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Die Weltbewegung gegen die Kriegsschuldlüge.
Von

Dr. phil. h. c. Hans Draeger — Berlin*

Kein W ort hat in den letzten Wochen und Monaten so viel 
Erwartungen, Spannungen, Hoffnungen und schliesslich auch 
Enttäuschungen ausgelöst, wie das W ort von der sogenannten 
Gesamtliquidation des W eltkrieges. Die Konferenz, die uns 
diese Gesamtliquidation des W eltkrieges bringen sollte, die im 
letzten Monat durchgeführte zweite Haager Reparationskonfe
renz, liegt hinter uns, und die Völker, insbesondere die Völker, 
die unter den Pariser Vorortverträgen zu leiden haben, legen 
sich die Frage vor: Hat uns der Haag wirklich die Bereinigung 
all der Probleme und Konflikte gebracht, die der Krieg und 
sein unglückseliger Ausgang ausgelöst haben? In den Einzel
heiten werden die Haager Ergebnisse von den verschiedenen 
unterlegenen Völkern verschiedenartig beurteilt und verschie
denartig bewertet werden. Im Hinblick auf die Frage aber, ob 
in dem eben angedeuteten Sinne der Krieg endgültig liquidiert 
worden ist, bleibt gleichheitlich bei allen Völkern eine gewisse 
Enttäuschung zurück. Zu sehr hat auch die Haager Konferenz 
die Berechtigung des alten Satzes bestätigt, dass jeder nur so 
viel Recht hat als er Macht hat. Zu viel Fragen sind offen, 
ungelöst, ja unerörtert geblieben. Zu diesen offenen Fragen ge
hört vornehmlich die sogenannte Kriegsschuldfrage, die Frage 
nach den Ursachen des W eltkrieges. Eine Liquidation des Krie
ges ohne Liquidation auch der in ihm aufgeworfenen morali
schen Fragen, die mit einer Aechtung, mit einer Diffamierung 
der M ittelmächte verbunden waren, ist undenkbar. Ja, man 
kann geradezu sagen, dass der Wille, diese moralischen F ra 
gen zu bereinigen, M aßstab für den W illen ist, zu einer end
gültigen Erledigung des Krieges zu gelangen.

Nun gibt es in allen Ländern Kreise, die die Kriegsschuld-

Diese Ausführungen sind von Dr, Draeger, der den „Arbeitsaus
schuss Deutscher Verbände“ leitet, bei einem Vortrag in der „Ungarischen 
Gesellschaft für Auslandspolitik und für den Völkerbund gemacht 
worden.
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frage als eine abgetane Angelegenheit hinstellen, als eine Frage, 
die nur noch Vergangenheitswert und W ert für die his
torische Forschung habe, als eine Frage, die sich durch Zeit
ablauf erledige, die durch die W iederaufnahme der politischen 
Beziehungen unter den Nationen, durch die W iederaufnahme des 
Austausches geistiger und m aterieller Güter von selbst erledige 
oder wohl gar schon erledigt habe. Kein verständiger A uslän
der, so wird festens behauptet, glaube mehr an die deutsche 
Kriegsschuld, kein wirklich verständiger Mensch im Auslande 
wolle mehr von diesen Kriegsmärchen, die reine Kriegsmittel 
gewesen seien, etwas wissen. Ja  vielfach wird sogar die Ansicht 
vertreten, dass die Erörterung der Kriegsschuldfrage der Ver
ständigung der Nationen hemmend im Wege stehe, dass sie in 
sich den Kern zu schweren neuen Konflikten berge.

Ich weiss mich fern von der einfachen Behauptung, dass 
es nur der Aufrollung der Kriegsschuldfrage bedürfe, um all 
der nationalen Not und all der nationalen Bedrängnis der un
terlegenen Zentralm ächte ein Ende zu bereiten und sie auf den 
W eg zur Freiheit zu führen. Keineswegs aber kann ich den A uf
fassungen beipflichten, die die Gegenwärtigkeit des Kriegs
schuldproblems, seine nationalpolitische und seine internatio
nale Bedeutung leugnen. W er das tut, übersieht schon rein 
äusserlich die durch das Problem hervorgerufene politische 
Bewegung, die die Gemüter aller denkenden Menschen tief 
bewegt hat, die in den mit der Kriegsschuld belasteten Ländern 
selbst als innenpolitisches Problem stärkste Auseinanderse
tzungen hervorgerufen hat, die aber vor den staatlichen G ren
zen keinen Halt macht, die alle Bezirke des geistigen Lebens, 
die Geschichtswissenschaft und die Philosophie ebenso sehr wie 
die Rechtswissenschaft und die Theologie, in der mannigfach
sten Weise angeregt hat, die aber — und dies vor allem — 
in der praktischen Politik noch fortwährend auftaucht und zu 
Auseinandersetzungen Anlass gibt. Man mag mit noch so viel 
selbstsicherer Überzeugung den eigenen Standpunkt, von dem 
aus'm an diese Dinge nicht sieht oder vielleicht nicht sehen will, 
verabsolutieren: an der Feststellung kommt man doch nicht 
vorbei, dass sich mitten in internationalen Verhandlungen 
regelmäßig immer wieder wie ein dunkler Schatten die Kriegs
schuldfrage zwischen die Parteien schiebt. Mag es der In ter
nationale Sozialistenkongress, mag es der W eltkongress der 
Kirchen, mögen es wichtige internationale Zusammenkünfte der 
W issenschaft, mögen es gar diplomatisch-politische Verhand
lungen der Regierungen gewesen sein: immer hat sich in den 
letzten Jahren bis auf unsere Tage das Gespenst der Kriegs
schuldfrage unter die Verhandlungsteilnehmer gemischt.

Mit Recht schreibt daher der tschechische Aussenminister
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Benesch in seinem vor Jahresfrist erschienenen Buch „Der 
Aufstand der Nationen“, dass diese Frage immer noch eine 
aktuelle politische Bedeutung hat. Aus der Fülle der Vorfälle 
sollen nur einige wenige angeführt werden. Reichsbankpräsi
dent Schacht berichtet in seiner Münchener Rede vom 28. 
Juni 1929, wie selbst bei den Beratungen der Reparationssach
verständigen in Paris im April v. Js. von französischer Seite 
der Versuch gemacht wurde, diese Fragen der Moral in die 
Erörterungen einzubeziehen. Als sich freilich die deutsche Dele
gation zur Diskussion dieser Fragen bereit erklärte, wurden sie 
im künftigen Verlauf der Verhandlungen nicht mehr erwähnt.
—  Im Oktober 1929 verstarb der frühere Berliner Korrespon
dent der „Times“ Sir Chirol. In ihrer Wochenausgabe vom 24. 
Oktober 1929 schreibt die „Times“ bei einer Würdigung der 
Persönlichkeit und des W irkens Sir Chirols: „Zwei Jahre nach 
dem Rücktritt Chirols von der auswärtigen Leitung der „Times“ 
brach der Krieg aus als das Ergebnis der ungezügelten deu
tschen Ansprüche.“ — Der französische Kriegsminister Magi
not hat noch im Dezember in einer Kammersitzung die 
französischen Rüstungen mit der Kriegsschuldfrage begründet: 
„Die nationale Verteidigung muss in einer Weise organisiert 
werden, dass sie jeden Angriffswillen entmutigt. Die öffentliche 
Meinung, die sich an die wiederholten Angriffe erinnert, denen 
unser Land zum Opfer fiel, wird einer Annährung an Deutsch
land zustimmen, wenn unsere Sicherheit nicht darunter leidet.“
— In das gleiche Horn stösst der „Temps“, der gleichfalls im 
Dezember 1929 bei einer Betrachtung des Abrüstungsproblems 
davon spricht, dass Deutschland das Vertrauen der Nationen 
erringen müsse, das sein verbrecherischer Angriff von 1914 es 
habe verlieren lassen.

W ir sehen, wie hier immer wieder von ausländischer Seite 
und zwar von maßgebenden Stellen und maßgebenden Organen 
der öffentlichen Meinung diese Fragen erörtert werden, und 
wir sehen auch, dass sie bewusst für die Regelung bestimmter 
Angelegenheiten benutzt und ausgewertet werden. In einigen 
der angeführten Fälle ist es die Abrüstungsfrage gewesen, wie 
andererseits Briand schon 1921 in der oberschlesischen Frage 
seinen für Deutschland ungünstigen Standpunkt mit der deut
schen Verantwortlichkeit für den Krieg begründet hat und wie 
von verschiedenen Seiten, insbesondere auch von Poincaré und 
M illerand in offizieller Regierungsrede bezw. im Senat noch 
1929 während der Pariser und Haager Verhandlungen über die 
Reparationsregelung der französische Reparationsanspruch mit 
der angeblichen deutschen Kriegsschuld begründet wurde. Bel
gien hat gerade in dem letzten für die Reparationsregelung so 
wichtigen Jah r in einem ungeahnten Maße die ganze W elt mit
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Propagandapam phleten überschüttet, die in völlig subjektiver 
Weise den Nachweis der schuldhaften Führung des Krieges 
durch Deutschland erbringen wollen.

Im Vordergrund bei den Behauptungen über die Kriegs
schuld steht zwar immer Deutschland, dem man die H auptlast 
aufbürdet. Aber auch seine ehemaligen Verbündeten sind zur 
Unterzeichnung von Schuldanerkenntnissen gezwungen worden. 
Nach dem Zerfall der österreich-ungarischen Monarchie hat man 
in die Friedensdiktate von St. Germain und Trianon ähnliche 
Schuldurteile aufgenommen wie in den Vertrag von Versailles^ 
Man hat das getan, obgleich doch Ungarn auf die österreichisch
ungarische Aussenpolitik nur einen verhältnismäßig geringen 
Einfluss hatte. Man hat das getan, obgleich gerade der unga
rische M inisterpräsident Graf Tisza sich, als die Krise nach, 
der Ermordung des Thronfolgerpaares offen ausgebrochen war, 
gegen einen Krieg mit Serbien ausgesprochen hat, so in seinem 
an Kaiser Franz Joseph gerichteten Memorandum vom 1. Ju li 
1914, so in der Sitzung des gemeinsamen M inisterrates vom 7. 
Juli 1914, In einer zweiten Sitzung dieses gemeinsamen Minis
terra ts  vom 19. Juli 1914 wusste Graf Tisza bereits von den 
bedrohlichen militärischen Vorbereitungen Russlands. Er wusste- 
auch von jener Reise des russischen Aussenministers Sassonow 
und des rumänischen M inisterpräsidenten Bratianu nach Kron
stadt, wo dem Rumänen das Gebiet gezeigt wurde, das mit rus
sischer W affenhilfe erobert werden sollte. Trotzdem hat er dem 
Ultimatum an Serbien nur unter der Bedingung zugestimmt, 
dass die Unabhängigkeit Serbiens und sein territorialer Bestand 
nicht angetastet werden dürften. Baron Giesl berichtet in sei
nen Memoiren, dass Graf Tisza die Nichtannahme der serbi
schen Antwort auf das Ultimatum wegen der Gefahr des russi
schen Eingriffes missbilligte.

Trotzdem diese Tatsachen heute in alle Publikationen 
über die Vorgeschichte des Weltkrieges aufgenommen sind, 
bleibt auch für Ungarn das Schuldurteil des Artikels 161 des 
Diktates von Trianon bestehen. Das dunkle Gespenst, das die 
Kriegspropaganda zwischen die Nationen geschoben hat, bleibt 
drohend im Hinterhalt und tritt bei passender Gelegenheit her
vor. Eine W elt von M issverständnissen, falschen Vorstellun
gen, M isstrauen wird durch dieses Problem zwischen die Völ
ker gebracht. Nicht durch duldsames Übersehen, durch das still
schweigende Übereinkommen nicht daran zu rühren, sondern 
nur durch restlose Klärung kann diese W elt eingerissen wer
den. Dort, wo der Versuch unternommen ist, in sachlicher Weise 
zu dem Problem Stellung zu nehmen, ist es, wie die Berner 
Resolution des Fortsetzungsausschusses des W eltkongresses der 
Kirchen zeigt, zu einer einmütigen Verurteilung der Schuld-
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«diktate unter Beteiligung auch der französischen, englischen und 
sonstigen ausländischen Delegierten gekommen. Auf der ande
ren Seite zeigt der Versuch Stresemanns, in seiner sogenann
ten Gambrinusrede den Eintritt Deutschlands in den Völker
bund als die stillschweigende Zurücknahme des Versailler 
Schuldurteils hinzusteilen und die energische Ablehnung, die 
diese Feststellung von gegnerischer Seite erfahren hat, wie 
wenig das Ausland bereit ist, diese Frage zu begraben.

Als Ergebnis dieser kurzen Betrachtung haben wir festzu
stellen: die Kriegsschuldfrage lebt; sie steht in der Tat zwi
schen den Völkern; sie kann nur durch restlose Klärung des 
Sachverhaltes beseitigt werden.

Hier muss ich nun wohl den Einwand erwarten, dass dies 
lediglich das Ergebnis einer Betrachtung vom deutschen Stand
punkt oder vom Standpunkt der Zentralm ächte aus sei. Dem 
ist aber nicht so, Ernst zu nehmende Ausländer, die in ihren 
Ländern als gute Patrioten bekannt sind, beurteilen die Ver
hältnisse nicht anders. So hat sich darüber der bekannte fran- 
zözische Senator Henri de Jouvenel in einem Artikel in der 
,,Neuen Zürcher Zeitung“ im April vorigen Jahres geäussert. 
E r spricht von einer Deutschland zugefügten unnötigen Demü
tigung, die es im Jahre 1919 nicht imstande war zu verhindern. 
Kr legt dar, dass der Sieg an sich noch keine Gewähr für Ge
rechtigkeit ist, sondern lediglich ein Beweis der Übermacht, 
JDer Sieg verschaffe materielle Vorteile; andere von ihm zu for
dern, sei ungerecht. Das sei ein Eingriff der äusseren Gewalt 
in die Gedankenfreiheit und werfe gerade die Grundsätze um, 
die man in Frankreich, England, Amerika und ihren verbün
deten Ländern so stolz als Kampfziele verkündet hatte. Die 
deutsche Bewegung gegen das erpresste Schuldbekenntniss sei 
daher durchaus verständlich. Aber umgekehrt wirkten die deut
schen Beweisgründe gegen die Anklage und die deutschen 
Gegenklagen nunmehr auf der anderen Seite verhetzend und 
weckten Zorn. So gehe der Streit hin und her. ,,Das ist“, so 
la ss t Jouvenel zusammen, ,,führwahr eine ungeeignete Vorbe
reitung für eine friedliche Auseinandersetzung und eine Ver
hinderung späterer Kriege,“ Seine Landsleute, der Historiker 
Pierre Renouvin und der Direktor des Internationalen A rbeits
amtes in Genf Albert Thomas, haben sich in ähnlicher Weise 
geäussert. Erst vor kurzem hat sich in der britischen Enzyclo- 
paedie der Engländer Garvin nun gleichfalls mit dem Problem 
miseinandergesetzt. Er schreibt: ,,Es war eine neue und unnö
tige Demütigung, indem der Artikel 231 die Erbitterung der 
Kriegsleidenschaften in die Friedensbedingungen aufnahm. Das 
bleibt für Deutschland und Ungarn die Quelle tiefer Bitternis 
aind hindert die europäische Versöhnung.“
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Aber wir können noch einen Schritt weiter gehen und brau
chen nicht nur die negative Seite, die Behinderung der Völker
verständigung durch die ungelöste Kriegsschuldfrage, aufzu
zeigen. W ir müssen vielmehr allen Ernstes darauf hinweisen, 
dass die einwandfreie Lösung der Kriegsschuldfrage die Völ
kerverständigung, die Fortbildung des Völkerrechtes auf das 
entschiedenste zu fördern in der Lage ist. Das eine kann man 
wohl als Tatsache unbedingt feststellen, dass durch den Kriegs
schuldstreit eine grosse Bewegung unter den Völkern, in der 
Politik, im Völkerrecht wachgerufen ist, die auf Verhinderung,, 
auf Aechtung von Kriegen hindrängt. Man kann wohl sagen, 
dass in Zukunft, wenigstens in der öffentlichen Meinung, die 
erste Kriegsfrage immer die nach dem Kriegsverbrecher sein 
wird. Diese politische Bewegung findet heute schon vielfach 
ihren Niederschlag in der praktischen Politik. Im Kellogpakt 
hat sie sich sogar völkerrechtliche Geltung zu verschaffen ver
mocht, indem der Krieg als politisches M ittel allgemein abge
lehnt und insbesondere der Angriffskrieg verboten wird. F rei
lich bringen weder der Kellogpakt noch andere Vereinbarungen 
eine einwandfreie und allgemein anerkannte Definition des Be* 
griffs des Angriffskrieges. Man hat wohl in emsiger Arbeit und 
in endlosen Debatten in Genf versucht, eine solche Regelung zu 
finden; aber die vorgeschlagene Formel, dass als Angreifer 
derjenige gelten solle, der sich im Streitfälle einem Schieds
gericht nicht zur Verfügung stellt, hat keine allgemeine Billi
gung und Anerkennung erfahren. Es liegt auf der Hand, dass 
die gründliche Klärung der Ursachen des W eltkrieges hier 
reiches M aterial für die Aufstellung von Erfahrungs- und 
Rechtsgrundsätzen und damit für die Fortbildung des Völker
rechtes bieten kann. Der Kriegsschuldstreit wird dadurch A us
druck politischer Moral, die im Begriff ist, Völkerrecht zu 
werden.

Lassen Sie mich noch ein Beispiel herausgreifen, in dem 
deutlich gezeigt werden kann, wie die Klärung der mit der 
Kriegsschuldfrage zusammenhängenden Probleme zu einer För
derung des Völkerrechtes werden kann. Gegen Deutschland 
sind von der Gegenseite auch Vorwürfe und Anklagen wegen 
der Führung des W eltkrieges gerichtet worden. In den A rti
keln 227—230 des Versailler Vertrages ist diese sogenannte 
„Schuld im Kriege“ völkerrechtlich verankert worden. Unter 
diesen Anklagen finden sich dabei solche wegen der Behand
lung der deutschen Kriegsgefangenen. Ein aus allen Parteien 
zusammengesetzter Untersuchungsausschuss des Deutschen 
Reichstages hat in einwandfreier Weise festgestellt, dass die 
Anklagen ungerechtfertigt sind. Nun hat das Internationale Rote 
Kreuz angeregt, dass auf Grund der Erfahrungen des Krieges
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und auf Grund der daran anknüpfenden Diskussion ein neues 
Kriegsgefangenenrecht geschaffen werden solle. Bei den in Genf 
geführten Verhandlungen hat sich gezeigt, dass es gerade die 
deutschen V ertreter waren, die auf Grund der Klärung des 
tatsächlichen Sachverhaltes das vorzüglichste M aterial für die 
Fortbildung dieses Rechtes, das voraussichtlich schon in März 
dieses Jahres im Reichstag ratifiziert werden wird, geliefert 
haben.

Ich möchte daher die Kriegsschuldfrage als eine durchaus 
moderne Frage mit einem absoluten Gegenwarts- und einem 
ausserordentlich hohen Zukunftswert ansehen. Sie findet 
durch eine entsprechende Behandlung auf diese Weise den A n
schluss an die moderne Politik. Es muss allerdings nochmals 
nachdrücklich darauf hingewiesen werden, dass Voraussetzung 
für eine derartige Nutzbarmachung des ganzen Komplexes der 
Kriegsschuldfrage für die Völkerverständigung und für das 
Völkerrecht die einwandfreie Klärung des Tatbestandes ist. 
W ir müssen uns vergegenwärtigen, dass die Pariser Diktatoren 
im Jahre 1919 eine Anschauung zugrunde legten, die für den 
W eltkrieg 1914 keine Geltung hat. Es fehlte ausserdem eine 
Entschlussinstanz, ein unparteiischer Richter. Das künftige Völ
kerrecht, das eben eine andere völkerrechtliche Anschauung zur 
Voraussetzung hat und eine andere A rt der Rechtsprechung 
vorsieht, wird so belastet mit einem Akt der brutalen Gewalt, 
der rohen W illkür, der reinen politischen Zweckabsicht und. 
auf diese Weise von vornherein entwertet. Für die mit der 
Kriegsschuld belasteten Völker aber besteht bei A ufrechter
haltung der Schuldartikel die Gefahr, unter dem künftigen 
Völkerrecht gewissermassen als ,(Vorbestrafte“ bei allen Kon
flikten im Verdacht zu stehen, die Friedensstörer zu sein. In 
allen Ländern, in Ungarn und Deutschland ebenso sehr, wie in 
Frankreich und England, ist überdies Verurteilung wegen Ver
brechens mit Ehrverlust verbunden.

So ist es begreiflich, dass in der ganzen W elt eine Bewe
gung gegen diese Schuldurteile der Pariser Vorortverträge ent
facht ist, die selbstverständlich bei den betroffenen Völkern 
besonders Boden gefunden hat. In Ungarn hat sich im Jahre 
1925 unter dem Vorsitz des früheren Ministers Exzellenz von 
Pékár eine „Kommission zur Erforschung der Kriegsursa
chen“ gebildet. Der Ungarische Nationalverband, der Natio
nalverband ungarischer Frauen, die Ungarische Völkerbundliga, 
die grosse Ungarische Revisionsliga haben im In- und Ausland 
eine mustergültige und ausgedehnte Aufklärungsarbeit geleis
tet. Seit 1928 gibt der um die Erforschung der Kriegsursachen 
hochverdiente Budapester Universitätsprofessor Eugen Hor
váth, dessen Arbeiten wir in Deutschland mit dem grössten
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Interresse verfolgen, eine vierteljährlich erscheinende Zeit
schrift „Die Kriegsschuld“ mehrsprachig heraus. In Deutsch
land ist es dem Arbeitsausschuss Deutscher Verbände, dessen 
Präsident der frühere Gouverneur von Deutsch-Ostafrika Dr. 
Heinrich Schnee ist und dessen Geschäfte von mir geführt 
werden, gelungen, alle Kreise des deutschen Volkes von der 
äussersten Rechten bis zur Sozialdemokratie hinüber zum Kampf 
gegen die Kriegsschuldlüge anzuregen. Zwei Zeitschriften be
schäftigen sich bei uns vornehmlich mit dem Kampf, die von 
A lfred von W egerer geleiteten „Berliner Monatshefte für 
internationale A ufklärung“ und die von Exzellenz Schnee und 
mir gemeinsam herausgegebene Zeitschrift „Der Weg zur F rei
heit“. Mit Recht hat aber Professor Horváth schon vor 
mehreren Jahren in einer ausgezeichneten Arbeit darauf hin
gewiesen, dass die Lösung des Kriegsschuldproblems die M it
arbeit aller Völker notwendig mache. In der Tat kommt es ja 
nicht darauf an, dass wir uns unter uns gegenseitig die 
Unschuld bescheinigen. Vielmehr muss dort eine Revision der 
Auffassungen eintreten, wo man diese Behauptungen auf ge
stellt, zu einem grossen Teile an sie geglaubt und insbesondere 
sie politisch ausgewertet hat, im Auslande.

W ir müssen nun die Lösung der Kriegsschuldfrage vom 
rechtlichen, historischen und politischen Standpunkt aus be
trachten. Nach der rechtlichen Seite hin ist, wie ich dies vor
hin bereits andeutetete, für den W eltkrieg 1914 die Stellung 
der Schuldfrage überhaupt unzulässig. Allen Völkern galt 1914 
der Krieg einschliesslich des Angriffkrieges als ein politisch und 
völkerrechtlich erlaubtes Mittel. Als im Jahre 1899 die am eri
kanische Delegation zur Teilnahme an der Haager Friedens
konferenz fuhr, wurde sie beauftragt, sich jeglicher Initiative 
in der Abrüstungsfrage zu enthalten. Der amtliche französi
sche Bericht über diese Konferenz hebt hervor, dass alle an 
ihr beteiligten Mächte das Bestreben gehabt hätten, jede Schwä
chung der defensiven oder offensiven Kräfte, ja auch jede 
Einschränkung der Entwicklung dieser Kräfte zu verhindern. 
Als der deutsche militärische Bevollmächtigte Gross von 
Schwarzhoff in dem ihm zugeschobenen Bericht über die A b
rüstung diese ablehnte, stimmte ihm der französische Vertreter 
General Mounier vollinhaltlich zu. Und das Hauptorgan der 
englischen öffentlichen Meinung, die „Times“, schrieb damals, 
man solle über diese Abrüstungsfrage möglichst bald zur Tages
ordnung übergehen. Von einer moralischen oder rechtlichen 
Verurteilung des Krieges als politisches M ittel war nirgends 
die Rede. Mit Recht weist daher der Völkerrechtslehrer P ro
fessor Lundstedt in Upsala darauf hin, dass man die Fiktion 
einer Rechtsordnung zugrunde gelegt habe, weil man einen
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Schuldigen finden wollte und dann auch selbstverständlich ge
funden hat. Zwar haben der Kirchenvater Augustin und Hugo 
Grotius schon von „gerechtem“ und „ungerechtem“ Krieg ge
schrieben. Niemals aber haben diese Anschauungen allgemein
rechtliche Gültigkeit gehabt. Erst der Kellogpakt hat diese A n
sichten völkerrechtlich geformt. Die Friedensdiktate aber taten 
so, als ob der Kellogpakt schon 1919, ja schon 1914 in Kraft 
getreten wäre.

Von der völkerrechtlichen Seite her muss daher die For
derung erhoben werden, die Schuldartikei für nichtig zu erk lä
ren, indem Verwahrung dagegen eingelegt wird, dass über

haupt Justiz geübt wurde.
Für die Beurteilung dieser Frage wäre es völlig belang

los, ob dann der Inhalt dieser Urteile zutrifft. Trotzdem wa
ren  die umfangreichen Arbeiten notwendig, die nach der Seite 
der historischen Forschung hin geleistet worden sind; denn die 
formelle Schuldfeststellung in den Schuldurteilen war ja nur 
der Niederschlag der materiellen Behauptungen über die 
Schuld der Zentralmächte an der Herbeiführung und am A us
bruch des W eltkrieges, Seit dem Ende des Krieges haben sich 
in ungeheurer Fülle die M aterialquellen erschlossen. Deutsch
land hat als erstes seine politischen Archive geöffnet und in 
seiner grossen Aktenpublikation „Die Grosse Politik der 
Europäischen K abinette“ seine gesamte Politik seit 1871 bis 
1914 einschliesslich ihrer geheimsten Dinge offen der W elt vor
gelegt. Dem moralischen Zwange dieser Aktenpublikation 
konnten sich auch die anderen Länder nicht entziehen. England 
und Amerika sind bald mit Publikationen aus ihren Archiven ge
folgt. Sehr zögernd hat Frankreich diesen Weg beschritten. 
Dort hatte schon 1922 die Liga für Menschenrechte die For
derung auf Oeffnung der Archive erhoben. Nach dem Abschluss 
der deutschen Aktenpublikation sind diese Bestrebungen ver
stärkt worden, sodass sich Poincaré zu der Erklärung bereit
finden musste, dass der Zeitpunkt für die Veröffentlichung 

nunmehr gekommen sei. Aber erst im Jahre  1928 ging man an 
die Tätigkeit heran, damals freilich nur, indem man eine Kom
mission einsetzte, die erst im Herbst 1929 mit der Herausgabe 
des ersten Bandes begann. Aber auch hier will es scheinen, als 
ob von französischer Seite absichtlich eine Verzögerung getrie
ben wird. Die Publikation erscheint bekanntlich in drei Abtei
lungen. In der ersten und dritten Abteilung sind bis jetzt je 
der erste Band erschienen, die die Zeit von 1871— 1875 bezw. 
die Marokkokrise 1911/1912 behandeln. Das mögen nicht un
wesentliche Zeitabschnitte in der Vorkriegspolitik der europä
ischen Kabinette gewesen sein. Für die Beurteilung der Kriegs
schuldfrage spielen sie eine nur untergeordnete Rolle. W ir ha-
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ben den Wunsch nach ganz anderem M aterial, vor allem nach 
dem französischen M aterial über den unmittelbaren Ausbruch 
des W eltkrieges. Russland hat fortlaufend Akten publiziert, 
vor allem auch im Krassny-Archiv. Den Schriftwechsel des 
russischen Botschafters Iswolski hat der jetzige deutsche Ge
sandte in Riga Dr. Friedrich Stieve herausgegeben. Gerade 
diese Aktenpublikationen sind besonders wertvoll und auf
schlussreich gewesen. Italien hat eine Veröffentlichung seiner 
Dokumente zwar in Aussicht gestellt, damit aber noch nicht 
begonnen.

Ende vorigen Jahres ist nun auf dem M arkt der Dokumente 
eine neue ausserordentlich wertvolle und sehr umfangreiche 
Publikation erschienen: ,,Östrreich-Ungarns Aussenpolitik von 
der bosnischen Krise 1908 bis zum Kriegsausbruch 1914“. Sie 
bietet vieles neue für die Beurteilung des Problems, beleuchtet 
insbesondere die Rolle Englands neuartig und lässt uns einen 
tiefen Einblick in die serbische Bewegung tun. Auffallend ist 
dabei die Aufdeckung der Beziehungen der serbischen Regie
rung und des serbischen Königshauses zu den Kreisen, die dann 
das A ttentat von Sarajewo durchführten. Wenn man das sieht, 
dann wundert man sich nicht, weshalb Serbien, über dessen 
Politik bisher nur zwei, allerdings wichtige Aktenbände durch 
den früheren serbischen Geschäftsträger in Berlin Dr. Boghi- 
tchewitsch herausgekommen sind, das schon 1925 angekündigte 
Blaubuch über seine Vorkriegspolitik noch immer nicht der 
Öffentlichkeit übergeben hat. Allerdings braucht man sich dar
über wohl nicht zu wundern in einer Zeit, in der es scheinbar 
modern wird, zu Ehren des Mörders, der die ersten Schüsse 
des W eltkrieges abgab, der durch seine Tat das volle Fass zum 
Überlaufen brachte, mit Duldung der Regierungen Gedenktafeln 
zu enthüllen und Strassen zu benennen.

Die jetzt vorliegenden 40.000 Dokumente geben zwar im
mer noch nicht ein völlig lückenloses und erschöpfendes Bild 
aller Vorgänge in der internationalen Vorkriegspolitik. Das 
eine aber haben sie heute bereits nachgewiesen, das nämlich, 
dass die gegen die Zentralmächte gerichtete Anklage, den W elt
krieg als Angriffs-, Eroberungs- und Unterjochungskrieg vorbe
reitet und herbeigeführt zu haben, nicht zutrifft. Zu diesen 
Aktenwerken treten dann in grossem Umfange Memoirenwerke, 
denen gegenüber bei aller Wichtigkeit, die ihnen zugestanden 
werden soll, doch insoweit Zurückhaltung am Platze ist, als 
ihre Verfasser ja regelmässig das Bestreben haben, ihre Poli
tik zu verteidigen.

