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hűen a magyar érdekeket. Emlékiratait a rendőrség lefoglalta és 
elkobozta.

Asztalos Emilia:
Aus den Memoiren einer ungarischen Künstlerin. Ismerteti a Pester 
Lloyd 1904 nov. 13. sz. Az írónő 1856-ban Londonban megismerke
dett Kossuthtal, Mednyánszkyval és más emigránsokkal.

Auerbach B.:
Tagebuch aus Wien. Yon Latour bis Windischgrätz (1848 szept.— 
nov.). Breslau, 1849. — A Bécsben végbement magyar eseményekre 
használható forrásmunka.

Aufzeichnungen eines Honvéd.
Leipzig, 1850, 2 k. Szerzője ismeretlen. Tartalma igen becses, s min
den irányban megbízható.

Aus dem Tagebuche eines ungarischen Emigranten.
Leipzig, 1863. 8-r. 170 1. — Széchenyi Blickjének kivonatos szövege 
a 31-ik laptól kezdve. A megtévesztés céljából az elején 2 költemény 
olvasható, s a Hopf Jánostól eredő függelék is megvan benne. —
L. Gróf Széchenyi cs. tört. III. k. 573. I. 482. jegyzet.

Szentkatolnai Bakk Endre * 1841 t  1906.
Az 1848149. szabadságharc alatti események Vízaknán. Bpest, 1880. 
Az 1848149. szabadságharc aradi elítéltjeinek s foglyainak emlékezete. 
Kny. az 1848/49-es Történelmi Lapok 1892, 21. számából. Kolozsvár, 
1892, 4-r. 20 1. — Huszonötödik március 11-ike Vizaknán. Nagyszeben, 
1899. 8-r. 51 1. — Nem közvetlen forrás, de anyagát megbízható le
írásnak vehetjük szemtanúk stb. elbeszélése alapján. Művei meg
írásánál felhasználta pld. Incze József százados naplóját is. Méltatja 
Kacziány G. 83. 1.

A bakonybéli apátság naplója:
Az 1848/49-es eseményekre vonatkozó részét közli Sörös Pongrác 
Epizód a nagy napokból címmel a Századok 1900, 356—361. lap
jain. — Az itt olvasható rész az 1849 jan. 12—13. napjain történt 
eseményekkel, s főként Mednyánszky Sándor szabad portyázó csa
patának bakonybéli szereplésével foglalkozik.

Ballagi Mór * 1815 f  1891.
Mint Görgey százados hadi titkára megírta élményeit, amely a 
család birtokában van s kiadatlan. — Kacziány G. i. m. 80. 1.

Gr. Bánffy Dénes t  1854.
Emlékiratai az 1848-iki forradalomból. Közli a Budapesti Szemle 
1889. évf. — A szerző francia nyelven írta meg munkáját, amelyet 
a rendőrség lefoglalt. Gr. Bethlen István másolata után adta ki 
magyarra fordítva Marczali Henrik. Mély, hazafias vonás vezeti 
az írót mindvégig.

Barabás Miklós * 1810 + 1898 febr. 12.
Emlékiratai. Közölte Kézdi Kovács László a Budapesti Szemle 301— 
305. sz. Mint az Olcsó Kvt. 1255—1258. sz. megjelent 1902, 16-r. 237 1. 
Becses részletek vannak benne a naplóíró ifjúságának küzdelmeire, 
Erdély művelődési viszonyaira a 20—30-as években, az 1838-iki pesti 
árvízre és a szabadságharcra. — Eredetije a Tudományos Akadémia 
kézirattárában van, Történelem, 4-rét 2Ó1. sz. A közlő jelentéktelen 
részeket elhagyott a kiadásnál, amivel részben le is tompította a 
szöveg eredetiségét.

Barsi József * 1810.
U t a z á s  i s m e r e t l e n  á l lo m á s  f e lé  (1849—1856.) Megjelent az Olcsó 
Könyvtárban. Bicskei plébános volt, forradalmi szereplése miatt be
börtönözték. Leírja a pesti kivégzéseket, majd a foglyok életét Jo-
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sefstadtban. Izzó lelkű rajongója a szabadsági eszméknek s Eötvös 
József hűséges tanítványa.

Bártfay László * 1797 + 1858.
Napló jegyzetei. Az 1838 január 1 — 1841 december 2-ig terjedő része 
a Nemzeti Múzeumban van, Quart. Hung. 1122. sz. Részleteket kö
zöltek belőle: Liszt pesti diadala 1840-ben címmel a Fővárosi Lapok 
1877, 12. sz.: Wesselényi Miklós bezáratásá-ról u. azon lap 65—67. 
számai. A napló folytatása a gr. Károlyi cs. levéltárában. Ismertette 
és felhasználta Éble Gábor a családról írt dolgozataiban. Elsőrendű 
forrásmunka, főként a 40-es évekbeli pesti irodalmi viszonyokra, 
Vörösmarty, Petőfi, továbbá Wesselényi, Széchenyi és Deák élet
rajzához nyújt becses részleteket; Wesselényi elfogatását a legki- 
merítőbben ez a mű írja le.

Bátori Schulz Bódog * 1804 + 1885.
Emlékiratai az 1848149-es szabadságharcból. Kiadta Egerváry (Po
temkin) Ödön. 2 kiadást ért. Pest 1870. 8 r. 126 1. Az 1849 tavaszán 
a Tisza mellékén és a Bodrogközben vívott harcokra teljesen meg
bízható.

Gr. Batthyány Kázmér * 1807 t  1854.
Emlékirataiból részleteket közölt Tóth Lőrinc a Budapesti Szemle 
1893. évfolyamában. A viszontagságos életű író elnöke volt a Véd
egyletnek, s naplójának idevágó részei bírnak különösebb beccsel.
L. Kacziány G. e. m. 35—36. 1.

Bauer József Lajos * 1815 körül t  1860 körül.
Bauer őrnagy, Bem tábornok főhadsegédének hagyományai 1848 és
1849-ből. Pest 1871, 8 r. 2+194 1. Emlékiratait tíz éves aradi fogsága 
idején írta és halála után Makray László adta ki. Szerző tárgyilagos 
Bem kiválóságai és hibái iránt, használható forrásmunka.

Bayer József * 1821 t  1864.
Oesterreichische Flüchtlinge. Mannheim 1847. (Némedy I. álnév
vel) Die Belagerung von Ofen 1686 u. 1849. Nach authentischen Be
richten u. Tagebüchern. Pest 1853, 8 r. 6+161. 1. Szerző Görgey vezér
kari főnöke, teljesen osztrák felfogású, aki gyűlöli a magyarokat. 
V. ö. Kacziány G. e. m. 21. 1.

Beck Károly * 1818 f  1879.
1. Együttlétem ünnepelt honfitársakkal. Naplójegyzetek, 1843—1844. 
Ország Tükre, 1862, 15, 16. sz. 2. Visszaemlékezések Petőfi Sándorra. 
Koszorú 1879, I. k. Az író igen szellemes ember. 1843 nyarán Bécs- 
ben találkozik Lenauval, aki szívvel-lélekkel magyarnak vallja ma
gát, ismeri Petőfit is. Igen kedvező módon nyilatkozik Széchenyi mű
ködésének remélhető hatásáról is. Az eseményeket egyébként kiszí
nezve, s önmagát előtérbe helyezve írja le.

Beck Vilma. Álneve Radicula.
Művei: Personal adventures during the late war etc. London 1850, 
8 r. 16+335 1. Memoiren einer Dame während des letzten Unabhän
gigkeitskrieges in Ungarn. 2 k. London 1851, 8 r. 311, 368. 1. Magya- 
rúl: Egy hölgy emlékiratai az 1848/49-iki magyar szabadságharcról, 
Miskolc 1901, 8 r. 277 1. A szerzőnő részt vett a forradalomban, de 
emlékiratait koholt részekkel telítette meg, nem lehet komoly for
rás gyanánt használni. 1851 augusztus 29-én Derra Konstantinnal 
együtt Angliában elfogták, s a naplóíró másnap meghalt. Ismerteti 
Kropf Lajos: Budapesti Szemle 1901, 107. sz. Védelmére írta Pulszky 
Ferenc: Case of Wilhelmina Radicula, Birmingham 1850.

Gr. Beckers József.
Emlékiratai az 1809-iki hadjáratról. Tárgyalja Viszota Gyula a Szá
zadok 1909. 627. lapján. — A kéziratos mű szerzője a nádor vezér-
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karának főnöke. Megbízhatósága felől érdemes vita folyt le a Szá
zadokban.

Bekentnisse eines Soldaten.
Wien, 1850, 8-r. 1 +  52 1. Az egykorú politikai eseményekkel foglal
kozik, a kormány (Pillerdorf) felelősségével s katonai kérdésekkel. 
Széchenyi is olvasta, bejegyzéseket tett bele. Könyvtára 1185. sz. 
A könyv mottója:

Der erste König war ein glücklicher Soldat,
Den letzten König stürtzt das Proletariat,
Dem folgt die Anarchie, die frisst die eigenen Glieder,
Und nach dem letzten König kommt der erste wieder.

Gr. Belcredi Richard * 1823 f  1902.
Feljegyzései a Kultur 1907. évfolyamában láttak napvilágot. Rész
leteket (1865, 1866_ra) közöl belőle Wertheimer a Pester Lloyd 1907 
27. számában. Kivonata a Századok 1910, 614. 1. Seres A. ismerteti 
a Pesti Napló 1905 okt. 24-iki, Lónyai Antal pedig a Budapesti Hír
lap 1905 szept. 23-iki számaiban.

Bellágh Aladár.
Visszaemlékezés az 184?l48-iki országgyűlés megnyitására. Közli a 
Magyarország 1907 november 17-iki száma.

Bem József * 1794 f  1850.
Naplóját felhasználják Egerváry (Potemkin) Ödön és Illésy György 
(Kúnsági) a Honvédvilág c. munkában. Pest 1868. Méltatja Kacziány 
G. e. m. 10. 1.

Benedeks nachgelassene Papiere. Közli Fried jung Heinrich. Leip
zig 1901, 8 r. 459 1. Az író * 1804 f  1881-ben, soproni származású, 
1844-ben alezredes, 1847-ben ezredes, 1849-ben vezérőrnagy, részt- 
vesz a magyarság leverésében, később az ország katonai kormány
zója. Mészáros Lázár meghívását, hogy vegye át a honvédek fő
parancsnokságát, visszautasítja, elítéli a magyar törekvéseket. 
1866-ban a königrätzi kudarc miatt nyugdíjazzák, s panaszkodik, 
hogy a kormány hálátlan volt iránta. Iratait elégette. A mű a ma
radványokat közli, Mészáros 3 levelét, Benedek leveleit nejéhez 
Julie von Krieg-Hochfelden bárónőhöz, 1860 augusztusában írt em
lékiratát Magyarország állapotáról. Ismertetik a Pester Lloyd 1901 
ápr. 16., a Pester Journal ápr. 26. és a Budapesti Hírlap április 17. 
számai.

Beniczky Lajos * 1813 t  1868.
Visszaemlékezései és jelentései az 1848149-iki szabadságharcról és a 
tót mozgalomról. Sajtó alá rendezte Steier Lajos, Budapest 1924, 8. r. 
744 1. Név és tárgymutatóval. A naplóíró 1848/49-ben a Felvidék 
kormánybiztosa volt, később honvédezredes, több évi fogságot szen
vedett és tragikus körülmények közt halt meg. A mintaszerű ki
adás a benne levő nagybecsű anyagra való tekintettel is elsőrendű 
forrásmunka.

Berecz Károly * 1821.
Magyar írók szobája. Visszaemlékezés az ötvenes évekre. Fővárosi 
Lapok 1878, 154, 155. sz. Szól Beöthy Lászlóról, Balogh Zoltánról stb. 
Kéziratban maradtak: Fiatal Magyarország, Emlékezések 1840—60, 
A magyar közéletből c. munkái.

Gr. Berényi János * 1794 f  1868.
Das grosse Zeitalter Franz 1. Kaisers von Österreich. 3. k. I. k. Pest 
1831, 8 r. 342+2 1. II—III. Székesfehérvár 1833, 2+272, 4+344 1. Két 
kötetre menő önéletrajza Berghoffer József fiumei tanár tulajdonában 
volt. Szinnyei I. Magyar írók, 930. 1.

Beretzky György * 1807 t  1875.
Emlékiratából. Közli Beretzky Endre. Zilah 1913, 8-r. 66 1. A napló-
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író 1849-ben br. Wesselényi Farkas jószágkormányzója volt. Tar
talmát ismerteti a Századok 1914, 632—633. 1.

Aus dem Leben Theodori v. Bernliardis (1834—1857).
A szerző mint porosz történetíró 1849-ben Szentpétervárt él s köz
vetlenül megfigyeli a Magyarország leverésére szolgáló előkészüle
teket. Részleteket közölnek belőle s ismertetik a Budapesti Hírlap 
1893 március 11, az Egyetértés március 6-iki, a Neue Freie Presse 
május 27 és a Pesti Napló május 28. számai.

Gr. Bernstorff Keresztélyné gr. Dernath Erzsébet * 1789 f  1867. 
Férjével résztvett a bécsi kongresszuson. Emlékiratokat hagyott 
hátra. L. Gróf Széchenyi István naplói I. k. 20. 1. 3. jegyz.

Berzeviczy Albert * 1853.
Régi emlékek. 1853—1870. Budapest 1907, 8 r. 314+2. 1. A munka az 
író családja életének színes rajza, az egykorú társadalmi és műve
lődési állapotok megrögzítése. Ismerteti Yáczy János a Századok 
1908, 264—267. 1. — Visszaemlékezés 1849-re. Közli a Török-magyar 
almanach 1915, 16—20. 1.

Berlioz Hektor * 1803 t  1869.
Autobiography of H. B. from 1803 to 1865. Translated by Rachel 
(Scott Russel) Holmes and E. Holmes. 2 kötet, London 1884. Ismer
teti a Budapester Tagblatt 1905 jan. 29. és 30. számai. A naplóíró 
szól Budapest társadalmi életéről az 50-es években, Erkel Ferenc
ről, a magyar és német színházról.

Besze János * 1811.
1848149. visszaemlékezéseiből. Közli a Figyelő 1879, VII. k., Kritikai 
Szemle 1889 decemberi (egyetlen) száma. Napló jegyzeteit közzétette 
az Arad és Vidéke, 1887, 12—30, 102—155. sz. Nem politikai termé
szetű feljegyzések, az akkori társadalmi életről közöl inkább össze
foglalást.

Gr. Bethlen Lajos.
önéletrajza 1782—1867. Kiadta Szádeczky Lajos, Kolozsvár 1908. 
Ismert. Budapesti Hírlap 1908 március 31. száma.

Gr. Beust Friedrich * 1809 f  1886.
A u s  d re iv ie r te l  Ja h rh u n d er ten .  Erinnerungen u. Aufzeichnungen, 
1809—1866. 1866, 1885. 2 k. Stuttg. 1887. 8 r„ 462, 579. 1. A második
k.-ben névmutató. A feljegyzések a szerző ifjúságára (1809—1830), 
az első és második forradalomra terjednek. 1849-ben visszamegy 
szász szolgálatba; különösen becses részeket közöl az 1851-iki drez
dai konferenciáról, a krimi és olasz háborúról, a Zolverein mozga
lomról, a frankfurti és londoni konferenciákról (1863, 1864). 1866-ban 
osztrák szolgálatot vállai, s innen kezdve a monarchia külpolitikáját 
részben irányítja és megfigyeli. A magyar kiegyezésnek két feje
zetet szentel. A német-francia háborút is behatóan ismerteti, Bis
marckról .szóló megfigyelései is igen becsesek. 1883-ban felmentik: 
Donee eris felix, multos numerabis amicos-sal búcsúzik a közélettől.

Bezerédj Antal:
N a p ló ja .  Győr 1891, 8 r. 549. 1. Megőrzés céljából a Tudományos 
Akadémiának adta át. 1901-ben felbontották. V. ö. Századok 1901, 
358—359. 1. Nagyobb szerepe nem volt, élete folyását írja le 1891-ig.

Bezerédj László:
E m lé k e ze te  1813—1871. Közli Bezerédj István a Budapesti Szemle 
1913. évfolyamában. Kny. alakjában is megjelent. Deák barátja és 
követője; 1836 nyarán Hrabovszky Zsigmonddal kimegy Németor
szágba és Angliába. Ezen útján írt naplójából részleteket közöl a 
kiadó. A kormányt nem követte Debrecenbe; a kiegyezés után hosz- 
szabb ideig képviselő volt.
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Birányi Ákos * 1816 t  1855.
Pesti forradalom (március 15—19 1848.) Az eredeti választmányi jegy
zések segédforrása mellett. Pesten 1848, 8 r. 63. 1. Mint egykorú éles
szemű újságíró figyeli meg az eseményeket.

Hg. Bismarck Otto * 1815 t  1898.
1. Gedanken u. Erinnerungen. 2 k. Stuttgart 1898. — 2. Anhang zu 
den Gedanken u. Erinnerungen. 2 k. Stuttgart u. Berlin 1901. A mo
narchia külpolitikájának és nemzetközi helyzetének története szem
pontjából kiváló értékű feljegyzéseket tartalmaznak.

Blackwell András József
— az angol kormány ügynöke az 1843—44. és 1847—48. magyar 
országgyűléseken. Jelentései a magyar politikai történet értékes 
forrásai. Tartalmukat ismertették: P. I. a Budapesti Szemle 1895, 81. 
kötetében, Horváth Jenő a Budapesti Szemle 1929 március—májusi 
füzeteiben. A kéziratok eredetije a Tudományos Akadémián Jogtan 
ívrét 13, 4-rét 11—13. sz., 8-rét 6. sz.

Blaha (Reindl) Lujza * 1850.
N a p ló já b ó l  az  1862 szeptember 8-tól kezdve részleteket közöltek a 
Magyar Hírlap 1904 dec. 25. s köv. számai. Egy második sorozat 
jelent meg az Érdekes Újság 1913. évfolyamában, mintegy félszázad 
eseményeit tekintve át.

Blana Konstantin * 1826.
Fünfzig Jahre aus dem Leben eines Honoédoffiziers. Budapest 1867. 
8 r. — Három világrészben c. naplója a Reform 1872, 283 és köv. 
számaiban jött. Tartalmát méltatja Kacziány Géza, 31. 1.

Bódogh László 1848/49-es főhadnagy:
Visszaemlékezések c. művét közölte a Szilágy-Somlyó 1888-ik évi fo
lyama. Kacziány G. e. m. 27. 1.

Bogdanowitsch und Lebedew:
Skizzen aus dem ungarischen Kriege 1848149. Fordítás oroszból. St. 
Petersburg 1850. — Megvolt a vezérkari könyvtárban Szentpétervárt 
a háború előtt.

Bohusné Szögyény Antónia * 1803 t  1890.
N a p ló ja  a család birtokában van. Mint a világosi események közvet
len szemlélője írta meg feljegyzéseit, 

özv. Bonis Sámuelné:
N a p ló ja .  Részleteket közölt belőle özv. Kolozsváry Lajosné a Nemzet 
1897 dec. 25-iki számában.

Born Stefan:
Erinnerungen eines Achtundvierzigers. Leipzig 1898, 8 r. — Tartalma 
nem ismeretes.

Boros Mihály * 1815.
1. Élményeim 1848—1861. Székesfehérvár 1881, 8 r. 2 füzet. Ismertetik 
az egykorú lapok, Egyetértés, Fővárosi Laook, Hon, 1881. évf. —
2. Fejérmegye 1861-ben. (Élményeim 3. kötetéül). Székesfehérvár 
1885. 8 r. _

Br. Bourgouing Otho.
Begegnungen mit Graf Andrássy. Közli a Neue Freie Presse 1906 
november 25. száma.

Braun Fülöp:
Emlékiratai a család birtokában. Néhány részlete a Világos körüli 
napokból megjelent az Agramer Tageblatt 1915. évf. Magyarra for
dítva közölte Kacziány Géza a Magyarországban.

Bulharyna:
Jerzegói pamietnik 1848149. (Emlékiratok). Páris 1852, 8 r. — Tar
talma nem ismeretes.
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Bulyovszky Gyuláné (Bulyovszky Lilla) * 1833 t  1909.
Mein R eise tagebuch .  Aus dem Ungarischen. (Fordította Dux Adolf), 
Pest 1858, 12-rét 6+232. 1. — Naplói a családnál vannak, s kiadat
lanok.

Busbach Péter * 1827.
Egy viharos emberöltő. Korrajz 2 k. Budapest 1897—1898, 8 r. 352, 
4+358. 1. — A mű a szerző honvédszázadosi naplója 1848 júliusától 
1849 aug. 17-éig. Később írt részletek csökkentik benne az egykorú 
följegyzések értékét.

Castelli F.
M em oiren  m eines  Lebens. Kiadja Bindtner I. I—II. k. (1781—1861.) 
München 1914, 37 +  500, 586 1. Tartalmát ismerteti a Századok 1919, 
318—320. 1. Weber Arthur.

Chernél Kálmán * 1822 t  1891.
1. Visszaemlékezések 1848149-re. Megjelent a Kőszeg és Vidéke 1886. 
évfolyamában. — 2. Életpályám történetéből. U. ott. — Az 1843/44. 
országgyűlésen jelen volt, a forradalmi eseményekből azonban nem 
vette ki részét, feljegyzéseit mások után adja.

Chiala Carlo:
D a l  1858 al 1892. P a g in e  di storia  con tem poran ea .  Torino 1893. 8 r.
— Tartalmát nem ismerem.

Br. Chlumecky János.
E rinnerungen  an G ra f  J u liu s  A n d rá s s y .  Közli a Neue Freie Presse 
1906 nov. 25. száma.

Chyzy Helmina:
U nvergessenes .  2 részben. Leipzig 1855, 12 r. 788. 1. — Tartalmát nem 
ismerem.

Csányi László * 1790 t  1849 okt. 10.
N a p ló ja  1849 ja n u á r  31—áp r i l is  21-ig az aradi szabadságtörténeti 
múzeumban van. Röviden ismerteti a múzeumban levő egyéb anyag
gal együtt a Századok 1893, 567—369. 1.

Tagyosi Csapó Ida férjezett Nemeskéri Kiss Pálné
naplójából. 182?—1850. Budapest 1904. 4-rét. — Egyes részeit ismer
tették s részleteket kiemeltek belőle az egykorú lapok. Kár, hogy a 
kiadásból hiányzanak azon részek, amelyeket a naplóíró mint a fiu
mei kormányzó neje a magyar tengerparton töltött időről jegyzett 
fel. Kiegészítette és leveleket közölt hozzá Csapó Vilmos a Tolna 
Megye 1899 III. 12, 1903 VII. 19, X. 11. számaiban.

Csíki Sándor
N a p ló  je g y z é s e i  1848 október 6—1859 augusztus 24-ig. Eredetije a 
Nemzeti Múzeum 1848/49-es gyűjteményében. (Országos jelentőségű 
eseményről nem szól.)

Csutak Kálmán * 1820 t  1888.
Aradi fogságom alatt írt adatok az 1848149. évi szabadságharc, külö
nösen az Erdély havasai ellen vezetett hadjáratról. Pest 1868, 8-rét.
— Méltatja Kacziány Géza e. m. 17. 1.

Czékus Ferenc.
E m lék ira ta im .  H o n v é d  é le tem . Hentaller Lajos közli az Egyetértés 
1906 aug.—novemberi számaiban. — A Brád és Abrudbánya körül, 
a Gyulafehérvár előtt (dec. 28-án) és a Dobra és Déva közt december 
30-án lefolyt események leírása.

Czetz János * 1822 t  1904.
Berns Feldzug in Siebenbürgen in den Jahren 1848 u. 1849. Hamburg 
1850, 8 r. 4+387. 1. — Magyarra fordította Komáromi Iván, s megje
lent a Pesti Hírlap lS67-iki folyamában, a következő évben önállóan: 
Bem erdélyi hadjárata 1848149-ben. Pest 1S68, 8 r. 31 +  183. 1. — Bem

i
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ajánlatára nevezték ki 1849-ben tábornokká, s mint hadvezér igen 
kiváló szolgálatokat teljesített.

Dalmadi Győző * 1836 t  1916.
J e g y ze te i .  Ezek nyomán megírta Pest in. 1861-iki ellenállásának tör
ténetét Muskó Pál a Magyar Hírlap 1906 február 24. számában.

Danes Lajos * 1827 t  1891.
T ö re d é k e k  t í z  éves  em igra t ion a l is  é le tem ből .  Nagyszőllős 1890. 8 r. 
97 1. — Mint honvéd állt be a szabadságharcban s a századosi rangig 
vitte fel. A mű tartalmát méltatja Kacziány Géza, e. m. 69. 1.

Deák Farkas * 1832 t  1888.
F ogságom  tör ténete . Pest 1869, 8 r. 189 1. — Részt vett a Mack József- 
féle hazafias összeesküvésben, elfogták és megkínozták.

Degré Alajos * 1820 f  1896.
V issza em lék ezése im .  2 k. Pest 1883—1884. — Az első kötetben írja le 
a szabadságharcot, melyben mint százados vett részt, a második a 
későbbi időt tárgyalja. Becses forrásmű, amely azonban kritikával 
használandó.

Gr. Dembinszky Henrik * 1791 + 1864.
D e m b in s z k y  in U ngarn, nach  den hin terlassenen  P ap ieren  des  G ene
rals. Közli Danzer F. Alfons. Wien 1873, 8 r. Magyarúl: D e m b in s z k y  
M agyarországon .  (Fordítás.) Pest 1874, 8 r. 393.1.— Ismerteti a Szá
zadok 1874, 143—144. 1. Részletesen bírálja, tévedéseit javítja Demár 
János (=  Görgey Artúr) a Budapesti Szende 1875, 1876-iki folya
maiban, 7. 8. kötetben.

Dembinszky Tivadarné, Hagel Emilia:
M em oirs  o f  a L a d y .  Chicago 1913. — Magyarúl szemelvényeket közöl 
belőle a Budapesti Szemle 1913. évfolyama. — 1849-ben Temesvárt 
ment nőül honvédőrnagy férjéhez, akit a számkivetésbe is követett. 
V. ö. Kacziány G. e. m. 77 és 78. 1.

Dercsényi Kálmán:
Bem tábornok téli hadjárata 1848149-ben. — (Naplójegyzetek). Közre
bocsátja Kozma Zsombor. Budapest 1896, 8 r. 155 1.

Deréki Antal.
S z ín é szh o n v é d e k  a szab a d sá g h a rcb a n .  Visszaemlékezések, a Magyar- 
ország 1916, 92. számában.

Déry (Mráz) Mihály * 1809 f  1891.
Napló jegyzetei az 1849-iki októberi pesti kivégzésekről. Ismerteti a 
Budapesti Hírlap 1894 okt. 6-iki száma. — A Rókus kórház lelkésze 
volt, s Széchenyi barátja, aki mint újságíró igen sok szolgálatot tett 
a reformeszmék elterjesztésére.

Déryné Széppataky Róza * 1793 f  1872.
N a p ló ja .  Rendezte Törzs Kálmán. 2 kötet. Budapest 1879, 1880. — 
Ismerteti Acsády Ignác a Pesti Napló 1879, 308. reggeli és esti szá
maiban, az 1880, 337. számában. Eredetije 12 negyedrét kötetben a 
Nemzeti Múzeumban, Quart. Hung. 1466. jelzettel. — 1871-ben kezdte 
írni Egerváry Ödön biztatására, élete 78-ik évében. Az egykorú mű
velődési viszonyokra, társadalmi életre Pesten kiválóan becses for
rásmunka.

Gr. Dessewffy Aurél * 1808 t  1842.
ö n é le t r a j z i  j e g y z e te i  1808 július 27—1841-ig terjednek, közli Ferenczy 
József. Gr. D. I. összes művei, Budapest 1887, 397—411. lapjain. 
Igen becses részleteket közölt atyja, D. József Császár Ferenccel az 
akadémiai emlékbeszéd elmondása előtt, melyeket az utóbbi nem 
használt fel. Megvan gr. D. József másolatai közt az Akadémia 
kézirattárában.
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Dobsa Lajos * 1824 t  1902.
Az 1848. évi francia forradalom. Pest 1848, 8 r. — Azon kevés ma
gyarok egyike, akik Párizsban élték át a harmadik francia forrada
lom eseményeit.

Dobsinszky Pál t  1885.
E m l é k i r a t a i t  közli a Slovenské Pohlady, Turócszentmárton, 1905, 25. 
évfolyama. — A 19. sz. elején kezdődő tót nemzetiségi mozgalmak, 
s főként Szuhány Márton pesti orvos, Kollár barátja életének meg
ismerésére nyújt adatokat.

Dóczi Lajos * 1845 t  1919.
A u s  k ü n f t i g e n  M e m o ir e n .  Andrássy und Bismarck. Közli a Neue 
Freie Presse 1906 nov. 25, dec. 2.. 23. és 25, 1907 jan. 6. számai. A 
közlés kivonata a Neues P. Journal 1907 jan. 6. és febr. 10. számai
ban is megjelenik, amelyre valaki válaszol (január 9-én). Erre 
Dóczi a Neue Freie Presse január 20-iki számában felel. Napló
jának a berlini kongresszusra vonatkozó része megjelent a Neues 
Pester Journal 1908 június 18. számában.

Döbrentey Gábor * 1786 t  1851.
Minden nap, magának gyűjtögette D. G. Wittenbergában 1806 (terjed 
április 17—május 13-ig). Negyedrét 20 1. kézirat. Szinnyei József bir
tokában volt. — Naplója (180?—1819) Gyulay Lajos gr. hagyatékával 
Kuun Géza birtokába jutott. — Mindkettőnek kiadása valóban érde
mes adalékokat szolgáltatna a század elejének történetére.

Dombay zimonyi tolmács.
A u f s t a n d  d e s  K a r a g j o r g j e  c. kézirata 1804—1806-ból, melyben a 
belgrádi eseményeket naponta leírta, a bécsi állami levéltárban. Közli 
Kostic Drag a Delo, Belgrad 1904, IX. évfolyamában 333—370. 1.

Dutkevyc galíciai plébános naplója.
Közli a Jahresbericht der Geschichtswissenschaft 1903, 26. kötete. — 
A Magyarország ellen 1849-ben nyomuló orosz seregről tartalmaz 
becses részeket.

Ebensee Oszkár.
E r i n n e r u n g e n  a n  d e n  T a g  v o n  K ö n i g r ä t z .  Közli a Neues Pester Jour
nal 1906 júl. 4. száma.

Éber Nándor:
Napló jegyzetei a Tudományos Akadémián, Történelem 8-rét 20. sz., 
és naplók kis 8-rét 1—5 sz. alatt. — A feljegyzések 1842—1878-ig ter
jednek, s köztörténeti szempontból is itt-ott használhatók.

Edvi Illés Pál * 1795 + 1871.
1848149-iki naplója. Pest 1869, 8r. — Kézirata: Vasmegyei krónikák 
1848—49-ből címmel a Tudományos Akadémiában, Történelem 4-rét 
172. sz.

Egressy Ákos * 1852.
Emlékirataiból részleteket közölt 1849 okt. 6. a Magyar Hirlap 1904 
okt. 6., Világos után, a Magyar Hirlap 1904 dec. 25. sz. Visszaemlé
kezés 1849 május 21-re, Budapesti Hirlap 1885, 249—251. sz. 1886 több 
sz. Emlékeimből c. az Ország Világ 1887, Magyar Sal°n 1887. évf. 
Magyarország 1904 aug. 6. sz. — Emlékeim az 1848149. évi szabadság- 
harc idejéből. Budapest 1893. 8 r. — Főleg a kormánybiztosként mű
ködő atyja iratainak felhasználása ad a műnek értéket. L. Kacziány 
i. m. 85. 1.

Egressy Gábor * 1808 t  1866.
E. G. törökországi naplója 1849—1850. Pest 1851. — önéletrajza, fo
galmazványai és levelezőkönyve. K. Papp Miklós hagyatékából Sziny- 
nyei Józsefhez kerültek. Kémszolgálatokat teljesít az osztrák kor
mány részére.
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Egy honvédtüzér élete 1848/49-ben.
Budapest 1875. — A becses részleteket nyújtó napló szerzője isme
retlen.

Egy öreg pesti polgár.
Die letzte krönungsfejerlichkeit. Visszaemlékezések. Közli a Buda
pestéi- Tagblatt 1907 jún. 2. száma.

Egy szatmári civis emlékiratai.
Korrajz 1790—1872-ből. Szatmár 1895, 8 r. 146. 1. — Eredetileg a 
helyi lapok egyikében jelent meg, második bővített kiadása a fenti. 
Főként helyi vonatkozásai miatt jó forrásmunka.

Egy osztrák államférfiu naplójából.
Az 1855—1845. évekre terjedőleg részleteket közöl Wertheimer E. a 
Jahresbericht der Geschichtswissenschaft 1905, 26. kötetében.

Ein russisches Kriegs Tagebuch aus dem ungarischen Feldzug
1849. —
Közli a Münchener Allgemeine Zeitung 1S89, 54. számának melléklete. 

Br. Eötvös József * 1815 f  1871.
összefüggő naplókat nem hagyott hátra. Néhány 8-rét kötetből álló 
feljegyzésíöredéke legújabban a Nemzeti Múzeum kézirattárába 
került.

Erdélyi János * 1814 t  1868.
Napló jegyzetek 1850-ből. Megjelent a Fővárosi Lapok 1871, 152—156. 
számaiban. — Főként az abszolút korszak irodalmi viszonyaira nyújt 
érdekes részleteket.

Mémoires du comte Valentin Esterházy.
Kiadja Daudet Ernest. Páris 1905, 8 r. 560 1. — Fordítása megjelent 
a Magyarország 1905 július 27—október 15 közé eső számaiban 50 
közleményben. Ismerteti Márki Sándor a Századok 1905, 866—867. I. 
— Az író igen szellemes, nagyműveltségű egyén. A külfölddel való 
kapcsolatainkra 1740—1805 között kiváló forrásmű.

Fábián Gábor * 1795 t  1877.
önéletrajza 1832—1874 június 26-ig. Közli Kulcsár Endre a Figyelő 
1884, 17. kötetében 554—542. 1. — A forradalom kitörése Aradon éri 
s abból mindvégig tevékenyen kiveszi részét.

Fabriczy Sámuel * 1791 f  1858.
1. Országgyűlési naplója 1811 december 17—1812 január 12-ig. Sűrűn 
teleírt 8-rét füzet, a Tudományos Akadémia kézirattárában, rende
zetlenek 8/a csomagban. — 2. Ugyanott vannak 1811 szeptember 
11—1812 május 21 közt Pozsonyból szüleihez írt levelei, tele az ország- 
gyűlés tárgyalásaira vonatkozó részletekkel. Egyéb kéziratait, ame
lyek inkább jogtörténeti szempontból becsesek, felsorolja Szinnyei
III. 74—75. 1.

Faghné Gyújtó Izabella
Emlékei a szabadságharc idejéből 1847—1850. Megjelent a Vasárnapi 
Újság 1905. 15—15. számaiban. Erdély s főleg Nagyszeben történe
tére vonatkoznak.

Fáik Miksa * 1828 f  1908.
Eötvösről, Treforíról, Széchenyiről, Szalavról stb. a Pesti Napló ha
sábjain igen sok közleményt adott ki. Fogsága eseményeit közli a 
lap 1862-iki folyamában — 1. S z é c h e n y i  I s t v á n  g r ó f  é s  k o ra .  Néme
tül megjelent az österreichische Revue 1866. évfolyamában, magyarra 
fordítva 1867-ben. — 2. E r z s é b e t  k i r á l y n é r ó l .  Visszaemlékezések. Bu
dapest 1898, 16-rét 50. 1. A Magyar Könyvtár 64. füzete.

Falkovszky Gyula:
V i s s z a e m l é k e z é s e i  alapján Bányai Károly közli Kossuth és a lengye
lek 1848/49-ben c. dolgozatát. Az Újság 1914. 22. sz. Kivonata a 
Századok 1914, 250. lapján.
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Bölöni Farkas Sándor * 1795 + 1842.
1. B. F. S. e m l é k i r a ta i .  Kiadja K. Papp Miklós. Kolozsvár 1870, 8 r.
2. Napló jegyzeteit az 1834135-iki erdélyi országgyűlésről Kiss Ernő 
ismerteti az Erdélyi Múzeum 1902, 8. füzetében. E szerint igen be
cses feljegyzései a közismert nagy utazónak.

Fáy András * 1786 t  1864.
E m l é k i r a t a i  a család birtokában vannak. —• Részleteket közölt belőle: 
Fáy András önéletírása. Levél 1859 május 20-án Székács Józsefhez, 
a Fővárosi Lapok 1873, 48, 49. száma; Pestmegye régi urai címmel 
(Fáy kiadatlan emlékirataiból) Badics Ferenc u. azon lap 1886, 308, 
318. számaiban. U. ő felhasználta Fáyról írt életrajzában is.

Gr. Festetics Leó * 1800 t  1883.
E m l é k i r a t a i  1800 1884. Méltatja s részleteket közöl belőle Török Pál 
a Napkelet 1928, 21. sz. Eredetije a Tudományos Akadémián, Régi 
és újabb írók, 4-rét 265. sz. alatt. — A napló részletesen szól Bécs 
1809-iki ostromáról. Hazafiúi ideáljainak Festetich Györgyöt és Szé
chenyi Istvánt tekinti; konzervatív gondolkodású ember. 1845-ben 
Zalamegye adminisztrátora, pártatlan igyekszik lenni s rendet te
remt a közigazgatásban. Az ismertetés az 1848/49-iki eseményekre 
vonatkozó részleteket behatóan méltatja.

Br. Fiáth Ferenc * 1815 t  1885.
É le t e m  és  é l m é n y e i m .  2 k. Budapest 1878. — Szerző a negyvenes 
években Fehér, az ötvenesben Veszprém megyék főispánja, 1864-ben 
gr. Nádasdy megbízásából külön emlékiratot írt Magyarország akkori 
politikai helyzetéről.

Figyelmessy Fülöp * 1820 f  1907.
Honvédezredes, E m l é k i r a t a i t  közli a Magyarország 1914. évf. 84— 
144. sz.

Frankenburg Adolf * 1811 fl884.
1. Ő s z i n t e  v a l l o m á s o k .  2 k. Pest 1865, 8 r. 245, 247. 1. — 2. E m l é k i r a 
to k .  (1831—1847-ig.) 3 k. Pest 1868, 8 r. 275, 240, 246 1. — 3. B é cs i  é l 
m é n y e i m .  (1847—1848.) 2 k. Részleteket közölt belőle a Fővárosi La
pok 1869, 90, 103, 112, 12S, 142, 146, 159. számaiban is. — Érdekes meg
figyelései vannak, az események hátterét sokszor megvilágítja. 
1833-ban megismerkedett Széchenyivel is, akinél fél évig alkalmazás
ban is volt. 1847-ben udvari fogalmazó lett; művei a forradalmi 
időre és az abszolutizmusra is használható forrásmunkák.

Födransperg H.:
40 Jahre in der österreichischen Armee. Erinnerungen von 1854—1894. 
2 k. Dresden 1895. — Tartalmához nem tudtam hozzáférni.

Fröbel J.:
E in  L e b e n s la u f .  Aufzeichnungen, Erinnerungen u. Bekentnisse. 2 k. 
Stuttgart 1891. — A hatvanas években szerző a monarchia külügy
minisztériumának hivatalos cikkírója, 1866 óta Münchenben szer
keszti az Allgemeine-t. Személyesen ismerte Kossuthot, Teleky 
Lászlót, Szalayt. Becses részleteket közöl a kiegyezés ügyében Bécs- 
ben folyt tárgyalásokról, Schmerling magyar tájékoztatóiról.

Garay Antal:
Párisi és hazai forradalmi emlékeim 1848—49. Ismerteti Kozma Andor 
Az Újság 1914, 218. számában.

Gáspár János * 1816 t  1892.
H a g y a t é k á t  ismerteti Berde Mária a Budapesti Szemle 1917, 171. kö
tetében. — Főleg irodalomtörténeti szempontból becses a hagyaték
ban levő sok levél Arany, Tompa, Gyulai, Tóth Lőrinc stb.-től. Az 
egykorú írók legtöbbjét személyesen ismeri, Széchenyit és Kossuth-ot 
egyenlően „szereti.“

à■<
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Gentz Friedrich * 1764 t  1832.
Ausgewählte Schriften. 3 k. Stuttgart 1836—1838. Schriften. 5 rész
ben. Mannheim 1838—1840. Aus dem Nachlasse. 2 k. Wien 1867—1868. 
Tagebücher. Rendezte, jegyzetelte Varnhagen K. A. Leipzig 1861. Ujabb 
kiadása 4 kötetben 1873—1874. Briefe an Pilât. 2 k. Leipzig 1868. — 
A szerző munkáira s tevékenységére vonatkozó irodalom: Mitteilun
gen des Instituts für österr. Geschichtsforschung 27. kötetében. Wert
heimer: Ungedruckte Briefe von Gentz über den ungar. Reichstag 
von 1811. Közli a Pester Lloyd 1890 március 11. számában. 

Goldmark Károly * 1830 t  1915.
Ein Kriegserlebniss aus dem Jahre 1848. Közli a Neue Freie Presse 
1907 március 31-iki száma. — A Szentkereszt (Sopron m.) környékén 
történt eseményekről szól.

Gömöry Antal:
Naplója 1828—1866. 5 kötet a Nemzeti Múzeumban, Oct. Germ. 196, 
214, 215. számok alatt. — Kevés benne a köztörténeti vonatkozás, 
fiatalkori jegyzetek, állatgyógyítás, növénygyűjtés, katonai jegyze
tek s mértani feljegyzésekből áll.

Gömöry Júlia:
Naplója. 1805—1824. 14 lapból álló eredetije a Nemzeti Múzeumban, 
Föl. Germ. 1177. jelzettel. — Becses részleteket tartalmaz főként az 
egykorú katonai körök életmódjára.

Gönczy Pál * 1817 t  1892.
Tanulmányok. Budapest 1888, 8 r. — Naplójegyzeteket is tartalmaz 
1844-ből, amikor külföldön tanulmányútat tett, a Fellenberg-féle vető
gépre, Wehli nevelőintézetére stb.

Görgey Arthur * 1817 t  1916.
l. Mein Leben und Wirken in Ungarn in den Jahren 1848 u. 1849. 2 k. 
Leipzig 1852. Megjelent angolul, olaszul, németül, svédül is. — 2. Gaz
dátlan levelek Pest 1867, 8 r. 56 1. — 3. (Névtelenül) Mit köszönünk 
a forradalomnak. Budapest 1875. Az 1911-iki kiadást ismerteti a Szá
zadok 1913. 212—214. 1. — Levelezési és parancskönyvei s egyéb 
iratai a családi levéltárban vannak a Nemzeti Múzeumban. A mű
ködésére vonatkozó irodalom egész kis könyvtárt alkot. A fonto
sabbakat fels°rolja Szinnyei József, 3. k. 1383—1387. 1.

Görgey Arthurné Aubouin Adél:
Napló jegyzetei. Magyarra fordítva részben közli Kardos Samu Az Est 
1911 februári és márciusi számaiban. Főleg a tavaszi hadjáratra s a 
száműzetés idejére becses forrásmunka. Méltatja Kacziány Géza, i.
m. 13. 1.

Görgey István * 1825 t  1912.
A moóri csata. Pest 1867. 1848 és 1849-böl élmények és benyomások. 
3 k. Budapest 1885—1888. Görgey Arthúr ifjúsága és fejlődése a for
radalomig. Budapest 1916. 8 r. 448 1. Névmutatóval. Görgey Arthúr 
a száműzetésben 1849—1867. Budapest 1918, 8 r. 424 1. Névmutató
val. — Az utóbbi két mű alapját képező, eredeti levelek és okiratok 
a Tudományos Akadémián vannak, Történelem, 4-rét 218—220. sz. 
alatt. Az összehasonlításból az tűnik ki, hogy az író a kellő szakis
merettel, alapos munkát végezve rajzolta meg bátyja működését és 
életét. Néhány — előtte jelentéktelennek látszó részlettel, amelyeket 
elhagyott — még színesebbé tehette volna a leírást.

Grailich J. W. * 1829 t  1859.
Naplójából részleteket közöl a Neue Freie Presse 1906 március 13. 
száma. Az író mint műegyetemi hallgató szemtanúja volt az 1848 
októberi bécsi forradalomnak. A napló részleteit Michaelis pozsonyi 
tanár tette közzé.
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Gregorovius Ferdinand * 1821 + 1891.
Römische Tagebücher. Kiadja Althaus Fr. Stuttgart 1892. — A nagy
nevű történetíró 1852-ben kerül Rómába, s az ott 1859—1872-ben lá
tott és hallott eseményeket írja le. Megismerkedik Pulszkyval, Liszt 
Ferenccel és Haynalddal. — Ismerteti a Századok 1893, 149—154. 1. 

Grigorow orosz ezredes:
emlékiratai az 1849-iki magyarországi hadjáratról. Közli részben a 
Neue Freie Presse 1899. júl. 3. és 11-iki száma. — A kis töredék is 
nagybecsű forrásmű, a szerző Rüdiger táborkarának főnöke volt.

Grosschmid Gábor:
Történeti tanulmányok. Emléklapok 1848—1849. évekből. Zombor 1886. 

Zebegényi Gründorf lovag
E m l é k i r a t a i t  (1832—1866) ismerteti Molnár L. Aus den Memoiren 
eines österr. Generalstäblers címmel az Ungarische Rundschau 1914, 
448—452. 1. — 1859, 1864. háborúkra és a Bach korszakra érdekes. 

Gyakoril Prokopija:
Naplójából sorozatos részleteket közöl a Glasnik Zemaljskog muzeja
u. Bosni i Hercegovim 25 (1913.) évfolyama. Főként a két tartomány 
megszállása előtti időre becses.

Gyalokay Lajos * 1825 t  1899.
Segesvár és Petőfi c. visszaemlékezései a Biharmegyei Történelmi és 
Régészeti Egylet Évkönyvében 1885—1888, és az egykorú erdélyi la
pokban jelentek meg. — A forradalom erdélyi eseményeire elsőrendű 
forrásmunka.

Gr. Gyulay Lajos * 1800 t  1869.
Naplótöredékeiből 1815—1834. Kiadta gr. Kuun Géza. Budapest 1875. 
— Az 1843. évi erdélyi országgyűlésre vonatkozó részt közli a Buda
pesti Hirlap 1905 május 24. sz. — Eredetije 126 drb. 4-rét és 8-rét 
kötetből áll, az 1815—1868 közti éveket foglalja magában, gróf Kuun 
G. marosnémeti levéltárában.

Gyulai Pál * 1826 t  1909.
Emlékezés Deák Fer encre. Olcsó könyvtár, 1907, 1451. száma.

Haan Lajos * 1818 f  1891.
Naplója 1818—1885. 94 lap, eredetije a Nemzeti Múzeumban, Quart. 
Hung. 1952. sz. — Igen becses forrásmunka, főként az egy+orú iro
dalmi viszonyokra, Sárossy Gyula életére, a Történelmi Társulat első 
éveire stb.

Haeseler N.:
Skizzen aus dem Feldzug des Jahres 1866. Az író mint kapitány 
Stülpnagel tábornok hadosztályában vett részt a blumenaui csatá
ban.

Hajnik Károly * 1806 t  1866.
Visszaemlékezések, jelenetek és adomak a magyar életből. Pest 1856, 
8 r. 8+176 1. — Kivonatokat közöl belőle a Pesther Bote, 1857, 46—58, 
59. 1.; a Pest Ofner Zeitung 61. esti száma (1857). — Mint hivatalos 
országgyűlési gyorsíró igen érdekes részleteket jegyez fel a rendi 
országgyűlések történetéből, főként a negyvenes évektől kezdődőleg. 
A szereplők mindegyikét személyesen ismeri és néhány szóval ki
tünően jellemzi.

Hajnik Pál * 1809 t  1864.
Naplójából 1809—1864. Részleteket közöl a Brünner Zeitung 1856, 
79, 81 és 83. száma. — Főként az 1843—47-iki évek közé eső törté
nettel foglalkozik; a fontosabb országgyűlési tárgyakat és a kortár- 
sakat néhány szóval találóan jellemzi. Ilyen pld. Zichy Jenő felszó
lalása, hogy a jezsuitákat Franciaországból harmincszor kiutasítot
ták, mire Kopácsy nyomban visszavág: de 29-szer visszahívták. Több 
adomát közöl a nádorról, Lisztről, az erdélyi országgyűlésről.
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Haldenwang J. Georg:
E m l é k i r a t a i b ó l  (Aus den Lebenserinnerungen des Würtenberger Ein
wanderers —) 1846, közli Martini J. a nagyszebeni Neue Volks
kalender 16. és 17. évfolyamában. Megjelent különnyomatban 1906, 
8-r. 59 1.

Gr. Haller József:
F e l j e g y z é s e i  a fehéregyházi ütközet lefolyásáról, Petőfi haláláról stb. 
a Nemzeti Múzeumban vannak.

Hám János * 1781 t  1857.
E m lé k i r a t a i  1827— 1857. — 1 .  M e m o r ia  s e r v i  D e i  J o h a n n i s  H á m  1827—  

1857. Kiadta Keszler Ferenc. Szatmár 1895. — Mutatványokat közöl 
belőle a Magyar Állam 1893, 209—211. száma. Spinoza: Hám János 
primás a szabadságharcban c. ismerteti a Budapesti Hírlap 1895 aug. 
20. sz. A Századok 1896, 83—84. lapja érdemlegesen foglalkozik vele. 
— 2. H á m  J á n o s  s z a t m á r i  p ü s p ö k  és k i n e v e z e t t  p r i m á s  e m l é k i r a t a i  
1848149-ből. Kiadja Scheffler János. Budapest 1928, 8 r. 93. 1. Arc
képpel, a szatmári püspöki könyvtárban levő eredeti egy hasonmá
sával. A szöveg latin és magyar nyelvű.

Hamary Dániel * 1826 t  1892.
1. Irodalmi emlékeink 1849-ből. Megjelent a Sopron 1871-ik évi folya
mában. — 2. Komáromi napok 1849-ben. Pest 1869, 8 r. —, 3. Apró 
életképek. Székesfehérvár 1879. — Főként a komáromi várban tör
téntekre nézve forrásmű, amely várban 1849-ben mint altiszt jelen 
volt. Később törzsorvos lett. Klapka híve ugyan, de nem elfogult. 

D e n k w ü r d i g k e i t e n  v. Leopold v. Hasner.
Autobiographisches u. Aphorismen. Stuttgart 1892, 8 r. 196 1. — Fő
ként a forradalmi évekre és az abszolút korszakra becses. Hasner 
merev centralista, ki késő korában fogott iratai rendezéséhez és k i
adásához, pesszimizmusa azért nem egykorú és nem indokolt.

Hegy esi Márton * 1846 f  1907.
1. Bihar vármegye 1848149-ben Nagyvárad 1885. — 2. Az 1848149-iki 
harmadik honvédzászloalj története. Budapest 1898. Ismerteti Ba- 
ráth F. a Századok 1898, 525—535. 1. — Az író fáradhatatlan volt a 
forradalmi hadsereg történetének felderítésében. A Századok-bau 
éveken át ismertette, javította és pótolta az ide vonatkozó irodalmi 
termékeket.

Helfy Ignác * 1830 t  1897.
N a p l ó m b ó l .  A Divatcsarnok és Délibáb 1853. évfolyamában. — Nagy
értékű hagyatéka az újabb időben a Nemzeti Múzeumba került.

Herczegliy Móric * 1815 t  1884.
M e m o ir e n  a u s  d e m  R e i s e t a g e b u c h  e in es  u n g a r i s c h e n  A r z t e s .  Wien
1850. — A naplónak különös becset ad annak leírása, hogy 1848 
augusztusában és 1849 május 16-án igyekezett meglátogatni Széche
nyit Döblingben, de Görgen nem engedte be, s így Lenauval sem 
találkozhatott.

Herfurth József eperjesi kollégiumi tanár.
F e l j e g y z é s e i  i f j ú  k o r á b ó l .  Közzé teszi Frenyó József Eperjes, 1907. 
8-r. 79 1.

Hertelendy Gábor * 1742 + 1826.
N a p l ó  j e g y z e t e k e t  h a g y o t t  h á t r a .  Részleteket közöl belőle a Vasárnapi 
Újság 1870, 8. száma.

Herzen (Gertsen) Ivanovics Alexander:
E m l é k i r a t a i  n y o m á n  Kossuth Lajos londoni tartózkodását leírja 
Szabó Endre a Budapesti Hírlap 1906 dec. 25-iki számában.

Hg. Hohenlohe Egon:
F e l j e g y z é s e i  nyomán jelent meg: Az osztrák tábornokok 1859-ben
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című leírás a Budapesti Hírlap 1899 május 21. számában. — A szerző 
katonai attaché volt az ötvenes években.

Horvát István * 1784 t  1846.
1. 180213-ból Daló naplói a Tudományos Akadémián, Történelem, 
naplók, 4-rét 7. sz. — 2. 1805—1809. közt írt naplói. Kilenc kötetből 
álló eredetije a Nemzeti Múzeumban. Ismerteti és kivonatolja Berke- 
szi István a Budapesti Szemle 1886, 46. kötetében. Bányai Elemér a 
Budapesti Hirlap 1906 december 25-iki számában adja kivonatát. —
3. 1808 júliusában Debrecenben írt feljegyzései ugyancsak a Tudo
mányos Akadémia kézirattárában, Történelem, naplók, 4-rét 10. sz. — 
Nem naplók tulajdonképen, hanem a fontosabb, főként irodalomtör
téneti események feljegyzése. Mindenképen méltó lenne arra, hogy 
nyomtatásban megjelenjen.

Horváth Mihály * 1809 t  1878.
Kéziratait és levelezését 1879-ben Horváth Alajos a Nemzeti Múzeum
nak adományozta. Főként a forradalmat megelőző eseményekre 
nyújtanak becses adalékokat. Naplója nem maradt.

Hübner Alexander * 1811 t  1892.
1. Ein Spaziergang um die Welt 2 k. (Utiemlékeinek feljegyzése). 
Leipzig, 1874. — 2. Ein Jahr aus meinem Leben 1848149. Leipzig. 
1891, 8-r. 379 1. — Utóbbi munkája nem napló, hanem hivatalos ira
tok és emlékek feldolgozása, melyet a szerző halála előtt végzett el. 
Mint a politikai ügyekben résztvevő egyén munkája figyelemreméltó 
forrásmű magyar szempontból is. Az egykorú bejegyzéseket később 
kiegészítette, s így óvatosan használandó.

Ihász Dániel * 1813 t  1881.
Egy kiszakított lap Ihász D. naplójából, közli Jónás Lapja 1873, 
3—4. sz. — Hagyatéka a Nemzeti Múzeumban van. Mint Kossuth 
hűséges társa a száműzetésben, kiváló figyelmet érdemelnek levelei 
és feljegyzései.

Imreh Sándor * 1830 tl895.
1. Visszaemlékezés az 1848149-iki szabadságharcra Erdélyben. Irta 
egy volt honvéd-huszár. Marosvásárhely 1880. II. kiadása u. akkor.
— 2. Emlékek az 1848149. éoi szabadságharcra Erdélyben. Maros- 
vásárhely 1882. 8 r. — Naplójából és feljegyzéseiből több töredék 
megjelent az egykorú lapokban is, felsorolja őket Szinnyei IV. k. 
100—101. 1.

Inczédy Sámuel * 1811 t  1893.
A piskii csata. Közli a Magyarság 1889. 19. sz. — Szerző mint ezre
des küzdötte végig a szabadságharcot. Naplói maradtak-e, nem 
tudjuk.

Br. Pallini Inkey Ede * 1803 f  1877.
1. Meine Rückerinnerungen an den Feldzug 1848149. Wien 1858, 8 r.
— 2. Historische Skizzen über Ungarn. Leipzig 1864—1867. — Szerző 
előbb a királyi hadseregben harcolt, majd a honvédseregbe lépett 
át. Mint forrásmű értékes.

Irányi Dániel * 1822 t  1892.
Histoire politique de la Revolution de Hongrie 1847—1849. 2 k. Paris 
1859—1860. — Megjegyzések br. Kemény Zsigmond emlékirataira. 
Budapest 1883. — Megjegyzések Madarász József emlékirataira. 
Budapest 1884. — Kisebb közleményei is jelentek meg a forradalmi 
eseményekről, a melyeket jórészt felsorolt Szinnyei (4-k. 163—164. I.). 
Levelezése Hentaller Lajos gyűjteményéből a Nemzeti Múzeumba 
került.

Ismeretlen egyének naplójegyzetei.
1. 1. kötet 1833—1834-ig, 2. kötet 1835-ig, 3. kötet 1836-ig, 4. kötet 
1837—1839-ig, 5. kötet 1841—1887-ig. Eredetije a Tudományos Aka
démia kézirattárában, Vegyes, 8-rét 52—61. sz. — 2. Napló a har-
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mincas évekből. Eredetije a Nemzeti Múzeumban, Oct. Hung. 493; 
áll 216 lapból. — A feljegyzések ügyvédtől erednek, aki a pesti 
irodalom akkori kiválóságaival (Bajza, Toldy, Garay stb.) szorosabb 
baráti viszonyban van.

Ismeretlen külföldi diplomata
Emlékiratai alapján Wertheimer Ede írja: Zur Geschichte Ungarns 
während der ersten Regierungsjahre Ferdinand V. Pester Lloyd 
1913, 283. sz.

Ismeretlen feljegyzéseiből.
Zur Geschichte des 13. März 1848. Közli Wertheimer Ede a Neue 
Freie Presse 1914, 17797. számában.

Ismeretlen osztrák államférfiú naplója.
Az 1848 márciusi pozsonyi eseményekre vonatkozó részét közli 
Wertheimer Ede a Neue Freie Presse 1903 március 13-iki számában.
— A napló kiterjed a pozsonyi országgyűlés tárgyalásaira, a nádor 
bécsi átázására, Metternich bukására; Kossuthról, Jósikáról érde
kes részleteket ad. Ismerteti a Századok 1903, 877. 1.

Ismeretlen egyéntől.
Aus den Krönungstagen 186F. Erinnerungen eines Augenzeugen. 
Közli Wertheimer Ede a Neue Freie Presse 1907 június 7-iki szá
mában.

István főherceg nádor * 1817 t  1867.
Életére becses részleteket tesz közzé Gelich Richard a Hazánk 1—2. 
kötetében 1884. A negyvennyolcas eseményekre használható for
rásmű.

Iszakov Vasziljevics Miklós:
Emlékiratainak az 1849-iki magyarországi részét közli a Történeti 
Szemle 1914, 4. füzete.

Ivánka Zsigmond országgyűlési képviselő * 1827 t  1902.
Visszaemlékezéseimből. Közli a Függetlenség 1886. 190—192. sz.

Jäger József:
Die Kriegerischen Ereignisse bei Eisenwerk Bogsán im Jahre 1848
— Ezek alapján írja meg Mihalik Sándor: Német Bogsán az 1848/49. 
szabadságharcban c. müvét. Budapest 1898, 8 r. 40 1. Ismerteti a 
Századok 1899, 663—664. 1.

Jakab Elek * 1820 t  1897.
A legtermékenyebb írók egyike volt, az egykorú lapokban meg
jelent cikkeit, megemlékezéseit meglehetős teljességgel felsorolja 
Szinnyei József 4. kötete. — 1. (Névtelenül) Adatok a XI. zászlóalj 
történetéhez, tekintettel az erdélyi 1848l49-iki eseményekre. Egy hon
véd magánjegyzetei. Kolozsvár 1868. — 2. Emlékek a szabadságharc 
idejéből. Budapest 1879. 3. Szabadságharcunk történetéhez. Vissza
emlékezések 1848—49-re. Budapest 1881.

Jankovich Vince:
Korrajzok és eszmetöredékek az 1850—1867. évszakokból. Balassa
gyarmat 1871. 8 r. — A feljegyzések 1855 áprilisával kezdődnek. 
Becses részleteket olvashatunk az uralkodó családról, Bachról; inkább 
politikai korrajz, mint napló.

Jászai Mari * 1850 f  1925.
E m lé k i r a t a i .  Sajtó alá rendezte Lehel István. Budapest 1927, 8 r. 
236 1. — 1850—1925 augusztusáig terjed. Az író gyermek- és ifjúkora 
esik 1867-ig, amely psychológiai szempontból becses, de köztörténeti 
részleteket nem tartalmaz.

Jászay Pál * 1809 f  1852.
Naplója 1828—1839-ig. A lényegesebb részleteket közlik belőle az Iro
dalomtörténeti Közlemények 1894—1897. évfolyamai — Mint egy
korú korrajz elsőrendű forrásmunkának tekinthető. Kéziratai közül
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fontosak még: Quart-Lat. 2161—2163, Adatok a nemrég múltból. — 
Fol-Hung. 979., Duód. Hung. 48. Feljegyzések stb. a Nemzeti Mú
zeumban.

Jókai Mór * 1825 t  1904.
Hagyatéka a Nemzeti Múzeumban van. Ebben naplófeljegyzések 
külön nem maradtak fenn, azokat felhasználta történeti tárgyú 
regényeiben. De hogy voltak egykorú, politikai szempontból is nagy- 
értékű feljegyzései, az alábbi is mutatja: Papirrongyok Naplómból. 
Nemzet 1897 dec. 25. sz. Pázmándy Dénesre hivatkozva leírja, hogy 
1848 októberében Pozsonyban a bécsi angol követség egyik tagja 
Kossuthot arra kérte, Ausztriával olyan közjogi viszonyt létesítsen, 
amilyen Svédország és Norvégia közt fennáll. Kossuth ezt állítólag 
keveselte. Kivonata megjelent a Századok 1898. évfolyamában.

Br. Jósika Géza * 1824 t  1888.
Naplója 1848149-ről. — Kéziratban maradt, folytatta tovább is, úgy 
rendelkezett, halála után negyven év múlva bontható fel. — Mint 
százados Bem táborkarában küzdötte át az erdélyi hadjáratot.

Br. Jósika M iklós * 1796 t  1865.
1. Emlékirat. 4 kötet. 1800—1860. Pest 1864—1865, 8-rét 168, 217, 207, 
1661. — 2. Zur Geschichte des ungarischen Freiheitskampfes Authen
tische Berichte. 2 k. Leipzig 1851,, 8 r. 2 +  240, 1 +  154 1. Magyarra 
felesége fordította. — 1859—1869 közti levelezése a Tudományos 
Akadémián. Albumát Széchenyi, Kossuth, Bathyány bejegyzéseivel 
ismerteti a Nemzet 1894 május 5. sz. Művei, iratai és íevelezése a 
40-es és 50-es évek egyik elsőrendű forrásanyagát alkotják.

József főherceg nádor * 1776 f  1847.
Feljegyzései az 1809-iki hadjáratról. 1809 áprilisától december 12-éig 
terjed, 388 ívoldal. A főhercegi cs. birtokában. Tartalmát ismerteti 
Yiszota Gyula a Századok 1909, 628—629. stb. lapjain.

K acskovics Lajos * 1806 t  1891.
önéletrajza 1888-ból a Nemzeti Múzeumban, Föl. Hung. 1329. sz. — 
Elsőrendű forrásmunka; az író a forradalom esztendejében buda
pesti rendőrkapitány, s közvetlen szemlélet alapján írja le az ese
ményeket. A feljegyzések használatánál azonban tekintetbe veendő, 
hogy nem egykorúak.

K állay  András szabolcsm egyei főispán.
Feljegyzéseiből részleteket közöl a Budapesti Hirlap 1907 július 31. 
száma.

Gr. K árolyi G yörgy * 1802 t  1877.
Naplói 1803—1808. énekből a Nemzeti Múzeumban, Oct. Germ. 232. 
sz. 3 kötet. — Idéz belőle Lónyay Menyhért az Akad. évkönyvek 
1878. kötetében. — Bécsben elhúnyt atyja végrendeletében meg
hagyta, hogy három fiát (Istvánt, Lajost és Györgyöt) itthon ma
gyarnak neveljék. Erre az időre vonatkoznak naplói. György huszár 
lett, megismerkedett Széchenyivel, s ő is mint kapitány hagyta el 
a sereget. 1824-ben Franciaországba és Angliába utazott, 1840—49-ig 
a Gazdasági Egyesület elnöke. A forradalom leverése után 3 hétig 
fogoly volt. Széchenyi eszméit nagyrészt ő valósította meg.

Karacs Teréz * 1808 t  1892.
A régi Pestről. Emlékeim 1825—1829-ből. Fővárosi Lapok 1800, 
49. sz. — Az első Aurora. U. ott, 51. sz. — Márton Józsefnél Bécsben. 
Fáy András házánál. U.-ott 54. sz. — Fáynál Kölcsey. Hol írta a 
Bánk-bánt Katona. U.-ott 55. sz. — Szalay László, Hugo V., Kazinczy 
nálunk. Fáy András kerti háza. U.-ott 56. sz. — 1830-ból. Egy iro
dalmi töredék. Fővárosi Lapok 1886, 298. sz. — A régi Kovács Pálról. 
Emlékezések. U.-ott, 1883, 280. sz. — Emlékezés Kazinczy Ferencről. 
U.-ott, 1886, 181. zs. — Hasonló tartalmú közleményeit felsorolja 
Szinnyei József Y. k. 991—995. 1.
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Kassai Vidor * 1840.
Naplója 1840—1880. Kézirat. — Említi Szinnyei József i. m. Y. k. 
1147. 1.

K ászonyi D án iel * 1813 t  1886.
Ungarns vier Zeitalter. Erlebnisse und Lebensansichten eines Mit
spielers vor, während u. nach der ungarischen Revolution. 4. k. 
Leipzig 1868. — Ismerteti a Századok 1868, 452. 1. Egyéb történeti 
vonatkozású cikkeit felsorolja Szinnyei József i. m. Y. k. 1160—11621.

K azinczy Ferenc * 1759 t  1838.
1. Pályám emlékezete 1759—1792. Megjelent a Tudományos Gyűjte
mény 1831. évfolyamában. Eredetije az Akadémia kézirattárában, 
Magyar Tört. O. 14. alatt. — 2. 1759—1783-ból való önéletrajza u. ott, 
Történelem, 4-rét 70. sz. Ennek alapján König Gyula a Budapesti 
Szemle 312. (1902. dec.) számában megírta Szirmay Antal 1747— 
1812. életét. — 3. 1801—1810-ből való naplója u. ott. Történelem, 
4-rét, 15, 16. sz. Ismerteti a Századok 1903, 577. 1. — 4. 1803—1805-ből 
feljegyzései. Közli az Irodalomtörténeti Közlemények 1902-ik év
folyama. — 5. Diaetai dolgok 1825—1827. c. kézirata az Akadémia 
kézirattárában, Jogtan, országgyűlés, 4-rét 7. sz. — Munkáit s kéz
iratait felsorolja Szinnyei József i. m. V. k.

K ecskem éthy A urél * 1827 t  1877.
1. Naplója 1851—1877. Kiadja Rózsa Miklós. Budapest 1909, 8 r. 
69 +  324 1. — Eredetije a Nemzeti Múzeumban, Oct. Hung. 653. sz. 
alatt. Ismertetik az Alkotmány 1909 április 30, Budapesti Hírlap 
1908 dec. 20, 25., Egyetértés dec. 25. és 27., a Neues Pester Journal 
dec. 20., a Pesti Napló 1909 jan. 2. számai, a Századok 1910, 320. 1. — 
Az abszolutizmusra és a kiegyezés körüli eseményekre elsőrendű 
forrásmunka. Kecskeméthy igen eszes és szemfüles újságíró, jó meg
figyelő. — A kiadást az eredetivel összehasonlítva úgy találtam, 
hogy van benne az értelmet zavaró több olvasáshiba, s hogy a ki
adó nem tesz különbséget az egykorú és későbbi időből eredő be
jegyzések közt. — 2. Vázlatok egy év történetéből (1860 okt. 1861 
okt.) Pest 1862, 8 r. 223 1. Közli a felirati vitának minden fontosabb 
részletét. — 3. Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála. Pest 
1866. Németül u. akkor. Több egykorú levél és okirat szövegével.