Wichtiger sind schon die zahlreichen Einzelstudien, die von 
namhaften Forschern in der ganzen W elt durchgeführt wor
den sind. Diese Gelehrten kommen denn auch, ganz gleichgül-
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tig, welcher Nation sie angehören, zu dem Ergebnis, dass die 
historische Forschung die Schuldartikel ablehnen müsse. Ich 
will nur einige wenige Beispiele dafür nennen. Der franzö
sische Historiker an der Pariser Sorbonne, Professor Pierre 
Renouvin, fasst sein Urteil folgendermassen zusammen: „Der 
Artikel 231 des Versailler Diktates spricht ein Urteil aus: Mit 
unvollständigen Beweisen haben die Staatsm änner es un ter
nommen, eine offizielle Überzeugung festzunageln, eine histo
rische W ahrheit niederzulegen, die schon durch ihren Charak
ter der wissenschaftlichen Genauigkeiten entbehrt.“ Professor 
Gooch, der Herausgeber der britischen amtlichen Dokumente, 
sagt über den Ursprung des W eltkrieges: „Keine Beweise lie
gen vor, dass die deutsche Regierung oder das deutsche Volk 
den W eltkrieg gewünscht oder geplant hat.“ Und schliesslich 
gibt der amerikanische Professor Sidney Fay in seinem Ende 
1928 erschienenen Buch „Der Ursprung des W eltkrieges“ sei
ner Überzeugung Ausdruck: „Das Urteil des Versailler V er
trages, dass Deutschland und seine Verbündeten allein verant
wortlich sind, müssen wir fallen lassen. Es war ein dem Be
siegten vom Sieger unter dem Einfluss der Kriegspsychose, 
der Verleumdung, der Unwissenheit, des Hasses und der pro
pagandistischen W ahnvorstellung abgepresstes Eingeständnis. 
Es gründete sich auf unvollständige und nicht immer vernünf
tige Beweise. Es wird allgemein von den besten Historikern 
aller Länder anerkannt, dass es nicht mehr zu halten und zu 
verteidigen sei.“ In diesen Urteilen ist immer von Deutschland 
allein die Rede, Es liegt aber auf der Hand, dass bei der ge
meinsamen Belastung der Zentralmächte die Entlastung der 
einen Macht eine Entlastung aller Beschuldigten bedeutet.

Aber über die rein historische Feststellung der inhaltlichen 
Unwahrhaftigkeit der Schuldurteile hinaus gelangen auch diese 
Historiker nicht zu der Forderung, dass der Artikel 231 des 
Versailler Vertrages und seine Kollegen in den anderen Ver
trägen aufgehoben werden müssen. Es ist nicht zu verkennen, 
dass im Hinblick auf die Einstellung der Weltmeinung gegen
über der Zeit um 1918 und den folgenden Jahren gewaltige 
Fortschritte gemacht worden sind. Die W issenschaft hat erheb
liche Einbruchstellen geschaffen. In dieser Hinsicht gilt sicher 
die von mir schon zitierte Redensart, dass im Ausland kein 
verständiger Mensch mehr an die Kriegsschuld glaube. Die 
durch die Kriegspropaganda ausgelösten Vorstellungen begin
nen sich allmählich zu zersetzen. Immer weitere Kreise der 
ausländischen Wissenschaft, der Publizistik, der Politik nähern 
sich in ihren Auffassungen den Ergebnissen der deutschen For
schungsarbeit. In immer stärkerem  Masse beginnen auch die 
breiten Massen der ausländischen Bevölkerung das zu verges-
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sen, was ihnen im Krieg durch eine hemmungslose Propaganda 
eingehämmert wurde. Den einzigen Zusammenhalt des ausein
anderbrechenden Liigengebädes bildet heute eigentlich nur 
noch die darum gelegte politische Klammer, das aus machtpo
litischen Gesichtspunkten geborene Bestreben, die durch die Be
hauptung von der Kriegsschuld der Zentralmächte ausgelösten 
Empfindungen zu erhalten und weiter zu verkrampfen. Diese 
politische Klammer wird in der Hauptsache durch die Urteile 
der Pariser Vorortverträge gebildet. Die wichtigste Voraus
setzung für die Zersetzung der Weitmeinung ist daher die T il
gung der Lüge von der Kriegsschuld der Zentralmächte in den 
Urkunden von Versailles, Trianon und St. Germain.

Das ist die politische Aufgabe, die es zu erfüllen gibt. Hier 
stellen sich zweifellos die allergrössten Schwierigkeiten entge
gen. Die Staatsmänner, die 1914 am Ruder waren und noch 
heute nicht ohne Einfluss auf die Politik ihrer Länder sind, stel
len sich sträubend in den Weg. In der Tat muss man V erständ
nis dafür haben, wenn ein Mann wie Poincaré, dessen Rolle bei 
der Kriegsvorbereitung ja in vielfacher Hinsicht heute schon 
völlig klargestellt ist, die wirkliche Klärung der Kriegsschuld 
verhindern oder zum mindesten so weit als möglich hinauszie
hen will. Aber auch die heute massgebenden Staatsmänner hal
ten die betreffenden Artikel, weil sie sich ihrer, wie ich ein
gangs darlegte, bei der Erlangung vieler aussenpolitischer Ziele 
bedienen können und bedienen wollen. Auch das Völkerrecht 
ist in gewisser Hinsicht retardierendes Moment, weil es ja das 
Bestreben hat, einmal geschlossene Verträge nach Möglichkeit 
aufrecht zu erhalten. Selbst die Historiker scheuen sich, wie 
schon erwähnt, die Aufhebung der Urteile zu fordern. Ganz 
deutlich spricht dies in der schon erwähnten Arbeit der Eng
länder Garvin aus. So sehr er den Vorwurf einer besonderen 
Kriegsschuld für nichtig und wertlos erachtet, so entschieden 
spricht er sich doch gegen e;ne formelle Streichung der Schuld
artikel aus. Er meint insbesondere, dass das als ein für die Al- 
lierten und Assoziierten schädliches Eingeständnis angesehen 
werde. Gerade aus dieser Einstellung heraus aber muss doch 
auch der objektive Historiker fordern, dass die Artikel aus 
den Friedensverträgen verschwinden, weil auf diese Weise die 
einwandfreie Forschung durch politische Zweckabsichten behin
dert wird. Im Interesse der freien Forschung, die ihre grosse 
Bedeutung für Völkerrecht und Völkerverständigung hat, muss 
die Aufhebung der Schuldartikel verlangt werden.

Aber wir müssen auch noch einen anderen Faktor der Be
hinderung im politischen Kampf gegen die Kriegsschuldlüge ins 
Auge fassen. Er ist in der Stimmung der Völker zu suchen. 
W ir dürfen nicht vergessen, dass doch die Völker in ihrem
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überwiegenden Masse geglaubt haben, für die gerechte Sache 
zu kämpfen. In diesem Sinne ist namentlich im amerikani
schen Volke die Ueberzeugung von der Schuld der Zentral
mächte noch vorhanden. Sie ist für viele eine A rt Glauben ge
worden. Auf den Denkmälern der im Kriege Gefallenen steht 
eingemeisselt, dass sie den Tod gefunden haben im Kampf für 
die gerechte Sache der Freiheit. In einer der grössten Biblio
theken Amerikas, in der der Harvard-Universität, einem 
prachtvollen Marmorbau, sind an der mit Bildern der hinaus
ziehenden Krieger geschmückten Gedenkhalle Verse angebracht,, 
die von Kreuzfahrern erzählen, die über See gefahren seien, 
um denen zu helfen, die ihre gerechte Sache verteidigten. Hun
derttausende von Veteranen begehen jährlich wiederkehrende 
Feiern, bei denen sie der im Kampfe für die Freiheit began
genen Taten gedenken, Für diese alle ist die Kriegsschuldfrage 
eine Angelegenheit des Herzens und nicht des Verstandes, 
eine Sache des Glaubens und nicht des Wissens. Sie wehren 
sich innerlich gegen eine Erschütterung ihrer Überzeugung, 
nach der sie selbst oder ihre gefallenen Freunde oder Ver
wandten den Kreuzzug für Recht und Freiheit unternommen 
haben. Diese Anschauung hat bei manchen die Stärke einer re 
ligiösen Überzeugung angenommen, die man mit Verstandes- 
gründen nur schwer bekämpfen kann.

So wird die Kriegsschuldfrage in ihrer politischen Be
handlung durch das Ausland zu einer Frage des W illens und 
nicht zu einer Frage der Erkenntnis, des Wissens oder der 
Ueberzeugung. Aus den von mir angeführten Faktoren waren 
die bisherigen Schritte, die von den politischen Leitungen der 
betroffenen Länder unternommen wurden, erfolglos. Der unga
rische Reichsverweser v. Horthy, der M inisterpräsident Graf 
Bethlen, Minister Graf Klebelsberg und viele andere offizielle 
Persönlichkeiten in Ungarn haben sich ebenso wie die beiden 
deutschen Reichspräsidenten Ebert und v. Hindenburg und alle 
Reichskabinette gegen die Lüge von der Kriegsschuld der Zen
tralmächte gewandt. Proteste, offizielle Regierungserklärungen, 
ja offizieller Notenwechsel haben in dieser Frage keinen E r
folg zu bringen vermocht. Wie mir scheinen will, liegt die 
Schwierigkeit in der Hauptsache darin, dass sich die Gegen
seite gegen ein neues Urteil in der Kriegsschuldfrage sträubt. Es 
ist auch fraglich, ob die bisher unternommenen Schritte diplo
matisch hinreichend vorbereitet gewesen sind und ob bei den 
Völkern der W ille stark genug war, sich in dieser Frage, bei 
der man sachlich völlig übereinstimmt, in der methodisch-po
litischen Behandlung jedoch verschiedenartige Wege gehen 
will, geschlossen hinter Schritte der Regierungen zu stellen. 
Trotzdem wird bei der grossen Bedeutung, die die Kriegs-



14

schuldfrage hat, auch in Zukunft durch fortwährende intensive 
Aufklärungsarbeit in den Ländern der unterlegenen Völker und 
im Ausland gearbeitet werden müssen; trotzdem wird auch in 
Zukunft der Boden bereitet werden müssen, damit eine in ter
nationale Vereinbarung zustande kommt, die durch die Einset
zung eines internationalen Ausschusses von Fachgelehrten die 
A rtikel 231 des Versailler Vertrages, 161 des Vertrages von 
Trianon und 177 des Vertrages von St. Germain ablöst.



Die österreichisch-ungarischen Dokumente zur 
Vorgeschichte des Weltkrieges.

Bittner-Uebersberger: Oesterreich-Ungarns Aussenpolitik, 1908-1914.
8 Bände. Wien 1930.

W ir begrüssen das Erscheinen der ausserordentlich w ert
vollen Aktensammlung, die unter der Leitung der Kommission 
iü r  die neuere Geschichte Oesterreichs in Wien in acht Bän
den mit über elftausend Dokumenten erschienen ist. Obwohl 
die ungarische Kommission für die Erforschung der Kriegs
ursachen nur aus den ausländischen Zeitungsbesprechungen 
über das Erscheinen der ohne Zuziehung ungarischer Fach
leute ausgewählten österreichisch-ungarischen Akten des ehe
maligen gemeinsamen Aussenministeriums vernahm, wollen 
~wir von Vorwürfen jeder A rt fernbleiben um den Verwertung, 
der auch für uns wichtigen Akten, den Weg freizumachen. Es 
kann ein Ereignis von durchschlagender A rt werden, das 
neben Oesterreich auch für Ungarn zurzeit unabsehbare Fol
gen nach sich ziehen kann. Der obigen, durch die ohne unse
rer Mitwirkung erfolgte Herausgabe der gemeinsamen Akten 
auf uns aufgezwungenen Bemerkung erlauben wir uns noch 
hinzugeben, dass die Aufgabe der ungarischen Kommission 
nach diesem fait accompli auf die Ergänzung des M aterials 
vom ungarischen Gesichtspunkte aus beschränkt wird.

Die Schriftleitung

A magyar kormány nemzetiségi politikája 
1848—49-ben.*)

Nationalitätenpolitik der ungarischen Regierung in 1848—49.

Jelen tanulmány célja nem az 1848-49. nemzetiségi moz
galmak elmondása, melyek egyetemlegesen és nemzetiségek 
szerint már nem egyszer képezték tárgyát különböző fejtege-

A Magyar Történelmi Társulat 1930, január 23-diki ülésében tartott 
felolvasás, melyet a háborús felelősség kérdésével való kapcsolata folytán 
közlünk.
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téseknek. Feladatunk a kérdésnek olyan részére szorítkozik, a. 
melyet eddig aránylag kevesebb figyelemre méltattak, de a 
melyet annál határozottabban vetített elénk a sors, midőn a 
magyar kormányzatot visszamenőleg is a nemzetiségek elnyo
másával vádolta meg. Ennek ellenére sem akar e tanulmány a 
magyar kormányzat igazának védőirata lenn; hanem történet
kritikai módszerrel fel akar fedni egyes ténykörülményeket, a 
melyek a korabeli magyar kormánynak a nemzetiségi kérdés
ben tanúsított m agatartását egy a maihoz igen sok tekintetben, 
hasonló korszakban, az eddiginél élesebb megvilágításba 
helyezik.

Az esetleg felmerülő kritikai kétellyel szemben meg kell 
állapítanunk, hogy egyrészt minden történelmi tény nemcsak 
statikailag, hanem dinamikaílag is, nem csupán a múltban 
tényként való, hanem tényként ható megállapításként is é rté
kelhető. És hogy az a körülmény viszont, hogy ha ez utóbbi 
esetben egy közelfekvő korszaknak elmúlt politikai küzdelmei 
a jelenre is befolyást gyakorolnak, ennek m éltatása csupán, 
akkor volna kifogásolható, ha ez esemény felfejtésében a. 
történetkritikai módszer mellőztetnék. M ásrészt az is felbá- 
rít bennünket, hogy a nemzetiségeknek jogokban és kedvezmé
nyekben egyetemlegesen és egyenkint való részesítése a  
magyar jogfejlődésnek olyan fejezetét alkotja, melynek fon
tosságából semmit sem vesz el az a körülmény, hogy e fejezet 
anyaga mindeddig összehordva és feldolgozva nincsen.

I.

A magyar jogfejlődésben a lakosságnak az állam alkotá 
magyar fajhoz nem tartozó része a gyakorlatban kétféle jog
kezelés alá esett, mert a mig egyes jogalanyokat már beköltö
zésükkor határozottan körülírt kiváltságokkal ruháztak felr 
addig a beszivárgás útján beköltözők, akik tehát hívás, meg
egyezés vagy megfelelő várás és fogadtatás nélkül magok koc
káztatására keresték boldogulásukat, faji különbségekre való 
tekintet nélkül egyetemleges elbírálás alá kerültek.

Ezzel szemben az 1848. áprilisi törvényalkotás a m agyar 
állam valamennyi polgárának teljesen egyenlő állampolgári 
jogokat biztosított; nem jelölvén meg a lakosságnak egyetlen 
kategóriáját sem, a mely faji, nyelvi, egyházi vagy társadalm i 
különbözőség alapján a magyarságot megillető állampolgári 
jogok élvezetéből bármi módon kizáratott volna.

Lehetetlen meg nem állapítanunk, hogy ez az egyetemes 
jellegű jogalkotás az eddigi gyakorlattal szemben szakítást és 
pedig teljes szakítást jelentett. Épen ezért kérdés tárgyát 
képezhetné az is, vájjon az 1848, áprilisi törvények megalko-
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tói eljárásukban a nyugati alkotmányleveleknek általánosí
tani szerető törekvéseit vették-e alapul és irányelvül, vagy 
pedig pusztán a pillanat ihlettsége adta nekik a gondolatot, 
hogy mindenkinek általánosan egyenlő polgári jogokat szab
janak meg abban az államalakulatban, melynek rendi tagolt
sága nem csupán a társadalm i osztályokban, hanem a terü let
jogi elkülönülésekben is eltérő jelleget m utatott. Talán kéznél 
fekvőbb az a gondolat, hogy az 1848-diki alkotmányos mozga
lom vezetői, Széchenyi, Kossuth és Deák, nem is említve a 
nemzetiségi kérdéssel gyakorlatban és elméletben foglalkozó 
Eötvös József bárót, bizonyára még a gondolatot is elutasítot
ták maguktól, hogy az ország lakosai között fajra, vallásra 
vagy osztályra nézve különbséget tegyenek akkor, a mikor a 
szabadság eszméjének hódolva éppen a polgárt a polgártól 
elválasztó korlátokat akarták  megdönteni. Nemes elhatározá
suknak történeti ténye és ennek a tényszerűségnek ma is érez
hető és megállapítható dinamikai ereje csendül meg néha 
olyan oldalakon is, a melyeken a későbbi magyar nemzedéket 
letéréssel vádolták meg arról a magaslatról, a melyet a magyar 
állameszmének nyilt ellenségei a magok részéről szintén 
magaslatnak kénytelenek tekinteni és nyilvánítani.

Ezzel a magyar kormányzat politikájában — mert az 
1848-diki kormány vezetői és a magyar kormány irányítói a 
megnevezett államférfiak voltak, — már is találunk egy fona
lat, a mely azzal indul meg, hogy az 1848-diki kormány a tö r
ténelmi jogfejlődés partikuláris jellegű jogfejlődésével sza
kítva egyetemes jogot alkotott, a melyről később letérni lá t
szott. Letérni olyan értelemben, hogy a magyarellenes kritika 
állítása szerint később az általános jogvédelem elvét feladta, 
de ugyanakkor a partikuláris jogvédelem ú tjára  sem tért visz- 
sza, hanem öncélul a magyar faj hegemóniáját tekintette és a 
lakosságnak nem-magyar többségével, mert a magyarság 1848- 
ban az ország határain belül magyar számítás szerint is 
kisebbségben volt, nyiltan szembekerült.

Ezzel a m egállapítással a felületes szemlélő előtt már is 
indokolva látszik az, hogy miért volt elégedetlen a magyar 
kormány eljárásával a lakosság nagyobbik fele, a mely azután 
a magyar uralom ellen fegyvert fogott. És lehetetlen tagad
nunk azt, hogy ez a beállítás a kellő anyagi felkészültséggel 
nem rendelkező idegen szemlélő előtt még akkor is tetszetős 
és meggyőző erővel bír, ha egyébként az illetőnek fejlett kriti
kai érzéke van.

Mindenesetre nekünk is el kell fogadnunk azt a megálla
pítást, hogy az 1848-diki jogalkotás az addigi magyar jogfej
lődéssel szemben elvszerü szakítást jelentett, mert az kétség- 
bevonhatlan történelmi tény. Hozzá kell tennünk azonban,
Háborús felelősség 2
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hogy az 1848-diki jogalkotásnak előzményei és körülményei, 
az 1848. tavaszi hónapok alkotmányos átalakulásában lefolyt 
államjogi és alkotmányjogi törekvések mindaddig beható mél
ta tásra  nem találtak. Ismeretlen és megiratlanul m aradt az 
1848-diki kodifikáció egész anyaga és a létrejött áprilisi tö r
vényeknek, a melyekben az 1848 tavaszán kialakult államjogi 
és alkotmányjogi felfogás testet öltött, végrehajtásából is csu
pán annyi világos előttünk, hogy a meghozott törvények — a 
magyar kormány hibáján kívül — a végrehajtásban olyan aka
dályokra találtak, a melyek azt meghiúsították. Történetkriti- 
kailag ugyanis nem látjuk igazolva és nem állíthatjuk azt, 
hogy ez a felfogás azért bukott volna el, mert a nemzetiségek 
ugyanattól a magyar kormányzattól, mely őket oly széles 
jogokban részesítette, a gyakorlatban minden jogból k izárat
tak  volna.

Ellenkezőleg, forrásszerüen megállapítható, hogy a nem
zetiségek az állampolgári jogoknak általánosan való egyenlősí
tését ugyanolyan lelkesedéssel és megértéssel fogadták, a 
milyennel azt a magyar törvényhozás adta, és ebben a tekin
tetben legyen szabad mindazoknak figyelmét, a kik az 1848- 
diki jogalkotás történelmével foglalkozni óhajtanak, felhívni 
arra, hogy tanulmányaikban a korabeli közvéleménynek oly 
bőséges megnyilvánulására is kiterjeszkedjenek.

Itt csupán annak megemlítésére szorítkozunk, hogy a 
magyarországi nemzetiségeket az átalakulás idején ugyanaz a 
lelkesedés szállotta meg, mint a magyarságot; és hogy a kor
m ány nem csupán a magyarsággal, hanem az ország egész 
lakosságával együtt egy gondolatban látszott felolvadni: 
abban, hogy a szabadság intézményesítésének uralkodó elve a 
partikuláris rendi jogok határvonalait megdöntő egyetemesség 
m aradjon, A midőn tehát a magyar kormány az egyetemes 
jogalkotás elvi álláspontjára helyezkedett, ugyanarra helyez
kedtek az elhatározás horderejét megértő nemzetiségek is.

Ha ugyanis végignézzük azokat a határozatokat, melyek a 
nemzetiségek által az ország különböző részeiben m egtartott 
gyűléseknek óhajaiként a kormányhoz érkeztek, akkor a kíván
ságaikban talált közös jellemzővonásokat a következőkben 
foglalhatjuk össze: 1) a magyar állam területi és államjoi 
egységének sértetlen fenntartása; 2) a nemzetiségek anyanyel
vének a helyi viszonylatokban való érvényesítése; 3) a magyar 
anyanyelvnek mint a magyarországi népek diplomáciai nyel
vének kifejezett önkéntes elismerése; 4) helyi viszonylatok 
ala tt nem területi elkülönülés, vagy önkormányzat, hanem sze
mélyi különvalóság értendő akként, hogy valamely országrész 
nemzetisége a helyi hatóságok előtt a maga nyelvével szaba
don élhessen, az állam hivatalos nyelvéül azonban elismeri,
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a  magyar lakosság pedig az ország bármely részében korlá tla
nul használhassa a magyar államnyelvet.

így a felsőmagyarországi tótoknak 1848. május 10-dikén 
Liptószentmiklóson m egtartott népgyülésükön hozott határoza
tuk, — a mely határozat pedig ebben az előrehaladt időpont
ban már jelentékeny idegen befolyást mutatott, — annak meg
állapítása után, hogy a tótságot őslakosságnak nyilvání
totta és a magyar államot mostoha bánásmóddal vádolta meg, 
a szabadság, testvériség és általános egyenlőség gondolatain 
felhevülve megbocsátást fogadott és a tótság érvényesülését 
akként képzelte el, hogy az ott lakó magyarság semmi megrö
vidülést ne szenvedjen, a tót lakosságnak pedig a testvéri meg
értés elősegítése érdekében a magyar államnyelv elsajátítására 
mód és alkalom biztosíttassék. Semmi említés nem történt a 
magyar kormányhoz intézett határozatban arról, hogy a tót- 
ságtól lakott terület valami módon elhatároltassék; semmi az 
ország határain kivül, idegen államban élő és idegen államhoz 
tartozó csehekről, a kikkel pedig a mozgalom vezetői addig szo
ros érintkezésben állottak; semmi még az osztrák államról 
sem, mert a magyarországi tótság az áprilisi törvények vívmá
nyain fellelkesülve, a maga egész jövőjét a magyar állam kere
tein belül helyezte el.

Még határozottabban megnyilvánult a magyar felsőbbség 
elismerése az 1848. március 27-dikén m egtartott szerb népgyü- 
lés határozatában, mely akként szólt, hogy ,,a magyarországi 
szerbek a magyar nemzet és a magyar nyelv elsőbbségének el
ismerése mellett kívánják nemzetiségüknek elismerését, egy
házi és polgári ügyeikben saját nemzeti nyelvök használatát.“ 
A határozat egy szóval sem követelt területi elkülönítést.

Hasonló keretekben mozgott az 1848. május 26-diki ba- 
lázsfalvi határozat is, mely a román követeléseket abban fog
lalta össze, hogy az egyházi önkormányzaton kivül, melyet 
egyébként a görög keletieknél nem a magyar kormánnyal, 
hanem a fölöttes szerb egyházi hatósággal, a karlócai patriár- 
kátussal szemben kellett megvédeni, az állami hivatalokban és 
a törvényhozásban a románok részére aránylagos képviseletet, 
a román jellegű vidékek részére pedig megfelelő román isko
lákat követelt.

Ha mindezekhez még azt is hozzátesszük, hogy az erdélyi 
szászok 1848. május 30-diki nyilatkozatukban Erdélynek 
Magyarországhoz való visszacsatolását — mert Erdélynek 
Magyarországgal való egyesítése voltaképen reunió volt és 
nem unió, a mint akkor minden mellékgondolat néikül mondot
ták; a mint viszont Erdélynek Romániával való egyesítése nem 
reunió, a mint azzal a mellékgondolattal mondatík, mintha 
Erdély a múltban a román államiságnak részét alkotta volna

2*
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— a szász nemzet előjogainak m egtartásával szintén elismerte? 
akkor világosan megállapítható, hogy az 1848. tavaszán elkö
vetkezett alkotmányjogi átalakulásban a magyar birodalom 
anyaterülete, a melyhez Erdély is számítandó, oly államjogi 
egészet alkotott, melynek egységét a határokon belül a lakos
ság egyeteme, tehát a magyarsággal együtt a nemzetiségek is, 
és pedig ez utóbbiak a magok szabad elhatározásából, ünnepé
lyesen és minden kikötés nélkül elismertek. A magyar kor
mánynak a nemzetiségek semmi gondot nem okoztak és tárgyi
lagos alapon semmi szükséglet nem sürgette azt, hogy minden 
egyes nemzetiséggel külön-külön megállapodjék, mert az 1848- 
diki jogalkotás egyetemes jellegű rendelkezése a nemzetisé
geknél osztatlan elismerésre talált; és mert a nemzetiségek a. 
magyar állam egységével kapcsolatban, ez egységnek doku
m entálása végett, a magyar nyelv diplomáciai felsőségét vala
mennyien, az egész vonalon és fenntartás nélkül elismerték. 
Semmi kétség az iránt, hogy az országszerte megnyilvánult 
felfogás nem pusztán az áprilisi törvények liberális felfogásá
nak volt betudható, hanem nyilvánvaló következménye volt 
egyben a magyar állam történelmi együvétartozásának, más
részt a lakosság azon egybeolvadásának is, mely az évszáza
dokra kiterjedő békés együttélése folytán előállott.

II.

Valószínűleg az érzelmeknek a szabadságért való lelkese
désében is megnyilvánult egybeforradása hozta magával azt, 
hogy az 1848-diki magyar kormányzat a történtek után a nem
zetiségi kérdést a maga részéről végleg elintézettnek tartotta, 
azt a napirendről levette, és hogy felmerült politikai szükség
let annak további rendezését nem sürgetvén, más kérdésekkel 
foglalkozott. Liberális felfogásának egyébként is jobban meg
felelt az akkor európaszerte uralomra került laissez faire, lais
sez passer elv, a melyet csak akként lehetett volna ellensú
lyozni, ha valaki a non-interventio elvét a beavatkozásnak 
elvével, az érdekelthez való közeledéssel cserélte volna meg. 
A  fentiek alapján viszont nyilvánvaló, hogy ez csak olyan 
tényező lehetett, a mely a laissez faire, laissez passer libe
rális elvével egyrészt az érdekeltség elvét, másrészt a sza
badsággal szemben nagyobb hatalm at és erőt tudott szembeál
lítani és a mely a magára hagyásnak és magára maradásnak 
ajtórésén át behatolva a népek önelhatározásából körülzárt 
egységet kívülről megbontani tudta.

Ilyen tényező volt a szláv közösség gondolata, mely a 
pánszlávizmus zászlói a la tt Csehország felől közeledett a 
magyarországi tótok meghódítására és elszakítására. Ilyen
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volt az osztrák birodalmi kormányzat, mely a M agyarországban 
állomásozó és a magyar kormány rendelkezése alá nem tartozó 
idegen katonai parancsnokságokat azzal a politikai misszió
val ruházta fel, hogy a területükön lakó nemzetiségeket, az 
a magyar kormányzat ellen szervezzék meg. Ilyen volt végül 
az orosz hatalom, mely az osztrák és magyar ellenfelek között 
fegyveres erővel rendet terem tett és a beavatkozás útján azzal 
igyekezett magának a Habsburg Birodalom belső elrendezésé
ben állandó befolyást biztosítani, hogy északon a fajrokon 
szláv, délen a hitsorsos orthodox népek megnyerésével magát 
tette  meg a dunai monarchia vezető hatalmává.

A magyar kormányzat kimutathatólag csak ezen külső 
beavatkozás után és annak következtében került szembe a 
nemzetiségekkel.

A prágai kongresszus idején fenyegető pánszlávizmussal 
szemben az osztrák kormánnyal egyetértőén foglalt állást. 
Mikor azonban a prágai pánszláv kongresszust az osztrák csa
patok szétoszlatták, a csehek abban realizálták a helyzet elő
nyeit, hogy a nemzeti alapon álló magyar nemzet helyett, a 
melyre az elmúlt századokban az osztrák elnyomással szemben 
támaszkodtak, az osztrák katonai kormányzathoz csatlakoztak 
és mint osztrák katonatisztek és polgári tisztviselők özönlötték 
el Magyarországot, a melynek északi részét a pánszláv gondo
lat erejével nem tudták elszakítani.

A minden nemzeti jogot megtagadó osztrák katonai be
avatkozás most azzal közelítette meg a magyarországi nemze
tiségeket, hogy az 1848-díki általános jellegű jogalkotással 
szemben a magyar államegység rovására kiterjedt konkrét elő
jogok iránt keltett reménységet és Ígéreteinek végrehajtását 
fegyveres erővel garantálta.

Az osztrák kötelékben harcoló csehek a Habsburg Biroda
lom lakosságának szláv többségében bíztak, és ezért a biroda
lom federalizálását követelték, amelytől egy tót jellegű felső
magyarországi önkormányzat megalkotását és a kérdéses terü 
letnek Csehországhoz való csatolását várták. Ugyanakkor a 
zágrábi, temesvári és nagyszebeni katonai parancsnokságok a 
horvátoknak, szerbeknek, románoknak és erdélyi szászoknak 
a  magyar állam terület egyes részein horvát, szerb, román és 
ném et önkormányzatot helyeztek kilátásba, amihez nekik fegy
ver jogán kivül semmi joguk nem volt. így foglalták el a hor- 
vátok Fiúmét és a Muraközt; igy alakult meg a délm agyaror
szági szerb Vojvodina; igy remélte az erdélyi románság meg
szerezni a keletmagyarországí hegemóniát és annak keretén 
belül egy külön politikai alakulat kereteit lerakni az erdélyi 
szász nemzetiség.