Gr. K eglevich  Jánosné gr. Zichy Adél:
Naplói 1825—1839. 15 kötetkéből álló eredetije a Nemzeti Múzeum
ban Quart. Germ. 88. sz. alatt. Ismerteti tartalmát Thallóczy Lajos 
a Budapesti Szemle 1884. évfolyamában. Megjelent kny.-ban is. — 
Az 1825, 1830, 1832/36-os országgyűlések történetéhez igen becses 
adalékokat nyújt. Naplóíró férjének, barsi főispánnak és főpohár
noknak, Metternichnek, az ultrakonzervativizmusnak rajongója, 
Széchenyiről, a reformot követelő ifjúságról csak elítélő módon 
nyilatkozik.

Br. K em ény Gábor * 1830 + 1888.
1. Üti vázlatok 1859—1860. Közli a Marosvásárhelyi Füzetek II. év
folyama. — 2. Nágyenyednek és vidékének veszedelme 1848149-ben. 
Történeti vázlat. Pest 1863. 8 r. — Az utóbbi nem egykorú feljegy
zéseken alapúi ugyan, de az író hiteléhez kétség nem férhet.

Ifj. Kem ény István br. * 1811 t  1888.
1. Fekete könyv. Emlékiratai 1848149-ből. Közli K. Papp Miklós a 
Történeti Lapok 1876, 48—53. számaiban. — Az eredeti német kéz
irat címe: Skizzen aus dem 1848-er Siebenbür gisch W alachischer 
Ausrottungskriege, a Tudományos Akadémia kézirattárában van, 
Történelem, ívrét 162. sz .— Ennek szövegét nagyrészt szószerint közli 
H. P. Budapest 1903, 8 r. 77 1. — A naplóíró 1848-ban Alsófehér vin. 
főispánja volt, s főleg az oláhok vérengzéséről tett becses feljegyzé-

Háborús felelősség 27
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seket. A Nagyenyedre vonatkozó részt közlik a Magyar Állam 1903, 
jan. 15-iki és következő számai. Méltatja Kacziány Géza, i. m. 57. 1. 

Br. Kemény Zsigmond * 1814 f  1875.
Emlékiratai és naplója a Kisfaludy Társaság birtokában vannak. 
Ezek felhasználásával írja Beksics Gusztáv: Kemény Zsigmond a 
forradalom s a kiegyezés c. művét, Budapest 1883, 8 r. 291 1. 

Kempelen Győző:
? hét Josefstadtban. Szeged 1861, 8 r. — Ismerteti Kacziány Géza 
i. m. 64. 1.

Kertbeny K. Mária * 1824 t  1882.
1 .Erinnerungen an Graf Stefan Széchenyi. II. kiadás. Genf és Basel 
1860, 8 r. 148 1. (az első kiadás nem került könyvárusi forgalomba). 
Igen becses forrásmunka, főként a döblingi évekre. — 2. Kisfaludy 
Károly. Emlékeimből. Pesti Napló 1876, 99. sz. — 3. Datenblätter 
zu K. M. Kertbeny s Memoiren. 1824—1875. 1. füzet 1824—1851. Berlin 
1875, 8 r. 38 1. +  Beilage (Jókai 28 levele 1870—1874-ből). — Kéz
iratban maradt naplójegyzetei, levelezése a Nemzeti Múzeumban 
vannak.

Kinizsi István * 1826 t  1886.
A „sánta huszár naplója“ (1849—1853.). Adalék az emigráció törté
netéhez. Kiadja Veress Endre. Kolozsvár 1895. — Méltatja Kacziány 
Géza i. m. 70. 1.

Kiss János * 1770 t  1846.
Kiss János superintendens emlékezései életéből. Maga által fel
jegyezve. Budapest 1890. (Olcsó Könyvtár 283. sz.) — Kézirata a 
Tudományos Akadémia kézirattárában. Történelem 4-rét, 145. sz. 

Kiss Károly * 1795 t  1866.
Naplóját 1848149-ből, 1902-ben a Tudományos Akadémia kézirat
tárából átvitték az Országos Levéltárba.

Klapka György * 1820 t  1892.
1. Memoiren. April bis Oct. 1849. Mit einer Einleitung einem Anhänge, die 
historischen Actenstücke enthaltend. Leipzig 1850, 8 r. 34 +  422 1. 
Ugyanazon évben angolul Londonban, németül 1851-ben Lipcsében, 
olaszul Genfben 1855-ben jelent meg. — 2. Aus meinen Erinnerun
gen. Lordítás magyarból. Zürich 1887, 8 r. — 3. La guerre d’orient 
en 1853 et 1854 jusque la fin de juillet 1855. Esquise historique et 
critique. Genève 1855, 8 r. 6 +  192 1. Egyidejűleg megjelent németül 
is u. ott. — Komáromi parancskönyoének eredetije az aradi szabad
ságharc történeti múzeumban van. L. Századok 1893, 367—369. 1. — 
Többi munkáját felsorolja Szinnyei József i. m. Vl. k. Az első
rendű történeti kútfők közé tartoznak.

Kléh István * 1825 t  1913.
Több történeti vonatkozású cikke jelent meg, a melyeket Szinnyei 
József i. m. VI k. felsorol. — A pesti forradalom története 1848-ban. 
Adatok politikai életünk erkölcstörténetéhez. Pest 1848, 8 r. 42 1. 
— A forradalomban az író maga is tevékeny részt vett, s mint 
Kossuth titkára első kézből veszi adatait. 

v Klezsó József * 1820 f  1860.
Életemből, 50 év visszaemlékezései. Kézirat. — A szerző a központi 
papnevelő tanulmányi felügyelője volt, művét 1883-ban sajtó alá 
rendezte. Holléte ismeretlen.

Kmety György * 1813 t  1865.
1. Arthur Gör gey's Leben u. Wirken in H Ungarn. London 1853, 8 r. 
8 1. Egyidejűleg angolul is megjelent. Magyarul előbb a Magyar- 
országban, majd különnyomatban. Pest 1861. — 2. A narrative of 
the defence of Kars on the of Septembre 1855. Lordítás németből. 
London 1856. — A szerző művei a legelsőrendű források közé soroz
hatok.
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A le g ú j a b b  k o r  t ö r t é n e t é n e k  i r o d a l m a  1 9 2 8 - b a n .

Bibliographie d’histoire générale depuis 1815. — Ouvrages publiés
en 1928.

d’Alia: La Dalmazia. Roma, Aptina. 1928. 300. 1.
Almira—Stoyan: Le déclic de Sarajevo, Paris, Rodot 1928.
Asquit (Lord Oxford): Memories and Recollectins 1852—1927. 2. kötet. 

London, Cassel. 1928. 572. 1.
Archives secrètes de l’empereur Nicolas IL Troaduit du Russe et annoté 

par Y. Lazarevski. Péris, Payot 1928. 250. 1.
Baernreither I. M.: Fragmente eines politischen Tagebuches. Die süd- 

slavische Frage und Oesterreich vor dem Weltkriege. Berlin, Verlag 
vür Kulturpolitik. 1928. 330. 1.

Bagger E.: Francis Joseph, Emperor of Austria, King of Hungary. London, 
Putram 1928. XXIII. és 572. 1.

Balabanoff A.: Die Zimmerwalder Bewegung, 1914—19. Die Internationale 
und der Weltkrieg. Leipzig, Hirschfeld 1928. 160. 1.

Balanyi Gy.: A római kérdés. Budapest, Szent István Társulat. 1928. 230 1.
Baning E.: Les origines et les phases de la neutralité belge. Bruxelles, 

Deurit 1928. 274 1.
Barkóczy—Klopsch B.: Der Heimzug der Armee des Generalfeldmar

schalls von Mackensen nach dem Zusammenbruch. Budapest, Magyar 
Nemzeti Szövetség. 1928. 82. 1.

Bartstra 1. S.: Twaalf jaren vrije- handspolitiek. De internationale ver- 
houdingen van 1890—1902. Leiden Sijthoff. 1928. 242. 1.

Beaufort I. A.: Vijftig jaren uit onzen geschiedenis 1868—1918. 2. kötet. 
Amsterdam. Von Kämpfen 1928. V. és 503. 1.

Benesch E.: Der Aufstand der Nationen. Der Weltkrieg und die tschecho- 
slovakische Revolution. Berlin, Cassirer. 1928. 732. 1. — Souvenirs de 
guerre et de révolution, 1914—1918. I. kötet. Páris, Leroux 1928. 570 1.

Beveridge A. L: Abraham Lincoln, 1809—58. 2 kötet. London, Gollancz 
1928. XXXVII. és 1348. 1.

Beyer F.: Das deutsche Einschreiten in Finnland, 1918. Braunschweig, 
Westermann 1928. 160 1.

Bühlmans A.: Latvijas Werdegang. 1918—1928. Riga. Lamey 1928. IV. és 
102 1.

Boghitschemitsch M.: Die auswärtige Politik Serbiens, 1903—1914. I. Ge
heimakten aus serbischen Archiven. Berlin, Brückenverlag. 1928. VIII. 
és 451 1.

— Le colonel Apis Dimitriévitch. Páris, Delpeuch 1928. 166. 1.
Bosdari: A.: Delle guerre balcaniche, della grande guerra e di alcuni fatti 

precedenti od esse. Milano, Mordoslari 1928. 225. 1.
Boulter V. M.: Chronology of International Events and Treaties, 1920—

1925. London, Oxford University Press 1928. 235. 1.
Brody A.: William Huskisson and the Liberal Reform. Oxford University 

Press. 1928. 187. 1.
Bredt I. V.: Die belgische Neutralität und der Schlieffensche Feldzugsplan. 

Berlin, Stilhe 1928. 216 1.
Brentano L.: Eine Geschichte der wirtschaftlichen Entwicklung Englands.

III. Die Zeit der Befreiung und Neuorganisation. 1. Der Aufstieg des 
Bürgertums und der Arbeiterklasse. Jena, Fischer 1928. VI. és 666 1.

Buckle E. S.: The Letters of Queen Victoria. II. sorozat III. kötet, 1879— 
1885. London, Murray 1928. XIII. és 738 1.

Buell L. B.: Europe. A history of ten years (1918—1928). With the aid of 
the Staff of the Foreign Policy Associacion. New-York, Macmillan. 
1928. VII. és 428. 1.

Charles—Roux F.: Trois ambassades françaises à la veille de la guerre. 
Paris, Plon. 1928. XLIII. és 222 1.

271
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C h u r c h i l l  W Die Weltkrisis, 1916—1918. 2 kötet. Wien, Amalthea Ver
lag 1928 .606 1.
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A  s z a b a d s á g h a r c  m a g y a r  d ip l o m á c i a i  l e v e l e i  1 8 4 8 — 1 8 4 9 .

IX. (Frankfurt) 1848 november 22.

S z a r v a d y  F r i g y e s  p á r i s i  k ö v e t s é g i  t i t k á r  K o s s u t h  L a jo s h o z .  — Eredetije 
a Magyar Nemzeti Múzeumban. Kossuth Levéltár.
Fegyvervásárlás. Az európai sajtó Magyarország ellen.

„Tisztelt Elnök Ür!
Utitársam magával visz egy puskamüvest (ágyúcsinálót) és mint 

mondja többet is lehetne nyerni de útravaló nélkül nem akarnak el
menni és nékem annyi pénzem nem volt. De ha valakit ide küldenek 
ez egy nap alatt találhat 20—50 ügyes embert. Szükséges volna pedig 
hogy küldjenek valakit, mert itten a nép lefoglalt 2040 darab fegyve
rünket és 1.800,000 darab kapszulát. Ha valaki a szükséges felhatalma
zással jönne ide azonnal kiszolgáltatnék mert csak azért volt lefoglalva, 
hogy itten azt hitték, hogy e fegyver az oroszok számára van véve. 
Schey nevű Sperditeurre volt bizva a szállítás tehát ehez is kellene írni. 
Az itteni viszonyok nem olly fényesek mint a miilyenek lehetnének a 
porosz király legutóbbi magaviseleté után — még most is theoretizál- 
nak és ha a franczia elnökválasztás nem szorítja a tettek mezejére 
csa(k) az interventio tehetné az(t): mint mondják a felsősilesiai határon 
csakugyan volna már orosz katonaság de nem sok. A németujságok 
borzasztókat Írnak, hogy elnök úr Angolországba akar szökni hogy 
családját már előre küldte hogy Mészáros Olmützben kegyelemért eseng 
s. a. t. Tőlünk nem kapnak semmi hirt tehát még a radical lapok is 
kéntelenek hazug híreket közleni mert nem tudják hogy mennyire gazok. 
Én egy néhány cikket írtam és jövőre is összeköttetést iparkodom ki
eszközölni az itteni újságokkal (ezekből merítenek a francia lapok) de 
ez bizontalan és nézetem szerint főszükség volna legalább hetenkint 
e g y  courirt küldeni Ratiborig vagy épen idáig mert különben az egész 
európai Journalistica elleneink kezében marad és mi Párisban is hírek 
nélkül vagyunk. Persze kereskedőt kellene küldeni és ez újságokat is 
vihetne. Az Allgemeine Orderzeitung mindenre kész és tán még a futárt 
is fizetné.

A frankfurti nemzetgyűlés csak ollyan pimasz mint a miilyen volt. 
Schütte dr. itt van. Ő Klein testvérekkel Wiesenfeldben (Morvaország
ban — b e s z ú r á s )  alkudozásban volt fegyverek iránt mik nálok készek 
voltak. — Ők ide adnák és az auszriai határig is vitetnék de most nem 
tudni hogy hol vannak. De Schütte két nap múlva remél levelet tőlök. 
Az a kit ide küldeni méltóztatnék Schüttéval is értekezhetnék.

Épen most hallom, hogy 26-ára van határozva az ausztriai had
seregek Magyarország felé általános előhaladás. Egyetlen egy győze- 
delem véghetlen sokat segítene rajtunk, mert az egész Némethont fel
bátorítaná. — Soha sem hittem volna hogy annyi reménnyel tekinte
nek felénk.
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Lombard (a francia követség egyik tagja) és Schütte mondják, 
hogy Bern becsületesen viselte magát Bécsben.

Egy igen ügyes tüzértiszt ajánltatott nekem Pestre küldeni — ő 
szolgáim akar és minthogy 4 éven keresztül már Poroszhonban szolgált 
— hasznát lehetne venni.

Párisból is szinte olly gyorsan fogok intézkedni. Ha elnök úr 
Európának felettei Ítéletét hallaná bátorsága és reményei százszorositva 
volnának.

Mély tisztelettel
November 22én

S z a r v a d y  F r ig y e s ."

X. Páris, 1849 február 26.

P u l s z k y  F e r e n c  j e l e n t é s e  K o s s u t h  L a jo s  k o r m á n y e l n ö k h ö z .  — Eredetije 
a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában. Vörös Antal Gyűjtemény 
1351. a) szám.

Diplomáciai hírek. Browne küldetése. Az Inplacabile hadihajó elkobzása. 

„Pulszky Ferenc Kossuth Lajos kormányelnökhöz. - Páris, febr. 26. 1849.

Levelem átadója, Brown Frigyes Vilmos kapitány az angol milicz- 
nél, ügyünk hő barátja Lord Eddisbury közeli rokona aki külügy
miniszteri álladalmi altitkár ’s természetesen az egész angol aristocra- 
tiával összeköttetésben áll. Teleky kinevezte seregünknél táborkari 
őrnagynak. Dembinski ismeri. Kinevezése politicai okokból történt; ő 
ismeri az angol státusférfiakat mind, ismeri a franczia viszonyokat s 
tökéletesen megmondja dolgaink állását a külföldön s az angol követ
ség által összeköttetésbe hozhatja a’ magyar dolgokat a civilisált Euró
pával. Azt hiszem jó hasznát fogjátok venni.

A hajó ügye roszul áll. Domini gazember, elárulta az egész ügyet 
az austriai követségnek, Londonban felvevén elébb Sivehingnél a 10,000 
forintot, mellyre neki hitel nyittatott. Miután az angol törvényszékek 
Magyarhonban más kormányt nem ismernek, mint az austriait, törvény 
utján nem lehet e részben tenni semmit; — a hajó el van veszve. Mat- 
kovics szintén felvette a 10,000 forintot, melyre hitelt nyitott a magyar 
kormány; azonban kinyilatkoztatja Írásban, melly nálunk van, hogy 
annak adja vissza számadás mellett, aki az ő nyugtatványát elő fogja 
tudni mutatni, mellyet ő Duscheknek adott. E’ szerint, ha jónak látod, 
ki kellene küldeni ezen nyugtatványt, hogy azt valahogy realisálhassuk. 
Teleky folyvást béteg. Irinyi nem tesz semmit, Splényi pedig bolon
dokat. Egyébiránt Gioberti nagyon meg van elégedve vele, eddig azon
ban csak 50 huszár ment által a Sardiniaiakhoz. A’ háború Olasz
honban 4 hét múlva kezdődik, elébb semmiesetre. A’ francia respublica 
valóságos Monarchia, külügyekre nézve conservativabb mint Lajos 
Fülöp alatt ’s dühös ellensége minden respublicai mozgalmaknak a kül
földön. örömmel üdvözölvén a piemonti interventiót Toscanában, és 
segédkezet ígérvén a római respublica elnyomására. Jó lesz győzelem 
esetén erről megemlékezni. Státus férfiak különbség nélkül kimondták 
világosan, hogy az Orosz interventio Magyarhonban vagy Erdélyben 
reájok nézve tökéletesen közönbös. Angolországnak politicája, ámbár 
eddig reánk nézve nem igen kedvező, mert erős Austriát akarnak mind 
az orosz, mind a német ellen, annyiban jó, hogy rendkívül ellenséges 
az orosz ellen. — Minthogy minden tudósítás Debrecenből austriai 
kezeken megy keresztül, itt csak azt tudják, hogy az osztrák sereg már 
huszonötször vert meg bennünket (?) és közel ezer ágyút vettek el 
tőlünk (!). Még Schlicknek megveretése is roppant győzelem a bulleti-
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nek szerint. A’ sajtó külügyekkel nem akar foglalkozni ’s nehezen sike
rül olvasott lapban magyar irányú czikkeket becsempészni, leginkább 
azért, hogy a’ socialisticus ’s democrata lapok pártolnak, a francziák 
pedig egyáltalában nem democraták, és szinte bizonyos, hogy a leg
közelebbi választásoknál ezen párt roppant kisebbségben marad. Egy 
néhány legitimista szintén buzgólkodik mellettünk. Itt csak békét akar
nak, ’s a’ börsefolyam (börscours) emelkedéséig revolutio bizonyosan 
nem lesz.

Németországban az osztrák és poroszország közti barátság tökéle
tesen megszűnt. A porosz király az austriai protestátiók ’s diplomaticus 
lépések dacára rövid idő múlva német császár, mind a mellett curren- 
táltatja a magyarokat, kik tán Poroszhonnak vennék utjokat. Jordánt 
is elfogták, de kiszabadult — Szabó (Imre) remélem megérkezett nálatok.

A’ brüsszeli congressusnak nem lesz semmi eredménye; Austria 
csak az 1815-ki béke alapján akar abban részt venni. Szalay egyéb
iránt ott van, ’s teszen a mennyit lehet.

A’ német democrata lapok, ’s valamennyi Austriai lap szidják 
Windischgräczet, hogy összeköttetésben van, a mint ők mondják, a 
magyar aristocratiával. Az 1848-ki állapotot vissza akarja hozni; ’s az 
ország integritását nem bántja. Kis Niki útban van Olaszország fele. 
Jellacsicsnak van itt egy ágense Berlich, ki a demokratákkal coque- 
tirozgat, ’s mind amellett Apponyinál (austriai követ Frankhonban) 
ebédelget. A szerb ágens Herculovics valóságos marha. Isten áldjon. 
Pulszky.“

XI. Paris, 1849 február 26.

Szarvady Frigyes köoetségi titkár nyugtája. — Eredetije a Magyar 
Nemzeti Múzeum kézirattárában, Pulszky Ferenc levelei között.

„Nyugtatvány.
Ezer frankról, mellyet alulirt napon Február 12t51 martius 12é»s 

titoknoksági járandóságomul, felvettnek elismerek.
Paris Február 27én 1849.

azaz 1000 frank
Szarvady Frigyes 

követségi titoknok.“

XII. Páris, 1849 március 5.

Nemeskéri Kiss Miklós levele Kossuth Lajos kormányelnökhöz. — Ere
detije a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában. Vörös Antal Gyűjte
mény 1034. szám.

Pulszky londoni küldetése. A párisi magyar követség. Diplomáciai hirek.

„Kiss Miklós Kossuth Lajos kormányelnökhöz.
Páris Martius 5. 1849.
Brown Vilmos előbb angol katonai szolgálatban, most pedig a ma

gyar hadseregbeli őrnagy fogja e sorokat átadni elnök urnák. Ez egy, 
teljes bizalmat érdemlő férfiú, habár aristocraticus hajlamai vannak is. 
Dembinski jól ismeri. Én is holnap ismét a Közép tenger partjára me
gyek, Genua, Livornoba ’s ismét Turinba. Franciaországra számítanunk 
nem lehet, de annál többet Angliára, ’s az itt létező oláhokkal közösen 
működünk. Pulszky Londonba ment két hétre, ’s okvetlen haszonnal 
fog működni. A tegnapi „Globe“ szerint Palmerstont Lord Stuart erős 
szavakkal interpellálta. Palmerston nagy örömünkre igen jól válaszolt.
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Teleky nagyon beteg, napjai számitvák. Irinyi Pulszkyval halálos ellen
ségeskedésben van ’s igy egymást nagyon gyengítik. Pulszky vissza
jővén Párisba, Irinyinek távozni kell, a’ nélkül is sok antipathiát ger
jesztett a’ magyarok iránt. — Itt a’ respublica rosszul áll, de Ledru 
Rollin még rosszabbul pro momento. A’ turini követ tegnap azt mondá, 
hogy e hó végével okvetlen megkezdi Sardinia a hadat Ausztria ellen. 
Sardinia által a’ florenczi ’s római respublicák már el vannak ismerve. 
Nem kétlem, hogy ezentúl még többet fogok tehetni Olaszországban. 
Ezen Brown sokat irt angol lapokba a’ magyar ügy mellett. — Isten 
tartsa elnök ur életét. Kiss Miklós

XIII. Páris, 1849 március ?.

Teleki László gróf Kossuth Lajos kormánuelnökhöz. — Eredetije ugyan
ott 1419. szám.

Diplomáciai hírek. Emlékirat a francia kormányhoz. Pulszky, Splényi 
és Szalay működése.

„Magyarország francia követségétől Kossuth Lajos kormányelnök
höz intézett levél.

Tisztelt barátom, örvendek hogy dolgaink jobban kezdenek folyni. 
Az orosz interventio nagyon összebonyolitja a’ dolgot, a franczia és 
angol hatalmasságokat nehezen birhatandjuk a’ kellő erőkifejtésre, az 
angolban még legtöbbet reméllek. Az Oroszokhoz Palmerston már meg
lehetős erélyes notât irt Oláhország ügyében. Közvélemény Angolhon
ban, hogy ott őket tovább tűrni nem lehet; Palmerston is e’ vélemény
ben van. Különösen — mint Írják — Palmerstonné a’ salonokban har
czol a’ magyarok mellett, ’s már több Ízben kimondta: que les Hongrois 
sont dans leur bon droit. — Pulszky oda ment, meglátjuk, mit fog 
tehetni. Egyenes diplomaticai összeköttetést Angliával még nem hiszek 
elérhetőnek. Brüsszel semmi; a conferentiák ott nem fognak eredményre 
vezetni, még a’ basis iránt sem tudnak tisztába jönni. Coloredo kijelen
tette, miként Austria sem Romával, sem Siciliával, sem Toscanával 
összeköttetésben lenni nem kíván, ’s csak az 1814 ’s 1815-ki hasison fog 
tractalni ’s attól semmi módon el nem téved, mi természetesen a’ brüsszeli 
követek közt nagy zavarokat okozott, mert minden további tanácskozást 
feleslegessé teszen. jFranckhonban rosszul mennek a’ dolgok, a’ ministerium 
nem érti helyzetét ’s akár mi történend, bukni fog, vagy monarchicusabb, 
vagy democraticusabbnak helyt adandó; nem tudják magokat orientálni, 
gyűlölik az oroszt, de félnek a’ háborútól, különösen azért, mert minden
nap uj meg uj forradalmat sejdítenek ’s nem merik seregeiket kikül
deni, sem hogy a’ vörösök felhasználják az alkalmat valami vészes me- 
rényre. — Drouin de Lhuys ígérte, hogy mind a’ dunai herczegségek, 
mind Magyarhon ügyében az oroszokra nézve tenni fog, mit csak lehet. 
Szerinte már az oroszok haladéktalanuli visszavonulása meg van Ígérve, 
’s ő úgy hiszi, már ki is vonultak Erdélyből. Ez nem hangzik egybe 
a’ honunkból érkező hírekkel, mellyek szerint azt kellene hinnünk, hogy 
az oroszok nem csak ott vannak még, hol voltak, hanem csatáznak elle
nünk. A’ francia kamara holttetem, nem lehet benne reményleni, mióta 
öngyilkosságot követett el. Frankhon rokonszenve tőle elfordult; kisszerű 
vitatkozások közt töltik idejöket e törvényhozók; nagyobbára külhoni 
politikára még gondolni is alig mernek. A’ főbb szónokok nem is szólnak 
már, kivéve Ledru Rollint hegypártjával, ezeknek pedig hatásuk annyira 
csökkent, hogy még kihallgatást is alig nyerhetnek. Frankhon aligha 
reactionak nem indult, még a színdarabokban is az antirepublicanus 
tréfákat szokták leginkább megtapsolni. Mindez egyébiránt csak palliativ
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dolog, ’s vége bizonyára vörös ’s tán véres respublica leend. Egyáltalá
ban a’ háború kikerülhetlen; a’ diplomatia mindenütt magát érte, s’ nem 
tud tovább haladni. Ezt a’ franczia kormány is átlátja, e’ fölött itt senki 
sem kételkedik. Ha még két hónapig jól tudjuk nyújtani a háborút, 
győztünk. Itt, valamint Angolhonban a’ statusférfiak nagy része azon 
véleményen van, hogy kivált egy dicső diadal után jó volna az egyes- 
séget megkisérteni, lavált ha Austria engedékenyebb kezdene lenni, mint 
volt eddig. Kötelességem volt megírni, valeat quantum valere potest. Én 
azt hiszem, nem annyira az osztrákokkal, mint a’ szerbekkel, horvátokkal 
’s oláhokkal kellene egyességre lépni, mi szerintem nem igen nehéz 
dolog volna, mert volt alkalmam több illy fajú emberekkel találkozni, 
és mind sokkal inkább kívánnak velünk egyezkedni, mintsem Austriával, 
ezt a’ magyarhoni események is bizonyítják. Csak az istenért egy szép 
proclamatiót hozzájok, adjatok nekik mindent, mit csak lehet. ’S ha 
Ausztriát nem lehet különben megbuktatni, ’s tönkre silányitani, mint ha 
Magyarhont a confederatio básisán reconstruálják, ’s ha annál jobbat, 
kielégítőbbet talál nálunk, diadalunk ’s jövőnk biztosítva lesz, ’s hatal
munk a Fekete tengerig terjedend. — Csartoroski ágensei a’ szerbek 
közt is jó szellemben működnek, legalább ő úgy állítja. A’ lengyelek 
nagyobb része még mindig nagy simpathiát mutat irántunk. Frankhon
ban a „National“, a’ vörösök ’s a’ legitimisták jó barátaink; csak a’ 
valóságos reactionarius párt, mellynek orgánumai: a Débats, Constitu
tionnel és Presse egyik főembere Thiers, ez van némileg ellenünk, de 
még is úgy látszik, kevésbbé mostan, mint ez előtt. Ezeknek nincs nagy 
jövőjök, de e pillanatban hatalmasak. Egyébiránt nem szeretnék körök
ben lenni, mert a’ bitófa is közel áll hozzájok. Tiszteket küldtem, de fáj
dalom, csak kevesen érkezhettek meg, néhányan visszatértek, még több 
franczia tiszteket is küldtem volna, (egy reménylett megérkezett, ’s a’ 
legkijeleltebbek egyike: Jerrásson), de a franczia kormány tőlem minden 
pártfogást, minden elnézést e tekintetben megtagadott, mi által működé
seim sükertelenné váltak. — Dembinski, reméllem, jó szolgálatokat teend 
a’ slávok irányában is, kik közt ő nagy tiszteletben áll. — Sardinia 
naponta inkább készül a’ háborúra ’s még sem tudja soha elkezdeni; 
az újabb toscanai és római események nem épen hasznunkra bonyolíták 
egybe a’ dolgokat, mert a’ Sardiniai király még inkább irtózik a’ respub- 
licatól, mint az osztrák uralomtól, úgy hogy már azt is rebesgeték: 
már titkos egyezésre lépett Ausztriával. Ennek azonban a Gioberti 
bukása ez egyszer minden esetre véget vetett, ámbár az új külügy- 
minister Colli sem igen biztos és határozott ember. — Splényi Turinban 
jó viseli magát, csak hogy önviseletében több vigyázatot igénylenék. 
Titkos értekeződéseknek nagyobb sikere lehet, mint nyílt fellépésnek, 
különösen a’ mi ügyünkben. — Azon nyilatkozmány, meílyet Magyarhon 
nevében frank nyelven nyomattam ki mind itt, mind Angolhonban, mint 
Olaszhonban is három nyelven, már kijött; jó hatással volt, ’s németül 
is nemsokára ki lesz nyomtatva. Az olaszok szerte kiáltották az „éljen 
Kossuthot“. — Ha Turinban maradásunk leend, minden esetre Splényi 
mellé vagy helyébe, vagy fölibe egy más embert keilend oda küldenünk, 
mert félek, hogy ennek artecedentiái nem igen tiszták. — A’ németek 
az oroszokra nézve jól kezdik magokat viselni; ettől is sikert várok. 
Ámbár beteg ’s úgy szólván haldokló vagyok, mégis nem hiszem, hogy 
eddigelé elmulasztottam volna valamit, mi ügyünknek használhatna. 
Buzdítom ismerőseimet, de naponkint fogy erőm. Megyek Brüsszelbe, hol 
Szalayoal találkozni fogok, ’s csak mint egy 10 nap múlva jövök ide 
Párisba, de utoljára is alig hiszem, hogy élve sokáig maradhassak itt; 
más valakit, Pulszkyt keilend helyembe állítani.

Isten veled, tartson meg a’ magyarok istene honunk dicsőségére.
E levél átadóját Brown Frigyes Vilmos urat különösen ajánlom 

pártfogásodba. Hűbb emberrel még nem találkoztál, antik jellem, szívesen 
’s úgy csak, de üdvvel ontandja ki vérét utolsó cseppig ügyünkért. Bizon
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mondom nektek, ez angolnál jobb magyart nem fogtok találni. Tűzbe 
merem érte tenni kezemet, mert ismerem őt, lelkes ember, szép tehetség, 
jó katona. Isten veletek.

Páris Martius 7. 1849. Teleky.“
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Teleky Lászlónak a’ fentebbi levélre felhozott, ’s még a’ muszka 
interventio tényleges bekövetkezése előtt a’ franczia kormányhoz nyúj
tott emlékirata így szól:

,,A’ Muszkának a’ magyar ügyekbe avatkozásáról, mint igen való
színű esetről, ismét több szó van mint valaha. Mondják, hogy az osztrák 
alkotmányos (!) minisztérium a muszka absolutismus interventióját azon 
alkotmány-charta épségben tartása végett óhajtja, melly a’ nemzetek 
felkelése által fenyegettetik. Megfog-e történni valóban ezen interventio? 
Elég együgyű volna-e a muszka elvállalni azon idegenszerű szerepet, 
mellyet vele játszatni akarnak? ’S feltételei nem látszanak-e az úgy 
nevezett alkotmányos ministerium előtt mód nélkül nyomasztóknak? 
Fogja-e az alkotmányos és civilisált Európát érdekelni az, hogy Napoleon

Í'óslatának teljesülését meggátolja, ’s fog-e ehhez eszközöket keresni? 
lind ezeket e’ pillanatban előre megmondanom lehetetlen. Az erdélyi 

utolsó események a’ pétervári cabinetnek az aldunai tartományok irá
nyában követett politikája, azon modor, mellyel mások jogait becsülni 
szokta, azon méltányosság és igazságosság, mellyet szomszédai iránt tanú
sít, ’s mellynek egy példáját Törökországban láttuk: mindez hihetővé 
teszi előttem a’ muszka avatkozás lehetőségét. De hiszen ez már nem is 
titok többé, hiszen nyilván hirdetve ’s tudva van, hogy Ausztria e segélyt 
maga kéri. Egész világ tart ezen avatkozástól, egész világ egy vélemény
ben van veszedelmes voltáról, senki sem óhajtja, de egyúttal egész világ 
egy véleménnyel rövid nap megtörténendőnek hiszi, ’s igen tartok tőle. 
hogy az egész világ aziránt is egy véleményben leend, hogy mit se tegyen, 
mi azt meggátolná.

Ezalatt Oláhországon seregek vonulnak át, fegyverkeznek, egyesül
nek és háborúra készülnek; idegenek határtalan urakként intézkednek 
’s mintha Törökországnak már csak neve léteznék. Pedig Törökországnak 
tettleges létezése Európára nézve szerfölött szükséges; pedig Európában 
a’ muszkán kívül senki sem óhajtja, hogy a török muszkává legyen. 
Lehetséges volna-e tehát, hogy a képtelenség a’ valóhoz olly közel álljon? 
hogy a’ lehetetlenség minden logica daczára teljesüljön? Ez nem volna 
egyéb, mint az emberésznek Európa szemei előtti kigúnyolása.

E szót mondván: képtelenség, ’s nem ok nélkül. Mert nem valóban 
képtelenség-e az, hogy egy, az összes érdekkel és összes akarattal ellen
kező eset teljesüljön? hogy az, úgy szólván, emberi kéz által, a lélek, 
a fej, a kor daczára teljesüljön? Igenis, ez képtelenség, — válaszolják 
önök. De hát nem látják önök, hogy mit épen most említék, a muszka 
interventióra alkalmazható? Ezen interventióra, mellyet senki sem óhajt, 
melly az egész világ érdekével ellenkezik, ’s melly mind a mellett meg
történik? vagy tán nincs igazam, midőn azt mondom, hogy azt senki 
sem óhajtja?

Szóljunk először Európáról általában. Itt nem fogok hasztalan 
vesződni annak megmutatásával, min senki sem kétkedik, hogy e. i. 
a régi republicanusok, a kékek, vörösek, vagy socialisták, magukat 
muszka szövetségeseknek nem tekinthetik; a’ tegnapiak azonban, kik 
a .. februári forradalmat csak elfogadták, ’s e mellett bizonyos szükséges 
következések módosítására mindent elkövetnek; kik a’ társadalom jövő- 
jén talán nagyon is aggódva a’ reactio felé nagyon hajlongnak, akkor 
midőn azt a forradalmi mozgalommal harczban lenni látják; sőt azok is, 
kik az 1848-ki mozgalmak által szabadelvűekből minden áron rendszere
tőkké azon alkotmányos elvek dacára, mellyekért egész éltükön át küz- 
dének; s végre azok. kik soha sem voltak ellenforradalmiaknál s absolu-
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tistáknál egyebek — óhatják-e ezek a muszka interventiót? Az mégis 
különös volna, ha a’ barbarismus Európában még pártfogókra találna, 
ha csupa rend- és békeszeretetből volnánk, kik az egész társadalmi 
állapot átalakulását, minden törvények és institutiók felforgatását 
kívánnak ! j

Létezhetnek ugyan ollyanok, kik a’ történettel nem akarnak meg- 
hasonlani, kik egy közelebb vagy távolabb múltba vágyódnak vissza, kik 
mellőzve 48-at és 30-at és 89-et, ama régi jó időkből szónokolnak, mellyek 
az encyclopedisták bölcsészetét megelőzték; de kik az európai történetek 
tiz századát átugorva, Nagy Károly, 14-ik Lajos, 89 év vagy Napóleonról 
tudni sem akarnak, ’s csak a’ barbar-invasiok szomorú időszakánál álla
podtak meg, ’s azon időket óhajtják vissza, mellyekben se társadalmat, 
sem törvényeket, sem rendet, sem biztonságot nem találunk, ’s mindezt 
csupa társadalom-, rend- és biztonságszeretetből; — ez — meg kell 
vallani — kissé mégis sok.

De a’ most érintettnél mi egyéb eredményt várhatunk egy muszka 
invasiótól? Alig hiszem, hogy ezen kétkedni lehessen, mert ekkor előbb 
be kellene bizonyítani azt, hogy az olly gyönyörű politicai és társadalmi 
institutioknak Európábani alkalmazása hasznot is hajtand; be kellene 
bizonyítani, hogy a’ muszka intézmények, törvények és szokásoknak 
behozatala a’ mieinknek felfogását nem feltételezi, vagy hogy ’a muszka 
intézmények többet érnek a’ mieinknél, ’s hogy O r o s z o r s z á g  h a t á r o z -  
t a t á s a  m i n k e t  a ’ c i v i l i s a t i o b a n  e lő r e  t o ln i  a k a r ,  midőn alakját fölvesz- 
szük, ’s magunkat egy, nézeteihez mért társadalommá alakítjuk. De ez 
esetben igen különösnek találom a muszka részéről azt, hogy oly sok 
időt töltött a k ü l f ö l d t ő l i  t a n u lá s tó l ,  mialatt a többi Európa t a l á l m á 
n y o k k a l  g a z d a g u l t ,  vagy talán az utánzás becsesb a’ találmánynál? 
Hiszen ez annyi volna, mint megtagadni a’ lángészt! ’s aztán ezen elv 
szerint a’ majom az ember fölött álland.

,ön egy képzelt körben forog!* — fogják talán nekem mondani. 
,Itt nincs szó a’ muszkáknak Európába rontásáról, csupán arról van szó, 
hogy a feloszthatlan, erős és rendíthetlen osztrák birodalom egysége 
fentartassák! Sőt még többet! A’ muszka nem az osztrák camarillát, 
nem a reactionalis rendszert segíti, nem, az ő czélja az alkotmányos 
rendes szert fentartani, a’ népek jogait megvédeni! — Hogy ezen élet- 
halálharczból egy szabadelvű kormányforma keletkezzék, adja oda a 
muszka Ausztriának szuronyait, koczkázza pénzét, és Magyarhonnal 
nemzetiségi harczba keveredik; az ő segélyével fog az alkotmányos és 
liberális Ausztria győzelmesen és megifjodva kibontakozni.* — De kérem, 
olvassák meg önök minden interventio történetét, a legrégibb időktől 
kezdve Julius Caesarig, ’s Julius Caesartól kezdve a jelenig, nem fajult-e 
még minden invasio hódítássá? Macedón Fülöpnek Göröghonba, a 
rómaiaknak Európa, Ázsia, Afrikába, a barbároknak Rómába, Nagy 
Károlynak a kereszténység ügyibe, a német császárok Itáliába, Angol
honnak Irland, Scotia, Frankhon ’s minden világrészbe; XIV-ik Lajosnak, 
a frank köztársaságnak, Napóleonnak Német—Spanyol—Olaszországba 
avatkozása stb. hova vitt mind ez? ’S önök azt kívánják, hogy a’ muszka 
autocrata mind ezen hősöket nagylelkűség és önmegtagadásban felül
múlja; azt kívánják, hogy seregeit kiküldje, kincstárát kimerítse, irtó 
háborúba merészkedjék, és minden csak az osztrák liberális institutiók 
fentartása és egy mintaaikotmány megerősítése kedvéért, ’s azért, hogy 
külföldön tőszomszédjánál mind azt védje, mitől örök idők óta irtózik, 
mi az ő kormányrendszerével megférhetlen; felelős és a kamaráktól függő 
ministeriumot, nemzetgyűlést, általános szavazatjogot, sajtószabadságot, 
társulati jogot stb. ’S mindezt a’ végett, hogy országában kívánságot és 
vágyakat ébreszthessen, mellyeket kielégíteni sem tudni, sem akarni 
nem fog; vágyakat, mellyekhez legszigorúbb rendszabályokhoz nyúlni 
soha sem késett; rendszabályokhoz, hogy Siberia sivatagait épen azon 
párthíveivel népesíti, mellynek segélyére most olly sürgetőleg hivatik;
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— s’ mind ezt csupa- szeretetből az osztrák alkotmány iránt! (Talán csak 
nem keres a gyönyörű Siberia számára új összeköttetéseket és gyarmat
forrásokat?)- A muszka tehát mind erre csupán azon okból vállalkozik, 
hogy később majd kedve teljék a kapui előtt olly jól elhelyezett ellen
ségnek befolyását legalább is annyi joggal legyőzni, mint amennyit arra 
fordított, hogy segélyére siessen ’s rendbe hozza; — önök tehát kik a 
muszka interventiot ezen értelemben magyarázzák, vallják meg, hogy 
nem komolyan gondolkoznak így, hogy ezek csak mesék ’s csevegések, 
mellyekkel tévútra vinni remélnek! Kérdjék csak meg önök az oláhokat, 
mint vannak megelégedve szabadságaik és intézményeik muszka védel
mével? Nyilván való, hogy a’ muszka csupán az absolutismus érdekében 
készül.

,Az meglehet’ — fogja talán néhány ellenünk mondani — ,de leg
alább Austria meg lesz mentve, ’s nekünk mindenek előtt az kell, hogy 
megmentessék ’s Európának visszaadassék. — Austria ezen nagy, pompás, 
szép birodalom, melynek ereje és erélye bámulandó, melly a létébe ütköző 
akadályokat annyi ernyedetlenséggel tudja legyőzni, melly annyi vesz
teség daczára rögtön ’s azon pillanatban, midőn bukása legbizonyosabb
nak látszik, még dicsőségesebben és diadalmasabban emelkedik újra; 
az nekünk mindegy alkotmányos-e vagy nem ezen Austria, de mi von
zódunk hozzá, az nekünk sok tekintetnél fogva drága. Mert Austria az 
európai súlyegyen egy támpontja, következéskép a rend és béke bizto
sítéka, Austria Európa bástyáinak egyike!!’

Ez tehát önök véleménye? értem tökéletesen. Austria az európai 
súlyegyen biztosítéka, Európa bástyája ’s ezért önöknek becses.

De nem mondanák-e meg önök nekem azt is, milly vész ellen fog 
Austria megvédeni, ’s milly hatalmasság ellen szolgáland bástyául? 
Lapozzanak Önök-e szép és pompás birodalom évkönyveiben, és tekint
sék meg, milly szerepet játszik idők óta?— Valóban csak a török porta 
nem látszik önök biztonságát fenyegetni, ha csak egy perzsa háború
tól, vagy (töméntelen számuk miatt) a’ chinaiak berontásától nem fél
nek, akkor válaszuk csak egy lehet: Austria nekünk a’ muszka elleni 
bástyául szolgáland. Ez megegyezik történetével, e szerepet folytatnia 
keilend, ’s tökéletesen felvilágosítja irántai rokonszenvünket.

’S valóban hiszik-e Önök, hogy a’ muszka ennyire megerőlteti 
magát, csupán hogy ön maga ellen bástyát emeljen? Az orosz autocrata 
tehát igen szivén viselheti az európai sulyegyent, miután azt saját 
rovására, sőt saját érdeke ellen fentartani igyekszik.

Tehát önmagára ügyel fel, ’s mint lelkiismeretes keresztény, a 
kisértés daemonát magától mindenáron el akarja távolítani? ön maga 
ellen sárczot akar emelni, szenvedélyeinek útjába gátot emelni, e szerint 
önmagát feláldozni, csupán hogy másoknak használjon, hogy mások 
félelmeit lecsillapítsa és igy felebarátja boldogságát növelje. Milly 
nagyszerű erény! Ez meghaladja Krisztus tanát, ez még példanélküli! 
A’ muszka kényur nem elégszik meg azzal, hogy felebarátját mint 
önmagát szeresse, nem, ő maga fölébe emelkedik, ő feláldozza, ő meg
semmisíti magát! Valóban ez több mint magasztos, ez annyi mint a 
felebaráti szeretetet az önmegtagadásig űzni: ez csaknem az őrültséggel 
határos !

Bizonyos, hogy azok, kik a muszka interventio mellett e téren harcol
nak, nem őszintébbek azoknál, kik azt alkotmányos szempontból védik.

Muszkaországnak is van története, ’s oily állhatatossággal követett 
eddigi politikája kétségen kívül helyezi a’ jövőre követendőt. Miért is 
végződnék a muszka interventio az osztrák részére másként, mint vég
ződött régebben a lengyel és svéd ügyekbe, újabban az aldunai tarto
mányokba avatkozás? Tekintsünk a meghódított, elosztott, egészen meg
semmisített Lengyelországra, az elájult Svecziára, az elnyomott Moldva 
és Oláhországra, melyek a legkegyetlenebb önkény jármában görnye- 
deznek; nézzük a’ török irányábani bánásmódot; s’ mindezt Miklós-czár 
Háborús felelősség 28
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és elődei interventiói következtében; s’ mi jogositand fel hinnünk, hogy 
a’ muszka rendszer s’ politica olly rögtön megváltozott, s’ hogy az 
Austriabani interventionak boldogabb eredményei lesznek?

N e m  a z  a lk o tm á n y o s  ren d szer  fen ta r tá sa  v é g e t t  in terven iá l  a 
m u szk a ,  h an em  h o g y  a fen n á l ló t  lerontsa, n em  h o g y  A u s tr iá t  m e g 
m en tse ,  de  h o g y  a h a lá ld ö fé s t  m eg a d ja .

De mit szóljunk az osztrák ministeriumról, melly eléggé balga 
muszka segélyt kérni? E Cabinet, melly közel a leggyávább öngyilkos
sághoz, megvetendőbben ama katonánál, ki az ellenséges golyótóli félel
mében szivét szúrta át, megfoghatlanabbul ama poltronnál, ki egy pár
bajtól remegve agyába lőtt; — e cabinet, miután nyilás nélküli pályára 
merészkedett, a helyett, hogy az ellene tornyosuló legyőzhetetlen aka
dályokat megfontolná és a helyett, hogy a balgatagúi megkezdett 
pályán visszatérve, eszközöket keresne, az okozott rossznak legalább 
egy részét jóvá tenni, — makacsúl ragaszkodik ahoz, hogy a m o n a rch iá i , 
m e l l y e t  k o r m á n y o z n i  ke l lendet ,  m eg ö l je ;  nem borzad vissza attól, hogy 
magának saját becsülete rovására, idegen szuronyok segélyével szerez
zen néhány békés napot, ’s magát inkább szégyennel és Európa népei
nek átkával engedi tetézni, midőn honát elárulja, a’ helyett, hogy azt 
a’ megbánás árán megmentené.

Illy eljárást jellemezni, nincs hellyes szavunk.
A  m u s z k a  in te rven t io  a z  o s z trá k  é rd e k k e l  egészen  e l lenkezik ;  

ellenkezik a közvéleménnyel, (ennek tanúságául szolgáljanak a leg- 
feketesárgább lapok cikkei) Ausztria tudja, hogy ezen interventio töké
letesen tönkreteszi őt, ’s mind a mellett Ausztria vagyis inkább kor
mánya felhivja azt — megfoghatlanul.

De hiszen annak, mi létez, szükségeskép lehetségesnek is kell lenni. 
Kisértsük meg tehát a’ rejtvény helyes megfejtését.

A’ cabinet, mind a’ mellett, hogy magát minden nemzetiség jogai 
védőjének kiáltotta ki, a’ legtöbbet, mellyekből e’ monarchia össze van 
állitva, nyilt harcba keveredett, Prága, Bécs, Lemberg, Olasz és Magyar- 
ország élő tanúságok; — mind a’ mellett, hogy magát szabadelvűnek, és 
alkotmányosnak kiáltotta ki, lassankint minden alkotmányos alapjogot 
megsértett, mint p. o. a sajtószabadság, egyletjog, személyes biztonság, 
nemzeti képviselet, stb.; nem késett a törvény helyében mindenüvé 
önkényt nyomni a helyett, hogy — mert kormányhoz illő — a’ rendet 
védné, demagóg és bujtogató propagandákat ápolt; a’ népcsődületet 
politikai kormányeszközként használta fel; ritka szilárdsággal és csel- 
szövénnyel a legpusztitóbb szenvedélyeket izgatta fel, sőt azokat 
Magyarhonba és Erdélybe egész a’ gyilkolásig csigázta, csupán hogy 
a’ szemtelen bitorlásai ellen emelt sorompókat lezúzhassa. Midőn tehát 
egyrészről a Metternich-rendszer leggyülöltebb módszereit magáévá 
tette, mint azt az 1848ki események bizonyítják, addig másrészről kor
mány-rendszabályok formájában, Olaszországban a’ vagyont legszem- 
telenebbül támadta meg, ’s azt most kincstári utalványok kibocsátása 
által Magyar és Olaszországban újra megtámadni készül.

Austria csalárdúl, hitlenül járt el, midőn a három százados, a 
habsburg-lotharingeni ház által erősített és biztosított magyar alkot
mányt megbuktatni akarta. Megszegte a szavát, midőn az osztrák örökös 
tartományoknak 1848ki martiusban adott engedményeket visszavette, ’s 
ugyanazon év novemberében egy alkotmányt (!) octroyirozott, megszegte 
másodszor is, midőn még magán ezen az octroyirozott chartán is babrált 
’s azt végre egészen eltörülte. Saját elveihez hütlenül, tekintet nélkül 
a’ nemzeti érdekekre és közvéleményre, a kormányt bámulatos állhatat- 
lansággal centralista és decentralista, ’s ezzel mind alkalmatlanságának, 
mind becsületérzés hiányának tanujelét adta, midőn semmi árulástól sem 
borzadott vissza. Népeinél gyűlöletessé tette magát az által, hogy a’ 
monarchia minden nemzetiségével összetűzött, hogy később elnyom
hassa. Végre a monarchikus elvnek, és Habsburg örökösödésnek meg-
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adta a halálos döfést, midőn Európa legrégibb koronái egyikének jogait 
megsérté. — Innen származik tehát, hogy e ministerium minden életelv 
nélkül kénytelennek érzi magát az erősebb jogaira támaszkodni ’s hogy 
kényszerítve van a despoticus elvnek a félelmet, a monarchikusnak 
a’ becsületet alárendelni.

Midőn tehát már e pályára lépett, a bosszú szelleme ezt súgja 
neki: „előre! Akartad, tehát előre!“ — ’s a’ meredeken alá gördülve, 
rohanását fentartani nem bírva, görcsszerüleg, de hasztalan csimpesz- 
kedik a’ kárhozat ezen hű szavába: előre!

E’ cabinet’ saját ereje kimerítve, ’s kényszerítve van, idegen szuro
nyokra támaszkodni. Miután már az ösvény széléig haladott, tovább is 
kell mennie, hogy bele rohanjon. Tanácsoljátok csak ezen embereknek, 
hogy álljanak meg, forduljanak vissza, változtassák meg rendszerüket, 
’s ilyen áron a’ monarchiát mentsék meg: már nincs hatalmukban. Ezek 
a Stadionok, Schwarzenbergek stb. vak elbizakodottságukban csak saját 
érdekükkel foglalkoznak. — Nem léphetnek többé vissza, mert elköve
tett hibáik megvallása, ’s rendszerük megváltoztatása okvetlen letéte- 
tésüket vonná magaután, ’s ekkor political pályájuk örökre be volna 
fejezve.

Úgy hiszem a rejtély kulcsa ez: Ö k rö k n e k  nincs h a zá ju k ,  vagyis 
inkább az egész világ hazájuk. Ubi bene, ibi patria. Muszka vagy osztrák, 
mit bánják ők?

E részről tehát Oroszország ellen segélyre számolni nem lehet. 
H a a m u s zk a  in te rven t io  s ikerül, A u s tr ia  lenni m eg szű n t!  Egy címzetes 
osztrák császárság, egy úgynevezett cabinet, de a melly rendeletéit 
Pétervárról veszi, melyét onnan kap; egy 37 millió népességű biroda
lom, egykor az orosz vetélytársa, most ezen orosz előcsapatává sülyed- 
ten: — ez a szerencstélen interventio eredménye! A’ muszka védelme 
és uralkodása egyértelmű; ott van Oláhország, bizonyítja az.

’S mi lesz aztán Törökországgal? Európa látta a politicát, mellyet 
a muszka ennek irányában követett. Azt hiszi talán valaki, hogy a’ 
muszka jövőre méltányosabb leend? Olly helyesen használta fel az 
alkalmat, hogy nevezett védelmének ürügye alatt, behatolni a’ dunai 
tartományokba ’s aztán azokat meghódított föld gyanánt tekinteni. 
Yalószinű-e, hogy onnan majd kitakarodik, ha Austriába betört? S az 
általa a többi török tartományokra gyakorolt befolyás kevésbbé veszé
lyes leend-e akkor, ha Oroszország, miután Austriát megmenté, azaz 
tönkretette, a török határokat kétszeresçbb erővel ’s már ellensúly 
nélkül fenyegetendi? Törökország óvásai és fegyverei képesek lesznek-e 
azt győzelmi rohanásában fentartani? ’S a porta keresztény alattvalói, 
kik mind vallásuk, mind nemzetiségük által az orosz befolyásnak már 
különben is ki vannak téve, de kik eddigelé ennek a függetlenség 
szelleme ’s a szabadság szereteténél fogva ellentállni bírtak, nem enge- 
dendik-e utoljára elragadtatni magukat, ha minden támasztól meg
fosztva, a muszkától ugyszólva minden oldalról bekerítve, benne minden 
félelmeik és reményeik tárgyát sorsuknak egyetlen és határtalan biráját 
látand ják ?

Igen is, bizonyos, hogy a’ muszka interventio, vagy inkább betörés 
Ausztriába a’ török birodalom közeli bukását ’s megsemmisítőjét (sic!) 
yonandja maga után. Miután Austriát kezükre kerítették, a Bosphorust 
’s Görögországot is bírni fogják. — Lehet ezen kétkedni?

’S mi lesz akkor Európából? Akkor az — — megmenthetlenül el 
van veszve.

Az orosz birodalom terjedése 18ik század status férfiai aggodal
mának folytonos tárgya volt, szemeik szüntelenül e pontra voltak 
irányozva. Frankhonnak Í4k Lajos kora óta a Török és Lengyel iránt 
követett politicája e bölcs előrelátást tanúsítják.

Pedig mi volt a Í8lk századi orosz birodalom a’ mostanihoz képest? 
Akkor még Austria tekintély parancsoló állásban tudta magát tartani,

2 8 *
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akkor még a’ Török hatalmas volt, Lengyelország létezett. ’S ama rész
vétet, mellyet a’ Lengyel a’ Franknál mindig birt gerjeszteni, lehet-e 
jobban megfejteni, mint ama nevezetes ösztönből, mit ez utóbbi a civi- 
lisatio kellékei és biztositékai iránt folyton táplált? ’S maga Napoleon, 
nem azért akart-e egy független Lengyelországot újjá teremteni, hogy 
az Orosz ellen emeljen bástyát, ’s nem ez okból kegyelmezett-e meg 
Austriának is? nem választotta-e inkább a halált egy sziklán, mintsem 
a’ Töröknek a muszka általi meghóditásába, egy félvilág birtokának 
dijjáért is egyezzék?

’És most, midőn a muszka Európára nézve hasonlithatlanul vesze
delmesebb, mint volt Napoleon idejében; — most, midőn az Európába 
rontásra sokkal rövidebb utat kell tennie, mint minőt Nagy Péter óta 
tett, hogy oda jusson, hol jelenleg áll; — most midőn nincs többé 
Lengyelország, midőn a’ Török határokat régen átlépte; most, midőn 
protectorságát Austriára is kiterjeszteni fenyegetőzik, honnan majd 
aztán előseregeit Európa ellen bocsátja ki, most dugják status férfiak 
kezeiket zsebeikbe, mondván: semmi közünk hozzá, itt semmi dolgunk 
sincs. Hogyan? tehát senki sem találkozik a fejünk felett tornyosuló 
zivatar elhárítására? Senki ezen egész emberiséget fenyegető veszélynek 
elejét venni? Senki sem az európai súlyegyent annyira szivén viselő 
s. jamesi cabinetben, sem a nagy Napoleon névnek varázsa alatt alapított 
Frank köztársaságban? Senki?

Ez valóban mégis különszerű ellentéte volna két, egymáshoz 
annyira közeledett időszaknak!“

XIV. Páris, 1849 március 15.

I r in y i  J ó z s e f  n y u g tá ja .  — Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum Kéz
irattárában.

„ N y u g ta to á n y .

1250 azaz ezerkétszázötven frankról, mellyeket G. Teleki László 
úrtól (Pulszky Ferenc által) febr. 15-től mart. 15-ig járó fizetésemül 
felvettem.

Paris, mart. 15én 1849.
I r in y i  J ó zs e f .“

XV. Páris, 1849 március 15.

S z a r v a d y  F rigyes ,  a  p á r is i  m a g y a r  ü g y n ö k sé g  t i tk á ra ,  K ossu th  Lajos  
k o rm á n y e ln ö k h ö z .  — Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum Levéltárá
ban. Vörös Antal gyűjtemény 1379 b) szám.
Teleki, Szalay és Pulszky tevékenysége. Barátkozás az olaszokkal és 
lengyelekkel.
„Magyarország francia követségétől Kossuth Lajos kormányelnökhöz.

Páris martius 15. Tisztelt Elnök Ur! Tegnap vettük December 
24-ről szólló levelét. Az abban kinyilatkoztatott parancsainak már elejét 
vette az itteni legatio. S za la y  Brüsszelben, P u ls z k y  Londonban, T elek  y  
pedig itten működtek. Úgy iátszik hogy a fegyverek istennője példája 
szerint a’ diplomatia félistenek is kedveznek ügyünknek. Sardiniaban 
megkezdettek az ellenségeskedések, a francia kormány tegnap vett 
télégraphiai sürgönyt. E pillanatban tán Milano is felkelt már. Ez min
den esetre meg fog történni, direct tudósításaink legalább igy szóllanak. 
Megírtam Spelényinek, hogy most lesz idején megmutatni, hogy derék 
legény. Ő jó reménnyel van. szerinte nagyban fog megtörténni a



437

magyar katonák átmenetele. P u ls z k y  beszélt P  aimer s t  ónnal, de csak teg
nap volt a’ találkozás ideje, tehát még nem szolgálhatok eredményéről 
jelentéssel. — Elnök úr levelét átküldtem hozzá Londonba, S za la y n a k  
is megküldém Brüsszelbe, itten is lépések fognak történni, a’ mint 
Teleky már is tett számtalanokat. A francia kormány alávaló gyenge
sége és retrograd vágyai minden képzeletet túlhaladnak. Ha egy pár 
szóval kell azt jellemeznem, azt mondom, hogy Lamartine óta geometriai 
progressioja volt a’ jelentéktelenségnek és a’ kisszerűségnek. Annyira 
mentek, hogy — a' mint a „National“ szerkesztője inondá nekem — 
megfenyegették Károly Albertet, ha újra mer háborúba bocsátkozni 
Austriával. Ez emeli az oppositiot, és a kormánynak nem leend mara
dása. Az uj camarák első actusa a’ mostani kormány temetése lesz, 
mert a mostaninál tehetlenebb ministerium nem léphet a’ kormányra. 
Angolhon ellenben felébredni látszik. A’ mit a múltkor Lichtenstein 
közbenjárása által a „Globe“-ról azaz Palmerston lapjáról mondottam, 
azt most valamennyi nagy lapról mondhatom, — általános „ p e re a t“-ot 
kiáltanak az oroszra. Maga a „ T im es“ le kezdi rázni nyakáról az austriai 
arany jármot, férfiasán kel ki az oroszok ellen. P u ls z k y  a mostani 
körülmények között többet fog tehetni, mint egyelőre feltehettük, annál 
inkább, hogy Toscana beleakar olvadni Sardiniába, mi — mert Turin- 
ból Írják — nem egészen Palmerston befolyásával történik. Ez tán nem 
áll, de Palmerston szívesen fogja látni, ha Sardinia illy rövid utón 
megerősödik. A’ konstantinápolyi udvar szinte magasabb hangból kezd 
beszélni az orosszal, nekünk is oda kellene küldenünk valakit, legalább 
a szerbekre gyakorolna reánk nézve kedvező befolyást, az oláhok úgyis 
átlátják s tupid magokviseletét és — mint a’ volt minister G olesco M ik lós  
mondta nekem, — hogy Erdélyben részökről agitáltatik, hogy az ottani 
oláhok elszakadjanak Austriától; — mint Belgrádból Írják Turinnak, 
Bem érti misszióját és kedvezni fog ezen uj hangulatnak.

E jelen levél vivője, mint már megírtam, Brorone angol kapitány, 
szolgálatra kész, és Konstantinápolvba is menne, ha Elnök ur szükséges
nek látja, hogy oda menjen, legalább biztos courir lenne, és vihetne 
valamellyikünk számára felhatalmazást, ha Magyarhonból nem küld
hetnének senkit. Sardinia jó egyetértésben van a’ postával és minden 
követelésünket kész támogatni, a’ mostani külügyminister (Sardiniai) 
D e fe o ru r i  (G ib er t i  óta második) igen erélyes ember és hű barátunk. 
A’ brüsszeli congressusból nehezen lesz valami, mint a minap megírni 
bátor voltam, és S za la y  tán Frankfurtba vagy Berlinbe fog menni, ha 
ott működéseire kedvező tért lát. Még nem tudni tisztán, hogy a’ porosz 
és austriai udvarok közt kikiáltott ellenséges hangulat valóságos-e vagy 
csak masquirozott battéria a’ német egység ellen. Yalószinü, hogy kez
detben az első volt, — az utolsó napokban pedig angol befolyás által 
valóságos rupturához közel vitetett.

Francia tiszteket nem teremthettünk, az itteni kormány — mint 
T e le k y  Írja, — elnézni sem akart mitsein e tekintetben. T er ásson  nevű 
tisztet elküldtük, de az Dialában (Silesiában) beteg. Constantin igen 
ügyes genie tiszt, 100,000 frankot akar deponálva látni, és 3000 frankot
pour vouler de campagne. Annyit nem adhatunk m ert------ . Mindamellett
folytonos levelezésbe maradok vele, és tán az utolsó jó hírek következ
tében rá fogom bírni az elmenetelre (Ezt már megírtam volt tisztelt 
Kormányelnök urnák, de mint hogy most sem igen biztos a communi- 
catio, újra tudtára adom, mit mint egyáltalában a sok ismétlést e 
körülménynek méltóztassék tulajdonítani).

C sa to r iszk i  folyvást agitál mellettünk a Slavok közt. Legújabban 
ágenst küldött Horvátországba. Jó reménnyel van. Az austriai ígére
teket proclamatio által kellene paralisalnunk. Itten mindig azt vetik 
szemünkre, hogy a’ magyar kormány mért nem bocsát közre egy 
engesztelő proclamatiot a’ Horvátok és Szerbekhez. Én Írtam egy levelet 
a’ cseh (kremsieri) párthoz, mellybe megmutattam, hogy a’ mi kormá-
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nyunk ha annyit nem igér, mint az austriai, csak azért tette, mert csak 
annyit akar megigérni, a’ mennyit megadhatna. De hogy valósággal 
többet adna, azaz ő decretálta a’ nemzetiségek egyenlőségét, mi a’ 
diaetalis előjogot akarjuk csak fenntatrtani a mi nyelvünknek stb. A’ mos
tani conjuncturák közt a levél jó hatással leend, mert a’ csehek dühösek 
a’ ministerium és dynastia ellen, a lengyelek úgyis mellettünk vannak.

Fegyvert is ajánlottak volt, úgy hogy a’ gyárak risicojára vinnék 
el Magyarhonba; de az utolsó események Olaszhonba semmivé tették 
minden negotiatonkat, mert kedvezőbb feltételek alatt adhatják Olasz
honnak.

Monti ezredes, kit a’ Sardiniai kormány elnök úrhoz küldött, a 
múlt hó 9-én még Belgrádban volt, azóta tán már Magyarhonba érkezett.

Néhány újságot küldök Bromne által. Egyebek közt Schwarzenberg 
két nótáját, mi igen érdekes, de most úgy látszik máskép fogna szóllani 
a’ minister ur. Ezekből is kitetszik, hogy Palmerston nem igen jó 
egyetértésben van Austriával.

Kétséget nem szenved, hogy az országgyűlés eloszlatása után az 
elfogatások és egyéb illyféle császári kegyelmezések ki fognak osztatni. 
Mi azt fel fogjuk használni kellőképen.

Tartsa meg a magyarok istene mint óhajtja a’ haza ’s a jó ügynek 
minden barátja.

Mély tisztelettel Szaroady Frigyes.
U. I. Most veszem Splényi levelét 11-ről, a’ háború okvetlen 

15-kén fog megkezdetni.“

Correspondenza inedita del Colonelío Alessandro Monti 
nel R. Archivio di Stato Ungherese, Documenti di 1848—1849.

I. Yiddin, 10 Settembre 1849.

„Moi soussigné Ministre des affaires étrangères de la Hongrie cer
tifie avec la présente que Monsieur Alexandre Monti a été promu au 
grade de colonel dans la legion italienne par le Ministère Hongrois 
avec notification du M* le Gouverneur en date de 1 Juin 1849.

La présente lui est remise en absenca de tout document official.
Widdin le 10 Sept. 849.

Vue et certifiée.“

Le Ministre des affaires étrangères 
de la Hongrie. II.

II. Yiddin, 23. Ottobre 1849.
»107.
An Herrn Obersten Monti

Hier.
Widdin d. 234en October 849.
Durch den H. General Wisozki erfuhr ich ess eben dass heute 2 Ge

meinen der italienischen Legion, die vorgestern vor dem Consulen- 
Gebäude ein Honvéd erdolcht haben, sollten zur Aburteilung zugesendet 
werden.

Ich ersuche hiederurch H. Oberst die bezügliche Untersuchung — 
durch ein italienisch — ungarisches Gericht pflegen und mich über den 
Sachverhalt in Kenntnis setzen zu wollen.“

„107. év 849. kiadat. Oct. 20kán Widdin.“
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III. Viddin, 23 Ottobre 1849.
„Widdin 23* October 1849.

An den Herrn Ludwig Kossuth
Gouverneur.

So eben erhalte ich Ihre geehrte Zuschrift, Widdin Oktober
1849. No. 107 und habe die Ehre folgendes erwiedern.

Die 2 Gemeinen Beretta und Salotti, welche einen Honvéd er
dolcht haben sollen, sind (Gott sei es gedankt dass Er von mir diese 
Schande abgewendet hat) seit dem 18ten d. M. nicht mehr mfeiner Legion 
angehörig, sondern stehen unter dem Schutze des hiesigen österr. Con
sulats, welches seit einigen Tagen allen Spitzbuben Immunität für aller
lei Handstreich u. Verbrechen gewährt.

Für die nöthige Untersuchung des angeblichen Mordes, wird nach 
obigen Angabe ersichtlich, dass man wegen derhalben sich an den hie
sigen oesterr. Consul wenden müsse und zwar durch Vermittlung der 
türkischen Behörde, deren Pflicht es ist unsere ersönliche Sicherheit 
zu garantieren.

Ich habe die Ehre, Herrn Gouverneur mit den Zeichen meines 
tiefsten Respektes zu verharren

Ihr ergebter A. Monti.“
„An den Herrn Gouverneur 

Ludwig Kossuth

108. érk. October 23kán év 849.
Anhier.

IV. Gallipoli, 6 Dicembre 1849.
Monsieur

Monsieur le Gouverneur Louis Kossuth 
etc. — etc. — etc.

Schoum la .
Gallipoli, ce 6 Décembre 1849.

Monsieur le Gouverneur,
J’ai l’honneur de Vous annoncer que nous sommes arrivés, ici, 

le premier de ce mois, et Vous prier, en même temps, le plus tôt 
possible, de vouloir bien daigner de me donner de Vos précieuses nou
velles. Vous savez, Monsieur le Gouverneur, que si l’Europe Vous admire, 
ceux qui Vous ont connu, de près, Vous portant, un attachement filial, 
dont le souvenir ne s’effacera jamais.

Je ne sais quel est le sort des émigrations polonaises et madjares, 
depuis que j’eus la douleur de m’en séparer. Quant à ma Légion, la 
Porte paraît, à présent, tenir un langage tout différent de celui qu’Elle 
tenait à Viddin, où Elle montrait faire grand compte des corps de 
troupes venus de la Hongrie, et alla même jusqu’à leur promettre une 
existence assurée sur son territoire. On nous a fait comprendre que les 
secours du Grand Seigneur pour nous, auraient un terme, après lequel, 
on nous fournirait les frais de voyage, pour nous rendre hors de Ses 
états: mais où iront-ils et comment pourront-ils vivre tous, ces officiers 
et ces soldats qui ne connaissent d’autre métier que celui de la guerre. 
Ceux qui se font ou se feront turcs, auront tous les avantages de leur 
carrière, et ont, déjà, même obtenu de hauts emplois; et nous autres 
qui avons courageusement conservé la religion de nos pères, serons-nous 
honteusement abandonnés par ces mêmes Puissances chrétiennes, qui, 
l’honneur à part, auraient bien de hauts intérêts pour nous tendre la 
main. Voudra-t-on condamner et repousser, sans nulle exception, tous 
les émigrés, parce qu’il y a parmi eux, un certain nombre assurément 
digne de mépris. Il n’a heuresement pas encore été question d’interne-



ment pour nous. J’ai renouvelé mes instances près du Divan, qui seront 
bien appuyées par les bons offices du Baron Tecco, Ministre de 
Sardaigne, dans le but d’obtenir, au moins, une petite solde ou un 
emploi pour mes officiers, tandis que je me charge de faire accepter, 
dans les régiments Piémontais, les simples soldats et les sous-officiers.

Je Vous prie, Monsieur le Gouverneur, au nom de ces généraux 
sentiments, dont Vous avez toujours fait preuve pour mes compatriotes, 
de ne point oublier, dans Vos démarches près de Sir Stratford Canning 
et de la Porte, la Légion de Vos frères Italiens de Hongrie.

Je suis dans la vive attente d’apprendre, de Vous même, Monsi
eur, si les nouvelles concernant les Madjars et les Polonais son telles, 
à nous permettre la réalisation de ces projets, qui sous Vos auspices, 
pourraient bientôt avoir une importance et un succès incalculable.

Je profite de la généreuse bienveillance, dont Vous dignez m’ 
honeror, pour recommander, à Votre appréciation, deux hommes des 
plus illustres d’Italie pour leur patriotisme et leurs hauts talents littérai
res et politiques; le Baron Tecco, ministre de Sardaigne à Cons(tantino)ple, 
s’est très-distingué dans ces derniers temps par la sympathie, dont il 
a fait preuve, pour Votre patrie. Diplomatiquement, il n’a jamais cessé, 
même en s’exposant, plus que ne le lui permettait sa délicate position, 
pour plaider Votre cause, pendant et après la guerre, auprès des Minis
tres Ottomans, dont il possède tout la confiance. Monsieur Andrásy 
auquel il a rendu d’importants services, pourra en témoigner. Ensuite, 
son coeur généreaux et sa bourse ont toujours été ouverts a 
Cons(tantino)ple, aux besoins des émigrés hongrois, qui sont allés 
frapper à la porte de la Légation Sarde. C’est encore Lui, qui après 
la bataille de Novare m’encouragea et se mit à ma disposition, avec tous 
les moyens, en outrepassant ses instructions, de venir vers Vous.

L’autre, est Mr le professeur Christople Négri, chef de sexion (sie!) 
pour les Consulats, au Ministère des Affaires Etrangères à Turin, l’ami 
politique de Mr Azéglio Président du Conseil. Professeur à l’Université 
de Padoue, en 1848, lors de la révolution de cette ville, à la tête de 
ses étudiants, il marcha contre les Autrichiens. Profitant de son influ
ence sur les affaires du Piémont, à l’époque du Ministère Gioberti, 
l’Italie Lui doit le traité d’alliance avec la Hongrie, qui sans l’insuccés 
de la bataille de Novare, allait être conclu, par ma Mission, auprès de 
Vous. C’est Négri, qui s’était offert pour guider une Légion Dalmate 
au secours des Madjars. C’est qui étant l’âme de Mr Cerutti à Belgrade, 
a fondé ce Consulat pour mieux fixer les rapports entre les Italiens at les 
les Hongrois. Il était connu, avant la révolution, par ses écrits sur 
l’économie politique. Je crois, Monsieur le Gouverneur, que ces deux 
hommes ont bien des titres à Votre sympathie, qu’ils méritent surtout 
par leur dévouement à Votre nom. Je sais que, comme précieux souvenir, 
une seule ligne de vos mains, les rendrait heureux, j ’ose vous le pro
poser- Monsieur, pour la croix du mérite civile de la Hongrie. Il n’y a 
pas, en Europe, de tête couronnée, capable de satisfaire l’ambition de 
deux hommes si illustres, autant que vous pourriez le faire, Monsieur 
le Governeur, par l’offre d’une telle récompense. Dans ce cas, vu la déli
catesse de leur position et mon intimité avec eux, il serait prudent de 
me remettre les brévets respectifs, que je me charge de leur faire savo
ir, de Votre part.

Pardonnez, Monsieur le Gouverneur, la liberté avec laquelle je 
m’adresse à Vous, veuillez l’attribuer à l’intérêt qui m’anime pour la 
bonne cause. Quant à moi, mon bras, comme mon coeur, sera toujours 
à Vos ordres.

J’ai l’honneur d’être avec le plus profond respect 
Monsieur le Gouverneur

Votre trés-humble serviteur 
Alexandre Monti (s. k.)

DUNÁNTÚL EGYETEMI NYOMDÁJA, PÉCSETT.
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Second article.

Chapter V.

The Revanche and the Franco-Russian Alliance.
At the Berlin Congress the imminence of the German- 

Austro-Hungarian Alliance served as a good opportunity of 
promoting the idea of a Russo-French Alliance.

Already in 1874 G ortchakoff was Francophil63 like the 
Prince of Wales (afterwards King Edward VII.). His nego
tiations with President Mac Mahon prove this.64

When, however, Waddington, the French Foreign Minis
ter, approached Prince Orloff, the Russian ambassador at 
Paris for the first time officially (1877) with the plan Russo- 
French Alliance, he met with a stern rebuff.

In 1880 Freycinet presented to Prince Orloff a new 
memorandum dealing with common interests on the basis 
of which the two Governments might support each other.

No nearer approach was however achieved, owing on 
the one hand to the wisdom of Bismarck in creating the 
Alliance of the Three Emperors and on the other hand to the 
fact that Russian despotism was unable to accommodate 
itself to revolutionary France.65 Gambetta very charachteris-

63 This was observed in February 1874 by the retinue of Francis 
Joseph, on the occasion of his visit to St. Petersburg. E. Wertheimer: 
„G ráf Ju lius  A n d r á s s y  u n d  seine Z eit“ (1913) Band II. p. 116.

64 Lee: „K ing E d m a rd  V II“ (1925) I. p. 349. „Die Grosse Politik der 
Europäischen Kabinette“ I. vol. Documents Nos. 183—193.

65 In 1880 the French Government refused the extradition of a 
socialist named Hartman, who had been involved in a conspiracy 
against the Czar. Giers uttered scathing language against the French 
republicans: (.Russia cannot associate herself with such men as Grévy, 
Clemenceau, Floquet, Ferry and their rabble (canaille). „Grosse  P o l i t ik “ 
Band III. p. p. 315, 319, 324.
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tically pointed out that „the time has not yet come to occupy 
the same bed with Russia; we are at present only in the 
courting stage“.66

Freycinet’s programme remained on paper only until, 
in the wake of the revolution which broke out in Eastern 
Rumelia on account of Prince Alexander of Battenberg’s no
mination, the plans of the Berlin Congress with regard to the 
Balkans proved a failure, and thus the Russian-Austro-Hun
garian agreement also came to grief.

The aversion to revolutionary France was somewhat 
allayed in the reign of Czar Alexander III. The long desired 
change in the attitude of Russia was soon manifested on 
Jules Ferry becoming Premier, when Paul Laboulaye was 
appointed French ambassador at St. Petersburg and Baron 
Mohrenheim, Russian ambassador at Paris.

The economic campaign against Russia arising out of 
Bismarck’s pangermanic ideology served as a ground for the 
economic rapprochement of France and Russia upon which 
their political relations were built. For when Czar issued an 
ukase ordering certain dispositions seriously affecting the 
property of the Germans of the Baltic provinces, Bismarck, 
w ith a  view to protecting the interests' of these Baltic Ger
mans, retaliated by excluding Russian stocks and (shares 
from  the Germain money markets.

Upon this the Russian Finance Minister, Visnegradski, 
through the mediation of a Parisian phisician, Elie de Cyon, 
opened negotiations w ith the chief French financial institu
tions for their acceptance of the Russian mortgage bonds 
and other securities.87

The Paris Rothschilds were the first to support Russia, 
perceiving that they could thereby obtain a powerful means 
of weakening the German financial influence in Russia. A 
consortium  was quickly created in Paris which immediately 
took up all the securities excluded by Germany. The first 
issue of bonds took place on 5th. May 1887.

Dr. Cyon in his work relates68 how, through a Russian 
agent, a panslav commissioner named Katkoff, they bribed 
the „Journal des Debats“, and bought the „Nouvelle Revue“ 
as well as the „Correspondence Française“ which supplied 
60 provincial papers with news. By this means the great 
financial transaction succeeded. On December 10th. 1888 the

68 „II riy  a pas du temps de nous coucher aoec la Russie; il n’est 
que temps de commencer la cour“. Hanotaux: „Histoire de la France 
contemporaine“. Vol. IV. p. 741.

67 Elie de Cyon: „Bilan de la question financière de W ischne-
gradski“ (Paris, 1892). .

68 Elie de Cyon: „Histoire de l'Entente franco-russe.“ (Pans, 1895.)

_ _____________ __



first Russian loan for 500 million francs was closed with 
splendid results; this being followed in the new year by the 
flotation a second loan for 360 millions. By virtue of a success
ful propaganda the French capitalists were easily induced 
to invest in Russian State consols.

On the one hand the strengthening of the French idea 
of revanche through an alliance, and on the other Russia’s 
need of credit complemented each other. This was followed 
by a m ilitary entente, which brought the two parties more 
closely together, thus facilitating an alliance.

In Autumn 1888, Baron Frederiks, Russian m ilitary 
attache at Paris, made enquiries with regard to the new 
French rifle, and in 1889 he officially asked the French 
Government whether the French factories would make a 
similar model for Russia, naturally  w ith the assurance that 
the weapon should never be used against France.

About the same time, Russian engineers arrived at Paris 
for the purpose of studying the new smokeless powder.
Í hese were followed by the G rand Duke Nicholas, who 
desired information with regard to the French forces and 
at lenght the first exchange of generals was arranged.

In spite of this Franco-Russian friendship, when the 
Russo-German M utual Security Pact (expiring 18th. June 
1890) had nearly run its course, Count Suvaloff, Russian 
ambassador at Berlin, on 10th. February  1890 approached 
Bismarck with a view to an extension of the pact.

Suvaloff found Bismarck agreeable; upon which he 
returned to St. Petersburg. On 17th. March he was back 
again in Berlin with power to renew the pact for a further  
period of six years. No sooner did Suvaloff broach the m atter 
to the Chancellor than he was bluntly informed by the 
latter that he (Bismarck) was a fallen man. To this Suvaloff 
replied that in such an im portant secret affair his Imperial 
Master would prefer to abandon the idea of renewing the 
pact rather then negotiate with anyone but Bismarck. On 
20th. March Bismarck’s son, Count Herbert, reported the 
m atter to the Emperor William II. During the same night 
the Emperor sent for the Russian ambassador and informed 
him that he was willing to renew the treaty.09 The ambass
ador wired accordingly to St. Petersburg; the necessary 
documents were forthwith prepared and were on the point 
of being despatched by special messenger to Berlin. However, 
on 28th. March a surprising report was received from the

69 „Faites saooir à notre Souvera in  que  j e  suis p rê t  à en trer  d a n s  
ses nues.“ „D ie  Grosse  Po li t ik  der  europäischen  K a b in e t te .“ Band VIT.
p .  2 1 . '
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am bassador to the effect th a t unexpected  difficulties had 
arisen  on the G erm an side.70

The difficulties arose through Caprivi, the new Imperial 
Chancellor, Marschall, Under-Secretary for Foreign Affairs, 
Count Berchen, D eputy Under-Secretary, Holstein and 
Raschdau, Councillors for Foreign Affairs, misunderstanding 
Bismarck’s views, deeming the Riickv er sicherungsvertrag
to be in conflict with the spirit of the Triple Alliance and 
incompatible with the honour of Germany. Further, they 
considered Bismarck’s entire system of alliance too com
plicated for them, giving as their reason that though such 
a skilful juggler as Bismarck might play with a variety of 
balls, his successors would certainly not be capable of doing 
so, consequently it would be better not to renew the pact.

At St. Petersburg with regard to the renewal of the 
Treaty, the Russian Foreign Minister, Giers, declared on 14th 
May to Count Schweinitz, German ambassador, that it would 
be most unfortunate if the Treaty ceased to exist after the 
18th. of June. For his part he would have been satisfied if 
only an exchange of Notes could be managed between their 
respective Sovereigns. He moreover have been willing to 
renounce the secret clause of the Rückversicherungsvertrag 
w ith reference to the Dardanelles.71 72 The Russian complais
ance had a great effect on the German Ambassador who, 
in a private letter (but also officially) urgently advised 
Caprivi to come to terms with the Russians.

In  this p rivate  letter Schw einitz requested C apriv i not 
to reject the friendly hand held out by the Czar. The 
Russians had considerably lowered their pretensions. I f  a 
w ritten agreement of any kind could be concluded, then, in 
the event of a French aggression Russian neutrality might 
be relied upon for the first few  weeks at least.™ In his offi
cial report the A m bassador called the C hancellor’s special 
a tten tion  to the fact th a t i f  they come to a written agree
m ent of any kind w ith Russia, the Russian Government 
would thereby be unable to approach France, whereas if

70 Ibidem Vol. VII. p. 15.
71 „Die Grosse Politik der europäischen Kabinette.“ Band VII. pp. 

18, 31, 356.
72 „Ich halte es nicht für ratsam, die Hand, melche der Zar noch

mals ausstreckt, zurückzustossen; dagegen scheint es mir mohi möglich 
in Anbetracht der herab geminderten Ansprüche Russlands, etwas schrift
liches zu vereinbaren, welches, selbst wenn es einmal bekannt werden 
sollte, nicht gegen uns verwertet werden könnte und uns doch die 
Neutralität Russlands mindestens für die ersten Wochen eines fran- 
zösichen Angriffskrieges sichern würde.“ „Grosse Politik“ Band VII.
p. 20.



Germany reject the Russian offer, they mould be obliged to 
seek support elsewhere.'3

Count Schweinitz’ w arning however, proved to be in 
vain. The influence of Bismarck’s immediate successors on 
the young Emperor caused William II  to reject the Russian 
Alliance. This news was conveyed by the German Ambassa
dor at St. Petersburg, to Giers, the Russian Foreign Minis
ter, on 4th. June 1890.

By her failure  to renew  the M utual Security  T reaty , 
G erm any deprived herself of the possibility of a preventive 
w ar against France.

Hie M utual Security  t re a ty  w ould have afforded  an 
opportun ity  for this. W hen it ceased to exist, however, G er
m any could no longer contem plate a preventive w ar, as in 
th a t case she w ould have had Russia against her.

O n the other hand, by  the non-renew al of the M utual 
Security  T reaty , Russia had no other course left bu t to tu rn  
to France, since a t tha t tim e E ngland also was pursu ing  an 
anti-R ussian  policy. Thus it came about th a t G erm any’s 
w ithd raw al from the M utual Security  T reaty  resulted in the 
cem enting of th a t Russo-French friendship, the foundation 
of which had a lready  been so well and  tru ly  laid.

Concerning developments after the abolition of the Mu
tual Security Treaty, Baron Beyens, the Belgian minister at 
Paris, on 17th. September 1890, reported to his Government 
the very thing that Bismarck, by his great political acumen, 
had been able to prevent since 1871: „in spite of the absence 
of actual obligation, it would be difficult for the French, so 
filled with enthusiasm, to remain inactive if Russia should 
become embroiled in a European W ar“.73 74

On 23rd. July 1891, Franco-Russian friendship was sealed 
by the visit of the French fleet under Admiral Gervais, to 
Kronstadt. This event excited boundless enthusiasm among 
the French press and public. The French officers in Russia 
were feted on an unprecedented scale.

\\ ith regard to the most im portant phase of the Franco- 
Russian naval amenities, Baron Greindl, Belgian minister at 
Berlin on 1st. August 1891 wrote the following:

„Though the K ronstadt festivities m ay signify  neither an 
alliance nor even an entente, yet it cannot be doubted th a t 
it will feed the hopes of the  optim ists of both countries. It 
will accum ulate explosive m ateria l w hich certain  politicians 
w ould like nothing better than  to ignite. This rapprochem ent

73 Ib idem . Band VII. p. 17.
74 D ie  Belgischen D o k u m e n te  zu r  V orgesch ich te  des W eltkr ieges .  

Band I. pp. 316—317.
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is based sim ply upon the common hatred  of F rance and 
Russia against G erm any. Consequently  it m ust be of an 
aggressive natu re , in  spite of the pains taken  by  Russian and 
F rench politicians to m ake the w orld believe th a t the Franco- 
Russian ju n k e ttin g  m eans a second League of Peace.“75

Baron Solvyns, Belgian minister in London, likewise 
reported on 1st. August 1891, as follows:

„The T riple A lliance is in its very  na tu re  im potent, 
being lim ited to the  defensive and  carefu lly  avoiding all 
hazardous enterprises. The Franco-R ussian Alliance howe
ver, is of quite a d iffe ren t character; it will not confine 
itself to creating an  equilibrium  w ith  the other alliance, as 
if the hopes of F rance and  Russia on the basis of which 
the alliance was form ed are not to be disappointed, they  
are com pelled to be aggressive“76

O n 29th. August 1891 on the basis of the prelim inary 
d raft prepared by Laboulaye and Giers, the Russo-French 
Entente was concluded at Kronstadt. Provisionally the En
tente took the form of a letter, to the effect that if any  
member of the Triple Alliance should menace the peace of 
either Russia or France, they mould unite their forces against 
him. The Treaty consisted of two general sections. More 
amplified provisions were to be found in the m ilitary con
vention concluded immediately afterwards. Therein was ex
plained the idea of peace maintenance as set forth in the 
Treaty.

In the summer of 1892. a grand sporting festival took 
place at Nancy, at which the G rand Duke Constantine was 
present. I t was here that the m ilitary conditions of the 
Russo-French Alliance were discussed.

On 12th. August 1892 during the discussions, Ribot, 
Minister of the Interior, announced to Freycinet, Minister 
of War, that he m aintained his standpoint namely, „that 
should w ar break out between Austria and Russia or should 
they simply mobilise their forces neither France nor Ger
many would possess sufficient freedom to remain outside the 
sphere of conflict“. But he also added that „it would not 
be in the interests of France to remain excluded from this 
a ffa ir“.77

On 17th. August 1892 France concluded the M ilitary 
Convention with Russia, with the definite knowledge that

75 Die Belgischen Dokumente zur Vorgeschichte des Weltkrieges. 
Band I. pp. 330—331.

76 Ibidem pp. 332, 333.
77 Documents diplomatiques. L'alliance Franco-Russe. (Paris; Fmpr. 

Nat. 1918.) p. 84.
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in the event of an Austro-Russian conflict the time would 
have come to settle accounts with Germany.

The text of the Convention ran as follows:
..France and Russia being animated by an equal desire 

-to m aintain peace, and having no other aim than to be ready 
for a defensiv war, provoked by an attack of the forces of 
The Triple Alliance against one or other of them, have agreed 
on the following:

1. If France is attacked by Germany or by Italy suppor
ted by Germany, Russia shall employ all her available forces 
to attack Germany. If Russia is attacked by Germany, or 
by Austria supported by Germany, France shall employ 
all her available forces to fight Germany.

2. In case the forces of the Triple Alliance, or of one of 
The Powers composing it, should mobilise, France and Russia, 
at the first news of the event, and without the necessity of 
any  previous concert, shall mobilise immediately and simul- 
taneusly the whole of their forces, and shall move them 
as close as possible to their frontiers.

3. The forces to be employed against Germany will be, 
on the part of France, 1,300.000 men, on the part of Russia 
7 to 800.000. These forces will angage with all their might, so 
th a t Germany has to fight both on the East and West.

4. The staffs of the armies will cooperate at all times 
in preparing and facilitating the execution of the measures 
above contemplated. They will communicate in time of peace 
all the information relative to the armies of the Triple 
Alliance which comes to their knowledge. The ways and 
means of corresponding in time of war will be studied.

5. France and Russia will not conclude peace separately.
6. The present convention will have the same duration 

as the Triple Alliance.
7. All the clauses enumerated above shall be kept rigo

rously secret.“
On the day following the signing of the Military Con

vention, the Czar Alexander III and General Boisdeffre, 
the French commissioner m utually agreed that general mo
bilisation should be regarded as equivalent to a declaration 
of war. General Boisdeffre declared that „mobilisation is 
the declaration of war; mobilisation compels one’s neighbour 
to do the same; mobilisation involves the execution of stra
tegic transport and concentration.“ Whereto the Tsar replied: 78

78 The text of the Russo-French Convention appears in the D o c u 
ments diplomatiques. UAlliance. Franco-Russe. (Paris: Impr. Nat. 1918.) 
p. 92. ♦ ’



„It is thus th a t I understand  it.“70 G eneral Obrontchef'f also 
took this view, though he stated : „There is however one th ing  
th a t d isturbs me — D irectly  you have got the Convention 
signed, w ill you not be inclined to precip ita te  events and 
s tart a w ar?80

W ith regard  to the shifting  of w ar-responsibility , on 
10th. A ugust 1892, G eneral Boisdeffre subm itted to the 
F rench W ar M inister a proposition, in Point 4 of which he 
stated  as follows:

„A general m obilisation against A ustria or Ita ly  w ould 
place us in the light of the aggressor before all Europe; con
sequently  our situation w ith regard  to the neutrals would 
be a d ifficu lt one. If, however, a fte r tak ing  suitable p recau
tions we should p lay  a w aiting game while G erm any m obi
lised, then she w ould ap p ear as the aggressor, subject to all 
the d isadvantages of th a t position, while F rance and Russia 
would stand forth  as peace-loving nations compelled to fight 
in self-defence.“81

Such an elaborate scheme of conduct against the C entral 
Powers would, if p roperly  carried  out, render in terventions 
impossible if once Russia or F rance were to mobilise. Moreo
ver, by  compelling G erm any to take the first step, the French 
and  Russian Allies w ould free them selves from  the odium  of 
causing the war.

F reycinet was not blind to the fact tha t R ussian m obilisa
tion would m ean a European  w ar. Each of R ibot’s successors 
at the Foreign O ffice founded their foreign policy upon this. 
The reason w hy they  supplied  Russia so freely  w ith  loans 
(from 1892 to 1914 they  rem itted  22 m illiard  francs), was 
th a t Russia should be in a better position w hen the time 
came to cast the dye in favour of war.

It was the task  of the Russo-French Alliance to a tta in  78 * 80 81

78 „Je lui ai fait remarquer que la mobilisation c'était la décla-
ration de guerre; que mobiliser c ét ait obliger son voisin ä en faire 
autant; que la mobilisation entrainait l'exécution des transports straté- 
giques et de la concentration.“ Documents diplomatiques. L'Alliance 
franco-Russe. (Paris: Impr. Nat. 1918.) p. 95.

80 Ibidem No. 53 note.
81 Que faire une mobilisation générale contre V Autriche et 

Vltalie seules c est se donner en Europe Je róle d’agresseurs et se créer 
une situation difficile ois-ä-vis des neutres quen attendant au con- 
traire, tout en prenant ses précautions, que ce sóit VAllemagne qui 
mobilise, c est eile qui assume le role d’agresseur avec tous ses incon- 
oénient, tandis que la Russie et la France ont montré jusqu au bout teur 
désir de conseroer la paix et affirmé leurs intentions de défemioe 
pure." Documents diplomatiques. LAlliance Franco-Russe. (Paris: Impr. 
Nat. 1918.) p. 68.
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political aims w hich could not be realised except by  the 
arb itram en t of a European war.

This was substan tia ted  a t the time by  the envoys of 
neu tral Belgium.

W hen in August 1895 the Russian fleet paid  its re tu rnv isit 
to Toulon, Baron Beyens, w riting  under date 50th. October 
1895, stated on this subject as follows:

„A fter this visit very  little doubt rem ained (i. e., in 
the French mind) th a t a union of the two peoples w ould be 
brought about, and above all th a t the great m ilita ry  strength 
of these two Powers w ould be com bined for common action 
against G erm any and  her allies.“82

A few days previously (25th. O ctober 1895) Baron 
G reindl had declared:

„There is not a single F renchm an bu t entertains the idea 
of revanche. Some desire it im m ediately; others prefer 
w aiting un til the hour is more propitious; bu t nothing is 
more universal than  the h a tred  against G erm any, whom 
the French will not forgive for becoming as pow erful as 
F rance form erly was and  as Russia desires to be. The cry  
of the Parisians „Vive la Russie!“ is identical w ith the cry 
,,A Berlin!“ of 1870. The French hope that the Tsar, either 
w ith  or against his will, will one day  help them  to regain 
their lost territo ry . The Toulon visit decreased the security  
of European peace, while it increased French jingoism .83

The list of Russo-French agreem ents from 1891 onw ards 
is as follows:

1. August 29th. 1891. The political agreement.
2. August 8—9th. 1899. Renewal of the above.
5. A ugust 17th. 1892. M ilitary convention, ratified  on 

Ja n u a ry  14th. 1894 and extended, supplem ented and comple
ted from  tim e to tim e at the m utual conferences of the 
Russian and  the F rench  m ilitary  staffs, convened at ever 
shorter intervals, and annually  from 1906.

4. Ju ly  16th. 1912. N aval convention, followed, sim ilar 
to the m ilitary  convention by  m utual conferences of the 
respective naval staffs in the years 1912, 1915, 1914.

It m ay be seen from  the m inutes of these m ilitary  con
ferences th a t G erm any was to be a ttacked  upon two fronts.

France joined the Double Entente in order to recover 
Alsace-Lorraine, while Russia's motive was to check the Bal
kan ambitions of Austria-Hungary, or rather to realise her 
own far-reaching designs in the Balkans.

82 Die Belgischen Dokumente. Band I. pp. 394—395.
83 Die Belgischen Dokumente. Band I. pp. 386—387.
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After the creation of the Russo-Frencli Alliance as Gooch 
puts it, „the period of nightmare of coalitions began to take 
concrete shape“. From this time forward Europe was divi
ded into two armed camps, and had already entered upon 
the path which led straight to the cataclysm of 1914.84

When on 3rd. December 1893 the Belgian minister in 
London, Baron Solvyns, reported to his Government that the 
Triple Alliance wich was created for defensive purposes and. 
the preservation of peace, was going to ruin, while on the 
other hand the Franco-Russian Alliance with its bold aggres
sive tendency was increasing in strength and truculence from 
day to day,85 86 he summed up the situation in a manner that 
undoubtedly set forth the real facts.

With regard to A ustria-Hungary, when Delcassé was 
French Foreign Minister, he, as early as 1899, contemplated 
dissolving the D ual Monarchy on the death of Francis Jo
seph and he wished to utilise the Russo-French Alliance for 
this purpose also.80

(To be continued.)

84 Gooch: „History of Modern Europe“ (1923) pp. 186—187.
85 Die Belgischen Dokumente. Band I. pp. 386—397. „La triple 

alliance qui a été fondée* dans un but défensio et en veu de garantir 
le maintien de la paix, tend à se dissoudre; l'alliance franco-russe, au 
contraire, qui est franchement agressive, se resserre chaque jour et de
vient de plus en plus menaçante.

86 Dickinson: „International Anarchy“ (1926) p. 108.



A háborús felelősség kérdése.
I I I .  A f e l s z á m o l á s .

1 9 1 1 - 1 9 1 4 .

Magyarország' megcsonkítása.
A cári orosz diplom ácia kezdettől el volt határozva, hogy 

a  m ásodik Balkáji Szövetséget az elsőnek sorsára ju tta tn i 
nem engedi és ezért azt egyenesen a m onarchia ellen irá n y í
to tta, m elynek délszláv terü lete it Szerbiának, rom án terü le
teit pedig R om ániának ígérte oda.

B árm ennyit ír ta k  is a v ilágháború a la tt és u tán  M agyar- 
ország felelősségéről és bűnösségéről a háború felidézésében, 
a  felelősséget és bűnösséget a tám adással együ tt M agyar- 
ország oldaláról a cári Oroszország, Szerbia és Rom ánia k o r
m ányaira  vetik  azok a titkos okiratok, am elyek világosan 
m u ta tják , hogy e három  korm ány  a világháború előtt, béke 
idején, M agyarország terü letén  osztozkodott, am inek elérése 
kizárólag háború  ú tján  volt biztosítható.

M inden további nélkül nézzük m agukat az okiratokat, 
m elyeknek érthető ta rta lm át semmivel sem szükséges kiegé
szíteni.

Griesinger báró belgrádi német követnek 1912. november 
12-iki jelentése szerint Hartwig orosz követ akként nyilat
kozott, hogy „Oroszország Szerbiából egy szláv elővédet akar 
alkotni, melybe Bosznia Hercegovina és Magyarország déli 
részei bekebelezendők lesznek. Románia saját érdekei ellen 
cselekednék, ha híven kitartana Ausztria-Magyarország mel
lett. Mert adott esetben csak kezét kell kinyújtania, hogy 
Erdélyt elvehesse.“

Szaszonov orosz külügyminiszter 1913. m ájus 6-dikán, az 
első Balkán-háború befejezése u tán azt írta  H artw ig belgrádi 
orosz követnek, hogy „Szerbia még csak első részét tette meg 
történelmi ú tjának  és hogy végső célját elérje, még egy re t
tenetes küzdelmet kell megvívnia, mely létét is kockára teszi. 
Szerbia ,ígéretföldje1 a jelenlegi Ausztria területén fekszik, — 
mondja meg ezt a szerbeknek.“

A pétervári szerb követ május 13-dikán táviratilag jelen-
29*
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te tte : „Szaszonov ism ételten azt m ondotta nekem, hogy a 
jövőre készüljünk , m ert A usztriától sok terü lete t fogunk 
kapn i.“

D ard bukaresti francia ügyvivő 1913. december 2-diki 
jelentése szerint Spalaikovich szerb delegátus a bukaresti 
békekonferencián fennhangon azt a kijelentést tette, hogy 
„Bulgáriának Szerbia és Románia mögé kell állania és őket 
segíteni, hogy nemzeti álm aikat Ausztria-Magyarország rová
sára megvalósíthassák.“

Bethmann Hollweg belgrádi német ügyvivő 1913. szep
tember 6-diki jelentése a belgrádi angol követnek azon nyilat
kozatát közli, hogy a szerbek öntudata fenyegető módon 
növekszik. Három-négy év alatt a monarchia felbomlásával 
és Oroszország segítségével a monarchia délszláv területeinek 
megszerzésével számolnak.

W aldburg gróf bukaresti ném et ügyvivő 1913. szeptem ber 
16-diki sz inajai jelentése szerint Sebeko orosz és Blondel b u k a 
resti francia  követek élénk tevékenységet fejtenek  ki abban, 
hogy a rom án közvélem ény figyelm ét Erdélyre tereljék.

Tschirschky bécsi német nagykövet 1913. december 
9-diki jelentése szerint D um aine bécsi francia  nagykövet azt 
ajánlotta Jovanovics bécsi szerb követnek, hogy „Szerbia 
engedje át Bulgáriának Isztip és Kocsana területeket azon 
ígéret ellenében, hogy Bulgária is támogatni fogja Szerbiát 
Ausztria-M agyarország szerb területeinek megszerzésében.“

Pasics szerb miniszterelnök 1914. február 16-diki jelen
tése Péter szerb királyhoz Miklós orosz cártól történt fogadá
sáról (február 2.) a monarchia elleni közös fegyverkezést ille
tőleg.

W aldhausen bukaresti német követ 1914. március 12-iki 
jelentése arról, hogy Tardieu András francia  hír lan író buka
resti előadásán a hallgatóságot a monarchia rom ánlakta vidé
keinek megszerzésére biztatta.

A felhozott, és a háború befejezése óta nap fényre  kerü lt 
h ivatalos okiratok eléggé b izony ítják  azt, hogy a cári Orosz
ország a m onarchia délszláv és rom án területeit, tehát 
M agyarország déli és keleti részeit Szerbiának és Rom ániá
n ak  ígérte oda.

A felelősség a világháború felidézéséért e szerint a cári 
O roszországnál keresendő, m ely béke idején háború t készített 
elő és abból haszonra szám ított.

Szarajevó. A háború kirobbanása.
A cári Oroszország a szabad kéz elnyerésétől, tehát 

1911-től kezdve soha egy pillanatra sem állott meg a háború 
felé vezető végzetes úton és szerb és román szövetségeseinek 
tett ígéreteit 1914. tavaszán beváltani törekedett.
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Az 1914. feb ruár 21-dikén II. Miklós cár elnöklete a la tt 
m egtarto tt orosz koronatanácson Szaszonov külügym iniszter 
úgy nyilatkozott, hogy a tengerszorosok csak európai háború 
á rá n  szerezhetők meg és hogy ebben a háborúban  Szerbia 
m inden erejével A usztria-M agyarország ellen fog fordulni. E 
szerint a tám adást Oroszország in d ítja  meg, Szerbia pedig 
a  m onarchia erőinek lekötésével tám ogatja .

Ezen az alapon indult meg Oroszország lázas katonai fel
készülése a háborúra, melynek részletei márciustól kezdve 
már a csapatszállításokra is kiterjedtek. 1914. június 13-dikán 
Szuhomlinov orosz hadügym iniszter a Birseoija V jedomoszti 
hírlap ú tján  az egész világnak bejelentette, hogy „Oroszország 
készen van és Franciaországnak is készen kell lennie."

A kijelentés idején II. Miklós cár egész családjával útban 
volt Konstanza felé, hogy Románia fegyveres tám ogatását 
biztosítsa. Erről a konstanzai találkozásról jelentette Bronsart 
von Schellendorff őrnagy, bukaresti német katonai attaché 
1914. június 19-dikén, hogy „egy gróf A praxin folyton a jelen
levő vezérkari tisztekkel beszélgetett és azt mondotta nekik, 
hogy Románia egy-két év alatt orosz segítséggel Erdély b ir
tokába ju that", míg ugyanakkor Szaszonov maga mondta el 
június 24-dikén a cárhoz intézett jelentésében, miszerint egye
nesen megkérdezte Bratianu miniszterelnököt az iránt, hogy 
„milyen lesz Románia m agatartása egy orosz-osztrák-magyar 
fegyveres konfliktus esetében.6'

Szaszonov még ennél is tovább ment, mert június 16-dikán 
Bukarestből gépkocsin Brassóba vitte Bratianut és megmu
ta tta  neki azt a földet, melyet Oroszország fegyveres támoga
tásával a jelzett konfliktus esetén megszerezhet. Erről Berch- 
told gróf hivatalos átiratban értesítette Tisza István gróf 
m agyar miniszterelnököt.

Két héttel a konstanzai találkozás u tán  a fegyveres 
konflik tus okát a szarajevói m erénylet a ha ta lm ak  aszta lára  
dobta.

H a el is tek in tenénk attól, hogy az elm ondottak a lap ján  
Oroszország fegyveres felkészülése, a konstanzai ú t és a sza
rajevói m erénylet között szerves és kétségbevonhatlan k a p 
csolat van-, a m erénylet részletei m aguk is m egerősítik, hogy 
az az orosz korm ány tud táva l m ent végbe.

Az áldozat Ferenc F erd inánd  trónörökös, a b a lk án 
háborúk  óta erősen exponálta  m agát a szerb hatalm i törekvé
sek ellen és benne annak  az osztrák hatalm i po litikának  ve
zetőjét vélték félism erni, ak inek  tervei között Szerbia meg
semmisítése az első helyen állott, b ár a novibazári szandzsák 
átengedése és a szerbektől tö rtén t m egszállásának meg nem 
akadályozása, ennek ny íltan  ellene m ondott, az agg uralkodó,
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Ferenc József pedig a békének m inden áron való fen n ta rtá 
sára tö rekedett és ezt ellenei sem vonták  kétségbe.

Növelte az ellene irányu ló  hangulatot, m ely a szerbeknél 
bosszúvá fejlődött és am ely bosszút H artw ig  belgrádi orosz 
követ n y iltan  élesztette, hogy a trónörökös 1914. jún ius 11—13. 
konopisti kasté lyában  Vilmos ném et császárral találkozott, 
hogy ott állító lag  Szerbia megsemmisítése irán t á llapod tak  
meg és hogy onnan indu lt el a  boszniai hadgyakorlatokra, 
m elyek Szerbia ellen irányu ltak . M ióta Vilmos császár diplo
m áciai k ísérő jének  hivatalos ira ta i nap fényre  kerültek , ny il
vánvalóvá lett, hogy K onopistban semmiféle m egállapodás 
nem tö rtén t és abban  senki sem kételkedett, hogy a boszniai 
hadgyakorla tok  védelm i és nem  tám adó jellegűek voltak, 
m ert a tám adást Belgrád felől várták .

Ez a tám adás abban nyilvánult meg, hogy a trónörökös 
június 28-dikán Szarajevó utcáin gyilkos merényletnek esett 
áldozatul. A merénylet szerzőit elfogták és ekkor kiderült, 
hogy azok részben a Narodna Odbrana nagyszerb egyesület 
tagjai, mire a bécsi korm ány a felelősségre vonás idején ezt 
az egyesületet választotta vádiratának középpontjául.

Hogy ez a tényá llásnak  nem  felelt meg és hogy a felelős
ség hol volt keresendő, azt egy évtizeddel azu tán  a szerbek 
m aguk m ondották  el.

Sztanojevics belgrádi professzor m unkája 1923-ban 
Ferenc Ferdinánd meggyilkolásáról, valamint Jovanovics 
akkori miniszternek visszaemlékezései 1924-ben drámai erővel 
rántották  le — akara tuk  ellenére — a világ előtt a leplet arról 
az eseményről, mely a háborút kitörésre segítette. Szerintök 
és a velük kapcsolatban azóta megjelent kiegészítések alap
ján  a következő módon á llíthatjuk  össze az eseményeket:

A balkánháborúk óta Szerbia figyelme Ferenc Ferdi
nánd ellen irányult, kit a Fekete kéz nevű titkos szervezet el 
akart tenni a láb alól. A szervezet élén Dimitrievics D ragutin 
ezredes, a szerb vezérkar hírszerző osztályának főnöke, a 
szerb hadseregnek egyik legképzettebb és legnépszerűbb 
a lak ja  állott, ki mint fiatal hadnagy 1903-ban részt vett S án 
dor k irálynak és családjának meggyilkolásában. Akkori had
nagytársa, Tankosics őrnagy, kit az osztrák-m agyar diplo
máciai iratok megneveztek, csak a fegyverkezelés begyakoro- 
lásának technikai m unkáját vezette. Dimitrievics akciójáról 
a szerb korm ány és a belgrádi orosz követség egyham ar tá jé 
kozva voltak, utóbbi részéről H artw ig az egész akciónak 
védője volt. Dimitrievics ezredes boszniai szerb fiatal embe- 
.reket (Csabrinovics, Grabez és Princip) fogadott fel a 
merénylet végrehajtására, kiket Tankosics őrnagy és Cigano- 
vics szerb államvasúti tisztviselő begyakoroltak és fegyve
rekkel lá ttak  el. Jovanovics visszaemlékezéseiben elmondja,
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hogy a dolog a szerb minisztertanácsban 1914. m ájus óta 
többször szóba került és Pasics miniszterelnök június elején 
közölte, hogy bizonyos egyének Szarajevóba készülnek, hogy 
a június végén odaérkező Ferenc Ferdinánd trónörököst 
meggyilkolják. Jovanovics elmondja, hogy mikor a merénylet 
után, június 28-dikán délután a szerb miniszterelnökség tele
fonja megszólalt, — Jovanovics akkor a választási körúton 
levő Pasics miniszterelnököt helyettesítette, — m ár tudta, 
hogy a szarajevói eredményt fogják vele közölni, am int való
ban úgy is volt. Maga is tud ta  ezek után, miért nem tudta el
viselni a hőséget azon a rekviemen, amelyet Ferenc Ferdi- 
nándért az osztrák-m agyar követség kápolnájában tarto ttak  
és amelyen Jovanovics helyettes miniszterelnök a szerb kor
m ány képviseletében megjelent és semmi titkot nem csinál 
belőle, hogy e hőség okát saját lelkiismeretében ta lálta meg. 
Az orosz követség felelőssége abban állott, hogy az orosz 
attaché Dimitrievics ezredessel együtt dolgozott, megszerezte 
az orosz kormány jóváhagyását és a célra nagyobb összeget 
adott át Dimitrievicsnek. Az egészet végül m agának D im itri
evics ezredesnek tragédiája egészíti ki. Amidőn Pasics minisz
terelnök 1916-ban, Szerbia megszállása után, Ausztria- 
Magyarországgal külön békét akart kötni, úgy vélte, hogy 
ennek legnagyobb akadályát a szarajevói merénylet képezi 
és Dimitrievicset a merénylet megszervezése m iatt Szaloniki- 
ban hadbíróság elé á llítta tta  és agyonlövette. H artw ig orosz 
követtel együtt, ki még a merénylet előtt elhalt, Dimitrievics 
ezredes vitte sírba mindazokat a részleteket, melyeknek el
titkolása Pasicsnak és barátainak érdekükben állott.

H a m indebből, m it ezidő szerint m egállap íto tt és az egész 
világon sehol meg nem cáfolt' tényá lladéknak  kell elfogad
nunk, semmi sem volna igaz, úgy a szerb korm ányt akkor is 
felelőssé tenné az, hogy a m erénylet m egtörténte u tán  sem a 
m aga elhatározásából, sem A usztria-M agyarország követelé
sére, sem pedig szövetségeseinek tanácsára  semmiféle vizs
gálatot nem rendelt el, osztrák-m agyar hatóságoknak szerb 
terü leten  való nyom ozását pedig m egtagadta. M ikor egy bécsi 
táv ira t Ciganovics le ta rtóz ta tásá t kérte, az a hivatalos válasz 
érkezett, hogy Belgrádban ilyen nevű em ber nincsen, m ert 
Ciganovicsot a fővárosból eltávolíto tták . Amig a m erénylők 
börtönben pusztu ltak  el, D im itrievicset kivégezték, Tankosics 
pedig elesett, addig Ciganovics egyedül élvezte a vállalkozás 
gyüm ölcseit azon a birtokon, m elyet a korm ány neki Üszküb 
m ellett ju tta to tt.



4 5 6

A hatalmak a háború előtt.
A háború kitörésének részleteit a diplomáciai levelezés 

csak egyoldalúan világítja meg; azt a háborúban résztvevők 
belső körülm ényeinek ismeretével kell kiegészítenünk.

A cári Oroszország nyíltan a háborúra készült és fegy
verkezésének ellenhatásaként a Zweibund  hatalm aira is a 
fegyverkezés szüksége nehezedett. Oroszország és Német
ország állami berendezésükben autokratikus alakulatok vol
tak  és hova-tovább a Zweibund  területén csak egyes kisebb 
alakulatokban m aradt meg a parlamentárizm us. Ausztria- 
Magyarország élén egy agg uralkodónak nagy tekintélye és 
hatalm a volt az egyetlen, amely mindkét állam ra kihatólag 
az 1867-ben lefektetett dualizmus szellemében a monarchiát 
összetartotta. O sztrák császárságában a parlam entnek nem
német többsége volt, a korm ány adm inisztratív hivatallá ala
kult át, a parlam ent épületét katonai kórházzá rendezték be, 
a nem-német ezredek javarésze lassankint az ellenség tábo
rába szökött: emberi erő nem volt többé, mely Ausztria álla
miságát a fennálló keretek között fenntartani képes lett 
volna. Ez a szétbomlás keltette az ellenség köreiben azt a be
nyomást, hogy az egész monarchia szétesik, mert szemmellát- 
hatólag M agyarországnak is külön igényei voltak. Ennek elle
nére azonban meg kell állapítanunk azt, hogy a Magyar 
királyság a monarchia felét alkotta, mely politikailag egysé
ges, parlam entáris alakulat volt és amelyben egy hatalmas 
többség élén az államügyeket Tisza István gróf vitte. Az az 
egység és akarat, amely a m agyar államban megnyilvánult 
akkor, mikor az orosz tám adás özönével szemben lábát meg
vetette, tette csak lehetővé azt, hogy az O sztrák Császárság 
félhold alakú teste Magyarországhoz simulva egyáltalában 
megmaradt, amint Magyarország elbukásakor bomlott szét 
csak Ausztria-M agyarország is, mely az orosz hódító törek
véseknek ú tjában  volt. A szétbomló részeknek egyetlen sze
rencséjük az volt, hogy akkor már a cári Oroszország sem 
létezett, mert ellenkező esetben Oroszország nyugati határát 
az Adriáig előre tolta volna.

Franciaországban a belpolitikai reformok helyett 1911. 
óta egyre inkább a külpolitika kötötte le figyelmét és 
Poincaré korm ányának legfontosabb eredménye a németelle
nes francia-orosz szövetségnek támadásszövetséggé való á t
alak ítása volt. Amidőn 1913. januárban  az orosz kormány 
pénzbeli támogatásával a köztársaság elnöki székébe került, 
első tette a németellenes Delcassénak pétervári nagykövetté 
való kinevezése volt; első elnöki üzenetében Franciaországot 
háborúra kész fegyveres hatalom nak nevezte; első törvény- 
javaslatában rendkívüli katonai hitelt kért és félmilliárd
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frank  katonai befektetést közölt a kam arával;első elismeré
sét pedig Izvolszkijtól kapta, ki Szent András-kereszt orosz 
rendjelét vitte neki. Oroszország kívánságára határoztatta el 
a Joffre vezérkari főnök és vezérlő tábornokok bevonásával 
m egtartott katonai tanácskozáson, 1914. március 4-dikén a 
hároméves katonai szolgálatot; a parlam ent pénzügyi bizott
sága viszont ugyanezen a napon a félmilliárdos pótliitel 
negyedrészét törölte. A kormány nagy erőfeszítéssel szavaz
ta tta  meg július 19-dikén a hároméves katonai szolgálatot és 
a 300 millió frankos póthitelt, de ugyanakkor 200 millió fran 
kos deficitet m utatott ki, a francia katonai missziónak az 
orosz hadgyakorlatokról való visszatérése u tán  770 millió 
frank deficitről adott számot, november végén pedig 1300 
millió frank kölcsönt kért a kam arától, mely erre leszavazta 
nemcsak a Barthou kabinetet, de Doumergue és Ribot kor
m ányait is, pedig ez utóbbi a legnagyobb francia neveket 
egyesítette. Az 1914. m ájusi választás radikális-szocialista 
többséget adott és a radikális Yiviani Renét emelte ha fa
lomra. ki azonban már júniusban 800 millió frank kölcsönt 
kért, júliusban pedig 5*2 milliárd aranyfrankos költségvetést 
szavaztatott meg és Poincaré elnökkel együtt utazott Péter- 
várra.

A brit kormány nagyarányú flottapolitikájával volt el
foglalva, de javaslatait a konzervativ felsőház egym ásután el
vetette, sőt 1915. december 17-dikén 56 korm ánypárti kép
viselő jelent meg Asquith miniszterelnök előtt, hogy a flotta- 
terhek ellen tiltakozzanak. Az adm iralitás első lordja, C hur
chill Winston csak az 1914 január 27-dikén kabinettanács
ban engedett és az 53 millió fontos flottaköltségvetésből más
fél millió fontot törölt, egy hónappal később azonban már 
2'5 millió font póthitelt kért. A brit közvélemény határozottan 
háborúellenes hangulatot m utatott; Írország talpig fegyver
ben állott és a polgárháborútól sem riadt vissza, hogy magát 
függetlenítse; az Y. György király elnöklete alatt megtartott 
alkotmányos békítő konferencia július 23-dikán eredm ény
telenül oszlott szét és a kormány bizonytalan sorsnak nézett 
eléje, melyből csak a háború kitörése rántotta ki.

Tisza István gróf és a szerb ultimátum.
A szarajevói m erénylet az európai h a ta lm akat három  cso

portra  szakíto tta  szét.
A Zweibund  hatalm ai, A usztria-M agyarország és a 

Német Birodalom Szerbia felé tek in tettek , am elytől Ferenc 
Ferdinand m eggyilkolása m iatt elégtételt vártak , am it súlyos 
tak tik a i h ibának  kell tek in tenünk, m ert Szerbia csak végre
hajtószerve volt Oroszországnak. U gyanebbe a súlyos h ibába
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esett, ami a fenti előzmény után még súlyosabban ítélendő 
meg, Conrad vezérkari főnök, midőn a monarchia haderejé
nek jelentékeny részét Szerbia ellen irányította, holott, a 
tám adás a monarchia ellen Oroszország felől jött.

Anglia és F ranciaország korm ányai jobban  ism erték a 
helyzetet és tu d ták , hogy a béke és háború kérdése Péter- 
váro tt dől el.

A harm ad ik  csoport O laszország vezetése a la tt semleges
ségének b iztosítására  vagy a kellő időben való beavatkozásra 
figyelt.

Ha ebben a világításban lépünk közelebb a monarchia 
közös kormányzatához, akkor a tételt akként á llíthatjuk  fel, 
hogy a közös miniszterek és a vezérkari főnök Szerbia meg- 
fenyítését követelték, Tisza gróf magyar miniszterelnök 
viszont a szerb háborút az orosz tám adás veszélye miatt elle
nezte. Ami a részleteket illeti, meg kell említenünk azt, hogy 
a merénylet elkövetésekor Tisza gróf geszti birtokán tartóz
kodott és csak július 1-én volt alkalm a Bécsben Berchtold gróf 
közös külügym iniszterrel értekezni, aki Szerbia megfenyíté- 
sének tervét közölte vele. Tisza gróf erre még Bécsben aznap 
megírt felterjesztésében az uralkodóhoz fordult és erélyesen 
szembeszállt a szerb háború gondolatával, melyért a felelős
ségben való osztozkodást Magyarország részéről megtagadta. 
H angja erélyes és határozott volt: ,,Berchtold gróffal szem
ben semmi titkot nem csináltam belőle, hogy ezt végzetes 
hibának tartanám  és a felelősséget egyáltalában nem oszta
nám. Először is eddig nincsen elegendő tám pontunk arra, 
hogy Szerbiát felelőssé tehessük és a szerb kormány esetle
ges békés nyilatkozata ellenére ezen állammal háborút pro
vokáljunk. Az elgondolható legszorosabb locus standival ren
delkeznénk, az egész világ előtt békebontóknak tűnnénk fel 
és egy nagy háborút kezdenének a legkedvezőtlenebb körül
mények között.“

Berchtold gróf erre felülről igyekezett Tiszára hatni és 
július 2-dikán Ferenc József ú tján  Vilmos császárhoz for
dult. A levél másolatát ugyan Budapestre is elküldötte, midőn 
azonban Tisza megjegyzései Bécsbe érkeztek, a levél már ú t
ban volt Berlin felé, hol a császár és tanácsadói július 5-dikén 
megígérték tám ogatásukat, jú liu s  6-dikán Bethmann Hollweg 
német birodalmi kancellár táviratban közölte Tschirsehky 
bécsi német nagykövettel a casus foederis vállalását és 
Berchtold gróf csak ezek után tarto tta meg július 7-dikén a 
közös miniszteri értekezletet, melyen a Szerbia elleni fellépés 
kérdésével foglalkoztak. Tisza gróf ekkor a magyar korm ány 
nevében sajnálatosnak nevezte azt, hogy a Szerbia elleni 
tám adás ügyét Berlin elé terjesztették és kijelentette, hogy 
„ahhoz hozzájárulni soha sem fog.“ Az ülés végén tiltakozó-



sának, mellyel valam ennyi résztvevő között egyedül á llo ttT 
Ő Felsége elé való terjesztését kérte és ezt jegyzőkönyvbe 
vétette. Á llásfoglalását jú liu s 8-dikán b enyú jto tt felterjeszté
sében ekként indokolta meg: „Nem voltam  abban  a helyzet
ben, hogy ehhez a tervhez egész terjedelm ében h o zzá já ru ljak ; 
beható  m egfontolás u tán  a felelősséget a Szerbia ellen jav as
la tba  hozott fegyveres tám adásért nem  oszthatom /'

Midőn az 1918-diki osztrák forradalom után a bécsi tit
kos levéltár zárai felpattantak, a szocialistáknak első dolguk 
volt felkutatni és napvilágra hozni azokat a bizalmas ak tá 
kat, melyek a háború kitörésére vonatkoztak. így jelent meg 
1919-ben az ú j osztrák vörös könyv, mely Tisza gróf fenti 
aktáit közzétéve, Magyarországot meglepetésszerűen a hábo
rú t ellenző államok közé állította. Ezzel azok a támadások, 
melyeket az ellenséges propaganda éppen Tisza ellen szórt, 
összeomlottak ugyan, de csakham ar ú j irányban indult meg 
a vád és azt hányta szemére, hogy a július 14-diki második 
közösminisztertanácsban Tisza is a háború mellett szavazott.

A közölt jegyzőkönyv szerint valóban így történt és ez 
volt, amint a jelenlevők mondták: Tisza gróf megtérése, és 
amint az ellenség mondotta: Tisza gróf gyengesége és front
változtatása.

Tisza jellemét ismerve, közelebbi vizsgálat alá kell ven
nünk e második vádat is, hogy elhatározásának indokát meg
ismerjük. Azt hiszem, nem tévedünk, ha Tisza elhatározását 
az orosz veszedelemben keressük. Tisza nem akart háborút 
Szerbiával és július 14-dikén is kikötötte azt, hogy szavazatát 
egyedül a szerb állam bekebelezéséről való lemondás ellené
ben adhatja oda, mibe a minisztertanács nagyon nehezen és 
feltehetőleg azért ment bele, hogy a magyar miniszterelnök 
szavazatát biztosítsa. Tisza biztos volt benne, hogy a szerb 
háborút Oroszország lavinaszerű tám adása fogja követni és 
hogy M agyarországnak m ár nem afölött kell döntenie, hogy 
Szerbia ellen háborút akar-e vagy nem, hanem afölött, hogy 
az orosz támadással szemben a jogos önvédelem fegyveréhez 
nyúl-e vagy leteszi a fegyvert, jú liu s  14-dikén Tisza gróf az 
orosz hódítás ellen a fegyveres védekezéshez adta szavazatát. 
Megkönnyebbítette azt Németország azon ígérete, hogy ebben 
(a védelemben Magyarországot fegyveres erővel támogatni 
fogja. Tisza nem lett volna Tisza, ha az önvédelem pillanatá
ban a lemondást választja, mint az ellenséges propaganda 
szemére hányja. Tisza gróf még ennél is többet tett. Ő nem 
Tschirschky és nem Vilmos császár tekintélyére hallgatott, 
de mikor Conrad az oroszoktól, kikkel szemben elkésett, ve
reséget szenvedett és a német segélynyújtásnak semmi jelét 
nem látta, maga utazott a német főhadiszállásra és oíyan 
eréllyel követelte az ígéret beváltását, hogy azt Vilmos csá-



szár csupán abban az esetben tagadhatta volna meg, ha erre 
pozitív ígéret hiányzott volna. Mivel az megvolt, kénvtelen 
volt a nyugati frontot megnyitva, ígéretét beváltani. Tisza 
István mindvégig következetes m aradt: a háború ellenzésé
ben is, a tám adás elől való ki nem térésben is.

Kitérésével annak az orosz előkelőségnek ú tjá t könnyí
tette volna meg, ki a megszállandó Magyarország helytar
tó jaként Budapest elestére várakozott.

jú lius 14-ike u tán  szabaddá lett az út az osztrák-magyar 
ultim átum  előtt, melyet július 23-ikán Belgrádban átadtak.

O tt mindenki tudta, hogy háború lesz és a kormány az 
ország belsejébe költözködött; azt azonban kevesen tudták, 
hogy a szerb korm ánynak július 25-ikén átadott válasz- 
jegyzéket Párisban Berthelot Fülöp, a francia külügyminisz
térium főtitkára fogalmazta meg és Vesznics szerb követ 
ú tján  küldötte Belgrádba; ugyanaz a Berthelot, aki 1913-ban 
az orosz kormánytól a francia sajtó megvesztegetésére ki
u talt pénzalapot Poincaréval és Tardieuval együtt szét
osztotta.

O roszország elhatározása .
Még kevesebben tudták azt, hogy július 24-én a béke 

és a háború sorsa is eldőlt. Eldőlt pedig abban a formában, 
hogy az orosz korm ány az 1911-ben megindított kezdemé
nyezést befejezve, a fegyveres leszámolás mellett határozott.

Ekkor folyt le II. Miklós cár elnöklete alatt az az orosz 
minisztertanács, mely azon benyomások után, melyeket az 
előző este hazautazott Poinceré francia köztársasági elnök 
hátrahagyott és melyek épen Paléologue francia nagykövet 
em lékiratai alap ján  igen mélyek és felbátorítok voltak, és 
azon megbeszélések után, melyek a gyilkossággal vádolt 
szerb korm ányt a monarchia ellen még jobban alátám asz
tották, a mozgósítás mellett határozott. Figyelembevéve. azt, 
hogy az orosz katonai utasítások szellemében a mozgósítás 
egyenlő volt az ellenségeskedések megkezdésével és a hábo
rúval. Oroszország a kockát eldöntötte. Magától értetődik 
az, hogy a mozgósítás elhatározása (nem elrendelése) egy
részt a birodalom egész területére vonatkozott, másrészt pe
dig épen úgy irányult Ausztria-Magyarország, mint a Német 
Birodalom ellen, mely a causus foederist elvállalta. Poincaré 
kijelentése szerint Oroszország háborús döntése Francia- 
ország részére is háborús döntést jelent, ami alig jelentett 
mást az európai háborúnál.

Csupán egyet nem szabad elfelejtenünk, ami körül
belül a legfontosabb. Azt, hogy július -27-én az osztrák- 
m agyar ultim átum  még le sem já rt és a szerb kormány még



nem válaszolt. Az orosz kormány tehát olyan ügyletbe avat
kozott, amelyhez jogi fogalmak szerint semmi köze nem 
volt. Az a tény, hogy két idegen állam között fennforgó 
ügyletbe a birodalom egész fegyveres erejével szólt bele, azr 
orosz kormány háborús elhatározását m utatja, mellyel a 
világháború felidézéséért járó felelősségnek egész súlyát 
magára vette.

A július 24-diki orosz minisztertanács jegyzőkönyvének 
eredetije az amerikai Hoover W ar L ibraryban található.

Az orosz mozgósítás elvi elhatározása és parancsszeríí 
elrendelése között már 24-én megindultak a csapatszállí
tások a nyugati határok felé, m iáltal az orosz haderő Conrad- 
dal szemben, ki még csak a Szerbia elleni mozgósítás tervén 
dolgozott, végzetessé válható előnybe került.

A francia kormány felelőssége mindenesetre abban álla
pítható meg, hogy a maga elhatározását az orosz mozgósí
táshoz fűzte és ez utóbbira biztatást nyújtott, az angol kor
mányé pedig, hogy az orosz mozgósítás ellen nem tiltako
zott és azt megállítani sem törekedett.

Franciaország fehér lap ja Oroszországra nézve ilyen
formán súlyosabban esik a latba annál a fehér lapnál, melyet 
Németország július 5-én a m onarchiának adott, pedig a fran
cia kormány Berthelot ú tján  már aktív  részt vett a mo
narchia elleni akcióban. Midőn a szerb hadüzenet július 
29-én az orosz mozgósítási parancsot maga u tán  vonta, 
Oroszország már hat nap óta lázas készülődésben volt, úgy
hogy a háborús gépezet működésbe hozása után ezt csak a  
lefolyt intézkedések szentesítésének lehet tekintenünk.

A francia kormány július 29-én közölte Pétervárral, 
hogy szerződési kötelezettségeit teljesíteni fogja.

Ennek a döntésnek a tudatában Szaszonov orosz külügy
miniszter az elhatározott döntés szellemében vitte tovább az 
ügyeket és ez képezi a vörös fonalat a diplomáciai levelek 
ezreiben, melyek e napokból megjelentek. Szaszonov tudván 
azt, hogy a kormányok tárgyalásai folytán közvetítések és 
békítések fognak történni, már július 24-én körtáviratban 
közölte Oroszország külső képviselőivel, miszerint „ha Szent 
Pétervárott bármiféle mérséklő akció történnék, azt előre 
el fogom utasítani“. Midőn közölték vele a július 14-diki 
közös minisztertanácsi határozat alapján, hogy az osztrák
magyar kormány Szerbia területi épségét nem fogja érin
teni, július 50-dikán azt a választ adta, hogy ezt a nyilat
kozatot nem tartja  kielégítőnek.

Háborús elhatározását még jobban jellemezte az, hogy 
már július 26-dikán a román korm ányt csatlakozásra és 
Erdély elfoglalására szólította, holott, július 26-dikán
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Ausztria-M agyarország Oroszországgal békés viszonyban 
volt. A követelést nap-nap mellett m egújította és július 
50-dikán a bukaresti orosz követhez intézett hivatalos táv
iratában Bratianu miniszterelnöknek Erdélyt egyenesen fel
kínálta, 31-dikén pedig erre vonatkozó fegyveres támoga
tását ígérte meg.

M ikor B ratianu  — a szemben álló erők a rán y á t nem 
ism erve — a gyors elhatározástól vonakodott, Poincaré a rra  
kérte  Izvolszkijt, vegye rá  korm ányát, hogy Rom ánia közre
m űködését E rdély  odaígérése á lta l m indenáron szervezzék 
meg. B ra tianu  a jelentések tanúsága  szerint hajlandó  volt a 
közrem űködésre, csak B ulgáriátó l félt és annak  tám adása 
ellen kért garanciát.

M indezek a la p ján  m egszűntnek tek in th e tjü k  azt a vádat, 
hogy a v ilágháborút M agyarország idézte fel és a közölt ok
ira tok  a la p ján  e váda t a cári Oroszország korm ányára há 
r ít ju k  át, am ely béke idején  a m onarchia fegyveres felosz
tásá ra  törekedett.

M indenesetre hibás tak tik a  volt A usztria-M agyarország 
ko rm ánya  részéről el nem  fogadni Tisza grófnak  azt a 
jav asla tá t, hogy Szerbia m egfenyítése irán t háború  helyett 
diplom áciai tá rgya lást kezdjenek, m ert a szerb háború az 
orosz háború t vonta m aga u tán . Ennek a lap ján  term észete
sen tak tika ilag  nem  volt helyesnek m ondható, hogy Tisza 
gróf á lláspon tja  ellen a ném et birodalm i korm ány hozzá
já ru lá sá t szerezték meg, m ert ezzel Ném etország a diplo
m áciai tárgyalások  bevezetése helyett a háború m egindí
tása  irán t ado tt fehér lapot.

Bűnös volt a cári orosz korm ány abban, hogy a hábo
rú t évek óta gondosan előkészítette és A usztria-M agyarorszá- 
got olyan helyzetbe hozta, hogy Szerbia fegyveres m egfe
nyítése m ellett kellett határoznia. Bűnös volt abban, hogy a 
szarajevói m erényletet megelőzőleg és követőleg, béke ide
jén, Szerbiát Dél-M agyarország, Rom ániát E rdély  fegyve
res m eghódítására  uszította. Bűnös volt abban, hogy am ikor 
A usztria-M agyarország Szerbiát meg a k a rta  fenyíteni, m in
den előzetes ellentét nélkül, békés időkben, a m onarchia 
ellen egész haderejének  m ozgósítását ha tározta  el, abban a 
tudatban , hogy a m ozgósítás egyenlő a háborúval.

Bűnös volt a francia  korm ány abban, hogy m iu tán  az 
orosz m ozgósítást a háború válla lására  való kötelezettségnek 
ism erte, F ranciaországot szabad elhatárpzásától m egfosztotta 
és a franc ia  nép sorsát az orosz háborús p á rt kezébe tette le.

Bűnös volt az angol korm ány abban, hogy az orosz moz
gósítást teljes erejével nem á llíto tta  meg.



A nyugati hatalmak csatlakozása.
Poincaré francia köztársasági elnök tudatában volt 

annak, hogy az orosz mozgósítás a francia-orosz katonai 
megállapodások alapján a háborút jelenti és ennek ellenére 
július 29-dikén közölte Izvolszkij orosz nagykövettel, hogy 
az orosz mozgósítást tudomásul veszi és a causus foederist 
elvállalja. így Franciaország volt az első európai hatalom, 
mely hivatalosan kijelentette, hogy háborúba vonul. H adat 
nem üzent ugyan, mert ahhoz a parlam ent hozzájárulása 
volt szükséges, de Izvolszkij már július 29-dikén jelentette 
Szaszonovnak, hogy a francia korm ány a közvélemény há
borúellenes állásfoglalását is meg fogja gátolni és július
31-dikén a háborúellenes mozgalom vezérét, Jaurès János 
szocialista pártvezért két órával, hogy A ivianit a háborútól 
való visszalépésre kérte, meggyilkolták; a gyilkost a bíró
ság később felmentette.

A francia kormánytól kiadott hivatalos sárga könyv a 
titkos aktákat nem közölte és a francia közvélemény meg
tévesztésére törekedett.

Németország évek óta tisztában volt azzal, hogy a fran
cia-orosz szövetség két fronton való védekezésre fogja szo
rítani és ezért a német vezérkar évek óta készen tartotta 
Moltke és Schlieffen vezérkari főnökök haditervét, amely 
Francia- és Oroszország fegyveres tám adására vonatkozott. 
Ebben a beállításban a Zweibund  hatalm ai közül a német 
haderő Franciaország ellen tám adott és Oroszország ellen 
védekezett, amely védekezésben Ausztria-Magyarország had
erőinek támadással kellett résztvenniök. Amíg tehát Német
ország egész fegyveres erejével Franciaország ellen vonult, 
Ausztria-Magyarország egész fegyveres erejének Orosz
ország ellen kellett vonulnia. Mindazok az ismeretlen körül
mények. amelyek ezt a felvonulást megzavarták, a Zwei
bund  védekezésére bénítólag hatottak. Ilyenek voltak: az 
átvonulás a semleges Belgiumon és Anglia fegyveres beavat
kozása, Olaszország semlegessége és Szerbia fegyveres meg
támadása.