Mindezeknek közös és nyíltan bevallott alapja tehát nem
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a különféle nemzetiségeknek 1848 tavaszán már megnyilvánult 
szabad elhatározása, hanem az volt, hogy az osztrák katonai- 
beavatkozás nyomása ala tt Ausztriába olvadjanak és közös 
hivatalos nyelvül valmennyien az egységes osztrák birodalom 
nyelvét, a németet fogadják el. A horvát nemzeti mozgalom 
vezére, Jellacsics báró, nyiltan kijelentette, hogy mint osztrák 
császári tiszt osztrák zászló a la tt vonul a magyar kormány 
ellen; a szerb mozgalom élén a temesvári osztrák katonai pa
rancsnokság állott; a román és szász légiókat a nagyszebeni 
osztrák katonai parancsnokság szervezte meg a magyar kor
mány ellen. Mindez minden kétséget kizáróan lényeges kü
lönbséget alkotott azon álláspont között, amelyet a nemzetisé
gek 1848 tavaszán elfoglaltak, amidőn érvényesülést követelve, 
önelhatározásukból a magyar államnyelv elismerése és fenntar
tása mellett nyilatkoztak, másrészt pedig azon álláspont kö
zött, mely rájok az osztrák államba való beolvadást és a né
met hivatalos nyelv elfogadását kényszerítette. Nyilvánvaló 
volt azonban ezen a ponton a különbség egyrészt az általános 
jellegű magyar jogalkotás, másrészt a katonai beavatkozás ú t
ján kilátásba helyezett partikuláris konkrét jogok és a német 
hivatalos nyelv rákényszerítése között. Nyilvánvaló volt a ko
rabeli magyar liberalizmus és az osztrák abszolutizmus között, 
amely harcban 1848 végén látszólag a magyar kormány szen
vedett vereséget, mikor az osztrák császári haderő nyomása 
elől a tiszántúli sikságon keresett menekülést. Az 1849. m ár
ciusi osztrák birodalmi alkotmánylevél a magyar államot dara
bokra tépve az osztrák államba olvasztotta és Magyarország 
népeinek az osztrák helyőrségek útján a német hivatalos nyel
vet írta elő.

Kétségtelen, hogy a visszaesést elsősorban a beavatko
zást eszközölt fegyveres erő nagyságának és szervezettségé
nek kell betudnunk, amely a nemzetiségi kérdés terén sokkal 
nagyobb kilengést okozott, mint amilyen a fegyveres beavat
kozás nélkül elérhető és hosszabb ideig megtartható lett volna. 
Mivel azonban mindazok az Ígéretek, melyekkel a nemzetisé
gek vezetői és azok útján a tömegeket a magyar kormány ellen 
sorakoztatták, nem a nemzetiségek érdekében, hanem az 1848 
tavaszán megnyilvánult kivánságok ellensúlyozása és Magyar- 
országnak az osztrák államba olvasztása végett adattak 
meg: a be nem váltott Ígéretek a nemzetiségi vezérekben és 
tömegekben egyformán keserves csalódást eredményeztek. 
Jellacsics bárót a horvát, Rajacsics pátriárkát a szerb, Jancu 
Ábrahámot a román nemzeti gondolat eltiprása meghasonlásba 
kergette; de csak azután, miután az osztrák katonai köröktől 
felizgatott nemzetiségi tömegek az osztrák császári haderőt 
Jellacsics, Rajacsics és Jancu vezetése alatt a minden szabad-
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ságot eltipró osztrák önkényuralmat már diadalhoz segítették.
Lehetetlen szabadulnunk a gondolattól, hogy ugyanezek 

az erők a magyar kormánynak is jelentékeny szolgálatokat 
tehettek volna és lehetetlen fel nem vetnünk a kérdést, vájjon 
nem volt-e az 1848 végén szenvedett vereség annak a különb
ségnek betudható, mely az általános jellegű jogalkotás elmé
let- és elvszerű jellege, másrészt az egyenkinti partikuláris 
jogbiztosítás könnyebb megfoghatósága között megvolt. Annál 
inkább felvethető ez a gondolat, mert azt a szenvedett keserű 
tapasztalatok után, 1849 elején a magyar kormányférfiak is 
felvetették. Akkor már magok is észrevették azt, hogy elvileg 
helyes lehet a megoldás az általános jellgű jogalkotás útján, 
de a régi partikuláris jogalkotásnak novelláris úton történt 
eltörlése a gyakorlatban jelentékeny űrt hagyott maga után. 
Lehetetlen e pillanatban párhuzamot nem vonnunk egy későbbi 
korszakkal, amely az 1868-diki nemzetiségi törvényt az 1848- 
diki kodifikáció, tehát egy általános jellegű jogalkotás m intá
jára alkotta meg; amely nemzetiségi törvénynek félszázados 
uralm a után 1918-ban Ugyanúgy következett el a konkrét jo
gok megtagadásának ürügye ala tt a nemzetiségi területeknek 
fegyveres erővel való elszakítása és idegen államokba olvasz
tása, melyek e fegyveres beavatkozással és az elszakított terü 
leteknek fegyveres erővel való m egtartásával voltaképen az 
osztrák önkényuralomnak örökébe léptek.

Az erdélyi politikai légkörben felnőtt W esselényi Miklós 
báróé az érdem, hogy már 1848 nyarán felismerte az áprilisi 
kodifikáció hiányait és a gyakorlati szükségletnek megfelelőbb 
megoldást javasolt. Egyedül ő látszott észrevenni azt a rést, 
melyet az általános elvű jogalkotáson a konkrét jogok Ígérete 
üthetett és azt a veszedelmet, melyet a konkrét jogokra irá 
nyuló Ígéreteknek fegyveres erővel való diadalra ju ttatása 
M agyarországra nézve jelenthetett.

Már 1848 tavaszán elismerte a horvát nemzet önállóságát 
és ezzel nemcsak a magyar—horvát ellentétnek vetett véget, 
de a magyar állam politikai fejlődését is súlyos tehertételtől 
szabadította meg, amiben később a világháborút követő ma
gyar politikai közvélemény is nyomon követte őt. Azután a 
legnagyobb nemzetiségnek, a románságnak megbékítésére töre
kedett. 1848. augusztus 25-dikén benyújtott javaslatát meg
előzően a kormány csupán annyit tett, hogy Eötvös József 
báró miniszter a képviselőház 1848. julius 26-diki ülésében a 
görög keleti román egyháznak a szerb igazgatás alól való fel
szabadítása iránt tett Ígéretet, amit azonban a magyar kor
mány helyett 1852-ben az osztrák császári kormány valósított 
meg. Az 1848. augusztus 4-díkén benyújtott népiskolai tö r
vényjavaslat azonban már ismét visszatért az általános jellegű.
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rendelkezésekhez; a román kérdést rendező és XXI. törvény
cikknek szánt javaslat megvitatására és elfogadására pedig 
már nem került a sor.

Szemere Bertalan akkori belügyminiszter kijelentése sze
rint a kormány teljes mértékben átértette a román kérdés fon
tosságát. De ha megnézzük a minisztériumnak azon közlését, 
melyet az országgyűlésen tett, amely a hivatalos Közlönynek
1848. augusztus 26-diki számában megjelent, és amely közlésre 
Szemere éppen azzal a megjegyzéssel hivatkozik, hogy az a 
magyar kormány vonatkozó állásfoglalásának a nyilvánosság 
előtt hivatalosan tett közlése volt, akkor nem nehéz megállapí
tanunk, hogy ez az állásfoglalás az általános jogalkotás kere
teit semmivel sem haladta meg. Ez bírta rá Sagunát azon 
beadványának megírására, melyben 1848. szeptember 15- 
dikén konkrét jogok m egadását követelte és melynek kia
datlan eredetijét a Magyar Nemzeti Muzeum levéltára Kos
suth iratai között őrzi, amiből az is megállapítható, hogy a hoz
zá címzett iratot Kossuth miniszter kézhez vette.

A nemzetiségekkel való tárgyalást nyilvánvalóan csak az 
események kényszere újította meg, amikor ugyanaz a Kossuth 
Lajos, aki 1848 tavaszán a szerb követelésekkel szemben még 
a fegyverre hivatkozott, 1849 elején két iratot állított ki Raies 
őrnagy részére a szerb csapatvezérekkel való tárgyalások vé
gett. Az egyik egy a magyar kormánynak, illetőleg a Honvé
delmi Bizottmánynak feltételeit magában foglaló német jegy
zék volt, a másik pedig egy magyar nyelvű utasítás. Kossuth 
a tervezetben alig ment túl az 1848-diki törvények általános 
jellegű rendelkezésein, amennyiben a III. pont a nemzetiségi 
nyelvek használatát az egyházakban, iskolákban és a községi 
életben engedélyezte; a IV. pont (az anyakönyveknek nemze
tiségi nyelveken való vezetése) és az V. pont (a szabad patri- 
árkaválasztás) viszont pusztán a III. pont kiegészítésének te 
kinthetők. Teljesen új volt ugyan a VI. pontban a határőrvidék 
szám ára megígért báni méltóság, erre vonatkozólag azonban 
az utasítás — a mellett, hogy az új méltóság természetét köze
lebbről nem határozta meg — akként szólt, hogy az csak a 
tárgyalás végén volna kilátásba helyezhető. Kossuth az a ján
latot titkosnak nyilvánította és hozzátette, miszerint ahhoz, 
hogy ,,a népfaji nyelv Magyarország szorosb értelemben vett 
határain belül a községi életen túl terjedjen, és hogy az iskolai 
és egyházi ügyben a státusfelügyelet fenn ne tartassák, a hon
védelmi bizottmány nem járulhat; mert ha ezt elfogadjuk, úgy 
eddig is kár volt harczolnunk.“

A nemzetiségek vezetői nem a fenti ajánlatot, hanem az
1849. márciusi osztrák alkotmánylevelet fogadták el, mely 
nekik az előbbinél többet ígért, de Magyarország nemzetiségi
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"területeiből osztrák katonai ellenőrzés a la tt álló Kronlandot 
alakított. Az osztrák katonai támogatás e szerint nem csupán 
védelmet, hanem ellenőrzést, katonai uralmat, a német nyelv 
kötelező használatát jelentette és ekként magában hordozta 
egy új visszahatás magvait is.

III.

Az aránytalannak látszó mérkőzésben az oroszországi len
gyelek magyarországi szereplése — Oroszországra való tekin
tettel, melynek állampolgárai voltak, — súlyos tehertétel volt, 
aminek a lengyel emigránsok magok is tudatában voltak. 
Éppen ezért e tehertételt azzal igyekeztek enyhíteni, hogy az 
osztrák—orosz szövetségnek ellensúlyát a dunamenti népek
nek egymással való megbékéltetésében és az abszolút ha ta l
mak ellen való megszervezésében keresték. Az egyezkedési 
alapot a népek federálásában vélték megtalálni és ennek gon
dolatát ügynökeik útján a népek képviselőivel elfogadtatni.

Ugyanez volt a törekvésük a moldvai és havasalföldi ro
mán emigránsoknak is, akiknek hazáját orosz csapatok szál
lották meg és akik viszont egy m agyar—román szövetségben 
keresték az orosz hatalom ellensúlyát.

Mikor azonban Golescu Sándor román megbizott Párisban 
a lengyelekkel érintkezésbe került és a közeledési tervek ösz- 
szehangolása érdekében a lengyelek, csehek, szerbek és rom á
nok Teleki László gróffal, a Honvédelmi Bizottmány párisi kép
viselőjével tárgyalásba léptek, a helyzet lényeges módosulást 
.szenvedett azáltal, hogy nem az osztrák—orosz hatalmak ellen, 
hanem váratlanul M agyarorszag ellen alkottak frontot, és 
ennek folytán — a lengyelek nem kis aggodalmára — olyan 
harc keletkezett, melyben az egyik oldalon a magyar kor- 
.mányzat, másikon pedig a magyarországi nemzetiségek szóvi
vői foglaltak helyet.

Ha megvizsgáljuk, hogy mennyiben volt Teleki gróf a 
magyar kormány képviselőjének tekinthető, akkor okmányok
kal bizonyíthatjuk, hogy e képviselet őt megillette. És pedig 
azért, mert Ausztria ellenséges m agatartása következtében a 
magyar kormány a külfölddel minden összeköttetést elveszít
vén, Teleki László grófot korlátlan felhatalmazással, a magyar 
külképviselet megszervezésével és a magyar külíigyek intézé
sével bízta meg. Párisban tehát Teleki vezetése a la tt olyan 
ügynökség alakult, melynek hatásköre Londontól Konstanti- 
nápolyig kiterjedt; amely a magyar kormány nevében külföldi 
ügynökségek felállításával foglalkozott, sőt kinevezési joggal 
is élt, A párisi ügynökség élén álló Teleki gróf tehát a magyar 
korm ánynak teljhatalm ú képviselője volt.
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Ha viszont megnézzük azt, hogy mennyiben volt a csehr 
Rieger osztrák állampolgár a magyarországi tótok és Golescu 
Sándor török állampolgár a magyarországi románok képvise
lőjének tekinthető, akkor bajosan adhatunk hasonlóan igenlő 
feleletet.

Ha tehát Teleki László gróf az 1849. március 18-dikán 
lengyel kezdeményezésre összehívott párisi értekezleten mégis 
elismerte azt a jogot, hogy Rieger és Golescu vele a magyar- 
országi tótok és románok nevében tárgyaljanak, úgy ez az ő 
részéről messzemenő engedménynek volt minősíthető és egy
részt a lengyel közvetítés sikerének, másrészt a magyar kor
mány nehéz helyzetének betudható. A tárgyalás eredményét 
megörökítő jegyzőkönyv szerint Teleki hozzájárult ahhoz, 
hogy a horvátok, szerbek és románok területi autonómiát kap
janak, a tótok és németek pedig teljes egyházi és oktatási sza
badságot, valamint saját tisztviselőket nyerjenek. A vonatkozó 
törvény megalkotásáért és végrehajtásáért a magyar ügynök
ség kezességet vállalt.

Ez a határozat konkrét Ígéreteivel nyilvánvaló ellensú
lyát volt alkotandó az 1849. márciusban közzétett osztrák a l
kotmánylevélnek. Abban a tekintetben mindkettő megegyezett» 
hogy közös megoldási alapul, az 1848. áprilisi törvényekkel 
szemben, a partikuláris jogalkotás alap ját fogadták el. Teleki 
gróf az osztrákoktól pártfogásba vett partikuláris Ígéretekkel 
szemben a magyarországi nemzetiségeknek hasonló partikulá
ris jogokat Ígért és ezzel vette fel a küzdelmet az összbiro- 
dalmí gondolat ellen.

Amig azonban a lengyel ügynökök a párisi jegyzőkönyv
vel kerülő utakon Magyarországba indultak (egy példányt 
Drezdában fogott el az osztrák rendőrség és abból ismerte meg 
a tervet Schwarzenberg herceg osztrák miniszterelnök), addig 
Rieger maga értesítette kéz a la tt a herceget és a maga részére 
azzal kért kegyelmet, hogy ő semmit alá nem írt és semmihez 
hozzá nem járult. Golescu viszont változatlanul tovább izga
to tt a magyarok ellen és Dákórománia megalapításán dolgo
zott, mi által Teleki és a közvetítő lengyelek magokra m arad
tak. Az illetéktelen képviselőkkel megalkotott egyezménynek 
csupán az lett az eredménye, hogy Schwarzenberg herceg a 
magyarországi népeknek megegyezésével és esetleg kialakuló 
egységes frontjával szemben még jobban Oroszországhoz 
simult és Magyarország népeinek megegyezése és békés együtt 
élésének esetleges visszaállítása ellen fegyveres beavatkozást 
kért. A centralista osztrák kormányzat e szerint egy másik 
idegen hatalommal is kész volt saját polgárai ellen szövet
kezni, amikor Magyarország népeinek szabad fejlődésében az  
idegen elnyomás akadályát ismerte fel.
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Tagadhatatlanul ez az osztrák kormánytól kihívott orosz 
veszedelem volt az, mely a magyar szövetség megkötését már 
1848 tavasza óta parancsoló szükségletként írta elő az aldu- 
nai román mozgalom vezetőinek, akiknek nevében 1849 elején 
Balcescu Miklós vette fel a kapcsolatot egyik oldalon a m a
gyar kormánnyal, a másikon pedig a vele osztrák oldalról szem
beállított románság vezetőivel. Az aldunai románság vezetői 
ugyanis annak következtében, hogy a két aldunai fejedelemség 
orosz megszállás alá került, M agyarországba osztrák haderő 
vonult be, az osztrák és orosz kormányok pedig egymással szo
ros szövetséget alkottak, hivatott közvetítőknek érezték mago
kat a magyarság és románság között, sietvén felvenni a fonalat, 
mely a beteggé lett, összetört W esselényi kezéből kihullott.

Balcescu leveleinek kiadása ellenére sem váltak teljesen 
ismertekké a félévig elhúzódott tárgyalás részletei, de a tö re
dékes anyag igy is sejteni engedi azt, hogy a kérdés hálás tá r 
gyul szolgálhat annak, aki azzal foglalkozni óhajt. Magunk 
részéről csupán egy ismeretlen adatot fűzünk e tárgyalások
hoz; egy levelet, amelyet Jancu Ábrahám 1849. augusztus 3- 
dikán intézett Kossuth Lajoshoz és amely másolatban, Kos
suth iratai között a Magyar Nemzeti Muzeum levéltárában 
található. Jancu a levélben az orosz csapatok közeledése foly
tán az egyezkedési tárgyalásoknak alkalmasabb időre való el
halasztását javasolja.

Ezen a helyen még csak azt legyen szabad megemlítenünk, 
hogy amidőn a szárdiniai kormány 1849 elején Monti báró ezre
dest követként Magyarországba indította, utasításul szintén 
azt adta neki, hogy „egyeztesse össze az érdekeket a magya
rok és az Alduna osztrák-szláv népei között,“ Világos, hogy 
az osztrák-szláv elnevezést nem szó szerint kell érteni, hanem 
érteni kell alatta  mindazokat a délszláv és román népeleme
ket, a melyekkel a magyarok az osztrák hatalommal szemben, 
a melynek nyomását Itália érezte, közös frontot alkottak. 
Ebben az értelemben dolgoztak egyébként Szárdiniának a Bal
kán félszigeten működő ügynökei is, a hol Monti bárónak 
Magyarország felé vezető útján keresztül kellett utaznia. Ezen 
ügynökségek között a legfontosabb a belgrádi konzulátus volt, 
a hol a Cerutti fivérek működtek és a hol 1849 nyarán a Kon- 
stantinápolyba küldött A ndrássy Gyula gróf is keresztül u ta
zott. Ma már tudjuk azt, hogy A ndrássy pontokba foglalt jegy
zéket vitt a szerb kormánynak, de azt a belgrádi francia konzu
látuson megtörtént tanácskozáson át sem adta Garasanin szerb 
külügyminiszternek, mert az nyíltan megmondta, hogy a magyar- 
országi szerbek nem nemzetiségükért harcolnak, hanem — az 
osztrák császári hadsereg sikeréért.
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A kár eljutottak tehát egyes lengyel ügynökök Teleki 
László gróf javaslataival és megállapodásaival Debrecenbe, 
akár nem: Balcescu és Monti báró útján és talán egyéb útakon 
is eljutott a magyar kormányhoz azoknak a magyarbarát 
^köröknek jóindulatú figyelmeztetése, amelyek a magyar kér
dés megoldását a magyarországi nemzetiségekkel való meg
egyezésben ismerték fel.

Ha ezt a megegyezést a magyar kormánynak 1848 tava
szán sikerül megalkotnia, talán akkor sem akadályozhatta 
volna meg egy osztrák—orosz beavatkozás veszedelmét, de az 
osztrák befolyással és az orosz veszedelemmel szemben az 
egész lakosságot, melynek békés együttélését és szabad fejlő
dését kívülről tám adták meg, egy táborban tudta volna egye
síteni. Nem a történetíró van hivatva megállapítani azt, vájjon 
a  fenti eset lehetséges lett volna-e és hogy vájjon többet ért 
volna-e a partikuláris jogalkotás az általános jellegű kodifi- 
kácíónál. A történelmi kritika csupán azt állapíthatja meg, 
am it száműzetésökben az 1848—49. magyar kormányok veze
tői m egállapítottak, hogy valahol hibának kellett történnie és 
hogy ez a hiba egyrészt a nemzetiségi kérdésben állapítható 
meg. Nem is említvén Eötvös József bárót, aki 1849 után a 
kérdésben európai fontosságú és a politikai tudományokban 
Icorszakalkotó munkákat írt; akár Kossuth Lajost nézzük, aki 
Törökországba jutva sietett közzétenni Magyarország federá- 
ciós tervezetét; akár Batthyány Kázmér grófot, aki párisi 
magányában a nemzetiségi kérdésről akart angol nyelven egy 
nagyobb munkát összeállítani; akár Szemere Bertalant, aki 
ugyanott reszkető kezekkel írta meg a forradalom egykori 
belügyminiszterének és utolsó miniszterelnökének igazoló em
lékiratát a nemzetiségi kérdésről: mindenképen azt kell lá t
nunk, hagy az 1848—49. kormány felelős intézői az elkövetke
zett katasztrófának egyik okát igenis a nemzetiségi kérdés 
ben látták  és az abban volt keresendő.

Lehetetlen megindulás nélkül kezünkbe vennünk azt a 
kissé terjedelm es kéziratot, mely Szemere Bertalan hagyaté
kából a Magyar Nemzeti Muzeum birtokába került és amely 
Die Nationalfrage in Ungarn, Oesterreich und Osten felírással a 
nemzetiségi kérdésnek a dunai Európa viszonyaira való alkal
m azásával foglalkozik. Nap nap után, beteg családja mellett 
éjszakázva írta meg a honfibánat terhe a la tt roskadozó Sze
mere azt a védőiratot, melyet politikai irodalmunk eddig isme
retlen gyöngyének kell tekintenünk. Az oldaljegyzetek tanú
sága szerint 1853. junius 9-dikén kezdette meg és 1854. feb
ru ár 20-án fejezte be azt. Sokszor szakította meg éjjel, a mon-

IV.
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dat közepén, anélkül, hogy gondolatát befejezhette volna és 
folytatta másnap, nem egyszer elveszítvén a fonalat, amelyet 
egy nappal előbb talált, és talán másként folytatván a gondo
latot, mint ahogyan eredetileg akarta  volna. A munkálat azon
ban még igy laza fogalmazásában is egészet alkot és Kossuth
nak elhamarkodott terveivel, Batthyány Kázmérnak szellemes 
elmefuttatásával szemben egy nagy magyar értelemnek keserű 
vergődésében a gyakorlati politika országútjának gödreitől a 
tejúton vágtató magyar lélek szárnyalásáig oly széles klavia
túrát mutat, melynek van mély elmélete és van költészete, 
amely mindkettőben egyformán komoly és egyformán emberi, 
egyformán egyetemes és egyformán magyar.

Szemere m unkájának első részében a következő három 
tételt igyekezett bebizonyítani: „1. A magyar nép a nevéről 
nevezett birodalmat meghódítván, maga mint hódító és a többi 
népek, mint hódítottak között, a polgári jogokra nézve, semmi 
különbséget soha nem tett. 2. Azonkívül, mikép a birodalmi 
közügyek előbb magyar, azután az egyházi és habsburgi befo
lyás alatt latin, és utóbb ismét magyar nyelven vitettek, a 
különböző népfajok nemzeti fejlődésének egyenlő szabadság 
engedtetett, és amint kilenc század folytán a magyar elem nem 
követelt magának semmi előnyt, azon kívül, mit a tág unió 
elve szükségessé tőn, úgy a történet e tekintetben a népfajok 
panaszait sehol és soha nem említi. 3. Az 1848-ki forradalom 
eredetében tisztán alkotmányos term észetű volt, amennyiben a 
magyar álladalom igazgatási függetlenség tekintetében az ősi 
és igy legitim alapra vitetett vissza, és tisztán demokratikus, 
amennyiben a nép nagy tömegét a jogegyenlőség elve szerint 
minden polgári jogokban részesítették, és csak utóbb a rác, 
horvát és oláh felkelések látszottak annak nemzetiségi szint 
adni, ezek elám íttatván a királyi háztól, mely a m agyarnak 
nem annyira nemzetiségét, mint ő benne a szabadság zászló
vivőjét üldözte.“

Szemere tanúsága szerint a magyar kormány az egyes
minisztériumokban a horvát ügyek intézésére külön osztályo
kat állított és a horvát hatóságokkal horvátul levelezett; meg
engedte szerb egyházi kongresszus tartását, ami 1790 óta nem 
tartato tt. Szerinte a nemzetiségek a küzdelem folyamán soha
sem tettek egyességajánlatot, a magyar kormány azonban 
ennek ellenére Szegeden, 1849. julius 28-dikán a nemzetiségek 
kibékítésére olyan törvényt alkotott meg, amelyet Szemere az 
1848-diki jogalkotás kiegészítésének szánt.

Ha közelebbről megnézzük e nemzetiségi törvényt, akkor 
kétségtelen haladást kell látnunk abban, hogy az állampolgári- 
jogokat 1848. áprilisban meghatározó egyetlen törvénycikkből 
17 szakaszos törvény lett. A 17 cikkelyből ezúttal is általános
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jellegűek az 1—9. és a 14. cikkelyek; a görög-keleti egyházra 
vonatkoznak a 10— 13. cikkelyek, végül a románokra és szer- 
bekre a 16. cikkely. Az általános jellegű cikkelyekben a ma
gyar mint diplomáciai nyelv korlátlanul érvényesül a törvény- 
hozásban, közigazgatásban, igazságszolgáltatásban és hadi 
ügyekben; a nemzetiségi nyelvek viszont szabadon volnának 
használhatók a községi tanácskozásokban és jegyzőkönyvek
ben, az esküdtszékek és első fokú törvényszékek előtt, a nép
iskolákban és egyházakban, végül bármily természetű folya
modványban. A görög-keleti egyház teljes önkormányzatot 
élvez és a budapesti egyetemen teológiai tanszéket nyer.

Szemere öt évvel később megírt emlékiratában azzal a 
megjegyzéssel közölte a fenti törvényt, hogy a kormány azt 
nem részletes rendelkezésnek tekintette, hanem csupán az 
elvet akarta  leszegezni, amelynek alapján a nemzetiségi kér
dést azután megoldani szándékozott.

A nemzetiségi törvény bemutatása után Szemere sorra 
veszi az egyes nemzetiségi mozgalmakat, melyekről annak 
ellenére is tud egyet-mást elmondani, hogy azok időközben 
meglehetősen ismeretesekké váltak. Előadásának érdekessége 
főleg abban áll, hogy mint felelős miniszter a kormánynak a 
nemzeti mozgalmakkal szemben elfoglalt álláspontját m utatja 
be. A németek — az erdélyi szászok kivételével — mindenütt 
a magyarság oldalán állottak. Szemere becslése szerint a tótok 
közül 800 embernél többet az osztrákok nem tudtak magok 
mellé vonni, mert a tótok természetes eszökkel sohasem tudták 
megérteni, miért ragadjanak fegyvert a magyarok ellen, akik 
nemzetiségét sohasem bántották, sőt váratlanul birtokkal és 
szabadsággal ajándékozták meg őket. Ugyanez volt a helyzet 
a ruténekkel is és kivételt csupán a románok, az erdélyi szá
szok, a szerbek és horvátok alkottak. A szerb és román kér
déssel hosszasabban foglalkozik, szembeállítván egymással 
egyrészt a szerbeket és románokat, akiket a törvény éppen úgy 
mint a magyar jobbágyokat, teljes állampolgári jogokkal ru 
házta fel, m ásrészt az erdélyi szászokat, akik az egyenjogú
sítástól addigi előjogaikat féltették és azokhoz azért ragasz
kodtak, nehogy a román tenger elnyelje őket. Az egyik olda
lon a nyert jogokkal szemben az idegen katonai hatóságok 
által a magyarság rovására te tt nagyobb Ígéretek, melyeket a 
tudatlan köznép teljes adómentességre magyarázott, másrészt 
a szerbiai és aldunai ügynökök által bedobott nagyszerb és 
dákoromán tervezgetések, végül a szászok mögött álló német
osztrák haderő oly tényezőknek bizonyultak, melyek bármi
lyen magyar kormány elé leküzdhetlen nehézségeket állíthat
tak. Szemere állítása szerint hiába ju ttatott a kormány pénzbeli 
segítséget a szegény román papságnak, hiába szabadították ki
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a  börtönből a románság politikai vezéreit és hiába engedte 
meg azt, hogy Balázsfalván, amint ő mondotta: „nemzetgyű
lést“ tartsanak: a felszabadult román nép az őt elnyomó szerb 
papsággal és az előjogait visszakövetelő erdélyi szászsággal 
szövetkezve osztrák védelem alá helyezkedett. Száműzetésé
ben Szemere is észrevette azt, miszerint az erdélyi románság
nak az a követelése, hogy Erdély három nemzete oldalán a 
negyediket alkothassa, voltaképen a M agyarországgal való ú j
raegyesítésnek eset áldozatul, mert azt „a király által szente
sített unió szükségtelenné tette, amennyiben Erdély Magyar- 
országgal egyesíttetvén a kérelem értelme megszűnt, miután a 
régi privilégiumok helyét az általános szabadság foglalta el; 
az unió által megszűnt a három nemzet szövetségi rendszere 
és igy negyedikről nem lehetett szó.“ Ezzel azonban Szemere 
azt is érthetővé tette, hogy miért helyeztek olyan súlyt a ro
mánok Erdélynek újabb elszakítására és miért követelték 
olyan következetesen, egészen 1918-ig, az erdélyi autonómiát, 
amelyet azonban a megszerzés után olyan könnyen és minden 
ieltétel nélkül átengedtek a balkáni románságnak, mely E r
dély autonóm iáját megszüntette és Erdélyt Középeurópa á l
lam rendjéből egy fordulattal a balkáni államrendbe kap
csolta át.