Anglia beavatkozása Belgium semlegességének a néme
tektől történt megsértésének címe alatt, voltaképen azonban 
azon angol-francia megállapodás következtében követke
zett be, melyet Grey Eduárd külügyi állam titkárnak 1912 
november 22-dikén C'ambon Pál francia nagykövethez inté
zett magánlevele tartalm azott. Ezen magánlevélről miniszter- 
társainak sem volt tudomásuk, s ha igen, úgy a brit kor
m ány felelőssége súlyos abban az irányban, hogy azok csak 
egyes miniszterek voltak, mert a miniszterek nagy része a 
levél felolvasása után lemondott; a látszat szerint kezdet-
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ben Grey sem tulajdonított a levélnek akkora jelentősé
get, amilyenre az emelkedett, ebben az esetben azonban 
francia szövetségeseinek, ellenkező esetben pedig az angol 
közvéleménynek adott okot arra, hogy eljárását súlyos kri
tika tárgyává tegyék.

Amidőn a korm ányt 1913 március 10-dikén az alsóház
ban megkérdezték afelől, hogy a közhit szerint Anglia külső 
kötelezettségeket vállalt, Asquith miniszterelnök röviden azt 
válaszolta: „mondhatom, hogy ez nem igaz“. Midőn 1914 
április 28-dikán az alsóházban hasonló kérdés hangzott el, 
Grey egyszerűen Asquith idézett válaszára utalt, sőt ezt egy 
harm adik eset alkalmával, 1914 június 11-dikén is megismé
telte. Az angol közvéleményt e szerint észrevehetőig nyug
talanította, hogy a korm ány esetleg titkos kötelezettségeket 
vállalt és hogy az 1911 júliusi háborús incidens komolyabb 
formában megismétlődik. A megnyugtatások azonban rövid 
életűeknek bizonyultak, mert G reynek 1912 november 
22-diki kötelezvénye nem azért volt a francia kormány 
kezében, hogy az e kötelezvényt akkor, amidőn Oroszország 
haderői már a határ felé vonultak és a megtámadott Német
ország figyelme, a francia támadás ellen védekezve, nyugat 
felé fordult, minden rendelkezésre álló erővel be ne vál
tassa.

Amidőn Cambon észrevette, hogy Grey visszariad a fele
lősségtől, hogy Angliát háborúba vigye, július 50-dikán 
figyelmeztette őt a levélre, melyet másfél év előtt hozzá inté
zett; hozzátette, hogy Franciaország az orosz mozgósítás 
m iatt semleges nem maradt, Angliának tehát be kell vál
tani kötelezettségeit. U gyanakkor Poincaré francia köztársa
sági elnök Bertie párisi angol nagykövetet figyelmeztette 
Grey levelére és ez volt az oka, hogy Grey a mérséklésre és 
közvetítésre alkalm atlanná lett, mert minisztertársainak, a 
parlam entnek és az angol közvéleménynek tudta nélkül 
Franciaországgal fegyveres kötelezettséget vállalt, amely
nek beváltására Párisból figyelmeztették.

Ekkor szakadt meg az a tárgyalás is, mely a brit és né
met kormányok között a Haldane-misszió meghiúsulása óta 
egyes gyarm ati kérdésekben folyam atban voltak és az a 
másik tárgyalás, amely Belgium semlegessége felől folyt. A 
német korm ány idegenkedett attól, amit a német hadvezető
ség követelt és Anglia semlegessége fejében le akart mon
dani a belgiumi átvonulásról, ami a háború befolyására 
döntő hatást gyakorolt volna. Poincaré azonban ennek a lehe
tőségnek a fonalát elvágni és Greyt saját levele alapján be
avatkozásra bírni törekedett. Amidőn július 30-diki kettős 
dem arsára választ nem kapott, 31-dikén egyenesen V-



György angol királyhoz fordult és figyelmeztette őt minisz
terének ígéretére. Grey erre a július 51-diki m inisztertanács
ban végre bem utatta kérdéses levelének másolatát, ami ért
hető feltűnést keltett.

Hogy magát leplezze, még július 31-dikén Párisban és 
Berlinben a korm ányoknak Belgiummal szemben követendő 
politikája iránt érdeklődött, de mielőtt még a válaszok be
érkeztek, Cambon sürgetésére augusztus 2-dikán Francia- 
országnak német támadás esetére fegyveres támogatást ígért. 
Anglia beavatkozása tehát nem a belga beavatkozás, hanem 
az 1912-diki levél alap ján  adott ígéret következtében kö
vetkezett el.

Erről az ígéretről sem tudott a közvélemény és ezért 
fogadta Grey megváltásként a Belgiumhoz intézett német 
ultim átum  hírét és augusztus 3-dikán, épen az alsóház ka
pujában Albert belga király segélykérő táviratát. Grey most 
a ház tapsai között biztosította Belgiumot Anglia támoga
tásáról és felolvasta 1912-diki levelét, amit el nem titkol
hatott, mert Viviani francia miniszterelnök ugyanakkor a 
francia kam arában is felolvasta és a nyilvánosság előtt kö
vetelte Anglia szám lájának kiegyenlítését. A különbség a 
két aktus között az volt, hogy Grey a levélnek a katonai 
együttműködésre vonatkozó részét, amely kifogás alá eshe
te tt volna, nem olvasta fel, úgyhogy az általa bem utatott és 
a parlam enti jegyzőkönyvben leközölt szövegből a záradék 
hiányzik. Amidőn e m iatt a háború befejezése után kérdőre 
vonták, azzal védekezett, hogy a kezében levő szöveget el
felejtette tovább olvasni.

A francia kormány nem a védekezésre volt kíváncsi, 
hanem a támogatásra. Ez a támogatás pedig elkövetkezett 
akként, hogy a brit kormány, korona, parlam ent és a nem
zet egymás után kénytelenek voltak magokra venni Grev 
magánlevelének kötelezettségét és augusztus 4-dikén éjfél
kor Anglia és Németország között hadiállapot állott elő.

Anglia beavatkozása szabta meg Olaszország m agatartá
sát is. Itália tagja volt a hármas szövetségnek, de évtizedek 
óta együtt haladt Angliával, másfél évtized óta pedig tagja 
volt annak a földközi tengeri érdekcsoportnak, melyben 
Franciaország és Spanyolország Marokkót, Itália Tripoliszt, 
Anglia Egyiptomot szerezték meg. Köztudomású, hogy Sir 
Rennell Ródd római angol nagykövet volt az, ki július 
31-dikén folytatott kétórás megbeszélésén vette rá San 
Giuliano marchese olasz külügym inisztert a semlegességre, 
mire az szövetségeseinek a szerződési kötelezettségek be
váltására vonatkozó követelését elutasította. A párisi Maiin 
másnap este már lángbetűkkel hirdette Páris utcáin, hogy
líá b o ró s  felelősség  5 0



466

O laszország a küzdelem ben semleges m arad, mire d 'A m adé 
tábornok  hadteste az olasz ha tá rró l Elszász felé vonult, hói 
6-d ikán  m ár M ühlhausent szállotta meg.

A bécsi korm ány O laszországban és Rom ániában lá tta  
szövetségrendszerének déli pilléreit, bőkezűen ígérvén az 
o laszoknak Szavoia francia  tartom ány t és Tunisz gyarm atot, 
a  rom ánoknak pedig Besszarábiát. Ezeket azonban előbb el 
ke lle tt volna venniök attó l a szövetségtől, m ely a központi 
h a ta lm akná l nagyobb erővel rendelkezett és ezért ta lá ltak  
R óm ában és B ukarestben könnyebben m eghallgatásra azok 
az ígéretek, m elyek A usztria-M agyarország olasz és rom án 
terü lete ire  vonatkoztak. Term észetesen úgy Olaszország, 
m in t Rom ánia korm ányainak  azon eljárása , hogy a szerző
désileg fennálló  kötelezettségek teljesítését m egtagadták, 
nem zetközi jogilag és etikailag  egyform án súlyos elbírálás 
a lá  esett.

A m onarchiának  meg kellett elégednie Szerbia letörésé
vel, am it Olaszország és Rom ánia azért néztek oly nyuga
lom m al, m ert jól tu d tá k  azt, hogy C onradnak  gyors m enet
ben kell északra sietnie, ha Bécs és B udapest orosz m egszál
lásá t lehetetlenné a k a rja  tenni.

Mert a háború egész felépítésében az indító és lökő erő 
a cári Oroszország maradt. A hatalm ak felelőssége tehát 
onnan ered, amikor 1905-ben az orosz korm ánynak egész 
Kelet-Európa ügyeiben szabad kezet adtak. Amíg a brit 
korm ány a diplomáciai form ákat m egtartani törekedett és 
amíg a francia korm ány fegyveres előnyomulását Afrikára 
korlátozta, addig Oroszország 1911-ben a háború magvát 
Európában ültette el. Poincaré felelőssége abban áll, hogy a 
kedvező alkalm at Németország leverésére akarta felhasz
nálni, Grey Eduárdé pedig, hogy a háborús veszedelem ellen 
szándékosan semmit sem tett, holott szövetségeseire gyako
rolt erkölcsi és politikai nyomásával a háborút elháríthatta 
vulna.

Horváth Jenő.



Vegyes közlemények. — Divers,

A n g o l  í r ó k  M a g y a r o r s z á g r ó l .

1 8 4 8 - 1 8 6 7 .

Nyolc olyan angol utazót ismerünk, kik az 1848-tól 1867-ig terjedő 
időben hazánkat felkeresték és itt nyert benyomásaikat könyvalakban 
is kiadták.

Közöttük a viszonyok alapos ismerete és pártatlansága által P a t 
t e r s o n  A r t h u r  „The Magyars“ című munkája áll első helyen (1869).

Patterson Arthur (1835—1899) walesi ember volt és a cambridgei 
egyetemen szerzett bölcsészetdoktori fokozatot. Magyarországot 1865—67. 
több ízben beutazta, huzamosabb ideig tartózkodván Győrött, Pesten, 
Szegeden és Debrecenben. Munkája révén a Magyar Tudományos Aka
démia és a Kisfaludy Társaság kültagjaik sorába választották. Több 
magyar regényt fordított angolra (Jókai: Uj földesúr, Gyulai: Egy régi 
udvarház utolsó gazdája), tőle valók Dallos angol nyelvkönyvei. „The 
Magyars“ című munkájának előszavában azt mondja, hogy tisztán a 
magyarság iránt való érdeklődése hozta Magyarországba.

P a to n  A n d r á s  A r c h i b a l d  (1811—1874), egy edinburghi kereskedő fia, 
sokat utazott keleten, melyek befejeztével belgrádi konzullá lett, 1846-ban 
Sir Robert Gordon bécsi angol nagykövet mellett nyert nem-hivatalos 
alkalmazást, kinek megbízásából Magyarországot több ízben beutazta. 
Később raguzai angol konzullá lett. Magyarországgal T h e  G o t h  a n d  th e  
H u n  (London 1851) című munkájában foglalkozik, nagy rosszakarattal, 
ily értelemben tudósítván az angol sajtót. Munkája valószínűleg osztrák 
hivatalos támogatás mellett jelent meg.

P r i d h a m  K á r o l y  K o s s u t h  a n d  M a g y a r  L a n d  o r  P e r s o n a l  A d v e n t u 
r e s  d u r in g  th e  W a r  in H u n g a r y  című munkájában (London 1851) nagy' 
jóindulattal tárgyalja Magyarországot, melyet délfelől közelített meg. 
Magyarbarátságának köszönhette, hogy Haynau 5000 forint díjat tűzött 
Pridham fejére.

A n s t e d  D .  T. (1814—1880), a londoni King’s College professzora 
geológiai kutatás céljából utazta be Erdélyt és utazását külön könyv
ben is megírta: A s h r o t  t r i p  to  T r a n s y l v a n i a  in th e  s p r in g  1862.

B o n e r  K á r o l y  (1815—1870) a Thurn-Taxis hercegi családnál két év
tizeden át nevelői állást töltött be, később a Daily Mail londoni hirlap 
bécsi tudósítója volt. A hercegi család ajánló leveleivel jött Magyar- 
országba, hol felületesen nyert ismereteit és kritika nélkül elfogadott 
értesüléseit jóindulattal foglalta össze művében, melynek címe: T r a n 
s y l v a n i a ,  i ts  p r o d u c t s  a n d  p e o p le  (London 1865).

Valamennyi között Pridham beszél Magyarországról a legnagyobb 
elragadtatással és a magyar kérdés fontosságától áthatva jegyezte meg 
a magyar kérdésről: „the all absorbing Hungarian Question-sacred to 
every Briton.“

I. A  n e m z e t i s é g i  k é r d é s t  Paton akként véli megoldhatónak, hogy 
a z  osztrák kormány telepítsen Magyarországba minél több németet,

30*
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hogy azok a magyar lakosságot kiszorítsák, vagy beolvasszák. A romá
nok nem voltak felelősek az erdélyi kegyetlenkedésekért, mert csupán 
feljogosítva érezték magukat, hogy a hunok által okozott károkat meg
torolhassák; Erdély nyelvének románnak kell lennie (!). A tótok fő
városa Pozsony, amely remélhetőleg nemsokára leveti a magyar zomán
cot és egészen tót jellegűvé lesz; magas kultúrájú szláv lakossága már 
akkor űzte a mezőgazdaságot, mikor még Körösi Csorna Sándor sem 
tudná megmondani, hol tanyáztak a magyarok (!). Szerinte kár volt a 
művelt szászságot az erdélyi unió végrehajtása által egy félbarbár nép
pel összekötni (!).

Ansted nem vonja kétségbe a románok római eredetét, de Boner 
hozzáteszi, hogy a románok úgy vannak a római eredettel, mint a gaz
dag barbár, aki aranyai mellé ősi címert keres. Szerinte rosszul teszi az 
osztrák kormány, ha a hivatalt nem vállaló magyar helyett ezzel a tőle 
minden tekintetben távol álló keleti néppel tölti meg hivatalait. Erős 
fegyelem talán megfékezné, de a jobbágyság alól való hirtelen felsza
badulás teljesen kizökkentette őket. Különösen érdekesnek találja, hogy 
a szász inkább megtanul magyarul, mint a magyar németül és a régi 
erdélyi fejedelmek és magyar királyok igazságérzetét a szász kiváltsá
gokkal szemben mint korukat megelőző engedékenységet dicséri.

Patterson szerint „a nemzetiség fogalmát nem kell összetéveszteni 
a faj vagy nemzet fogalmával; nem jelent ez szükségképen közös fizikai 
eredetű összeséget, mint az előbbi, sem egyforma politikai institúciót, 
mint az utóbbi. Beszélünk zsidó fajról és néger fajról, jóllehet nincs 
néger nemzet, a zsidó nemzet pedig régen megszűnt létezni. Beszélünk 
azonkívül svájci nemzetről, jóllehet nincsen svájci faj. A magyarságra 
vonatkozólag az olvasónak figyelembe kell venni, hogy létezik magyar 
faj, magyar nemzetiség és magyar nemzet.“ A magyarság szupremá- 
ciája minden elnevezésben megvan; így pl. az erdélyi szászok „Deutsche 
Ungarn“-oknak nevezik magukat. A szórványos nyelvterületek magya
rázata szerinte az, hogy a törökök által elpusztított vidékekre idegen 
nyelvű telepesek kerültek, a kiknek még nem volt idejük az uralkodó 
népfajhoz asszimilálódni, mert az uralkodó hivatalos nyelv eddig a la
tin volt és a népnyelv átalakulása nem volt fontos, másrészt a nemze
tiségek gyűlöletét szító mozgalom csak később lépett életbe.

A román a magyart vagy gyűlöli, vagy imponál neki. Patterson 
azt hiszi, hogy idővel, békés intézmények útján lehetséges lesz a ma
gyart a nemzetiségek nyelvévé tenni, bár román községet még nem lá
tott elmagyarosodni, legfeljebb szerbet. Szerinte a nyugati egyházhoz 
tartozó magyartól több intelligenciát lehet várni, mint az orthodox ro
mántól, mert bár van protestáns román község is, hol a pap magyarul 
prédikál, de a nép a szomszéd község román pópájához jár tanácsért.

II. Az alkotmány terén különösen a jobbágyságnak Angliában már 
régen meghaladott intézménye adott alkalmat számos megjegyzésre. A 
Times levelezője azért állott mellénk, mert az osztrák hatóság Nagyvá
radon bebörtönözte; Pridham, kinek még útlevelet sem akartak adni, 
nem titkolta el az osztrák hadsereg csúfos vereségeit és megvetéssel be
szélt Jellachichról és csapatairól, melyeknek gyorsasága mindig a futás
ban nyilvánult meg; ő említette meg azt is, hogy az erdélyi román ke
gyetlenkedések osztrák tisztek vezetése alatt mentek végbe és hogy ezek 
a tisztek résztvettek a rablott holmikban való osztozkodásban is.

Boner szerint az osztrákoknak nem kellene a magyarokat ezek 
szokásait nem ismerő idegenekkel adminisztráltatni. Ugyanő a jobbágy
rendszert az angol farm-bérletrendszerrel hasonlítja össze; csupán az 
képezvén különbséget, hogy míg az angol jobbágy pénzzel, addig a 
magyar jobbágy robottal, tehát természetben fizet.

Patterson szerint a magyar állam 1848 előtt 52 vármegye konföde
rációja volt.

A protestáns angol utazónak, amilyen Patterson volt. fc'ltünt a.
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Máriás lobogó, mely még a protestáns Kossuth seregeinek zászlóján is 
ott volt; amint hogy az apostoli szent korona is valláskiilönbség nélkül 
legszentebb volt minden magyar embernek. Szerinte „egy lelkes katlic- 
likusnak Magyarország a Szent István, Szent Imre. Szent László és a 
cseh huszitákat leverő Korvin Mátyás birodalma. Ezen birodalom kon- 
stitileiójának palládiuma a szent korona, melyet angyalok hoztak le az 
égből és egy pápa adományozott első királyunknak, akinek a római 
katliolikus egyház tagjának kell lennie. A protestáns viszont jogos büsz
keséggel tekint a XY 1. és XVII. század hősies küzdelmeire, amikor a pro
testánsok ügye szerves összefüggésben volt hazája alkotmányos szabad
ságával, a Bocskaiak, Bethlenek és Rákócziak neveivel.“

A török hódoltság meghosszabbította nálunk a középkort, de viszont 
a Porta segítségének volt köszönhető, hogy Magyarország nem jutott 
Csehország sorsára.

Szerinte a magyar nemzet belpolitikai életének legfontosabb rész
letei a megyegyűléseken játszanak le, melyeknek apró gerillaharcai 
jobban védik a magyar alkotmányt, mini bármely hadsereg. A válasz
tott megyei tisztikar létjogosultsága ellen a független bíráskodás szem
pontjából lehet nagyon szót emelni, de ezzel szemben a választási moz
galmak erősen szítják az érdeklődést az ország sorsa iránt. Pattersonnak 
feltűnik, hogy a franciák és németek hasonló kísérletekkel szemben mi
lyen apathiát tanúsítanak.

Államformánk sértetlen fennállásának talpköve az, hogy a neme
sek tántoríthatlanul ragaszkodtak előjogaikhoz és hogy a megyei admi
nisztrációban — a centralizációtól való félelmükben — nem adtak helyet 
soha semmiféle újításnak. A jobbágyság felszabadítása viszont a nemes
ség részéről másrészt óriási áldozattal járt, ami azt bizonyítja, hogy so
kat gúnyolt nemességünk mégis bírt fogékonysággal az új és humánus 
eszmék iránt.

III. Erdély — legjobban vonzotta az angol utazókat, akik között 
egy sem volt, aki Erdélyt ne látta volna.

Boner egyenesen Svájchoz hasonló turista inváziót jósol Erdély
nek. — Ansted a római emlékeket kutatta. — Patterson Skóciával ha
sonlítja össze. Ha — szerinte — Erdély citadella, úgy a nagyromán gon
dolatot meggátló várőrség a székely.

IV. Az összbii odalom kérdésében — Paton határozott bűnt lát a 
magyarság függetlenségi törekvéseiben, mert azok a monarchiát szét
darabolják. Szerinte Ausztria nem adhat alkotmányt minden félbarbár 
népnek, míg a Haynaut dicsőítő Patonnal szemben Patterson a magya
rok mellé áll. Ansted sajnálná a monarchia feldarabolását, mert várnak 
tekinti a pánszlávizmus ellen, amelynek van európai jogosultsága, míg 
szerinte a magyarságnak nincsen. Boner elismeri, hogy az osztrák minisz
terek sok hibát követtek el velünk szemben, de az osztrák miniszterek 
legnagyobb nehézsége a magyarok büszkesége, bátorsága és hajlítha
tatlansága.

Ezzel szemben Patterson igen helyesen azt állapítja meg, hogy a 
különbség Ausztria és Magyarország között abban nyilvánul meg, hogy 
a magyarság súlypontja Magyarországon van, Ausztria német lakos
ságáé pedig Ausztrián kívül, a Német Birodalomban, mi által a mérleg 
serpenyője Magyarország felé hajlik. A különbség viszont a jogi és a 
tényleges helyzet között az, hogy sem a magyarok szerint perszonális 
unió, sem pedig az osztrákok szerinti valóságos unió nem fedi a való
ságot, hanem egy „tertium quid“ létezik.

Y. A forradalom közelsége miatt valamennyi angol utazót foglal- 
koztatia, de felfogásaik lényegesen eltérők voltak.

Az osztrákok által megtévesztett Paton a mozgalmat rosszakarattal 
es a kicsinyesség mértékével ismerteti, aki Kossuthot kommunizmussal 
vádolja meg, Batthyány Lajos gróf kivégzését pedig jogosnak nevezi,
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mert a monarchiát megtámadta. Szerinte a forradalom csíráit az egyházi 
és municipális rendszerben uralkodó nemzeti fanatismus nevelte és táp
lálta; minden igaz hazafi utálattal gondol a „reform“ és „konsíitució“ 
jelszavakra (!). Ezzel az osztrák kormány szolgálatában álló propa
gandairattal szemben Pridham azt mondja, hogy orosz és osztrák szol
gálatban álló olasz tisztek ingok alatt Kossuth képét hordozták.

Alapjában véve tehát az angol utazók véleménye Magyarország
ról kedvező volt — az egy Patonét kivéve, amelyet szemmelláthatólag 
Bécsben sugalmaztak és jutalmaztak.

Dr. Szilágyi Ágota.

Az eg y sé g es  Ném etország,

A XIX. század történelmének egyik legjelentősebb eredménye Né
metország egységének megalkotása volt.

A régi Németország, a Német-Római Szent Birodalom ugyanis, 
amely a középkor óta fennállott és Napoleon háborúi következtében 
megszűnt (962—1806), nem volt egységes állam, hanem az államoknak 
hosszú sorozata, melyeknek száma a széttöredezés tetőpontján három
százra rúgott és amely apró államoknak száma még a birodalom felosz
lásakor, 1806-ban is több volt harmincnál. A császári méltóságot viselő 
Habsburgok már két évvel előbb, 1804-ben felvették az osztrák császári 
címet, amely intézkedésnek eredetileg az volt a lényege, hogy a császári 
címet a nagy háború viharaiban megmenthessék, de aminek az ered
ménye az lett, hogy a Habsburgok az osztrák császárságban azokat a 
tartományaikat is egyesítették, amelyek addig sohasem tartoztak Né
metországhoz, de nem is voltak németek. Amikor a bécsi kongresszus 
1814—15-ben a német kérdést rendezte, kitűnt, hogy nem csupán az 
osztrák császárnak vannak nem-német tartományai, de másrészt német 
tartományai vannak olyan külföldi fejedelmeknek is, akiknek egyébként 
Németországhoz semmi közük nem volt. így Hannoverban az angol ki
rály uralkodott, Schleswig-Holsteinban a dán király, Luxemburg pedig 
Hollandiához tartozott. A bécsi kongresszus tehát akként rendezte a 
német kérdést, hogy Németország belső ügyeinek intézésében idegen 
fejedelmeknek is döntő szót biztosított és ez mindenesetre legfőbb aka
dálya volt annak, hogy az egységes Németország létrejöjjön.

A német fejedelmek és államok egyike sem merte felállítani azt a 
követelést, hogy egységes német nemzetállamot alakítsanak és így tör
tént, hogy az 1815-ben megalkotott Német Szövetség, az u. n. Deutscher 
Bund csupán a német államoknak és kormányaiknak szövetkezése volt, 
német császár nélkül, német parlament nélkül és német nemzeti politika 
nélkül. Élén állott elnöki minőségben az osztrák császár, ki a német 
államok képviselőinek, akik azonban nem a néptől választott képvise
lők, hanem a német kormányoktól küldött delegátusok voltak, tanács
kozó helyül az osztrák birtokban levő frankfurti Thurn-Taxis palotát 
jelölte ki, annak védelmére pedig rendesen egy tiroli vadászzászlóaljt 
tartott Frankfurtban. A császár maga sohasem jelent meg az üléseken, 
hanem az elnöklést a frankfurti osztrák követnek engedte át, aki a kö
vetséget a Thurn-Taxis palotában rendezte be. Azt mondhatjuk tehát, 
hogy a Német Szövetség parlamentje osztrák elnöklet és védelem alatt 
osztrák területen tanácskozott.

A helyzet annál zavarosabb volt, mert az osztrák vezetés ellenére 
Németország nem volt osztrák államalakulat, sőt annak Ausztria csupán 
jelentéktelen kis részét alkotta. Igaz, hogy Bécsben azzal akartak úrrá 
lenni Németország fölött, hogy az egész Habsburg Birodalmat belép
tessék a Német Szövetségbe, ezt azonban a németek magok akadályoz



ták meg. mert idegen uralom alá kerülni nem akartak. így a legjobb 
államjogiászok sem tudták megmondani, hogy Németország, amelynek 
alkotmánylevelét egy európai kongresszus alkotta meg, vájjon olyan 
államnak tekinthető-e, mint amilyen Anglia vagy Franciaország volt. 
A franciák végül is egy érdekes kísérletet tettek arra, hogy ezt meg
tudhassák és hirtelen elhatározással francia követet neveztek ki a Né
met Szövetséghez. A válasz még érdekesebb volt, mert a németek a kö
vetet nem viszonozták, tehát Németország mint egységes állam nem 
képviseltette magát az idegen udvaroknál; a francia követre nézve pedig 
határozatiig kimondották, hogy őt úgy kell tekinteni, mintha Francia- 
ország királya nem a német birodalomhoz, hanem a frankfurti városi 
tanácshoz küldötte volna.

Természetesen így csak a fejedelmi udvarok gondolkoztak, ame
lyek előjogaikat féltették, de nem így gondolkozott a német nép. amely
ben a napóleoni háborúk alatt a nemzeti eszme gyökeret vert. És külö
nösen nem így gondolkozott a német diákság, mely a háborúk befejez
tével, 1815-ben megalkotta a német nemzeti diákszervezeteket (Burschen
schaft), amelyekbe minden egyetemi hallgató beléphetett, tekintet nélkül 
arra, hogy melyik német államban lakott. A német diákmozgalom esz
ménye a német nemzeti egységnek és az egységes Németországnak meg
alkotása volt, szemben a Német Szövetséggel, amely egy darabokra tört 
Németországot képviselt, német nemzeti gondolat nélkül. Éppen ez a 
rajongás a német egységért volt az, amely a mozgalom gyors elterje
dése miatt a kormányok figyelmét az ifjúság ellen fordította és öt évvel 
azután, hogy a mozgalom megindult, 1820-ban fegyveres erővel elfoj
tották. Akkor még mindenki a francia forradalom felújításától félt és 
nem volt nehéz a különben is maradi kormányokkal elhitetni, hogy a 
nemzeti eszme és a forradalom egy anyának gyermekei.

Pedig a kérdés titka nem ez volt, hanem az, hogy a német nem
zeti egységet nem politikai, hanem egyéb alapon kell és lehet megcsi
nálni. Gondoljunk csak arra, hogy ugyanez volt a viszony Széchenyi 
és Kossuth között is, akik közül az előbbit a bécsi kormány zavartala
nul hagyta dolgozni, míg Kossuth börtönt is szenvedett, pedig mindket
ten hajszálig ugyanazért a célért dolgoztak. Csupán eljárásukban volt 
különbség, mert Kossuth csak politizált, mint a német diákok tették és 
ezzel a kormány figyelmét is maga ellen fordította.

A mozgalom váratlanul olyan térre terelődött, ahol annak politi
kai jellege nem volt észrevehető, de következményei annál nagyobb hord
erejűek voltak. A legnagyobb német állam. Poroszország 1818-ban új 
vámtörvényt alkotott meg, amelynek fontossága abból állott, hogy a kö
zépkor óta fennállott összes közbenső (tartományi és városi) vámvona
lakat megszüntette. Abban az időben ez szokatlan rendelkezés volt, mert 
miatta sok száz és ezer korlátozó rendelkezés hatályát veszítette. Fon
tosságát pedig mi sem mutatta inkább, mint hogy a törvény alapján a 
Rajnától a Visztuláig terjedő óriási terület, tehát egész Északnémetország 
egyetlen zárt fogyasztóterületté alakult át. A határon elterült apró né
met államok ki voltak zárva belőle és ha meg akartak élni, akkor vagy 
be kellett olvadniok vagy pedig hadat kellett üzenniök. Mivel az utóbbi
ról szó sem lehetett, az előbbi következett el és 1819-től kezdve a német 
államok egymás után a porosz vámterülethez csatlakoztak. így alakult 
ki a német vámszövetség, a Zollverein, aminek fontosságát az adta meg, 
hogy amíg Frankfurtban az osztrák császár elnöklete alatt a német ál
lamoknak egy politikai, ugyanakkor Berlinben a porosz király elnöklete 
alatt a német államoknak egy gazdasági szövetsége alakult.

A bécsi kormány hiába vette fel a küzdelmet a porosz-német vám
szövetséggel: azt a közszükséglet következtében eltüntetni és hódító 
útjában megállítani nem lehetett. A választás csak egy volt és attól 
Bécsben visszaírtózíak, mert Ausztriának a vámszövetséghez való csat
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lakozása esetén az osztrák császár a porosz király alá került volna, ki 
viszont neki a frankfurti szövetség-tanácsban főnöke volt.

Más szóval Németországnak abban a formájában, amely 1815-ben 
kialakult, versengés és éles, szinte áthidalhatlan elvi ellentét támadt az 
osztrák császár és a porosz király között, akik közül az első azt mond
hatta ugyan, hogy a Német Szövetségnek ő az elnöke és Németországnak 
ő az ura, de viszont erre a porosz kormány azt válaszolta, hogy Ausztria 
nem német állam és Németországban semmi keresni valója nincsen.

Vagyis a kérdés alakulásában 1848-ban eljutottunk addig, hogy a 
német egység megalkotásában a két legnagyobb német uralkodó között 
kellett választani. így gondolkoztak a német forradalom vezető poli
tikusai, akik a kérdést akként oldották meg, hogy kidolgoztak egy né
met alkotmánylevelet, amely egész Németországot egy kézben egyesí
tette, de nem tudták eldönteni azt, hogy a kéz az osztrák császáré vagy 
pedig a porosz királyé legyen.

Az osztrák diplomácia sakklnízásai egyébként is lehetetlenné tették 
a gyors és végleges megoldást. Schwarzenberg herceg osztrák miniszter- 
elnök 1849 márciusban az összes Habsburg országokat egy birodalom
ban egyesítette és elhatározta, hogy ezzel a Magyarországot is magában 
foglaló osztrák összbirodalommal együtt bevonul a Német Szövetségbe, 
hogy ott a korlátlan rendelkezést az osztrák császár részére biztosítsa. 
Hogy a sikert véglegessé tegye, Miklós cár segítségét nemcsak Magyar- 
ország, hanem Poroszország ellen is kérte és így bátran elmondhatjuk, 
hogy 1849-ben az orosz beavatkozás egyszerre vetett véget a magyar és 
német nemzetek reményeinek is.

Ma már nagyon kevesen tudják azt, hogy mikor a frankfurti nem
zetgyűlés az új alkotmánylevélben felállított német császári trónt a po
rosz királynak kínálta fel, Ausztria mozgósított és tényleg kitört egy 
osztrák-porosz háború, amelynek csak az orosz beavatkozás vetett véget. 
Miklós cár ultimátumára Poroszország leszerelt és ismét helyreállott a 
frankfurti Német Szövetség, úgy amint az 1815-ben megvolt. Elnöke 
maradt az osztrák császár, tagjai maradtak a német fejedelmek, az 
ülések pedig továbbra is ott folytak a frankfurti osztrák követségen.

Ennek az osztrák hegemóniának vetett véget a krimi háború, mely 
először, azt az orosz hatalmat rendítette meg, amelyhez Schwarzenberg 
herceg a maga Nagy Ausztriáját hozzáépítette. Mikor a tűzfal eldőlt. 
Ausztria magára maradt és 1859-ben a franciáktól és olaszoktól szen
vedett vereséget, erre pedig kezdetét vette a porosz állam szervezkedése 
az orosz fegyverekre támaszkodott, de most már lényegesen meggyen
gült osztrák hatalom ellen.

Bismarck Ottó gróf porosz miniszterelnök nevéhez fűződik a kez
deményezés, melyet ő hozott tető alá és melyért a német nemzetet maga 
iránt örök hálára kötelezte, sőt mondhatjuk, olyan alkotással örökítette 
meg saját nevét a történelemben is, amelyet elérni a németség két év
tizeden át nem tudott: a német egység megalkotásával.

Mivel az a 60-as években másként, mint a németországi osztrák 
hegemónia megdöntésével nem volt elképzelhető, Bismarck 1866-ban 
Ausztriának hadat üzent és a győztes hadjárat eredményeként egész 
Németországot átalakította. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az 
1866-iki háború nem pusztán osztrák-porosz háború volt, amint azt so
kan hiszik. Az első háborút Bismarck azok ellen a német fejedelmek 
ellen vívta meg, akik az osztrák császár oldalán és Poroszországgal 
szemben foglaltak állást; a másodikat Frankfurt főváros birtokáért, 
hogy a német hatalom fővárosának sok százados varázsát porosz bir
tokká tegye; a harmadikat Ausztria ellen, amelyet a német birodalom 
területéről kitaszított és végül a negyedik háborút a német közvélemény
nyel, amelyet Berlinbe terelt, hol a diadalmas háború eredményeként 
lS67-ben létrejött az Északnémet Szövetség (Norddeutscher Bund), ami 
nem volt egyéb a régi porosz-német Zollverein politikai alakjánál: az
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«északnémet államok szövetsége a porosz király elnöklete alatt, Berlin 
fővárossal.

A Németországból kitaszított Ausztria egész belső szervezetében 
megrendült. Az összbirodalom nem volt fenntartható többé, meg kellett 
egyezni Magyarországgal és így alakult meg az 1867-diki osztrák-magyar 
"kiegyezés folytán az Osztrák-Magyar Monarchia.

Németországban viszont az 1870—71-diki német-francia háború 
idején, mikor az Északnémet Szövetség oldalán a délnémet államok is 
fegyvert fogtak, jött létre az egység épületének betetőzése. A versai llesi 
főhadiszálláson, 1871. január 18-dikán a német államok képviselői Vilmos 
porosz királyt 1. Vilmos néven német császárrá proklamálták és ezzel 
létrejött az egységes Német Birodalom.

Német történetírók és államjogászok manapság sokat vitatkoznak 
azon, hogy Bismarck jól vagy nem jól tette azt, hogy 1866-ban Ausztriá
val együtt jelentékeny németséget is kitaszított Németországból. Ezt 
valóban nem volna könnyű eldönteni, mert amíg az osztrák németség 
felolvadhat egy német birodalomban, addig ez a felolvadás nem tör
ténhet meg és ezt az 1849-diki példa mutatta, mindazokra a nem-német 
területekre nézve, amelyek Ausztriával kapcsolatban állottak. Viszont 
abban is van valami, amit ma német kritikusok állítanak, hogy Bismarck 
1866-ban nem nagyobbá, hanem kisebbé tette Németországot és Német
ország politikáját egy szélesebb alapról egy szőkébb alapra csúsztatta 
le. A kérdés fölött mindenesetre még igen sokáig vitatkozni fognak, 
pedig azzal más kérdések is kapcsolatban állottak.

Az egyik az volt, hogy a konzervatív Bismarck, aki minden alkot
mányosság elvi ellensége volt, az új Németországot nem alkotmányos, 
hanem abszolút államként alkotta meg, amelynek 19i8-ban két módon 
kellett szenvednie az 1871-ben francia földön kikiáltott abszolút biroda
lomért, mert abszolút uralkodóit elejtve francia földön kellett békét 
kérnie. Kétségtelen, hogy ennek háttere mindkét vonatkozásban a német 
birodalmi egységnek 1871-ben eszközölt megalkotásában volt keresendő.

A látszat azonban nem szokott mindig jó iránytű lenni, mert sokan 
azt hitték, hogy a kétszeres megalázás terhe alatt a német egység is 
összeroppan. Mindenki csalódott. Csupán az 1871-ben megalkotott porosz
német császárság szűnt meg, de nem a német egység. A német egység, 
amelyet a legjobb német elmék századokon át a legnagyobb erőfeszítés
sel sem tudtak megalkotni, szilárdabbnak bizonyult minden viharnál, 
pedig az elmúlt viharban európai hatalmak omlottak össze. Bismarck 
nagysága ma már az ellenséges kritikában is mérhetlen arányokat ölt 
Kolosszussá lesz, melynek lábai körül milliók futnak apró életük után, 
aníg az óriás szobor alapzatához egy kontinens jövője támaszkodik.

A m a g y a r o r s z á g i  k ü l k é p v i s e l e t e k ,

1315—1918,

Bár 1526 óta egyre inkább megfogyott azon eseteknek a száma, 
hogy valamely külföldi uralkodó a Habsburgokhoz magyar királyi 
jellegükben küldjön követeket, a bécsi kormány, mely a kiilügveket in
tézte, nem térhetett ki az elől, hogy a Habsburg birodalom nagy kiter
jedtsége miatt idegen hatalmak Bécsen kívül másutt is állítsanak kon
zulátusokat.

Felvethetné valaki, hogy a konzulátusok nem politikai működést 
kifejtő képviseletek, ami a tételes nemzetközi jog szempontjából tény
leg így is van, de akkor miért igyekezett a bécsi kormány elérni azt, 
hogy idegen konzulátusok egyedül Magyarország területén ne legyenek
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állíthatók. Amikor viszont ez elől kitérni nem lehetett, akkor miért 
ment vissza egyenesen a középkori joggyakorlathoz és különböztetett 
meg tengerparti és belföldi konzulátusokat, csak az előbbi kategóriához 
tartozó idegen képviseletek felállítását engedvén meg Fiume és Zeng; 
kikötővárosokban, melyeknek forgalma Trieszté mellett alig volt szám- 
baveliető?

Metternich herceg kancellár, aki a külügyeket intézte, ugyanakkor 
tette a fenti megkülönböztetést, mikor az osztrák nagykövetségek élére 
az európai fővárosokban mindenütt magyarokat állított és ez a körül
mény a felvetett kérdést még érdekeseblsé teszi.

*
Magyarország területén 1815-ben csak Fiúméban és Zengben vol

tak idegen konzulátusok, a belföld felé csupán akkor terelődött a figye
lem, amikor a nagy küzdelem a porosz-német Zollverein és a szabad 
kereskedelem, Poroszország és Anglia között megindult és angol keres
kedők egymás után kértek ajánlóleveleket Esterházy Pál herceg londoni 
osztrák nagykövettől, aki azokat következetes szívességgel ki is állí
totta.

Spencer Perceval Robbins angol kereskedő 1841 április 15-dikán 
megütközéssel közölte Palmerston lord külügyi államtitkárral, hogy 
Kirk angol kereskedő pesti angol konzulnak címezi magát. A levél bi
zalmas úton Kübeck báróhoz, a bécsi udvari kamara elnökéhez került, 
aki június 4-dikén kelt bizalmas átiratban arra kérte Metternich her
ceget, akadályozza meg a tervbe vett pesti angol konzulátus felállítá
sát, mire a kancellár 1842 július 22-dikén Neumann londoni osztrák 
ügyvivő útján arra kérte a brit külügyi hivatalt, hogy magyarországi 
konzulátusok felállítását illetőleg ragaszkodjék Fiúméhoz, mert egy 
pesti angol konzulátus működése politikai nehézségeket vonna maga 
után. A brit kormánytól távol állott az, hogy Ausztriának nehézségeket 
csináljon és tartózkodásában Palmerston lord annyira ment, hogy a 
pesti angol konzulátus felállítása még akkor sem sikerült, midőn 1848 
tavaszán azt a magyar királyi kormány a kellő formaságok mellett 
kérelmezte.

Ma már ennek okát abban találjuk meg, hogy a hatalmak az 
osztrák külképviseletek jellegében semmi változást nem láttak és követ
kezőleg semmiféle magyar képviseletet el nem ismertek, magok ilye
neket Magyarországba nem küldöttek. Amennyiben pedig ilyenek kine
vezést kaptak vagy elküldettek, azok oly kormányoktól kapták megbí
zásaikat, amelyek Ausztriával hadiállapotban voltak, mint Szárdinia 
királyság, a velencei és római köztársaságok forradalmi kormányai. 
Jellemző, hogy miután Szardínia fegyverszünetet kötött Ausztriával. 
Monti ezredes után sürgős utasítást küldöttek, amely őt Belgrádban 
érte utói, hogy ne mint diplomata, hanem mint ezredes lépjen magyar 
területre. Az angol és amerikai kormányoktól elküldött ügynökök meg
bízatása csupán oly esetekben alakult volna át diplomáciai képviseletté, 
amelyek a fegyverletétel következtében elmaradtak.

Magyarországon tehát 1815-től 1867-ig csupán Fiúméban és Zeng
ben voltak idegen konzulátusok, melyek azonban trieszti főkonzulátu
saik alá tartoztak, tehát hivatali működésüknek igen szűk keretei voltak.

*
Döntő és teljes változás állott be az 1867-diki kiegyezéssel, mikor 

Pesten idegen konzulátusokat állítottak. Ma már nem volna könnyű 
eldönteni, — a vonatkozó források pedig a bécsi és külföldi levéltárak
ból nem állnak rendelkezésünkre, — a felállítás elvi megindokolását. 
Ha meg akarnánk nyugtatni magunkat egy  sommás elintézéssel, úgv 
azt mondhatnánk, hogy a pesti konzulátusok 1867-től 1918-ig csupán a 
magyar királyi kereskedelmi, tehát egy szakminiszterrel voltak intéz
ményes viszonylatban, inert az, hogy ez a viszonylat a miniszterelnök
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és a közös külügyminiszter útján tartatott fenn, annak nem politikai, 
hanem adminisztratív jellegét domborította ki.

A nemzetközi jognak megfelelő diplomáciai gyakorlat alapján ki
alakult eljárás szerint a pesti konzulok kinevezése akként történt, hogy 
a közös külügyminiszter közölte a magyar királyi miniszterelnökséggel 
az illető kormánytól javaslatba hozott egyén nevét; a miniszterelnök 
az ügyiratot a kereskedelmi miniszternek továbbította, ki megtette ész
revételét, melyet a miniszterelnök a közös külügyminiszterrel közölt, 
mire annak előterjesztésére megtörtént az exequatur megadása, illetőleg 
a kinevezésnek jóváhagyási záradékkal való ellátása. Ettől az eljárás
tól lényegesebb eltérés, amely elvi következtetésekre adott alkalmat, 
sohasem történt.

A kormányiratok tanúsága szerint azonban a gyakorlatban mégis 
voltak eltérések, amelyek elvi kérdések felvetése nélkül is, legalább 
rendszerbe szedve, nem jelentéktelenek.

Amint az idegen kormányokkal folytatott tárgyalások alapján a 
közös külügyminisztérium a pesti konzulátusok felállításához hozzá
járult, amire vonatkozólag a bécsi államlevéltárban különösen 1868-ból 
vannak ügyiratok, a magyar fővárosban és a magyar kormány oldalán, 
a bécsi követségeknek való alárendeltség ellenére is konzuli testület 
alakult, melyet a magyar királyi miniszterelnök 1869 tavaszán a magyar 
parlament megnyitására is meghivatott. Mikor az udvar Budapesten 
tartózkodott, a Felségnél való kihallgatást az idegen konzulok részére 
a miniszterelnök közvetítette, így a brit főkonzul 1867-ben általa kért 
kihallgatást. Az idegen konzul tehát nem csupán a kereskedelmi minisz
terrel állott hivatalos összeköttetésben, hanem a miniszterelnökkel is, ez 
utóbbinak jelentvén azt, hogy hivatalát elfoglalta vagy elutazása kö
vetkeztében azt másnak adta át. Úgy látszik, hogy bár a vonatkozó 
levelezés a közös külügyminisztéiiumon mindig keresztül ment, Buda
pesten pontosabban számontartották a változásokat, mert 1886-ban a 
közös külügyminiszter maga kérte a vonatkozó adatok rendszeres 
közlését. *

Most egy lépéssel tovább megyünk.
Előfordult az az eset, hogy egy pesti főkonzulátus felállítását a 

magyar királyi kormány kezdeményezte, amint az 1883-ban a brazíliai 
főkonzulátus esetében történt.

Előfordult az, hogy egy Pestre kinevezett főkonzult a magyar kor
mány nem akart elfogadni azért, mert a magyar kereskedelmi minisz
ter hozzájárulása nem történt meg. 1872-ben Monson J. Ödön angol fő
konzult kivételesen elfogadta ugyan, de hogy kifogásának súlya volt, 
azt mi sem bizonyította jobban, minthogy Andrássy Gyula gróf közös 
külügyminiszter a magyar kormány jóváhagyásának előzetes kikérését 
okmányilag kötelezőnek nyilvánította magára nézve. Tette pedig ezt 
akkor, mikor röviddel azután Guyot-Montpayroux francia főkonzul 
részére jóváhagyást kért, amit azonban a magyar királyi kormány poli
tikai okokból kifogásolt és a kinevezett budapesti működését előre aggá
lyosnak jelölte meg, aminek az lett a következménye, hogy a francia 
köztársasági kormánynak másik főkonzult kellett Budapestre küldenie.

Még ezeknél is határozottabb politikai jellege volt annak az elvi 
kérdésnek, hogy idegen kormány a közös külügyminiszter útján állíthat-e 
Magyarország egyeb helyein konzulátusokat. A nemzetközi jogon nyugvó 
diplomáciai gyakorlat szerint ez aligha lett volna lehetséges, mert az 
exequatur megadása voltaképen felségjog volt. Viszont a magyar kor
mányt aligha lehetett mellőzni abban, hogy a magyar államterületen 
idegen hatóságok állíttassanak.

A francia kormány elsőnek tette túl magát az akadályokon és
1869-ben a közös külügyminiszter útján kérdeztette meg, vájjon a ma
gyar kormánynak nem volna-e kifogása az ellen, hogy Temesvárott
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francia konzuli ügynökség állíttassék? Röviddel azután pedig a pesti 
francia főkonzul egyenesen a miniszterelnöknek terjesztette be Picot ki
nevezett temesvári konzuli ügynök okmányát azzal a kéréssel, hogy 
neki az exequatur megadassák. A magyar kormány az okmányt véle
ményezés után a közös külügyminiszterhez tette át, hogy a formáktól 
való elvi eltérés elkerülhető legyen.

A pesti olasz főkonzul még tovább ment, midőn 1871-ben az or
szágban felállítani tervezett három olasz konzulátus tárgyában kérdezte 
meg a magyar kormányt és ezek a példák világosan megmutatták, hogy 
az idegen kormányok véleménye szerint a magyar területen, Budapesten 
kívül, felállítandó konzulátusok ügyében első sorban, természetesen a 
felségjog sérelme nélkül, a magyar kormány illetékes.

Izgalmas harcot váltott ki e kérdés a fiumei konzulátusok ügyé
ben, amelyek már 1867 előtt megvoltak, <je a trieszti főkonzulátusoknak 
voltak alárendelve, ami azért is visszás volt, mert a trieszti főkonzulok 
viszont a bécsi követségek alá tartoztak. A gyakorlat további visszás
sághoz vezetett, mert a fiumei konzulátusok voltaképen akként jöttek 
létre, hogy a trieszti főkonzulok hatásköre Fiúméra is kiterjesztetett, 
sőt tovább terjesztetett Horvát-Szlavonország területére is. A magyar 
kormány 1884-ben azzal provokált döntést, hogy Mavrogéni Demeter 
fiumei török főkonzul kinevezését csak abban az esetben volt hajlandó 
jóváhagyni, ha nevezett Trieszt helyett Budapest alá helyeztetik. Két 
évvel azután, 1886-ban a kereskedelmi miniszter a miniszterelnök útján 
egyenesen arra kérte a közös külügyminisztert, hogy a magyarországi 
-alkonzulok mindenkor a budapesti főkonzulok alá tartozzanak és a ma
gyar kormánynak nagy elégtételére szolgált az, hogy 1888-ban az új 
brit főkonzul „a Magyar Királyság területére Budapest székhellyel“ 
neveztetett ki. Nyomon követte azt a francia kormány azon rendelke
zése, hogy a budapesti francia főkonzul hatáskörét kiterjesztette Horvát- 
■Szíavonországra, a határőrvidékre, Erdélyre és Fiúméra. Ugyanebben 
az évben rendezték a belga főkonzul hatáskörét is, úgy hogy a magyar 
kormány a gyakorlatban igen előnyös helyzetbe került a paritás szem
pontjából.

Természetesen a harcnak nem hiányoztak zavaró mozzanatai sem. 
Éppen 1888-ban a fiumei magyar királyi kormányzó azzal az igénnyel 
állott elő, hogy a fiumei konzulok részére az exequatur! ne a magyar 
királyi kormány, hanem ő adja meg, mert azt eddig úgyis a trieszti 
főkonzulok tették. 1895-ben viszont a közös külügyminiszter arról érte
sítette a magyar királyi kormányt, hogy a francia kormány Horvát- 
Szlavonországot kivette a budapesti francia főkonzuláíus alól és a 
fiumei francia konzul alá rendelte. A kereskedelmi miniszter a minisz
terelnök útján nyomban kérte a visszahelyezést, de válaszul oly értelmű 
átiratot kapott, hogy a fiumei francia konzulátust közvetlenül a bécsi 
francia főkonzulátus alá osztották be. Az olasz kormány azonban sietett 
követni a példát és Zágrábban a fiumei olasz alkonzulátus alá beosz
tandó konzuli ügynökség felállítása iránt kért engedélyt.

*

Felvethetné valaki azt a benyomást, hogy az elmondottak volta
képen adminisztratív jellegű eltérések, viták és rendelkezések voltak, 
végeredményben mindannyian távol állván a politikától.

Hogy azonban nem csupán politikai jellegű jelentéseket — nagy
részt kinevezésekről szóló értesítéseket — találunk a magyar kormány 
irattárában, arra vonatkozólag jellemző az 1881-ben felmerült azon elvi 
kérdés, hogy a budapesti konzulátusok politikai tekintetben milyen el
bírálás alá eshetnek, vájjon pusztán kereskedelmi vagy politikai kép
viseletek is. A kérdést 1881 május 12-dikén a Pester iJoyd napilap ve
tette fel, mire 21-dikén hivatalos kommüniké jelent meg. A kommüniké 
kapcsán Pázmándy Dénes szélsőbalpárti képviselő 25-dikén interpellált
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a képviselőházban és mivel az orosz főkonzullal folytatott beszélgetései 
folytán azt a látszatot keltette, hogy a kérdést idegen fórumok elé akarja 
vinni, Tisza Kálmán miniszterelnök még aznap Haymerle báró közös 
külügyminiszterhez fordult, aki az ügyre nézve kör jegyzéket intézett 
a hatalmak kormányaihoz. A beérkezett válaszok valamennyien azt ál
lapították meg, hogy a budapesti konzuloknak semmiféle politikai ha
táskörük nincsen.

Nagyon tévedne azonban az, aki azt hinné, hogy e konzulok csak 
gazdasági érdekű jelentéseket küldöttek kormányaiknak. Mikor azok 
most egymás után kiadják a világháborút megelőző évekre vonatkozó 
levelezéseiket, mindenki meggyőződhet arról, hogy az említett okmánv- 
gyűjteményekben Budapestről keltezett politikai jelentések nagy szám
mal találhatók.

Nem a magyar kormány volt tehát az, amely a budapesti angol 
konzulátusokkal, mint Metternich herceg gondolta, titkos politikai össze
köttetéseket keresett, hanem azoknak voltak politikai jelentések tételére 
utasításaik.

A magyar kormány még arról sem tudott, és ezzel egy igen érde
kes nemzetközi jogi esetet említünk meg, hogy a magyar állam terü
letén általa nem ismert külképviselet működik. Amidőn a magyar kor
mány 1896-ban az Orsován működő konzulátusokat a Vaskapú meg
nyitásának ünnepélyére meghívta, azt a választ nyerte, hogy ott a szerb 
konzulon kívül egy nem akkreditált török császári megbízott is tartóz
kodik. A miniszterelnök nyomban felvilágosítást kért a lugosi főispán
tól, aki azt jelentette, hogy csakugyan van ott egy Philoxenides effendi 
nevű török császári ügynök. A közös külügyminiszter a vett jelentés 
után közölte a magyar kormánnyal, hogy az effendit nem fogja meg
hívni az ünnepségekre. Ottléte azzal volt kapcsolatban, hogy a török 
császári kormány az 1878-ban elfoglalt, de be nem kebelezett Áda Kaleh 
dunai szigetre vonatkozó jogát fenn akarta tartani. A legérdekesebb 
pedig, hogy a császári megbízott kiutasításáról nincsenek adataink.

Amiket felsoroltunk, azok nyilvánvalóvá teszik, hogy a kérdés jogi. 
helyesebben jogtörténeti szempontból további megvilágításokra is ér
demes.

K ö n y v i s m e r t e t é s e k  é s  l a p s z e m l é k .

B a la n y i  G y ö r g y :  A legújabb kor történetének áttekintése. Buda
pest 1929. Franklin Társulat 28 1.

A középiskolai történelmi kézikönyvek csak 1871-ig terjedvén, 
szükségessé vált, azoknak kiegészítéseképen, valami módon egybefog
lalni a legújabb kornak 1871-től kezdve fontosabb eseményeit. Erre vál
lalkozott kis füzetében Balanyi György egyetemi magántanár. A meg
oldás csupán ideiglenes lehet, mert történelmi tankönyveink a legna
gyobb mértékben átdolgozásra szorulnak és az átdolgozott kiadásoknak 
a párisi békeszerződésekig kell terjeszkedniök. A tárgyalás érthető és 
világos, de mivel számolni kell azzal, hogy e füzet megtanulására csu
pán az előírt tankönyv elvégzése után kerülhet sor, gyakorlati szem
pontból annak a tankönyvvel való szerves egybeolvasztása kívánatos.

Bogliitscheroitsch M.: Die auswärtige Politik Serbiens 1903—19 L4 
Band II. Diplomatische Geheimakten aus russischen, montenegrinischen 
und sonstigen Archiven. Berlin 1929. Brückenverlag. V ili és 617 1.

Bogicsevics Milán szerb diplomata nagy szorgalommal igyekezett 
összegyűjteni a háborút megelőző és előkészítő szerb külpolitika titkos 
okiratait. Míg az első kötet, melyet ismertettünk (219—20. 1.) a szerb 
levéltári anyagból meríti aktáit, addig a második az addig közölt 417 
darabot 978-ra egészíti kL Forrásai főleg a német aktapublikáció és a
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színes könyvek. Angol és francia egyéb darabok nem fordulnak elő 
benne, nem is említvén az olasz aktákat, amelyek mindeddig teljesen 
ismeretlenek és a látszat szerint a legtovább ismeretlenek fognak ma
radni. Ez akták közé valók voltak a folyóiratunk 136—152. oldalain kö
zöltek is, amelyek szerző figyelmét elkerülték. Az angol és francia ki
adványok a kiegészítést máris szükségessé teszik és talán arra bírják a 
■szerzőt, hogy munkájához idővel egy harmadik aktakötetet is adjon. A 
tulajdonképeni harmadik kötet a szerb külpolitika összefoglaló tár
gyalását fogja hozni, melyet a szakemberek nagy érdeklődéssel várnak, 
mert szerző a kérdésnek legjobb ismerője.

D o c u m e n t s  D i p l o m a t i q u e s  F r a n ç a i s  1871—1914. Troisième Série 
1911—1914. I. kötet, 1911. november -G—1912. február 7. Páris. 1929. Im
primerie Nationale. XXXI és 659 1.

A francia okmány gyűjtemény várva-várt első kötete azzal a meg
lepetéssel szolgál, hogy a részletek mellőzésével az egész francia kül
politikára vonatkozólag nyújt áttekintést. A közölt 631 darab ügyirat 
időrendben következik egymás után, de a kötet elején közölt csoporto
sító tartalomjegyzékből kitűnik, hogy a marokkói kérdésen és az olasz
török háborún kívül kevés esik a balkáni kérdésre, azért, hogy még két 
újabb csoport is helyet kaphasson: a perzsa és a kinai kérdés. A kötet 
így is szép anyagot ad, mert félszáz kötetben harmincezer ügyirat köz
zétételére lehet számítani. Az akták belső értéke csupán egybevetések 
alapján, bizonyos idő múlva lesz megállapítható. Magyar szempontból 
Szaszonov orosz külügyminiszter levelezése bír nagyobb fontossággal és 
érdekességgel.

G o o c h - T e m p e r l e y : British Documents on the Origins of the War, 
1898—1914. IV. kötet. The Anglo-Russian Rapprochement, 1903—07, 
London 1929. H. M. Stationery Office. LII és 656 1.

A hatodfélszáz diplomáciai aktát tartalmazó kötet anyagát főleg 
az ázsiai angol-orosz ellentét megszüntetésére vonatkozó akták teszik, 
mely az orosz-japán háború, a perzsa, tibeti és afgán kérdések között 
oszlik meg. Csupán az egyik fejezet tartalmaz a közvetlen angol-orosz 
viszonyra vonatkozó ügyiratokat. Mindenesetre a közölt anyag értéke 
a német, francia és orosz akták egybevetéséből lesz teljesen megálla
pítható.

L e d e r m a n n  L á s z ló :  Pellegrino Rossi, l’homme et l’économiste, 1787— 
1848. Paris, Librairie du Recueil Sirey. 1929. 376 1.

Ledermann Lászlónak, a genfi egyetem docensének Rossiról írt mun
kájával nem csupán a genfi egyetemtől adományozni szokott Ador-féle 
történelmi pályadíjat sikerült elnyernie és ezzel a magyar névnek új 
tiszteletet szereznie, de a legújabb kor történelmében annyiszor emlí
tett és oly kevesektől ismert Rossiról, a politikusról és a nemzetgazdász- 
ról is tökéletes képet nyújtania. Rossi eredetileg Carrarában született 
és mint bolognai egyetemi tanár 1815-ben menekült — az osztrákok elől 
— Genfbe, hol állampolgárságot szerzett és 1819-ben tanszéket kapott. 
Mint képviselő, Svájc részére új alkotmánylevelet dolgozott ki; annak 
elvetése után, 1833-ban Párisba költözött, hol még abban az évben a 
Collège de Lrance tanára lett. A sors 1844-ben szülőhazájába sodorta, 
hol 1845—48. római francia nagykövet volt, 1848-ban pedig a pápa mi
niszterelnökévé lett és mint ilyen esett áldozatul egy merényletnek 
1848. november 15-dikén. Azt hisszük, ez az életpálya magában elég 
ahhoz, hogy az egyetemes történelemmel foglalkozó sehol sem tudja 
Rossit megfelelően elhelyezni és ez magában hálára kötelezi azt, aki 
fáradságot nem ismerve Rossi hányatott életének apró részleteit felderí
tette. A forrásokra való gyakori hivatkozások, a függelékben közölt 
okmányok és bibliográfia nagyban emelik a munka értékét és hasz
nálhatóságát.

W a h l  A d a l b e r t :  Der heutige Stand der Kriegsschuld frage. Lried- 
lich Mann’s Pädagogisches Magazin. Abhandlungen vom Gebiete der
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Pädagogik und ihrer Hilfswissenschaften. Heft 1264. Schriften zur po
litischen Bildung-. Herausgegeben von der Gesellschaft „Deutscher Staat.“
VI. Reihe. Geschichte. Heft 9. Landensalza. Hermann Bayer und Söhne. 
1929. 88 1. , , . '

Igen tanulságos összefoglalása, főleg tanítószemélyzet reszere, mind
annak. amit a háborús felelősségről egy német tanférfiúnak tudnia kell. 
Hasonló magyar füzet egybeállítása fölötte kívánatos lenne.

Zehn Jahre Versailles 1919—1929. Herausgegeben von Dr. Dr. h. c. 
Heinrich Schnee, Gouverneur z. D., Mitglied des Reichstages, Präsident 
des Arbeitsausschusses Deutscher Verbände, Dr. h. c. Hans Draeger, Ge- 
schäftsführendes Vorstandsmitglied des Arbeitsausschusses Deutscher 
Verbände. Berlin, Brückenverlag. 1929. X és 373, VI és 271 1.

A német egyesületek munkabizottsága Schnee  H en r ik  keletafrikai 
kormányzónak és D raeger  H ans  ügyvezetőnek fáradozása folytán az el
múlt évtizedben elismerésre méltó munkásságot fejtett ki a német köz
véleménynek a békeszerződésekkel kapcsolatban előállott külpolitikai 
helyzet felől, a külföldnek pedig a háborús felelősség kérdésében való 
felvilágosítása által. A beszámolóként kiadott két kötetben is ezen kér
déseknek összefoglalását találjuk meg. Az első kötetben M arx V ilm os  
volt birodalmi kancellár a párisi békekonferencia jogalapjait és azoknak 
a békeszerződéstől történt megsértését ismerteti; D raeger  H ans  több társ
szerzővel együtt a háborús felelősség kérdését, igen sikerült összefoglalá
sát adván annak a nemzetközi hadjáratnak, mely ebben a kérdésben a 
különböző kormányok közt folyt; N ie m e y e r  p ro fe sszo r  a békeszerződés 
revíziójának nemzetközi jogi lehetőségeit veszi vizsgálat alá. A revízióra 
való jogosultság kérdésének tárgyalása után a második rész Schnee  
H en r ik  tollából a külföldi, Ziegler V ilm os  tollából a belföldi harcot is
merteti. Ebben a részben foglal helyet a versailiesi szerződés gazdasági 
következményeinek összefoglalása és a reparáció kérdése több szerző 
tollából, míg a második kötet a szerződés politikai következményeivel 
foglalkozik és ebben a keretben bírálat alá veszi a Nemzetek Szövetsé
gének politikai munkásságát is, H o etzsch  O t tó  professzor, W eh b erg  H ans  
professzor és mások tollából. Nagyon kívánatos volna, hogy ez az elisme
résre méltó munkálat nálunk is követésre találjon és hogy a trianoni 
béke tízéves évfordulóján a magyar kérdés egész anyagát felölelő mun
kálat jelenjék meg. *

Berliner M onatshefte  fü r  in terna t iona le  A u fk lä ru n g .  1928. május— 
augusztus. — B ea z ley  R a y m o n d  birminghami professzor: John Morley 
und der Krieg cím alatt Morley lord emlékiratának értelmezését adja. 
— F ra n tz  G ünther:  Die Erdrosselung Griechenlands im Weltkrieg című 
tanulmányában egy eddig a németektől meglehetősen elhanyagolt kér
dést elevenít meg. — U rb a n sk i  tábornok Conrad bárónak a trónörökös 
szarajevói útjához való viszonyáról ír. — W egerer  Renouvin három ta
nulmányát bírálja meg a háborús felelősségről. — A  júniusi szám Gooch  
professzor két berlini előadását közli a hármas entente megalakulásá
ról. — A júliusi számban P r ib ra m  A. F. bécsi professzor Fay művéhez 
közöl észrevételeket. — W  a ld er  sec g ró f  Német- és Olaszország katona- 
politikai viszonyait ismerteti a háború előtt. — S c h w e r t  f eger B ernâ t  ez
redes a brit okmányok III. kötetét (Entente cordiale, Marokkokrisis und 
die Conventions anglo-belges von 1906.) — Az augusztusi számban The-  
n im e  F r ig yes  az angol kormány 1907. újévi emlékiratát, mely a követ
kező politikai fejleményekhez útmutatást adott.

B u d a p es t i  S zem le  B e r ze o ic zy  A.: Teleki László gróf katasztró
fája, 1929. július, CCXIII. kötet. 161. 1. — H o r y  E.: Monti ezredes és az 
olasz légió a magyar szabadságharcban. CCXÍV. kötet. — Á ld á s s y  A.: 
Báró Pastor Lajos emlékezete. U. ott 186. 1.

E uropäische  G espräche  — M endelssohn B a r ll io ld yn a k ,  a német ok- 
mánygyűjtemény egyik szerkesztőjének kiváló folyóirata főleg a hábo
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rút követő évek történetéhez hoz tanulmányokat és okmányokat. Tör
ténelmi vonatkozású részletek azonban bőven akadnak ezek között is. 
Így a januári szám Brockdorff-Rantzau gróf német diplomata emléké
vel foglalkozik, ki a háborút megelőző években budapesti német főkon
zul volt. A februári számban S e i p e l  I g n á c  Ausztria federalizálásáról, a 
márciusiban C l a a r  professzor a római kérdés megoldásáról, S a l o a t o r e l i i  
Giolitti emlékiratairól, az áprilisiban S ir  M a u r i c e  S h e ld o n  A m o s  az. 
egyptomi kérdésről, az augusztusiban V o g t  H o u s e  ezredes emlékiratai
ról cikkeznek. A tanulmányokat bő okmányközlések és könyvismerteté
sek, bibliográfia és kortani táblák egészítik ki.

É v o lu t io n ,  1929. augusztus. — L a n g e r  W .: La Russie, la question des 
détroits et les puissances eupréennes, 1904—08

F o r e ig n  A f f a i r s  — 1929. július R a y m o n d  P o in c a r é :  Since Versailles, 
az elmúlt évtized összefoglalása. — B lis s  tábornok: Foch. — L a n g e r  L. 
W .  The 1908 Prelude to the World War, az angol okmányok ismertetése.

R e o u e  d e s  d e u x  m o n d e s  — 1929. július 1 és 15. B e y e n s  b á r ó r  
Deux années à Berlin, 1912—14. LIT kötet. 92. és 389. 1. — P in g a u d  A  :  
Études diplomatiques. Le premier mois de la grande guerre. LII. kötet. 
525. 1.

R e o u e  d e  H o n g r i e  — XLI. kötet. B e a z l e y  R .:  Lord Morlev et ht 
guerre. 221. 1. — XLI. és XLII. kötet. K ä s t n e r :  Türr en 1860.

N a p ló k ,  e m l é k i r a t o k  é s  f e l j e g y z é s e k  M a g y a r o r s z á g  
t ö r t é n e t é h e z  1 8 1 5 — 1 8 6 7 .

II.
Kofoler Giovanni:

Memorie per la storia della Liburnica citta di Fiume. Fiume 1896— 
1898, 8 r. 292, 235, 301 1. Kézirata a fiumei municipium birtokában 
van. — A szerző a város polgármestere volt; a mű 5-ik része fog
lalkozik a város és a tengerpart visszacsatolásával a magyar koro
nához. — Ismertetik: Fest A. a Századok 1894, 643—646. 1., és Ováry 
L. u. ott 1899, 913—919. I

Gr. Kolowrat-Krakowsky Leopold:
Meme Erinnerungen aus den Jahren 1848 u. 1849. 2 k. Wien 1905. 
8 r. 172. sz. 208 1. — A könyv első része a magyar eseményeket 
tárgyalja 1848 szept. végéig, amikor a 3. huszárezredet Kassán el
hagyta; a második rész a bécsi októberi forradalmat és az olasz- 
országi eseményeket írja le. — A feljegyzések 1851-ből valók s 
a kiadó (a szerző fia) szintén módosított rajtuk. Ismerteti D. S. a 
Századok 1905, 953—957. lapjain.

König Mór * 1822 f  1886.
1848l49-iki napló jegyzetének egy része megjelent a székesfehérvári 
Szabadság 1888, 98. számában.

Koós Ferenc * 1828.
1. Életem és emlékeim 1828—1890. 2. k. Brassó 1890. — 2. Vissza
emlékezés Veress Sándorra és emigrációi emlékek V. S. naplójából. 
Brassó 1892. — Becses forrásmunkák. Ismerteti a Századok 1892, 
67—68. 1.

Korányi Viktor:
Honvédek napló jegyzetei. Pest 1851, II. kiadás  ̂ 1861. 8 r. 162-r 2 1. 
— Korányi sajátjaként adta ki, s emiatt Kovács Ágoston sajtópert 
indított ellene.
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Korn Fiilöp + 1886.
1. Neueste Chronik der Magyarén. 2 k. Hamburg és New-York 
1851—1892. — Az I. k. külön címe: Kossuth u. die Ungarn in der 
Türkei. 524 1. A II. k.: Die Russen, Ungarn u. die Ungarn in 
Deutschland. 14 +  535 1. — 2. Ungarns Recht u. Gesetz, ruhmsvoll 
verfochten durch Deutsche, Polen stb. in den Kriegsjahren 1848 u. 
1849. Bremen 1853, 8 r. 615 1. II. kiadása 1855. — A műveiben fel
használt egykorú adatok miatt kiváló értékű forrásmunkák.

Kossuth Lajos * 1802 + 1894.
összefüggő naplósorozta sajnos, nem maradt fenn. Egykorúlag 
írt följegyzéseiből megjelent néhány részlet: 1. 183? március 6—12. 
közt írt naplóját közli a Történeti Lapok (K. Papp M.) 1. évfolyama. 
— 2. Aus Kossuths Memoiren. Fordítás. Grimma 1850. — 3. Hungary 
and its Revolution with a memoir of L. Kossuth. London 1854. —
4. önéletírásából. Ellenőr 1878, 249. sz. — 5. Visszaemlékezések. Pesti 
Napló 1883, 1884 évfolyamában több cikk. — 6. Némely adatok 
életem folyamából. Kezdettem jegyezni tinnyei magányomban július 
17, 1844. Egyetértés 1892, 258. sz. — Az 1896-ban a Nemzeti Múzeum 
számára megvett kézírati anyagban szintén több sk. irata van 
Visszaemlékezések címmel, amelyek igen becses, részben egykorú 
följegyzéseket tartalmaznak a szereplő politikai egyénekre (Deákra, 
Széchenyire, Wesselényire) és a fontosabb eseményekre. — Nagy
becsű, részben posthumus munkájának beosztása a következő: 
7. Irataim az emigrációból. I. k. Budapest 1880. 8. r. 526 1. Az 
1859-iki olasz háború korszaka. 2. k. 1881, 578 1. A villafrancai béke 
után. 3. k. 1882, 743 1. A remény és a csapások kora 1860—1862. 4. k. 
1894, 552 1. Sajtó alá rendezte Helfy Ignác. Politikai előzmények a 
magyar emigráció olaszországi viszonyához. 5. k. 1895, 500 1. Tör
ténelmi tanulmányok. 1. 1860—1863, magyar ügyek; 2. 1863, lengyel 
forradalom. 6. k. 1898, 573 1. Sajtó alá rendezte Kossuth Ferenc. 
Történelmi tanulmányok 1863—1866. Levelek 1862 jún. 23—1866 okt.
2. 7. k. 1900. 438 1. Levelek, jelentések, utasítások 1866 aug. 6—1866 
dec. 25. Napló 1866. 8. 1900, 536 1. Értekezés. Kossuth levelei 
1867—1874-ig. 9. k. 1902, 539 1. Kossuth levelei 1874—1882. 10. 1904, 
431 1. Kossuth levelei 1883—1893. 11. 1905, 524 1. Kossuth beszédei 
1832—1849. 12. 1906, 484 1. Kossuth hírlapi cikkei 1841—1842. 13. 1911, 
336 1. Kossuth hírlapi cikkei 1843—1848.

K ovacevic Jovan:
A szerb nép története 1848 óta. — A szerző * 1807-ben f  1887 május 
6-án. 1848-ban Szenttamáson h. plébános. Kézirata a szerb Matica 
birtokában van, s majdnem szószerint megjelent a Letopis Matice 
Srpske 1901. évfolyamában. — 1848 nyarától 1849 március 22-éig 
terjednek. Valószínűleg a forradalom lezajlása után írta a napló- 
szerű feljegyzéseket, kiegészítve a község történetét 1852 júnis 11-ig. 
Ismertetése: Századok 1902, 797—780. 1.

Kovács Ágoston * 182? t  1867.
1. Első művét 1. Korányi Viktornál. — 2. Gleichenberg egy magyar 
embernek. Üti jegyzetek; kiadta Koller Lipót. Pécs 1864. — Cikkei 
közül felemlítendő: Egy ifjú életéből, naplótöredék, megjelent a 
Magyar írók Füzetei 1850. évfolyamában.

G alsai Kovách Ernő * 1825.
Naplója 1848—49-ből. Eredetije Arad vs. levéltárában volt. jelenleg 
a Nemzeti Múzeumban. Föl. Hung. 1849. sz. Kiadta Juhász Ferenc, 
Arad 1911, 4 r. 63 1. Ismert, a Századok 1913, 550—552. 1. Az író bécsi 
gárdatiszt volt, később Lipótvár parancsnoka; feljegyzései főként a 
bécsi forradalmi eseményekre érdekesek. Tartalmát kivonatolja, s 
a belőle megjelent közleményeket felsorolja Szinnyei József i. m. 
VT. k. 1210 1.

Háborús felelősség - V)



Szászi Kovács Ignác * 1828.
1. Visszaemlékezések az 1848149-iki szabadságharcra. Székesfehérvár 
1897. 8 r. — 2. Első nap és éjjel a táborban. Székesfehérvár 1898. 

N agyajta i Kovács István * 1799 t  1872.
Naplóját részben közlik a Keresztény Magvető 1872. és 1873. év
folyamai. — Főként az erdélyi események leírása miatt érdekes. 

K ovács Lajos * 1812 t  1890.
1. Történeti tanulmányok. Budapesti Szemle 1882, 30—36. k. —
2. A camarilla 1848 előtt. Budapesti Szemle 1882, 73. k. — 3. A 
camarilla a forradalom alatt. Budapesti Szemle 1882, 74. k. —
4. A szeptemberi napok 1848-ban. Budapesti Szemle 1883, 79—81. k. 
— 5. Az 1849-iki debreceni pártok és az Esti Lapok. Hazánk 1884, 
I. k. 196—201. 1. Ennek kézirata Kazinczy G. hagyatékában volt. — 
Az író Széchenyi belső barátja és munkatársa, mindvégig konzer
vatív irányú, aki az ellenzék függetlenségi törekvéseit nem helyesli.

K ovács Samu * 1810 f  1893.
Visszaemlékezések 1830—1850. Deés 1887. — A deési helyi eseménye
ket mondja el, általános értéke kevesebb. A napló egy része német- 
országi útjáról szól.

Kozmár Pál * 1793 t  1866.
Napló jegyzetek 1845—1848/49. Egy részét közölték a Sopron 1897, 
22. és következő számai.

K ölcsey Ferenc * 1790 + 1838.
1. Naplója 1832—1833. Budapest 1848. Földalatti titkos nyomdában 
adták ki, cenzúra nélkül. — 2. Országgyűlési naplója. Budapest 
1883. (Olcsó könyvtár 166. sz.) — Az 1827-iki, 1832—1837-iki évek 
közé eső országgyűlési irományai a Tudományos Akadémián, Jogtan, 
országgyűlés, ívrét 2. és 80. sz.

K ralovánszky László + 1887.
1848149-iki, 100 ívet kitevő naplójegyzetei és emlékiratai a családnál 
vannak. Szinnyei József i. m. VII. k. 197. 1.

K rivácsy József * 1825 t  1903.
1. Görgey és Klapka nagy az 1848—49-iki önvédelmi harc. Budapest 
1881. — Cikkei közül néhány szintén önéletrajzi adatot tartalmaz. 
L. Szinnyei J. említett munkájában.

K rones Franz * 1835.
1. Aus dem Tagebuche Erzherzog Johann von Oesterreich 1810— 
1815. Insbruck 1891, 8 r. 251. 1. — Az 1811—1815. háborúkra és a 
bécsi kongresszusra igen becses forrásmunka. — 2. Aus Österreichs 
stillen u. bewegten Jahren. 1810—1815. 2. k. Insbruck 1892, 8 r. 
417 1. — Az 1. k. János főherceg naplóját közli 1810—1812-ig, a 2. k. 
Hormayr életrajzát és leveleit a főherceghez 1813—1816 közt. 

K rúdy G yula * 1878.
A mikor Komáromot ostromolták. Az 1849-ben történt eseményeket 

mint szemtanú beszéli el. Komáromi Újság 1915, 1. sz.
K ubinyi Lajos * 1821 t  1874.

üti jegyzetek Nyugot-Európa fővárosaiban 1852—1853-ból. Pest 1854,
8. r. 187 1. — Emlékei és utazási naplója kéziratban.

Tagebücher des Carl Fr. Freiherrn K übeck von Kübau.
Kiadja fia 2. k. Wien 1909. 1. k. 1795—1839; 2. k. 1840—1855. Részben 
közli a Pester Lloyd 1907 március 31-iki száma; ismerteti 
a Századok 1909, 171. 1. — A naplóíró 1809 végén kerül az udvari 
kancelláriához, ahol a hivatalos ranglétrán elég gyorsan halad 
előre. Feljegyzései 1830 novembertől 1839 december 31-ig megszakí
tás nélkül haladnak, feltüntetve azt a szívós küzdelmet, amelyet 
Metternich ellen, annak hatalma letörésére eredményesen folytat.
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Mint az udvari kamara elnöke lehetőleg mindent megtesz a magyar
ság ügyeinek megakasztására is. Széchenyi őt tartja a negyvenes 
években Magyarország legnagyobb ellenségének. — Ismerteti Huszár 
Imre a Történeti Szemle 1912. évfolyamában.

Kudlich Hans * 1823.
Rückblicke u. Erinnerungen. 3. k. Wien 1873. Főként az ausztriai 
közgazdasági állapotokra és a forradalmi eseményekre használható 
forrás.

Kuné Gyula:
Egy szabadságharcos emlékiratai. Angolból fordította Berák Pál. 
Chicago 1913, 8 r. 7 +  231 1. Tartalmát ismerteti a Századok 1914, 
337. 1.

Kúthy Emil.
Naplóját a szabadságharcból részben közli a Zala 1894. 18. száma. 
— Az író mint hadnagy vett részt az erdélyi szabadságharcban. 
Petőfi haláláról 1860-ban írt levelét közzétette a Vasárnapi Újság 
1861. évfolyamában.

Kürnberger Ferdinand * 1823 t  1879.
1. Briefe an eine Freundin 1859—1879. (Schriften des Literarischen 
Vereins in Wien, 8. k ) Bevezető részében van Kürnberger önéletrajzi 
töredéke. — 2. Emlékiratai a National Zeitung 1865 dec. 31—1866 
január 28-iki számaiban jelentek meg, kny. alakban is. Erinnerun
gen an Széchenyi, Wien 1866, 8 r. 29 1. — 3. Briefe eines politischen 
Flüchtlings. 1848—1856. Leipzig 1880. — A nyugtalan vérű író 
1862-ben és 1877-ben jár Magyarországon. 1848-ban Drezdába mene
kül a rendőrség elől, 1856 végén visszatért Bécsbe, Schwarzer, Die 
Donau kiadója bevezeti a Café Gagstadter-társaságba, ahol állan
dóan sakkozott. Mint szórakoztató járt be sakkozni Széchenyihez, s 
emlékirataiban főként döblingi élményeit írja meg. A 3. számú mű
vében alig van magyar vonatkozás.

Lám Frigyes:
E g y  g y ő r i  p o l g á r  a r e f o r m k o r s z a k b a n .  Győr 1928, 8 r. 146 1. Rövid 
kivonatát adja a Literatura 1928-ik évfolyama is. Tulajdonképen 
Ecker János naplójának feldolgozása. A naplóíró inkább Széchenyi 
liive, Kossuth hatalmától félti az országot s főként a 48-iki esemé
nyek győri részletei érdemelnek figyelmet.

Lapónyi Alajos * 1803 f  1849.
Temesvári piarista tanár, 1849 január 24—június 30-ig terjedő be
cses tartalmú n a p l ó j e g y z e t e i t  közli a Temesvári kath. főgimnázium 
18S7/88-iki értesítője.

László Károly * 1815 f  1894.
N a p l ó t ö r e d é k  a z  1 8 49- ik i  m e n e k ü l t e k e t  i l le tő le g .  Budapest, 1887. 
Eredetije a Nemzeti Múzeumban van. Méltatja tartalmát Kacziány 
G. idézett munkája 69—70. lapján. — Gyűjteményében sok becses 
levél volt, s az 1848/49-es ereklyemúzeumnak szánta.

Lauka Gusztáv * 1818 t  1902.
Emlék jegyzeteimből címmel a Petőfi Társaság Lapja 1877, II. k. 
1—5. számaiban az akkor még élő Valiot Imréről, Frankenburg 
Adolfról, Degré Alajosról, Berecz Károlyról, Tóth Kálmánról, Vaj
dáról, Székely Józsefről, Dobsa Lajosról Tóth Endréről, Aranyról, 
Jókairól, Gyulairól, Gregussról közöl adalékokat. — Az 1878-iki 
évfolyamban az 1838—1840 közt vele történteket ismerteti. Külön 
is megjelentek: A múltról a jelennek. Emlék jegyzetek címmel 
1879-ben.

Lázár Vilmos * 1815 f  1849.
Aradi fogságában, kivégeztetése előtt írt emlékiratait közli Matolai 
Ede Visszaemlékezéseim c. műve függeléke gyanánt, Sátoraljaújhelv 
1883-ban.

31*
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Gróf Lebzeltern Lajos:
Volt szentpétervári osztrák-magyar követ Rapports diplomatiques 
c. műve alapján L. Pingaud megírja Alexandre I-er et Metternich 
(1816—1826) c. dolgozatát a Revue d’histoire diplomatique 1914, 2. 
számában. — Tartalmát méltatja Mihajlovics Miklós nagyherceg a 
Bulletin de l’institut pour l’étude de l’Europe sud-orientale 1914. 5. 
számában.

Gróf Leiningen-Westerburg Károly * 1819 t  1849.
honvédtábornok levelei és tiaplója 1848—49, Budapest 1900. Fordí
totta és bevezetést írt hozzá Marczali II. — Ismertetik az egykorú 
napilapok, köztük érdemlegesen Hentaller Lajos az Egyetértés 1900 
április 11—12. számaiban. — A naplóírónak később több, főként 
sógorához és nejéhez írt levele jutott még a Nemzeti Múzeumba, 
amelyek szintén igen becses tartalmúak.

Lenkey Károly * 1801 t  1874.
1848/49-ből való emlékirataiból részleteket közölnek a Honvéd 1869,
15—25. számai.

Báró Lerchenfeld Miksa * 1778 f  1843.
Memoiren des königl. bairischen Staatsministers Max Freiherr v. 
Lerchenfeld, Nördlingen 1887. Ismerteti tartalmát a Pester Lloyd 
1887. okt. 51. száma. — A naplóíró jelen volt az 1840-iki ország- 
gyűlés befejező ülésein Pozsonyban, s így a magyar közéletet is 
jellemző részleteket találunk művében.

Lichutin:
Notizen über den Feldzug in Ungarn im Jahre 1849. Moskau 1875. 
A háború előtt megvolt Szentpétervárt a vezérkari könyvtárban. 

Lónyai Gábor * 1805 f  1885.
naplójának 1836—1837 közé eső részét közli Abafi Lajos a Hazánk 
IX. (1888) k. 510—316. lapjain. — Főleg a Kaszinó 1837 január 29-én 
tartott közgyűlésének leírása érdemel figyelmet. A naplóíró éleseszű 
egyén, de nem helyes szempontból bírálja el Széchenyi törekvéseit. 
A Tisza szabályozásának is ellensége.

Lónyay Jánosné * 1802 f  1885.
Töredékek emlékirataiból, Budapest 1891, 4 kötet. — A naplóíró 
férje igen fontos politikai állásokat tölt be, 1837-ben Bihar megye, 
1845-ben Bereg megye főispán-kormányzója, kancelláriai és titkos 
tanácsos; Széchenyi élénk összeköttetésben áll vele; 1848-ban Kossuth 
ellen intrikál, Pulszky Ferenc: Emlékei II. k. 64. 1.

Gr. Lónyay Menyhért * 1822 f  1884.
önéletrajzi töredéke 1844—1848-ig megjelent a Budapesti Szemlében, 
1885, 42. kötet. — Az 1847—48-ra eső részt Kónyi Manó tette közzé
u. ott, 1896, 85. k. 337—362. lapokon. — A napló rendkívül becses 
részleteket tár fel a forradalom kitörése napjaiból. A 26 éves ifjú, 
Lónyay János fia, 1846-ban megismerkedik Széchenyivel, s mind
végig hűséges követője marad. A feljegyzések értékét azok egykorú 
volta is emeli.

Madarász József * 1814 f  1915.
Emlékirataim 1831—1881. Budapest 1883. Mint a forradalmi évek 
egyik legkiválóbb szereplője, aki Kossuthtal személyes közeli 
viszonyban állott, kiváló figyelmet érdemel. A mű tartalmát méltatja 
Kacziány i. m. 42. lapján.

Gróf Majláfh János * 1786 fl855.
Napló jegyzetei kiadatlanok. Részben felhasználta őket Wertheimer 
Ede néhány értekezésében: Ungarns politische Parteien auf dem 
letzten vormärzlichen Reichstag, Pester Lloyd 1899 ápr. 20. számá
ban; Der ungarische Reichstag von 1839/40. u. azon lap 1901 január 
26. és 27. számaiban.
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Makray László * 1815 fí876.
Kiadta Bauer Antal őrnagynak, Bem tábornok főhadsegédjének 
hagyományai-t, Pesten 1871-ben.

Harris James Howard Earl of Malmesbury
Memoirs of an Ex-Minister. An autobiography. London 1884, 8-r. 2 k. 
Naplója és levelezésének egy részét már 1844-ben közzétette. 
A naplóíró szenvedély nélkül, igen magas erkölcsi szempontból ítéli 
meg az egykorú eseményeket és kortársakat. Napoleon hatalmának 
azonban a bécsi udvart tévesen igyekezett alárendelni, mert ennek 
ára csak az olasz befolyás feladása lehetett volna, aminek követ
kezményei a krimi háborúban és a párizsi békében még inkább jelent
keztek volna. Nála az angol érdek és az európai egyensúly és béke 
azonos fogalom alá tartoznak, s annak megőrzését minden mellék- 
tekintet nélkül szolgálja, egyenes ellentéte a Palmerston-irányzatnak.

Báró Manteuffel Otto * 1805 f  1882.
Feljegyzései, minthogy írójuk porosz miniszterelnök volt, a német 
államnak külpolitikájára 1848—1852 között, valamint érintkezésére 
Ausztriával igen becses részleteket tartalmaznak. L. bővebben Jahres
berichte der Geschichtswissenschaft. Berlin. 25. évf. 1902, II. Hälfte, 
Ausland.

Báró Mamula Lázár:
Daten zum Operations-Journal der Brigade: Ingenieur Oberst 
Mamula, mährend ihrer Bestimmung zur Cernirung Peterwardeins 
im Jahre 1849. Kézirata a belgrádi Akadémia tulajdonában. Ismer
teti a Ljetopis Jugoslavenske Akademije Znanosti i LImjetnosti, 1919, 
28. k. Y. ö. Századok 1915, 332. 1.

Marcziányi Géza:
Ein ungarischer Reiteroberst. Megjelent a Fremdenblatt 1888 nov. 30. 
és december 1. számában. — Tulajdonképen br. Simonyi József fel
jegyzéseit dolgozza fel, amelyet Nagy Pál Kecskeméten 1819-ben 
kiadott.

Margitay Gábor * 1810 f  1889.
emlékiratait Aradi oésznapok címen közzétette Nagy Izsó, Budapest 
1890-ben. Tartalmát ismerteti Kacziány G. i. m. 25. 1.

Báró Máriássy János * 1822 f
altábornagy kiadatlan naplójából részletek jelentek meg a Pesti 
Napló 1893 május 21-iki számában: a Görgey-re vonatkozó részeket 
az Egyetértés 1905 november 19-iki számában Hentaller Lajos közli.

Matolai Etele * 1825 f
Visszaemlékezéseim honvédéletemre, Sátoraija-Üjhely 1885. Tartal
mát méltatja e. művében Kacziány G. 16. 1. A munka mint Lázár 
Vilmos emlékiratainak függeléke jelent meg.

Matolay Ida:
Visszaemlékezés 1848l49-re c. művéből részleteket közöl Adalékok 
Zemplén vármegye történetéhez c. folyóirat 1913, 4. száma.

Báró Mednyánszky Cézár t  1857 ápr. 20.
emlékiratait angolúl barátai adták ki (névtelenül) 1858-ban. — 
A hányatott életű emigráns részt vett mint tábori főlelkész a szabad
ságharcban, beutazta az egész világot s Melbourne mellett mint 
aranyásó fejezte be életét. Széchenyi eszméinek követője, később 
Kossuth személyes barátja. — A mű rövid kivonatát adja Avary 
Károly a Pesti Hírlap 1927 június 19-iki számában.

Memoiren eines österreichischen Veteranen 1846—1847.
Garnison in Prag, Italien und Ungarn 1848. Bées 1901. A mű utolsó 
része a szabadságharccal foglalkozik. A szerző átvett részleteket 
Schönhaltnak 1853-ban névtelenül megjelent emlékirataiból is. —
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Ismertetik röviden a Századok 1904, 990. 1. és a Neue Freie Presse 
1904 szept. 9.

Memoiren
über den Krieg in Transiloanien im Jahre 1849. St. Petersburg 1859. 
A háború előtt megvolt a vezérkari könyvtárban Szentpétervárt. 

Menkow:
M a te r ia l i e n  z u r  G e s c h i c h t e  d e s  u n g a r i s c h e n  K r ie g e s .  St. Petersburg. 
1875. Megvolt ugyanott.

Mészáros Lázár * 1796 f  1858.
48/49-es hadügyminiszter E m l é k i r a t a i  Pesten 1867. 2 kötetben jelen
tek meg. Tartalmukat ismerteti és méltatja Kacziány Géza i. m. 
14. lapján. — Az első kötet rövid bevezetés (Vízözön előtti dolgok) 
után 1847 novemberében veszi fel a tárgyalás folyamát és 48 végéig 
halad; a 2-ik kötet 1849 eseményeit adja Komárom feladásáig. Főleg 
hadtörténeti szempontból ma is igen becses forrásműnek tekintendő. 

Metternich Kelemen herceg * 1773 f  1859.
1801-ben lép állami szolgálatba mint követ, 1806-ig Berlinben, 1809-ig 
Párizsban, ez év július 8-án lesz gr. Stadion utóda a külügyminisz- 
terségben, s a 48-as forradalom kitöréséig Európa sorsát irányítja. — 
Végrendeletében meghagyta, hogy emlékiratait húsz év múlva adják 
ki halála után. De már 1849-ben is jelentek meg belőle részletek: 
A u s z ü g e  a u s  d e n  g e h e im e n  M e m o ir e n  d e s  F ü r s t  M e t te r n ic h ,  W e im a r .  
—A reformkor történetére nélkülözhetetlen nagybecsű forrásanyag 
beosztása ez: A u s  M e t t e r n i c h ’s n a c h g e la s s e n e n  P a p ie r e n ,  Herausgege
ben von dem Sohne des Staatkanzlers Fürsten Richard Metternich- 
Winneburg. Geordnet u. zusammengestellt von Alfons v. Klinkow- 
stom. Autorisirte deutsche Original-Ausgabe. Bées, 1880—1884.

I. rész 1. k. Metternich születésétől a bécsi kongresszusig, 1773— 
1815. (halad 1800-ig); 8-rét 376 1.

2. k. Folytatása 1801—1815-ig; 538 1. Rövid névmutatóval. 
II. rész 1. k. A béke korszaka 1816—1848-ig (a kötet 1822-ig halad), 

596 1.
2. k. Folytatás 1829-ig, 605 1.
3. k. Folytatás 1835 március 1-ig, 654 1.
4. k. Folytatás 1843 nov. 29-ig, 677 1.
5. k. Folytatás Metternich lelépéséig. A függelék közli M.

politikai végrendeletét 1849—1855-ből, kitüntetéseinek 
felsorolását, a II. rész név- és tárgymutatóit. 696 1.

III. rész. A nyugalmazás évei 1848—1859. jegyzetek utolsó napjairól 
és haláláról, névmutató. 646 1.

A mű 1—2. kötetének tartalmát és Metternich politikáját kitünően 
jellemezte Thallóczy L. a Budapesti Szemle 1881, 26. kötetében. — 
A kiadvány nem adja a herceg egész irodalmi hagyatékát, a többi 
a plassi hitbizományi levéltárban van. L. Archivalien zur neueren 
Gesch. Österreichs I. k. 1907.

Herceg Metternichné gróf Zichy Melanie:
naplójának fontosabb részeit közölték a herceg előbb felsorolt mun
káiban a megfelelő évek végére beosztva. Az itt nem közölt emlék
iratai részben megjelentek az Oesterreichische Frauenwelt 1913— 
1914. évfolyamaiban. Ismerteti az Alkotmány 1914, 88. száma. 

Mayer Bernât:
Erlebnisse. Von ihm selbst verfasst u. abgeschlossen. Bées 1875, 2 köt. 
Az abszolút rendszer egyik főerősségének és a Rückblick szerzőjének 
emlékiratai főleg a Haynau szomorú éveire tartalmaznak a magyar 
történelem szempontjából becses részleteket.

Michaelis Vilmos * 1829
pozsonyi lyceumi tanár n a p ló já t  Fuchs Tivadar közli a Neue Freie
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Presse 1906 március 18. számában. A feljegyzések főként a scwechatí 
csatában résztvett pozsonyi lyceumi tanulókról és Guyonról szólallak. 

Miklóssy Gyula színigazgató * 1839 f  1891.
Emlékeim és élményeim c. művét kivonatosan közli a Magyar színé
szek és színésznők életrajzai. 1883. I. k. 23—30, 79—84. 1. 1859—1862-re 
terjed ki, s a vidéki színészet történetére érdekes adalékot nyújt

Milkovszki Zsigmondi
Visszaemlékezéseiből a tiszai sereg 1849-iki átkelésére vonatkozó részt 
közli a Vasárnapi Újság 1913 33. száma.

Moldován Vazul:
Memorii din 1848—49 címmel Brassóban 1895-ben adta ki feljegy
zéseit. Tartalmát nem ismerem.

Müller Sophie:
Emlékkönyve, minthogy a bécsi Burg Theater művésznője több ma
gyar származású egyénnel is levelezett, bennünket is érdekel. — 
Ismerteti a Neue Freie Presse 1904 szept. 25. száma.

Molitor Ágost:
Naplójegyzeteiből: A galíciai határon 1848-ban címmel részleteket 
közöl a Hazánk 1888 szeptemberi füzete.

Münz S.:
Erinnerungen an den österreichisch-ungarischen Botschafter Marius 
Fr. v. Pasetti. Közli a Pester Lloyd 1914, 188. sz.

Neustadt Adolf * 1812.
bécsi hírlapíró Aus dem Leben eines Honoéds. Lipcse, 2 kötetben 
megjelent művének tartalmát nem ismerem.

Newman F.:
Reminiscences of two exiles. Kossuth and Pulszky. London 1880. 
Az emigráeiós évek egyik igen becses forrása.

Gr. Nostiz Hermann:
Naplója a magyarországi 1848l49-es háborúról. Eredetije a Nostiz cs. 
levéltárában Prágában. Archivalien zur neueren Geschichte Öster
reichs I. k. Wien 1907.

Obrenovics Milos fejedelem:
önéletrajza, amelyet tollba mondott, megjelent Knez Milos, pricsa o 
szrbi címmel a Szpomenik 21. kötetében. Ismeretes, hogy a magyar
barát fejedelem élénk összeköttetésben állott József nádorral, 
Széchenyivel, s hogy leköszönése után 8 évig Bécsben élt. 1848-ban 
Zágrábba költözött, ahol Gáj kifosztotta. Élete utolsó éveit Lajbach- 
ban internálva töltötte. V. ö. Századok 1893, 815. 1.

Osváth Pál * 1870.
Emlékirataiból az 1867-iki eseményekre vonatkozó részt közli Kossuth 
Flóra a Budapesti Hírlap 1905 december 10-iki számában. V. ö. Szá
zadok 1909, 96. 1.

Ottenfels Franz br.:
Beiträge zur Politik Metternichs im griechischen Ereiheitskampfc 
1822—1852. Historische Zeitschrift 19. k. (1915.) Ottenfels emlék
iratainak egy részét is közli.

Pajor István * 1821 f  1899.
Emlékek és rajzok a 48 előtti jó világból. Balassagyarmat 1897. 
8-rét 123 1. — A szerző gróf Apponyi György magántitkára volt, 
szellemes ember, de művében nagyrészt Hont és Nógrád megyei 
helytörténeti eseményeket sorol fel.

Pálffy János * 1804 f  1857.
A képviselőháznak 1848/49-ben alelnöke. Kiadatlan naplójának tar
talmát ismerteti Jakab Elek a Nemzet 1895 május 5. számában.

jfr
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Pálffy-Daun Lipót herceg * 1834 f  1884.
Das Journal eines Menschen c. kéziratának egy részét, melv 1857 
május 1—28-ig terjed, közli: Ifj. P. D. L. hg. emlékezete. Irta egy 
jó barát, Budapest 1886. c. mű. — A herceg Széchenyinek nagy 
tisztelője, akinek ha ideje van, szerinte senki megkárosítása nélkül 
keresztül viszi reformjait. A kiadvány több becses levelet is közöl. 

Papp József 1848/49-es őrnagy:
n a p l ó  j e g y z e t e i  megjelentek az Ugocsa c. lap 1895 16, 17, 1895 9, 10. 
számaiban.

Paszkijevics Iván herceg * 1782 f  1856.
1848l49-iki emlékiratainak addig kiadott 5 kötetét, mely 1832-ig írja 
le az eseményeket, ismerteti a Századok 1892, 245. lapja.

Pátkai Pál * 1866.
műve: E g y  ö n g y i l k o s  h á t r a h a g y o t t  i r a ta i  címmel megjelentek a 
Fővárosi Lapok 1866, 272. számában.

Perczel Móricz * 1811 f  1899.
E m l é k i r a t a i b ó l  részletek jelentek meg különböző lapokban 
(1. Szinnyei Magyar írók, 10. k. 748. 1.). — 1848—1867. c. nyom
tatvány gyűjteménye 9 kötetben a Nemzeti Múzeumban van Oct. 
Hung. 616. jelzettel. Ezek között a 2-ik, 6—-9-ik kötetekben Perczel 
értékes sk. feljegyzései is találhatók.

Pesty Frigyes * 1823 t  1889.
Emlékirataiból B u j d o s ó k  a  f o r r a d a l o m  u t á n  c. részleteket közöl 
a Délmagyarországi Közlöny 1913, 246. sz. Tizenöt éven át vezetett 
naplója a család birtokában van.

Petőfi Sándor * 1823 f  1849.
A nagy költő maga közli feljegyzéseinek egy részét. Lapok P. S. 
naplójából. Első ív címmel, a mű 1848 március 15-ikének leírása. 
Egy másik naplótöredéke a győri Hazánk 1848-iki folyamában látott 
napvilágot.

Petőfiné Szendrey Júlia * 1828 t  1868.
Feljegyzéseinek egy része Jókai előszavával megjelent az Életképek 
1848-iki folyamában. — Hagyatékában vannak: Leánykori naplója 
1846 febr. 1-én kezdődik, 52 1. Fiatalasszonykori naplója 1847 szep
tembertől december 18-ig tart, 36 1. Erdődi naplója 1848 szept. 30— 
október 17-ig terjed, 8. 1. 1849 április 28-án írt naplórészlete, 4 1. 
Kolozsvári naplója 1849 nov. 8—1850 márc. 25-ig (nem összefüggőleg) 
terjed. Leírja őket a Lantos rt. által 1928 megtartott árverés 
lajstroma, mely a naplók korábbi időben megjelent részleteit is fel
sorolja.

Pichler Adolf * 1819 f
D e n k w ü r d i g k e i t e n  a u s  m e i n e m  L e b e n  1769—1843. Kiadja Blümmel 
Emil. I—IL k. München 1914, 87 +  674 1., 747 1. — Tartalmát ismer
teti s magyar vonatkozásait is méltatja a Századok 1915, 318—320. 1. 
Weber Arthur.

Pichler Caroline grófnő * 1769 f  1843.
Denkwürdigkeiten aus meinem Leben, 4 k. Bées 1844. A császári ud
var életéből s a kortársakról kitűnő jellemzéseket nyújt, de állításai 
kritikával fogadhatók el. Megjelentek újabban a Müller-féle lipcsei 
sorozatban is.
Das Sturmjahr. Erinnerungen aus den März und Oktobertagen 1848. 
Berlin 1903, 8-r. 4 +  181 1. — A mű első kiadása 1849—50-ben Aus 
clem wälsch-tirolisehen Kriege, továbbá Aus den März u. Oktober
lagen c. alatt jelent meg. Megjelenésekor nagy feltűnést keltett és 
sokan olvasták.

Gróf Pimodan György:
E r in n e r u n g e n  a u s  d e n  F e ld z ü g e n  in I ta l ie n  u n d  U n g a r n ,  1848 u. 1849.
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Leipzig 1861. Eredeti kiadása franciául Souvenirs des campagnes 
d’Italia et de Hongrie en 1848 et 1849, Párizsban 1851-ben jelent meg. 
Német fordítása ii. akkor Pesten, 8-rét 188 1. — A szerző Jellasich 
meghagyására, mint kém járta be a Bánságot; elfogták, elítélték és 
Görgey kiutasította az országból.

Plener Ernst:
Erinnerungen ati Graf Andrássy. Közli a Fremdenblatt 1906. dec. 
2. száma.

Podliorai Podhorszky Mária:
Egy államfogolynő naplója, Székesfehérvár 1889. címmel 1852 októ
ber 18—1857 május 24-ig tartó fogságának szenvedéseit írja le.

Pollák Henrik:
30 Jahren aus dem Eeben eines Journalisten, Bées 1895. A szerző 
osztrák újságíró, akinek feljegyzései az 1859-iki háborúra, az 1861-iki 
birodalmi gyűlésre, s főleg Deák F. szereplésére igen becsesek. 
Y. ö. Századok 1894, 174. 1.

Popovies Sándor:
Uszpomene, 2 kötet, Budapest 1893. Egy része a Nase Dóba újvidéki 

lapban jelent meg. Sok becses adatot tartalmaz 1848/49-re, 186l-re.
Rajacsics, Atanaszkovics és mások jellemének megismerésére.

Gr. Prokesch-Osten Anton * 1795 f  1876.
Aus den Tagebüchern, Bées 1909, 8-rét 239 1., névmutatóval. 1830— 
lS54-ig terjed, ezen éveknek elsőrendű forrása. Metternich körének 
és a bécsi udvarnak kiválóan jellemző leírását adja. A Reichstadti 
herceg emlékét is jól kidomborítja. Hagyatékából a Gentzcel és Met- 
ternichhel váltott leveleit még 1881-ben kiadták, amelyek naplóit 
sok tekintetben kiegészítik.

Hampelné Pulszky Polyxena * 1857.
Visszaemlékezéseiből Budapest-Ofen-Pest címmel részleteket közölt 
a múlt század katonai éveiből a Pester Lloyd 1913, 289, reggeli 
számában.

Pulszky Ferenc * 1814 t  1897.
Reise Journal 1829 c. 114 lapból álló kézirata a Nemzeti Múzeum
ban van Oct. Germ. 216. jelzéssel Naplójának többi része u. ott 
Quart. Hung. 1514. szám alatt.
Ezek alapján adta ki 1837-ben Pesten: Aus dem Tagebuche eines 
in Grossbritannien reisenden Ungarn c. művét, továbbá főmunkáját: 
Életem és korom, Budapest, 1880—1882, 4 k. Második kiadása 1884- 
ben jött két kötetben. Úti vázlatok 1836-ból megjelent a Budapesti 
Árvízkönyvben 1839-ben. Művei és feljegyzései a forradalom előtti 
és utáni éveknek elsőrendű forrása, amelyeket Gyulai Pál szerint 
óvatosan kell használni, mert P. szokása ,,a nem eléggé ismert vagy 
vizsgált részletből emelkedni általánosságra“, másrészt mert a szen
vedélyes politikai ábrándozókkal (Urváry Lajossal, Kaas Ivorrai, 
Ábrányi Kornéllal) egy úton halad, Budapesti Szemle 1884, 37. k. 
Életének kisebb részleteit dolgozta fel az alábbi közleményekben: 
Az ötoen év előtti Pestről, Fővárosi Lapok 1874, 6. sz. (viszonya 
Széchenyihez); Jellemrajzok: gr. Széchenyi István, gr. Dessewffy 
Aurél és társai, Budapesti Szemle 1874, 4. k.; Visszaemlékezések, 
Budapesti Szemle 1882, 33—34. k. (múzeumi igazgatói működésére 
vonatkoznak, az Esterházy képtár megszerzése stb.); ugyanerről ír 
a Nemzet 1887, 540. számában egy felolvasás kapcsán; Mese a csillag- 
firól és a királyfiról, Jellemrajzok, Üti vázlatok, visszaemlékezések, 
Budapest 1889.
A naplóíró kiválóan találó jellemrajzát adja Berzeviezy Albert a 
Budapesti Szemle 1908, 133. kötetében.
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Pulszkyné Walter Teréz:
Naplóinak 1859-iki része a Nemzeti Múzeumban van, Quart. Germ. 
851 sz., 1863. évből való kézirata u. ott Oet. Germ. 222. sz. alatt. 
Naplójának egykorú hiteles kiadása az angol volt: Memoirs of a 
Hungarian lady, London 1850, 2 k., németül egyidejűleg Lipcsében 
jelent meg. — Az I. k. 1—202. 1. Pulszky F. bevezetése, amely Ma
gyarország történetének rövid áttekintése, a kötet többi része 1845— 
1848 szeptemberéig halad, leírva a család szécsényi életét, majd a 
forradalom kitörését. A IL k. 1—478. 1. folytatja a magyar esemé
nyek leírását 1850 márciusáig. — Igen becses, de szintén kritikával 
használható forrásmunka.

Ráth Mór * 1829 f  1903.
Eötvös és Göthe. Egy kis visszaemlékezés, közli a Reform 1871. 36. sz. 
Még néhány kis visszaemlékezés címmel u. ott 50. sz. Ugyancsak 
irodalomtörténeti szempontból nyújt érdekes adatokat legutóbb meg
jelent két kötetes munkája is.

Reguly Antal * 1818 f  1858.
1857-ik évi Utazási naplójának kézirata az Akadémia könyvtárában 
van, Történelem 8-rét 3. sz. alatt.

Reiner Bertalan:
Gróf Andrássy Gyula titkára, leírja a gróf 1849-iki konstantinápolyi 
követségének eseményeit a Neue Freie Presse 1890. 9158—9139. és 
9163. számaiban. Századok 1890, 578—579. 1.

Reliquien eines Honvéd. Hamburg 1861.
Tartalmát, szerzőjét nem ismerem.

Rónay Jácint * 1814 f  1888.
Napló-töredék. Hetven év reményei és csalódásai. Megjelent 10 pél
dányban kinyomtatva 1884-ben. Beosztása a következő: 1. k. 1814— 
1851 áprilisáig, 378 1. a forradalmi események leírása, 2. k. 1851 
május 1—1857 végéig, 390 1.; 5. k. 1858—1865 május 2. 418 1.; 4. k. 
1865—1871-ig 386 1., az emigráció angolországi története szempont
jából nyújt becses részleteket. A további kötetekben a visszatérése 
utáni eseményeket vázolja; 5. k. 1871—1872 az udvarnál. 354 1.;
6. k. 1873—1878. a hazában, 400 1.; 7. k. 1879—1886 az udvarnál, 564 
1.; 8. k. 1886—1887 nyugalomban, 149+180 1. — Minthogy a naplóíró 
csak az általa közvetlenül megismert eseményeket írja le, s jellem
zéseiben igen óvatos, továbbá mert a munkában sok egykorú emlé
ket szőszerint is közöl, a korszak egyik legbecsesebb forrásmunkája 
gyanánt tekintendő.

Rozsnyai Pál * 1893.
1848/49-es huszárfőhadnagy naplótöredékét a bánsági harcokról köz
ük a Pesti Hírlap 1898 márciusi számai.

Gr. Salis-Saglio tábornok:
Naplói kiadatlanok. Meine Erinnerungen címmel a Libényi 1S53 febr. 
18. merényletére vonatkozó részt közli belőlök a Vasárnapi Újság 
1908, 7. száma.

Sárossy Gyula * 1816 f  1861.
1840—(85. közti leveleiből és naplótöredékeiből részleteket közöl a 
Vasárnapi Újság 1905, 11. számában Naményi Lajos.

Schaff le Albert * 1831 t
Emlékirataiból a Budapesti Hírlap 1905 május 17. és 18. számaiban 
részleteket közöl Gyalui Farkas. Szó van benne Andrássy Gyuláról, 
Lónyayról, Szlávyról stb.

Gróf Scherr-Toss A rthur * 1820 f  1898.
Visszaemlékezéseinek magyar vonatkozású részét lefordítja a Buda
pesti Szemle 1881. 27. k. Becses részletek vannak benne 1848/49-re, 
az emigránsok párizsi életére, 1866-ra, Bismarck és Andrássy viszo-



nyára. — E r in n e r u n g e n  a n  G f .  J u l i u s  A n d r á s s y  c. dolgozatát közlf 
a Pester Lloyd 1897 május 30. száma. — Életrajza megjelent a 
Nemzet 1898 febr. 23., a Pester Lloyd március 2. és 8-iki számaiban.. 

Schnitzer Arnold:
A u s  m e i n e m  L e b e n .  1904. Tartalmát ismerteti a Pester Lloyd 1904- 
szept. 25. sz. A szerző mint komáromi főrabbi élte át a negyven- 
nyolcas eseményeket.

Schönholz Friedrich:
1. Z eh n  J a h r e  in  U n g a r n .  — 2. T r a d i t i o n e n  z u r  C h a r a k t e r i s t i k  Ö s t e r 
re ich s ,  seines Staats u. Volkslebens unter Franz I. Közli G. Gugitz. 
München, 1914, 42+522 1. Tartalmukat ismerteti a Századok 1914, 
132—135. 1.

Schmerling Anton Ritter v. * 1805 f  1895.
E p is o d e n  a u s  s e in e m  L e b e n .  Prága 1895. Arnetli Alfred tette közzé, 
1835—1848-ig terjed, s bár a kormányzás belső vonatkozásai miatt 
becses, a magyar történet szempontjából különösebb figyelmet nem 
érdemel.

Schröder Kari:
Feljegyzéseit a világosi fegyverletételről kiadta Proksch Adolf a 
Budapesti Hírlap 1906 febr. 7. számában. Az író az események idején 
hadi mérnökkari őrnagy volt.

Schuster Károly:
E g y  s o p r o n i  p o l g á r  f e l j e g y z é s e i  c. kézirata 1817—1867-ig terjed,, 
eredetije a Nemzeti Múzeumban van, Folio Germanica 1124 jelzet
tel. Főként a soproni evangélikus egyház történetére, s a 40-es, 50-e& 
évek ottani társadalmi életére ad becses részleteket. A szöveget 
képek, metszetek kisérik, amelyek közül főként a katonaképek ér
demelnek figyelmet.

Schwarzenberg Károly herceg:
Művei névtelenül jelentek meg: 1. A u s  d e m  W a n d e r b u c h e  e in es  v e r 
a b s c h i e d e t e n  L a n z k n e c h t e s .  Als Manuskript gedruckt, Bées 1844— 
1848, 5 kötet. — 2. P o s t  d i l u v i a n i s c h e  F i d ib u s - S c h n i t z e l .  Als Manu- 
skript für Freunde. 1842—1847, 1849—1860, 2 kötet. — Szellemes le
írás, nem szorosan vett naplók, s magyar szempontból különösebb 
értékkel nem bírnak.

Br. Schwegel Joseph:
E r in n e r u n g e n  a n  G r a f  A n d r á s s y .  Közli a Neue Freie Presse 190b 
december 2. száma.

Sóhalmy György:
9-ik honvédzászlóal j beli honvéd, később tályai postamesternek 1848 
szept. 15-ig terjedő h a d i  n a p l ó j á t  közzétette Hentaller Lajos: A vörös 
sapkás naplója címmel a Magyarország 1897 dec. 25-iki számában, 

Sonzow:
A u s  d e n  E r in n e r u n g e n  a n  d e n  u n g a r i s c h e n  F e ld z u g .  Moszkva 1871, 
Megvolt a szentpétervári vezérkari könyvtárban.

Sréter János:
V i s s z a e m l é k e z é s e k ,  Buda 1842; 8 v. 246 1. A szerző Nógrád megye 
társadalmi életét és az ősiség, hitel, sajtó ügyében ott folyt tanács
kozások történetét írja le. Sokat foglalkozik Széchenyi Hitelével. 

Steinberg Lajos:
Kéziratos munkájában, mely a fiumei városi könyvtárban van, 
3 kötetben leírja a városban történt eseményeket 1809—1822-ig, 
illetőleg 1848/49-ig. — Tartalmát méltatja Fest Aladár a Századok 
1895. évfolyamában.

Stillmann W. I.:
T h e  a u t o b i o g r a p h y  o f  a  j o u r n a l i s t .  2. k. London 1901. A szerző 
Angliában megtelepedett amerikai, aki 1852/53-ban Magyarországra
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jön, hogy az Orsován elásott koronát kiemelje, és állítólag Kossuth 
megbízásából Angliába kivigye. Ismerteti Kropf Lajos a Budapesti 
Szemle 1901, 297. számában.

Strauss Adolf:
A u s  d e r  E m ig r a t i o n  (1850) c. tanulmányát közli a Pester Lloyd 1891 
március 29-iki száma.

Sujánszky Eustách:
aradi minorita házfőnök feljegyzéseit az aradi vértanúk kivégzésé
ről részben közli Oláh Béla az Egyetértés 1899 október 6. számában. 

Szabó Krisztina:
J i s s z a e m l é k e z é s e k .  N a p l ó k i o o n a t .  Közli a Magyar színészek és szí
nésznők életrajzai, 1883, I. k. 120—124, 149—160. 1. — 1840—1883-ig 
terjed, s főként az erdélyi színészet történetére becses.

Szalkay Gergely:
honvédőrnagy 1848/49-iki n a p l ó j á b ó l  részleteket olvasunk a Magyar 
Hírlap 1893 május 21-iki számában.

Szász Péter:
n a p l ó j e g y z e t e i  a gróf Széki Teleki család életéről 1822 körül érde
kes részleteket tartalmaz. Eredetije az Akadémia könyvtárában 
Történelem, ívrét 6 és negyedrét 2. sz.

P. Szathmáry Károly * 1831 f  1891.
E m l é k e i m .  Szilágysomlyó 1886, 8-r. 262 1. — A negyvenes évek pesti 
társadalmi viszonyaira, s az akkori irodalmi életre, Eötvös, Széchenyi, 
Fáy életére becses részleteket nyújt.

Gróf Széchen Antal * 1819 t  1896.
e m l é k i r a t a i t  ismerteti Thallóczy Lajos a Századok 1901-ik évfolyamá
ban, összehasonlítva azokat gróf Cziráky Antal feljegyzéseivel a 
lovasberényi levéltárból.

Gróf Széchényi Dénesné * 1838 f  1926.
Hoyos Marietta n a p l ó i  1857-ből 3 k., 1858. 2 k., 1858/59-ből 1 k., 
I860, kezdve 1920-ig évenként 1—1 kötet. Tartalma köztörténeti szem
pontból is igen becses, az egykorú fontos eseményeknek (köztük a 
király első magyarországi útjának, a koronázásnak) hű leírását 
nyújtja, sok-sok bejegyzést tartalmaz a gróftól is, aki mint Zsófia 
főhercegnő udvarmesterének fia belátott az egyének életébe, s a kor
mányzás belső rejtekeibe. Kiadását gróf Széchenyi "V iktor készíti elő.

Gróf Széchenyi István * 1791 t  1860.
szellemi hagyatéka 1877-ben jutott vétel útján az Akadémia birto
kába. Az anyag osztályozását és átvizsgálását egy kiküldött bizottság 
végezte el, melynek legtevékenyebb tagja Zichy Antal volt. Ő tette 
közzé 1884-ben Széchenyi N a p l ó i t  670 lapos kötetben, majd K ü l f ö l d i  
ú t i r a j z a i t  1890-ben 440 lapnyi terjedelemben. — A kiadás fogyatékos
sága és hibái miatt az Akadémia 1913-ban a naplók újabb kiadását 
határozta el, s azzal Yiszota Gyulát bízta meg. 42 naplószerű kötet 
jutott az Akadémiába, egyet (1818 okt. 23—dec. 3-ig terjedőleg) a 
Nemzeti Múzeum 1908-ban szerzett meg (jelzete Oct. Germ. 240.). 
A naplójegyzések összefüggő sorozata 1820-ban kezdődik, s Széchenyi 
halála előtti napokig terjed. — A Yiszota szerkesztésében eddig 
bő jegyzeteléssel megjelent 2 kötet elseje 1814 júliusától 1819 novem
beréig, a második 182Ó-tól 1825-ig terjed. Mindkettőhöz név- és tárgy
mutató, és néhány fontosabb emléket felölelő függelék csatlakozik. — 
A naplók anyaga nemcsak az író lelki világfára, annak fejlődésére, 
hanem a kortársak megismerésére és az események részleteinek meg
találására is a legkiválóbb forrásmunka.

Gróf Széchényi Jenő * 1836 f  1905.
F ö l  j e g y z é s e i t  az 1859-iki olasz hadjáratról közli Palatínus József a
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Hadtörténeti Közlemények 1914, 4. füzetében. — A naplóíró hg- 
Schwarzenberg Ede parancsőrtisztje volt.

Szemere Bertalan * 1812 f  1869.
Idevágó munkái: S z á m ű z e t é s  a l a t t  í r t  n a p ló ,  Budapest 1868. N a p l ó m  
Pest 1869, 2 k. U t a z á s  K e le t e n  a v i l á g o s i  n a p o k  u tá n ,  Budapest 1870, 
2 k.

Szinnyei József * 1830 f  1913.
1848/49-ben Komáromban írt n a p l ó j e g y z e t e i t  kiadta 1887-ben önálló
kötetben. Egyes részei a Hazánkban és máshol is megjelentek. B a c h -  
k o r s z a k :  Naplójegyzetek 1849/1851. Komárom 1903—1909. Szintén 
használható forrásmunkák. — Tartalmukat ismerteti Kacziány G~ 
idézett munkájában 21. 1.

Szirmay Sándor:
N a p l ó j a .  Diákköri feljegyzések 1850—1831-ből az Eperjesen és Ber
eden történt eseményekről. A Nemzeti Múzeumban, Oct.-Hung 
618. sz.

Id. Szögyény-Marich László * 1806 t  1895.
E m l é k i r a t a i t  kiadták fiai. Az első kötet 1836—1848. dec. 2. Buda
pest 1903, 8 r. 17+2+276+2 1. A második az 1849—1859 közti, a har
madik 1860—1861 évek eseményeit öleli fel, 360 és 430 lapnyi ter
jedelemmel. — A kötetek anyaga, melyekhez sok fontos levél és irat 
teljes szövege csatlakozik, mint elsőrendű forrásmunka jöhet számí
tásba.

Szuborits Antal:
Emlékirata József főherceg birtokában van. Mint István nádor egy
kori udvarmestere 1851—52-ben írta le a forradalmi eseményeket 
1846 október 6-ától kezdve, amikor József nádor megbetegedett. Az 
ellenzék részéről sokat támadott utolsó nádor alakját részletesen, 
de mindig helyes szempontokból világítja meg, és a független mi
nisztérium eljárásának oly részleteit is feltárja, amelyek eddig is
meretlenül maradtak. E miatt, kellő jegyzeteléssel, mindenképen 
érdemes lenne a naplót közzétenni.

Tanárky Gyula:
n a p l ó j e g y z e t e i  Kossuth londoni életére tartalmaz igen becses rész
leteket. Az író teljes odaadással ragaszkodik a függetlenségi eszmé
hez, s emiatt mások, pld. Széchenyi, Apponyi stb. iránt elfogult. — 
A feljegyzések a Nemzeti Múzeum 1848/49-iki gyűjteményében van
nak (1895, 14. szerzeménvi szám).

Táncsics Mihály * 1799 t  1884.
műveiből ide tartozik: É l e t p á l y a  v a g y  e m l é k - i r a t o k  (írta 1851— 
1854-ben), Pest 1873—1885, 3 k. — A három kötet anyaga a negyve
nes évektől kezdve 1869-ig halad, s az egykorú társadalmi és iro
dalmi viszonyokra sok becses részletet tartalmaz. Az író azonban 
öntelt, nem alaposan művelt, fanatikus s állandóan izgatott lelki- 
állapotban él, aki szerint pld. Széchenyi egész pályája elhibázott, 
s az általa tervezett intézmények egyike se vált be.

Gróf Teleki Sándor * 1821 f  1892.
E m lé k e im .  1879—1880, 2 kötet. — E g y r ö l - m á s r ó l .  Üjabb emlékeim. 
Budapest 1882. — A szerző köztudomásúlag az emigráció egyik leg
műveltebb tagja, akinek ítélete kortársairól többnyire megállja a 
helyét.

Tipula Gyula:
N a p l ó j á b ó l  részleteket közöl Markó Miklós az Ország Világ 191>, 
11. számában (Paskievics tábornagy dicsérete az 1848—49-iki ma
gyar honvédtűzérségről). — A naplóíró Görgey Arthúr szárnyse
gédje volt.
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Id. Tirts Rezső:
1848l49-ki élményeim. Különös tekintettel a Cornides-féle szepesi 
guerilla vadászok szereplésére a szabadságharcban. Késmárk 1903, 
8 r. 4+112 1.

Tkalac E.:
J u g e n d e r i n n e r u n g e n  a u s  K r o a t i e n .  Lipcse 1895, 2 k. Az illirizmus 
kezdő éveire tartalmaz igen becses részleteket, az első kötet 1749— 
1825-ig, a második 1824—4843-ig halad.

Tocqueville Alexandre:
S o u v e n i r s .  Párizs 1894. — A magyar történetbe Kossuth kiadatásának 
kérdésénél kapcsolódik bele, amely miatt felveti a keleti kérdést és 
közli az erre vonatkozó tárgyalások anyagát.

Toldy Ferenc * 1805 f  1875.
N a p l ó  j e g y z e t e i  az Akadémia könyvtárában vannak. Egyes részlete
ket közöltek belőle: Életem legnevezetesebb éve (emlékrajzaimból), 
Fővárosi lapok 1872, 146—147. sz.; Naplójából (húsz év előtt, u. ott, 
1880. 61. sz. — Tartalmukat ismerteti a Budapesti Szemle 1879, 19—21. 
kötete.

Báró Tornau Fedor:
D e n k w ü r d i g k e i t e n .  Szerző mint orosz katonai attaché 1856—1875 
közt Bécsben élt, s a Bach-korszakról sok érdekes részletet őrzött 
meg. Ismerteti a Neue Freie Presse 1898 október 6-iki száma. 

Felső-Zopori Tóth Ágoston honv. ezredes:
E g y  é l e t  e l v e s z e t t  f á r a d o z á s a .  473 ívrét német nyelvű sk. írt önélet
rajz 1828-tól kezdve 1873-ig. Mellékletekkel, ívrét 473 lap. Akadé
miai kézirattárban Hadtudomány ívrét 13. sz. — U. ott megvan 
írott eredeti hadi naplója is 1848 októbertől Világosig.

Tóth Kálmán * 1831 f  1881.
E m l é k  j e g y z e t e i b ő l  a Kemény Zsigmondra vonatkozó részeket közli 
a Fővárosi lapokban, 1876, a/10—41. számban.

Tóth Lőrinc * 1814 t  1903.
E m l é k e z é s e k  címen Jósika Miklósról közölt érdekes adatokat a Kis- 
faludy-Társaság évlapjai 29-ik kötetében. — Ugyanő a Budapesti 
Szemle 1893, 74. kötetében gróf Batthyány Kázmér emlékiratainak 
tartalmát ismerteti; a hozzáfűzött jegyzetekhez azonban Gyulai Pál 
többször rosszaló észrevételt fűz.

Tóth Vilmos * 1832 f  1898.
volt belügyminiszter eddig ismeretlen n a p l ó j á b ó l ,  leveleiből részle
teket közöl Lőrinczy György Az Újság 1913, 231—237. számaiban. 
Ugyanazon naplók felhasználásával megírja Teleki László gr. ha
lálát a Magyar Figyelő 3-ik évfolyama 4-ik kötetében.

Ponori Thewrewk József * 1793 f  1870.
ö n é l e t r a j z i  j e g y z e t e i t ,  melyek 1798—1854-ig tartalmaznak egykorú 
adatokat, s 64 negyedrét lapra terjednek, közzétette fia P. Thewrewk 
Emil az Irodalomtörténeti Közlemények 26-ik kötetében. Van benne 
köztörténeti vonatkozás is.

Trskó János:
N a p l ó t ö r e d é k e k  a s z a b a d s á g h a r c b ó l ,  Nagy-Bitse 1902. c. munkájá
nak tartalmát nem ismerem.

Gf. Tullio Domokos:
R e m i n i s c e n z e  e f a n ta s i e .  2 k, 1841. A művet ismerteti az Alkotmány 
1908 szept. 19. száma; a szerző 1840-ben járt Magyarországon, s ta
lálkozott Széchenyivel is.

Türr István * 1824 t  1908.
naplófeljegyzéseit kiadta Gonda Béla. A művet ismertetik és rész
ben közíik- Magyar Hírlap 1903 okt. 4. s köv. sz. Bismarck és a ma-



gyarok c. u. azon lap nov. 1. és 3. sz. — A néhai szerző \isszaem- 
lékezések az 1866-iki olasz háborúra c. művét kezdte közölni a Ma
gyar Hírlap 1903. évf.; Emlékeimből címűt az Ország Világ 18%,
38. sz.

Ujfalvy Sándor f  1866.
Emlékiratai, 1780—1850. 3 negyedrét kötet az Erdélyi Múzeumban. 
1854—1855-ben írta. Bemutatta Gyulai Farkas az Erdélyi Múzeum- 
Egylet 1906 ápr. 25. ülésén.

Ustrjalow F.
Uterdrückung des ungarischen Aufstandes im Jahre 1849. St 
Petersburg 1855. — Megvolt a szentpétervári vezérkari könyvtárban. 

Vahot Imre * 1820 f  1879.
Itt E m l é k i r a t a i t  soroljuk fel, melyet halála után fia 1880-ban 2 kö
tetben adott ki. — Sok becses adatot tartalmaz kora eseményeire, 
de némi kritikával kell használni.

Vahott Sándorné Csapó Mária * 1822 + 1896.
Rajzok a múltból. Emlékiratok c. műve a Figyelő 1887—1890-iki fo
lyamaiban, majd külön is megjelent. Főként az irodalmi viszonyok 
megismerésére becses, de mint pld. Petőfiné jellemzésénél is, erős 
kritikával használható munka. Főleg a forradalom után közvetlenül 
beállott idők, férje raboskodó sára vonatkozó részek értékesek. 

Vakanovic Antal:
Naplóját, mely az 1833—1852. évekre terjed, közli Surmin György 
a Vjestnik kr. Hrvatsko-Slnvonsko-Dalmatinskog ZemaFjskog Ár
kivá 1903, 5. évf. 252—253. 1. — Az író élénk részt vett a Gáj Lajos- 
féle illyr mozgalmakban. A feljegyzések hézagosak.

Yárady Gábor * 1820 f  1906.
Volt honvédezredesnek H u l ló  l e v e l e k .  Emlékiratok c. 3 kötetes. 
1892—4895 közt megjelent műve érdemel figyelmet, melynek I. kö
tete a forradalmat megelőző évektől 1848/49 végéig, a _2-ik 1867-ig, 
a 3-ik a legújabb időkig halad. Különösen becsesek a Bach minisz
terre és kormányára vonatkozó, továbbá a Tisza Kálmánra vonat
kozó részek. Az író Széchenyi hívei közé tartozott. — Ismerteti Bel- 
laagh Aladár a Századok 1896-iki folyamában.

Varnhagen K. A.:
T a g e b ü c h e r - j é nek 6-ik kötetéből a magyar vonatkozású részeket
1850—1851 történetére feldolgozza Túróczi Trostler József a Magyar 
figyelő 3-ik évfolyamában (1913).

Báró Vay Miklós * 1802 f  1894.
Naplójának, mely 1823—1863-ig terjed, becsesebb részleteit közli 
Lévay József: Emléklapok Vajai br. Vay Miklós életéből címmel 
1898-ban, 8 r. 527 1. Ismerteti a Századok 1889, 264—269. 1. — Fel
jegyzéseinek 1852—53-ra, főként az Újépületben és Theresienstadt- 
ban eltöltött fogságára vonatkozó része megjelent a Budapesti Szem
lében 1906-ban.

Br. Vay Miklósné Adelsheim Johanna * 1776 f  1863.
Naplói németül 1864-ben Bécsben jelentek meg, magyarúl Emlékek 
címmel Budapesten 1888-ban. Szintén igen becses adatokat tartal
maz férje működésére.

Viola (valószínűleg) Vezerle Gyula:
V i s s z a e m l é k e z é s e k .  Korrajz az 1860—61-iki időszakról. Vác, 1878. A 
Széchenyi halálával összefüggő eseményeket, F'orinyák Géza teme
tését s a rendőrség elleni tüntetéseket írja le közvetlen tapasztalatai 
alapján.

Villecz Boldizsár f  1904.
E g y  s á r o s m e g y e i  h o n v é d  n a p l ó j a .  Eperjes 1898. Tartalmát ismerteti 
Kacziány G. i. m. 24—25. lapján.



Voigts-Rhetz porosz tábornok:
E m l é k i r a t a i  megjelentek a Kölnische Zeitung 1906. (?) évfolyamában. 
A königrätzi csatára vonatkozó részt közli a Budapesti Hírlap 1906 
április 1. száma.

Vukovics Sebő * 1811 f  1872.
igazságügyminiszter E m lé k i r a t a i ,  Budapest 1894, 8 r. 19+536 1. 
Bessenyei Ferenc fedezte fel őket s ő is tette közzé. A mű igen be
cses részleteket tartalmaz a forradalmat megelőző évekből is, de 
különösebb figyelmet érdemelnek a kormány debreceni tartózkodása 
idején végbement események és a délvidéki harcok leírásai. Görgey 
árulásáról a naplóíró meggyőződéssel beszél. — Tartalmát ismerteti 
a Századok 1894, 476 stb. lapja.

W altherr László * 1788 f  1865.
N a p l ó f e l j e g y z é s e i n e k  1864—1850 és 1850—1854 közé eső részeit kö
zölte a Hazánk 1888-ik évfolyama. A legbecsesebb munkák közé 
sorozható. — Vegyes jegyzetei II kötetben a Nemzeti Múzeumban 
vaunak, Quart. Hung. 1525 jelzettel.

Báró Weiden Ludvig:
Episoden aus meinem Leben, Graz 1852, magyar köztörténeti szem
pontból is, kritikával használható forrásmű.

Weldycz Sylvester:
Der Antlieil der Polen an dem Ungarischen Freiheitskampfe 1848— 
49. Altona, 1850. Szintén becses adatokat nyújt a szabadságharc 
történetéhez.

Báró Wesselényi Miklós * 1796 f  1850.
U t i n a p l ó j a  1821—1822. Kolozsvár 1925, S rét 174 1. Báró Wesselényi 
Istvánná megkezdi ezzel Wesselényi több kötetre menő naplójának 
hű tartalom szerint való (sajnos, nem szószerinti) kiadását. Az eddig 
megjelent részletből is kitűnik a naplóíró éles megfigyelő képessége 
és nagy műveltsége. Forrásértéke Széchenyi feljegyzéseivel hason
lítható össze.

Báró Wimpfen:
Emlékirat. 1809. Közli: Mittheilungen des k. u. k. Kriegsarchivs. 
Dritte Folge, III. Bd. Bées, 1904. —• A szerző bátor, szókimondó. Egy 
része szól az 1809-iki hadjáratról, a másik igen éles és találó bírá
latot mond a hadsereg gyarló vezetéséről. A végén I. Ferenc elné
zését kéri bátor szókimondásáért. Kivonatolja a Századok 1905, 52. L

W indisch-Grätz Alfréd herceg:
D e r  W i n l e r f e l d z u g  1848—49 in U n g a r n .  Bées 1851. Magyar vonatko
zásait sűrűn felhasználták s tévedéseire is sokan rámutattak. 

W internitz J.:
E r in n e r u n g e n  an d e n  B e r l in e r  K o n g r e s s  u. G f .  J u l i u s  A n d r á s s y .  
Közli a Neue f reie Presse 1908 június 11. száma.

W irkner Lajos * 1802 t  1882.
É l m é n y e im .  Néhány lap 1825-től 1852-ig terjedő nyilvános pályám 
naplójegyzeteiből. Pozsony 1880, 6 r. 292 1. Német kiadása 1879-ben 
jelent meg. — A naplóíró magas hivatalos állásánál fogva, s mint a 
bécsi rendőrség megbízottja belát az események rugóiba. Metternich 
irányának egyik leggyűlöltebb képviselője egyúttal, s a kötet anya
gát is saját igazolására állította össze. Nem lehet megállapítani, a 
szövegben mi az egykorú és mi a későbbi hozzátoldás. E miatt kö
rültekintő kritikával használható.

Zehn J a h r e  in  U n g a r n .  2 k. 8° 282 +  282 1. Lipcse 1845. — Szerzője isme
retlen, tartalmát már sokan felhasználták.

Zichy Antal * 1823 f  1898.
n a p l ó j e g y z e t e i b ő l  az 1862-re valók, melyben az általános politika 
helyzettel, Kovács Lajos (Széchenyi hívének) népszerűtlenségével
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foglalkozik, a Nemzeti Múzeumban Fol. Hung. 1346 jelzettel talál
hatók.

Gróf Zichy Géza:
Emlékeim. Budapest 1912, 8 r. 210 1. Gyermekkorával kezdi, a Sztá- 
rayak jellemzésével, nagyatyja (gr. Zichy Ferenc) és környezete, 
továbbá atyja emlékének leírásával. Kiemeli gróf Pálffy Móric kan
cellárt (a Vasembert), aki a szabadelvűség és haladás esküdt ellen
sége. A kortársak közül Volkmannhoz és Liszthez való barátságáról 
szól részletesebben.

Zwiedenek-Südenhorst Hans:
Erzherzog Johann oon Oesterreich im Feldzug oon 1809. Grác 1892, 
620 1 . Wertheimernek a főherceg működéséről írt kedvezőtlen kriti
kája bírta rá Merani grófot, hog> az egykorú levelezést és feljegy
zéseket kiadassa. Ismerteti a Századok 1892, 861. lapja.

Zsoldos Ignác * 1803 f  1885.
naplójegyzetei az 1825/27-iki országgyűlésről az Akadémia könyv
tárában vannak. — Életrajzi jegyzetei u. ott Történelem, ívrét 257. 
sz. A reformkor, de főként a forradalmi események valóságos bá
nyája. A nagy műveltségű író kitünően jellemzi kortársait is és sok 
olyan vonatkozásra mutat rá, amiket máshonnan nem ismerhetünk 
meg. A pesti forradalom leírása igen élénk és hű. Hátránya az, hogy 
a mű nagy része később, az események lezajlása után íródott.