Kétségtelen, hogy az az önkormányzat, amely Erdélyben 
a románoknak esetleg a számbeli többséget megillető túlsúlyt * 
biztosította, bármilyen súlyos helyzetet hozott volna létre az 
ottani magyarságra és a székelységre nézve, végzetes csupán 
a szászokra lehetett, akiket addig a magyar kormánytól elis
mert és lelkiismeretesen m egtartott középkori kiváltságok 
védelmeztek, amelyeket azonban később a románokkal szem
ben magok sokkal kevésbbé tudtak megtartani, mint azt a jogo
kat és szabadságot tisztelő magyarokkal szemben m egtartot
ták. Szemere nézete szerint a szászok az 1848-diki magyar 
kormány liberalizmusával szemben a feudalizmust képviselték 
és éppen ezért csatlakoztak Ausztria maradi kormányrendsze
réhez, a mely megígérte, hogy őket előjogukban meg fogja ta r 
tani. Ezt a külön jelleget azonban a magyar kormány sem 
szüntette meg, csupán a rendezést m ulasztotta el és ezt a 
hibát akarta helyrehozni, mikor az 1868-dikí általános jel
legű nemzetiségi törvény után a szászok előjogait is elis
merte. A szászság ennek következtében a magyar közéletben 
soha sem olvadt fel, az osztrák jellegű monarchia összeom
lása után azonban áldozatul esett a kizárólagos nemzeti poli
tikát űző románságnak.

A szerbeknek Szemere azt veti szemökre, hogy a ma
gyar kormánytól megtartani engedett egyházi zsinaton magok
nak vajdát választottak és a különben csak szerb kisebbség-
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gel rendelkező déli vármegyéket önálló szerb állammá nyil
vánították; hogy a horvátokkal politikai, helyesebben állam 
jogi közösségbe léptek és hogy a prágai pánszláv kongresz- 
szusra követeket delegáltak. Méltán jegyzi meg ezek után, 
vájjon „olyan követelések ezek, mik egy puszta nyelvi elnyo
m atás ellenében voltak felállítva?“

Szemere felfogása szerint a magyar kormány azon a lter
nativa elé került, hogy ha elismeri a horvát, szerb és romáit 
elszakadást, akkor ellentétbe kerül a fejedelmi (szuverén) 
jogokkal; ha viszont meggátolja őket, akkor ellentétbe kerül 
a nemzetiségekkel. Pedig a kormány a királytól nyert meg
bízatással mindenkinek egyenlő jogokat biztosított. ,,A magyar 
alkotmányos kormány“ — mondotta, — „mely tettleg hata
lomra jutott, sem a magyar, sem a többi nemzetiség ügyében 
nem tőn semmit, azt tartván hogy a fölnyitott szabad téren  
mindenik fejlődjék sajá t belső ereje szerint. Mint históriai 
előnyökkel biró fajnak, a magyarnak hivatása abból állt, a 
korlátokat lebontani, a szabadságot közkinccsé tenni, hogy 
azzal minden faj saját tetszése szerint gazdálkodjék és e hiva
tásá t becsületesen betölté.“ Ezzel szemben a nemzetiségek 
vezetői a történelmi magyar állam keretén belül a valóságban 
élvezett és élvezhető jogoknak eléje tették azokat a konkrét 
ígéreteket, a melyeket a magyar kormány ellen harcba lépd 
idegen kormánytól kaptak, a mely azonban a maga ígéreteit 
éppen olyan kevésbé váltotta be, a mint ily messzemenő ígé
reteket tenni a magyar kormány vonakodott.

Lényeges különbség volt a két kormány helyzete között 
abban a körülményben, a mit az osztrák írók soha sem szok
tak figyelembe venni, és a mi az osztrák államjogi felfogás 
alapján a külföldi jog- és történettudom ány előtt is napjain
kig merőben ismeretlen m aradt, hogy Ausztria és M agyaror
szág államjogilag két egymástól különálló tényező, két külön
álló állam jogi alakulat volt. Ha tehát a két államot merőben 
politikai szempontból és a történelmi tárgyilagosság rovására 
egybefoglaljuk és a magyar állam különvalóságát magtagadva 
pusztán A usztriát ismerünk, akkor laikus szemmel nézve a 
dolgokat, A usztria bomlasztó erőivel terheljük meg M agyar- 
országot, mert Magyarország Ausztriánál jóval több összetar
tást m utatott. Az 1848— 49. magyar kormányok a magyar 
állam határain belül még az osztrák túlsúly idejében sem pusz
tán szétbomló erőkkel állottak szemben, mert egy A usztriá
ban hiányzó évszázados békés együttélésnek erői nyilvánultak 
meg azokban az első határozatokban, melyekkel a nemzetisé
gek az 1848-diki törvényalkotást kivétel nélkül üdvözölték.

Tovább menvén lehetetlen azonban meg nem állapítanunk 
azt, hogy az egyenjogúsítás fölött érzett lelkesedést követő



33

köznapokban a nemzetiségek még nem látták  világosan azo
kat az előnyöket, melyeket a törvény számukra jelentett, a 
mint annak helyi értelmezése hiányzott is. A kormányzat 
mentségére szolgál az, hogy tennivalója rohamosan felszapo
rodott, terhére az, hogy a törvénynek helyi alkalm azását 
nem szabályozta; mentségökre szolgált a nemzetiségeknek az, 
hogy a kezdeményezést a kormánytól várták, terhökre viszont, 
hogy e kezdeményezést később egy idegen kormánytól fogad
ták el, a mely M agyarország szétbontására törekedvén őket 
Ausztriába kebelezte. Szemere m unkája megírásakor már azt 
is megállapíthatta, hogy az osztrák kormánytól kilátásba 
helyezett partikuláris jogok sokkal szélesebbek voltak, mint
hogy azokat nemcsak magyar, de az osztrák állam szempont
jából is meg lehetett volna valósítani.

Ugyanakkor az Ausztriának meghódolt szláv vezetők a 
német uralom alá hajto tt osztrák összbirodalmat szláv hata
lommá akarták átalakítani. Amint Szemere mondotta: ,,A 
szláv faj nem elnyomás ellen küzdött, hanem új, független s tá 
tuséletre törekedett. Ez a régi A usztria helyett, mely eddig 
főleg a német és magyar elemre támaszkodék, új A usztriát 
akart, mely tisztán szláv birodalom legyen, s a segélyért, mit 
a dinasztiának ígért, a bér lett volna a szláv túlsúly és uralko
dás a többi fajok fölött.“ Oroszország, amelynek hatalmi cél
jait e törekvések nagy mértékben szolgálták, délen az ortho
dox Szerbia és Románia segítségével nyomult M agyarország 
ellen. Ez az előnyomulás halálos veszedelmet képezett a 
katholikus horvátságra és a latin románságra nézve és éppen 
ezért Szemere a csalódott Jellacsicsban már nem a félretolt 
katonát, hanem a kijátszott nemzeti eszmét látta, W esselényi 
nyomán pedig a szláv hullámmal szemben a magyarság és 
románság érdekközösségét emlegette. Még nem tisztán emelke
dett ki, de körvonalaiban már Szemere előtt is megjelent két 
nagy ellenfél, Ausztria és Oroszország, melyek közül bárm e
lyiknek diadala M agyarországra nézve csak idegen uralm at 
jelenthetett.

M unkája végén azonban önmagával jut ellentétbe, mikor 
azt állítja, hogy „alkotmányunk alapelve a lokális és provin
ciális autonómia“, mert az 1848. áprilisi és az 1849. júliusi tö r
vények, amelyeknek egyik megalkotója éppen Szemere volt, 
ezt figyelmen kívül hagyva általános jellegű törvényt alkottak; 
az osztrák kormányzat pedig éppen úgy a Szemerétől em lített 
helyi jogalkotással ért el sikert a magyar államegység ellen, 
mint az 1868-diki általános jellegű törvény ellen elért az a 
kívülről követelt autonómiamozgalom, mely 1918-ban a magyar 
államot darabokra tépte szét.

Szemere Bertalan em lékiratának időszerűsége éppen
H áborús felelősség 3
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abban a fontosságban áll, melyet a magyar nemzet életében 
egyrészt a nemzetiségi kérdésnek 1848-diki és 1868-diki ren
dezése, és pedig e rendezésnek az egész történelmi jogfejlő
déstől eltérő jellege, másrészet pedig 1848-ban és 1918-ban 
idegen kormányoktól a magyar államegységet megbontó Ígé
reteknek fegyveres erővel való érvényre ju ttatása jelentett. 
Ugyanazok az előzmények és ugyanazok a következmények 
állanak a történetkritikus előtt; ugyanaza az elgondolás és 
annak ugyanazon körülmények között elkövetkezett bukása; 
ugyanaz a tragédia és ugyanazok a tanulságok; és ugyanaz a 
nagy kérdés, amely a magyar nemzet sorsát végzetszerűen 
vezeti új megoldások felé, amelyekből reá boldog vagy boldog
talan  idők következhetnek.

Függelék.

L

A honvédelmi bizotmány (!) elnökének a Rácz-pacificátio 
tárgyában Raies őrnagynak ki adott javaslata.

Sie haben die Güte gehabt aus menschen freundlicher Absicht die 
Frage an mich zu stellen, ob die Regierung nicht gewilligt wäre, die 
serbischen Wirren auf friedlicher Weise zu schlichten, wobei Sie zugleich 
die Versicherung gaben, dass das im Aufstande begriffene Volk mehr 
Bedauerns, als Straf würdig sei.

Dieser ihrer letzterer Behauptung scheint zwar die Thatsache so vie
ler namenloser Gräuel zu wiedersprechen, indessen bin ich auch selbst 
überzeugt, dass die Masse des Volkes, durch böswillige Verführer irre 
geleitet, wahrhafts ( !) bedauernswerth sei.

Eben aus dieser Rücksicht, und weil wir (!) das Herz bei dem An
blicke so nahmenlosen Unglückes blutet, welches einige ehrgeizige, oder 
ihrem privat Vortheil nachjagende Aufwiegler ohne den mindesten Grund 
erregt, weil mir das Herz blutet, das (!) Bürger eines Landes, berufen 
durch das Gesetz zum gemeinschaftlichen Genüsse der Freiheit, sich gegen
seitig morden, und brennen, und bei so viel Menschen zugleich, die Früchte 
jahrhundertlangen Fleiszes, die blühende Industrie eines, durch Gott 
gesegneten Landes zu Grund gerichtet werden. Weil ich bei dem Gedan
ken schaudere, das (!) die Ernte jener Gegenden verloren, die Feldern (!) 
unbestelt, und zu den Gräueln dieses unnatürlichen Krieges sich im künf
tigen Jahre auch noch die Schrecken einer Hungersnoth gesellen sollen, 
wil (!) ich gar nicht untersuchen, ob sie zu ihrem Antrag eine Mission 
haben, oder blos im eigenen Nahmen sprechen, sondern neme (!) keinen 
Anstand zu erklären, dasz die Regierung, und Gesez (!) gebung Ungarns 
nichts sehnlicher wünscht, als diesem unnatürlichen Kriege friedlich ein 
Ende zu machen. —

Si (!) wissen dasz die Regierung diesen Krieg weder angefangen noch 
dazu Ursache gegeben hat.

Das Volk Ungarns, und seiner Nebenländer war durch die Wiener
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AVillkürherschaft geknechtet Jahrhunderte lang. Wir haben es frei gemacht, 
Laben es an allen Rechten und Freiheiten gleich betheiligt, ohne Unter
schied der Sprache, und Religion. —

Und das Volk jener Gegenden — es ist beispiellos in der Geschichte, 
—  dasz die Knechtschaft geduldig ertragen — hat sich selbst mörderisch 
jgegen die Freiheit, gegen ihre eigene Freiheit empört.

Ihre Kirche, ihre Sprache war durch das Wiener System unterdrückt; 
der Grentzer war deutsch regierter Knecht, in seinem eigenem Lande; 
das neue Gesettz (!) hat ihre Kirche, ihre Sprache in Schutz genommen, 
wie solche noch nie berechtigt, und geschützt waren, die Regierung hat 
-die Gränczer (!) von jedem drückenden Joche befreit, und sie zu gleich 
"berechtigten Statsbürgern gemacht. Und die jenigen, die die Unterdrü
ckung geduldig ertragen, haben uns die Wohlthaten unserer Bruderliebe 
mit Mord, Brand, und Verheerung vergolten. —

Und aus welchem Grunde alles das? damit die verjagten Unterdrü
cker des Volkes sich an dem Anblick weiden können, wie sich die Brü
der gegenseitig morden, um auf den Trümmern der neu errungenen Frei
heit sich selbst wieder das alte Joch der Knechtschaft aufzulegen. —

Es ist grässlich, es ist unerhört! und der Lohn für so viel grausames 
Unglück! Man sehe nach Wien, dort wird man sehen was auf das Volk 
wartet, wenn die Reaction siegen sollte?

Aber es wird, es kann nicht siegen. Das freie kräftige Ungarland, das 
man unvorbereitet mit beispiellosem Verrat umstrickt, auf 9 Seiten mit 
Krieg überzogen hat, steht mit jedem Tage kräftiger, gerüsteter da, ge
stützt auf Gott, und sein heiliges Recht, erstehen ihm jeden Tag neue 
Legionen freiheitsglühender Köppfer (!). Noch ein paar Wochen, und es 
stehen 2 0 .0 0 0  Helden auf dem Schlachtfelde für Freiheit, und Gesettz.

Wehe dann, tausendfaches Wehe über diejenigen, die Gottes Rache 
auf sich heraufbeschworen. —

Schon geht der Heldenmuth des in innersten Herzes durch so viel 
Undank, und Verrath tief gekränkten Ungarns in Erbitterung über. Schon 
ist es kaum zu zügeln, damit sein rächender Arm nicht zum Vernich
tungskrieg übergeht. — Welch namenloses Unglück steht dann bevor! —

Wir wollen dieses Unglück abwenden, wenn das irre geleitete Volk 
jzur Vernunft wiederkehrt, ja im Gefühle unserer Kraft ist die Regierung 
Ungarns selbst bereit darauf zu achten, dasz diejenigen Wünsche, des 
im Aufruhr begriffenen Volkes, die mit staatsrechtlicher Einheit der unga
rischen Krone vereinbar sind, erfüllt werden, damit nur diesem unnatür
lichen Bürger-Kriege Einhalt geschehe. —

Und darum ermächtige ich sie, ermächtige jedermann, der in Empör
ung begriffenen Völkern der Militäir Gränze Slavoniens, des Banats, und 
des Bácser Comitats zu sagen, und zu versichern, das die ungarische 
Regierung dem Gesetze Gottes folgend, welches Vergebung und Menschen
liebe befiehlt, noch immer gerne die Hand groszmüthig zum Frieden reicht, 
und unter gehöriger Garantie, der Ruhe, und des Gehorsams, gegen das 
Gesetz selbst folgende Ingeständnisse zu gewähren sich bereit erklärt. —

1. Allgemeine Amnestie ohne Ausnahme.
2. Gleiche Berechtigung an allen Rechten und Freiheiten, wie es das 

durch den König sanctionierte Gesetz v. März 1848. gewährt, —
3. Den Bürgern Ungarns, und seiner Nebenländer, so wie der Mili- 

taire-Bezirke soll ihre Nationalität, und der freie Gebrauch ihrer Sprache 
in Kirche, Schule, und ihrem Gemeindeleben gewährleistet werden.

4. Namentlich sollen die Matrikeln in ihrer Sprache geführt werden 
dürfen, sie sollen an die Regierung, und an die Behörden ihre Eingaben 
in ihrer Sprache thun, und darauf auch in ähnlichen Bescheid empfangen, 
.die Gesettze (!) sollen auch in ihrer Sprache publicirt, und die Corres-

3*
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pondcnz der Regierung an die Behörden Slavoniens, soll neben der unga
rischen Sprache auch in Slavonischer geführt werden. —

5 . Ihre Kirche soll den Schutz und Unterstützung des Staates gleich
berechtigt gemessen, sie sollen ihre kirchlichen und Schul-Angelegenhei- 
ten auf ihren jährlichen Congressen frei regeln, und administriren, sollen 
dort durch freie Wahl, sich Patriarchen wählen, den die Regierung 
bestättigen (!), ihn sein (!) Würde gemäsz in Ehren halten, und auf dem 
Reichstage ihm den Sitz gleich nach dem Fürsten Prímás des Landes 
anweisen wird. —

6 . In Berücksichtigung der Petition des Serbischen Volkes wird die 
Regierung, und der Reichstag in Gnaden zugestehen, dasz für Slavonien 
und die slavonische Militair-Gränze ein besonderer Banus aus ihrer Mitte 
bestellt werde, mit den Befugnissen, wie sie der Banus von Croatien hat, 
und Sitz, und Stimme unter den Reichs Baronen auf dem Reichstage. —

7. Wollen die Grentzer, des Grentz Militair-Systems enthoben sein, 
ist die Regierung dazu geneigt, wollen sie selbes bei behalten, dann sind 
ihnen die Concessionen, die Regierung bereits publicirte, bekannt, wie 
Eigenthum des Bodens, Theilungsfreiheit, Freizügigkeit, freie Ausübung: 
vom Handel, Gewerbe, und Wissenschaft, Befreiung von Robott, vorzüg
liche Berücksichtigung ihrer eigenen Landes Söhne beim Avancement, 
Ermässigung des Salzpreises u. s. w.

Ich glaube dies ist doch hinlänglicher Beweis, das Ungarn sie nicht 
unterdrücken (!), vielmehr aufrichtig den Frieden will.

Will das arme verführte Volk diesen grossmüthigen Antrag annehmen, 
so möge es zum bevollmächtigten königl. Commissair Beöthy bevollmächtigte. 
Abgesandte schicken, es soll ein Waffenstillstand von 14 Tagen mit gegen
seitigen Geiseln abgeschlossen, um die Négociation der definitiven Pacifi
cation in seinen Einzelheiten, auf dieser Basis zu regeln, und die Con
vention auf dem Reichstage bekräftigen zu lassen. Kommt der Friede zu. 
statten, so will die Regierung gerne vom Staatswegen auch zum Wieder
aufbau der abgebrannten Dörfern behilflich sein.

Es ist dies das letzte Anerbieten der Grossmuth, der Menschenliebe* 
und der Verzeihung, entsprungen aus dem Gefühle des Schmerzens über 
so viel namenlosen Unglücks, das auf dem Volke lastet. Wird es nicht 
angenommen, wiegt bei dem Volke der Ehrgeitz der Aufwiegler mehr als 
die Freiheit, die Ruhe, das Glück, dann ist bei Gott Gnade, bei Menschen, 
nicht mehr, der Fluch eines Ausrottungs-Krieges falle auf das Haupt der
jenigen, die die dargebothene Friedenshand verschmäht. —

Ich sage Ihnen dies zum beliebigen Gebrauch, so, wie ich es jedem 
sagen werde, der es hören, und benuttzen (!) will. —

Utasítás.
lső. Mi után e bizotmány (!) már e részben nyilatkozom (!). Raies 

folyamodására, e részletes elő adást reá bizandónak nem véli, kinek fel 
adása nem lehet más, mint a főbbeket és a népet általában az egyességre 
birni, s elő készíteni.

2 Ezek a pontok, vagy bár mi pontok soha nem adandók a publicum 
elébe, mert az alku természetével ellenkezik mindent ki tárni, kivált mi 
után ők a követelők. Tehát a pontokat részletesen csak azon személlyel 
kel (!) tudatni, ki részünkről meg bizatik; p. o. jelenleg Beőthyvel, más
képen sehol a világon nem foly az alkudozás. —

3, Az egyes pontokat illetőleg, miképen az egész a föllebbiek szerént 
röviden, s a honvédelmi bizotmány nevében szerkezendő, úgy ahoz

hogy a népfaji nyelv, magyar ország szorosabb értelemben vett hatá
rain belöl a községi életen túl (a matriculát ide nem számítván) terjedjen*
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hogy az iskolai és egyházi ügyben a státus fel ügyelése fel ne tartas
sák — a bizotmány nem járulhat; — mert ha ezt el fogadjuk, úgy eddig 
is kár volt harczolnunk, —

A slavoniai Bán eszméje talán el-fogadandó, de ez, mint a leg vég- 
sőb (!) esetben el-fogadandó az alku folytában az utolsó stádiumban 
fogadtassék el. —

A többi pontok alapul szolgálhatnak a pacificatio meg kezdésére, — 
iolytathatása véget (!) Bőthy (!) az ő követeléseiket fel fogván terjesz
teni. —

Természetesen a jóvá hagyás a bizotmányt, és az ország gyüllést (!) 
illetvén. —

(1848—49. Iratok. Magyar Nemzeti Muzeum Levéltára).

II.

Törvény a nyelv viszonyról.
1849 168

jul. 28, ülés

Az országban levő különféle s görög szertartásu egyházra nézve, 
addig is, mig a kidolgozandó alkotmány szerkezetéhez képest, részletes 
intézkedés, törvényhozás utján, történnék: részint a haza nem magyar ajkú 
polgárainak bővebb megnyugtatására, részint a kormány ideiglenes ren
dezési intézkedésiben, utasításul, határozatképen kijelentik:

1. A magyar birodalom területén lakó minden népségek nemzeti sza
kad kifejlődése következőkben ezennel biztosittatik:

2 . Országlati, közigazgatási, törvénykezési, hadi ügyekben, mint dip
lomatikai nyelv a magyar használtatván, az országban divatozó minden 
más nyelvek használatára nézve kimondatik:

3. A községi tanácskozásokban mindenki akár magyar, akár anya
nyelvén szólhat; a jegyzőkönyv pedig a községben divatozó nyelvek közül 
azon nyelven fog vezettetni, mely szabad választás szerint megállapittatik.

4. A törvényhatósági mindenféle ülések tanácskozásaiban mind az, ki 
szólásra feljogosítva van, véleményét és szavazatát akár magyar akár 
anyanyelvén előadhatja. Mely törvényhatóságban valamely népfaj az ösz- 
ves lakosság számának felét túlhaladja, ott a jegyzőkönyv, ha kívántatik, 
annak nyelvén is szerkesztendő. — De a levelezések a nemzetgyűléssel, 
kormánnyal és minden más hatóságokkal mindig magyarul vezetendők.

5. Ha az esküdtszék vagy az első biróságu törvényszéknél a szóbeli 
eljárás behozatik a 2 ik pont alatt kimondott elv, ezen bíróságok előtti 
eljárásokra is kiterjesztetik.

6 . A mely nyelv községi nyelvül van megállapítva, azon községben a 
nemzetőrök ugyanazon nyelven fognak vezényeltetni,

7. Az elemi tanodákban tanítási nyelvül mindig a községi, vagy ille
tőleg az egyházi nyelv fog használtatni.

8 . Az egyházközségnek anyakönyvei és egyházi ügyei, az egyházbeli 
község anyanyelvén fognak vezettetni.

9. Folyamodványát mindenki anyanyelvén is bárhova beadhatja.
10 . A görög szertartásuak zsinata öszve hivatván, egyházi és tanodái 

ügyeikben, mint bármely más hitfelekezetbeliek, szabadon intézkedhetnek, 
püspökeiket szabadon választhatják, a román és szerb ajkúak egyházbeli 
egységének kérdése szintén e zsinatra bízatván.

11. A görög szertartásuak egyházai és tanodái mind azon kedvezmé
nyekben részesittetnek, melyek az álladalom által más vallásbelieknek 
meg fognak adatni.
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12 . Tanodái és egyházi alapítványaikat a görög szertartásnak kizá
rólag maguk kezelendik.

13. Számukra a budapesti egyetemnél külön hittankar fog felállittatni..
14. A hivatalokra s tisztségekre alkalmazás nyelv és vallás figyelembe 

vétele nélkül általában az érdem és képesség szerint fog történni.
15. A kormány felhatalmaztatik és illetőleg kötelességébe tétetik, ezen. 

elvek alapján foganatosítani illető rendeletéit és intézkedéseit.
16. A kormány felhatalmaztatik különösen a románok és ráczok elő

adandó jogszerű kivánataiknak eleget tenni, sérelmeiket orvosolni, ren
delet vagy a nemzetgyűlésen hozandó törvény által.

17. A kormány felhatalmaztatik, mind azoknak, kik az általa kitű
zendő idő alatt fegyvereiket letévén, megtérnek, és a függetlenségi esküt, 
leteszik, a nemzet nevében megbocsátani.

(Kossuth Lajos levéltára, 227, sz. Magyar Nemzeti Muzeum Levéltára),.

III.

Jancu Ábrahám levele Kossuth Lajos kormányzóhoz.

Campeai (?) 1849, augusztus 3.

,,Az egyesült aranybányai légiónak prefectusa Tekintetes Magyar- 
országi Kormányzónak.

Látván azon békeajánlatokot, mellyeket Balaszesku (sic! — Balcescu 
helyett) úr román emigratio ügynöke a' tisztelt magyarországi kormány 
részéről nekünk hozott, sajnálatunkat kell kifejeznünk afelett, hogy a 
jelen körülmények között nem alkudozhatunk a’ béke visszaállítása tár
gyában a' magyar testvérekkel, a körülmények, mellyekben vagyunk, igen 
válságosak lévén. A magyar haderő távozik és az orosz haderő közele
dik; azután igen nehéz és sok időt igénybe vesz a mig a népet a' vele- 
tekkeli testvériségre kioktatjuk, mindamellett, hogy megmutassuk test
véri érzelmeinket, mellyekkel viseltetünk a' magyar nemzet iránt, elhatá
roztuk magunkat, mindezen harczok alatt a magyar sereget illetőleg, sem
legesek maradni, őket meg nem támadván, és csak azon nem várt esetben, 
ha mi általuk támadtatnánk, magunkat megvédeni. Reméljük, hogy ezen 
semlegesség mind a' tisztelt magyar kormány részéről, mind hadseregeinek 
főnökei részéről tiszteltetni fog. — Campeai(?) aug. 3. 1849. Jancu prefect,“

(Másolat Kossuth Lajos titkárának, Vörös Antalnak gyűjteményében, 
1762, sz. Történelmi adatok 153—54. 1. Magyar Nemzeti Muzeum Levél
tára,)

Horváth Jenő_



Vegyesek — Divers

A nemzetiségi törvény a magyar parlament előtt 1861—1886. 

Das Nationalitätengesetz vor dem ungarischen Parlament, 1861—1868.

(Befejezés.)

A tárgyalás harmadik napján, november 26-án a törvényjavaslathoz 
Hunfalvy Pál szólott először hozzá. Példákat idéz, hogy Amerikában, 
Angliában, Poroszországban, Svájcban, Belgiumban hogyan oldották meg 
a nemzetiségi kérdést. A kisebbségi törvényjavaslattal szerinte vissza- 
ugranánk a középkorba. Épp ezért a központi bizottság javaslatát 
fogadja el.35 36

Hodossiu József szerint a központi bizottság javaslata a nem magyar 
nyelvű polgárokat arra kényszeríti, hogy tanulják meg a magyar nyelvet, 
ha hivatalképességgel akarnak bírni : e szerint tehát a régi nemesi okle
vél helyett most egy más privilégiumot akarnak : a magyar nyelvet. Pár
huzamot von a központi és a kisebbségi javaslatok között. A kisebbségi 
javaslatot fogadja el.30

Dapsy Vilmos37 üres padok előtt beszél és a gömöri rácság nevében 
kijelenti, hogy a központi bizottság javaslatát fogadja el. Utána Miletics 
Szvetozár hosszabb beszédben fejtegeti a kisebbségi álláspontot.38

— Mi a nemzetiség ? ugylátszik fölösleges volna fejtegetni azon nem
zetgyűlés előtt, melynek többsége azon nemzetből való, mely 1825-től 
fogva valóságos parlamentális és publicisztikai harcot kezdett meg nem
zetiségéért, és mely nemzetnek nagy fia, Nagy Pál, e harcot inaugurálta 
oly kifejezéssel, melyet minden nemzet arany betűkkel írhatna fel nem
zeti pályájának porondjára, és mely így hangzik: „Az elvesztett alkotmá
nyos szabadságot visszaszerezheti a nemzet kedvező körülmények között, 
de az elvesztett nemzetiséget soha többé.”

— De történik, hogy emberek és nemzetek ugyanazon eszmének más 
értelmet adnak, midőn saját zászlajókra írják, és mást, midőn azt az 
ellenkező zászlóra látják írva, hogy tehát ugyanazon eszmének kettős, 
gyakran egymással ellentétben álló jelentőséget tulajdonítanak. . .

— Pedig az jellemzi a mai kort, hogy a nemzetek arra törekszenek, 
miszerint nemzetiségöknek és nyelvöknek a politikai életben, az állami 
szervezetben jelentőséget szerezzenek.

— A több nemzetiségű államnál kell, hogy az minden nemzetiségek

35 Hunfalvy Pál beszéde: Napló XI. CCCXXV. ülés. 68.-71. o.
36 Hodossiu József beszéde : Napló XI. CCCXXV. ülés. 71.-74. o.
37 Dapsy Vilmos beszéde : Napló XI. CCCXXV. ülés. 74.-75. o.
38 Miletics Szvetozár beszéde: Napló XI. CCCXXV. ülés 75.-88. o.
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jellegét magán viselje, ha csak nem akarja, hogy a nemzetiségek elemeit 
feloldó elemekké tegye.

— Ezen jelleg két módon nyerhet politikai kifejezést : az állami foe- 
deratioban, ahol csak a törvényhozás és legfőbb adminisztráció állami joga 
lehet tárgya a nemzetiségek szerinti szervezésnek ; vagy az állami szer
vezet azon rétegében, mely nem vonatkozik az állami centrumra, hanem 
annak peripheriájára, a politikai, törvényhozási és más hasonló oly admi
nisztrációra, melynek közvetlenül a polgárokkal van dolga, melyre a pol
gárok közvetlenül befolynak, mely az úgynevezett önkormányzat körébe 
esik. Amott a nemzetiség állam jogi, itt pedig szorosabb értelemben poli
tikai kifejezést nyer.

— Magyarország azon állam, amelyben kell, hogy, mind a két jel
leg kifejezést nyerjen, ha a nemzetiségeket ki akarja elégíteni ; állam
jogi kifejezést, azon országok irányában, melyek mint olyanok, a szent 
koronához tartoznak, és szorosabb politikai kifejezést, a szűkebb Magyar- 
országban. Magyarországnak van történeti alapja is erre : első esetben 
Horvátországnak, Slavóniának, Dalmátiának és Erdélynek ország-autonó
miai viszonyában is, második esetben pedig a nemzetiségek tekintetében 
a municipiális szerkezet intézményében a szűkebb Magyarországban.

— Ez utóbbi a mi álláspontunk a nemzetiségi kérdés tekintetében a 
szűkebb Magyarországban.

— Ezen álláspontból kiindulván, kivánjuk mi a magyarországi nem
zetiségek részére :

— 1-ször, hogy a különféle nemzetek Magyarországban olyanokul 
elismertessenek ;

2 - szor, hogy azon tény, miszerint valamely municipiumban a lakósok 
vagy átalában vagy többségben egy nemzetből valók, mértékadó legyen a 
hivatalos nyelv és azon municipium jellege tekintetében:

3- szor, hogy a vegyes municipiumok a geográfiai és etnográfiai, 
valamint a közigazgatási lehetőségek tekintetbevételével a nemzetiségek 
szerint határoztassanak meg.