T. F. Dmight: Catalogue of the works relative to the Law of Nations 
and Diplomacy in the Library of the Department of State. Washington 
1886.

Myers: Manual of collections of treaties and of collections relating 
to the treaites. Cambridge, U. S. A. 1922.

A General Collection of Treaties, 1648—1731. 4 Vols. London 1710— 
1732.

P. Albin: Les grands traités politiques. Recueil des principaux 
textes diplomatiques depuis 1815. Paris 1910. Deuxième édition 1912.

Archives diplomatiques. Diplomatisches Archiv für Zeit- und 
Troisième édition 1920.

Staatengeschichte. 3 Vols .Stuttgart 1821—33.
J. Bernard: Recueil des traités de paix, 536—1700. 4 Vols. La Haye 

et Amsterdam 1700.
1. Bridgeman: The first book of World-Law. A compilation of in

ternational conventions. Boston 1911.
A. Carpentier: Recueil des traités, conventions et déclarations de 

droit international. 19-me édition. Paris 1900.
Chronologie des allgemeinen Staatsarchivs. Die Friedensschlüsse 

der Kaiser, Könige und übrigen Stände sowohl in Europa als andern 
Teilen der Welt, 1536—1703. Hamburg 1704.
H áborús felelősség  y}

Bártfai Szabó László

A n e m z e tk ö z i  s z e r z ő d é s e k  b ib l i o g r á f i á j a ,  
B ib l i o g r a p h i e  d e s  r e c u e i l s  d e s  t r a i t é s .

1. Bibliographie.

2. Collections générales.
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Collection of all the Treaties of Peace, 1648—1711. 2 Vois. London 
1772. Supplement 1781.

Collection of Treaties of Peace and Commerce, 1648—1715. Lon
don 1715.

Das Staatsarchivsammlung der officiellen Aktenstücke zur Ge
schichte der Gegenwart. Leipzig 1861 et seq.

Descamps et Renault: Recueil international des traités du 19-me 
siècle. Vol. 1. 1801—25. Paris 1914.

J. Dumont: Corps universel diplomatique du droit des gens, 800— 
1731. 8 Vols. La Haye et Amsterdam 1726—31. Continué par La Haye 
1739. Continué par Wenck: Codex juris gentium recentissimi, 1735— 
72. 3 Vols. Leipzig 1781—95.

S. Gemma: Storia dei trattati nel secolo 10. Flo XIX. Florence 1895.
Haberlin: Staats-Archiv. 7 Vols. 1796—1802.
E. Horváth: Nemzetközi Szerződések 1815—1920. (Hong.) 4 Parts. 

Budapest 1921—22.
Ch. Koch: Abrégé de l’histoire des traités de paix depuis 1648. 4 

Vols. Bâle 1796—97.
Koumanoudi: Les traités d’alliance du XIX-me siècle Paris 1902.
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contenant les négociations, traités etc., 1700—1718. 14 Vols. La Haye 
1724—34.

Lapradelle et Politis: Recueil des arbitrages internationaux. Vol. 1. 
1798—1855. Paris 1905.

G. G. Leibniz: Codex juris gentium diplomatics. 2 Vols. Hannovre 
1693. Deuxième édition 1724. Troisième édition Wolfenbüttel 1747.

— Mantissa codicis juris gentium diplomatici. Hannovre 1690. 
Deuxième édition 1724. Troisième édition Wolfenbüttel 1727.

C. F. Martens: Recueil de traités d’alliance, de paix, de trêve, de 
neutralité etc. depuis 1761. 16 Vols. Göttingue 1791—4801. Supplément 
4 Vols. 1802—81. Nouveau recueil etc. 16 Vols. 1791—41. Nouveau Supp
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— Cussy et Seffcken: Recueil manuel et pratique de traités et 
conventions, 1760—1885. 10 Vols. Leipzig 1846—88.

Nouveau recueil de traitez d’alliance, de trêve, de paix etc. 1648— 
1709. 2 Vols. Amsterdam 1710.

E. Ovalle: Recopilacion de los tratados, convenciones, actas y de- 
mas instrumentos internacionales entre las naciones civilizadas. 3 Vols. 
Barcelone 1902—5.

Peller et Scheppershoff: Collectio praecipuorum tractatuum pacis, 
1647—66. Paris 1667. Deuxième édition 1684.

G. Ribier: Répertoire des traités de paix, 1867—97. 2 Vols. Paris 
1895—99. Continuation de Tétot.

J. Rousset: Recueil historique d’actes, négociations, mémoires et trai- 
lés, 1718—48. 21 Vols. La Haye 1728—55.

Saint Priest: Histoire des traités de paix et autres négociations du 
XVII-me siècle. Amsterdam 1725.

I. I. Schmauss: Corpus juris gentium Academicum, 1096—1731. 2 
Vols. Leipzig 1730.

Ch. Strupp: Urkunden zur Geschichte des Völkerrecht 4 Vols. Gotha 
1910—1. Documents pour servir à l’histoire du droit des gens. 6 Vols. 
Berlin 1923.

Tétot: Répertoire des traités de paix, commerce d’alliance etc. 
<1493) 1648—1866. 2 Vols. Paris 1866. Continuation: Ribier.

Prince Urusoo: Résumé historique des principaux traités de paix, 
.1648—88. St. Petersbourg 1884.

E. A. Whittuck: International Documents. 2 Vols. London 1908—9.1



499

3. Recueils généraux des traités européens.
Collection of Treaties, Declarations of War among the Potentates 

of Europe, 1648—1731. 4 Vols. London 1710—31.
Comte Garden: Histoire générale des traités de paix entre toutes 

les puissances de l’Europe depuis 1648. 15 Vols. Paris 1848—87.
F. W. Ghillanu: Manuel diplomatique. Recueil des traité de paix 

européens. 2 Vols. Nördlingae 1856.
— Europäische Chronik, 1492—1877. 5 Vols. Leipzig 1865—78.
A. Faber: Europäische Staats-Canzley, 1697—1759. 124 kötet. Nürn

berg. Ulm, Frankfurt és Leipzig, 1697—1782. Folytatta I. A. Reuss: Teut- 
sche Staats-Canzley. 40 kötet. Ulm 1783—1803.

A. Hempel: Allgemeines europäisches Staatsrechtslexikon, oder Re
pertorium aller Friedensakten. 9 Vols. Francfort et Leipzig 1751—55.

L. Hertslet: The map of Europe by treaty. 4 Vols. London 1875—91.
Histoire des traités de paix et autres négotiations, 1659—79. 2 kötet. 

Amsterdam 1725.
F. L. A. Hörschelmann: Europäische Staats-, Kriegs- und Friedens- 

lexicon seit dem XV. Jahrhundert. 2 Vois. Frankfurt u. Leipzig 1765.
Koch et Schoell: Histoire abrégée des traités de la paix etc, entre 

les puissance de l’Europe, 1648—1815. 15 Vols. Paris 1815—18.
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2 Vols. Reggio 1906.
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Feller et Scheppershoff: Collectio praecipuorum tractatuum pacis, 

1647—66. 1667. Il-me édition 1684.
Recueil de divers traitez de paix, de confédération, d’alliance, de 

commerce etc. faits entre les états souverains de l’Europe, 1648—1707. 
La Haye 1707. 2 Vols.

— des principaux traités d’alliance conclus par les puissances de 
l’Europe, 1761—94. 5 Vols. 1791—95.

Thesoro politico cioe relationi, instruttioni, trattati, discorsi varii 
pertinenti alla cognitione et intelligenza delli stati, interessi etc. Cologne 
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1726—27.
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Autriche-Hongrie. L. V. Bittner: Chronologisches Verzeichniss der 

oesterreichischen Staatsverträge, 1526—1913. 4 Vols. Vienne 1903—17. 
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J. N. Püttlingen: Oesterreichische Staatsverträge, 1740—1896. Vienne 
1896. Veröffentlichungen der Kommission für die neuere Geschichte 
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32'
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Belgique. Busschère: Code des traités et arrangements internationaux 
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cias extranjeras desde 1700. Madrid 1843. Coleccion de los tratados de 
paz etc. 1701—1800. 3 Vols. Madrid 1796—1801. F. Janer: Tratados de 
Espana, documentos internacionales del reinado de Dona Maria-Cristina. 
Madrid-Isabel, 1842—68. Barcelona 1869. R. Olivari: Coleccion de trata
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tratados y convenios. Yol. 1. Reinado de Dona Maria Cristina. Madrid 
1899 et seq. Tratados y documentos internacionales de Espana, publica- 
dos oficialmente. Madrid 1900 et seq., le meme, 1905—10. 4 Vols. Madrid 
1905—12. J. Paz: Coleccion de los tratados de paz ajustados par la co
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A . Clercq: Recueil des traités de la France. Vols. I—XXII. 1713—1906. 
Paris 1864—1917. A. C. Oebhardt: Recueil des traités de la paix etc. con
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paix, de trêve, de neutralité et de confédération etc. par les rois de 
France, 1435—1687. 6 Vols. Paris 1693. Recueil des capitulations et 
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et ministres de la France, 1640—1789. Vol. I—XX. Paris 1894—1915.

Grande Bretagne. — British and Foreign state Papers, 1812 et seq. 
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A collection of Maritime Treaties of Great Britain and other Powers. 
2 Vols. London 1790. L. Herstlet: A complete collection of the Treaties 
and Conventions between Great Britain and Foreign Powers. 2 Vols. 
London 1827. Hertslet et autres: Le même. Vols. I—XXVI. London 1827— 
1913.1 Th. Jenkinson: Collection of Treaties between Great Britain and 
the Powers, 1648—1783. 3 Vols. London 1785. /. Macgregor: Commercial 
Treaties of England and of foreign countries. 8 Vols. London 1841—44. 
Rymer et Sanderson: Foedera, conventiones, literae inter reges Angliáé 
e aliosquis imperatores, 1101—1654. 20 Vols. London 1704—35. Quatrième 
édition en 4 Vols. 1816—29. Ch. P. Cooper: Appendices. London 1869. 
Th. D. Hardy: Syllabus of Rymers Foedera. 3 Vols. London 1868—85.

Grèce. — Sylloge, Collection de traités conclus entre la Grèce et les 
puissances étrangères. Athènes 1912.

Hongrie. — E. Horváth: Catalogue des traités de la Hongrie, 973— 
1526. (Recueil des traités de la Hongrie avec les puissances étrangères I.) 
Budapest 1921.

Italie. — Cronologia dei principali trattati internazionali dal 1496, 
cia Casa Savoia e dal Regno dltalia. Turin 1887. Datta et Solaro: Trai
tés publics de la maison de Savoie avec les puissances étrangères depuis 
1559. 8 Vols. Turin 1836—61. C. J. Lünig: Codex Italiae diplomaticus.
4 Vols. Francfort 1723—35. Manno. Ferrero et Vayra: Relazioni diplo- 
inatiche della monarchia di Savoia, 1559—1814. Turin 1886 et seep L. 
Palma: Trattati e convenzioni in vigore fra il Regno d’Italia e i governi 
esteri. 4 Vols. Turin 1879—99. Comte Solar de la Marguerite: Traités 
publics de la royale maison de Savoie avec les puissances étrangères.
5 Vols. Paris 1836—44. Trattati e convenzioni fra il Regno d’Italia ed i 
.governi esteri, 1864 et seq. Turin, Florence, Rome 1864 et seep

Norvège. — Overenskomster med fremmende stater. Christiania 
1906 et seq. Recueil des traités de la Norvège. Christiania 1907.

Pays Bas. — Bosmans et Visscher: Répertoire des traités et des 
engagements internationaux du XX-me siècle concernant les Pays Bas. 
La Ilaye 1921. Gachard et Piot: Collection des voyages des souverains 
des Pays Bas. Vols. I—IV. Bruxelles 1880—82. A. Kluit: Index chronolo- 
gicus sistens foedera pacis etc. ab ordinibus Selgii Foederati inita cum 
pentibus intra et extra Európám. Leiden 1789. E. Langemans: Recueil des 
traités et conventions conclus par le royaume des Pays Bas avec les 
puissances étrangères depuis 1813. La Haye 1858 et seq. Recueil van den 
tractaaten tuschen de H. M. Heeren Staaten Generaal ende verscheeden 
Köningen, 1576—1701. La Haye 1726. Le même 1576—1795. 6 Vols. La 
Haye 1796. Van Dijk: Répertoire historique et chronologique des traités 
conclus par la Hollande depuis 1789. Utrecht 1846. W. Van Eysinga: 
Outwikkeling en inhoud der Nederlandsche traktater sedert 1813. La 
Haye 1916.

Pologne. — J. V. Jezjersky: Traktaty Polkie. Warszowie 1789. Trak- 
taty Polska y obeeni Panstvami, 1774—91. 2 Vols. Warszowie 1791. Trak
taty miedzy rzeczapospolita Polska, 17664—91. 2 Vols. Warszowie 1791.
F. Siarczynsky: Traktaty miedzy mokarstovami Europeyskjemi 1648— 
1763. 6 Vols. Warszowie 1774—90.

Portugal. — B. F. J. Castro (cont. par J. F. J. Biker): Coleççao dos 
tratados, convençoes, contratos e acto publicos entre Portugal e as mais 
potencias desde 1640. 46 Vols. Lisboa 1856—87, Nova coleççao de trata
dos. 2 Vols. Lisboa 1890—91. B. H. Gomes: Nova coleççao de tratados. 
13 Vols. Lisbon 1890—1916. Vicomte Santarem: Corpo diplomatico Por-
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tugiiez. Vol. 1. Lisbonne 1846. Quadro elementar das relaçoes politicas e  
diplomaticas de Portugal com es diversas potencias do mundo. 18 Vols, 
Paris 1842—76. J. A. R. Siloa: Corpo diplomatico Portuguez. 113 Vols. 
Lisbonne 1862—1907. Synopse dos tratados entre a Corona de Portugal 
e as mais potencias. Lisbone 1901.

Prusse. — Comte Hertzberg: Recueil des traités des qui ont été 
rédigés et publicés par la cour de la Prusse, 1756—90. 3 Vols. Berlin 
1788—95. M. Loeroe: Preussens Staatsverträge aus der Regierungszeit 
König Friedrich Wilhelms I. 1713—40. Leipzig 1913. Le même, König- 
Friedrichs I. Leipzig 1925. F. W. Rohrscheid: Preussens Staatsverträge, 
Berlin 1852 et 1857.

Roumanie. — G. T. Djuoara: Traités, conventions et arrangements- 
internationaux de la Roumanie. Paris 1888. M. Mitilineu: Collectiune de 
tractatele si conventiunile Romaniei eu puterile straine de la anulu 130S 
pane in dilele nostre. Bucarest 1874.

Russie. — V. N. Aleksandrenko: Sobranje vasnejsih traktator i kon- 
vencij zakljucsennich Rossij s inostrinnymi derzavami, 1774—1906. War- 
szowie 1906. loanooskij: Recueil des traités en vigueur conclus par la 
Russie avec les puissances étrangères. St. Petersbourg et Odessa 1889— 
90. F. Martens: Recueil des traités et conventions conclus par la Russie 
avec les puissances étrangères, 1648 et seq. St. Petersbourg 1874—1909. 
Menagios: Répertoire des traités, conventions et autres actes principaux 
de la Russie avec le les puissances étrangères, 1474—1874. Recueil des 
traités, conventions et accords en vigueur conclus par la Russie. 4 Vols. 
St. Pétersbourg 1891—1906.

Serbie. — Traités et conventions conclus entre la Serbie et les puis
sances étrangères, Belgrade 1887.

Suède. — Rydberg: Sveriges och Norges Traktater. 4 Vols. Stock
holm 1897—1904. C. Sandgren: Recueil des traités, commentions et autres 
actes diplomatiques de la Suède. Stockholm 1910.

Suisse. — Recueil officiel des traités conclus entre la Confédération 
Suisse et les autres états. 3 Vols. Bern 1832—49.

Turquie. — G. Nouroudounghian: Recueil d’actes internationaux de 
l’Empire Ottoman, 1300—1902. 4 Vols. Paris 1897—1903. Baron Testa: 
Recueil des traités de la Porte Ottomane avec les puissances étrangères 
depuis 1536. 11 Vols. Paris 1864—1911. (I—VIII. France, 1528—1894. 
IX—XI. Autriche 1606—1910).

Württemberg. — Oechsle: Verzeichnis der von Württemberg mit 
auswärtigen Staaten Geschlossenen Verträge, 1800—40. Stuttgart 1842.

5. Relations des états européens.
Allemagne:

— Russie. — K. L. Goetz: Deutsch-russische Handelsverträge des 
Mittelalters. Hamburg 1917, Die deutsch-russischen Handelsverträge, 
1189—1904. Berlin 1917.
Autriche:

— Grande Bretagne. — Oesterreichische Staatsverteräge. Vol. IIL 
England. Parts 1—2. 1526—1813. Vienne 1903. et seq.

— Italie. — Comte Angeberg: Autriche et Italie. Recueil des trai
tés 1703—1859. Paris 1859.

— Pays Bas. — Oesterreichische Staatsverträge. "Vol. X. Nieder
lande. Part I. (—1772). Vienne 1904.
Espagne:

— France. — Recueil des traités de paix, trêve et neutralité entre 
les couronnes d’Espagne et de France, 1526—1611. Anvers 1645.
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France:
— Espagne. — V. Espagne-France.
— Suisse. — Burin de Roiers: Les capitulations militaires entre la 

Suisse et la France. Paris 1902.
— Turquie. — Capitulations et traités entre la France et la Porte 

Ottomane. Paris 1770. Deuxième édition 1841.
Grande Bretagne:

— Autriche. — V. Autriche-Grande Bretagne.
Pays Bas:

— Autriche. — V. Autriche-Pays Bas.
Russie:

— Allemagne. — Y. Allemagne-Russie.
Suisse:

— France. — Y. France-Russie.
Turquie:

— France. — V. France-Turquie.

6. Recueil des traités Africains.
1. Becker y Gonzales: Tratados, convenios, accordos referentes a 

Marruecos y la Guinea Espanola. Madrid 1918.
A. Boutin: Les traités de paix et de commerce de la France avec la 

Barbarie, 1515—1830. Paris 1902.
D. A. Capmany: Antiquos tratados de paz y alianzas entre los 

reges de Aragon y differentes infidèles de Africa y Asia desde el siglo 
XIII hasta el XV. Madrid 1886.

F. Card: Les traités de protectorat conclus par la France en Afri
que, 1870—95. Paris 1896.

— Traités de la France avec les pays d'Afrique du Nord-Algérie, 
Tunisie, Tripolitaine, Maroc. Paris 1906.

— Les traités de commerce conclus par le Maroc avec les puissan
ces étrangères. Paris 1907.

L. Hertslet: The map of Africa by treaty. 3 Vois. Troissième édi
tion. Londres 1909.

M. L. Mas-Latrie: Traités de paix et de commerce et documents 
concernant les rélations des chrétiens avec les tribus d’Afrique septentio- 
nale au moyen age. Frais 1866.

Trattati, convenzioni, accordi, protocolli ed altri documenti rela- 
tivi all’Africa, 1825—1906. 3 Vols. Rome 1906.

F. Von Ontroy: Conventions internationales définissant les limites 
actuelles en Afrique. Paris 1898.

?. Recueil des traités Asiatiques.
Aitchison: Traities relating to India and neighbouring countries. 

7 Vols. Calcutta 1861 et seq. Deuxième édition en 11 Vols. 1892—95. 
Quatrième édition en 14 Vols. 1906—10.

M. Belin: Des capitulations et des traités de la France en Orient. 
Paris 1870.

7. F. L Biker: Coleççao de tratados e concertos de pazes que o 
Estado da India Portugueza fez corn as Reis e Senhores com quem teve 
relaçoes nas partes da Asia e Africa Oriental. Vols. I—XIV. Lisboa 
1883—87.

D. A. Capmany op. cit.
L. Hertslet: Treaties between Great Britain and Chine, between 

China and Foreign Powers. London 1896. Troisième édition 1908.
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Y. Matsudeira: Die völkerrechtlichen Verträge des Kaisertums Ja
pan. Leipzig 1889.

F. W. Mayers: Treaties between the Empire of China and Foreign 
Powers. Shanghai 1877 et 1903.

Mont amen al Mulk: Recueil des traités d l’Empire Perse avec les 
puissances étrangères. Teheran 1908.

L. Reinach: Recueil des traités commerciales conclues par la France 
en Extème-Orient, 1648—1907. 2 Vols. Paris 1902—7.

Traités et conventions entre l’Empire Japon et les puissances étran
gères. 4 Vols. Tokyo 1908—12.

Treaties and Conventions between the Empire of Japan and other 
Powers, 1854—71. Tokyo 1871. Cinquième édition 1908.

Treaties and regulations between Corea and the Powers, 1876—89. 
London 1891.

8. Recueil des traités Américaines.
Litérature générale. — C. Calvo: Recueil complet des traités, con

ventions etc. detous les états de l’Amérique Latine depuis 1495. 16 Vols. 
Paris 1862—69.

Argentine. — Coleccion de tratados celebrados par la republica 
Argentina con las naciones extrangeras. 2 Vols. Buenos Aires 1863—77. 
— Coleccion de tratados celebrados par la republica Argentina con las 
naciones estrangeras, 1811 et seq. 3 Vols. Buenos Aires 1863—84. — Tra
tados, convenciones, protocolos y demas actos y acuerdos internacionales 
de la republica Argentina. 2 Vols. Buenos Aires 1901—1902. Le même en 
11 Vols. Buenos Aires 1911—12.

Bolivie. — Recopilacion de tratados, convenciones y actos publicos 
diplomaticos celebrados por la republica de Bolivia. 3 Vols. La Paz 1904. 
—■ Tratados vigentes por la Republica de Bolivia. Santiago et Valparaiso 
1900—13.

Brésil. — Codigo das relaçoes exteriores do Brazil. Rio 1900. — 
Colleççao completo dos tratados celebrados pelo Brazil condifferentes 
naçoes extrangeios. 4 Vols. Rio 1864—69. — P. Pereira: Coleççao comp
léta dos tratados celebrados pelo Brazil con differentes naçoes estran- 
geiras. 3 Vols. Rio 1864—66.

Chile. — Coleccion de tratados entre la Republica de Chile y las 
potencias extrangieras. Santiago 1857 et seq. — M. A. Martinez: Re
copilacion de tratados, convenciones y otros actos internacionales cele
brados por la republica de Chile. Santiago 1907. — B. Montes: Recopi
lacion de tratados y convenciones celebrados entre la Republica de 
Chile y las potencias extrangieras. 3 Vols. Santiago 1894—97. Recopila
cion de tratados y convenciones, protocolos y otras actos internacionales 
celebrados por la republica de Chile. 7 Vols. Santiago 1913.

Colombia. — Cadera: Coleccion de tratados publico de los Estados 
Unidos de Colombia. 2 Vols. Bogota 1883—84. — Coleccion de tratados 
publicos de los Estados Estados Unidos de Colombia. 2 Vols. Bogota
1863—64. Appendice. Bogota 1906—43.

Costa Rica. — Coleccion de tratados de Costa Rica. San José 1861. 
Deuxième Édition en 2 Vols. 1869—97. — Coleccion de tratados inter
nacionales. Costa Rica. 2 Vols. San José 1892.

Cuba. — Convenciones y tratados celebrados por la Republica de 
Cuba, 1903—8. Habana 1908.

Ecuador. — Coleccion de tratados, capitulaciones, armisticios y 
otros actos diplomaticos y politicos de la Republica de Ecuador. 3 Vols. 
Guayaquil. — Noboa: Coleccion de tratados del republica del Ecuador. 
2 Vols. Guayaquil 1901—2.
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États-Unis. — B. I. C. Danis: Treaties and Conventions concluded 
between the United States and other Powers since 1774. Washington 
1889. — 1. Elliot: The American Diplomatic Code, a Collection of 
Treaties and Conventions between the United States and Foreign Po
wers, 1778—1834. 2 Vois. Washington 1834. — Malloy: Treaties, Conven
tions. international Acts, Protocols and Arrangements between the Uni
ted States and other Powers, 17766—1909. 3 Vois. Washington 1910—13. 
— G. Mirot: Treaties concluded by the United States of America. 2 Vols. 
Boston 1850—53. — Treaties and Conventions concluded between the 
United States and other Powers since 4 July 1776. Washington 1889. Le 
même, 1776—1845. Washington 1866.

Guatemala. — Coleccion de tratados de Guatemala. 2 Vols. Guate
mala 1892—1912.

Haïti. — N. 1 Léger: Recueil des traités et conventions de la ré
publique d’Haïti. Port an Prince 1891.

Honduras. — Tratados vigentes, Honduras. Tegucigalpa 1905.
Mexico. — N. Ortega: Tratados y convenciones. Mexico 1878. — 

Iratados vigentes, Mexico. Mexico 1904, et le même en 2 Vols. 1909. — 
Tratados y convenciones concluidos y ratificados por la republica 
Mexicana. 2 Vols. Mexico 1878.

Nicaragua. — Convenciones internacionales de Nicaragua. Mana
gua 1913.

Paraguay. — Coleccion de tratados celebrados por la republica del 
Paraguay. Asurcion 1885.

Peru. — Coleccion de los tratados del Peru. Lima 1876. — Colecciou 
•de tratados del Peru. 13 Vols. Lima 1890—1911.

Plata, États de la — F. Varda: Tratados de los Estados del Rio de 
la Plata. Montevideo 1848.

Salvador. — Coleccion de tratados de El Salvador. Salvador . 1896.
Santo Domingo. — Coleccion de tratados internacionales célébra- 

■dos por la Republica Dominicana. Santo Domingo 1882 et 1896.
Venezuela. — Coleccion de tratados publicos de Venezuela. Cara

cas 1884—1911.



Okmányok. — Documents.
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XYI. Páris, 1849 május 14.

A párisi magyar ügynökség (Teleki László gróf) jelentése Kossuth Lajos
hoz. — Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum Levéltárában. Vörös Antal 
Gyűjtemény Í309. szám.

A követség iigyn. és a magyar ügynökök munkája. Összeköttetés a nem
magyar népfajokkal.

„A magyar francia követségtől Kossuth Lajos kormányelnökhöz.
Páris, május 14—1849.
Két utasítást vettem, egyiket tengeren, másikat szárazon át, az azok

ban foglaltakat tettem. A’ hajó dolga úgy áll, mint írtuk, nem igen fog- 
lehetni megmenteni, a’ trieszti áruló mondá, hogy az osztrák kormány
nak adja át; azon vagyunk, hogy a ráadott pénzből mennyit lehet, meg
menthessük, de az kevés lesz. Hajót armirozni igen nehéz, az országok 
törvényei nem engedik; csak kereskedési hajót kaphatnánk akár itt akár 
Angliában, ezt is drága pénzen. Pénzt szükség volna küldeni. Branyiczkí 
ajánlata 100 vagy 200.000-re mehet; ez pedig csekélység, midőn hajó, 
fegyverről van szó. Kölcsönt nem kaphattam. Három milliót ajánlottak 
ugyan, de nem volt egészen reális ajánlat, épen most tudám meg. Keresek 
pénzt, de nem könnyen hiszem, hogy még most találjak, azért a honból 
kellene küldeni. A’ diplomatiára szánt pénzből is még csak 36,000 frank 
van összesen. Ebből mind Angliának (Pulszky útján ki igen ügyesen vi
seli magát és pótolhatatlan Angliában, mert már meglehetős összekötte
tésben van Sandidomne (sic! olvasd: Lansdomne) által Palmerstonnal, 
és a’ hírlapokra igen jól hat), mint Némethonnak (Szalay által, ki ottan 
hasonlólag szükséges), mint Törökhonnak (hova ideiglenesen Splényit kül- 
dém, mint igen ügyes embert a’ végett, hogy az előleges lépéseket meg
tegye, 's azokat, kiket a’ magyar kormány küldend oda, az itteni dolgok 
állásáról értesítse), mind talán még Olaszhonnak tetemes summák men
nek el. Azonkívül még nincs egy 100 emberünk Frankhonban, kiket nem 
tudom kellend-e ’s meddig tartanunk, úgy hogy 10 nap óta 1400 frankba 
kerültek és könnyen meglehet, hogy nemsokára pénz nélkül lesznek; 
ezért tehát nekem, vagy utódomnak diplomatiai költségekre is keilend 
pénz. Méreyné által megizentem, hogy egészségem állapota további itt- 
maradásomat nem engedi, haldoklóm, és alig eszmélek már. Alig várom, 
kit helyembe küldenek. Irinyi ez iránt megmondandja véleményemet. 
Legjobb szeretnék — ha szabadna — három hétre haza menni, 's elő
adni, mit a’ külügyek iránt itt tapasztaltam. Az americai consultai szól
hatok ,de — úgy hiszem — ennek elismerése részint igen későn érkeznék, 
részint pedig nem nagy hatással volna; úgy gondolom, most, midőn meg
érdemeltük egész Európa bámulását, veszélyes hatást tenne, ha csakúgy



más világrészi hatalom által ismertetnénk el, melly nekünk anyagilag olly 
keveset használhat. Amerika maga is semmit sem helyez elismerésében. 
Kevés idő múlva bizonyosan el fog ismertetni mind Frankhon, mind 
Anglia által, az Orosz interventiót nem tudom, meg fogják-e akadályoz
tatni, de általa minden esetre Európa minden népeinek sympathiáját 
megnyertük. Sokkal erélyesebb nyelven beszélek most mint ez előtt, ’s 
tűrik, jó hatással vannak szavaim. Drouyn de Louis soha sem fogadott 
úgy mint most, a ministerelnök is szíves. Mind ezekről eleget beszélhet
nek Mérevné és Irinyi, valamint az interpellatióról is. niellyre Drouyn 
de Louis kijelentette, miszerint ő az orosz interventiót Magyarhonban 
igen fontos, és az európai érdekeket veszélyeztetendő dolognak tekinti — 
mellynek megakadályoztatására mindent mi hatalmában van, teszen ’s 
tenni fog, szükség esetében a’ háznak segítséget is felkérendő, mit én 
neki meg is köszöntem, ’s köszönetemet hírlapok útján közrebocsátám. 
A' közvéleményre hasonlólag Irinyire hivatkozom, mit tettem és tettünk, 
úgy gondolom, semmit sem hanyagoltunk el. Meglehet, próbálnak media- 
tiót, meglehet, nem. Nem tudom, de minden esetre, ha az én kikerülé
semmel ismét tesznek lépéseket, jele, hogy csalni akarnak. Bécs hiszem, 
már el van foglalva, szerintem csak békét lehet elfogadnunk, fegyver
nyugvást nem. Credentionalisra nincs, de esetre mielőbb szükség lesz 
itten, Angliában és Németországban. Németországra különös figyelmet 
fordítunk, de csak látatlanul, később Szarvady oda mehetne, most azon
ban 's különösen mikor utódom megérkezik, jó hogy itt legyen, mert az 
itteni viszonyokat ismeri, ’s informálhatja. Törökhonba Splényinek jó 
ajánlóleveleket szereztem, különösen Csartoriszki által, kinek nagy hasz
nát vesszük, mert egész Európában összeköttetései vannak. Azt is aján
lottam általa, kit kormányunk kiildend Konstantinápolyba, Csartoriszki 
konstantinápolyi ágense Csajka. Szükség, hogy a' magyar kormány mi
nél előbb oda küldjön ágenst. A’ Török tüzes ’s könnyen lehet hábo
rúba gerjeszthető. Az orosz rendkívüli követ Grabbe, kívánságaival fel
sült. Aupick és Canning jól viselik magokat. Vas Samuval most szóltam. 
Ali pacháoal (külügyminister) igen meg volt elégedve ’s tudom, hogy 
mind ő mind Reschid a’ muszkának halálos ellene. Most kell tehát tenni. 
— Fényes küldöttség szükséges, okos és értkorú főnökkel, akár Beöthyr 
akár Perényi Zsiga oda különösen jók lesznek, Méreyoel ’s különösen 
Méreynéoel mellettük az európai diplomaták tekintetéből Oláhországban 
keveset lehet tenni, Konstantinápoly a’ forrás. A’ lehető királyok tekin
tetéből mindent teszünk óvatossággal, és a' nélkül, hogy compromittál- 
nánk magunkat. Magyarhonra nézve legjobb volna provisoriumban ma
radni még most. Csernátoni azt izente, hogy idegen tisztet ne küldjünk. 
Szót fogadandunk. Velencéről Irinyi fog szóllani, új találmány leírását 
küldöm. A’ feltaláló Morei tengerészeti kapitány, és a’ tüzérségben is ki
jelölt, geniális ember, sokat használhat, de hogy elmehessen, családja 
biztosítására 60,000 frankot kell deponálni eautióként. Ha kell, 60,000 
frankra van szükség. Válasz kérek, mert az ember vár. — Feline írásba 
tette nézeteit a magyar háborúról, tán használható, elküldöm Irinyi által. 
Ha csakugyan lehetne armirozni hajót, mit nem reméllek, úgy Vas in
structs ja szerint igyekezni fogok lengyel légiót összegyűjteni; megpró
bálom tehetek-e e tekintetben Velencével valamit. Az itteni hírlapok 
hangulata egészen megváltozott, majdnem mind jól nyilatkoznak irán
tunk. Legitimisták szint úgy mint Vörösök. A’ legitimisták közt sok jó 
barátunk: erre jó volna tekintettel lenni. A chambordi grófra nézve, ki 
most Frohsdorfon lakik, ezt a’ legjobb bánásmóddal kellene megnyer
nünk. és előre is megizenni neki Frohsdorfba, nehogy seregeink elől meg
szökjék. A’ többit Irinyi elmondandja.

Egy van, mi különösen szívemen fekszik, mert Magyarhon jövője, 
véleményem szerint attól függ. Különféle nemzetiségek iránt legyünk 
jogkiosztásban mentői bőkezűbbek. Nem csak Ausztria halt meg, hanem
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Szent István Magyarországa is. Nőttünk az eseményekkel; már most a’ 
kérdés nem az, hogy Austria és Magyarhon elváljanak-e, vagy egy or
szágot alkossanak, hanem az: a’ két, harcban levő elem közül melylyik 
absorbeálja a’ másikat. Frankhon 89-ik évi szerepe: — Európát eman. 
■Pipálni, nekünk jutott, ’s szerintem nincs más választásunk; vagy el kell 
vállalnunk a szerepet vagy bukunk. Mire annyi vér és áldozat? hogy 
nyomorú plántái életet éljünk, mint egy melegágyi üveg alatt? Nem. 
Sorsunk a világ legnagyobb dicsősége leend, vagy halál. Feladatunk ne
hezebb, mint volt a’ 89-ki frankhoni. Liberté, égalité, fraternité, még nem 
•elég. A’ népek nemzetiségi életet is kívánnak élni. Olly rendszert kellene 
állítanunk, melly által a nemzetiség egysége hiányát az egyéni és nem
zetiségi jogok egyeztetése és méltánylata által pótolják. Magyarország
nak kettő közt van választása; vagy a’ corpus jurisra állva, határait úgy. 
a’ mint volt, megtartani igyekezni, nem gondolva a' fajok féltékenységé
vel, ’s úton borostyán sok lehet, de csak hadi, élet megállapítva, de csak 
szűk; áldozat vérben és vagyonban tömérdek; ’s a bér? néhány évi bi- 
zon tál an jövő. 'S ha elveszünk, emlékezni fog rólunk a’ történészet, de 
Európa siratni nem. A’ másik, mit választhatunk, a’ corpus jurisból va
lamit áldozni, 's nemcsak Horvátországra nézve, de a szerbek és oláhokra 
nézve is kibékülni a vajdasággal, annak összes közgyűlést engedni, vala
mint az oláh fajnak is belső administratiót, statutarius jogot, széles ér- 
telembeni municipalis garantiákat, mindig vigyázva arra, hogy magyar 
és német faj, a’ mennyire lehet ne vettessék alá oláh vagy szerb juris- 
dictionak, ’s oily feltétel mellett, hogy legfelsőbb kormányban, ország
gyűlésben Magyarhonnal egyet alkotandnak, és országgyűlésünk nyelve 
magyar leend. Még a kormánynál is lehetne külön osztályt csupán szerb 
és oláh tárgyakra alakítani, 's ha ezen kívül még népnevelés, cameralis 
rendszer, vallásügy, igazságügyre nézve, valamint azon nyelvekre nézve 
is, mellyeken a’ slavfajú megyékben beszélni szabadjon, és tökéletes 
nemzetiség elvét kimondjuk 's megalapítjuk, azt hiszem, leraktuk Ma
gyarországra nézve a' legfényesebb jövőnek alapját; minden fajok nem
csak Magyarhonban, hanem azok mellyek eddig igényeinken kívül áll
tak, sóvárogva fognak felénk tekinteni, és örömmel fogják Magyarorszá
got elfogadni, mint egy jövendőbeli dunai eonfoederationak központját 
és királynéját, mellynek hatalma örökre megtörendi az absolutismus 
szörnyetegét, és melly a balticumtól a fekete tengerig terjedend. E’ con- 
federationak különféle láncszemei lehetnek; az elsők, az eddig hozzánk 
tartozó népeket fűzendik össze, Oláhország, Szerbia, Bulgária képezendné 
később azon részt, mellynek kapcsai Magyarhonnai tágasabbak. Cseh
ország és Morva tán még tágasabb kapcsolat volnának Magyarhonhoz 
fűzve, míg utoljára ezen kapcsok legtávolabb fokozatán a’ kapocs csak 
a’ külügyek egyeztetésében állana. ’S ez út mit kíván? egy kis önlegyő
zést, mellynek bére hallatlan dicsőség és élet leend. Nem. e két út közt 
a’ választás nem lehet nehéz, — mentői többet adunk a' nemzetiségeknek, 
annál kevesebbet keilend Ausztriának és az abszolutizmusnak adnunk. 
A déchéancet kimondották, utána az első lépés megnyugtató manifestum 
volna a’ népeknek. Kívánnám sok hazámfiai lennének tanúi annak, mint 
kívánnak slávok és oláhok simulni hozzánk, és annak, mint akarnak 
Austria megbuktatására kezet adni. Ha megnyugtatjuk, utolsó csepp 
vérig velünk lesznek; ha nem: — nem. Tervezetet mondtam, mellynek 
utósó szavait nem volna jó kimondani, nehogy a’ Török féltékenységét 
felköltsük. Hazafiui nézetből felszólaltam. Bocsánatot, ha csalatkoztam. 
Isten önökkel. —

U. I. — Nem fogunk ez úton olvadni, hanem terjedni inkább mint 
u’ másikon. A’ népek sympathiája morális túlsúlyunk, értelmi élénksé
günk kettőztetett erővel fog nemzetiségi érdekek tekintetében mellettünk 
működni; a’ népek érdeke kívánandja, hogy nyelvünket megtanulandja, 
's a’ világ is megismerkedendik vele, mert nyelvünk világérdekű lesz, ’s
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hatalmasabbak leszünk mint valaha valami nép, mert hódításainknak, 
ellenei sem lehetnek. —“

XVII. Debrecen, 1849 május 14.
B a t t h y á n y  K á zm é r  g ró f  k ü lü g y m in is z te r  P u ls z k y  Ferenc londoni m e g 
b íz o t th o z .  — Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum Kézirattárában.
Ügynöki megbizatás. Bikessy Lajos ezredes londoni küldetése.

„35 d u p p l ic a tu m .
K. ü.

Uram!
Magyarország kormányzóelnöke által a külügyi tárczával bízatvan- 

meg, sietek önnek egy ajánlatot tenni. Un már mint külügyi status tit
kár kitűnő jeleit adta diplomaticai képességének, újabb tudósításaink 
szerint pedig Angolhonbani működése által szinte nagy szolgálatot tett 
hazájának. Azonban hivatalos küldetés nélküli működése annyi sikert 
nem ígértek, mintha egyenesen a magyar kormány megbízásából csele
kednék; azért én önnek itt egy kinevezést küldök (o ldalt:  „•/. kinevezés“ 
— az e rede t ibő l  h iá n y z ik ) ,  mint Magyarhon ügynökének (Chargé d'affai
res) Angolhonban, azon egy meghagyással, hogy az Orosz intervention 
ellen dolgozzék, melly Magyarországot mind inkább fenyegeti, mint hogy 
Austria érti képtelenségét minket saját erejével legyőzhetni. Angolhon 
ha számtalanszor kimondott elvének: hogy egy álladalomnak sints joga 
a másik belviszonyaiba avatkozni, hű akar maradni, nem tűrheti ezen 
egyoldalú interventiot mely egyszersmind oly nagy előnyt adna Orosz
országnak az Angol keleti politika e természetes ellenségének. Hasztalan
nak tartom önnek e részben utasítást adni.

Bikessy Angolhonba ért-e már, vagy nem, nem tudom. Ő tsak Ma
gyarhon függetlenségi nyilatkozatát ment Angolhonnal tudatni; és hely
zetünket, melyről talán balfogalmak uralkodhatnának az Angol kor
mányban meg magyarázni 's így ön Bikessy küldetése által éppen nem 
gátoltatik eljárásában. Ha azonban jobbnak látná mostani állásában mű
ködni az ellen sints ellenvetésem, tsak tegye magát minden esetre érint
kezésbe velem és tudósítson minél előbb és minél gyakrabban eljárásá
ról. Ezt annál inkább ajánlanám, minthogy ez által azon balvéleménye
ket is megcáfolhatná, melyek talán egyeseknél távolléte által gerjesztet
hettek.

Vegye ön hazafiui üdvözletemet.
Debretzen Május 14. 849.

Gróf Batthyány Kázmér.“

XVIII. Debrecen, 1849 május 19.
B a t th y á n y  K á zm é r  g ró f  k ü lü g y m in is z te r  P u ls z k y  Ferenc london i m e g 
b ízo t th o z .  — Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum Kézirattárában.
Jegyzék az angol kormányhoz. Zimony és Buccari felkínálása brit be

avatkozás ellenében az orosz ellen.
„66

K. ti. d u p p l ic a tu m .

Pulszky Ferenc úrnak, a’ magyar kormány ügynökének Angolországban..
Debrecen május 19-kén 849.

Uram!
Van szerencsém ide mellékelve egy nótát küldeni (o lda lt:  „•/. nóta“, 

ered e t ib ő l  h iá n yz ik ) ,  mellyet kérem, hogy akár hivatalos, akár magán:
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jíto n  az angol korm án y  eléb e ju ttasson , s attó l m éltá n y lá st eszk ö zö ljö n .
A k orm án yzó  elnök , s a m in isteri tan ács m egb ízásáb ól m ég an y- 

n y it  tehetek  hozzá, h o g y  ha szü k ségesn ek  tartaná, m inden k ifogás e lh á 
rítására , ’s a ’ b ennünket fen y eg ető  v eszé ly  e lh árítására  azon kedvező  
a já n la to t is terjessze  fe l részünkről, m iszerint a’ m agyar korm ány nem  
idegen  m inden  kérdés k ieg y en lítése  v ég ett az angol korm ányt eg y  o lly  

^erős p o sitió v a l is m egk ín á ln i, m elly  kereskedelm i fe lsőb b ségét a’ D u n a  
a lsó  részén  b iztosítan á , ’s ez Zem lin —  Zimon. —

Sőt ha ezen  k ív ü l az A driára is hason ló  pont k íván ta tn ék , ott vo ln a  
a ’ B uccari k ikötő; —  de ez csak  az a lk u d ozás fo ly a m a tá tó l függ, 's kor
m án yu n k  jó v á h a g y á sá tó l lesz fe lfü g g eszten d ő , ’s életbe csak  akkor fog  
lép h etn i, h a  az orosz in terven tio  kérdésében  ez á lta l a’ tettleges fe g y v e 
res k özb en járásá t m egnyernénk . —

M ég az is h o zzátéteth etn ék , h o g y  M agyarország ed d ig  A u striával 
o l ly  k én y szer ített á llá sb an  v o lt kereskedelm i tek in tetben , hogy  az utób
b inak  ip arcik k ei b ev ite le , a ’ legk ed vezőb b  fe lté te lek en  a lap u lt, ’s h o g y  
M agyarország  e' szerin t kész v o ln a  b izo n y o s időre A n g liá v a l kereske
d elm i v iszo n y a ira  n ézve o lly  szerződésre lép n i, m elly n ek  következtében  
A n g lia  e’ tek in tetb en  több e lő n n y e l b írna, m int az e lő tt A ustria  bírt. —  

D e m inden  erejével, teh etségével, 's eré ly esség év el hozzon  eget ’s 
fö ld et m ozgásba, h o g y  a’ k ü lh ata lm asságok , v a g y  lega láb b  m aga A n glia  
a z  orosz in terven tio  e llen  m aga is fe llép jen , v a g y  annak lehető  legn a
g y o b b  eré ly esség g e l ellen m on d jon . —

Én azt h iszem , A n g lia  e lébb i n y ila tk o za ta in a k  nyom án  m inden  nem 
zeti jo g o k n a k  e' vakm erő  tap od ását nem  fo g ja  tűrni. —

E g y  h ajóh ad án ak  a ’ D a rd a n ellá k  k özti m egjelen ése  T örökországot 
nekünk  b iztosítan á; —  de m iért nem  k ü ld h etn é  A n glia  eg y  m ásikat a ’ 
B alti tengerbe, ha n yom aték osan  akar fe llép n i. —

Batthyány Kázmér gróf Pulszky Ferenchez. —  E redetije a M agyar N em 
zeti M úzeum  K ézirattárában.

B u d avár m eg vételén ek  h írü l adása.

V an szerencsém  önt ezú tta l B udavárának  a" m iein k  á lta l fo ly ó  hó  
20— 21-ke k özti é jje l történt b evételérő l tu d ósítan i. E zen a' nem zetre  
n ézve  a n n y ira  örvendetes ’s ó h a jtv a  várt esem én y  a’ m agyar ügyekre  
n ézve  m inden  tek in tetb en  n a g y  b e fo ly á ssa l leend. H a n ém elly  k ü lfö ld i 
h a ta lm a k  m in d ed d ig  v on ak od tak  is M agyarországnak fü ggetlen ség i n y i
la tk o za tá t m in t b evégzett tén y t tek in ten i, m íg  hazán k n ak  fővárosa  az 
e llen ség  kezében  van  m ég attó l lehetne tartani, h o g y  m int erejének  g y ű l-  
h ely e  oda h asználtassák , h o g y  a’ m agyar  korm ányt és hadsereget ú jra  
a ’ tiszán tú lra  v isszaszorítsa : B udának —  az a n n y ira  erősített ’s a ‘ v ég 
e lszá n tsá g ig  v éd elm ezett B udának —  b evétele  e nehézségeket végk ép  el- 
en y észteti; —  de m éginkább  fog ja  a ’ m agyar hadsereg a’ k ü lfö ld i népek  
m inden  k étségeit e len y észtetn i, m időn  a ’ D u n a  m ellett fek vő  fővárosából 
b ocsátan d ja  ki h ad járat tu d ósítása it. S z ív esk ed jék  a' n a g y  fon tosságú  
esem én yt h írlapok  ’s m in d en fé le  k ih ird etés’ ú tján  köztudom ásra hozni 
’s á llá sán á l fogva  az ille tő  h e lyek en  annak b eb izo n y ítá sá u l k iem elni, h o g y  
a ’ m agyar nem zetben  v an  erő, van  egyetértés, van  elszántság . S h o g y  a ’

a' k ü lü g y m in ister  
Gróf Batthyány Kázmér."

XIX. Debrecen, 1849 május 23.

„76 
K. ü.

A' k ü lü g y m in ister  
P u lszk y  F erenc úrnak.
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magyar katona a 21-ki vad kegyetlenség 's hitvány bosszú indulatából 
lövöldözött ’s hamuvá égetett Pestváros füstölgő romjai között ’s vérrel 
vásárlott Buda' sánczain csak arra emlékezett, hogy 1527-i május 19-ki 
napján koronáztatott meg az első Habsburg, mint magyar király ’s 1849-ki 
május 21-én sikamlott le az utolsó Habsburg-lothringeni király magyar- 
ország feletti uralkodhatásának utolsó reményfokáról.

Ezúttal felkérem önt, miszerint tartózkodása helyén egy olly biztos 
egyént kijelelni szíveskedjék, ki magát egy nálunk levő bankárral össze
köttetésbe tevén, általa ott a’ körülmények igényeihez képest pénzt utal- 
vánvoztatni lehessen, — e’ biztos egyén nevét fogván velem tudatni.

Kelt Debreczenben május 23-u 1849.
a külügyminister 

Gróf Batthyány Kázmér."

XX. Pest, 1849 június 13.

Batthyány Kázmér gróf Pulszky Ferenchez. — Eredetije a Magyar Nem
zeti Múzeum Kézirattárában.

M egküld i nek i a jú n iu s 10-diki k örlevelet az orosz b eavatk ozás ellen .

„156 A külügyministertől
K. ü. Pulszky Ferentz Urnák.

Uram!
Már a múlt hóban küldöttem ön számára egy megbízólevelet, mint 

Magyarhon ügynökének Angolhonba, úgy szinte egy nótát (oldalt „•/. 28
k. ü.“ hiányzik) Palmerstonnak az Orosz interventio tárgyában minthogy 
azonban félnem kell, hogy azt meg nem kapta, ismételve küldöm azt, és

{>edig két úton, Servián, és német honon keresztül egyúttal egy körleve- 
et (oldalt: „•/. körlevél“ — hiányzik) tsatlok ide mely mint politikám 

irányadója átalában, de főkép a honunkban lakó más ajkú népfajokra 
nézve szolgálhat. Már egyszer kijelentettem, miszerint a kormány nem 
fog soha a terület dimembratiojába vagy egy federatio status felállítá
sába bele egyezni. Azonban néhány ügynökök, kik a közlekedés megnyi
tása végett a határszélekre voltak küldve oly ajánlatot tettek, melyek a 
magyar terület integritását, és a magyar nemzet suprematiáját megsem
misítenék; azért ezen körlevelet minden diplomaticai ügynökeinknek 
megküldöm.

A működésére szükséges pénzt Telekytől fogja ön megkapni, kinek 
már ez iránt írtam, és megküldöttem a szükséges pénzösszeget.

Negociatiójában megemlítheti ön az osztrák seregnek valóban alá
való hadmodorát, melyet minden nagylelkűségünk sem volt képes meg
változtatni, még a minden nemzettől respectált parlamentairi jogot is láb
hal tiporják, így a nemzetgyűlés küldötteit letartóztatták, és Batthyány 
Lipót Grófot magokkal el is vitték; terjessze ezt előkellő világban az 
Angol kormánynak, ’s igyekezzék kiszabadítását, vagy legalább élete 
Biztosítását diplomaticai úton kieszközölni.

Különben feszítse meg újra minden erejét az Orosz interventio 
végett, mely már tettleg bekövetkezett, mert biztos adatok nyomán tud-
Í’uk, hogy az Orosz sereg egy része az Osztrák sereggel vegyülve van 
’ozsonban, még egy másik része Árvában ütött be. Azonfelül azt is 

hírlik, hogy Austria a Frantzia kormánnyal megegyezett az Olasz tarto
mányokat feláldozni, és magát Servia- és Bosniával a török birodalom 
rovására kármentesíteni. A Frantzia köztársaságnak pedig szabad kéz 
hagyatnék Olasz Országban miszerint ő ott korlátlan befolyást gyako
rolhatna. Mennyire ellenkeznék ez az Angol érdekekkel, nem is kell sokat
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fejtegetnem. Használja fel azon adatot, a mint a körülmények szerint 
jónak látandja.

Pest Június 13. 1849.
a külügyminister 

G ró f  B a t t h y á n y  K á zm é r

XXI. Páris, 1849 június 16.

P u ls z k y  Ferenc londoni m e g b í z o t t  B a t t h y á n y  K á z m é r  g ró fhoz .  — Ere
detije a Magyar Nemzeti Múzeum Levéltárában. 1848—1849. Iratok.

Beszámolás az angolországi politikai és sajtópropagandáról.

„Páris Juni 16-án. 1849.

A magyar Kormány ügynök London 
a magyar külügyministerhez.

Vettem Minister Urnák 66/K. ü. sz. a. Debrecenből május 19-érőI 
kelt sürgönyét, mellyet 2—3 nap alatt az angol külügyministerrel köz- 
lendek. Az angol ügyek hazánkra nézve kedvezők. — Lord Palmerston 
az osztráknak nagy ellensége 's mindenütt keres erős gátat ellenük, ’s 
minthogy fél, hogy Magyarország függetlenül nem volna elég erős, mint
hogy a’ magyar függetlenség Austriát, a fennmaradottot örökre orosz 
frigyessé tennék, jobb szeretné a békés kiegyenlítést, mely Magyaror
szágot Austriától el nem szakítaná; erősen hívén, hogy az orosz inter
venció kellemetlenségei, mellyek már jelenleg is ránehezednek az Ollmützí 
kabinetre könnyen arra fognák bírni Austriát, hogy inkább egyenlítené 
ki a’ magyar ügyet most, mint az előtt, csakhogy az osztráktól megmene- 
kedjék. Azt pedig, hogy Austria beleolvadjon a’ német birodalomba, 
hogy Magyarország mellett a felszabadult Lengyelország legyen a gát 
az orosz ellen, általános háború nélkül kivihetőnek nem tartja s ezt 
semmi esetre sem fogja elősegíteni —• ámbár örülne a resultatumnak. 
Egyébbiránt ő az orosz interventio ellen sikeres lépéseket tett, ámbár 
nem fenyeget flottájával s azért sem fogja biztosan, valljon elég nyo- 
matéka van-e szavainak. Fellépésének köszönhetjük, hogy eddig elé 
Oláh országból meg nem támodtattunk, ’s hogy a’ török barátságos lábon 
áll eddig velünk.

A z  angol n ép re  h a to k  a mennyire lehet s eddig nem siker nélkül, a 
Cobden pártot, mely a parliamentben igen erős, kecsegtetem a magyar 
piaczczal, de más részről az orosz és osztrák követ ezeknek kegyét szin
tén keresi liberális ta r i fa  ígérgetése által. Ezek szintén nem akarják az 
általános háborút. Most közel vagyunk ahoz, hogy a' londoni city cor- 
poratio, a legelső és legtekintélyesebb Angolhonban mellettünk nyilat
kozik, s e lism er te té sü n k e t  követelje, a' mint az fellép, hirtelen fognak 
következni egész Angolországban a m ee t in g ek  mellettünk. Birmingham- 
ban már volt egy, Liverpoolban 20.000 <£_ot adtak össze, hogy egy liajó- 
tehernyi árút Magyarországba küldjenek, csak Fiume legyen a mienk 
s lesz fegyver akármennyi. De arról előre kell gondoskodni, hogy pénz 
is legyen a' puska Stichbajonettel jelenleg 13 shilling loco Londonban, 
jobbféle 30 shilling.

Az orosz követ azzal ámítja a’ cabinetet, hogy mi az oláhokat buj- 
togatjuk a’ hercegségekben. L. Palmerston embert küldött Pestre, ki való
színűleg mint gyapjukereskedő fog megjelenni — a ki neki minderről 
biztos tudósítást hozzon, s különösen arról valljon Magyarország az 
európai békének egyik alapja lehet-e a jövőben, vagy pedig akadálya. 
— Legnagyobb ellenségeink az asszonyok, Lady Jersey, h. Eszterházi



napája, Colloredoné és Metternichné. — Leopold belga királynak nagy 
befolyása lévén személyessége által a' londoni cabeinetre, ’s még inkább 
az udvarra, ajánlom Minister Urnák figyelmébe Brüsszelt. Oda kellene 
ember. Szalay Bernben van. Kiss Miklós igen sok tapintatot mutatott, 
ő tudja a külföld állását, méltóztassék szavait úgy venni, mintha én 
volnék, ajánlom őt, külseje is jó benyomást szült mindenütt s ügyesen 
viselte magát. — Vassal 's Bikkesyvel jó volna máskép rendelkezni, az 
utóbbi minden ügyessége mellett olly roppant pessimista, hogy beszél
getései leverőleg hatnak, ő meg van győződve, hogy az oroszok meg fog
nak verni, én pedig ellenkezőleg.

A’ török követ Mellemet basa sok sympathiát mutat s még több 
orosz gyűlöletet, a' porosz Bunsen szintén szívesen lát. — Az angol nép 
sympathiája napról-napra növekszik, én eddig leginkább a’ középosz
tályra hatottam. A lapok mellvek kezeinkben vágynak eddig a radiká- 
Iokon kívül, inellyekkel összeköttetésben nem vagyok, mert nincs befo
lyások következők: D a i ly  N e w s  (Cobdenpárt), Morning H era ld  (tory), 
M orning A d v e r t i s e r  (félradikális). Esti lapok: G lobe  (L. Palmerston or
gánuma), Sun  félradikál, E x p re ss  Cobdenpárt. Vasárnapiak: E x a m in e r , 
Sp ec ta to r ,  O b server ,  D ou g las  H era ld ,  — havi lapok: B la c k w o o d  (tory) 
és F raser  (tory) évnegyedi E d in b u rg h  R e v ie w  (whig). — Mindezeket ren
desen el kell látnom cikkekkel, úgy a’ S ta n d a r d  F reed o m o t  is, ez vallá
sos lap. Mindezekre pénz kell. Kérek tehát pénzt, és rendes creditivet, 
Martens Manuel de  D ip lo m a t ie  szerinti formában. Teleki .beteg, helyette 
mást kell küldeni. P u ls z k y  ügynök.

Teleki különösen szivemre kötötte, hogy megír jam miszerint fel- 
váltassék, sok jó szolgálatot tett ő nekünk ’s kiegyenlítette az utat utód
jának.“ —

XXII. Páris, 1849 június 16.

P u ls z k y  Ferenc londoni m e g b íz o t t  K ossu th  Lajos k o rm á n y zó h o z .  — Ere
detije a Magyar Nemzeti Múzeum Levéltárában. 1848—1849. Íratok.

Az angolországi magyar akció. Követségi ügyek.

„Páris Juny 16-ik 1849.

a’ magyar kormányügynök Londonban 
a’ magyar kormányzóhoz.

Két óra múlva visszatérek Londonba. A’ vörösök le vannak verve, 
de ezt nem  tartom szerencsétlenségnek reánk nézve, ’s van még remé
nyem, hogy franciaország az osztrákokkal háborúba keveredik. — Aján
lom hogy minden angol iránt a' magyar kormány a’ jegmegelőzőbb mó
don viseltessék, mert nem tudhatni mellyik közülök L. Palmerston kül
döttje. Teleki régóta beteges, ő igen szép állást vívott ki magának itt 
Párisban, m in den  p á r t  tiszteli és szereti, Tocqueville személyes barátja, 
Teleki azonban kívánja hogy más valaki küldessék helyébe (talán 
Andrássy Gyula), mert betegeskedése m ú lh a ta t la n n á  teszi a légváltoz
tatást, — nagy áldozat volt eddig is hogy el nem hagyta helyét. A' pá
risi cassa nagyon leapadt, Szarvady, Irinyi, Szabó, Dembinski. . .  etca., 
sokba kerültek, én eddig csak 600 forintot vettem fel havonként, pedig 
London drága, szállást kell tartani, mellyben előkelő embereket elfogad
hassak. fordítót, írókat kell fizetni a' vezércikkekért, — Bikkesy pedig 
ú g y  lá ts z ik  a’ 2000 <£-ot m a g á n a k  a k a r ja  tar tan i , — nem tartom külde
tését szerencsés húzásnak, ő pessimista, ismeretségek nélkül London
ban, ha én el nem juttattam volna őt L. Palmerstonhoz, soha sem ér oda. 
H áborús fe le lősség  3 3
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— Szintén nem érti a' politikai dolgainkat, ha felvilágosítást kérnek tőle 
magyar politikai és statusgazdászati fogalmaink iránt nem igen fog felel
hetni, hadi munkálataink iránt pedig rettenetes pessimista. — Egyébb- 
iránt missiója re n d k ív ü l i  lévén, azon leszek hogy mielébb visszatérjen, 
mert nem fogjuk erősen használhatni, különben is a M. álladalomnak 
három követje nem lehet Angolhonban, pedig Vas is az, Bikkesy is az, 
és én is kormányügynök vagyok, 's mint illyen, kapom az utasításokat 
’s engemet ennek az egész világ el is ismer, kettőnek mindenesetre tá
vozni kell, minden zavar elhárítása végett, én természetesen mindig 
engedelmeskedem a’ kormány parancsainak. Az angol ügyekről túlfelől 
előadtam hivatalos jelentésemet a' Külügyminister Urnák. — Kiss Mik
lós igen hasznavehető, jó volna Brüsselbe. Csernátoninak jó hasznát 
veszem.

Teleki összes pénze most 26,000 frank, neki pedig nyilt házat kell 
tartani, mert Párisban a' magyar kormányügynök becsülete ’s ismeret
ségei nagyok, és szükségessé teszik, hogy az előkelő számos látogató 
p á r is i  m ó d o n  foga d ta ssá k .  Szükséges továbbá, hogy minél többször ha
zai dolgainkról tudósíttassanak, 's összeköttetés organisáltassék, melly 
által irányt kapjunk teendőink iránt, különben pusztán tapintatunkra 
vagyunk reducálva, melly eddig ugyan félre nem vezetett, egyébbiránt 
még sem biztos mindig. Reményem nem alaptalan, hogy legközelebb 
Londonban mint d e  fa c to  k o r m á n y  el fogunk ismertetni, ez esetre szük
séges a’ creditTv azon formában, mint ez M artens Manuel d e  D ip lo m a tie -  
á já b a n  elő van adva. — Egy becsületes győzedelem az oroszok ellen. 
v a g y  Fiume bevétele, v a g y  szerencsétlenség esetében bátor, kitűnni tudás 
egy-két hónapra, roppant befolyással volnának a’ külföldi állásunkra. 
Én gyanítom hogy Oroszország C a t ta r ó t  akarja megkapni az osztrá
koktól az interventio díjául, ha ezt ki tudnám sütni, akkor Angolország 
beleegyveledik a' háborúba. — L. Palmerston mindig kitűnő szívességgel 
fogad, ez a’ ministeriumban legnagyobb barátunk.

Mellemet pasától tudom, hogy Szerviában van egy barátunk,. . .  
minister Petronievics. Vucsics. . .  azok kik átkelnek a’ Dunán Milos part
jához tartoznak, Sándor herceg örül, hogy tőlök megmenekszik. Meny
nyiben igaz mindez, azt nem tudom, a’ basa beszéli. — Pulszky Ferenc
k. ügynök.“

XXIII. Konstantinápoly, 1849 július 3.

A n d r á s s y  G y u la  g ró f  B a t th y á n y  K á z m é r  g ró fhoz .  — Eredetije a Magyar 
Nemzeti Múzeum Levéltára. 1848—1849. Iratok.

A Porta politikája. Beszámolás működéséről.

„Minister Ur!
Mióta múlt jelentésemben szerencsém volt Minister urat tudósítani, 

minden törekvéseimet oda fordítám, hogy hivatalos leveleimet átadhat
ván nyíltabb és szorosabb viszonyba léphessek az itteni kormánnyal 
mint a melly eddig egy hivatalos megbízott közbenjárása által létezett, 
—• működésemnek azonban még eddig tellyes sikere nem volt, részint 
mert a francia és angol udvarok részéről nem támogattatván a magas 
porta nem mert nyíltabb viszonyba lépni, részint pedig azok folytán 
mik Báró Splényit illetőleg történtek, ki is Stürmer ur által a portánál 
mint átszökött tiszt panaszoltatván be, ez utóbbi közbenjárása által eltá
vozásra biratott, mi dolgaink itteni állására kártékony hatással volt. — 
Én tehát, hogy Stürmer ur részéről eféle kéréseknek elejét vegyem, 
azonnal magány utón tudtára adattam az illető hivatalnoknak, hogy én 
semmi esetre ezen várost el nem hagyandom, ha csak kormányomtól



parancsot nem veendek — ha tehát Stürmer úr efféle kéréssel jönne ké
rem a magas portát, hogy annak teljesítését határozottan megtagadja, 
mert én a porta bárminő kérelmére sem távozandok el. Ezen izenetnek 
a legjobb hatása volt, azóta Stürmer követeléseiről nem beszélnek többé. 
Egyébiránt állásom itten egészen az első hírektől fog függni, mellyek a 
^csatatérről érkezendnek; ha azok jók lesznek, úgy sokat reményiek te
hetni, minden áron azon leszek, hogy azonnali hivatalos elfogadtatáso
mat eszközöljem. A portát csak egy mód van erélyes fellépésre bírni — 
compromittálni kell, magától bátorsága sohasem lessz. Igen célirányos 
volna e tekintetben ha a kormány Bem tábornoknak megküldené a magas 
porta abbeli határozatát mellynél fogva a határon lévő seregek parancs
nokainak meghagyatik, az Austriai vagy Orosz seregeket ha ismét visz- 
szajönnének a török birodalom földjére, lefegyvereztetni, ha pedig ezt 
nem akarnák ágyúval fogadni — olly utasítással, hogy azt azon esetre 
ha a kihajtás sikerülne az illető parancsnokokkal ahhoz tartás végett 
közölje, — ha pedig azok tenni nem akarnák, őket a török földre is kö
vesse, miáltal főképen ha egy kis ajándék is járulna hozzá könnyen le
hetne eszközölni; hogy a török sereg melly a muszkát gyűlöli és csak 
az alkalmat várja, hogy megtámadhassa, — seregünkkel egyesülve mű
ködne, és ekkor mindéit nyerve van — a ministerium compromittálva 
van az orosz kormány irányában és a fanatizált Törökök kényszeríteni 
fogják a harcra — csak illy módon lehet most cselekedni. Ezen tervet a 
kormány figyelmébe ajánlom. — A mostani ministerium jó szándékú, 
de gyenge kislelkű, igaz ugyan hogy erősen készül és sereget gyűjt össze 
— de tenni nem fog — mindaddig inig vagy akaratlanul belé nem sodor- 
tátik, vagy az angol vagy francia kormányok részéről jobban fog támo
gattatok Risa pasa az előbbi ministerium feje volna az egyedüli egyén 
kitől nagyobb eredményeket lehetne várni, de most a kegyvesztett hiva
talnokok helyén Brussában van, és csak győzedelmeink segíthetnék a 
kormányra. Fegyverek megszerzését és kivitelét illetőleg mint már ez
előtt Brown ur, úgy én is biztosíttattam, hogy semmi akadály tétetni 
nem fog, és hogy az kéz alatt ugyan de biztosan történhetik, holnap ez 
iránt a kormány bankárával éretkezendek, ki e tárgyban egyenes meg
bízással leend alkalmasint ellátva, ha tehát a kormánynak fegyverre 
szüksége van, méltóztassék a pénz iránt mentői előbb rendelkezni, leg
jobb volna azt Angolhonban valamelly bankárhoz küldeni, a mennyiben 
az itteni tőzsérek általánosan összeköttetésben vannak az ottaniakkal, 
és így ide csak az avisot kellene küldeni. A mai napon kaptam a minis- 
teriumtól azon izenetet hogy azon esetre ha a Sultánnak megbízó leve
lemet átadni alkalmam leend, nélkülözhetetlen szükséges, hogy Rescind 
pascha nagyvezérhez legyen levelem a kormányzó elnök úrtól, ennek 
tehát megküldését a Sultánnak szóló két levéllel együtt méltóztassék 
Minister ur kieszközölni. Mindeddig mióta Debreczent elhagytam Minis
ter úrtól levelet venni nem volt szerencsém, mi azon nehéz állásba hoz, 
hogy utolsó vagyok ki a Magyarországi híreket megtudja és akkor sem 
bizonyosan. Várva várok híreket. — Ki is mély tisztelettel maradtam

Konstantinápolyban Julius 3-án 1849.
Andrássy Gyula.“

XXIV. Budapest, 1849 július 6.

B a t th y á n y  K á zm é r  g ró f  P u ls z k y  Ferenc londoni és S z a la y  L ászló  f r a n k 
fu r t i  m e g b ízo t ta k h o z .  — Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum Kézirat
tárában.

Értesítés a magyarországi helyzetről.
35*
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„257 
K. ü. A k ü lü gym in istertô l.

Uram!
Ide mellékelve küldöm a legújabb hadi események vázlatát, mely

hez még következőket adhatom pótlékul.
Az orosz erő a Tisza felé vonult, és az alföldet szándékozik elfog

lalni, mert útját egyenesen Debreczennek vette, és onnét nyilván Nagy
váradnak veendi. Czélja, úgy látszik, minket Erdély felől elvágni; Bem 
a túlnyomó erő elől Thikáig visszavonult; most összpontosítja elszórt 
seregét; ezzel és a segítséggel, mely neki küldetik, ő képes leend magát 
tartani.

A kormány még mindig Budapesten van; de minden pillanatban 
kész a távozásra, ha a hadi munkálatok azt megkívánják; mert ő fogja 
magát alkalmazni a hadi munkálatokhoz és nem kívánja, hogy a kor- 
mány őrzése által a haditervek a legkisebbé is meggátoltassanak. A ko
máromi csata ámbár még részleteink nincsenek, úgy látszik, elhatározó 
volt; mert az osztrák-orosz sereg Ácsig visszavonult, és azóta semmi 
előhaladást meg nem kísértett. Gróf Andrássy fog önnek egy szózatot 
küldeni, melyet a kormány Európa népeihez intézett; tegye azt közhírré.

A legbiztosabb út, melyen velünk összeköttetésben lehet, Konstan- 
tinápolyon keresztül visz. Ezt használja minden küldésre, és intézze le
veleit Andrássy grófhoz, vagy Brown úrhoz. Minden más út most el 
van zárva.

Kelt Budapesten, jul. 6. 1849.

U. i. T egnap  érk ezett tu d ósítás szerin t Bem  B esztercét ism ét b evette; 
és ű z i az oroszokat. A z orosz k atonák  töm egestü l h a ln ak  a cholerában. 
A z oroszok  k ije len tették , h o g y  lég v á lto zta tá s n élk ü l ezen  vész  nem  g á -  
to lta th ató . A zo n fe lü l az au stria i b iztosok , fők ép en  Z ichy F erenc P ask ie- 
v ech ch e l ö sszevesztek , és ez lesz  oka annak, h o g y  edd ig  nem  nyom ulnak  
előre;. D eb reczen n él csa k  előőrseik  á lla n a k .“

Batthyány Kázmér gróf Pulszky Ferenchez. —  E redetije a M agyar N em 
zeti M úzeum  K ézirattárában.

M agyarországi h ad i és d ip lo m á cia i hírek.

T iszte lt k övet úr!
A z orosz va ló b a n  betört M agyarországba s e g y  k ü lh ata lo in  m ég  

an n y ira  se b ecsü lte  tu la jd o n  érdekét, h o g y  legk iseb b  szót sem  em elt 
v o ln a  ezen  vakm erő  lép és ellen . Ú g y  lá tszik , h ogy  az évek  óta h á n y t  
v etett európai p o litik a i k érdésekről e lfe le jtk eztek , v a g y  abban az ábránd
b an  r in g a tjá k -e  m agokat E urópa sta tu sfér fia i, h o g y  m indent a régi á lla 
p otb a  szép en  v issza  lehet h e ly ezn i! M egfoghatatlan ! A ustria  soha sem  
leh et az többé, am i vo lt, csak  azt tessék  az angol sta tu sfér fia k k a l m eg
értetn i! D e M agyarország nem csak  k ip ó to lh a tja  őt az európai eg y en 
sú lyb an , de A n golország  m ég m ost legh íveb b  és hasznosabb szö v etség e
sét épen  b ennünk  ta lá lh a tja . Most nekünk d ictá lh at korm ányzati alakot, 
k irá ly  szem ély ét is, három  hét a la tt e lveszünk , v a g y  nem  h agyu n k  m a 
gunknak  sen k itő l sem m it se d ictá ln i. A  dolgok  ú g y  állnak , h o g y  Mészáros.

A  k ü lü gym in ister:  
G róf B a tth y á n y  K ázm ér.

XXV. Szeged, 1849 július 14.

„Szegeden, julius 14-kén 1849.
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czím szerint, Dembinszky tettlegesen viseli az egész hadseregünk fővezér
letét, Görgey önseregének vezérletét. A hadiműködési terv el van hatá
rozva, s csak annyiban szenved változatást, amennyire a körülmények 
eltérést parancsolnak. Hadseregünk nevezetes, Bemével együtt, ki szokott 
genialitásával szerencsésen működik, 120.000_et túlhalad, hátra van még 
sok ujoncz, 80,000, ki sürgetőleg beszedetik, azonkívül a Tisza vidékén 
rövid idő alatt legalább 20,000 főből álló önkénytes sereg lábon állami. 
Ez a törzsökös telivér magyar, legjobb szellemű fellelkesedett katonák
ból álland. Itt tehát nincsen min desperálni. Budapesttőli elköltözése a 
kormánynak sok bajjal jár, de a kisebb bajt kellett választani, azt tehát, 
mi a főhaditervvel legjobban megegyezik. Kormányunk azon mobilitása 
már egyszer jót eszközölt, nem kételkedem, hogy most is meg fogjuk 
menteni a hazát. De örök megtámadásnak, örök cigányoskodásnak le
gyünk-e kitéve, s mit nyer Európa azon végtelen vérontással, azon rop
pant nyomorúsággal, mi elkeseredett háborúnak a következménye, mit 
nyer avval, ha Középeurópa egyik legtermékenyebb vidéke elpusztítta- 
tik, ha ott ínség, döghalál üti fel tanyáját, s ha utoljára a muszka ko
zák füstölgő rónáin s szétszórt tetemein azt hirdeti ki, mint hajdan Var
sóban, hogy a rend helyreállott Magyarhonban? Jegyezzük meg, hogy 
az orosz nyilvánosan hajhász népszerűséget, fegyelmet tart, nem bánt 
senkit, azt az osztrák commissáriusnak hagyja, az orosz tiszt lenézi a 
németet, nincs összhangzás köztük s ez a hadjáratokban sem mutatko
zik. Az orosz cholerától roppant sok embert veszít, 150—200 holt a Mis- 
kolczon s Egerben táborozott sereg naponkénti vesztesége, mit a cholera 
elragad. De a kozákoknak előőrseik már Pesten mutatkoztak, holott az 
osztrák előőrsök alig mertek Budába benézni, s mindez történik Európa 
színe előtt s senki nem szól hozzá, holott csak egy intésébe kerülne az 
angol kormánynak, hogy egy körülbelül 100.000 főből álló török sereg 
legnagyobb lelkesedéssel felkarolná ügyünket, melyet magáénak tekint! 
így pedig vagy magunk győzünk, a körülményeket felhasználván, s 
akkor elutasítva fogjuk köszönni minden hatalomnak közbeszólását, 
vagy elveszünk, de velünk együtt a török birodalom maholnap okvetle
nül is elvész. Hallottam, de nem egészen biztos kűtforrásból, hogy az 
angol kormány sir Stratford Canningnak irántunk nem igen kedvező 
utasítást küldött volna, noha ezen férfiú maga inkább ügyünk felé haj
lik. Az lett volna benne, hogy az angol kormány ügyünket nemcsak nem 
pártolja, de rosszalja s ellenzi? Mi engem nyugtat, az, hogy a Globe hír
lapban, melynek összeköttetése ismeretes, irántunk kedvező cikkeket 
találok; mint általában veszem észre, hogy az angol sajtónak egy jórésze 
mellettünk emel szót. De mit használ ez? Itt tettek kellenek s kellenek 
Európa s Angolhon érdekében nem kevésbbé mint a miénkben. Attól 
tartanak-e, hogy a socialistákkal kezet fogunk. . .  ön ismeri legbelsőbb 
viszonyainkat, de mondhatom, hogy még a respublikának sincsen itt 
íem alapja, sem helye. Sőt olyat is hallottam magától a kormányzótól 
megpendíteni, mi bizonyosan arra mutat, hogy nagy áron is vagyunk 
készek a nemzeti függetlenséget bevásárolni, s ezt itt bizodalmasan köz
löm. csak akkor is szóval, nem írásban, s ez nem egyéb, mint az: hogy 
ha Anglia fellép, s nekünk független nemzeti állásunkat biztosítja, s más 
királyt nem tudna, vagy nem akarna javasolni s abban találna némi 
megnyugtatást, hogy királyunk a bukott dynastiából legyen, csak ne 
legyen ugyanazon személy, ki császár, ne legyen maga Ferenc József, 
arra is tudnának talán vagy iparkodnának rábírni a nemzetet, hogy ilyent 
fogadjon el. De most rögtön vagy soha! Ide mellékelve van szerencsém 
a hadi bulletint küldeni, melyből méltóztatik a mi hadseregünk s az 
ellenséges seregeknek állását látni. Azt az örvendetes hirt vettük Bel- 
grádból, hogy az Austria s Piemont közti békealkudozások megszűn
tek. Ennek következtében két követünk lévén Stambulban, t. i. Browne 
Srnagy angol, s Andrássy Gyula, odautasítottam őket, legjobb belátá
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suktól függesztvén fel, melyik, de egyik induljon azonnal Piemontnak. 
Alkalmasint Andrássy lesz ez. Tőle talán fegyvereket kaphatunk, mielőtt 
még napkeletből, vele együtt valami combinált hadtervet végrehajtha
tunk. Rómába Horhy urat követül küldöttem. A Stambulban maradandó 
követet pedig különösen odautasítottam, hogy iparkodjék Törökországot 
lethargiájából felkölteni. Ha az angol kormány nem ellenzi, és ez önnek 
a teendője lesz, maga Törökország állhatna egy szövetség elejére, mely
hez Magyarország hozzácsatlakozhatnék, s Törökország, az oltalma alatt 
álló fejedelemségek s Magyarország, ez föntartván természetesen nemzeti 
függetlenségét, de foederátusa lévén a portának (Rákóczy idejében ha
zánk fiai többre is képesek voltak, inkább mint Ausztriának vagy a 
muszkának hódolni), ez olyan testületet képezne, mely bizony kipótol
hatná Austria súlyát, amint tudom, hogy Sir Stratford Canning azt az 
angol kormány megnyugtatására Magyarhonnak függetlensége elismerése 
föltételéül kitűzte, másrészről azon második tőle nyilvánított aggodalom 
is lecsillapíttatnék, mintha mi a socialisták s feldúlók szövetségüket 
„par préférence“ keresnők, vagy mintha a mi forradalmunk ezeknek 
pajtásságuktól volna feltételezve, vagy tőlök legkevesebbet is nyerhetne. 
A porta a neutralitást eddig híven tartja. Majd meglátjuk, ha Bem. 
amint lehet reményleni, még egyszer találná az ellenséget Erdélyből ki, 
a Törökbirodalom határaiba bekergetni, fogják-e a törökök emezt le- 
fegyvereztetni, amint kinyilatkoztatták? Egy szóval, arra kérem önt, 
tegyen erős repraesentatiót az angol ministerium előtt, mondja meg 
neki, hogy ha az egész politikai rendszerét csúffá nem akarja tenni, — 
hiszem! — most lépjen fel, vagy késő lesz. Most pedig az oroszt is csúffá 
teheti, mert amire ő czéloz, az áll Angliának hatalmában, s kínáltatik 
vele önkényt, t. i. oly erős láb Európa napkeletében, mint soha sem volt; 
a török birodalom épsége sok évre biztosítva, egy új birodalom, mely
nek kormányzati formájáról s főnöke személyéről kedve szerint rendel
kezhetik, melynek kereskedési piacza nyitva áll előtte, mely tehát dús 
és bő kútforrása lesz neki anyagi s politikai hatalmának szaporítására!

Megjegyzem, hogy Németországon keresztül érintkezésünk most 
lehetetlen, azért a napkeleti útat kell használni, hosszabb, de biztos. — 
Isten önnel!

Gróf Batthyány Kázmér 
külügyminister.“

XXVI. London, 1849 július 27.

Pulszky Ferenc Kossuth Lajoshoz. — Eredetije a Magyar Nemzeti Mú
zeum Levéltárában. 1848—1849. Iratok.

Az angol kormány és a magyar kérdés.

„London, Julius 27-kéről.
I

Magyar ország kormányzójához.
ötödik levelem két hónap óta, háromról tudom, hogy meg nem ér

kezett. — Lord Palmerstone és- Lonsdowne személyeinkre nézve igen szí
vesek, de a háborútól félnek. Ellenünk nem tesznek semmit, mellettünk 
legfeljebb mediatiot az 1848-iki törvények alapján. Ha magunk erejéből 
télig megmaradunk, a közvélemény tettre kényszeríti a kormányt, melly 
az oroszt gyűlöli, de erős Austriát kíván. — A háborút minden áron ki 
akarja kerülni, de ugyan ezen okból nem gondolnak vele, ha Féleurópát 
felgyújtjuk. Azért ha az Isten ád győzelmet, nem kell gondolni hatá
rokkal, de előre kell menni akár Ukrajnába, akár Styriába, akár Var
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sóba. L. Palmerston szívesen fogadja közléseinket, de többet nem tesz, 
a parlamentben kinyilatkoztatja sympathiáját, de nem hiszi az időt el
jöttnek, hol érettünk valamit tehetne. Cobden a Quakerek és a békepárt 
most mind mellettünk nyilatkoznak. Fődolog, hogy egyenes összekötte
tésbe léphessünk kormányunkkal, s a bulletinokat megkaphassák. Az 
osztrákoknak roppant előnyt ad, hogy ők tudósításokat folyvást közöl
hetnek, mi pedig nem. — Továbbá pénzre van szükség, nem kaptam ed
dig, pedig itt lépést kell haladni, fordítót tartanom, ’s becsületesen él
nem, mert a főbb parlamenti tagok mind eljárnak hozzám. —■ P . . .  sch 
gazember, ha ennek adtatok pénzt, ez elveszett. Thunesről (?) azt mond
ják, hogy agyonlövetett. — 35,000 drab fegyvert olcsó áron el lehetne 
szállítani Korfúba vagy Várnába, ha volna pénz, áruk 13 shilling — . . .  
vagyis 6 ft. 50 kr. — 12 forint, mind fire proof kapszlis szuronyos. 
Bikkesy sokat költött keveset tett. Szirmay kifogyott mindenből, itt 
várja a dispositiokat. 64. huszár Piemontból szintén itt van, azt is kell 
tartani s vissza küldeni hazánkba s miből? 6000 franknál többet nem 
kaptam eddig. Feleségem szerencsésen megérkezett s szólt Telekivel. 
Woodruffe nagyon másodrendű ember s egyszerű intrigáns. Hennigsen 
ki ezen levelemet átadja kitűnő férfi. — Isten veletek. Kitűrés, ’s az el
ismerés el nem maradhat, a közvélemény osztatlanul nyilatkozik mel
lettünk erősebben, mint a lengyelek, görögök vagy olaszok iránt szólott.“

XXVII. London, 1849 július 30.

Pulszky Ferencz Szemere Bertalan miniszterelnökhöz. — Eredetije a 
Magyar Nemzeti Múzeum Levélvárában.

Követségi és diplomáciai hírek.

„London July 30-dik 1849 
122 Jermyn Street

Magyar ország ministerelnökéhez.
A közvélemény valahára mellettünk kezd nyilatkozni, meetingek 

az egész országba, 's az összes sajtó, csak a Times, M. Chronicle és M. 
Post kivételével, a Lord Major és a’ City Corporatio, mind kívánják tüs- 
ténti elismerésünket. Ha Hennigsen ki ezen levelet viszi képes a közle
kedést Belgrádból Korfuig rendbe hozni, mert ez a feladata, s ha pénzt 
tudtok küldeni, foglalóra elegendőt, 35,000 fegyvert küldenék. Küldjétek 
meg nekünk a bulletineket s ha a szerencse kedvező, ne gondoljatok 
senkivel semmit, Orosz országon kívül nincs hatalom, mely a háborút 
meg merné kezdeni. Piemont iránt eddig sikerült a béke kötést megaka
dályozni, mely az olasz sereg egy részét disponibilissé tenné. — Wimmert 
Berlinbe küldheted, szóljon a’ király lelkiismeretéhez, hadd világosítsa 
fel a’ jog, igazság, 's valódi érdek iránt, —’ constantinápolyiak jól 
dolgoznak. De pénz kell, pénz, ismét pénz, eddig nem kaptunk. Méreync 
és Bikkesy maguknak tartották meg azt, mit adtatok, nekünk nem ad
tak, én eddig 6000 nyomorúlt frankkal vittem Martius ólta az angol kö
vetséget, de egy pár barát segítségével mégis sikerült felzúdítani az egész 
angol sajtót, mert átlátván igaz ügyünk mibenlétét, költség kíméléssel 
is sokat lehetett tenni.

Isten veled barátod
Pulszky.

Feleségednek is írok, reméllem nem leszesz féltékeny.
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XXVIII. London, 1849 július 30.

Pulszky Ferenc Kossuth Lajos kormányzóhoz. —  E redetije a M agyar  
N em zeti M úzeum  L evéltárában.

K övetség i és d ip lo m á cia i hírek.

„London, Julius 30-dik 1849.

M agyar O rszág  k o rm án yzójáh oz  a' m agyar korm án y  ügyn ök tő l.
Több levelem meg nem érkezvén, M. országba Hennigsen kapitányt 

küldöm, hogy egyenes összeköttetést organisáljon Korfuból Beigrádig, 
mellyen levél és szükség esetében fegyver szállítathassék az országba. 
Ez utóbbira ’s egyéb költségekre pénz kell, én eddig csak Teleki által 
kaptam csekélységet, ő maga szintén kifogyott már abból. Nov. óta 
nem kapott. Itt 35,000 darab fegyver készen áll, csak foglalót akarnak 
és Török országba szállítanák, honnét be lehetne azt csempészni. — Hen
nigsen kitűnő férfi ’s író, ismeri Franciaországot és Oroszországot, töké
letesen lehet bízni benne, neki sem pénz sem rang nem kell, de szeretne 
egyszer megverekedni az oroszokkal, valami merész expeditiora könv- 
nyen lehetne használni őt, még jobban a külügyeknél, hol jó felvilágo
sításokat adhatna, — a guerilla háborút tökéletesen ismeri. — Itt a 
Cobden párt egészen mellettünk nyilatkozott, sikerült megnyerni őt 
magát, a’ meetingek és időszaki sajtó a’ legmelegebb sympathiát költöt
ték fel, 's L. Palmerston komolyan foglalkozik ügyünkkel, szerencsétlen
ségre még mindig erős Osztrákországot akar, ’s ezért kiegyenlítésről be
szélget még mindig velünk, megmondtam neki, hogy erre a basis hibá
zik. Ha még egy pár hónapig tart a háború, a közvélemény csakugyan 
rákényszeríti a kormányt, hogy bele egyveledjék dolgainkba, ’s orosz- 
ország ellen nyíltan felkeljen. — Orosz és osztrák kölcsön agiíatiónk 
által csaknem lehetetlenné vált. — A Parliament számos tagjai, a Lord 
Mayor és a’ City Corporatio már is mellettünk nyilatkoztak és tüsténti 
elismerésünket sürgetik. — Legnagyobb ellenségünk Lord Brougham, 
Lord Aberdeen és Lady Jersey, ezek Metternich trombitái, még Guizot 
is inírigál ellenünk. — Hennigsen semmi esetre sem marad tovább Ma
gyarországba mint meddig a’ háború tart, — ő független, gazdag em
ber, régente karlista, Zuruala európai barátja, de minden tekintetben 
lehet bízni benne, az orosznak nagy ellensége, kik ellen mindig nyíltan 
fellépett, most öt londoni liberális lap levelezője s nagy befolyással bír. 
— Cabrerát könnyen rá lehetne venni, hogy M.-ba menjen, nem tartom 
azonban hasznavehetőnek.“

XXIX. London, 1849. augusztus 3.

Teleki László gróf Kossuth Lajoshoz. — Eredetije a Magyar Nemzeti 
Múzeum Levéltárában. 1848—1849. Iratok.

Követségi és diplomáciai hirek.

„London, Aug. 3_ikán

Tisztelt Elnök Ür!
Külügyminister úrnak az itteni dolgokról körülményesen írtam. 

Előadtam neki többik közt azt is hogy lehetetlen tovább Párisim ma
radnom. Ismételtem már annyiszor ismételt kérelmemet egy utód iránt. 
— Sok ügyes ember van Magyarhonban — Sok, ki igen szívesen fogad
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el cliplomatiai hivatalt. — Én nem tudok itt maradni, biztos kényelmes 
helyzetben, míg hazámat tűzzel vassal pusztítják vad hadak. — Nvolc- 
kilenc hónapja már hogy e kint tűröm tovább nem állhatom ki. Beteg 
vagyok haldokló — diplomatának egészséges ember kell. Andrássy Gyula 
Konstantinápolyban van, nem jöhetne-e Párisba? Kiss Miklós itt van 
most: haza akart menni, de nem mehetett át az osztrák határon. Ő is 
pótolhatná helyemet; igen ügyes ember, különösen diplomatiai szolgá
latra. Minden esetre jó volna azoknak kik Magyarbont a külföldön kép
viselik, tökélles form ális  megbízó levelet a d n i  (egyenesen az illető feje
delemhez, Frankhonban pedig az elnökhöz szóllótj. Mert igen közel va
gyunk már azon időhöz, midőn egyik vagy másik e képviselők közül 
megismertetik. S azon esetre illy credentionalis múlhatatlanul szükséges 
leend. Az amerikai egyesült statusok (de ezt csak titokban mondták meg 
nekem) ágenst küldtek már honunkba, ki föl van már hatalmazva, hogy 
megismerje a magyar kormányt. De elébb meg kell ismerkednie a ma
gyar viszonyokkal, és az iránt is biztosítva lennie miként hajlandók 
vagyunk Americával reá nézve, hasznos kereskedési frigyet — szerző
dést — kötni. Sajnálom, hogy ez ember nevét nem tudhattam meg, most 
már hihetőleg Magyarhonban van. Már elébbi leveleimben is Írtam rólía. 
— Még egy titkot. — Frankhon is küldött ágenst, de kisebb hatalommal. 
Ez igen jó emberünk — nem szabad megneveznem mert ki tudja e leve
lem nem raboltatik-é el! de ajánló levéllel láttam el Elnök úrhoz. Mind 
<zt titokban Írom. Gondolom Angolhon is küldött embert s már ott kell 
neki lennie Pesten.

Itt a közvélemény hatalmasan nyilatkozik mellettünk: — Meetin- 
gekben, ebédeknél, a parlamentben, szóval mindenütt magyar ügyekkel 
foglalkoznak. Palmerston jó barátunk és nagy megvetéssel van az aus- 
triai kormány iránt. Előttem épen nem titkolta. — Palmersionnak a ház 
előtt mondott két beszéde bizonyosan nagy hatással leend. Cobden igen 
hű frigyesünk! engem naponta kétszer is meglátogat. Specialitásává tette 
a magyar ügyet; m ég  a k a io n a i s z e m p o n t  is é rd ek l i  őt! — Mondtam nek; 
milly lelkesedés van neve s ügye iránt Magyarhonban ’s ez igen jól ha
tott reá. Köszönteti elnök urat — s megkért különösen fejezném ki mély 
tiszteletét Elnök Ur politicája iránt. — Senki sem használt nekünk any- 
nyit mint ő. Mert Oroszhon és Austria különösen számolt a Peace 
Partyra s most Cobden által a peace p a r t y  meg van nyerve. Igen hasz
nos volna őt egy pár sorral megörvendeztetni. K ossu th  L a jos  kéziratát 
igen nagyba venné! — Hiszen ő most leghatalmasb ember Angolhonban. 
Nagyon szeretném, ha elnök űr e kérelmemet teljesíthetné és pedig minél 
előbb. — Még egy más egyén számára is kérek egy pár szót ki nekem 
több ízben kijelentette, hogy igen sóvárog utánna. — Ez egy G. Sumner 
nevű americai, ki Magyarhonban volt ismeri elnök urat, s igen hű frigye
sünk s hasznos mind Frankhonra (hol Tocquevillel és nejével igen jól 
van és velük naponta találkozik, azonkívül összeköttetései vannak szá
mos hírlapokkal különösen a Journal des debatsval) mind Angolhonra 
(hol igen jó cikkeket irt a Globeba és más hírlapokba is számos baráti 
vannak kiket ügyünk mellett fellelkesített) mind Americára nézve, hol 
nagy részét annak mi mellettünk történt neki köszönhetni. Könyörgök 
tehát számára egy pár szó elismerést s köszönetét. Bizony megérdemli. 
Aláírást fognak nyittatni ha lehet, Americában fegyverekre nézve ott, 
mint mondja nekem Cobden igen sok pénz gyűlhet össze. — De e tekin
tetben is igen számolok Sumnerre, ki nem sokára Americába utazand de 
addig is irand oda buzdító leveleket. Jó volna ha Elnök Ur sorait meg
kaphatná mielőtt útnak indulna. —

Palmerston és Lansdowne s egyáltalában az angol urak igen jók 
voltak irántunk. Palmerstonnal több ízben találkoztam és hosszasan szól
tam vele valamint Lansdowne-al is. — Palmerston a közvélemény hatha
tós nyilvánulásán igen örvend. — Mert igen óhajt ügyünkben föllép-
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hetni és így már a közvéleményre támaszkodva könnyebben telieti. — 
Különösen szeretné ha Austriával egyezkedésre léphetnénk. — E tekin
tetben neki semmi reményt nem adhattam de még is nem akartam az 
angol mediatiot visszautasítani. Mert ő bizonyosan olly föltételeket fog- 
javallani, mellyeket Austria nem fogadand el, 's ennek első követke
zése az lehet, hogy Angolhon által elismertetünk. Szirmay itt van (Pál), 
volt Palmerstonnál, mert ez szeret minden nevezetű magyarral megis
merkedni. — S Szirmayra nézve nem tudta előre mi párthoz tartozik! 
Szirmay jó indulatot mutat a magyar ügy iránt. — Én nem bízom ugyan 
benne egészen mert nem ismerem eléggé, de Palmerstonnali találkozása 
nem ártott ügyünknek, az iránt meg vagyok győződve. Mindenesetre- 
figyelemmel kísérjük lépteit. —

Bunsennél is voltam a porosz követnél; kivel igen barátságos lábon 
vagyok. Ez nagy érdekkel viseltetik a magyar ügy iránt és Austriát épen 
nem szereti. Különösen nagy megvetéssel van Schwarzenberg iránt va
lamint Palmerston is. — Poroszhonba Wimmert küldöttem sub spe rat.'"

XXX. Konstantinápoly, 1849 augusztus 6.

Andrássy Gyula gróf Batthyány Kázmér grófhoz. — Eredetije a Magyar 
Nemzeti Múzeum Levéltárában. 1848—1849. Iratok.

Bem tábornok moldvai betörésének hatása. Browne turini küldetése.

..Konstantinápoly Augustus 6-án 1849.

Minister Ur!

Az orosz és osztrák követek f. h. 2-án collectiv nótában szólíták 
fel a Portát, hogy seregeit az orosz-osztrák hadakkal egyesítve Magyar- 
országnak hadat izenjen. — Az ok mellynél fogva ezt kívánták Bem 
tábornok betörése Moldvaországba, — ők különbséget látnak Bem tá
bornok, és az ő Moldvába történt bejövetelük közt, — ők t. i. mint 
menekülők jöttek a Török birodalom határára, Bem pedig mint hódító 
(envahissant), ez utóbbi tehát megsértette a Porta mentalitását, míg ők 
csak menhelyet kerestek. — A Porta f. h. 5-án tartott ministertanácsi 
üléséből következőleg válaszolt: A Porta Bem tábornok betörésében 
ellenséges fellépésre okot nem lát, sőt annak lehetőségére el volt ké
szülve, midőn akaratja ellenére az ő határa tűzetett ki Austria és. 
Oroszország által mint egy kiindulási pontul (base d'operation) — és 
midőn fegyvereik letételére (mi azonban csak harminczadi tisztek ré
széről történt) felszólítatván, ezen felhívásnak engedni vonakodtak. Bem 
tábornok magától kivonulván, hódítási szándéka nem volt — a jövendőre 
nézve pedig csak úgy biztosíthatja a Porta magát efféle események 
ellen, ha rentralitását szorosan fentartja, — hogy ez szándéka megmu
tatta azáltal, hogy egy székely zászlóaljat lefegyverzett, —- ezentúl tehát 
még nagyobb szigorral fogja a rentralitás feltételeit teljesíteni. — Ezen 
határozatnak az a fontossága van, hogy az említett követek minden erő
feszítésük mellett sem bírhatták a Portát más határozat hozatalára. — 
Browne őrnagy ur f. h. 5-én Turinba utazott. — Bővebb tudósítást a ren
des postával. — Ki egyébiránt mély tisztelettel maradtam. — jobblánczi 
századostól átvettem 1800 darab aranyat és 450 for. p. p. bankóban.

Gróf Andrássy Gyula.“
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XXXI. London, 1849 augusztus 7.

Pulszky Ferenc Kossuth Lajoshoz. — Eredetije a Magyar Nemzeti Mú
zeum Levéltárában. 1848—1849. Iratok.

Követségi és diplomáciai hirek. Hennigsen küldetése. Az angol kormány
és közvélemény magatartása.

„122 Jermyn Street 
Aug. 7-ik 1849.

Magyar ország kormányzó elnökéhez a' magyar kormány ügynök 
Londonban.

Erősen reméllem, hogy a’ Hennigsen kapitány által küldött leve
leim csakugyan megérkeztek, 's hogy a kormány át fogja látni, milly 
felette szükséges, hogy a’ rendes összeköttetés Törökországon keresztül 
Korfuig megnyittassék, ezen úton azután lehetne fegyvert ’s bármi árú
kat bevinni az országba. Továbbá szükséges, hogy pénzzel ellátassam, 
fegyver vásárlásra, csak 10,000 darabot lehessen nekem itt megvásárolni 
’s Belgrádnak, Korfu által beküldeni, ’s jót állok, hogy még 40,000 maga 
találja meg befelé az útat. De a londoni ügynökség eddigelé csak Pá- 
risból kapott 6000 frankot, Bikkesy jobbnak tartja pénzét solo maga el
költeni, 's így legjobb akarattal is nem vagyok képes fegyvert küldeni. 
— A’ nép sympathiáit nagyban bírjuk, a’ lapok mind mellettünk szollá- 
nak, csak a’ Times, M. Post és M. Chronicle ellenségeink. A meetingek 
egymást érik, már volt Londonnak három részben s készül Westminster
ben, volt Newcastleban, Manchester, Leicester, Glasgow, Edinborougb 
és Birminghamban, mindenütt kimondják a’ rokonszenvet irántunk, a' 
kárhoztatott az osztrák és orosz kegyetlenkedésekre, elismerik a’ vesze
delmet, melly ezen két hatalom frigyéből következik és követelik, hogy 
elismertessünk. — Ezen demonstratiók arra vitték a kormányt, hogy 
nagyon komolyan foglalkoznak a’ magyar dolgokkal, — Szerencsétlen
ségre tele van még fejők egy erős Austriának ideájával, én eleget mon
dom nekik, hogy már Hesiod is megénekelte, hogy néha a’ fél több az 
egésznél, hogy a' szabad Magyarország erősebb a' Schwarzenberg féle 
Austriánál. L. Palmerston ki rokonszenvét irántunk nyíltan a parlament
ben kimondta, 's a’ Haynau proclamatióit kárhoztatta, minden áron 
akarván az „arrangement“ Austria és Magyar ország közt, mert Orosz
országot gyűlöli, erejét azonban nézetem szerint túlbecsüli, mert azt 
hiszi hogy az orosznak ellentállni nem leket. Egyébiránt a bécsi cabi
net nyakasságán bizonyosan megtörik minden kiegyenlítési terv, ’s így 
hozzánk nem is fog érkezni az ajánlat. A franczia kormány távolról sem 
oily kedvező mint az angol, mert bennünk a’ forradalom incarnatióját 
látja. Illy körülmények közt tovább is azon meggyőződésben maradok,, 
hogy más egyébbre nem számíthatunk mint kardunkra ’s tulajdon 
erőnkre s ennélfogva nem kell gondolnunk sem határral, sem küliigyek- 
kel, hanem bevinni a’ háborút Ukrainába és Varsóba, a diplomatia most 
csak fait accomplit ismer. Továbbá szükséges itt a pénz, fegyverszállí
tásra, mert pénz nélkül senki sem ád el. Ez az oka miért egy futárt a 
másik után küldök, valamellyik csak be fog érkezni az országba. A 
Circulairet Mednyánszky László gyalázatos felakasztása iránt közöl
tem s publicáltam, nagy benyomást tett. — Ezen levelemre kérek fele
letet; különösen várhatok-e pénzt s meg lesz-e a rendes összeköttetés 
Törökországon keresztül? — Hogyha Austria elveti az angol mediatio 
tervét, valószínű, hogy az angol kormány el fog bennünket ismerni. —

Pulszky Ferenc m. k. ügynök Londonban.
Ezen levelemet Waddel kapitány viszi ki az angol seregbe kapi

tányi ranggal szolgált, és Vernon Henrik kinek meg kellett ígérnem»
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liogy mint hadnagy seregünkbe fog felvétetni. — Kérem Kormányzó urat, 
hogy szavam beváltását a’ hadügyministeriumnál eszközölje. Woddell 
nevét meg akarja változatni, mert bátyja tory és Maitland név alatt 
■szolgál.“

Ä m inisztertanácsi jegyzőkönyvek külpolitikai anyaga.

Das aussenpolitisehe Material der Ministerratsprotokolle.
(Folytatás. — Fortsetzung.)

4A. 101.). Wien, 1870. november 6. Wien, 6. November 1870. — Jelzés, 
Nummer: M. R. Z. 90. — Német eredeti, Deutsches Original.

„Politische Mitteilung des Reichskanzlers.

„Reichskanzler Graf Beust erbat sich das Wort zu einem Vorträge 
über zwei nach der gestrigen Conferenz an ihn gelangte Berichte poli
tischer Natur, welche es vielleicht erheischen werden, den auf die mili
tärischen Fragen bezüglichen Theil der gestrigen Besprechung wieder 
aufzunehmen.

Der eine rühre vom Consul in Jassy her und enthalte die vertrau
liche Mittheilung basirte Meldung von Rüstungen Russlands gegen die 
Türkei, der andere sei auf telegraphischem Wege von dem Consul in 
Odessa eingelangt und signalisire die vor 4 Tagen hinausgegebene ge
heime Ordre zur Completirung des Friedensstandes, wodurch der Trup
penstand im Gouvernement Odessa um 40.000 Mann, und jenes in Polen 
um 90,000 Mann vermehrt u. der ganze Armeestand auf 900,000 Mann 
gebracht werden würde.

Vortragender brachte sofort beide Berichte zur Vorlesung und 
schloss mit dem Bemerken, dass er auf den Bericht des Consuls in Jassy, 
der schon öfters blinden Lärm geschlagen habe, weniger Gewicht legen 
würde, wenn er diesmal nicht in dem Berichte des ruhigen beobachten
den Consuls in Odessa einen Schein von Bestätigung finde.

Insoferne also nicht etwa Freih. von Kuhn die Bedeutung des obi
gen Ziffern militärisch entkräften könne, verdiene die Sache, wenn sie 
sich auch von anderer Seite bestätigen sollte, in der That reifliche Er
wägung, zumal wegen der Rückwirkung die eine Action Russlands vis- 
a-vis den Donaufürstenthiimern auch auf unsere Politik üben müsse.

Se. Majestät der Kaiser geruhte anzudeuten, dass der Truppenstand 
von 900,000 Mann für ganz Russland noch nicht abnorm sei. Es werde 
damit aber nur der Stand unter Kaiser Nicolaus wieder hergestellt.

Reichskriegsminister Freiherr von Kuhn bemerkte, dass die Mel
dung aus Odessa in der That auf feindselige Absichten Russlands gegen 
die Türkei schliessen lasse. — Er sei überzeugt, dass zwischen Preussen 
und Russland weitgehende Abmachungen bestehen und wenn ersteres 
mit Frankreich nur erst fertig sein werde, so werde sicherlich die Frage 
des Pariser Vertrages von Russland wieder angeregt und speciell die 
Frage des Schwarzen Meeres in den Vordergrund gestellt werden.

Reichskanzler Graf Beust. Die Revision des Pariser Vertrages sei 
von Russland schon öfters schüchtern und auch hier in Wien zur Sprache 
gebracht worden, aber eine grosse praktische Bedeutung sei ihr nicht bei
zumessen, denn eine Zustimmung sämmtlicher Mächte zur Aufhebung 
jenes Vertrages sei nicht zu erwarten, und wolle Russland, so weit es sich 
um die Neutralisation des Schwarzen Meeres handle, sich thatsächlich 
darüber hinaussetzen, so würde es, — was sicher vor dem preussisch- 
französischen Kriege ausgemachte Sache war, zu einem zweiten Krim-
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kriege wohl nicht mehr kommen. — Wichtiger für uns sei die Frage der 
Donaufürstenthümer.

Kurz vor Beginn des Krieges habe sicli Fürst Carl in bedrängten 
Umständen befinden. Ein Aufstand unter Bratiano, hinter welchem 
Frankreich stecke, und welcher auf die Verdrängung des Fürsten zielte^ 
sei vorbereitet gewesen und nur über unsere bei Frankreich gemachten 
Vorstellungen nicht zum Ausbruch gebracht worden. — Thatsache sei 
es, dass Fürst Carl’s Thron auch heute noch auf schwachen Füssen 
stehe u. dass Preussens Wunsch dahin gehe, für ihn mit Hilfe Russlands 
Ordnung zu machen. — Daraus ergebe sich die Frage der Einrückung 
Russlands in die Fiirstenthümer und in weiterer Folge die Frage, wie- 
wir uns gegenüber einem solchen Auftreten Russlands verhalten sollen, 
da wir denn unmöglich passiv verbleiben können.

Es sei dann zweierlei möglich, entweder, dass wir selbst und zw ar 
gleichzeitig mit Russland in die Fürstenthümer einrücken, oder dass w ir 
aus Russlands Einrücken einen casus belli machen.

In jedem Falle müssten wir über eine angemessene Truppenmacht 
verfügen können. Sollten sich die eingelangten Nachrichten also bestä
tigen — und in wenigen Tagen müsse man Gewisses erfahren — so ver
diene es wohl nochmalige Erwägung, ob mit den gestern beschlossenen 
Reduktionen der Artillerie, des Fuhrwesens etc. nicht einzuhalten wäre.

Reichskriegsminister Freiherr v. Kuhn.
Wenn sich die russischen Rüstungsnachrichten bestätigen, so sei es 

wohl besser, die Reduktion ganz bleiben zu lassen. Er habe die Reduk
tionsfrage ausdrücklich von der Gestattung unserer Politik abhängig 
gemacht und darauf hingewiesen, das bei der Wiederaufstellung im 
Frühjahr der neuen Kosten sich höher belaufen würden, als die Erspa
rung durch die Reduktion. —

Reichskanzler Graf Beust.
Die Vorbereitungen Russlands könnten wohl auch nur für das: 

Frühjahr gemacht sein.
Reichskriegs Minister Freiherr von Kuhn.
Es könne auch schon auf eine Winter-Campagne abgesehen sein. 

Der Winter sei in den F ürsten tüm ern  wegen der Beschaffenheit des 
terrains für eine Aktion viel günstiger als Frühjahr und Herbst und 
selbst als der Sommer, wo die Truppen den dortigen Krankheiten mehr 
ausgesetzt sind, als im Winter.

Se. Majestät der Kaiser geruhte als Zweck der heutigen Besprechung 
anzudeuten, dass man sich nur darüber klar werden solle, ob die gestern 
beschlossenen Standesreduktionen für kurze Zeit zu suspendiren wären 
und wenn ja, ob die Suspendirung auch bei der Entlassung des Infan
terie-Urlaubes Platz greifen solle.

In letzterer Beziehung stellte Reichskriegsminister Freiherr von 
Kuhn vor, dass die Urlauber leicht jeder Zeit wieder einberufen werden 
könnten und geruhte daher Seine Majestät der Kaiser zu genehmigen, 
dass die Urlauberentlassung bei der Infanterie aufrecht zu bleiben habe, 
bezüglich der Artillerie und des Fuhrwesens jedoch geruhte Se. Majes
tät den Allerhöchsten Beschluss dahin zu fassen, dass von der beschlosse
nen Standesreduktion bis auf weiteren Allerhöchsten Befehl Umgang zu 
nehmen sei. —■“

(A . 108.) Wien, 1870. november 14. Wien, 14. November 1870. — 
Jelzés, Nummer: R. M. Z. 91. — Német eredeti, Deutsches Original.

„II. Russlands neueste Circular note."

„II. Reichskanzler Graf Beust erbat sich hier auf das Wort zur 
Vortragerstattung über die russische Angelegenheit und begann dieselbe 
mit der Vorlesung der die Neutralisation des Schwarzen Meeres betret-
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fenden Vertrages vom 30. März 1856 _ in Verbindung mit den dazu gehö
rigen Specialconvention zwischen Russland und der Türkei über Zahl 
und Gattung der beiderseitz im Schwarzen Meere zu haltenden Schiffe.

Wenn auch im Wortlaute schonend, so laufe diese Bestimmung im 
Wesen doch dahin hinaus, dass Russland im Schwarzen Meere keine 
Marine halten dürfe. Eine solche Beschränkung sei nun aber so sehr 
man den Siegern im Krimkriege, welcher weder eine Kriegsentschädi
gung noch eine erhebliche Territorial-Abtretung verlangten, das Zeug- 
niss der Mässigung geben müsse, — für Russland doch erniedrigend 
und für die Dauer doch unerträglich gewesen.

Dies erkennend, habe man noch vor dem deutsch-französischen 
Kriege die Frage aufgeworfen, was geschehen werde, wenn Russland 
im Pontus eine Flotte bauen sollte, und wenn auch förmlich Verhand
lungen über diesen Gegenstand nicht statt gebunden hätten, so habe 
doch die allgemeine Ansicht durchgeleutet, dass es deshalb zum Kriege 
nicht kommen müsse.

Gleichwohl sei die neueste Circular-Note Russlands eine Ueber- 
raschung und ein völlig unberechtigter im hohen Grade herausfordern
der Akt, die Rechtfertigung sei eine sehr schwache. — Russland macht 
unter ander geltend, dass in der Vereinigung der Donaufürstenthümer 
und der Berufung eines fremden Fürsten auf den Thron bereits ein 
Präzedenz vorliege, welches den Vertrag invalidire, dann dass die 
Pforte, welche gegebener Falls ihre Flotte leichter und schneller im 
Schwarzen Meere schaffen könne als Russland aus der Ostsee, gegenüber 
diesem Tande in verhältnissmässiger Vortheil sei.

Diese Argumente seien aber nicht stichhältig, denn es seien nicht 
die Fürstenthümer, sondern die Türkei Compaciscent gewesen und es 
sei die weitere hervorgehobene Ungleichheit gegenüber der Türkei kein 
erst jetzt entstandenes Verhältniss, sondern eben eine Frage des Pariser 
Vertrages, welche Russland unmöglich erst jetzt nach 15 Jahren in die 
Augen fallen konnte.

Für uns komme bei Russlands neuestem Vorgehen noch im beson
dere der Bestand des am 15. April 1856 zwischen Oesterreich, England 
und Frankreich abgeschlossenen Vertrages, wonach jede Verletzung der 
Stipulationen des Pariserfriedens für diese Mächte einen casus belli 
begründe, in Betracht.

Nach der heutigen Tage Europas werde sich mit diesem Vertrage 
gegenüber Russland wohl nicht viel ausrichten lassen, aber Oesterreich- 
Ungarn müsse zu der Frage doch immerhin Stellung nehmen. Er habe 
sich daher vorläufig auf die mündliche Erwiderung an Herrn von No- 
vikoff, dass Oesterreich-Ungarn eine so leichtsinnige Lösung des Ver
trages, welche überdies im Orient das Signal zum Ausbruch von Ver
wirrungen zu geben geeignet sei, nicht zugestehen könne, beschränkt 
und sich im Übrigen nach jeder Richtung hin ein Weiteres behalten.

Er frage sich nun also, was thuen?
In Constantinopel haben Russland noch keine unmittelbaren Er

öffnungen machen lassen, sondern Freiherr von Prokesch glaube, dass 
General Ignatieff sie demnächst überbringen werde. — Es könne also 
von dieser Seite noch keine Kundgebung erfolgen, dagegen liege eine 
solche von Seite Englands in Form der Abschrift einer Depesche nach 
Petersburg vor, welche Vortragendem durch Lord Beaconsfield soeben 
übergeben wurde. Uber die Frage, was die nächste Aufgabe der k. u. k. 
Regierung einerseits gegenüber der russischen Circulare, anderseits 
gegenüber der englischen Depesche sei? — entspann sich nun eine län
gere Diskussion, an welcher sich zumeist der Reichskanzler und der 
ung. Ministerpräsident betheiligten.

Ministerpräsident Graf Andrássy constatirte zunächst aus der russ. 
Circularnote, dass die Separatconvention der Türkei noch nicht gekün-
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det wurde, sondern erst die Absicht dazu den Signatar Mächte des Pa
riser Vertrages mitgetheilt wurde.

Er gab ferner eine Analyse der englischen Depesche, aus welcher, 
obschon sie im Stile der Manchester Schule abgefasst sei, doch zweier
lei evident hervorgehe: erstens, dass England Russlands Verlangen auf 
der ganzen Linie zurückweise; — zweitens, dass es die Zulässigkeit ein
seitiger Vertragslösung rund negire und das Hand in Handgehen sämmt- 
licher Vertragsmächte betone. Hierin liege aber zugleich der Anhalt zu 
einem Collectiv-Schritt der Signatarmächte, um auf Russland eine 
Pression auszuüben und ihm die Überzeugung beizubringen, dass es mit 
seinem Vorhaben nicht durchdringen werde.

Er glaube also, dass man unserseits Russlands Circularnote im 
Sinne der englischen Depesche zwar gleichfalls entschieden zurück
weisend beantworten, aber gleichzeitig bei den Vertragsmächten u. z. 
zunächst bei England einenn Collectivschritt in Anregung bringen solle.

England könne einen solchen nach der in seiner Depesche einge
nommenen Haltung unmöglich refüsiren; Italien, die Türkei und viel
leicht selbst Frankreich würden sich denselben anschliessen, und was 
endlich Preussen betreffe, so könne es bei aller Intimität seiner Bezie
hungen zu Russland einen Vertragsbruch, wie der vorliegende, in einem 
Augenblick, wo er all seine Truppen engagirt habe, und Angesichts des 
bevorstehenden Friedensschlusses dadurch unmöglich avouiren, dass es 
seinen Beitritt versagt.

Reichskanzler Graf Beust. Es unterliege keinem Zweifel, dass die 
Circularnote des Fürsten Gortschakoff zurückweisend beantwortet wer
den müsse. Hätte England in seiner Depesche förmlich protestirt, so hätte 
sich Oesterreich-Ungarn diesem Proteste anschliessen müssen; ein sol
cher liege aber nicht vor, und so habe Oesterreich-Ungarn seine Erklä
rung selbstständig abzugeben. So sehr nun aber auch Energie hier am 
Platze sei, so müsse man sich doch die Consequenzen seiner Handlungs
weise vor Augen halten; vor Allem müsse man sich hüten, vorzeitig sich 
compromittiren und dürfe nicht weiter gehen, als andere Staaten.

Englands Depesche werde in Petersburg nicht erwünscht sein, denn 
sie sehliesse bei all ihrer negativen Haltung die Möglichkeit von Ver
handlungen nicht aus. — In der That liege es auch viel mehr in Oester
reich-Ungarns eigenem Interesse die Sache zunächst diplomatisch in der 
Schwebe zu halten, als sich dem Vorwurf auszusetzen, den Weg der 
Verhandlungen abgeschnitten zu haben. Ein Collectivschritt sei höchstens 
bei England, Italien u. der Türkei zu erreichen, Frankreich und Preussen 
könnten für jetzt nicht in Combination gezogen werden; — ersteres 
nicht, weil es sich noch immer der, vielleicht ungegründeten Hoffnung 
auf Russlands Friedensvermittlung hingebe; letzteres nicht, weil es mit 
Russland im Engagement stehe und zuverlässig ausweichend antworten 
werde. — Mit der Anregung eines Collectivschrittes würden wir daher 
sicherlich Fiasco machen und in die Reihe der Signatarmächte von vorn
herein eine Lücke bringen, die Russland allein zum Vortheile gereichen 
werde.

Dagegen habe er nichts einzuwenden, wenn England, dessen Mit
theilung gleichfalls beantwortet werden müsse, unser Standpunkt dar
gelegt und dasselbe vetrraulich um seine Meinung über die weiters ge
botenen Schritte eingegangen werde.

Ministerpräsident Graf Andrássy betonte hierauf das moralische 
Gewicht, welches ein Collectiv-Protest der Mächte auch gegenüber den 
Slaven haben werde. Für diese sei Russlands Schritt gleichsam wieder 
das erste Commando wert nach langer Zeit und das Zeichen, dass die 
bisherigen Hindernisse der russischen Aktion im Oriente aufgehört ha
ben. — Würden wir dieses Signal ruhig hingehen lassen, so würden die 
Slaven daraus für die Zukunft Folgen drehen.
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Übrigens glaube er nach Zeit und Opportunität der russischen 
Mote nicht, dass sie auf eine Besprechung mit Preussen zurückgeführt 
werden könne, vielmehr halte er sie einen spontanen und übereilten 
Schritt Russlands, hervorgerufen durch das Dringen der russischen 
Parthei im Lande.

Hätte Russland es sich besser überlegt, so wäre es von ihm klüger 
gewesen, einen Congress zu verlangen, wozu ihm die Grafen Beust be
kannte Depesche aus dem Jahre 1867 den Anhalt geboten haben würde. 
Dass es dieser nicht that, sei eben ein Fehler, welcher uns einen Grund 
mehr zu der Hoffnung biete, dass auch Preussen sich einem Collectiv- 
schritt der Vertragsmächte nicht werde entziehen können.

Russland sei Preussens in dieser Frage nicht sicher und gerade 
gegenüber den Slaven sei es von Werth, wenn durch Preussens Beitritt 
zu einem Collectiv Proteste gegen Russlands Vertragsbruch der Nicht- 
bestand eines Einverständnisses zwischen beiden Staaten constat!rt 
werde.

Reichskanzler Graf Beust. Der russische Gesandte habe in seinem 
Gespräche allerdings auch die dem Grafen Andrássy bezogene Depesche 
berührt, er habe ihn aber darauf hingewiesen, dass diese Depesche unter 
anderen als den jetzigen Verhältnissen geschrieben wurde und auf der 
Voraussetzung der damals ventilirten europäischen Conferenz beruhte; 
namentlich aber daran erinnert, dass der damals gemachte Vorschlag 
einer allseitigen Revision nicht der heutigen einseitigen Aufhebung zu
gute kommen könne.

Auch halte Vortragender Russlands Note keineswegs für eine Über
eilung, vielmals glaube er, dass dabei auch Preussen, welchem es nur 
erwünscht sein könne, wenn Oesterreich durch Russland beschäftigt 
werde mit im Spiele sei. Auf eine soeben eingelangte Depesche des Gra
fen Wimpffen aus Berlin deute auf beiderseitiges Einverständniss.*)

Auf keinem Falle könne man in einem Schritte, der gegen Russland 
gerichtet ist, auf Unterstützung Preussens rechnen. Es wurde übrigens 
darauf ankommen, mit der Türkei Fühlung zu nehmen, und gedenke 
Vortragender auch nach Constantinopel eine Note zu richten, wo über 
Russlands Haltung grosse Erregung herrsche.

Die Neutralität des Schwarzen Meeres sei für einen Donaustaat 
wie Oesterreich-Ungarn von solcher Wichtigkeit, dass wir nicht nöthig 
hätten die Begrüssung der Türkei von Seite Russlands abzuwarten.

Seine Majestät der Kaiser hatte die Gnade anzudeuten, dass der 
Pforte dringend abzurathen wäre, zu Entscheidung der Sache etwa 
einen Congress zu verlangen. Dieser liege, weil man sich der anti- 
russischen Majorität nicht versichert halten könne, weder in unserem, 
noch im Interesse der Türkei.

Ministerpräsident Graf Potocki. Die heutige Frage habe zwei Sei
ten: eine spekulative und eine positive.

Einerseits scheine ihm Preussens Einfluss auf Russlands Haltung 
hervorzuheben, und er glaube nicht, dass es gelingen werde, Preussen 
zu einer missbilligende Erklärung zu vermögen.

Anderseits halte es für geboten mit der Türkei und den übrigen 
Vertrages Unterzeichneren im Einvernehmen zu bleiben.

Einstweilen könne daher die russische Note in Übereinstimmung mit 
Englands Erwiderung beantwortet werden; die weiteren Entschliessun-

*) (Hier erlaubte ich mir zu bemerken, dass die Depesche des Gra
fen Wimpffen mich nur in meiner früheren ausgesprochenen gegen- 
theiligen Ansichten bestärken könne, und dass Preussens faktische 
Unterstützung gar nicht nothwendig sei — eine blosse Trennung 
Preussens von Russland in dieser Frage sei schon ein sehr grosses Resul 
tat, Avelches in der nahen Zukunft die weittragendsten Folgen haben 
könne, und dieses sei entscheiden zu erreichen. Andrássy).
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gen wären aber von dem Verhalten der übrigen Mächte, insbesondere 
jenem der Türkei abhängig zu machen.

Reichskriegs?ninister Freiherr o. Kuhn bemerkte gegen Graf 
Andrássy, dass der von ihm angedeutete Collectivschritt eine Drohung 
involvire und nur dann einen praktischen Werth habe, wenn man in der 
Lage und Willens sei, diese Drohung auch auszuführen. — Es frage sich 
also, ob Oestererich-Ungarn die Sache so weit treiben dürfe, und ob es 
hiebei auf Unterstützung anderer Staaten rechnen könne.

Vortragender erhoffe eine solche höchstens von Seite der Türkei, 
vielleicht auch von England; dagegen würden sich Preussen und Frank- 
reich gewiss und Italien, welches als damaliges Sardinien in dem Krim
krieg als Schleppträger Frankreichs nur deshalb eingetreten sei, um sich 
einen Platz im europäischen Concert zu erringen höchst wahrscheinlich 
ferne halten. — Wolle man es nun zu den Consequenzen einer solchen 
Drohung nicht kommen lassen, so müsse man Alles vermeiden, was 
Oesterreicli-Ungarn in den Schein bringen köne, als wolle er den Krieg.

Er stimme also dem Grafen Beust darin bei, dass einstweilen Russ
lands Theorie zurückweisen und die weitere Entwicklung der Frage im 
Wege der diplomatischen Aktion abzuwarten wäre.

(Einschaltung): Vom strategischen Standpunkte nahm ich mir die 
Freiheit hervorzuheben, dass selbst für den Fall als eine Okkupation der 
Donaufürstenthümer von Russland beabsichtigt werden sollte, Oester
reich sich müht gleich diesem Einmärsche widersetzen u. der massen 
den Krieg auf sich ziehen, sondern diese für uns sehr vortheihafte Aus
dehnung der russischen Streitkräfte strategisch benützen solle, und so
dann, wenn der Krieg unausweichlich geworden, die zwischen Sieben
bürgen und dem Schwarzen Meere eingeengte Operationslinie der 
Russen dann erster sicli bedrohen u. letztere von ihrer Basis abschnei
den zu können. — Ich halte jedoch einen derartigen fehlerhaften Schritt 
Russlands für sehr unwahrscheinlich).

Seine Majestät der Kaiser hatte die Gnade sich gleichfalls dahin 
auszusprechen, dass man streng nach dem Vertrage vorgehen und sich 
nicht auf ein Terrain begeben solle, a\if welches uns die übrigen Mächte 
möglicher Weise nicht folgen.

Reichskanzler Graf Beust bezeichnet schliesslich die rumänische 
Frage für uns gefährlicher als jene des Schwarzen Meeres, wenn entwe
der die Fürstenthümer der Pforte die Souverainetät auf kündigen oder 
Russland nach einem nicht unmöglichen Putsche unter dem Vorwände 
Ordnung zu machen in die Fürstenthümer einrücke. Es frage sich, was 
dann von unserer Seite zu geschehen habe.

Ministerpräsident Graf Andrássy erörterte hierauf die Stellung des 
Fürsten Carl in den Donaufürstenthürmern. — Er werde sich wahrschein
lich unter die Protection Preussens stellen, und dieses sich bestreben, 
ihm nach Aussen und Innern eine festere Stellung zu geben.

Dieses sei unseren Interessen keineswegs zuwider, weil bei seinem 
Sturze nur die Parthei Bratianos ans Ruder kommen könne, welche die 
Annexion Siebenbürgens und der Bukowina auf ihre Fahne geschrie
ben habe.

In wie weit aber zum Schütze dieses Fürsten ein russischer Ein
marsch beabsichtigt werden sollt, könnte ein solcher von unserer Seite 
unmöglich geduldet werden, und müsste demselben nöthigenfalls mit 
Waffengewalt entgegengetreten werden. Im Zusammenhänge mit dieser 
Bemerkung erbat sich Reichskriegsminister Freiherr von Kuhn einen 
definitiven Befehl über die im Ministerrathe vom 6. November in sus
penso belassene Reduktion des Standes bei der Artillerie und beim Fuhr
wesen und geruhte

Seine Majestät der Kaiser die weitere Beibehaltung des dermaligen 
Mannschafts- und Pferdestandes bei diesen Truppen-Abtheilungen anzu
ordnen.
H áborús felelősség  3 4
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Zugleich geruhte Seine Majestät die Beschleunigung der Einbrin
gung des Pferdeconscriptions-Gesetzes, sowie des Ausbaues der ung.- 
galiz. Verbindungsbahn, die jetzt wieder dringender werde in Erinne
rung zu bringen.

Ministerpräsident Graf Andrássy erbat sich in letzterer Beziehung 
die Erlassung eines Allerhöchsten Handschreibens an den Minister 
Gorové mit dem Aufträge, die Sache sofort vor den ungar. Reichstag 
zu bringen. —

Schliesslich betonte noch Reichskriegsminister Freiherr von Kuhn 
die baldige Zustandebringung des Gesetzes über den Landsturm, um 
demselben im Falle des Aufgebotes eine völkerrechtlich anerkannte 
Stellung zu geben, worauf Seine Majestät die Sitzung zu schliessen 
geruhte.“

(A. 107.). Buda, 1870. december 17. Buda, 17. Dezember 1870. — Jelzés, 
Nummer: M. R. Z. 96. — Német eredeti, Deutsches Original.

„Instruktion für den k. u. k. Botschafter in London, bezüglich der 
Haltung Oesterreich-Ungarns auf der bevorstehenden Conferenz zur 
Regelung der Pontusfrage. — II. Bemerkungen des Reichskriegsministers 
aus Anlass der Nachrichten über die bevorstehende Rekrutirung in 
Russland.

„7. Seine Majestät der Kaiser geruhte die Sitzung zu eröffnen und 
zunächst dem Reichskanzler Grafen Beust das Wort zu ertheilen. —

Reichskanzler Graf Beust. Es handle sich darum der bevorstehen
den Conferenz gegenüber den k. u. k. Botschafter in England mit den 
nöthigen Instruktionen zu versehen und ihn in die Lage zu versetzen, 
nicht nur gleich bei Beginn der Verhandlungen über das öst. ung. 
Programm vollständig orientirt zu sein, sondern auch die Programm im 
Verlaufe der Conferenz durch eventuelle Anträge u. s. f. festzuhalten.

Die erste Frage, die sich dabei aufwerfe, sei eine formelle, nichts 
destoweniger aber eine sehr entscheidende und wichtige.

Bekanntlich habe Russland durch ein Circular vom 19/31. Oktober 
1. J. seine Lossagung von gewissen Bestimmungen des Pariser Vertra
ges den übrigen Mächten notifizirt. In Folge der lebhaften Einsprache 
der andern Mächte sei der Conferenzgedanke aufgegriffen worden, u. z. 
in dem Sinne, dass die Präjudizlosigkeit der Conferenz zur Voraussetzung 
ihres Zustandkommens gemacht wurde. An diesem Standpunkte sei fest
zuhalten und ein Zustand auf der Conferenz selbst zu schaffen, durch 
welchen der russische Gesandte zur ausdrücklichen od. stillschweigen
den Unterwerfung unter denseben genöthigt wurde.

Die Berichte aus Russland melden übereinstimmend die erste Auf
regung zur Zeit des Circulars ruhigeren und nüchternen Erwägungen 
Platz gemacht habe. Oesterreich dürfe auf die Unterstützung Englands 
u. Italiens bauen, — der Anschluss der Türkei sei ebenfalls unzweifel
haft. —• Was Frankreich anbelangt, so sei dessen Theilnahme an der 
Conferenz noch nicht gewiss, wahrscheinlich werde es indess durch 
England vertreten sein. — Preussen sei allerdings als geheimer Advokat 
Russlands anzusehen, allein schwerlich werde es seine Stürme offen 
gegen die der übrigen Mächte erheben. Die Chancen seien also günstig 
um den Satz entscheiden und unzweideutig auszusprechen, dass die 
Conferenz nicht anders verhandle, als auf Basis des Art. 14 des Pariser 
Friedens, dergestalt, dass die Bestimmungen desselben uns durch die 
Übereinstimmung der Signatarmächte abgeändert werden können, woraus 
dann von selbst folge, dass letzteren im Falle der Resultatlosigkeit der 
Conferenz die volle Aufrechterhaltung uns ihre frühere Geltung ge
sichert sei.

Seine Majestät der Kaiser geruht die Diskussion über diesen Punkt 
zu eröffnen.
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M inister  P rä s id en t  G ra f  A n d r á s s y  greift gleichfalls den Gedanken 
auf, dass im Falle der Resultatlosigkeit der Conferenz den Bestimmungen 
des Pariser Vertrages ihre Rechtsbeständigkeit gesichert sein müsse. Er 
sei ganz der Meinung, dass nur auf Basis dieses Vertrages, der in allen 
Punkten als giltig vorauszusetzen sei, verhandelt werden könne. Es 
würden kaum grosse Hindernisse obwalten, dieser Voraussetzung präg
nanten Ausdruck zu geben. Auch Preussen werde dafür vielleicht zu 
gewinnen sei. —

Seine M a je s tä t  der  K a ise r  bemerkt, dass Russland wenigstens bei 
Beginn der Conferenz nicli geneigt sein werde, eine ausdrückliche Er
klärung hinzunehmen. Dass im Falle der Resultatlosigkeit der Confe- 
renz, die früheren Bestimmungen einfach als rechtsgiltig anzusehen seien. 
Es werde sich daher empfehlen, diesen Satz eben nicht ausdrücklich zu 
betonen, sondern mehr als etwas Selbstverständliches aus der Natur der 
Sache sich ergebendes hinzustellen.

R eich sk a n z le r  G ra f  Beust. — Praktisch werde sich unschwer eine 
Form finden lassen. Der russ. Gesandte werde schweigen, das Protokoll 
unterzeichnen und keinen Protest erheben.

M in is te rp rä s id en t  G ra f  A n d r á s s y  glaubt, dass von russ. Seite sich 
um so weniger wesentliche Schwierigkeiten herausstellen würden als 
Russland ja sogar gegen einen „blame“ der Mächte keine Einwendung 
erhoben habe.

Seine M a je s tä t  d e r  K a iser  betont, dass immerhin das Gegentheil im 
Falle ausdrücklicher Accentirung des Satzes eintreten könne.

Die Mächte würden dann auf ihren Standpunkt beharren, Russland 
auf dem seinigen. — Der Ausdruck und die Sache „blame“ — umschliesse 
weniger, als die schroffe Betonung des in Rede stehenden Standpunktes.

M in is te rp rä s id en t  G ra f  A n d r á s s y  weist darauf hin, dass Russland 
selbst zugegeben habe, dass es wesentliche Einwendungen nicht erheben 
werde. Aus den russ. Erklärungen lasse sich überdies eine indirekte Aner
kennung des Satzes deduziren.

Seine M a jes tä t  der  K a iser  hebt hervor, dass damit etwas geschaffen 
werde, was man eigentlich als ein werthvolles Ergebnis der Conferenz 
selbst betrauten müsse.

Jedenfalls wäre damit ein grosses Resultat gewonnen von hohem 
moralischen Gewicht gegenüber der Bevölkerung des Orients.

R eich sk a n z le r  G ra f  Beust führt aus, dass man, um die Empfindlich
keit Russlands zu schonen, sehr versönlich in der Form sein müsse; in 
der Sache aber könne man sehr weit gehen.

M in is terp rä s id en t  G ra f  A n d r á s s y  drückt seine volle Übereinstim
mung mit der Bemerkung des Reichskanzlers aus...

R eich sk a n z ler  G ra f  B eust macht darauf aufmerksam, dass durch 
dies Ergebnis etwas auf der Conferenz erreicht werde, was man vor der 
Conferenz durch einen Collectiv Schritt zu erreichen die Absicht hätte, 
worauf

M in is terpräs iden t  G ra f  A n d r á s s y  noch geltend macht, dass Russ
land nur der Einen Forderung, seine Circular-Depesche zurückzuzie
hen, Widerstand entgegensetzen dürfte.

Seine M a jes tä t  der K a iser  geruht hierauf, bezüglich dieses Punktes 
dem Anträge des Reichskanzlers die Allerhöchste Genehmigung zu er- 
theilen. —

R eich skan z ler  G ra f  Beust geht sodann in das Meritorium der Sache 
ein. Es entstehe die Frage, welche Bestimmung festgestellt werden solle, 
wenn eben die alten Normen aufgehoben werden, welche Garantien man 
den früheren substituiren müsse um eventuelle Gefahren abzuwehren. 
Die Haltung der Türkei sei eine schwache und beschränke sich auf die 
Aufstellung zweier Bedingungen; die E rste  sei, dass die Öffnung der 
Dardanellen und des Bosporus wieder in das freie Ermessen der Pforte 
gestellt werde; — die Zweite , die mehr einen Wunsch als eine Forderung

34*
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ausdrücke, sei, dass sämmtliche Mächte den zwischen Oesterreich u. 
England, Frankreich und der Pforte abgeschlossenen Separat-Yertrag 
vom 15. April 1856 beitreten. — Diese beiden Vorschläge könnten nicht 
als genügend betrachtet werden; — der zweite Antrag sei nicht ganz 
von der Hand zu weisen, obwohl der ganze Antrag etwas obsolet und 
jetzt durch die Lage Frankreichs auch unnütz geworden sei. —

Grosse Engagements seien durch einen Beitritt zum Vertrage nicht 
zu besorgen, der frühere Separat-Vertrag sei viel bedenklicher gewesen, 
da nicht alle Mächte demselben beigetreten waren, er also die Consequen- 
zen einer Verschiedenheit der Auffassung viel leichter zuliess. Finde 
der Antrag jetzt die Zustimmung aller Mächte, so enthalte diese That- 
sache einen grossen moralischen Vorzug, weil damit die Integrität des 
Osmanischen Reiches neuerdings formell anerkannt und die Hinneigung 
der christlichen Bevölkerung der Türkei zu Russland abgeschwächt 
werden würde. — Dieser Bedingung der Türkei entgegen zu treten 
empfehle sich also nicht. Andererseits werde die Öffnung des Schwarzen 
Meeres als Gegengarantie gegen die russische Forderung der Aufhebung 
der Neutralität desselben angesprochen. Das erscheine nach zwei Rich
tungen hin ungenügend. Es genüge nicht, dass die Pforte das Recht habe 
das Schwarze Meer zu öffnen, sondern es müsse der Entwicklung der 
russischen Flotte gegenüber auch die Bestimmung über eine normale 
Präzens der Schiffe anderer Mächte aufgenommen werden. — Es sei 
eine Bürgschaft gegen die Lässigkeit der Pforte zu gewinnen, und da 
entstehe die Frage, ob nicht auch für einen Stationshafen im Schwarzen 
Meere vorzusorgen sei. — Der zweite Punkt betreffe den Umstand, dass 
es nicht genügend sei, dafür vorzusorgen, dass fremde Schiffe durch 
die Dardanellen ins Schwarze Meer gelangen können, sondern dass auch 
das Auslaufen russischer Schiffe aus dem Schwarzen Meere in Betracht 
komme, — Auch gegen Letzteres seien eventuell Garantien zu gewinnen 
u. z. entweder durch den Allgemeinen oder einen allenfalls auch gehei
men Separat-Vertrag mit der Pforte.