— „Kikerekítés !" Ez azon szörnyű szó, mellyel ellenfeleink a magyar 
nemzet közvéleményét izgatják, és mellyel a gyermekeket is a bölcsőben 
mintegy mumussal ijesztgetik. A „kikerekítés" mondják, kulcsa az ország 
szétdarabolásának. . .

— Én ellenkezőleg azt hiszem, hogy a megyék kikerekítése éppen 
ellenszer az ellen, hogy egész vidékeken ne támadjon azon törekvés, hogy 
nemzetiségök megmentése végett a határokon kívül, rokon nemzetekkel 
egyesüljenek és hogy ezáltal az államot feldarabolják ; hisz éppen akkor, 
midőn minden nemzetiség Magyarországban a municipiumokban megtalálja 
házikóját és erődjét, melyből nemzetiségét és az alkotmányos szabadsá
gát védheti, éppen akkor fog szilárdulni a kötelék, mely őket a közös 
hazához köti, és ez inkább vonzerő lesz a határokon kívüli nemzetekre 
nézve. . .

— Nemzetiségünk biztosítékául és Magyarország feldarabolásának 
ellenszeréül kivánjuk mi a megyék „nationalisatioját“, azaz, hogy a muni
cipiumok túlnyomó nemzetiségek jellegét nyerjék a kisebbség denationali- 
satioja nélkül, erre pedig a megyék kikerekítése csak corollárium, vagy 
jobban mondva modus applicationis.

— Azt vetik ellen, hogy a megyék kikerekítése által a kisebbség ki 
volna téve a többségnek, és hogy ezáltal nyomatnék ; de ha úgy volna, 
akkor ez állna azon megyékre is, melyekben mostani alakj ok mellett is 
többségek és kisebbségek vannak, úgy, hogy már is át kellene őket alakí
tani. A kikerekítésnek éppen az a célja, hogy a megyék a nemzetiségek 
szerint egyöntetüebbek legyenek, hogy igy az egyes nemzetiségek nemcsak 
tért nyerjenek a fejlődésre, hanem, hogy a súrlódásoknak is eleje vétes
sék, a hol pedig a kikerekítés után is kisebbségek maradnak, azok nem
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lesznek nyomhatok, egyrészt mivel javaslatunk is biztosítja nyelvüket, 
másrészt pedig, a többség tagjai nem birandnak semmi különös polgári és 
politikai jogokkal, hanem egész előnyük abban álland, hogy a többség 
nyelve lesz a hivatalos, a nélkül, hogy a jelentékeny kisebbség nyelve kt 
volna zárva, a mi bizonyára nem tartalmaz semmi igazságtalanságot sem, 
annál kevésbbé, mivel az egy oldalon kisebbségben levők nyelve más vidé
ken ugyanazon előnyt fogja élvezni, és minden többség, tekintettel saját 
nemzetiségének más vidéken levő kisebbségére, igazságos lesz a hivatal
nokok választásánál. . .

— . . .  Ha az arisztokrácia, mely nyolc századon át uralkodott, többet 
tett volna a magyar nemzetiség részére, és ha nem elégedett volna meg 
minden nemzetiségek plebs-e fölötti uralommal, ha a többi nemzetek a 
nemzeti öntudatlanságban a kultúra által meg lettek volna hódítva, és a 
magyar nemzetbe átolvasztva : most a nemzetiségekről többé szó sem 
volna. Most már későn van. A magyarok maguk is elismerik, hogy Magyar- 
ország nagy magyar értelemben nem volt, én pedig azt mondom, hogy ez 
értelemben nem is lehet és nem is lesz. Mondjuk ki tisztán, a magyaror
szági nemzetiségek, a románok, a szerbek és igy tovább, most már azért 
sem engedhetik meg, hogy tizenöt, és idővel húsz egész huszonöt millióból 
álló nagy magyar nemzet keletkezzék, mivel ez éppen az ő nemzetiségökre 
nézve a keleten veszélyes volna. Mi lehető egyensúlyt kivánunk a nemze
tek között keleten, mert ez az egyedüli alapja és biztosítéka minden a 
keleten levő nemzetek egyenjogúságának. Egy államférfiatok mondá, hogy 
a nemesség, mely többnyire magyar volt, nem más nemzetiségek kedvéért 
és javáért tette le kiváltságait a haza oltárán, hanem azért, hogy politika
ilag egy nagy magyar nemzetet teremtsen, mi pedig azt válaszoljuk, hogy 
azon árért, miszerint a magyarokkal csak mint egyének legyünk egyen
jogúak, nemzetiségünket fel nem áldozhatjuk. . . Mi akarjuk, mind az 
alkotmányos szabadságot, mind saját nemzetiségünket ; és Magyarország
nak csak az a jelentősége, azon „raison d'etre'’-je van, hogy nem csak az 
alkotmányos szabadságnak hanem a nemzetiségek egyenjogúságának, vala
mint a kisebb nemzeteknek a nagy nemzetek elleni véd paizsa legyen ; és 
ezen árért adjuk mi a magyar nemzetnek, vagy inkább a magyar nyelvnek, 
a központi előjogot ; de suprematiát vagy inkább exclusiv souverainitást 
soha sem . . .

Majd Kvassay László beszél.3® Szerinte tulajdonképpen csak nyelv
kérdésről van szó. A kisebbségi törvényjavaslat minden esetre Magyaror
szág feloszlásának csiráját foglalja magában úgy, hogy ha azt elfogadjuk, 
Magyarország felbomlása csak időkérdéssé válik. Tót választói azonban a 
közös haza és a köztük fennálló kapcsolatot semmi tekintetben sem 
óhajtják lazábbá tenni, mert őket geográfiai fekvésük, anyagi és szellemi 
értékük a magyarral egy erős államot képezni utalják. Visszautasítja azt 
a vádat, mintha a magyarság erőszakosan magyarosítana. Deák javaslatát 
fogadja el.

Wlád Alajos az oláhság múltjára utal, akik szerinte már a magyarok 
bejövetelekor önálló állami életet éltek Erdélyben és a Bánságban. 
Ismerteti az oláh nemzetiségi törekvéseket és visszautasítja azt a vádat, 
mintha ők a reákciót szolgálták volna. A most tárgyalt törvényjavaslatok 
egyike sem elégíti ki mindkét félt, mert fogadtassék el ezen törvényjavas
latok bármelyike, egy sem fogja előidézni azon eredményt, mely az ország 
összes lakosainak érdekében kívánatos. Bírálja a központi bizottság és 
Deák javaslatát. A kisebbségi javaslatot fogadja el.39 40

Stefánidesz Henrik elfogadja a bizottsági javaslatot. Ha a kisebbségi

39 Kvassay László beszéde : Napló XL CCCXXV. ülés. 88.-90, o.
40 Wlád Alajos beszéde: Napló XI. CCCXXV. ülés. 90.-94. o.
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javaslat pártolóit igazi hazaszeretet vezetné, nem hozták volna ide javas
lataikat. Magyarország integritását oly ereklyének tartja, amelyet még 
ideáliter, papiron sem lehet felbontani.41

A tárgyalás negyedik napján, november 27-én, Mihályi Péter volt az 
első szónok. A nemzetiségek kielégítése nem lehet egyéb, mint gyakorlati 
alkalmazása azon jogegyenlőség elvének, mely az 1848-iki törvények által 
életbe léptetett. Ezt a kisebbségi javaslat utján tartja elérhetőnek.42

Justh József: Kik Magyarországot egységes, erős államnak kívánják, 
azok nem bonthatják fel nemzetiségi területekre, mert ha van valamely 
nemzetnek területe, lobogója, országgyűlése, — mert a congressus való
színűleg ki fogja magát nőni országgyűléssé, — akkor én azt hiszem, hogy 
Magyarországnak nem is kell várni arra, hogy kívülről jöjjenek a veszé
lyek, mert belülről szétdaraboltatnék. A többségi javaslatot fogadja el.43

Rannicher Jakab párhuzamot von a vallás és a nemzetiségi szabadság, 
között. Önkormányzati alapon képzeli a kérdés megoldását. Kéri, hogy a 
törvényjavaslat hatálya ne terjedjen ki Erdélyre, mert különben nem tud 
hozzájárulni.44

Madocsányi Pál hosszabban fejtegeti a negyvennyolcas törvények létre 
jövetelét és külföldi példákat hoz fel a nemzetiségi kérdés megoldására. 
Foglalkozik a szerbek karlóczai határozatával és végül kijelenti, hogy 
Deák javaslatához csatlakozik.45 46

Román Sándor45 azt vitatja, hogy az erdélyi unió csak a románok el
nyomására alakult. Majd azt mondja, hogy ha a dualizmus nem a föderá
cióhoz vezető első lépés, akkor az minden bizonnyal az összes birodalom 
felbomlására vezető utolsó lépés, mert a kettős centralizáció súlya alatt 
görnyedező elégületlen népek renitenciája magában rejti a végfeloszlás 
csiráját. Deák javaslata nem egyéb, természetes kifolyása a dualista cen
tralizációnak és pedig rideg centralizációnak. A javaslat valóságos politi
kai szemfényvesztés: mert a cim a nemzeti egyenjogúságról szól, a szaka
szok pedig nem tesznek egyebet, mint a magyar nyelvnek állam nyelv cím 
alatti korlátlan uralmát állapítják meg, sőt annak behozatalát elrendelik 
oda is, ahol eddig nem volt, tudniillik az egyházi ügyekbe. E javaslat el
törli az országban levő nemzeteket, melyek azonban a reájok oktrojált 
halálííéletre, mindmegannyi eleven felkiáltójel, azt fogják felelni, a mit 
Galilei felelt a pápai inquisitoroknak: ,,Eppur si muove!“ Itt vagyunk» 
élünk!

— Azt óhajtanám, hogy az országgyűlés határozza meg, hol végződik 
a közvetítő magyar nyelvnek, amelyet minden nemzetiség szívesen fogad 
el, az ő köre, hatása, hol kezdődik a nemzetiségi nyelveknek hatásköre. 
Ha ez jól lesz szabályozva, akkor kielégíti az ország nemzeteit. A kisebb
ségi törvényjavaslatot fogadja el.

Szilágyi István kivihetetlennek tartja a kisebbségi javaslatot. A Deák 
féle javaslatot fogadja el.47

Stojácskovics Sándor: A többségi javaslatoknak legsötétebb árnyoldala 
az, hogy a nemzetiségeket még azon kedvezményektől is megfosztják, 
melyeket azok eddigelé tényleg élveztek, Ennek igazolására összehason
lítja a rendelkezéseket a szerb privilégiumokkal. A szerb kérdést különben 
is külön tartja csak megoldhatónak. A kisebbségi javaslatot fogadja el*

41 Stefánidesz Henrik beszéde : Napló XI. CCCXXV. ülés. 94.-96. o,
42 Mihályi Péter beszéde: Napló XI. CCCXXVI. ülés. 98.-99, o.
43 Justh József beszéde: Napló XI. CCCXXVI. ülés. 99.-101, o.
44 Rannicher Jakab beszéde: Napló XI. CCCXXVI. ülés. 101.-104, o,
45 Madocsányi Pál beszéde: Napló XI. CCCXXVI. ülés 104.-108. o.
46 Román Sándor beszéde: Napló XI. CCCXXVI. ülés. 108.-112. o.
47 Szilágyi István beszéde : Napló XI. CCCXXVI. ülés. 112.-113. o.



mert „lehet, hogy a nemzeti kérdés elintézése által némely kedvenc véle
ménytől, századok szentesítette előítélettől örök időkre meg kell válni 
lehet, hogy bizonyos egyoldalú jognézetektől el kell szakadnunk, de 
mindez nem éri fel azon erőnek legkisebb részét sem, mely a kielégített- 
nemzetiségek tevékenységének és erélyének a haza érdeke körüli összpon
tosításából eredményeztetnék.“ 48

Kuba János eláll a szótól. Utána Babes Vince49 következik: Vissza
utasítja a vádat, mintha a nemzetiségi küzdelmek a reakció érdekében tör
téntek volna. Szerinte a nemzetiség a népnek felvilágosodott és nyilvános
ságban kifejezett szelleme. A nemzetiség önérzet, öntudat, mívelődés és 
szabadság kérdése lévén, múlhatatlanul szükséges, hogy törvény által mint 
ilyen elismertessék, s biztosíttassék, maga a közhaza érdekében, mert a 
nemzetiségek a haza alkotó részei lévén, elismerésök, s biztosításuk által 
a haza öntudata, művelődése, szabadsága biztosíttatik.

— „Méltóztassék nekünk olyan nemzetiségi jogokat, olyan nyelvi tör
vényeket adni, mint a cseheknek vannak Csehországban és hódolni fogunk 
liberálizmusuk előtt.” Vitatja a kisebbségi javaslat előnyeit a központi 
bizottságéval szemben, a hivatalnokok kinevezési arányával kapcsolatosan 
utal arra, hogy századok óta fő gravamene volt az országnak, hogy idegen 
hivatalnokok alkalmaztattak a kormány által. „Nem állítom ugyan, hogy 
a magyar születésű tisztviselő a nem magyar nép irányában idegen, de 
amennyiben ezen néppel érintkeznie kell s nyelvét nem tudja, mégis csak 
idegennek tekinthetik."

— Azt mondják, hogy nem lehet nemzetiségi adminisztrationális kerü
leteket vagy megyéket, általában nem lehet a nemzeti jogosultságot oly 
mértékben elismerni és megengedni, a mely mértékben követeli azt a 
kisebbség javaslata : mert ha az megengedtetnék — maholnap kedvező 
alkalommal meglehet, hogy egészen elválnának a nem magyar nemzetüek 
a hazától. Ugyan kérem, érv ez ? Hiszen, ha tartani kell és lehet ily  
veszélytől, a kielégített nemzetiségek részéről, hát mit várjunk azután a 
kinemeiégített, az elégületlen nemzetiségektől ? Én azt gondolom, ha vala
kinek oka van ilyesmitől tartani, éppen ezen okból ki kellene elégíteni 
a hazai nemzetiségeket. A kisebbségi javaslatot fogadja el.

Czorda Bódog:50 Vannak e hazában kisebb és nagyobb nemzetiségek,, 
melyek a nemzetiségi tanokat és aspirációkat teljességgel nem pártolják, 
melyek valamint múltjuk dicsőségét, úgy jövőjük boldogságát egyesegye- 
dül a magyar államban keresik és találják s ennélfogva perhorreskálják a 
nemzetiségi kérdésnek olyatén megoldását, milyen a nemzetiségi bizott
ság kisebbségének javaslatában van. Ilyen nemzetiség többek között az 
alvidéki dalmaták, máskép bunyeváczok. Ők a kisebbségi javaslat szerkesz
tőinek csak elismeréssel fogadják azon eljárását, hogy őket az „országos 
nemzetek sorából kihagyták : de tiltakoznának ünnepélyesen az ellen, ha 
őket más egyébnek akarnák tekinteni, mint nép-fajul dalmatáknak, nem
zetül magyarnak : a mint hogy tiltakoznak is minden alkalommal a néme
lyek által használni szeretett elnevezés ellen : „katholikus szerb”. E nép
fajnak emlékében most is él a Vojvodina középkorszaka, amidőn alkalma 
volt 12 éven át súlyosan tapasztalni és érezni, mit tesz az, elszakítva lenni 
még a nem szabad hazától is és midőn ezen népfajnak volt bátorsága^ 
mert kötelességének tartotta, az abszolutizmus vaspálcája alatt is szót 
emelni Magyarország integritásának s alkotmányának helyreállításáért.

— Magyarország nem conföderált, hanem egységes állam; s ha most

48 Stojacskovics Sándor beszéde : Napló XI. CCCXXVI. ülés 113.- 
115. o.

49 Babes Vincze beszéde : Napló XI. CCCXXVI. ülés. 115.-119. o.
50 Czorda Bódog beszéde : Napló XI. CCCXXVI. ülés. 120.-121. o.



44

kellene az országot minden, a történeti jog mellőzésével új alapra épí
teni : föderátiv alapra mégsem szeretném építeni : mert ezen ország hatá
raiban és geográfiai fekvésében már maga a természet egy egységes állam 
számára jelölt ki helyet : és követte a természetnek ezen ujj mutatását az 
ezredéves történet oly következetesen, hogy a magyar állam, bár többször 
majd nagyobbodott, majd csökkent határaiban, mégis mindég mintegy 
természetes medrébe, visszatért eredeti határai közé.

— Meggyőződésem, hogy ez ország népei csak addig fognak egységes 
államot maradandónak képezni, mig egy politikai nemzet fogalmában lesz
nek egyesítve. Ha egyszer kimondjuk azt, hogy e hazában több politikai 
nemzet van s hogy az állam több nemzet szövetségén alapul: akkor nem 
fogjuk megtagadni azt sem, hogy a nemzetek magokat minél önállóbban 
érvényesíthessék. Követelni fogják a politikai nemzet, az államiság attri
bútumait, követelni fognak, mint a karloviczi szerb kongresszus, külön 
kerületet, mondván : „nemzet territórium nélkül üres fogalom", követelni 
fognak a törvényhozásban külön collektiv népképviseletet, mondván : „mi 
a legfőbb államhatalomnak nem mint egyes honpolgárai, hanem mint 
országos nemzet vagyunk részesei“, követelni fognak előbb külön osztályo
kat a minisztériumban, azután külön minisztériumot, mondván: „nemze
tet nemzeti szerkezet illet meg fent és lent", végre követelni fognak kü
lön nemzeti hadsereget, mondván: „nemzeti hadsereg nélkül nincs garantia". 
így fognának alakulni státusok a státusban, s itt még meg nem állapod
nék a dolog . . . Mivel a hazai nemzetiségek az ország határain túl köz
vetlen szomszédságunkban fajrokonokkal is bírnak, odatörekednek majd, 
hogy kerületüket amazokéval egyesítsék. így törnék darabokra szét az 
ezredéves magyar állam, a logika törvényeinél fogva, melyek erősebbek az 
afféle törvényes clausuláknál : „az államterület épsége, politikai egysége 
korlátái között."

— Hogy ez ország, melyet hazánknak nevezünk, egységes állam 
legyen, ez európai érdek: mert egy laza kapcsokkal összefűzött, a fel
oszlás magvát magában hordó állam-konföderáció nem lenne képes az 
európai egyensúlyt, a civilizátio és szabadság érdekeit szolgálni. Ugyan
is bizonyosnak tartom, hogy a hat nemzet szövetségére alapitott államban 
mindegyik nemzetiség egész tetterejét azon törekvés fogná igénybe venni, 
hogy magát az államban minnél önállóbban érvényesítse : egymástól tért 
foglalni, nem a civilisatió és szabadság érdekeit szolgálni volna főcéljuk a 
nemzeteknek.

— A törvényhatósági területeknek nemzetiség szerinti kikerekítése 
annyi volna, mint elkészíteni a kereteket a magyar államtól elszakítandó 
részek számára. A Deák féle javaslatot fogadja el.

Varga Flórián : A többségi javaslat a nem magyar ajkú népek halá
lát célozza, de tart tőle, hogy beteljesedik az a közmondás : aki másnak 
vermet ás, maga esik bele. A kisebbségi javaslatot fogadja el.61 Utána 
Bánó Miklós eláll a szótól. Bochetielu Sándor szerint a központi javas
lat megtagadja mindazokat az elveket, amiket 1861-ben az akkori ország- 
gyűlésen vallottak. Példákat hoz fel, hogy a románság nem kívánta a 
szabadságharc alatt az oroszok behívását, és azt igazolja, hogy a nemzeti
ségi törekvések a nemzetek véréből indultak ki és az elnyomatásból szü
lettek. A kisebbségi javaslatot fogadja el.52 Antalffy Károly eláll a szótól. 
Puskariu János a kisebbségi javaslatot fogadja el.

Papp Simon: Mikor 1844-ben hivatalos nyelvül a latin helyébe a 
magyar lépett, „e határozatot a hon népei oly lelkesedéssel fogadták, hogy

81 Varga Flórián beszéde : Napló XI. CCCXXVI. ülés. 121.-122, o.
52 Bochetielu Sándor beszéde: Napló XI. CCCXXVI. ülés. 122.-

124. o.
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elkezdve a mágnási palotáktól, hova az elkorcsosulás, az idegen szoká
sok és nyelvek már-már befészkelődtek, az utolsó szegény kunyhóig fel
villanyozva a korszellemtől, nemcsak egyes családi körökben vetélkedve 
szivárogtatták be a honi szokást, jellemet, nyelvet, de az egyháziakban is 
kezdték az állam nyelvét használni, sőt az egyházi könyveket is magyar 
nyelvre fordítani.“ De a negyvennyolcas események elkedvetlenedést okoz
tak. Részletesen felsorolja a nemzetiségek kívánságait, főleg az iskolaügy
ben, hangoztatva, hogy igenis szükség van a magyar nyelv tanulására. 
,,Mert a nyelv olyan kapocs, amely által nemcsak az ösmeretlenek leg
könnyebben ösmerkedhetnek, hanem az ellenségek is kibékülnek és nem 
vetnek farkasszemet egymásra, hogy ki-ki a másik nyelvén ócsárolja a 
másiknak faját, nemzetiségét . . . Szükségünk van tehát egy bizonyos 
közös nyelvre, mely minket összefűzzön és tesvérekké varázsoljon . . . e 
közös nyelvet pedig, mig e hazát magyar hazának ösmerjük, egyedül az 
áilam nyelvében találom." Hosszan foglalkozik ezután a kisebbségi tör
vényjavaslat követeléseivel, melyeket nem tart elfogadhatóknak, majd a 
máramarosi viszonyok ismertetése után kijelenti, hogy „azon nemzetiség, 
mely ma nemzetiségi kiilönzésre törekszik, holnap végelszakadásra fog 
törekedni; és az oly nemzetiséget nemhogy ez országgyűlés képes lenne 
megnyugtatni, de talán az Isten sem."63

Az utolsó tárgyalási napon, november 28-án, az első szónok Papp 
Zsigmond volt. Rámutat, hogy 1848 előtt a politikai nemzetet a nemesi osz
tály képezte. Az átalakulás után, ha a politikai nemzetről van szó, akkor 
azon az egész Magyarország lakosságát kell érteni, egészen és egyenként 
és nem kiváltságosán egyet, a magyart. A kormányzati nyelv legyen a 
magyar, de csak felülről lefelé, nem pedig alulról felfelé is. Nyelvkérdés 
valójában csak a megyéknél és a községeknél lehet, A kisebbségi javas
latot pártolja.53 54

Tisza Kálmán foglalkozva azzal a ténnyel, hogy a reakció és a nemze
tiségek egyek voltak, mikor eygütthaladtak, megállapítja, hogy szövetsé
gükből „mindegyikre csak kárhozat következett : a hatalom kénytelen 
volt belátni, hogy maga ébresztett föl oly törekvéseket, oly óhajtásokat, 
melyek még létét is megsemmisüléssel fenyegették, s meggyőzhette 
a nemzetiségeket is, hogy az uj szövetségeknek eredménye nem egyébb, 
mint a Gleichbeknechtigung." Tagadja, hogy a központi törvényja
vaslat a magyar nyelvnek privilégiumot adna, mert hiszen kell, hogy annak 
nyelve legyen közvetítő nyelv, akit a szám, műveltség, vagyonosság és a 
történelmi múlt erre kijelölt. A javaslat tehát nem privilégiumot oszt, 
nem illetéktelen suprematiát mond ki, hanem egyszerűen konstatálja a 
helyzetet úgy, amint az most van. Azzal a váddal szemben, hogy a javas
lat a nemzetiségek halálát jelenti, utal arra, hogy csak néhány napja mon
dották ki, hogy az iskolában mindenki anyanyelvén oktattassék. Meg van 
győződve, hogy amely nemzetiségre nézve ilyen intézkedés dacára is fen- 
forog még az elhalás veszélye, az el fog halni, de nem azért, mert a tör
vények okozzák, hanem mert nincs meg benne a szükséges életerő.

— Határozottan hiszem és biztosan reményiem, hogy az e hazában 
levő különböző nemzetiségek mindegyikét ki fogja elégíteni e javaslat, 
mely megadja azon teljes szabadságot, mely a haza veszélyeztetése nélkül 
megadható.

— De ha ezen hitem és meggyőződésem dacára bármikor is elérkez
nék számomra azon szomorú perc, amelyben meg kellene győződnöm 
arról, hogy a haza nemzetiségei közül vannak olyanok, melyeket semmivel, 
ami e hazának jólétét nem veszélyezteti, kielégíteni nem lehet, őszintén

53

54
Papp Simon beszéde : Napló XL CCCXXVI. ülés. 125.-131. o.
Papp Zsigmond beszéde : Napló XI. CCCXXVII. ülés. 132,-135. o.
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bevallom, hogy az nem lenne indok rám nézve arra, hogy én azt, a mi 
által a haza veszélyeztetik, megadjam, és vérző szívvel, nehéz kebellel bár, 
de azt mondanám: lássuk tehát, ha igy kell lenni, e szegény, annyit 
szenvedett haza megbírja-e még egyszer saját hálátlan fiainak küzdelmét ? 
(Zajos helyeslés.) És ha kellene, a legrosszabb esetben kész volnék meg
halni e haza romjain, de azt, hogy ezért, hogy ezt más ne tehesse, én 
magam romboljam le hazámat, ezt tenni nem fogom soha.55 (Hosszas 
élénk helyeslés. Felkiáltások: Szavazzunk! Szavazzunk!)

Manojlovics Emil : Az alkotmánynak szabadelvűnek kell lenni nemze
t s é g i  tekintetben is, ha valóban boldogítani, végáldozatra kész polgáro
kat nevelni akar, s ezért nézetem szerint, végtelen csalódás a polgári és 
politikai szabadságtól mindent várni, ellenben a nemzetiségi érzületet tehe
tetlen múmiának tekinteni. Nem kell félni a megyék kikerekítésétől. A 
nyelveknek közéletbeni szabad használatát nem lehet hisztérikus reminis- 
centiák kedvéért megszorítani. A kisebbségi javaslatot pártolja és azt 
kívánja, hogy azon keményebb kifejezések, melyek az öt napon át tartó 
élénk vita közben, mindkét részről estek, örökké elfelejtve legyenek.

Horváth Lajos, Szelesztey  László, Lehoczky Egyed és Horváth Döme 
elállanak a szótól. Markos István: A magyar nemzet egy ezredéven keresz
tül soha nem tanúsította azt, hogy bármely nemzetiségre nyomást gyako
rolt volna. Nem találunk minden törvénykönyvünkben sehol csak egy betűt, 
csak egy szakaszt sem, mely azt tartalmazná, hogy eme, vagy ama jogot 
egyik, vagy másik nemzetiség azért, mert nemzetiség, nem élvezhette. 
Ismertette a negyvennyolc előtti jogállapotokat, és nemzetiségi törekvése
ket. A kisebbségi javaslatban nem talál olyant, ami őt meggyőzné, ezért 
Deák javaslatát fogadja el. Popovics-Desseanu János a központi bizottság 
javaslatát bírálja és védelmébe veszi a kisebbségi javaslatot, melyet meg
szavaz. Zmeskál Mór az árvamegyei tótság nevében elfogadja a központi 
bizottság javaslatát. Maniu Aurél: a nemzetiségi kérdés megoldása által 
Magyarország erőbbödését óhajtja. Visszautasítja, hogy a nemzetiségi 
képviselőket hazafiatlansággal vádolják. Rudnyánszky Flórián a bars- 
megyei tótok nevében elfogadja Deák javaslatát. Lang Gusztáv : Mig az 
unió kérdését meg nem oldjuk, egyik javaslatot sem szavazza meg. Siposs 
Ferenc Deák javaslatára adja szavazatát. Medán Endre : A két többségi 
javaslat a szabadelvűség és a nemzeti egyenjogúság címe alatt kimondja, 
hogy nincs nemzetiségi kérdés : Az egyik a sorok között, a másik pedig 
nyíltan azon tétel rendén, hogy Magyarországon csak egy politikai nem
zet van s ez a magyar. Ezen tételben a nem magyar nemzetiségek ellen 
irányzott elnemzetietlenítési politikát lát. Ezt pedig a leghazardabb és leg
veszélyesebb törekvésnek tartja. Igaz, hogy nagy nyereséggel kecsegtet, 
hogyha siker koronázza, de annál nagyobb vészt rejt méhében, ha rosszul 
üt ki.

— Hogy Magyarországban csak egy nemzet van, a magyar, az ki nem 
mondható, az engedmények, melyeket a nem magyar nyelvek használatára 
nézve tettek, csak címlegesek, és ezért a kisebbségi javaslatot fogadja el.

Ivacskovics György, Szontágh Pál, Thalabér Lajos, Andreánszky Bol
dizsár elállanak. Berzenczey László, mint erdélyi szólal fel ; a központi 
bizottság javaslatát fogadja el. Binder Mihály a szászok sérelmeit fejtegeti 
és bírálja a központi bizottság javaslatát. Maczelláriu Illés helyteleníti a 
nemzetiségi kérdés megoldását, mig az erdélyi problémát külön meg nem 
oldják. A kisebbségi javaslatot pártolja. Drotleít Tamás a kisebbségi 
javaslathoz csatlakozik. Popovics Zsigmond, Misics János hosszabb beszéd
ben ugyancsak a kisebbségi javaslatot szavazzák meg. Az utolsó szónok 
Papp Máté, aki ugyancsak a kisebbséghez csatlakozik.

55 Tisza Kálmán beszéde : Napló XL CCCXXVII. ülés. 135.-139. o.
58 Manojlovics Emil beszéde: Napló XI. CCCXXVII. ülés, 139.-143, o.
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A záróbeszédek során Mocsonyi Sándor válaszol a kisebbségi javaslat 
lámadóinak és beszédét azzal fejezi be, hogy ha a többség javaslatukat el 
is veti, „a kérdés ezáltal megoldva nem lesz, s azért csak azt az egyet 
kívánom, hogy ha ma nem is oldjuk meg a kérdést, adja Isten, hogy leg
alább oly körülmények s viszonyok között éljünk, hogy erre talán később, 
de még egyszer legyen alkalmunk, ne hogy más oldja meg a kérdést : mert 
ha más oldaná meg, e megoldás alkalmasint olyan lenne, mely sem azok
nak, kik velem egyértelemben nincsenek, sem saját elvtársainak megelége
désére nem lenne. Összehasonlíttatott sokszor a nemzetiségi kérdés a gor
diuszi csomóval. Isten mentsen meg attól, hogy találkozzék egy második 
Sándor, ki azt kardjával vágja szét.“

Deák Ferenc nem tartja szükségesnek újból megokolni indítványát, 
Eötvös József báró pedig bejelenti, hogy Deák javaslatát fogadja el. Az 
elnök ezután szavazásra teszi fel a kérdést. A központi bizottság javas
lata mellett nem áll fel senki. A kisebbségi javaslat szavazásánál névsze
rinti szavazást rendel el a nemzetiségi képviselők kérése, amikor is igen- 
mel szavazott huszonnégy, nemmel kétszázhatvanhét, távol volt száztizen
három képviselő. A Mocsonyi Sándor és társai által beadott törvényjavas
latot tehát a részletes tárgyalás alapjául nem fogadták el. Az elnöki enun- 
ciáció után a szélsőbaloldali román képviselők erre eltávoztak az ülés- 
ieremből. Ezután felállással nagy többséggel megszavazták Deák Ferenc 
törvényjavaslatát, amit a képviselők éljenzéssel vesznek tudomásul.