M in is te rp rä s id en t  G ra f  A n d r á s s y  schliesst sich der Meinung des 
Reichskanzlers an, dass die Bedingungen der Pforte matt und unge
nügend seien. — Das der Pforte zu gestandene Facultativ-Recht, die 
Dardanellen und den Bosporus zu öffnen, habe jedoch unleugbar einen 
gewissen Werth. Russischer Seits werde man vielleicht die Zugestehung 
dieses Rechtes in Frage stellen, aber schwerlich zu verhindern vermö
gen. Denn es sei der Ton darauf zu legen, dass Russland selbst auf der 
Pariser Conferenz vom Jahre 1856 mit ähnlichen Vorschlägen hervor
treten und mithin gewissermassen gebunden sei. Jedenfalls aber sei 
das nicht ausreichend. Es entstehe die Frage, ob die Sperre der Darda
nellen und des Bosporus das Durchlaufen gepanzerter Schiffe hindern 
könne.

V ic e -A d m ira l  von T e g e t th o ff :  beantwortet diese Zwischenfrage da
hin, dass sich die Sperre zweifellos als unzureichend heraustellen werde.

Seine M a jes tä t  der  K a iser  bemerkt, dass dieser Umstand ein Grund 
mehr sei, den Türken zu beweisen, dass sie zu wenig begehren und noch 
materielle Hülfe bedürfen. —

M in is te rp rä s id en t  G ra f  A n d r á s s y  betont das moralische Gewicht 
dieser Forderung, die also trotz ihres blos theoretischen Werthes zu 
souteniren wäre. Aber eben weil es für sich nicht ausrechend sei, müsse 
eine andere Garantie hinzutreten. Es sei daher eine Verfügung in der 
Richtung nothwendig. dass europäische Schiffe in beliebiger Anzahl im 
Schwarzen Meere existiren können. Dies Problem habe bereits die Pa- 
riser-Conferenz beschäftigt, und dann als sei österreichischer Seite der 
Antrag gestellt worden, dass jede Macht berechtigt werde ein Schiff zu 
bauen, wenn Russland zwei Schiffe bauen würde, um ein gewisses 
Gleichgewicht herzustellen. — Es sei nicht nöthig formell auf diesem 
damals abgelehnten Antrag zurückzukommen, aber allerdings müsse die
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Neutralität des Schwarzen Meeres durch eine Präsenz der übrigen Mächte 
ersetzt werden. — Ein zweites Punkt betreffe die Freiheit der Donau
mündung. Das bisherige Recht der Mächte zwei seichte Schiffe zumf 
Schutze der europäischen Interessen dort zu halten, müsse dem An
wachsen der russischen Flotte entsprechend erweitert werden. Es sei 
augenblicklich noch nicht erforderlich eine bestimmte Zahl auszu
sprechen. Man könne diese übrigens entweder limitiren oder allgemein 
von einer grösseren Anzahl sprechen. — Die Ilafenfrage und die Frage 
der Vermehrung der Donau-Stationsschiffe böten aber allerdings mate
rielle Garantien.

R eich sk r ieg sm in is ter  Freiherr von K u h n  und V ic e -A d m ira l  Tege-  
th o f f  erklären bezüglich der Hafenfrage, dass einzelne Punkte am 
Schwarzen Meere zwar Fiebern unterworfen, Sinope aber und Trapé
zunk sowie andere Häfen gesund und fieberfrei seien. — Fetzterer macht 
darauf aufmerksam, dass aie türkischen Häfen der Benutzung durch 
fremde Mächte zugänglich seien, da die Pforte Beschränkungen in dieser 
Beziehung nicht eingeführt habe.

Seine M a je s tä t  der  K a iser  hebt hervor, dass die Zahl der im 
Schwarzen Meere befindlichen fremden Schiffe entweder ausdrücklich 
festgestellt oder durch eine Verhältniszahl gegenüber der russischen 
Flotte ausgedrückt werden müsse.

R eich sk a n z le r  G raf  Beust hält die Bezeichnung eines bestimmten 
Hafens nicht für ganz überflüssig, da es wesentlich sei, dass dieser mit 
dem Charakter einer europäischen Flottenstation ausgestattet erscheine.

R eich sk r ieg sm in is te r  Freiherr von Kuhn  glaubt, dass in diesem 
Falle, die Nothwendigkeit einer Flottenvermehrung sich heraussteilen 
werde, da die im Schwarzen Meere liegenden Schiffe als eine gebundene 
Kraft zu betrachten sein würden.

R eich skan z ler  G ra f  B eust macht dem gegenüber geltend, dass im 
Falle des Bedarfes nichts entgegenstehe die Schiffe aus dem Schwarzen 
Meere herauszuziehen.

V ic e -A d m ira l  vo n  T e g e th o f f  will gleichfalls auf das strategische 
Moment kein allzugrosses Gewicht legen. Wichtig sei das moralische 
Moment, dass Schiffe fremder Mächte sich im Schwarzen Meere zeig
ten u. s. w.

Der Ausdruck einer Verhältniszahl werde übrigens Schwierigkei
ten unterworfen sein.

M in is terp rä s id en t  G raf  A n d ra s s y  schaltet ein, dass es sich nicht 
sowohl um die Verpflichtung zur Stationirung einer Flotte als vielmehr 
um ein Recht dazu handle, und geht sodann auf den zweiten Punkt der 
türkischen Forderungen, auf die Ausdehnung des Separat-Vertrages vom 
15. April 1856 auf alle Mächte über. Es sei zweifelhaft, wie die Sache 
mit Rücksicht auf die Stellung Ignatieffs aufzufassen sei. — Russland 
sprach in einem ganz eigenen Jargon mit der Pforte. — Unwahrschein
lich aber sei es, dass Russland den Vertrag mit unterzeichnen werde. — 
In diesem Falle sei es auch für Österreich nicht räthlich, auf der tür
kischen Forderung zu bestehen. — Würde Russland mit unterzeichnen, 
so wäre das ein Gewinn mit Rücksicht auf die orientalische Bevölkerung, 
welcher gegenüber die Integrität der Türkei ein neues Relief erhielte. — 
Unterzeichne es nicht, so sei auch eine verwahrte Unterzeichnung durch 
die übrigen Mächte wenig angezeigt. — Es würde den Anschein haben, 
als sammle man Unterschriften mit Rücksicht auf die Tage Frankreichs.

R eich sk a n z ler  G ra f  Beust. Es sei nothwendig die österr.-ung. Stand
punkt von vornherein dahin zu präzisiren, dass man dem Wunsche unter 
der Voraussetzung der Unterzeichnung von Seite aller  übrigen Mächte 
nicht entgegentreten werde.

V ice -A d m ira l  von  T e g e t th o f f  hält eine allgemeine Bestimmung in der 
Hafenfrage für ausreichend. — Die spezielle Bezeichnung eines be
stimmten Hafens werde sich wohl nicht als nothwendig heraussteilen.
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Auf eine Anfrage des Ministerpräsidenten Grafen Andrássy fügt er 
hinzu, dass Consule fremder Mächte sowohl in Sinope als in Trapézunk 
residiren. —

Seine M a je s tä t  d e r  K a ise r  stellt die Frage wie die Türkei daran ge
h in d er t  werden könne, eventuell den russischen Schiffen die Durchfahrt 
durch den Bosporus und die Dardanellen zu gewähren.

V ic e -A d m ira l  von  T e g e t th o f f  weist auf ältere Vertragsbestimmun
gen hin, nach welchen den Russen nur gestattet war eine mässige An
zahl leichter Schiffe im Mittelmeer zu halten.

M in is te rp rä s id en t  G ra f  A n d r á s s y  sieht keine besondere Gefahr eines 
solchen Eventualität. — Allerdings aber sei ihm durch einen geheimen 
Vertrag nicht wohl abzuhelfen, denn das Geheimnis würde fallen, so
bald die Sache praktisch werden und die Türkei genöthigt sein würde, 
den Vertrag einzugestehen. Eine weit ausreichendere Bürgschaft liege 
in dem Schwergewichte der türkischen Interessen, die sich einer Annä
herung an Russland wohl stets erschliessen würden. —

V ice  A d m ir a l  vo n  T e g e t th o f f  beurtheilt die türkischen Interessen 
in gleicher Weise, ist aber der Ansicht, dass vom theoretischen Stand
punkte gegen die volle Freiheit der Pforte in dieser Richtung Cautelen 
nothwendig sein würden. —

Seine M a jes tä t  d e r  K a iser  betont die Nothwendigkeit, dass der 
Pforte die Verpflichtung aufgelegt werde, einer bestimmten Anzahl von 
Schiffen fremden Mächte den Einlauf im Schwarzen Meere zu gestatten. 
Diese hätten gewissermassen die Polizei zu repräsentiren. — Daneben 
sei die Vermehrung der Schiffe zur Überwachung der Freiheit der 
Donaumündung erforderlich. — Bis jetzt beschränkte sich das Recht der 
fremden Mächte auf die Stationirung zweier Schiffe, es entstehe die 
Frage, welche Ausdehnung dem Rechte gegeben werden solle.

M in is te rp rä s id en t  G ra f  A n d rá s s y .  — Die Anzahl müsse entweder 
in das Belieben der Mächte gestellt oder eine Verhältnisszahl gegenüber 
Russland fixirt werden. — Es empfiehlt sich aber bezüglich dieser De
tails erst auf der Conferenz schlüssig zu werden.

R eich sk a j iz le r  G ra f  B eust reiht hieran ein weiteres Moment, wel
ches gewissermassen den Schlusstein der durch die Conferenz zu erzie
lenden Flaltung der Mächte bilde. — Es sei ganz nützlich theoretisch 
den Standpunkt festzustellen, dass im Falle einer Resultatlosigkeit der 
Conferenz die älteren Bestimmungen aufleben. —•

Man müsse sich aber die praktischen Folgen vor Augen halten und 
diese würden sein, dass beide streitenden Theile auf ihrem Standpunkt 
anharrten. —

Russland würde somit anfangen zu bauen. — Dem gegenüber 
könne aber auch nur ein thatsächliches Vorgehen politisches Gewicht 
behaupten.

An England, Italien, die Türkei und Österreich trete die Nothwen
digkeit heran sich durch einen Vertrag in diesem Sinne zu einigen, durch 
welchem die nöthige Gegenwirkung erzielt werde. — Das thatsächliche 
Vorgehen Russlands müsse sofort durch die andere Thatsache eines 
Erscheinens der Kriegsschiffe und durch die Demonstration der An
sammlung in einem Hafen beantwortet werden.

Das sei der einzuschlagende Weg, wenn man nicht Krieg anfangen 
wolle, und deshalb sei vielelicht die Bezeichnung eines Hafens wün- 
schenswerth.

M in is te rp rä s id en t  G ra f  A n d r á s s y  meint, es Hessen sich manche 
Vortheile dafür anführen, diese Einzelbezeichnung zu vermeiden, allein 
bei einer Gleichstellung aller Häfen würde vielleicht gar keine von einer 
der Mächte beschickt werden. — Werde aber nebst dem allgemein aus
gesprochenen Principe, dass die im Schwarzen Meere stationirenden 
Kriegsschiffe der Europäischen Mächte in alle Häfen frei einlaufen kön
nen, noch ein einzelnes Hafen als specielles Station bezeichnet, so werde
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das Recht von den Mächten gewissermassen als Garnisonspflicht be
trachtet werden und das sei besonders für den Anfang nöthig, um ein 
Gegengewicht gegen Russland in die Wagschale zu werfen. —

Seine M a jes tä t  der  K a iser  hebt gleichfalls hervor, dass ein solcher 
Hafen als Sammelplatz betrachtet werden würde. — Es sei nothwendig 
augenblicklich via facti vorzugehen.

R eich sk a n z ler  G raf  Beust bezeichnet es als nützlich, das eventuelle 
Abkommen gar nicht sehr geheim zu halten. Es verschlage nichts und 
werde vom Vortheil sein, wenn Russland darum wisse. —

M in is terpräs iden t  G ra f  A n d r á s s y  lenkt die Aufmerksamkeit auf 
einen weiteren Punkt.

Durch Art. XI. des Pariser A7ertrages von 1856 sei die Donau frei 
erklärt worden. — Eine Ausnahme wurde gewissermassen nur für Sulina 
statuirt, wo die Einnahme einer Péage für die Arbeiten der europäischen 
Donau-Commission gestattet wurde. — Die Fortdauer der Letzteren sei 
nun in Frage gestellt, die ganze Angelegenheit werde zur Besprechung 
kommen. — Russland und die Türkei seien gegen die Fortdauer. Es 
empfehlen sich für Österreich-Ungarn das Anerbieten zu stellen, dass es 
die Hindernisse im Eisernen Thore beseitigen werde, falls ihm als Gegen
leistung gestattet würde, eine Péage beim Eisernen-Thore einzuheben, 
gleich für alle Pavillons und mit dem Grundsätze der Amortisirung der 
Anlagen, so dass nach Deckung der Anlage, die Donau wieder völlig 
frei werden würde. Vom Standpunkte der österr.-ung. Handelsinteressen 
sei es überflüssig dem Anträge eine weitere Motivirung hinzuzufügen. —

R eich sk a n z le r  G ra f  Beust bemerkt, dass eine Fortsetzung der euro
päischen Commission doch noch möglich sei. Russischerseits beabsich
tige man die Angelegenheit auf die Conferenz zu bringen. —

M in is terp rä s id en t  G ra f  A n d r á s s y  meint, dass in diesem Falle die 
Zuziehung von Vertretern der Donauuferstaaten kaum zu umgehen sein 
werde. — Oesterreichischerseits sei nicht all zu viel Gewicht auf die 
Erhaltung der Commission zu legen, wenn die Péage im Eisernen Thore 
zu erreichen wäre.

Bleibe die Commission, dann falle ihr die Beseitigung der Hemmun
gen der Schiffahrt zu, dann aber sei es nöthig festzustellen, in wie weif 
sie die Flusspolizei und im Allgemeinen die Flussjurisdiction auszuüben 
berechtigt sein solle. Es mache sich die Ansicht geltend, dass sich diese 
bis zu dem Punkte ertstrecken solle, wo die Donau nicht mehr auf beiden 
Seiten vom österr. Terrain umgeben sei. Es werde aber wohl zweckmässig 
sein, im Allgemeinen die österr. Grenze als Endpunkt jener Jurisdiction 
zu bezeichnen. Die Commission könne nun fortbestehen oder nicht, die 
Donau werde jedenfalls frei sein, wenn sich die Kosten für die Anlagen 
zur Beseitigung der Hindernisse ausgezahlt hätten.

R eich sk a n z ler  G ra f  Beust  resumirt sodann die Verhandlung zur 
Aufstellung eines politischen Programms für die Haltung Österreich- 
Ungarns auf der bevorstehenden Conferenz in nachstehender Weise.

Im Falle einer Revision des Pariser-Vertrages durch die Ueber- 
einstimmung der Mächte zu erzielen wäre, sei die Pforte das facultative 
Recht der Eröffnung der Dardanellen und des Bosporus zuzugestehen 
und die freie Zulassung einer gewissen Anzahl von Schiffen fremder 
Mächte zu stipuliren. Es sei im allgemeinen Vertrag oder durch eine 
spezielle Abmachung mit der Pforte festzustellen, dass Letztere einen 
Hafe nais Stationsplatz für Schiffe fremder Mächte einzuräumen habe, 
deren Zahl dem Anwachsen der russischen Seemacht im Schwarzen 
Meere entsprechend erhalten werden müsse.

Was das Anlaufen der russischen Flotte aus dem Schwarzen Meere 
anbelange, so sei im Wesentlichen der Zustand vor dem Jahre 1856 her
beizuführen. —-

Die Zahl der an der Donaumündung stationirten Schiffe der 
Signatar-Mächte sei entsprechend zu erhöhen. —- Gegenüber der Frage
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der Fortdauer der europäischen Donau commission werde sich Österreich 
zunächst zustimmend verhalten; eventuell mit dem Anträge herantreten, 
selbst die Hindernisse der Schiffahrt am Eisernen Iliore zu beseitigen 
gegen das Zugeständnis der Einhebung einer Péage in gleicher Höhe für 
alle Flaggen und mit dem Prinzip einer Vergütung und Amortisirung 
bis zur Deckung der Anlagekosten. —

Dem Wunsche der Pforte dem Spezialvertrag vom 15. April 1856 
neuerdings zuzustimmen, sei nur in der Voraussetzung uns in der Weise 
zu entsprechen, dass sich sämmtliche Signatarmächte diesem Vertrage 
anschliessen, und habe der betreffende Vorschlag daher nicht von 
Österreich-Ungarn auszugehen. Für den Fall als eine Verständigung 
über die Revision nicht zu Stande komme, sei als Prinzip die Giltigkeit 
des Vertrages von 1856 in allen seinen Tlieilen anzuerkennen. Ziehe aber 
Russland sein Circulare vom 19/31 Oktober nicht zurück, so sei eine 
Abmachung der übrigen Mächte zu dem Ende zu erzielen, eine von 
Russlands herbeigeführte Thatsache sofort mit der Demonstration der 
Absendung von Schiffen und ihre Stationirung in einem Hafen des 
Schwarzen Meeres zu beantworten.

Seine M a je s tä t  d e r  K a iser  geruht sämmtlichen Anträgen dieses 
Programms die Allerhöchste Genehmigung zu ertheilen.

II. R e ich sk r ieg sm in is te r  Freih. v. K u h n  verliest ein Telegramm des 
öst.-ung. Militärbevollmächtigten in St. Petersburg Freih. von Bechtols
heim über die Vornahme der Rekrutenausehbung im Reiche und König
reiche Polen. — Trotz der nicht ganz klaren Fassung dieses Telegramms 
sei aus demselben mit Bestimmtheit zu entnehmen, dass die Rekrutirung 
in sehr grossem Umfange vorgenommen und im Monate März k. J. be
endet sein werde.

Namentlich der letztere Umstand veranlasse ihn neuerdings auf 
seinen Antrag zurückzukommen, die Rekrutirung für die im Reichsrathe 
vertretenen Königreiche und Uänder im Februar u. März anzuorduen u. 
zu Ende zu führen u. die Wichtigkeit dieses Antrages mit Beziehung 
auf die allgemeine Lage u. das Vorgehen Russlands warm zu moti- 
viren.

Seine M a jes tä t  der  K a iser  geruht zu bemerken, dass nach Mitthei
lungen des Ministerpräsidenten Grafen Potocki die Vorarbeiten zur 
Rekrutirung dem Anträge des Reichskriegsministers entsprechend so
gleich eingeleitet werde, womit die Sitzung geschlossen wurde.“

(A. 109.). B uda, 1871. ja n u á r  13. — 13 J ä n n er  1871. — Jelzés, Nummer: 
M. R. Z. 98. — Német eredeti, Deutsches Original.

„Die Donaufrage.
„R e ich sk a n z le r  G ra f  Beust eröffnet die Sitzung indem er zunächst 

einen formalen Punkt hervorhebt Es erscheine nämlich die Berathung 
der vorliegenden Frage wünschenswerth eine Vertretung des beider
seitigen Handelsministerien, sowie die Intervention des Ministerpräsi
denten für die im Reichsrathe vertretenen Köngreiche und Länder ein- 
treten zu lassen. Dennoch empfehle sich die gegenwärtige Besprechung 
zur Feststellung der wichtigsten Gesichtspunkte.

M in is terp rä s id en t  G ra f  A n d r á s s y  sehliesst sich dieser Auffassung an 
und stellt nur als zweifelhaft hin, ob nach der ungarischen Eintheilung 
der Geschäfte nicht vielmehr die Vertretung des Communicationsminis- 
teriums einzuleiten sei. Jedenfalls könnten beide Minister anwesend sein, 
ohne indess mehr als ein Votum zu repräsentiren. —

S ek tio n sch ef  v. O r c z y  meint, dass die Frage der Natur der Sache 
nach in das Handelsressort falle, wogegen M in is terp rä s id en t  G raf  
A n d r á s s y  bemerkt, dass die Eiserne Thorfrage dem Gebiete des Commu- 
nicationsministeriums angehöre. Jedenfalls dulde die Behandlung der

_



5 3 7

Angelegenheit keinen Aufschub wegen der Instruction, die für die Con- 
ferenzbevollmächtigten nothwendig sei. —

R eich sk a n z le r  G ra f  B eust theilt mit, dass die Londoner Conferenz 
<-rst am 17. d. M. zusammentreten werde. Zunächst liege die Frage vor 
Wegen der Fortdauer der europäischen Commission, und des Eintritts 
der Uferstaaten Commission. Wenn nicht verfügt werde, so höre erstere 
ohne Weiteres auf. Die englische Regierung habe eine Initiative in der 
Angelegenheit der Verlängerung der europäischen Commission abgelehnt.

Hof- im d  M inis ter ia lra th  F reiherr von  G agern  führt die letzer
wähnte Mittheilung dahin aus, dass Graf Apponyi ein Memoire einge- 
sandt, welches den angeblichen Standpunkt dahin präzisire, dass Öster
reich-Ungarn, falls es einen Wunsch in dieser Richtung habe, selbst die 
Initiative ergreifen möge.

M inis terpräs iden t  G ra f  A n d r á s s y  acceptirt diesen Standpunkt be
reitwilligst und ist daher gegen das Projet d’instruction, weil dieses dem 
österreichischen Bevollmächtigten erst zu seiner Wirksamkeit in zweiter 
Linie bemächtige.

H of- u nd  M in is ter ia lra th  Frh. o. G agern  machte geltend, dass diese 
Specialinstruction sich streng an die allgemeine Instruction angeschlos
sen habe.

M in is terp rä s id en t  G ra f  A n d rá ssy .  Die erste Entscheidung habe dem 
Punkte zu gelten, ob die Frage beider Donaukommissionen also die 
Donaufrage im ganzen von Oesterreich vorzubringen sei. — Hier sei 
allerdings die Ansicht Lord Granvilles die richtige, dass man damit 
hervorzutreten habe, wenn man ein Interesse an der Sache habe. An 
einem Interesse Oesterreichs an der Donaufrage sei aber gar nicht zu 
zweifeln. Die Aufhebung der Neutralität des Schwarzen Meeres stehe 
mit diesem Interesse in innigster Verbindung und habe es in seiner 
ganzen Bedeutung angeregt; die zweite Entscheidung habe dann die 
Frage anzuknüpfen, ob wir berufen seien, die Verlängerung der euro
päischen Donaucommission zu beantragen, und diese Entscheidung könne 
unzweifelhaft nur dann bejahend ausfallen, wenn die Bedingungen 
darnach geartet seien, unter welchem die übrigen Mächte in eine Ver
längerung der Donaucommission einwilligen. JNur das Urtheil über die 
Bedingung könne die Haltung der Monarchie bestimmen. Jedenfalls 
müsste gegen eine Ausdehnung der Wachsamkeit der Commission strom
aufwärts Verwahrung eingelegt werden. Eine solche Ausdehnung um- 
schlöses eine Beeinträchtigung der Souverainitäts-Rechte, eine Neutrali- 
sirung der Donau und in eine solche könnte doch in einem Augenblicke 
nicht eingewilligt werden, in welchem Russland die Neutralisirung des 
Schwarzen Meeres als unvereinbar mit seiner staatlichen Würde erkläre. 
Berechtigt sei daher im äussersten Falle nur die Aufrechthaltung der 
Commission auf ihrer bisherigen Basis und auch diese könnte nur durch 
die Rücksicht auf noch zu vollendende Arbeiten der Commission insbe
sondere der Arbeiten im St. Gcorgscanal motivirt werden. — Bestimme 
man im Falle einer Ausdehnung die Commission Brada als Endpunkt 
derselben, so könne min mit demselben Rechte auf Belgrad greifen und 
gewiss sei es nicht unbedenklich an unseren Grenzen an der Save, in 
Serbien, Slavonien etc. den Keim einer fremden Einmischung gelegt zu 
sehen. — Unsere Interesse sei an die Frage des Eisernen Thores ge
knüpft: das englische vorwiegend an die Frage der Donaumündung; 
jeder Theil möge seinen Standpunkt und sein Bedürfnis zu wahren 
wissen.

R ich skan z ler  G raf  B eust macht darauf aufmerksam, dass für die 
praktische Frage der Instruction die Auffinudng irgend eines greifbaren 
Punktes wünschenswerth sei, an welchem sich die von der öster.-ung 
Regierung einzuleitende Action anschliessen könne.

M in is terp rä s id en t  G ra f  A n d r á s s y  findet diesen Punkt im Pariser 
3 ertrag selbst geboten. Der Pariser \ertrag enthalte Bestimmungen über
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die Neutralität des Schwarzen Meeres und über alles, was mit derselben 
immédiat in Verbindung stehe. — Dahin gehöre die Donaufrage in ihrem 
ganzen Umfange.

R eich sk a n z le r  G ra f  Beust. Es sei an sich schwer zu sagen, die Auf
hebung der Bestimmungen über die Neutralität des Schwarzen Meeres 
fordere eine Modification der Bestimmungen über die Donau. — Man 
laufe dabei Gefahr, dass der Vertieter Russlands, sich anschicken werde, 
den Beweis anzutreten, dass ein derartiger Zwang nicht vorliege. Es sei 
aber unschwer den Standpunkt einzunehmen, dass man sich zu jener 
Conzession zu Gunsten Russlands nur im Falle einer Gegenconzession 
bestimmt sehen werde. Die Sprache des österreichischen Vertreters müsse 
allen theoretischen Einwendungen die gegen die Annahme eines inneren 
Zusammenhanges der Donaufrage mit der Frage der Neutralität des 
Schwarzen Meeres erhoben werden könnten, weg begegnen.

M inisterpräsicleji t  G ra f  A n d rá s s y .  Jedenfalls werde der österrei
chisch-ungarischer Vertreter in die Betretung dieses Gebietes einen 
Rückhalt für den äussersten Fall finden kennen. Ergebe sich kein an
derer Anknüpfungspunkt, so müsse auch dieser ergreifen werden. — Es 
sei übrigens sehr leicht möglich, dass die Frage von anderer Seite vor
gebracht würde. Trete dies ein, so könne man auf eine Accentuirung 
des „do ut des“ verzichten. Zur Sache selbst bemerkt Ministerpräsident 
Graf Andrássy fortfahrend, Oesterreich-Ungarn habe allerdings auch 
ein Interesse an der Fortdauer der europäischen Commissärs, diese In
teresse sei aber von den Bedingungen der Commission abhängig und 
demnach hätten wir unsere Wünsche auf der Conferenz zu formulieren. 
Keinesfalls sei die beständige Fortdauer zu wünschen, sondern gewiss 
immer eine auf eine bestimmte Zeit formulirte und mit dem Eintritt 
dieses Zeitpunktes von selbst erlöschende. Ein holies und greifbares In
teresse aber habe Oesterreich-Ungarn daran seine Macht an der unteren 
Donau erhöht zu sehen. — Erlösche die Wirksamkeit der europäischen 
Commission, so könne einer solchen Machterhöhung Vorschub geleitet 
werden. — Denn der europäischen Commission substitute sich in diesem 
Falle die Uferstaatencommission, und die Voten Serbiens und Rumä
niens werden stets das Votum der Pforte balanciren und daher Oester
reich die factische Entscheidung zu fallen. In der europäischen Commis
sion, in welcher noch andere Staaten mitstimmen, sei unsere Stellung 
eine preeäre. Sei England an dieser Commission interessirt, so müssten 
auch Gegenconzessionen geboten werden. In weiterer Folge aber müsste 
in die Analyse der Uferstaatencommission eingegangen werden. — Dies 
sei auch der logische Ausgangspunkt, denn mit dem Wegfall der euro
päischen Commission trete rechtlich die Uferstatencommission an ihre 
Stelle. — Man habe sich aber klar zu machen, wie man sich die Ufer
staatencommission für die Zukunft gedacht, denn im Sinne dieser Idee 
sei sie eben auch unbrauchbar für Oesterreich. — Die Uferstaaten
commission, werde gesagt, habe die Aufgabe ihrer Vorgängerin zu über
nehmen, es sei berufen, alle Schwierigkeiten an der Donau gemeinsam 
hinwegzuräumen. Allein es frage sich, welches Interesse Baiern und 
Würtemberg an der unteren Donau haben und ob sie geneigt sein wür
den mit materiellen Mitteln für die Beseitigung der Schiffahrtshinder
nisse dort einzutreten. — Werde das Eiserne Thor wirklich geöffnet, so- 
schwebe in Ungarn bereits ein Regulirungsproject für die Donau zwi
schen Gönyő und Komorn; das einen Betrag von 30 Millionen in An
spruch nehmen werde. Es sei denkbar, dass man in Wien so vel Inte
resse an der Begünstigung der Schiffahrt an der unteren Donau finde, 
dass man sich zu einer Beitragsleistung bestimmt sehen werde; undenk
bar aber, dass Baiern und Würtemberg sich dazu herbeilassen würden. 
— Der englische Vorschlag mache sich da die Sache ganz bequem und 
sei sehr correct vom englischen Standpunkt; die europäische Commis
sion hätte einfach zu bestimmen, die Uferstaaten hätten zu zahlen. —



Eine praktische europäische Commission fiir die ganze Donau sei gar 
nicht zu wünschen. Da empfehle sich noch weit eher eine freie Entschei
dung Baierns u. Würtembergs über die Donau bei Passau. Oesterreich- 
Ungarns bis zur Grenze der Monarchie, und der europäischen Commis
sion bis zur Mündung ins Schwarze Meer.

H of-  u n d  M inist er ia lra th  F reiherr o. G agen t  gibt einige factische 
Aufklärungen. Uns sei die europäische Commission immer als das nicht 
Wünschenswerthe erschienen. Seiner persönlichen Ueberzeugung nach 
sei aber auch die Basis der Uferstaatencommission eine ungesunde und 
unhaltbare. Auf derselben seien Baiern, Würtemberg, die Pforte und 
Oestererich-Ungarn mit je einer Stimme vertreten gewesen, dann auch 
3 Commissarien der zwei Donaufürstenthümer von damals ohne defi- 
nirte Stimme „pour élaborer Pacte du Danube.“ — Die Donaufürsten- 
thümercommissäre hätten an den Berathungen Theil genommen und 
seien von Seite der Pforte mit vieler Rücksicht behandelt worden. Als 
ich aber zur Unterzeichnung der Acte kam, verweigerte die Pforte ihnen 
ein décisives Votum zuzugestehen und behauptet als souveräne Macht 
zur Unterzeichnung allein berechtigt zu sein. Tn der Ihat habe die Pforte 
die Akte vom 7. November 1857 allein unterzeichnet. Der staatsrechtliche 
Streit, der daraus entstanden, sei bis heute nicht ausgeglichen. — So 
habe die Sache bei der Pariser Conferenz gestanden und sämmtliche 
Mächte sich einmüthig gegen unsere Auffassung in der Sache erklärt. 
Seit dieser Zeit habe die Uferstaatencommission gar nichts gethan. — 
Die Additionalartikel, die sei noch zur Act entworfen, seien einfach ad 
acta gelegt worden. — Die Pforte, bedrängt von der Opposition aller 
übrigen Mächte auf der Conferenz habe 1858 erklärt die Wirksamkeit 
der Acti zu suspendiren. — Nun gelte diese in Baiern, Würtemberg und 
Oesterreich-Ungarn nicht anerkannt, sie sei in den Donaufürstenthümern 
und von der Pforte zwar anerkannt und als giltig betrachtet, aber in 
ihrer Wirksamkeit suspendirt.

M in is terp rä s id en t  G ra f  A n d r á s s y  weist darauf hin, dass gerade 
diese Ausführung genügendes Materiale darbiete, um der Conferenz 
gegenüber die Commission, wie sie vorhanden sei, ad absurdum zu 
führen. Die Stimme Würtembergs und Baierns, ein offenbar abwendbares 
Verhältniss böte weitere Anhaltspunkte.

H of- u n d  M in is ter ia lra th  Freiherr d . G agern  knüpft daran die Be
merkung, dass man sich hier überdies einem Novum gegenüber befinde* 
Nach den Verträgen Süddeutschlands mit dem norddeutschen Bunde 
falle die Vertretung Baiern und Würtemberg zu. Es entstehe die Folge, 
ob nicht Preussen dann in der Commission und zwar durch zwei Stim
men vertreten sein werde.

M in is terp rä s id en t  G ra f  A n d r á s s y  legt gegen eine Heranziehung 
Preussens entschiedene Verwahrung ein. Der keim einer europäischen 
Donauconföderation sei damit gelegt und gegen eine solche musse vom 
Standpunkt der Interessen und der Integrität Oesterreich-Ungarns min
destens ebenso energisch protestirt werden, als Russland dies mit Rück
sicht auf seine Dignität gegen die Neutralisirung des Schwarzen Meeres 
gethan. — Er habe missgebilligt, dass man die letztere Rücksicht als 
berechtigt anerkannt habe. Sei dies aber geschehen, so müses man Glei
ches auch für Oesterreich gelten lassen. In der Donaufrage handle es 
sich übrigens um technische Fragen; die Uferstaaten seien durch Tech
niker vertreten. Das Repräsentationsrecht Preussens im Sinne der Ver
träge könne da der inneren Natur der Sache nach nicht zur Anwendung 
kommen.

R eich sk a n z ler  G raf  B eust verweist gleichfalls darauf, dass hier kein 
politisches oder diplomatisches, sondern ein rein technisches Verhältnis 
vorwalte. — Es könne a priori nicht zugestanden werden, dass die deut
sche ßundesgewalt eine Rechtssuccession in die Stellung Baierns und 
Würtembergs in der Donaufrage repräsentiere. —



H of-  u n d  M in is ter ia lra th  Freih. von  G agern  hält danach für zwei
felhaft, ob nicht ein derartiger Anspruch mit Rücksicht auf die Verträge 
werde erheben werden.

R eich sk a n z le r  G ra f  B eust und M in is terp rä s id en t  G raf  A n d r á s s y  
machte nochmals auf die vortheilhafte Haltung aufmerksam, welche 
Oestererich-Ungarn bei der Zusammensetzung einer Uferstaatencommis- 
sion, in welcher Baiern u-nd Wurtemberg unvertreten wären, zufallen 
würde. Die Pforte müsste aber die Repräsentanten der Donaufürsten- 
thiimer als vorberechtigt anerkennen u. sich mit ihnen über den Modus 
-der Unterzeichnung abfinden. Jene hätten ein Recht auf eine Dezision 
nicht blos eine berathende Stimme, weil sie ein materielles Interesse 
repräsentiren.

H of-  u n d  M i n i s t e r i a l a th  F reiherr o. Gagern. Man habe drei for
melle Anhaltspunkte, um sich gegen die Fortdauer der Ufercommission 
wie zu Mission auszusprechen: die Aenderung des Stimmverhältnisses, 
was Baiern und Würtemberg anbelange, die Aenderung des Stimmver
hältnisses der drei (?) Donaufürstenthümer, wo durch die Vereinigung 
Rumäniens 2 Stimmen an die Stelle von dreien getreten seien, endlich 
die Aenderung der Verhältnisse im Ganzen.

M in is te rp rä s id en t  G ra f  A n d rá ssy .  Man habe unverbunden zu er
klären, dass der bisherige Modus nicht zu brauchen sei, um die Ver
hältnisse zu bezeichnen, unter welchem eine Wirksamkeit der Ufer
statencommission wünschenswerth sei. Dann müsse Oesterreich-Ungarn 
auf der Basis diese Verhältnisse die Commission als Präsidialmacht ein
berufen.

H of-  u n d  Mini s t  e r ia lra th  Frh. v. Gagern  erinnert an die Vertrags
pflicht, respective das Versprechen Oesterreich-Ungarns die Uferstaaten- 
-commission von dem April d. J. einzuberufen und die revidirte Donau- 
iicte vorzulegen. — R K . Gf. v. B eust u. Min. Pr. Gf. A n d r á s s y  meinen 
übereinstimmend, dass man über diesen formellen Punkt nicht allzu 
.'Schwer hinauskommen werde. Letzterer fügt hinzu, als sei die gute Seite 
der Conferenz dass man an nichts positives gebunden sei. — Reichskanz
ler Graf Beust gibt einige Andeutungen über den Entwurf eines for
mellen-Antrages des öst.-ung. Conferenz Bevollmächtigten. Derselbe habe 
davon auszugehen, dass nachdem einmal durch die russische Anregung 
«die Frage des Schwarzen Meeres und der Schiffahrt auf demselben ge
stellt worden sei.

Die verwandte Frage der Donauschiffahrt und Mündung nicht mehr 
umgangen werden könne. Oesterreich-Ungarn könnte in jener nicht seine 
^Zustimmung zu Veränderungen in Aussicht stellen, wenn man sich nicht 
herbeilasse, dem Standpunkt der Monarchie nicht auch in diesem ge
recht zu werden. Wie die Verhältnisse lägen, sei die öster. ungarische 
Regierung der Fortdauer der europ. Commission unter gewissen Bedin
gungen nicht entgegen, ganz unzweifelhaft aber sei, dass die Durch
führung über die Uferstaatencommission ganz unmöglich geworden 
seien, weil durchgreifende Aenderungen in den Verhältnissen eingetre
ten seien.

M inister  P räsiden t  G ra f  A n d rá s s y .  Es sei hinzuzufügen, dass es 
nicht unser Fehler sei, wenn die Durchführung jener Bestimmungen 
unmöglich geworden. — Ein eventuelles Eintreten Preussens sei als 
-schlechthin unzulässig zu bezeichnen. Dann werde Oesterreich seine 
■eigene Commission berufen, in welcher die nordwestlichen Uferstaaten 
nur unter der Voraussetzung von Beitragsleistungen vertreten sein 
könnten.

R eich sk a n z le r  G ra f  Beust. Es handle sich blos um die untere Donau 
und da haben blos die dabei interessirten Staaten mitzusprechen.

H of- u. M in is ter ia lra th  F reiherr von  G agern  macht auf die neutrale 
Stellung des Donaudelta und der dortigen Etablissements aufmerksam, 
welche gleichfalls eine Abmachung für die Zukunft erfordern.



M in is terp rä s id en t  G raf  A n d rá s s y .  Auch dies könne als Anknüpfungs
punkt für die Einbringung der Frage benützt werden. Die Hauptsache 
sei, dass wir die Möglichkeit einer Modification des Art. XV. des Pariser- 
Vertrages erlangen, welcher die Einhebung einer Schiffahrtsgebühr aus- 
scliliesst; dies sei mit Rücksicht auf die Wiedererlangung unserer vollen 
Souveränität über die Donau und die eventuell vorzunehmende Arbeit 
am Eisernen Thor nothwendig.

I lo f -  und  M in is ter ia lra th  Freiherr von Gagern  verweist auf Art. 
21. der Schiffahrtsacte, eines für Oesterreich gütigen Gesetzes, in wel
chem das Recht Gebühren einzuheben unter gewissen Voraussetzungen 
zugestanden ist.

M in is terpräs iden t  G ra f  A n d rá ssy .  Das würde vollständig genügen, 
wenn man die Ufercommission der Acte noch vor Augen haben könnte. 
Diese aber sei unpraktisch, weil Baiern und Würtemberg eben keine 
Beiträge leisten würden. So könne Art. 21. nur als Basis eines gewissen 
begründeten Anspruches dienen. Die Hauptsache sei, dass für den Fall, 
dass die Commission nicht zu Stande kommt, um das Recht der Ein
hebung einer Gebühr am eisernen Thor nach Massgabe der wirklichen 
Auslagen und unter der Bedingung gleicher Zahlung der Schiffe aller 
Flaggen endlich mit dem Prinzip der Amortisation von vorneher gebo
ten werden. Einem Institut oder Staate muss dise Recht als Vorbedingung 
der Beseitigung der Schiffahrtshindernisse an der unteren Donau einge
räumt werden und es ist nothwendig, dass es uns eingeräumt werde, weil 
es wesentlich mit unserem Interesse Zusammenhänge. Das Eiserne Thor 
schliesse unsere Schiffahrt ab und es erwache die Ausgabe für Oester
reich-Ungarn für sich selbst zu sorgen. Eine Einflussnahme aller euro
päischen Staaten, die Anbahnung einer Donauconföderation sei schlecht
hin zurückzuweisen. Preussen habe Oesterreich aus der deutschen Stel
lung verdrängt, weil nicht zwei grosse Staaten gleichzeitig Stimmführer 
sein könnten, es sei aber so unzulässig Preussein eine gleich berechtigte 
Stimme im unteren Donaubecken einzuräumen. Da sei die Wiederge
winnung der vollen Souveränität bei weitem vorzuziehen und diese 
werde eintreten, wenn nichts anderes zu Stande komme. Aber es könne 
nicht oft genug wiederholt werden, die Feststellung einer allgemeinen 
Entscheidung über unser Donaugebiet wiederspreche der Würde Oester
reich-Ungarns nicht minder als die Neutralisirung des Schwarzen Meeres 
der Dignität Russlands. Eetzterer sei an sich nicht anzuerkennen, habe 
man es aber einmal als Prinzip aufgestellt, so biete es von selbst den 
Anknüpfungspunkt für die Haltung Oesterreichs. Hier liege der Causal- 
nexus zwischen beiden Fragen und dieser Nexus sei eben zu benützen, 
um auszubeuten.

S ek tio n sch ef  Freiherr von O rc zy .  — Es sei keineswegs allzu sehr zu 
bedauern, wenn nichts zu Stande komme; Oesterreich werde durch die 
Wiedererlangung seiner Souveränität nur Vortheile erreichen. — England 
1 abe ein ungeheurer Interesse an der Fortdauer der europäischen Com
mission und werde diesem Interesse unzweifelhaft Ausdruck geben.

M inis terpräs iden t  G ra f  A n d r á s s y  schliesset dieser Auffassung bei 
und fügt hinzu, dass sich England gerade mit Rücksicht auf sein Inte
resse zu Gegenconzession an Oesterreich-Ungarn veranlasst sehen müsse.

Nach einigen weiteren Bemerkungen, welche im Wesentlichen den 
Inhalt der Debatte recapituliren, wird H of-  und M in is ter ia lra th  F re iher-  
von  Gagern  eingeladen, vorläufig den Entwurf einer formellen Instruc
tion für die oesterreich-ungarische Bevollmächtigten auf der Uondoner 
Conferenz im Sinne dre Verhandlung und als Berathungsbasis für die- 
nächste Ministerconferenz festzustellen.

Womit die Sitzung geschlossen wird.“
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{A. ill.). Buda, 1871. január 17. Buda, 17. Januar 1871. — Jelzés, Num
mer: M. R. Z. 100. — Német eredeti, Deutsches Original.

„Instruktion der Bevollmächtigten zur Londoner Conferenz in der Donau-
frage.

„1. Nachher Seine Hajestät der Kaiser die Sitzung Allergnädigst zu 
-eröffnen geruht, ergreift das Wort Reichskanzler Graf Beust, um mitzu- 
theilen, dass in der in Verhandlung stehenden Frage bereits eine Reihe 
von Vorbesprechungen stattgefunden habe, als deren Resultat eine vom 
Hof- und Ministerialrathe Freiherrn von Gagern entworfene Anweisung 
an die Conferenzbevollmächtigten erscheine. Hof- und Ministerialrath 
Freiherr von Gagern verliest den auf die Frage bezüglichen Passus der 
allgemeinen, dann die Spezialinstruktion.

Reichskanzler Graf Beust führt erläuternd aus: Der Grundgedanke 
<ler Spezialinstruktion sei, dass die Beseitigung der Neutralität de« 
Schwarzen Meeres, welche auf Russlands Anregung in Aussicht stehe, 
und berechtige gleichen Anspruch zu erheben und auch in der Donau
frage gewissermassen reinen Tisch zu machen.

Diese Aufgabe zu erreichen, werde für die Conferenzbevollmäch
tigten nicht ganz leicht sein, viel werde dabei auf den Erfolg der Aus
einandersetzungen ankommen, die nach Berlin und Constantinopel zu 
richten sei würden. England werde vielleicht auch nicht allzu grosse 
Schwierigkeiten erheben, wenn nicht eine oder die andere vorgefasste 
Meinung hervortreten würde.

Die Instruktion behaupte auch durch einen besonderen Werth, 
dass sie den Bevollmächtigten die Veränderung des Gangs und der dip
lomatischen Mittel offen lasse, wenn in einer oder der anderen Richtung 
sich allzu grosse Schwierigkeiten ergeben würden.

Ministerpräsident Graf Andrássy fügt diesen Erläuterungen hinzu, 
dass es vom oesterreichisch-ungarischen Standpunkte wesentlich darauf 
ankomme, eine europäische Contrôle aufhören zu lassen. Bis jetzt habe 
das Schwarze Meer eine eigenthümliche Stellung eingenommen, mit der 
Aufhebung dieser Stellung sei es in die gleiche Reihe mit allen anderen 
Meeren eingetreten. — Dasselbe müsse von der Donau gelten.

Ein zweites wichtiges Punkt sei die Aufhebung oder Einschränkung 
oder angemessene Interpretation des Art. XV. des Vertrages. — Dieser 
Artikel bestimme, dass keine Abgabe an die Donau eingehoben werden 
dürfe, „uniquement pour le fait de navigation.“ Strenge genommen fiele 
cine Abgabe für die am Eisernen Thor vorzunehmenden Arbeiten nicht 
unter den Gesichtspunkt des Artikels.

Die Fortdauer der europäischen Commission sei als Zugeständnis 
zu behandeln. — Von vorneher empfehle sich eine Ausdehnung ihrer 
Wirksamkeit stromaufwärts eben nicht, denn mit dem Rechte, mit wel
chem diese Ausdehnung bis Ibraila vorgenommen werde, könne sie sich 
auch bis Belgrad erstrecken und es wäre gewiss nicht wünschenswerth 
russischen Einfluss bis an die Save Vordringen zu sehen.

Hof- und Ministerialrath Freiherr von Gagern bemerkt, dass die 
Engländer Ibraila als Endpunkt für die europäische Commission wün
schen, weil sei es zugleich als Endpunkt der eigentlichen Seeschiffahrt 
betrachten. —

Seine Majestät der Kaiser stellt die Frage, wie es mit der Vertre 
tung Baierns und Würtembergs durch Preussen stehe? —

Reichskanzler Graf Beust. Die Verträge seien von der bairischen 
Kammer noch nicht angenommen Jedenfalls werde die Sache zum Ge
genstand einer Auseinandersetzung mit Preussen gemacht werden müs
sen. Ein angemässenes Zugeständnis an die Wünsche Oesterreich- 
Ungarns sei von Seite der k. prei'.ssischen Regierung vielleicht zu errei-
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chen, da die Vorgänge an der untern Donau kein so unmittelbares In
teresse Preussens repräsentirten.

M in is terp rä s id en t  G ra f  A n d r á s s y  Es sei klar, dass Baiern und 
Wiirtemberg nicht auszuschliessen sein würden. Es handle sich aber um 
die Frage, ob sie sich auch zu Beitragsleistungen herbeilassen würden

R eich sk a n z le r  G ra f  B eust hält eine Anfrage in dieser Richtung 
gleichfalls für das beste Expediens.

M in is terp rä s id en t  G ra f  A n d r á s s y  betont, dass es wünschenswertli 
sei, Deutschland, wenn es die Repräsentation Baierns und Würtembergs 
übernehme, auf eine Stimme zu reduziren.

M in is terp rä s id en t  G ra f  P o to ck i  fände in einem eventuellen Ver
zichte Deutschlands eine grosse Conzession. Man knüpfe ein lebhaftes 
deutsches Interesse an die Donau. Wünschenswertli wäre es allerdings, 
wenn die Procuration für dies Interesse uns übertragen würde. —

R eich sk a n z le r  G ra f  Beust macht darauf aufmerksam, dass sich in 
diesem Falle wohl in Wurtemberg und Baiern selbst Klagen erheben 
würden.

Auf eine Frage Seiner M a je s tä t  des K aisers  wird bemerkt, dass die 
Donauakte in Baiern, Würtemberg und Oesterreich-Ungarn als Gesetz 
gelte; in der Türkei aber in ihrer Wirksamkeit suspedirt sei.

Leiter  des H a n d e lsm in is ter iu m s Freiherr de  Pretis . Es sei jedenfalls 
nöthig, dass die hohe Pforte auch beitrete. Die Donau sei ein Conven- 
tionalfluss d. h. die Uferstaaten entscheiden gemeinsam über die Schiff
fahrt. Die Uferstaatencommission sei als Erbe der europäischen gedacht 
werden. Eben durch die europäische Contrôle unterscheide sich die Do
nau von anderen Conventionalflüssen, der Elbe, dem Rhein, dem Po, 
bei welchen eine derartige Contrôle nicht stattfinde.

Seine M a je s tä t  der  K a iser  geruht den vom Freiherrn von Gagern 
vorgelegten Entwurf einer Instruktion für die Londoner Conferenz Be
vollmächtigten genehmigend zur Kenntniss zu nehmen.

II. R e ich sk a n z le r  G ra f  Beust theilt mit, dass telegraphisches Mit- 
theilungen zu folge eine neuerliche Verschiebung der Londoner Confe 
renz zu besorgen sei. —

Jules Favre berufe sich darauf, dass ihm ein Geleitschein noch 
Immer nicht ausgestellt werde. Andererseits sei bereits Tissot als Stell
vertreter Favre’s designirt worden. — Nun stelle die französische Re
gierung das Ersuchen die Conferenz vom 17. bis 1. Februar zu verschie
ben und rechne auf die freundliche Unterstützung der neutralen Mächte.

Es entstehe die Frage, ob nicht vielmehr auf die Stellvertretung 
durch Tissot hinzuweisen sei.

M in is terp rä s id en t  G raf  A n d r á s s y  bemerkt, dass für die Verhandlun
gen der jetzige Moment der günstigste sei.

Seine M a jes tä t  schliesst sich diesen Auffassungen an, indem Aller
höchst derselbe darauf hinweist, dass eine Verschiebung auf so lange 
Zeit kaum gerechtfertigt sei und Tissot als Autoritaet in orientalischen 
Fragen gelte.“

(A. 118.). W ien, 1871. m árc iu s  31. W ien, 31. M ärz 1871. — Jelzés, Nummer: 
M. R. Z. 107. — Német eredeti, Deutsches Original.

„2. R um änische  A ngelegenheiten .

„II. Als weiteren Gegenstand der Berathung brachte
R eich sk a n z le r  G ra f  Beust
die letzten Bukarester Excesse, welche in ihren Consequenzen die 

Frage der Donaufürstenthümer wieder in den Vordergrund zuziehen 
geeignet seien zur Sprache, und gab eine Darstellung unserer Politik 
gegenüber den dortigen Verhältnissen.

Von unserer Seite habe man stets den Standpunkt zur Geltung ge-
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bracht, jede Intervention in der Moldau und Walachei hintanzuhalten, 
und den daselbst angehäuften Gährstoff sich in sich selbst verzehren zu 
lassen — eine Politik, die auch die Zustimmung der übrigen Mächte, 
namentlich die Billigung Englands fand.

Nun aber fordern die täglich unhaltbarer werdende Stellung des 
Fürsten Carl doch zum Nachdenken heraus über die Stellung, die wir 
einzunehmen hätten, wenn die Dinge über Nacht eine andere Wendung 
nehmen sollten.

Der Fürst habe schon einmal die Absicht gehabt, die Fürsten- 
thümer zu verlassen und mit Zustimmung Preussens, welches eine Ehren
sache darin erblickte, einen Träger des Namens Hohenzollern vor der 
gezwungenen Abdankung zu bewahren.

Allein wir hätten ihm von einem solchen Entschlüsse abgeratheu, 
denn so wenig Simpathie wir der mégalo (ma) nisch en Idee der Vereini
gung der Fürstenthtimer entgegenbringen könnten, so hätten wir die 
Vereinigung nach ihrem Zustandekommen doch anerkannt und wir hät
ten ein um so grösseres Interesse an der Erhaltung des Statusquo und 
so mit an den Fürsten Carl selbst, als darüber kein Zweifel bestehe, dass 
in der Moldau russische Einflüsse und russische Interessen dominiren 
und foglich die Möglichkeit der lncorporirung der Moldau zu Russland 
im Falle einer Trennung der Fürstenthümer bestehe.

In dieser Richtung werde daher unsererseits gewirkt, und es sei 
jetzt gelungen hierüber auch mit Berlin ein Einverständnis herzustellen.

Leider aber bestätigen die neuesten Nachrichten abermals die Un
haltbarkeit des Fürsten Carl und die Frage werde verschärft durch die 
neueste Bukarester-Affaire — gelegentlich der deutschen Siegesfeier- 
wobei der norddeutsche Vertreter thätlich insultirt wurde.

Preussen warte nun; wenn es die Satisfaktion von der rumänischen 
Regierung nicht erlange dieselbe von der Pforte als souverainer Macht 
verlangen, und die Pforte sei nach den vorliegenden Informationen in 
der That bereit, in die Sache einzugehen; eine diessfällige Anfrage 
Preussens sei von uns mit dem Hinweis auf die Bestimmungen des Pa
riser Traktates beantwortet werden. Von der Türkei liege eine Kund
gebung nicht vor; doch werde man denselben Eröffnungen in dem Sinne 
machen, dass sie nach den Verträgen einseitig nicht vorgehen, sondern 
sich mit den Mächten vorerst ins Einvernehmen setzen möge.

In der That könnte auch der Türkei unter Umständen der Ein
marsch in die Moldau und Walachei gestattet werden, aber es ergebe 
sich das Bedenken, dass dann auch Russland einmarschiere und hiemit 
trete die Frage des Einmarsches auch für uns heran.

Vortragender habe hierüber bereits Pourparlers mit dem Grafen 
Andrassy gehabt, welcher in Erinnerung an die verfehlte Occupation im 
Jahre 1854 sich entschieden dagegen ausgesprochen habe und es viel 
lieber auf einen Krieg mit Russland, welchem der Einmarsch unter 
keinen Umständen gestattet werden dürfe, ankommen lassen wolle. 
Diess sei nun aber selbsverständlich mit grossen Gefahren für das Reich 
verbunden und es frage sich daher, ob man die Sache auf die Spitze 
treiben oder ihr den Lauf lassen wolle, wobei man freilich Gefahr laufe, 
eventuell nur das Nachsehen zu haben.

Russlands Einmarsch dürfen wir allerdings nicht zulassen. \o n  
Seite Preussens und Englands wurden auch Anstrengungen gemacht, 
dass es nicht geschehe; über unsere Stellung aber für den Fall, wenn es 
doch geschehe, müsse man jetzt schon im Klaren sein, denn die Frage 
der Fürstenthümer sei wie Vortragender schon bei früheren Gelegenhei
ten betonte, für uns wichtiger als die Pontusfrage.

R eich sk r ieg sm in is te r  F reiherr vo n  K u h n  bezeiehnete die Überschrei
tung der Donau Seitens der Türken als Anlass zu unabsehbaren Compli- 
cationen in dem dieselbe den Einmarsch Russlands in die Fürstenthü
mer zur unausbleiblichen Folge haben und letzterer das Signal zum
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Auflockern der Revolution in Serbien und zum Losbrechen der südsla- 
vischen Bewegung geben werde.

Es wäre also das Beste, die Rumänen noch wieder sich selbst zu 
überlassen und zu verhindern, dass überhaupt Jemand intervenire, bis 
nicht die Rumänen vor eigener Erschöpfung die Hilfe der Mächte, wel
che sich hierüber sodann beierlich einigen könnten, anrufen. Russlands 
Einmarsch involvire — allerdings auch für uns einen casus belli. Es sei 
in dieser Beziehung den preussischen Kundgebungen nicht zu trauen, 
vielmehr fürchte er, dass Preussen und Russland zusammen noch weiter
gehende Ziele verfolgen und dass die Haltung des ersteren in der Pon- 
tusfrage und eine sehr geringe Abschlagszahlung für den Preussen im 
Kriege gegen Frankreich geleisteten Dienst sei.

Vortragende erörterte hierauf die strategischen Momente für den 
Fall, dass wie aus dem russischen Einmarsch einen Kriegsfall machen 
wollen und rietli davon ab, Russland unserer Seits durch einen gleichen 
Einmarsch in die Donaufürstenthümer entgegen zu treten, sondern be
zeichnte es als strategisch vortheilhafter, wenn die Russen auch in die 
Walachei ohne weiteres einmarschierend ihre Truppen ausbreiten, wäh
rend wir im Inlande eine concentrirte Stellung einnehmen und uns da
durch die Möglichkeit bewahre, im gegebenen Falle selbsverständlich 
in gemeinsamer Aktion mit den türkischen Truppen im Rücken der 
Russen zu operiren.

Reichsfinanzminister oon Lönyay schloss sich dem Kriegsminister 
in dem Satze, dass eine Intervention, von welcher Seite immer möglichst 
hintanzuhalten sei, weil es in unserem Interesse liege, zu verhindern dass 
die südslavische Frage in Fluss komme, er widersprach jedoch dem 
Ausspruche des Reichskanzlers, bezüglich unseres Interesses in der Auf
rechterhaltung der Zuammengehörigkeit der Moldau und Walachei in 
dem er ausführte, wie in der Moldau, in Folge des Vorhandenseins eines 
reichen grundbesitzenden Adels mehr conservatives Element als in der 
Walachei sich befinde, daher es uns gelingen könne, eine für uns jeden
falls vortheilhaftere Theilung der Politik beider Fürstenthümer herbei
zuführen.

Es liege in unserem Interesse an unsere Südostgrenze möglichst 
kleine Nachbarstaaten zu haben; die Wieder-Ablösung der Moldau von 
der Walachei werde sich aber um so rascher vollziehen, je mehr man 
Rumänien sich selbst überlassen und diess sei ein Grund mehr für die 
Hintanhaltung jeder Intervention

Übrigens sei von den Wallachen, wie überhaupt die romenische 
Race nicht im raschen Angriffe ist, weniger zu befürchten und unser 
Augenmerk müsse mehr den lebenskräftigeren zukunftsreicheren Süd
slaven zugewendet werden.

Reichskriegsminister oon Kuhn widersprach der Behauptung über 
den Vorfall der rumänischen Krise mit Hinweis auf die geschichtlich 
nachweisbaren Schwankungen im Befinden der Völker und auf die 
Wahrnehmung der Gegenwart, dass die romenische Race wie z. B. in 
Tirol und Siebenbürgen, da wo sie mit anderen Elementen in Berüh
rung kommt, — diese zurückdrängt.

Reichskanzler Graf Beust warf die Frage auf: wo allenfalls der 
Einmarsch unserer Seite stattfinden hätte.

Reichskriegsminister Freiherr oon Kuhn hielt dies wo immer mög
lich, nachdem die Rumänen selbst uns einen Widerstand wohl nicht 
entgegensetzen könnten. Zugleich wiederholte er die Gründe, aus wel
chen es sich nicht empfehle, den Russen mit der Occupation zuvorzu
kommen, vielmehr vortheilhafter sei, sie in dem Einmarsch, wenn sie 
ihn versuchen, nicht zu stören.

Wir sollten schon deshalb nicht interveniren, weil wir dadurcli 
den Casus belli selbst her vorrufen, während wir uns im anderen Falle
H áborús felelősség  35
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die Freiheit behalten, den durch Andere geschaffene Casus belli aufzu
werfen.

Reichsfinanzminister von Lónyay wies auf die Gefahren hin, die 
uns im Kriegsfälle von den Serben drohen, wenn Russland mit ihnen 
Contact gewinnt.

Reichskriegsminister Freiherr von Kuhn erwidert, die Gefahr lasse 
sich paralisiren und sei übrigens weniger bedenklich, als wenn wir un
sere Truppen in den Fürstenthümern ausbreiten müssen.

Für den Augenblick gebe es, wie gesagt, für uns nur eine Politik, 
nämlich die des Zuwartens und der Zeitbenützung zur möglichsten 
Kräftigung im Innern, in jeder Beziehung, um bei eintretenden Conflag
ration nach allen Seiten fest dazustehen.

Reichskanzler Graf Beust gab hierauf zu bedenken, dass die Con
flagration über Nacht eintreten könne, wenn die Pforte in Umwandlung 
eines durch einige Erfolge im Innern nachgerufenen Machtgefühles, 
sich verleiten lasse ungeachtet unserer Abmachung dem Wunsche 
Preussens nach Intervention nachzukommen.

Vortragende verlas sofort eine kategorische Depesche des Freiherr]', 
von Pottenburg aus Bukarest, welcher den Fürsten Carl ohne äussere 
Hilfe für unhaltbar erachtet.

Reichsfinanzminister von Lónyay setzte auseinander wie der Fürst 
Carl nicht selbständig, sondern nur an Gängelbande des Fürsten Bis
marck sich bewegen, und dass es also für uns kein Schaden sei, wenn 
er vom Schauplatz abtrete.

Reichskanzler Graf Beust constatirte dem gegenüber, dass Graf 
Andrássy anderer Meinung sei.

Reichskriegsminister Freiherr von Kuhn besprach hierauf für den 
Fall des Ausbruches einer Bewegung in der Walachei mit Rücksicht 
auf ihre mögliche Rückwirkung auf die Siebenbürger Wallachen die 
Nothwendigkeit der Aufstellung eines Observations-Corps in Sieben
bürgen, wozu jedoch 10,000 Mann genügen dürften.

Ministerpräsident Graf Hohenwart deutete an, dass er die Rück
wirkung auf die Wallachen weniger gefährlich halte als jene auf die 
Slaven, wenn Russland activ auftreten sollte.

Reichskanzler Graf Beust bemerkte, dass zur Observirung an der 
siebenbürgischen Grenze die Honvéds verwendet werden können.

Reichsfinanzminister von Lónyay rieth hievon ab, um bei den. 
Wallachen nicht die missliebigen 1848ger Erinnerungen nachzurufen.

Reichskriegsminister Freiherr von Kuhn stimmte dann bei, mit dem 
Bemerken, dass er Linien-Truppen gemeint habe.“

(B. 323.)- Buda, 18F1. junius 10. Buda, 10. Juni 1871. — Jelzés, Nummer: 
1871. M. T. 23. szám. — Magyar eredeti, Ungarisches Original.

„4. Felolvastatott a közös külügyminister Urnák f. hó 5-én minis- 
terelnök úrhoz intézett jegyzékirata, mellyel a Bécsben székelő fran- 
czia követnek a párizsi felkelés részesei közül az osztrák-magyar minis- 
terium területére menekülők letartóztatása s kiadatása tárgyában tett 
kérdését, az erre nézve adandó a álasz iránti nyilatkozat végett közli.

Ezután ministerelnök ur tüzetesen kifejtvén e részbeni nézeteit, s 
az ügy minden oldalról behatóan megvitattatván:

a közös külügyminister urnák fennebbi jegyzékiratára adandó 
nyilatkozat lényege következőkép állapíttatott meg: Nevezetesen azon 
esetre, ha a franczia kormánynak nem eléggé világosan formulázott kí- 
vánata oda irányulna, hogy a kiadatás a párizsi forradalom valamennyi 
menekültjeire kiterjesztessék, ehhez a magyar kormány beleegyezésé
vel nem járulhat, miután az említett menekültek mindegyikét közbün- 
tettesnek nem tekintheti, a politikai bűnösök kiadatását pedig a fenn
álló nemzetközi szerződések is kizárják. /'vkÖA/iX
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A mennyiben azonban nem tagadható, hogy a párizsi commune 
párthívei oly gonoszságokat követtek el, melyek politikai párttörekvé
sek leplével semmi esetre sem fedeztethetnek., és igy a közbüntettek 
sorába tartoznak: a magyar kormány kötelességének tartja az ily go
nosztettekkel terheltek irányában, az Osztrák-magyar monarchia és a 
Franciaország közt fennálló menedékjogi szerződések határozványait 
alkalmazásba venni, és ennélfogva kész a maga hatáskörében a szük
séges intézkedéseket megtenni arra nézve, hogy a Párizsban elkövetett 
nyilkosságok s gyújtogatásokban s más efféle bűntettekben részvétellel 
gyanúsított s Magyarországba menekült idegenek a franczia kormány 
megkeresésére elfogassanak, és az itteni törvényszékeknek a kiadatási 
kérelem feleit hozandó határozatáig letartóztassanak.“

(Ő Felsége tudomásul vette és aláírta Laxenburgban, 1871. július 
20-dikán. — Von Seiner Majestät zur Kenntniss genommen und unter
zeichnet in Laxenburg, am 20. Joli 1871).

(Deutsche Übersetzung bearbeitet fiir eine Abschrift beiliegend 
zum ungarischen Original).

„4. Es wurde die Note des Herrn gemeinsamen Ministers des 
Aeussern an den Herrn Ministerpräsidenten, vom 3. 1. M. vorgelesen, 
mittels welcher er die Anfrage des französischen Gesandten in Wien 
betreffend die Detinirung und Auslieferung der auf das Gebiet der 
österreich-ungarischen Monarchie geflüchteten Theilnehmer an der 
Pariser Revolution behufs Meinungsäusserung mittheilt.

Hierauf hat der Herr Ministerpräsident seine diesbezügliche An
sicht eingehend dargelegt und nachdem die Angelegenheit allseitig er
schöpfend besprochen worden war,

wurde das Meritum der auf die obige Note des Herrn gemeinsa
men Ministers des Aeusseren zu ertheilende Antwort folgendermassen 
vereinbart:

Sollte die französische Regierung ihrem nicht hinlänglich klar for- 
mulirten Wunsch den Sie beigelegt haben, dass die Auslieferung sich 
auf sämmtliclie Flüchtlinge der Pariser Revolution erstrecke, könnte die 
ungarische Regierung hierzu ihre Zustimmung nicht geben, indem sie 
nicht jedem der besagten Flüchtlinge gemeinen Verbrecher betrachten 
kann, die Auslieferung der politischen Flüchtlinge aber selbst durch die 
bestehenden internationalen Verträge ausgeschlossen ist.

Da es jedoch nicht zu leugnen ist, dass die Parteigänger der Pa
riser Commune solche Missethaten vollbrachten, welche mit dem Man
tel der politischen Parteibestiebungen in keinem Falle gedeckt werden 
können, und somit zu den gemeinen Verbrechern gezählt werden 
müssen, hält es die ungarische Regierung für ihre Pflicht, wider die 
solcher Missethaten Beschuldigten die Bestimmungen der zwischen die 
Österreich-Ungarische Monarchie und Frankreich bestehenden Asyl
rechts-Verträge in Anwendung zu bringen, und ist demzufolge bereit, 
die erforderlichen Verfügungen in der Richtung zu treffen, dass die der 
Theilnehmung an einen in Paris begangenen Mord, und der daselbst 
verübten Brandstiftungen oder anderen derartigen Verbrechen verdäch
tigten, und nach Ungarn geflüchteten Fremden über Requisiten der 
französischen Regierung verhaftet und bis zur Beschlussfassung der 
hiesigen Gerichte über deren Auslieferung detinirt werden.“

D U N Á N T Ú L  E G Y E T E M I  N Y O M D Á J A ,  P É C S E T T
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