Másnap, november 29-én történik a nemzetiségi törvényjavaslat rész
letes tárgyalása, melynek elején Mocsonyi Sándor, majd Miletics Szveto- 
zár bejelentik, hogy a román és szerb képviselők nem vesznek részt a tár
gyalásban. Deák Ferenc távozásuk után szólásra emelkedik és visszauta
sítja, hogy egyes képviselők, mint nemzeti képviselők gerálhassák magu
kat. Ivacskovics György a szerb, Papp Simon pedig a többi román képvi
selő nevében vissza is utasítja az ülés eleji deklarátiót. A törvényjavaslat 
szakaszonkénti tárgyalásánál több felszólalás történik, azonban lényeges 
változtatást Deák Ferenc javaslatán nem eszközölnek. Az elnök a szaka
szok elfogadása után a végleges megszavazást december 1-re tűzi ki, ami
kor is azt felállással harmadszori felolvasásban is nagy többséggel elfo

gadják.

III.

Még ez nap átküldte a képviselőház a főrendiháznak a javaslatot,57 
ahol Cziráky János gróf azt indítványozza, hogy előbb a ház összessége 
vegye a javaslatot zárt tanácskozásban tárgyalás alá, mivel az „körülte
kintő óvatosságot igényel." Tomcsányi József békési főispán az úgy neve
zett „hármas bizottság“-hoz való áttételt indítványozza, amihez hozzá is 
járulnak.58 Ez a bizottság jelentését59 december 3-án nyújtja be és azt 
másnapra tűzik a napirendre.60

December 4-én61 a javaslathoz elsőnek Simor János hercegprímás szó
lalt hozzá, aki nem ellenezte ugyan a javaslatot, de elmaradását kívána
tosnak tartotta volna.

— Nem tartózkodom véleményemet kimondani, — kezdte felszólalá
sát — hogy e magas ház asztalára szerintem még eddig kényesebb tárgy 
nem tétetett, mint a jelen nemzetiségi törvényjavaslat. . .

57 Irományok: 275.-dik szám.
58 Az 1865-dik évi december 10-dikére hirdetett országgyűlés főrendi 

házának naplója. Pest. Atheneum. 1869. CXXVI. ülés. 550. o.
59 Irományok: 286.-dik szám.
60 CXXVIII. ülés. Napló: 580.-581. o.
81 CXXIX. ülés. Napló: 583. és köv. o.
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— Saját m egnyugtatásom ra kénytelen vagyok kimondani, m iszerint 
óhajtottam  volna, hogy az ország minden nem zetiségi törvény hozatalától 
m egkim éltessék,

—  A  magyar állam  fogalma s a magyar nyelv kizárólagos korm ány
zási joga egym ással elválaszthatatlan összefüggésben vannak; s bizonyos az, 
hogy az egyik a másik nélkül nem volna képes fennállani.

—  Mi a célja a jelen  törvényjavaslatnak ? Á llítólag M agyarország  
nem -m agyar ajkú népeinek m egnyugtatása.

—  Ez felséges cél, s hajlandó lennék e célra minden áldozatot hozni..
—  De hiszen a nem-magyar népfajok léte s állapot ja hazánkban tanú* 

sít ja, hogy ily  biztosításra nincsen szükségök ; azokat pedig, kik a nem zeti
ségi törvényt sürgetik, lehetetlen  kielégíteni, mert ők a magyar nem zettől o ly  
engedm ényeket követelnek, m elyekhez a magyar állam  saját létének s  
jövőjének kockáztatása nélkül nem járulhat. (H elyeslés.)

—  A  mi a nem -m agyar ajkú népeket az egyház, iskola és község terén  
m egilleti, m indazzal úgy is bírnak, s m indettől őket m egfosztani nem  
akarja senki. De mindennek biztosítására nem is volt szükséges törvényt 
hozni. A  mit pedig ezentúl kívánnak, az a magyar állam  a la p fe ltéte lé t  
tám adta meg, s az iránt alkura lépni nem lehet, nem szabad. (Élénk  
helyeslés.)

. . .  A  m ondottaknál fogva, ha a szőnyegen forgó törvényjavaslatot —  
a jelen  stádiumban —  már nem ellenzem  is, őszintén bevallom , hogy annak  
te ljes  lem aradását kivánatosbnak láttam  volna.

Masirievics Sám uel szerb patriarcha : A  nem zetiségi kérdés, m elynek  
szükséges és m éltányos m egoldása már országgyűlésünk részéről is ünne
pélyesen  elism ertetett, nem uj eszme, annak létezése hazánk határain b e lü l 
s azokon kívül is el van ismerve. Kutforrása pedig egyedül a népek é le 
téből ösztönszerüleg és szükségkép kifolyó jelenségekben keresendő.

—  Ezen eszm ének horderejét ismerve, jól tudom s m élyen érzem, hogy  
a szükséges egység és egyetem legesség tekintetéből s szem közt a felm e
rült kívánalm akkal, ezen kérdésnek sajátságos nehézségei vannak. De az: 
isteni gondviselésben bízva, m ely hazánk tágas határain belül több ajkú  
népet honosított, m ely létünkről m indeddig gondoskodott, a haza oltárán  
hozott közös áldozattal sok vihart elhárított, s országunkat megmentve, a  
népek történetét hazánk történetével egybeforrasztotta, hazánk s annak  
összes népei sorsa fe lett őrködött, meg vagyok győződve, hogy a viruló  
szebb jövő áldása m indnyájunkra ki fog terjedni, s hogy vezér-szerep ló  
hazánkfiai arra intézendő nagylelkű közrem űködése által, hogy ezen kér
dés m egoldásánál mind az, a mi az ország egységének, alaptörvényeinek s  
a korm ányzati főelvek sérelm e nélkül engedélyezhető, meg ne tagadtas- 
sék, a m utatkozó nehézségek is legyőzve lesznek.

—  Óhajtanám [azonban], ha a napirenden lévő törvényjavaslatban  
miután a magyar nyelv kitűnő állása  máris elegendőleg biztosítva vagyon, 
nem csupán egyéni, de nemzeti jogosultság eszm éje alapul elfogadva, 
m indazon m egszorítások, m elyeket a haza egysége s főkorm ányzati e lv e i  
szükségkép nem kívánnak, gondosan m ellőztettek  volna. . .

— A mi különösen a szerb nemzet jogait és igényeit illeti, melyek 
királyi váltság leveleken alapulnak, és mint történeti és törvényes igények 
is különös figyelmet érdemelnek és az 1861. évben tartott nemzeti con- 
gresszus határozataiba foglalva és kellőleg indokolva a magas trón és 
kormány oltalma alá terjesztettek : kötelességemet teljesítve ki kell nyi
latkoztatnom, hogy ezen igényeket a jelen törvény által sem érintve, sem 
kielégítve nem tekinthetem és e részben azon megnyugtató reményben 
élek, hogy ezen határozatok az 1861. évi országgyűlésünkhöz intézett leg
kegyelmesebb királyi leirat és a magas kormány nevében adott azon nyi
latkozat értelmében különös előterjesztés tárgyát képezendik.
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Pap-Szilágyi József nagyváradi püspök : Ha ezen törvényjavaslatnak  
tartalm át cím ével összehasonlítom , nem lehet tagadnom, hogy ezen tör
vényjavaslatnak címe az is lehetne : „A magyar nyelv és nem zetiség tár
gyában" és —  Cicero pro domo, charitas incipit ab ego —  én ezt rossz 
néven egyáltalában nem veszem  ; sőt m egvallom  ünnepélyesen, hogy  
Magyarországból egyszersmind Romániát, Szerbiát, Germaniát, Szláviát nem 
lehet csinálni. (H elyeslés) Bevallom , hogy M agyarország kiválólag a 
m agyarok hazája, (H elyeslés) és hogy ezt a földet az Isten a m agyarok
nak adta. (H elyeslés) De m időn ezt ünnepélyesen s őszintén bevallom , 
szintén bevallom  az igazságnál fogva azt is, hogy ezen országban a m agya
rokon kivül vannak más népek is, vannak nem zetiségek, m ely nem zetisé
gek és népek ,,jus civitatum "-ot kaptak és m elyekre nézve a magyar 
állam nak nem csak jogai, de kötelességei is vannak. (H elyeslés.)

—  A  magyar állam nak azon nem zetiségek iránti kötelessége pedig  
abban áll, hogy azon nem zetiségek s népek iránt, m elyek velünk együtt, 
a magyar nem zettel együtt az ország terheit viselik, minden időben 
egyesü lt erővel, a m agyarokkal azt védelm ezték, és mint tulajdon hazá- 
jokért mindenkor véröket ontották és fogják ezentúl is ontani, ezen nem
zetiségek iránt a hazának igazságosnak kell lenni. Ezen igazságosságot 
pedig abban találom , hogy nem csak élni kell őket hagyni mint nem zetisé
geket, hanem segíteni is kell őket, hogy nemzetiségöket kifejthessék. Erre 
nézve én üdvözlöm  ezen törvényjavaslatot, mint kezdem ényezést, oly kez
dem ényezést, m ely a nem zetiségek m egnyugtatására m éltán szolgálhat. 
(É ljenzés.)

Szápáry G yula gróf : . . . Vélem ényem  szerint sem azokat nem lehet 
kielégíten i, akik a magyar nyelv kizárólagos fenntartását óhajtják, sem  
azokat, akik a nem zetiségek szerint k ikerekített külön területekről ábrán
doznak, akik nem kívánnak egyenjogúságot, de külön szabadalm akra  
hivatkoznak. Kielégítő törvényt alkotni azok számára, a kik ezen merev 
ellentétben állítják fel ezen kérdést, nem lehet.

—  . . .  Nem akarom én azt mondani tehát, hogy ezen törvény m egsza
vazása által minden izgatásnak végkép eleje  vétetik  ; hanem ezen törvény- 
javaslat határt szab a különböző, egym ástól eltérő követeléseknek, k ije lö l 
egy határozott, biztos irányt, m elyen elérhetik céljokat azok, kik nem  
kívánnak túlságost, hanem a haza javára törekednek. Hogy nem csak a 
magyar részen, hanem a nem zetiségek részén is vannak o ly  felfogások, 
m elyeket ily  irányban kielégíten i képesek vagyunk, ezt már eddig is h it
tem, de ma erről örömmel meg is győződtem  a nagy-váradi püspök ur ő 
m éltósága nyilatkozatából. A  javaslatot elfogadja.

Wenckheim László báró: Észrevételem  van a törvénynek cime ellen .
—  N em zetiségek egyenjogúságáról szól, m ely azzal kezdődik, hogy  

midőn a magyar nem zetiséget, mint politikait, korm ányzásit, törvénykezé
sit, körülírja, tulajdonképen a magyar souverainitást, constatálja és proc
lamai ja : általában olyant mond, mi magától értetődik; pedig az egész  
törvényjavaslat csak a nyelv használatának szabályozását foglalja m agá
ban.

—  Helyesebbnek találtam volna, azt mondani: a nyelv használatának 
szabályozása.

—  Én különben is abban a vélem ényben vagyok, hogy a nem zetiségi 
kérdésnek m egoldható része specialis törvények által külön-külön m egol
dandó a községi, a m egyerendezési, a perrendtartási, népnevelési, törvé
nyes rendeletek által . . .

—  M indezeknél fogva tehát, mert M agyarországban más nem zetiséget 
a magyarnál el nem ismerek; mert a magyar nem zetiséget egy külön tör
vény által proclam álni szerintem  annyit tesz, mint kételkedni a magyar 
nem zetiségnek jogosultságában; mert a törvény címét ellenm ondásban lá 
tom  lenni a törvényben foglalt rendeletekkel; mert úgy vagyok m eggyő-
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ződve, hogy a nemzetiségi kérdést törvényesen meg nem lehet oldani : a 
törvényjavaslatot el nem fogadhatom, és igy kénytelen vagyok ellene 
szavazni.

Szőgyény László főispán : Az előttünk fekvő törvényjavaslat elfoga
dását részemről nem ellenzem, azon reményt fejezvén ki, hogy nem
magyar ajkú lakostársaink ebben ő irántok való igazságszeretetünk- és 
méltányosságunknak fényes zálogát találni, és ezen ország határain túl 
levő faj rokonaik gyarapodását s fejlődését legmelegebb rokonszenvünkkel 
kisérve, a mit ezeknek ottani állami létére nélkülözhetetlennek tartanak, 
ugyanazt minálunk a magyar állam erősítésére külállapotaink szilárdítá
sára és a magyar nemzet felvirágzására szintoly nélkülözhetetlennek és 
szükségesnek elismerni, és magok részéről nemcsak nem hátrálni, hanem 
őszintén, becsületesen és testvériesen előmozdítani fogják. (Élénk éljen
zés)

Tomcsányi József főispán: „Midőn az 1861 és 65-iki országgyűlés a 
nemzetiségi kérdés megoldását megigérte, hogy a nemzetiségi érdekeknek 
méltányos kielégítését fogja eszközölni, nem Ígérhetett egyebet, mint ami 
emberi erőből kitelik.

— Hogyan lehetne ezen kielégítést egyáltalában eszközölni, nem tudom; 
de, hogy ezen törvény nem fog minden részről kielégítőleg elismertetni, 
azt is merem állítani : mert hiszen ime, a szerb patriarcha ő excellentiája 
azt állítja, hogy az egyházak, a testületek nyelve ezen törvényben korlá- 
toltatik ; én pedig úgy tudom, hogy ezen törvénycikkben egyenesen meg 
van hagyva az egyházaknak joga és dispositiója a nyelvre nézve.

— Az is volt mondva, hogy nem-magyar egyének hivatalokra alkal
maztassanak. De hiszen ezen törvényjavaslat világosan mondja, hogy a 
képesség az alkalmazásnál főirányadó, de ezentúl mindenesetre méltó 
tekintet lesz arra, hogy minden hivatalnok, ki különböző nemzetiségekkel 
érintkezik, azon nyelvek birtokában legyen.

— De midőn ő excellenciája azt állítja, hogy a szerb nemzet jogai
nincsenek kielégítve, azt már valóban mélt. főrendek, megütközéssel kell 
venni. —

— Azon időben, — melyet az imént említettem, — midőn még a latin 
nyelv ellen küzdöttünk, akkor még azon egyének, kik idegen ajkúak vol
tak e hazában, magokat idegen ajkú polgártársaknak nevezték. Később 
ezt felváltotta a nemzetiség kifejezés, most pedig nemzetnek nevezik 
magokat, nemzetnek nevezi magát azon tömege az idegen ajkú polgártár
saknak e hazában. Én a nemzet attribútumainak tekintem azt, hogy a nem
zetnek legyen saját kormánya, és hogy ha azon nemzet alkotmányos is 
akar lenni, legyen saját alkotmánya. Én idegen ajkú polgártársaimat sze
retem, tisztelem és üdvözlöm, hanem azt gondolom, ők sem saját terület
tel, sem saját kormánnyal, sem saját alkotmánnyal nem bírhatnak, hanem 
ők bírnak magyar alkotmánnyal, magyar kormánnyal és a magyar szen
telt föld területének egy részével. (Helyeslés) Annálfogva én sem szerb, 
sem román nemzetet nem ismerek. (Helyeslés) Elismerem, hogy román 
nemzet van Rumániában és szerb nemzet van Szerbiában, és csak azt kívá
nom, hogy az ott lakók éppen oly lelkesedéssel és odaadással igyekezze
nek az alkotmányos elveket érvényesíteni és népeik szabadságát fenntar
tani, mint amilyennel a magyar nemzet itt ezt teszi és én csak szerencsét 
fogok hozzá kívánni és örülni fogok, ha minket szövetségeseiknek elfo
gadnak.

— De még azon óhajtást is kockáztatom, adja meg akár a román, 
akár a szerb nemzet csak egy ötödrészét annak, mi ezen törvényjavaslatban 
van, az ott lakó magyarok számára, és dicsérni fogom érte. (Helyeslés) 
De ők ennek tized részében sem részesülnek.

— Hanem, hogy még ez sem elég, mikor mi bizonyos hazafias áldoza
tokat hozunk, hogy kibékítsük a különböző elemeket, hogy ez csak kezde-
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ményezésnek tekintessék, és hogy akkor provocáljanak a szerb nemzet 
privilégiumaira : azt nem vártam volna. Én azon privilégiumokat bővebben 
-olvastam, de azt sehol sem találtam, hogy a magyar nyelv rovására a 
maga nyelvének használatát biztosította volna. Különben túl vagyunk azon 
időn, a hol a privilégium divatozott.

—Azt kérdem : hát a magyar nemességnek, hol van azon privilégiuma, 
melyet 1848-ban önként feláldozott a szabadságért ? (Helyeslés) Tehát 
csak a szerb nemzet az egyedüli, az, amely privilégiumát megtartsa, a 
többi lakosság mind föláldozza ? Ezt kérem legalább méltányosnak nem 
találom. (Helyeslés)

— Én tisztán megvallom, ezen törvényjavaslatot elfogadom ; de el
fogadom azon hazafiui resignatióval, mely nekem, és talán nem csak 
nekem, de talán sok másnak is nagy áldozatába kerül ; . . . elfogadom 
végre azon reményben, hogy idegenajkú polgártársaink, ha el jövend a 
küzdelem órája, méltányolni, becsülni fogják tudni azon hazafiui áldoza
tot, melyet mi most nekik hoztunk. (Helyeslés)

id. Rádai Gedeon gróf elfogadja a javaslatot, „erősen hiszi, hogy a 
haza más nemzetiségeit kielégiti és azáltal az egész magyar hazának bol
dogságát fogja eszközölni.

Ezután többséggel általánosságban elfogadták a javaslatot. A rész
letes tárgyalás során Pap-Szilágyi József nagyváradi román püspök kéri 
az I. §-nál: a kormányrendeleteket is adják ki a nemzetiségi nyelveken, 
nemcsak a törvényeket. Simor hercegprimás ezt ellenzi, mert a kormány- 
xendeletek a törvényhatóságokhoz mennek ki, ahol kell magyarul tudók
nak is lenni. A szakaszt aztán változatlanul fogadják el,

A második §-nál ugyancsak a váradi püspök indítványozza, hogy a 
jegyzőkönyvek vitelénél, ha a nemzetiségi nyelven való elkészítést is 
ldvánja a törvényhatóság egy ötödé, a jegyzőkönyv ne „vitethető", hanem 
„viendő" legyen : mert ha a törvény eredeti szövege marad meg, úgy hiába 
kívánja az egy ötöd, a többség vagy elfogadja, vagy nem, s az utóbbi eset
ben elesnek a tervezett kedvezéstől.

Szapáry Gyula gróf : Én ugyan óhajtottam volna, hogy ily czímű tör
vény soha törvénykönyvünkbe be ne iktattassék, mely alapját veti meg 
jogtalan igényeknek és számos csalódásoknak, és ámbár szükségesnek 
látom, hogy rendeztessék a nyelv kérdése hazánkban, hol oly sok ajkú 

népek laknak, melyeknek én különben minden tagját magyar embernek 
tartom, de kívánom, hogy ezen törvényjavaslat csakis a nyelv kérdésére 
szorítkozzék. Indítványozom tehát, hogy a nemzetiségi nyelven való jegyző
könyv vitelhez 2/s kivántassék.

Tomcsányi főispán elfogadja a váradi püspök indítványát, Ujfalussy 
Miklós főkapitány ellenben ellene szól. Ezután a II. szakaszt és utána a 
többit is hozzászólás nélkül egyhangúan elfogadják.

December 5-én Nyáry Gyula báró főrendiházi jegyző megjelenik a 
képvíselőházban és az elnöki szék elé állván jelenti, hogy a főrendiház 
elfogadta a nemzetiségi törvényjavaslatot és át is adja az erről szóló 
jegyzőkönyvi kivonatot. A Ház a jelentést tudomásul veszi.

Két nappal később, december 7-én, Andrássy Gyula gróf miniszterel
nök bejelenti a képviselőháznak, hogy Őfelsége a király a nemzetiségi 
javaslatot szentesítette és kéri a törvény kihirdetésének elrendelését. A 
képviselőház elnöke a Házban rögtön kihirdeti a törvényt,62 majd átküldi 
a főrendiháznak. December 7-én este fél 9 órakor tartott ülésben a szen
tesített törvényt63 itt is kihirdették.

62 Irományok: 449.-ik szám.
63 Irományok: 329.-ik szám.

4 *
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Az 1861.-i feliratban kifejezett ígéret tehát beváltatott. A régi nemes- 
liberálizmus elveit valló államférfiak ezzel a törvénnyel elmentek addig a 
pontig, meddig világnézetük és az ország és nemzet egységének ideálja 
nekik megengedte. A törvény végső rendelkezései a következők voltak :

Az állam nyelve a magyar. Az országgyűlés nyelve magyar, a törvé
nyek magyar nyelven alkottatnak, de az országban használatos többi 
nyelveken is hiteles fordításban kiadandók.

A törvényhatóságok jegyzőkönyvei magyarul vitetnek, de más nyelven 
is szerkeszthetők, ha a bizottsági tagok legalább egyötöde kívánja. A tör
vényhatóságok gyűlésein azok, akiknek anyanyelvűk nem a magyar, anya
nyelvükön szólhatnak. A törvényhatóságok az államkormányhoz intézett 
irataikban az állam hivatalos nyelve mellett hasábosán jegyzőkönyvi 
nyelvüket is használhatják. A törvényhatósági tisztviselők a községekkel, 
egyesületekkel, intézetekkel és magánosokkal szemben a lehetőségig azok 
nyelvét használják.

Az ország minden lakosa a bíróságnál minden olyan ügyben, amelyben 
ügyvéd közbejötté nem kötelező, anyanyelvűket használhatja. A felsőbb 
bíróságok nyelve azonban magyar.

Az egyházközségek anyakönyveik és ügyvitelük, valamint iskoláik 
tanítási nyelvét is maguk határozhatják meg. Az állam által állított tanin
tézetek nyelvét a közokatásügyi miniszter állapítja meg, de gondoskodni 
tartozik róla, hogy mindenki saját anyanyelvén is képezhesse magát egész 
addig, hol a magasabb akadémiai képzés kezdődik. Az egyetemi előadási 
nyelv a magyar, azonban az egyes nemzetiségek nyelve és irodalma szá
mára tanszékek állíttatnak.

A községi tisztviselők hivatalos ügyekben tartoznak a község nyelvét 
használni. A községi és egyházi gyűlésekben a szólás jogával bírók szaba
don használhatják anyanyelvűket. Minden honpolgár, község és egyház 
jogosítva van iskolát és más közművelődési vagy gazdasági intézetet állí
tani. Nemzetisége senkinek sem szolgálhat akadályul, hogy bármely hiva
talra vagy méltóságra emelkedhessék, sőt az államkormány gondoskodni 
fog, hogy a nemzetiségek közül vármegyei főispánok is neveztessenek ki.

Mi volt ezzel szemben a nemzetiségi képviselők kisebbségi javasla
tában ?

Az első szakasz kimondta volna, hogy Magyarország történeti orszá
gos „népségei“ : a magyarok, románok, szerbek, szlovákok, oroszok és 
németek egyenjogú országos nemzeteknek ismertetnek el, akiknek számára 
a nemzetiség és nyelv politikai egyenjogúsága az állam területi épségének 
és politikai egységének korlátái közt alaptörvényileg biztosíttatik.

Az egyes nemzeti jogosítványok szabályozásául a többségi elv szolgál : 
a vármegyéket, járásokat és választókerületeket úgy kell tehát kikerekí
teni, hogy azokban az egyes nemzetiségek abszolút, vagy legalább relativ 
többséget alkossanak. E kikerekített közigazgatási egységek területén a 
hivatalos nyelv a többségi nyelv. E nemzetek mindegyike kapjon arányosan 
helyet a felsőházban, a kormányban, a bíróságoknál és a törvényhatósági 
tisztikarokban. A magyar nyelv hivatalos nyelve a törvényhozásnak és a 
kormánynak, de a minisztériumhoz más nyelven beadott kérvényeket a 
beadvány nyelvén intézzék el. Az országgyűlésben a kisebbségi nemzetek 
képviselőinek joguk van saját nyelvükön is szólalni.

Az alsóbb hatóságok a felsőbb fórumokkal saját hivatalos nyelvükön 
érintkezhetnek, A hatóságokhoz mindenki saját anyanyelvén adhat bead
ványokat s az elintézést ugyanazon a nyelven kapja meg. A bíróságnál a 
perek a felek nyelvén intézteinek.

Minden nemzetnek joga, hogy tanintézeteket állíthasson, s hogy ezek-

IV.
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hez az állam vagyonából aránylagosan támogatást kapjon. Az összes nép-, 
közép- és felsőbb-iskolákban a tanítás nyelve az egyes nemzetek saját 
anyanyelve. Az egyetemeken a magyar jognak és törvényeknek előadására 
Tuilön nemzeti tanszékeket is kell szervezni. A meglevő állami közép- és 
ielsőbb iskolákban a tanitásnyelv a jövőben annak a lakosságnak a nyelve 
lesz, amely az illető iskola körzetén többségben él.

Mi a nagy ellentét a két felfogás között ? Az 1868 : XLIV. t.-c., mely 
ha formailag nem is, de tartalmilag sarkalatos alaptörvényünk, mindenek
előtt sietett a tényleges magyar szupremácia elvének megfogalmazására, 
megállapítva az oszthatatlan egységes politikai magyar nemzet létezését. 
Mivel azonban az országban többféle nyelvek divatoztak, csak hivatalos 
használatára nézve egyúttal az egyenjogúságot kimondotta. (Jellemző, 
hogy míg a mostani kisebbségi szerződésekben az anyanyelvnek a magán
életben, kereskedelemben, sajtóban való használatára is vannak rendelke
zések, addig a mi „nemzetiségi törvényünkében erre vonatkozólag nincs 
intézkedés, annyira magától értetődő szabadságjognak tekintették ezeket.) 
Nem ismerte el azonban a törvény sem az egyes nemzetiségi népcsoporto
kat közjogi testületeknek (nemzetnek), sem nem volt hajlandó számukra, 
mint ilyeneknek területi autonómiát (még municipiumokra lekerekítve 
sem) biztosítani.

Ami jogot tehát közigazgatási, igazságszolgáltatási közoktatási és 
egyházi téren a nem-magyar anyanyelvüeknek ez a törvény biztosított, azt a 
liberalizmus szellemében az egyénnek adta meg, s elismerhetjük alkotóik 
dicséretére, még mai szemmel is, valóban széles körben. Ezzel ellentétben 
a nemzetiségi képviselők törekvése az volt, hogy néptömegeiknek kollektív 
jogosítványokat szerezzenek, elismertessék azokat közjogi testületeknek s 
az általuk lakott többségi területeken a szuverénitás bizonyos fokú gya
korlását, mint „nemzetek“, maguknak követelték. Az egyes részére bizto
sítandó jogokat ők sem igen kívánták a megadottnál sokkal szélesebb 
keretekben, de ezeket viszont javaslatuk „nem az állampolgárok minden 
egyikét megillető jogegyenlőségből, hanem az egyes politikai nemzetekhez 
való tartozásból kívánta levezetni.64

Amig a magyarság e törvény megalkotása után liberálizmusától és 
nagylelkű „engedményeitől“ szinte megmámorosodva ünnepelte saját 
magát, politikai bölcseségét és előrelátását (?) és azt remélte, hogy ezzel 
a cselekedetével sikerült a maga számára biztosítani a nemzetiségek hatá
sos, együttműködő támogatását a nekilendült országépítő munkához, való
jában az ellenkezője történt, A nemzetiségek nem voltak megelégedve a 
törvény alapeszméjével, úgy vélték, hogy mikor ők lemondtak a nagyobb 
területi egységeken kívánt autonómiáról, ezzel szemben a magyarság alig 
engedett velük szemben „előjogaiból" ; egyrészük ezért duzzogva meg el
keseredve passzivitásba vonult, másrészük között pedig elkezdődött a saj
nálatos izgatás, minden magától értetődő visszahatásával.

Helyesen oldották-e meg tehát feladatukat törvényhozóink a 6 8 -as 
országgyűlésben? A felelet lényegét megtaláljuk már Eötvös József báró
nak A nemzetiségi kérdésről 1865-ben megjelent munkájában,65 mikor a 
következőkép gondolkodik :

— Tegyük fel, hogy mindaz eléretett, mit e nézet (magyar szupremá
cia) legtulzóbb pártolói kívánatosnak tartanak. Törvényhozás, melynek 
többsége az ország közügyeinek az elhatározásában korlátlan hatalommal 
bir ; közigazgatás, mely a legszigorúbb centralizáció elvei szerint rendez-

64 Eöttevényi Olivér: Nemzetiségi törvényünk és a kisebbségi szerződé
sek. (A Miskolci Jogakadémia Berzeviczy-emlékkönyvében.) Pécs, 1925.. 
13. o.

65 Id. m. 104. o.



54

tetett s hogy e törvényhozás majoritása a magyar nemzetiség szupremáci- 
ája mellett buzog, s a közigazgatás minden hatalmat, melyet a legtökéle
tesebb adminisztracionális gépezet kezébe ád, ezen érdekben használja, 
fel, s vájjon mit értünk el ? Elérhetjük, hogy a nemzetiségek szabad moz
gását a községben és megyében megakadályozván elnémítjuk a hangokat, 
melyek most némelyeket annyi félelemmel töltenek el ; elérhetjük, hogy 
az összes nevelést a kormány kezében összpontosítva, azt saját nyelvünk 
terjesztésére eszközül használhatjuk; de azt, hogy az országban létező 
különböző nemzetiségek egyéniségöknek öntudatát elveszítsék, hogy saját 
nemzetiségökért ne lelkesüljenek : azt ezen utón éppen úgy nem fogjuk 
elérni, mint mások, kik azt a magyar nemzetiség irányában ugyanezen 
eszközökkel megkísérelték, s az eredmény, melyre számolhatunk, csak 
abban áll, hogy e mozgalom, melyet közéletünk felszínéről leszorítánk, 
annál mélyebben gyakorolja hatását s azon ellentét, mely most a magyar 
nyelv ellen létezik, a magyar állam, a haza egysége elleni ellentétté vál
toznék által.

S valóban. Az a nagy hiány, ami a nemzetiségi törvényünkre kiáltóan 
jellemző, hogy t. i, nincs szankciója, idők múltával éreztette is hatását, 
mert bizony — kár s hiábavaló volna takargatnunk — nem egyszer s nern 
egy helyütt a végrehajtása bizony elég kívánni valót hagyott hátra. Míg 
tehát nemzetiségeink (vezetőikben) megtanulták nyelvünket, szívükben 
és politikai törekvéseikben a magyarság, sőt az ősi közös haza ellen for
dultak. Vitte, hajtotta, űzte ragadta őket a saját nemzetiségük nemzetté 
tételének vágya, ösztöne, akarata. Hogy ezt a rohanást esetleges közbeve
tett újabb engedményekkel meg lehetett volna talán állítani, az nem bizo
nyos. De hogy a 6 8 -as törvény alkotóinak az a hite és felfogása, hogy az 
egyéni jogkiterjesztés a nemzetiségi rétegeket a maguk egyedeiben a. 
magyarsághoz fogja kapcsolni, nem vált be, azt a bekövetkezett számunk
ra szomorú tények igazolták. S hogy mennyire csak a liberálizmus avult 
doktrínájához való ragaszkodás, nem pedig egy messzire előre tekintő, kon
cepciózus politikai prévoyance diktálta a törvény alkotóinak az alapelvek 
megállapítását, azt mutatja annak a meggondolásnak a figyelmen kívül 
hagyása is, hogy „hiszen a jogot, amit a törvényhozó mint egyénnek ad, a 
nemzetiségi állampolgárok, mint annak a nemzetiségnek a tagjai fogják 
alkalmazni s a gyakorlatban az egész csupán csak fikció marad. 
Az engedmények és jogok osztásánál ugyanis nem a törvényhozás intenci
ója a lényeges, hanem azoknak az intenciói, akik e jogokkal és engedmé
nyekkel élni fognak. " 66

Az „új Hungáriában" megint együtt leszünk majd : magyarok, néme
tek, tótok, oláhok, ruthének, szerbek , . .

— „Meg vagyok győződve afelől, — irta Világos után egy évtized
del Mocsáry Lajos, — hogy jövendőnk attól függ, tudunk-e jóra menni a 
velünk élő mindenféle nyelvű népekkel, meg tudunk-e velük élni békes
ségben és mégis szabadság és haladás tekintetében tűrhető állapotban. 
Eddigi eljárásunkkal e tekintetben a lehető legrosszabb hírnevet szerez
tük magunknak, annyi bizonyos. Megérdemeljük-e vagy nem ezen repu- 
tátiót, most nem akarom vitatni. Hibásak voltunk-e csakugyan, vagy sike
rült rágalmazóinknak hitelre találni, körülbelül egyre megy ; annyi két
ségen kívül áll, hogy a világnak nagy része azt hiszi, hogy nem bántunk 
jól más ajkú honosainkkal. Mihelyt újra mozoghatunk, a világ feszült 
figyelemmel fogja kisérni minden léptünket, mindenekfelett pedig azon

66 Réz Mihály: Nemzetiségi kérdés a politikai tudomány szempontjá
ból. („Huszadik Század“, 1918 évf. 1.-2 , szám).
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eljárásunkat, azon utat, melyen indulni fogunk a nemzetiségek kérdésé
ben. Legelső lépéseinknek ez úton véghetlen fontossága lesz sorsunkra 
nézve. Ha higgadtságot, eszélyt, valódi politikát fogunk mutatni e tekin
tetben, meg lesz nyerve részünkre a közvélemény : ha ellenben szenvedély, 
kisszerű czivakodás, és alapnélkül való követelés fog ismét, mint azelőtt 
e kérdésnél felülkerekedni, ha a világ azt látja, hogy mi nem felejtettünk 
semmit és nem tanultunk semmit : akkor majd eljönnek mások rendet 
csinálni, s kiveszik kezünkből [végleg] azon igen fontos szerepet, melyre 
kölönben hivatva vagyunk, tudniillik, mind saját magunk, mind egész 
keleti Európa sorsának elintézését. " 67

1918 és Trianon keserves tanulsága után tíz évvel mi pedig azt mond
juk, hogy amikor ma is büszkén emlékezünk rá, hogy az önrendelkezési 
jogát visszanyert, független magyar nemzet szuverén akaratának egyik 
legelső megnyilvánulásaként, önként és minden külső kényszer nélkül az 
ország nem-magyar anyanyelvű lakosai számára törvényt alkotott olyan 
jogosítványokkal, amelyeket a világ nagy aeropágja csak félévszázad múl
tán diktált elfogadandóknak a nemzeti kisebbségek javára a Páris kör
nyéki béke- s u. n. kisebbségi szerződésekben, akkor viszont a jövőre 
nézve leszámolunk azzal a megmásíthatatlan ténnyel, hogy a Kárpátok 
alatt velünk együtt más népek is laknak, kiket közös sors, apáik porladó 
csontja, a veríték, mely a megmunkált ősi rögre hull, ép úgy odakötnek e 
földhöz, mint jómagunkat itt a Tisza táján. Tisztán látjuk tehát, hogy itt 
a Duna medencében a nemzetiségi kérdést „megoldani" sem úgy, sem így 
nem lehet. Itt nem elég egy, még oly jó „nemzetiségi törvény" sem ; e föld 
ezeréves határain az új Hungária bástyáit úgy kell majd felhúznunk, hogy 
azon belül minden nép otthon érezze magát. Elismerem, az „egységes 
magyar politikai nemzet" álmodói követ dobhatnak ránk, de mi szent hit
tel valljuk, hogy ha újból sikerül eggyé kovácsolni ma széttépett fajunk 
és földünket, a magyar humusz mélyében rejlő s annyiszor megnyilatkozó 
titokzatos kohéziós erők s a jövendő századok újból közös munkája s 
küzdelmei e Duna tájnak eltörölhetelen karaktert adó magyarság számára 
igenlő választ fognak adatni a kölönböző népek részéről, valahányszor mi 
— vezetni hivatvák — békében és hadban magunk köré munkára vagy 
harcba fogjuk őket hívni, hogy barázdát bontsanak, vagy vért hullassanak 
ezen az ezeréves földön, mely századok verítéke és vére árán mindannyi
unké, kik itt élünk, legyünk magyarok, németek, tótok, oláhok, ruthének 
vagy szerbek — a Kárpátok alatt.

vitéz Nagy Iván

67 Mocsáry Lajos: Programm a nemzetiség és a nemzetiségek tárgyá
ban. (Pest, 1860. Ráth Mór)



A monarchia felbomlása.

I.

Utolsó kísérlet a Monarchia megmentésére.

A nagy magyar államférfi, Andrássy Gyula gróf, akinek nevéhez 
fűződnek a Habsburg-Monarchia utolsó kísérletei nemzetközi létének meg
mentésére, ma már a múlté. Ezek a sorok közéletünk e Sokratesének 
utolsó aktiv diplomáciai szerepét kívánják ismertetni, mely a legnehezebb 
viszonyok között is a legszebb reménységekkel kecsegtetett. A mostoha 
sors azonban nem engedte, hogy a Monarchiának s evvel együtt hazájá
nak megmentőjévé váljék.

Külpolitikánk uj iránya.
A bolgár front összeomlása után a Monarchia diplomáciai köreiben 

egyre inkább tért hódított a különbéke gondolata. Külpolitikánk uj irá
nyának főképviselője berni nagykövetségünk volt. Musulin nagykövet, De 
Veau ügyvivő és Skrzynski követségi tanácsos Bécsbe küldött jelentéseik
ben állandóan kiemelték az azonnali békekötés feltétlen szükségességét, 
hangsúlyozva egyszersmind azt is, hogy az ántánt-államoknak Németor
szág iránti hangulata a szövetségesünktől való elválásra kényszerítenek. 
Ismételten utaltak arra, hogy Németország helyzetét a svájci nagy béke
börzén kétségbeejtőnek tartják. A versaillesi legfőbb hadi tanács már 
véglegesen a császár és a Hohenzollernek trónfosztása mellett döntött. A 
német népre rendkívül szigorú béke vár. Lefegyverzése és megcsonkítása 
előrelátható. A dunai Monarchia Németország sorsát nem befolyásolhatja. 
Neki, mint ezt napról-napra, — természetesen a legnagyobb mértékben 
nem hivatalos formában — a francia, az angol s egyes semleges követ
ségek hangsúlyozzák, két ut között kell választania. Vagy szövetségese 
mellett kitartva, ennek elkerülhetetlen végső letörésében osztozik, vagy 
pedig a tizenkettedik órában a Németországtól való döntő elválás árán, 
megmenti magát a különben biztosan beálló végső pusztulástól.1

Az antant tervei.
Hogy ezen kapacitálások mennyiben írandók a Northcliffe-propa- 

ganda számlájára, az matematikai pontossággal ma még el nem dönt
hető. Minden okunk megvan azonban őszinteségük feltételezésére. Bár 
Wilson október 5-iki békeajánlatunkra adott válaszában kijelentette, nincs 
abban a helyzetben, hogy a jugoszlávok és cseh-szlovákok jogát eldöntse, 
mert erre maguk a népek hivatvák, de ez a hang még mindig élesen

1 Max Schwarte: Der grosse Krieg, Leipzig, 1921-1924. V. 625. 1.
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különbözött attól, amit az amerikai elnök Németországhoz intézett jegy
zékeiben használt. Ez utóbbiakban brutális kíméletlenséggel Vilmos 
császárra, mint a béke akadályára történt utalás, mig Károly királlyal 
szemben sehol az ellenséges külföldön nem volt hasonló szemrehányás 
hallható. Sőt ellenkezőleg, a nyugati hatalmak még egyáltalán nem adták 
te l a föderativ alapokon átszervezett Monarchia megmentésének gondo
latát. Tény, hogy az ántánt államok politikusai közül igen sokan voltak 
olyanok, kik a középeurópai viszonyok alapos ismeretében — a Mon
archia feldarabolásával feltétlenül beálló káoszt elkerülni akarták. A 
Clemenceau-hoz igen közelálló „Information” cimü francia lap még októ
ber elején is egy hosszabb cikk keretében tette vizsgálat tárgyává, hogy 
vájjon a tervezett cseh-szlovák és jugoszláv államok rendelkeznek-e az 
életképesség előfeltételeivel. A feltett kérdésre adott válasz határozottan 
negativ volt. És ezen újságcikket nem kisebb ember, mint Clemenceau 
természetes fia, a svájci francia nagykövet, Dutasta Pál játszotta jelentő
ségteljesen berni nagykövetségünk kezére. A „Gaulois” cimü párisi lap 
pedig 1918. október 21-iki számában az amerikai elnök október 18-iki 
jegyzékének a cseh emigráció általi interpretálásával szemben megálla
pította, hogy Wilson-tól távol áll a korona viselője és az egyes nemzeti
ségek közötti differenciák felidézésének szándéka, hanem csupán nem 
tartja illetékesnek magát a két faktor közti vita eldöntésére. Az ántánt 
kész ugyan beváltani a különböző nemzetiségeknek adott Ígéreteit, de 
uralkodójukkal folytatott tárgyalásaikat a legkevésbbé sem kívánja befo
lyásolni. S ebben nemcsak egy, a Monarchia iránt mindig jóindulattal 
viseltető lap magánvéleményét kell látnunk, hanem minden amellett szól, 
hogy a francia mértékadó körök ezen sajtóorgánumot, mint amely 
Ausztria-Magyarországgal szemben következetesen szimpátiával visel
tetett, használták fel arra, hogy felfogásukat a Monarchia népeinek tudo
mására hozzák. Ily körülmények között érthető, hogy a Monarchia 
„elnyomott népei” római kongresszusának a külföldi emigráns mozgal
mak vezérei által, október 15-ére tervezett megismétlését, a francia kor
mánynak állítólagos angol óhajra kifejezett határozott kívánságára, az 
utolsó pillanatban le kellett mondani. Benes a párisi cseh nemzeti tanács
nak ideiglenes cseh-szlovák kormánnyá való átalakítását, ami eredetileg 
a fehérhegyi csata évfordulójára, nov. 8 -ára volt tervbe véve ép ezért 
Masaryk előzetes megkérdezése nélkül, már október 14-én, szükségesnek 
tartotta nyélbe ütni.2

Nézetünk igazolására azonban még más adatokat is felsorakoztatha
tunk. Skrzynski követségi tanácsos pl. állandó összeköttetésben állt a 
francia nagykövetség titkárjával, Chateauneuf gróffal; Ez Dutasta nagy
követ megbízásából közölte vele, hogy Franciaországban erős ausztrofil 
irányzat létezik, melynek élén Pichon külügyminiszter, Briand, Berthelot, 
Tardieu, Dutasta, Denis Cochin s mások állanak. Valamennyien vezérei 
a francia politikai életnek. Londonban sem kívánják a Monarchia felda
rabolását és ilymódon egész Középeurópának a balkanizálását. Károly 
király iránt úgy a Themse, mint a Szajna partján nagy bizalommal visel
tetnek. De, ha a Monarchia a legrövidebb időn belül szét nem tépi az őt 
a német szövetséghez fűző láncokat, akkor menthetetlenül a biztos pusz
tulásba dől,3

Továbbá az október elején Bernbe küldött Chlumetzky Lipót báró
dnak szintén sikerült a svájci francia nagykövetséggel érintkezésbe lépnie, 
s több megbeszélést folytatnia Clemenceau és más francia tényezők bizal
masával, Bucher dr.-ral. A tanácskozások folyamán Chlumetzky megpen-

2 Benes: Der Aufstand der Nationen, Berlin 1928. 589-593. 1.
3 Benes id. m. 625-627. és Max Schwarte id. m. 625. 1.



58

ditette Ausztria-Magyarország föderativ átszervezésének gondolatát, mely 
alkalommal Bucher a francia nagykövetnek és kormánynak megbízásából' 
közölte az osztrák diplomatával, hogy Franciaország a lehető legszimpa- 
tikusabban fogadná a szóban forgó tervet és készséggel nyújtana támo
gatást a megvalósításához.4 Wilson válasza óta nyilvánvaló lett az 
osztrák-magyar kérdésben egyrészről a francia és angol, másrészről pedig 
az amerikai politika között tátongó ür s most — mondták a svájci tanács
adók — a Monarchia feladata, hogy az ántánt köreiben kétségtelenül fel
található barátait a Németországtól való döntő elválás által támogassa és 
számukat fokozza. A francia és angol kormánykörök azonban nem akarták 
a „világ döníőbirájának“ szerepére vágyó amerikai elnök hiúságát meg
sérteni, miért is kiemelték, hogy kezdeményező lépés részükről nem vár
ható, hanem forduljon a Ballplatz újabb jegyzékben Wilsonhoz, s ők a 
legteljesebb mértékben támogatni fogják békeakciónkaí.

Burián külügyminiszter ellenben nem volt hajlandó a felelősséget 
vállalni külpolitikánk uj irányáért, s ezért október 24-én Andrássy Gyula 
grófnak adta át helyét, Andrássy, a német szövetség nagynevű megterem
tőjének fia s az atyja által létesített kapcsolat eddigi tántoríthatatlan, 
lelkes barátja szintén csak súlyos lelkiküzdelmek után szánta el magát 
erre a lépésre. Emlékirataiban megtaláljuk mindazon rugókat, melyek őt 
e lépés megtételére késztették.

Andrássy lépésének lélektani okai

Sok és nagy ok követelte a német szövetségtől való elválást, A 
svájci hírek kétségtelenné tették, hogy az ántánt Németországgal s a vele 
tartó szövetségesekkel a legkegyetlenebbül fog elbánni. A megszállott 
belga, de különösen francia területnek elpusztítása kiapadhatatlan boszu- 
vágyat és olthatatlan gyűlöletet váltott ki ellenfeleink lelkében. Fel kel
lett merülni a kínzó aggodalomnak, hogy vájjon nem fogunk-e ezért mi 
is, ártatlanul bár, de keményen lakolni.

Ehhez járult még, hogy a háború folytatásával a németeknek sem 
használhattunk többé. Mit segíthet az egyik hulla a másikon? Végzetes 
önámitásnak kell tekintenünk azt a reményt, hogy összetartásunkkal és 
erőink kifejtésével még tisztességes békét érhettünk volna el. A további 
harcra való elszántságunk hangoztatása csak azt eredményezte volna, hogy 
az ántánt katonai pártjaira hallgatva, stratégiai felsőbbségének biztos 
tudatában az immár ellenállhatatlanná vált támadást folytassa, boszu- 
álló hangulatában országainkat végig pusztítsa s Bécsben és Budapestem 
diktálja a béke megsemmisítő feltételeit. A németeknek is csak úgy 
használhattunk, ha meggyőzzük őket a béke mielőbbi megkötésének fel
tétlen szükségeségéről még akkor is, ha ez a béke kedvezőtlen. A jövőre 
való tekintettel is érdeke volt szövetségesünknek, hogy a Monarchia 
magát megmentve az ántánhoz közelítsen és igy abba a helyzetbe kerül
jön, hogy később közvetíthessen Németország és ellenségei között.

Mindamellett Andrássy elhatározásának főoka ama hit volt, hogy a 
forradalom csak ily módon kerülhető el és ellenkező esetben az óhatat
lanul bekövetkező felfordulás a további sikeres ellentállást amugyis lehe
tetlenné teszi. A forradalmi hangulat főforrása ugyanis a békevágy volt 
s azon hit, hogy a németekkel együtt békét nem kapunk, mi pedig inkább 
készek vagyunk a teljesen reménytelenné vált küzdelmet szövetségesünk 
hibás számítása miatt utolsó csepp vérünkig folytatni és az egész orszá-

4 L. Werkmann báró „Der Zusammenbruch 1918“ c. cikk-sorozatának 
„Die letzten Hoffnungen gescheitert" c. cikkét a Neues Wiener Journal 
1924. aug. 17. számában.
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got feláldozni, mintsem a németektől elválva, sorsukra engedni őket.9
Az uj külügyminiszter már október első felében a diplomáciai hely

zetről való tájékozódás céljából Svájcba utazott. Itt azonban megtudta, 
hogy az ántánt államférfiai csak úgy hajlandók szóba állni vele, ha hiva
talos felhatalmazása van megegyezésre. Bernből visszatérve Andrássy 
tehát volt londoni nagykövetünknek, Mensdorff-Pouilly grófnak azon
nali Svájcba küldését kérte a királytól, hogy itt az osztrák gróf a 
Monarchia érdekeinek megóvása céljából érintkezésbe lépjen az ántánt 
diplomatáival s közölje velük, hogy kedvező békefeltételek fejében 
Ausztria-Magyarország kész a háborút befejezve elválni német szövet
ségesétől és garantálni a tervezett uj európai statusquot is.5 6

Károly király és a német császár táviratváltása
Andrássy hivatalának átvételére október 26-án reggel érkezett az 

osztrák fővárosba. Itt első dolga volt, hogy még ugyanazon nap délután
ján magához kéresse Wedel gróf bécsi német nagykövetet és tudassa vele, 
hogy az ő feladata most már a háború mielőbbi likvidálására irányul. A 
véghezvitel módja tekintetében viszont véglegesen még nem döntött még. 
A Magyarországon, Horvátországban, Csehországban, de Bécsben is küszö
bönálló forradalom megakadályozhatatlanul bekövetkezik, ha a legrövi
debb időn belül nem sikerül megkötnünk a békét. Elmondta továbbá, 
hogy bár pozitiv garanciákat nem kapott, de svájci benyomásai azon
meggyőződést érlelték meg benne, hogy a Monarchia sorsáról még nem 
döntöttek ellenségeink s a német szövetségtől való elválás árán még
olcsó békét kaphatnánk, mert Németországgal az ántánt a legkegyetleneb- 
bül fog elbánni.7

Cramon német tábornok emlékiratában megvádolja Andrássy-1 hogy 
félrevezette a német nagykövetet. Nem közölte vele valódi szándékait, 
sőt egy állítólagosán Wilson-hoz intézendő jegyzék szövegét mutatta meg 
neki, melyben tényleg nem volt semmi aggasztó és a tervezett külön- 
béke-ajánlat meg sem volt emlitve benne.8 9 Ez utóbbi állítást azonban
Andrássy határozottan tagadja. Elismeri, hogy teljesen nem világosította 
fel Wedel grófot szándékairól, jól tudva, hogy az ellenkező esetben
minden és nem utolsó sorban pénzbeli eszközzel a szándékolt lépés meg
hiúsítására fog törekedni. Ezért csak annyit mondott a német nagykövet
nek, amennyit fentebb közöltünk, hozzáfűzve, hogy királyunk ebben az 
értelemben táviratot fog intézni Vilmos császárhoz is.9

S valóban. Október 26-án este berlini nagykövetünk a német császár 
kezeihez való juttatás céljából, IV. Károly király alábbi táviratát adta 
át Solf külügyi államtitkárnak. Kitűnik ebből, hogy a tervezett lépés
ről a német irányadó köröket idejében értesítették.

„Drága Barátom!
Bármily nehezemre esik, kötelességem tudomásodra 

hozni, hogy népeim sem nem képesek, sem nem akarják 
folytatni a háborút.

5 Andrássy: Diplomácia és világháború, Budapest, 1920. 204-206. 1.
6 Jean Opocenski „La genese de la note austro-hongroise du 28 

octobre 1918" c. tanulmányát a Le Monde Slave 1925. októberi számában,
7 Amtliche Urkunden zur Vorgeschichte des Waffenstillstandes, 

Berlin, 1924. 201, 1. E mü közli Wedelnek kormányához intézett jelenté
sét a beszélgetésről.

8 Cramon: Unser österreichisch-ungarischer Bundesgenosse im Welt
kriege, Berlin, 1920. 914. 1.

9 L. Andrássy válaszát Cramon-nak az Uj Magyar Szemle 1920„ 
februári számában.
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Nincs okom szembe helyezkedni ezen akarattal, mer 
nem élek többé a szerencsés kimenetel reményében, s men 
a hasztalan vérontás bűn lenne, melyet elkövetni lelkiisme
retem tilt.

A belső rend és a monarchikus elv, a legkomolyabb 
veszélyben forognak, ha a küzdelmet be nem fejezzük.

Még a legbensőségesebb szövetség testvéri és a legbarát
ságosabb érzelmeknek is háttérbe kell szorulniok azon meg
fontolás előtt, hogy megmentsem azon országok létét, melyek
nek sorsát az isteni gondviselés Reám bízta.

Ezért bejelentem Neked megmásíthatatlan elhatározáso
mat, hogy 24 órán belül különbékét és azonnali fegyverszü
netet kérek. Nem tehetek másként, uralkodói lelkiismeretem 
ezt parancsolja Nekem.

Hű barátsággal
Károly“10

Bár Solf részére a távirat, a Wedel és Andrássy között lefolytatott 
beszélgetés tartalmának ismerete következtében tényleges meglepetést 
nem igen jelenthetett, a külügyi államtitkár mégsem titkolta el, hogy az 
osztrák-magyar nagykövet közlései mélyen lesújtották őt. Hangsúlyozta, 
bogy a végleges béke megkötése előtt Németországban senkisem számí
tott a Monarchiának a német szövetségtől való elválására. S ime Ausztria- 
Magyarország mégis, Törökországot is megelőzve, a különbéke útjára 
lép. A német közvéleményt rendkívül fájdalmasan fogja meglepni a Ball- 
platz elhatározásának a hire s árulást lát majd benne. A Wilhelmstrasse 
teljesen megérti, hogy belső nehézségek a béke mielőbbi megkötésére 
kényszerítik a Monarchiát, de Ausztria-Magyarország egyenesen aláhúzni 
készül azt, hogy ajánlata különbékét céloz, miután négyéven keresztül 
vállt vállnak vetve küzdött Németország oldala mellett. Külpo
litikánk uj iránya a dinasztiának is rengeteget árt majd, mert ily 
módon egyenesen a német birodalom karjaiba lökjük a Monarchia német
osztrák polgárait. Különbékére való elszántságunk megfoszt minket attól 
a lehetőségtől, hogy Németországgal egyetéríőleg kedvezőbb feltételeket 
érhessünk el. Nagyon is kétséges, hogy az ántánt kíméletben részesiti-e 
a Monarchiát csak azért, mert két héttel előbb vonja ki magát a küzde
lemből. Ez a rendkívül problematikus előny tehát semmi esetre sem ér 
fel mindazon erkölcsi és anyagi hátrányokkal, melyeket tervezett lépé
sünk maga után fog vonni.

Ugyanezen a napon a német nagyvezérkar badeni képviselőjétől, 
Cramon tábornoktól telefonértesítés érkezett, mely tudatta, hogy Bécsben 
Vilmos császár válaszát várják és tudni akarják, hogy vájjon a német 
kormány tárgyalásai az amerikai elnökkel folytatódnak-e. A Wilhelm
strasse érthetetlennek találta Baden üzenetét. Károly király távirata 
ugyanis különbékére való végleges elszántságunk puszta bejelentésére 
szorítkozott s igy a német külpolitika vezető egyéniségeinek nézete sze
rint választ nem igényelhetett.

Cramon jelentése azonban uj reményt öntött a Wilhelmstrasse irá- 
myitóinak már-már csüggedni kezdő leikébe. Ismét remélni kezdték, hogy 
végül mégis sikerülni fog a béke megkötéséig a Monarchiát Németország 
oldala mellett kitartásra bírni. Solf államtitkár Grünau báró követségi 
tanácsoshoz, a külügyi hivitalnak Vilmos császár melletti képviselőjéhez 
intézett táviratában hangsúlyozza tehát, hogy Bécsben kételyek támad
tak a Wilhelmstrasse békére való elszántsága iránt. Az ezirányu tenden-

10 Amtliche Urkunden 205. 1.
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ciózus híresztelések diktálták Károly király sürgönyének tartalmát. Ennek 
következtében feltétlenül szükséges lenne II. Vilmos császár válaszának 
haladéktalan Bécsbe expediálása, hogy ily módon tartsák vissza a szövet
séges Monarchia uralkodóját a tervezett lépés tényleges megtételétől.

II. Vilmos készséggel tett eleget külügyi államtitkárja kívánságának, 
s október 27-én délután 5 óra 15 perckor Bécsbe érkezett a német 
császárnak Potsdamból küldött távirata. Mindenekelőtt Károly király elha
tározása miatti fájdalmas meglepetésének adott kifejezést ebben, majd ki
emelte, hogy kormánya szintén a mielőbbi béke feltétlen megkötésére 
törekszik. A tárgyalások folyamatban vannak és kilátásaink nem kedve
zőtlenek. Ez ellenben tüstént az ellenkezőre fog változni, mihelyt a köz
ponti hatalmak szövetségének felbomlása ellenségeink tudomására jut. 
Elvárja tehát a királytól, hogy a német kormánnyal való további teljes 
egyetértésben történő eljárásra utasítja külügyminiszterét.11

Békeajánlatunk.
Mig a két uralkodó között ezen táviratváltások folytak, addig And- 

rássy tervének megvalósításához fogott. Még hivatalának formaszerü át
vétele előtt sürgős táviratban utasította De Veau báró, berni ügyvivőn
ket, informálja svájci bizalmasait, hogy külpolitikánk intézésének való
színűleg október 27-én megtörténő tényleges kézbevétele után haladék
talanul Wilson-hoz fog fordulni; Ausztria-Magyarország nevében el fogja 
fogadni az amerikai elnök összes feltételeit, beleértve a legutóbbi jegyzé
kében foglaltakat is és azonnali fegyverszünetet s békét kér tőle. De Veau 
nyomban értesítse tehát a f rancia és angol kormányokat a Monarchia 
demarcheáról s kérje lépésünknek Wilson-ná\ való beígért támogatását, 
annál is inkább, mert békeajánlatunk eddigi szövetségeseinkre való min
den tekintet nélkül Németországtól teljesen függetlenül fog bekövet
kezni.12

Az amerikai elnökhöz intézett jegyzék pontos szövegének megálla
pítása a Ballplatzon október 27-én hosszas megbeszélés tárgya volt. Min
denki tisztán látta, hogy a kívánt hatás bekövetkezése csak úgy várható, 
ha a különbékére és Németországtól való azonnali elválásra irányuló el
szántságunk az ajánlatban világosan kifejezésre jut. Másrészt viszont 
számolni kellet avval is, hogy külpolitikánk uj irányzata a német-osztrák 
lakosság heves ellenkezésével találkozik majd. Bár ezek körében is tető
fokra hágott a háborús kimerültség és a vezetést magukhoz ragadó szo
cialisták hivatalos sajtóorgánuma, az „Arbeiter Zeitung“ már október 24- 
én megírta, hogy sem Berlinben, sem Budapesten ne áltassák magukat az 
intéző körök hiú reményekben, mert Ausztria minden körülmények 
között a béke mielőbbi megkötésére kényszerül. Ennek ellenére is azon
ban félő volt, hogy szövetségi kötelékeink feloldása a német-osztrák 
lakosság körében nem fog-e viharos felháborodást kiváltani. Jegyzékünk
nek Andrássy által még Gödöllőn Károly királlyal egyetértésben készí
tett első tervezete kifejezetten hangsúlyozta, hogy a Németország részé
ről az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások eredményének bevárá
sa nélkül készek vagyunk az azonnali béke és fegyverszünet kötéséről 
tárgyalásokba kezdeni. Második tervezetünkbe már Németország említése 
helyébe „más hatalmak“ kifejezés került, hogy azután végül is „más 
tárgyalások eredményének bevárása nélkül“-i kitételben történjék meg
állapodás.

Wiesner követ, ki szintén részt vett a jegyzék megszövegezésének.

11 Amtliche Urkunden 206. és köv. 1.
12 Opocensky id. cikke.



62

munkájában, békeajánlatunkba annak határozott feltüntetését javasolta, 
hogy a Monarchia csak ellenfeleinek kivánságára lép a különbéke útjára. 
Ez ugyanis szerinte leginkább találna megértésre az osztrák-németek tá- 
táborában. De az aggodalom, hogy egy ilyen kitétel viszont az ántántra 
gyakorolna kedvezőtlen benyomást jegyzékünk alábbi megfogalmazásához 
’vezetett:13

„Válaszul Wilson elnök urnák az osztrák-magyar kor
mányhoz e hó 18-án intézett jegyzékére és az elnök ur azon 
elhatározásának megfelelően, hogy Ausztria-Magyarországgal 
kölön tárgyaljon a fegyverszünet és a béke kérdéséről, az 
osztrák-magyar kormány tisztelettel kijelenti, hogy épen úgy, 
mint az elnök ur korábbi megnyilatkozásaihoz, ahoz a felfo
gásához is hozzájárult, amely legutóbbi jegyzékében Ausztria- 
Magyarország népeinek, különösen a cseh-szlovákoknak és 
jugoszlávoknak jogairól foglaltatik.

Mivel eszerint Ausztria-Magyarország mindazon feltéte
leket elfogadta, melyektől az elnök ur a fegyverszünetről és 
a békéről szóló tárgyalásokba bocsájtkozást függővé tette, az 
osztrák-magyar kormány nézete szerint a tárgyalások meg
kezdésének már semmisem áll útjában.

Az osztrák-magyar kormány tehát késznek nyilatkozik 
arra, hogy más tárgyalások eredményének bevárása nélkül 
tárgyalásokba bocsájthozzék Ausztria-Magyarország és az el
lenséges államok közötti békéről, valamint Ausztria-Magyar
ország összes frontjain nyomban életbelépő fegyverszünetről 
és kéri Wilson elnök urat, hogy az erre vonatkozó előkészü
leteket rendelje el.“1*

Október 28-iki kelettel ellátott jegyzékünk Wilson kezeihez való jut
tatás céljából 27-én este tiz óra felé ment el stockholmi követünk, Hadik 
gróf cimére. Pár perccel később a semleges sajtó tájékoztatására és a 
Washingtonba, illetőleg az ántánt államaiba való sürgős továbbításra vo
natkozó instrukciók kiséretében már táviróval vitte békeajánlatunk szöve
gét hágai követünk és De Veau báró kezeihez Bernbe. Andrássy egyidejű
leg utasította egyik cvájcí bizalmasát, hozza az ántánt-megbizottak tudo
mására, hogy jegyzékünk azon kitétele, mely más tárgyalások eredményé
nek bevárása nélküli békekészségünkről szól, kifejezetten különbékét jelent 
s ezirányu elhatározásunknak burkolt formába öltöztetése csak német
osztrák lakosság érzelmeire való tekintettel történt; ellenkező esetben 
ugyanis a német birodalomhoz való csatlakozásra irányuló mozgalom 
veszedelmes lábrakapásától kellene tartanunk.15

A Szent Atya közbenjárásának megnyerése céljából szintén megtör
téntek a szükséges lépések. Vatikáni nagykövetünk, Schönburg herceg, 
Pálffy gróf és De Veau báró már október közepén, Maglione berni nun- 
cius közvetítésével kísérletet tettek az Angliánál, Olaszországnál és az 
Egyesült Államoknál történendő pápai intervenció kieszközlése érdeké
ben. A Szent Atya készséggel hajlott kéréseinkre és a gyors béke, vala
mint a Monarchia megmentése céljából kívánatos akciók haladéktalan 
nyélbeütésére tett ígéretet.16 Október 28-án maga Károly király fordult 
a pápához. Táviratában hivatkozott a katholikus egyház fejének nagy 
erkölcsi tekintélyére, a béke megteremtése érdekében foganatosított erő-

13 Max Schwarte id. m. 620. 1. és Opocensky id. cikke.
14 Kerchnawe, „Der Zusammenbruch der Österr-Ungar, Wehrmacht 

im Herbst 1918", München, 1921. 99. 1.
15 Opocensky id. cikk.
16 Benes id. m. 628. 1,
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ieszitéseire, közölte vele Wilson-hoz intézett jegyzékünk szövegét, továbbá 
az azonnali béke s fegyverszünet megkötése céljából az ántánt államaihoz 
való fordulásunkat és végül ismételten békeakciónk támogatására kérte a 
Szent Atyát.17

Andrássy ellenben még ezzel sem érte be. Október 29-én személye
sen fordult Lansing, amerikai külügyi államtitkárhoz, megkérvén őt, hogy 
az emberiség és a Monarchia összes népeinek érdekében igyekezzék állam- 
iőjét a béketárgyalások megindítására s Ausztria-Magyarország összes 
frontjain azonnal életbelépő fegyverszünet kötésére birni. Utalt Wilson- 
hoz intézett jegyzékére, melyben az amerikai elnök különböző beszédjei
ben megformulázott összes alapelveket elfogadta. Hangsúlyozta Wilson- 
jnak a jövő háborújának elkerülésére s a nemzetek szövetsége megterem
tésére irányuló javaslataival való teljes egyetértést és hogy a Monarchia 
népeinek tökéletesen szabad, óhajaiknak megfelelő szervezkedésére már 
megtettük a szükséges előkészületeket.18

Mielőtt békeakciónk sorsának ismertetésébe bocsátkoznánk, vissza 
l e l i  térnünk Andrássy október 27-iki Wilson-hoz intézett jegyzékére, 
melyben az októbristák nézete szerint külügyminiszterünk feladta volna 
a magyar integritást. Tette ezt pedig akkor, midőn elismerte az ameri
kai elnök által használt cseh-szlovák elnevezést s midőn Wilson azon ki- 
jelentéséhöz is hozzájárult, hogy ö (Wilson) nincs abban a helyzetben, 
hogy a Monarchia népeinek sorsát eldöntse, mert erre maguk az illető 
népek hivatottak.

Andrássy Gyula gróf a Magyarság 1924. május 14-iki számában „Ki 
adta fel az integritást? című cikkében megdönthetetlen érvekkel cáfolja 
ezen vádakat. Kifejti, hogy a Monarchiát már csak a gyors béke és azon
nali fegyverszünet menthette meg. Ha tehát ily helyzetben szembehelyez
kedünk a makacs és szerfölött hiú amerikai elnök zsargonjával, kitől sür
gős tárgyalást reméltünk, biztosra vehettük volna, hogy merev vissza
utasításban lesz részünk, a harc folytatódik, megmaradt csekély erőnk 
felőrlődik, az országot ellenségeink elpusztítják, széjjeltépik és egymás- 
között megosztják. Hangsúlyozza, abból, hogy a cseh nép magát a tót
tal azonosította s Wilson keresztapasága mellett magát cseh-tótnak nevez
te korántsem következett, hogy a cseheknek és a tótoknak egy államot 
leéli alkotniok és még kevésbbé jelenthette az összes csehek és tótok egye
sítését, több millió magyar és német alávetését, amint ez Trianonban 
tényleg megtörtént. Miért nem alakulhatott volna meg a cseh-szlovák ál
lam, az igazi s régi szlovákok nélkül, mikor az átkeresztelés óta a prá
gai csehek is csehszlovákoknak nevezték magukat.

Még perdöntőbb érvül szolgál azonban Andrássy igaza mellett az a 
tény, hogy külügyminiszterünk, ha akarta volna, sem adhatta volna fel az 
évezredes magyar integritást, mert ezt maga az amerikai elnök sem kö
vetelte tőlünk. Sőt, mikor kijelentette, hogy ő (Wilson) nem határoz
hat a csehek és a tótok sorsáról, hanem ezek maguk hivatottak jövendő 
helyüket megállapítani az európai népek nagy családjában, akkor az 
amerikai elnök egyenesen kizárta azt, hogy előzetes jegyzékváltásokban 
döntsük el e népek sorsát és vele együtt a magyar határok kérdését.

Az, amihez Andrássy jegyzékében hozzájárult, a legrosszabb esetben 
is csak a kérdéses területeken a népszavazás elrendelését jelenthette. 
Lansing tanúsága szerint maga Wilson is ebben az értelemben fogta fel 
békeajánlatunkat. A volt amerikai külügyi államtitkár emlékirataiban 
ugyanis közli Wilson-nak Európába hozott eredeti népszövetségi javas
latát. Ebben az amerikai elnök még azt indítványozza, hogy Ausztria-

17 Opocensky id, cikke.
18 Kerchnawe id. m. I l l ,  1.
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Magyarország népei csak bizonyos idő elmúltával, érett megfontolással,. 
maguk döntsenek önsorsukról, de csak akkor, midőn a fennforgó prob
lémákat már a német kérdés megoldásával elkészült hatalmak is ismerik.

Andrássy sikere
Különben pedig a béketárgyalások története igazolja, hogy a hely

zet ura ekkor már nem Wilson, de Lloyd George és Clemenceau volt» 
Nem az amerikai elnök, hanem a nyugati vezető államférfiak állásfogla
lásától függött tehát a Monarchia jövendő sorsa is. Hogy pedig ezen az 
oldalon a békeajánlat, az adott körülmények között, egyáltalában lehető 
legnagyobb sikerrel járt, ezt eddigi adataink alapján is meglehetős biz
tonsággal állíthatjuk. Hiszen a Frankfurter Zeitung már október 29-én 
egy londoni jelentést közölt, mely szerint angol kormánykörök kijelen
tették, hogy senki mással szóba nem állnak, mint Andrássy GyulávaL 
Október 31-én pedig berni követségünk a következő táviratot juttatta e l 
Andrássy Gyula gróf külügyminiszterhez:

Bern, október 31.
Revertera gróf arra kér, hogy az alábbi táviratot továb

bítsam Excellenciádhoz.
A Svájc részére Thononban működő francia híradó köz

pont Clemenceau és Foch kifejezett óhajára f. hó 29-én Frei- 
burgba kérette belga nemzetiségű bizalmasát, de Munnynek 
(dominikánus) egyetemi tanárt, hogy egy osztrák vagy ma
gyar személyiség delegálását eszközölje ki, aki a már meg
állapított békeprogramm alábbi pontjainak tisztázására lenne 
felhatalmazva: 1. Annak a maximális területveszteségnek 
megállapítása, amelyet Ausztria-Magyarország elbír, anél
kül, hogy a felborulás veszélye fenyegetné. Hangsúlyozandó, 
hogy mérvadó francia körök nem hajlandók Olaszországnak 
Triesztet, vagy más nagyobb territóriumot átengedni. 2. 
Azoknak a maximális belpolitikai engedményeknek megálla
pítása, melyek szintén nem vonnák maguk után a Monarchia 
felbomlását. 3. Ausztria-Magyarország gazdasági életképessé
gének biztosítása.

Chiffre: Gőzhajózás.
De Veau ügyvivő a maga részéről Revertera táviratához a következő- 

megjegyzést fűzte:

„Ha Excellenciád e Franciaországból jövő kezdeménye
zéssel foglalkozni kíván, ajánlatos lenne oly személyiség hala
déktalan delegálása, aki a félhivatalos jellegű megbeszélé
sekre fel lenne jogosítva és ezenfelül hivatalos felhatalmazást 
állítanának ki számára arra az esetre, ha egyes kérdésekre 
nézve megegyezés várható. Clemenceau és Foch megbízottja 
előreláthatóan angol kísérettel fog megjelenni. Ezek az urak 
szintén előbb félhivatalosan azután hivatalosan tárgyalnának. 
Ugyanezen a helyen azt is hangsúlyozzák, hogy a hangulat 
dinasztiánk és magunk iránt Franciaországban, még a radiká
lisoknál is kedvező. Magam részéről természetesen Excellen
ciád esetleges parancsának végrehajtásához fogom tartani ma
gamat, kifejezett parancs nélkül azonban a teljes passzivitást 
őrzöm meg.19

19 Pethő Sándor: Világostól Trianonig, Budapest, 1926. 218 és kL
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E távirat vétele után Windischgraetz herceg a külügyminisztérium 
első osztályfőnöke nov. 1-én Svájcba sietett a külöbéke tárgyalások meg
indítására. Utasítása volt megállapítani, hogy vájjon milyen mértékben 
lennének hajlandók a szövetséges hatalmak Károly császár és királlyal 
tárgyalásokba bocsájtkozni. Hangsúlyoznia kellett, hogy az uralkodó első
sorban nem koronája és dinasztia érdekeit tartotta szemelőtt, hanem min
denek előtt azon eszközöket keresi, melyeknek segítségével megteremt
heti az önálló független államok harmóniáját s ezen célból kész részt 
venni a béke megalkotásának nagy munkájában.20

A herceg negyvennyolcórai utazás után november 3-án este érkezett a 
svájci fővárosba. Berni nagykövetségünk egyidejűleg megtette a szüksé
ges lépéseket a francia nagykövettel, valamint az angol és amerikai kö
vetekkel történendő tanácskozások előkészítése érdekében. November 
6-án úgy Dutasta Pál nagykövet, mint Sir Horace Rumbold, angol követ 
tudatták a Monarchia megbizottjával, hogy hajlandók ugyan érintkezésbe 
lépni vele, de általánosságokban mozgó megbeszélések folytatása helyett, 
Károly király kormányának konkrét javaslatait várják.

Windischgraetz herceg először az angol követet kereste fel. Ez a 
Monarchiának élelmiszerekkel való ellátását tartotta a legfontosabb kér
désnek. Károly császár és király szerepére vonatkozólag úgy vélte, hogy 
ez önmagától fog adódni. Jelenleg a főfeladat a tömegek ellátása és a 
belső rend fentartása Ausztria-Magyarországban. A bevonuló ántánt csa
patok segítségével valószínűleg mindkettő megoldható lesz.

Dutastá-v al folytatott másfélórás tanácskozás alatt a nagykövet 
részletesen ismertette kormányának a Monarchiával szembeni álláspont
ját. Mindenekelőtt biztosította a herceget, hogy az ifjú Károly király 
iránt egész Franciaországban a lehető legnagyobb szimpátiával viseltet
nek, Békekészségét, fáradozását a béke érdekében teljesen és tökéletesen 
méltányolják. Első sorban a dunai monarchia belsejében azon politikai és 
gazdasági érintkezési pontok megtalálásáról van szó, melyek Ausztria- 
Magyarország népeinek közös tárgyalását önmaguktól teszik majd szüksé
gessé. Feltétlen szükséges egy nagyobb államalakulat fenntartása a Duna 
völgyében és a dinasztia közreműködése elkerülhetetlen ehhez. Tradicio
nális királyhűsége következtében a magyar nemzet bizonyára támogatni 
fogja uralkodójának a béke megteremtését célzó erőfeszítéseit. Igen fontos 
továbbá, hogy minden eszközzel úrrá legyünk az egyre inkább lábra kapó 
bolsevizmus felett, melyet Berlinből mesterségesen élesztenek. A német 
birodalom megkötötte Szovjet-Oroszországgal is a békét s most a bolse
vista tendenciák szításával iparkodik éket verni Német-Ausztria és ural
kodója közé, hogy ilymódon leláncolja magához a német-osztrák tarto
mányokat,

A hercegnek sikerült ezenkívül érintkezésbe lépnie az amerikai követ
ség Wilson nevű tanácsosával is. Ez szintén közölte vele, hogy korábbi 
felfogásától eltérőleg az Amerikai Egyesült Államok vezetői is meggyő
ződtek arról, hogy a középeurópai kérdés kielégítő megoldása csak a 
dunai monarchiához tartozó területek nagy részének gazdasági egyesíté
se utján remélhető.21

Az oly szép reményekkel kecsegtető kísérlet mégis meghiúsult. Mie
lőtt az érdemleges béketárgyalások megindulhattak volna, a Monarchia, 
melynek nevében tárgyalni kellett volna, már többé nem létezett. Magyar-

20 Windischgraetz: Küzdelmeim védelme, Budapest, 1919, 42 és ki.
21 Windischgraetz feljegyzéseit a békeakcióról közli a Neues Wiener 

Journal 1926. máj. 23-iki száma. L. még Werkmann „Der Zusammenbruch 
c. tanulmányának „Die letzten Hoffnungen gescheitert" c. cikkét a Neues 
Wiener Journal 1924 aug. 14-iki szám.
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ország különvált Ausztriától, a Habsburg-Monarchia részeire bomlott s 
ezzel Magyarország halálos Ítéletét is aláírták. Az ántánt ugyanis a Mon
archia helyébe azért teremtette meg a mai kis ántántba tömörült államo
kat, hogy ezek húzzanak gátat az előbb-utóbb feléledő német imperializ
mus kelet felé való terjeszkedése elé. Ezen feladat betöltésére az eredeti 
ántánt tervek szerint a Monarchia lett volna hivatva.

November 10-én Dutasta Windischgraetz herceggel szemben még- 
egyszer sajnálkozásának adott kifejezést, hogy a megindított békeakció 
végigvitele a Monarchia teljes összeomlása és tökéletes desorganizációja 
következtében lehetetlenné vált. Megismételte, hogy Párisban a legjobb 
szándék megvolt Károly király törekvéseinek minden eszközzel való tá
mogatására. Az ántánt kormányai körében biztosan számítottak az And- 
rdssy-val való megbeszélések folytathatására.22

Hogy az ántánt a Monarchiát feldarabolni nem akarta, annak igazo
lására hivatkozhatunk még Pasic, szerb miniszterelnök bizalmasának 
Gjorgjevic-nek a vallomására is. Gjorgjevic ugyanis „Srbija i Jugosla
via“ c. 1922-ben, Belgrádban megjelent művének 191 -ik oldalán elmondja, 
hogy a Szerbia és a Délszláv-Nemzeti Tanács kormányzása alatt álló 
területeknek egy államba való egyesítését proklamáló u. n. genfi dekla
ráció gyors megkötésére azért volt szükség, mert Andrássy Gyula gróf 
az angol mértékadó körökkel a Monarchia megmentése érdekében siker
rel kecsegtető tárgyalásokat folytatott, s ezt fait accompli teremtésével 
kellett ellensúlyozni,

S hogy végeredményben mégis az ántántnál a magyar forradalom 
győzelme kövekeztében megváltozott felfogás döntötte el a Monarchia s 
evvel Magyarország sorsát, annak bizonyítására a belföldi cseh forrada
lom vezérei vallomásának tanúságát kívánjuk felvonultatni. A „Nase revo- 
luce“ c. prágai folyóirat ugyanis 1926. szeptember 25-iki számában a 
Ballplatznak az összeomlás izgalmas napjaiból származó néhány okmá
nyát tette közzé. A cseh lap által nyilvánosságra hozott dokumentumok 
között többek között megtaláljuk Montlong, genfi fökonzulunknak, 1918. 
október 28-án Andrássy Gyulához intézett jelentését. Ez kiemeli, hogy 
Kramarz, a cseh belső forradalomnak Genfben időző vezére, a Monarchia 
újjáépítésének tervét semmi körülmények között nem utasítja feltétlenül 
vissza, hanem mindenek előtt az ántánt államok felfogásával óhajt tisz
tába jönni. Véleménye szerint a cseh-szlovák államnak kikiáltása után a 
többi, újonnan alakult államokkal szövetségi tárgyalások lennének indí- 
tandók, melyek a Habsburgok uralma alatti föderáció megteremtését 
eredményezhetnék. Bár az uj államszövetségben a csehek játszanák a 
vezető szerepet, de bizonyos engedményeket biztosítanának a német nem
zetiségűek részére is, hogy ezek szintén megbarátkozzanak a dolgok uj 
rendjével

De Veau berni ügyvivőnk viszont ugyancsak október 28-án Andrássy- 
hoz intézett táviratában közölte külügyminiszterével, hogy Stanek, cseh 
képviselő kijelentette vele szemben, hogy egy esetleges önálló cseh-szlo
vák köztársaság tartós léte teljesen kizárt. A csehek szives örömest beér
nék tehát, ha az ujjáalkotott Ausztria keretében, talán saját királyuk 
uralma alatt állami egzisztenciához sikerülne jutniok. Kramarz nincs jó 
viszonyban Masaryk-kai és fél, hogy a doktrinair és idealista Masaryk 
Wilson elnök segítségével a tervezett uj állam politikai és gazdasági 
életképtelenségére való minden tekintet nélkül, szélsőséges programmjá- 
nak megvalósítását fogja keresztülerőszakolni. Stanek remélte azonban, 
hogy végül mégis csak Kramarzék iránya diadalmaskodik.

Az ántánt politika irányáról vallott fenti nézeteinek helyességét bizo-

22 L, Windischgraetz feljegyzésében a Neues Wiener Journal 1926. 
máj. 23-iki szám.
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znyítja még maga a páduai fegyverszüneti szerződés is, mely csupán az 
olaszok által igényelt területek kiürítését követelte, de Magyarország 
területi integritását tiszteletben tartotta. A versaillesi legfőbb haditanács
nak a feltételek megállapítása tárgyában 1918. október 31-én folytatott 
megbeszéléseken az ellenséges államok vezető katonai és politikai té
nyezői a Monarchiát változatlan egységként kezelték, vagyis sem a prá
gai, sem pedig a zágrábi forradalmak győzelméről nem látszottak tudo
mást szerezni. A tanácskozásokra a mai kis ántántba tömörült államok 
közül egyedül a szerbek kaptak meghívást, világos tanú jelét adva annak, 
Jiogy különbékéje miatt az ántánt-hatalmak Romániát teljesen elej
tették, sőt a csehek elismerésében megnyilvánuló szövetségi kötelezett
ségeik alól is mentesíteni igyekeznek magukat.

A páduai fegyverszünet érvényessége.
Sokan vannak még ma is, kik szerint hibás a páduai szerződésre való 

hivatkozás. Ez ugyanis — mondják ők — kizárólag csak az olasz frontra 
bírt érvénnyel. Ezért teljesen irreleváns a magyar demarkációs vonal 
szempontjából, melyet a balkáni haderők főparancsnoka Franchet D’Espe- 
ray, francia tábornok volt hivatva megállapítani. Igaz ugyan, hogy az 
ántánt megbízottja, Badoglio tábornok erre vonatkozólag kijelentette, hogy 
a montenegrói és szerb harctéren, valamint Romániával, Ukrajnával és 

Xengyelországgal szemben a jelenlegi birodalmi határ alkotja a kiürítésnél 
tekintetbe veendő demarkácionális vonalat.23 Ámde ez — hangzik az ok
tóbristák válasza — Badoglio magánvéleménye és perdöntő bizonyítékul 
nem szerepelhet.

Ezen álláspont nem helytálló. Bár tény, hogy a páduai fegyverszü
neti szerződésben egy szóval sincs említve a magyar demarkációs vonal 
kérdése, de viszont az egyezmény szövegében egész sor oly rendelkezést 
találunk, mely kétségtelenné teszi, hogy a szerződés a Monarchia összes 
frontjaira vonatkozólag érvénnyel birt.

Már maga a szerződés cime nyíltan hirdeti ezt. ,,Jegyzőkönyv a szö
vetséges és társult hatalmak — igy olvassuk az egyezmény címében — 
valamint Ausztria-Magyarország közötti fegyverszünet f e l t é t e l e i r ő l A 
szerződés minden pontja kivétel nélkül az egész Monarchiára vonatkozik. 
Az első pont — mint minden fegyverszüneti szerződés — mindenekelőtt 
az ellenségeskedés azonnali beszüntetését rendeli el. A második az egész 
osztrák-magyar haderőnek 20 divízióra való redukálásáról intézkedik. A 
harmadik pont kimondja, hogy Ausztria-Magyarország által a háború 
kezdete óta megszállt valamennyi terület kiürítendő és ezenkívül az 
olasz fronton a csapatok egy részletesen megjelölt, a határnál jóval bel
jebb fekvő, demarkációs vonalig tartoznak visszavonulni. A negyedik 
pont — a németek további ellenállásával számolva — az ántánt részére 
biztosítja csapatai átszállításának jogát Ausztria-Magyarországon át s íi 
katonai operációk vagy a közrend fentartása érdekében a Monarchia min
den stratégiailag fontos pontja megszállásának jogát.

Az ötödik pont elrendeli, hogy az összes német csapatokat 15 napon 
belül ki kell vonni nemcsak az olasz és balkáni frontról, hanem Ausz
tria-Magyarország egész területéről is. A tengerre vonatkozó feltételek 
4-ik pontja szerint a szövetséges és társult hatalmak járművei szabad 
hajózási jogot nyernek az Adrián, valamint a Monarchia egész területén, 
a Dunán és annak mellékfolyóin is.24

A fegyverszüneti megállapodáshoz csatolt részletes végrehajtási uta-

23 L. Wéber tábornoknak november 1-én a hadsereg főparancsnoksághoz 
intézett táviratát. Közli: Kerchnáwe id. m. 140. 1.

24 Kerchnáwe id. m. 128-131, 1.
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sítás első fejezetének első pontja így szól: „Az ellenségeskedések a szá
razföldön, a tengeren és a levegőben meg fognak szűnni Ausztria-Magyar- 
ország valamennyi frontján a fegyverszüneti szerződés aláírását követő 24 
óra múlva. Ez időponttól kezdve és a szövetséges csapatok tartózkodni 
fognak attól, hogy az ebben az időpontban elért vonalon túl menjenek. Az 
osztrák-magyar csapatok és Ausztria-Magyarországgal szövetségben álló 
országok csapatai tartoznak legalább 3 kilométerre visszavonulni attól a 
vonaltól, amelyet az olasz avagy szövetséges s társult országok csapatai 
elértek.” A c/ alpont szerint az ágyuk átadását az olasz frontot illetőleg 
a következő helységekben kell teljesíteni. Trento, Bozen stb. Ausztria- 
Magyarország különböző frontjain álló szövetséges és társult hadseregek 
fővezérei pedig külön bizottságokat fognak kinevezni, amelyek tartoznak 
azonnal azokra a helyekre utazni, amelyeket a legalkalmasabbnak Ítél
nek arra, hogy onnan ellenőrizzék e szerződésben felsorolt rendelkezések 
végrehajtását. Az 5-ik pont külön kiemeli, hogy az ebben foglalt rendel
kezések csak az olasz frontra vonatkoznak. A II. rész 2. pontja pedig, 
„kivételesen” olyként rendelkezik, hogy az átadandó dunai monitoroknak 
a balkáni fronton álló szövetséges csapatok fővezére által kijelölt kikötő
ben kell jelentkezniük.25

Fentvázolt álláspontunk igazolására fényes bizonyítékokat szolgáltat
nak még a versaillesi legfőbb haditanácsnak (Conseil Supérieur de Guerre) 
a Monarchiával kötendő fegyverszünet feltételeinek megállapítása tárgyá
ban 1918 október 31-én folytatott megbeszélései is. E tárgyalásokról ma 
már részletes és hiteles adatok állnak rendelkezésünkre Mermeix-neki 
„Les négociations sécrétés et les quatre armistices“ című és Párisban 1921- 
ben megjelent művében. Ebből kitűnik, hogy Vesznics szerb megbízott a 
megbeszélésen a fegyverszüneti szerződésnek a kiürítést és a demarkációs 
vonalat megállapító 3-ik pontjára nézve igy nyilatkozott: „Elfogadom ezt 
a pontot, de fenntartással élek úgy vele, mint a következő ponttal szem
ben a kiürítendő területek tárgyában. Nem látom be, miért kelljen az 
Adriai-tenger vonalánál megállanunk; az összes jugoszláv területeket kí 
kell üríttetnünk." Erre Clémenceau igy válaszolt: „Nem szabad a fegy
verszüneti feltételeket a békekötés feltételeivel összetévesztenünk. Vesznics- 
ur észrevétele akkor lesz helyénvaló, mikor a békefeltételeket fogjuk meg
vitatni." Vesznics azonban, jól ismerve a politikában a befejezett tények 
perdöntő hatalmát, nem engedte magát ily könnyen leszerelni. „Nem akar
tam azt mondani — felelte — hogy ezen feltételek a békének feltételei 
legyenek, de e tartományokban a jelen pillanatban nagy forrongás ural
kodik; csapataink talán már holnap ezen országban lesznek s nem látom 
be, miért ne jelölhetnők már ma ki az okkupáció határát addig a 
vonalig, melyet később úgyis meg fogunk állapítani." Balfour angol kül
ügyminiszter erre megjegyezte, hogy a kiürítés esetén a kiürítendő terü
leteken a rend fenntartásáról is gondoskodniok kell a szövetséges hatal
maknak. Ezután ismét Clémenceau szólott a kérdéshez. „A 4-ik pont (átvo
nulás és a stratégiai pontok megszállása) — mondotta — elégtételt nyújt 
Vesznics urnák; láthatja, hogy fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az 
összes területeket elfoglalhassuk, vagy azokon átvonulhassunk." Lloyd 
George: „Sok érv szól Bosznia és Hercegovina okkupálása mellett, melye
ket Ausztria csak röviddel ezelőtt foglalt el. Minthogy a szerb csapatok 
úgyis ott vannak a közelben, igazán nem látom be, miért ne foglalhatnók 
el. Boszniát és Hercegovinát szerb népek lakják és igy nem kellene a 
szerbeket abban meggátolnunk, hogy oda bevonuljanak." Balfour: „Én azt 
hiszem, meg lesz a teljes elégtételünk, ha a 4-ik pont második bekezdésé
hez hozzátesszük ezeket a szavakat: vagy a rend fenntartására." Vesznicsr

28 Rubint: összeomlás, Budapest, 1922. 280-284. 1.
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, .Szeretném, ha nem értenének félre: én itt nem csupán Bosznia és Her
cegovináért kardoskodom, hanem az összes jugoszláv területek érdekében!“

A vita végül azzal záródott, hogy a harmadik pontot változatlanul 
a negyediket pedig Balfour módosításával fogadták el, azaz elvetették úgy 
Lloyd George, mint Vesznics indítványát, hogy a Balkánon ne a Monarchia 
határát állapítsák meg demarkációs vonalul, hanem a fegyverszünet kap
csán a jugoszláv területeknek részben vagy egészben való megszállását 
engedélyezzék. Nyilvánvaló tehát, hogy a haditanács többsége a jugoszláv 
területek birtokbavételének engedélyezésével ne makart prejudikálni a 
békeszerződésnek.26

Ép ily perdöntő bizonyítékot szolgáltat azonban úgy a páduai fegy
verszüneti szerződés érvénye, mint az ennek rendelkezéseihez való makacs 
ragaszkodás következményei tekintetében Sir Frederick Maurice tábor
noknak, az angol vezérkar hadműveleti osztálya volt főnökének a Magyar 
Távirati Iroda londoni tudósítója előtt 1924. novemberében tett nyilatko
zata is, melyben a következőket olvashatjuk: „Arra a kérdésre vonatko
zóan — igy szól a nyilatkozat — hogy melyik a Magyarországra érvényes 
fegyverszüneti tárgyalás, a legkisebb kétség sem állhat fent. Teljes hatá
rozottsággal kijelenthetem, hogy a szövetséges és társult hatalmak az egész 
osztrák-magyar Monarchiára vonatkozó fegyverszüneti szerződés megvita
tására és aláírására egyedül Diaz tábornokot hatalmazták fel. Az a fegy
verszüneti szerződés az egész osztrák-magyar Monarchiára egyedül érvé
nyes szerződés, amelyet ő az osztrák-magyar hadsereg akkori megbízott
jával Páduában aláírt és sem a szövetséges és társult hatalmak legfelső 
hadvezetőségének, sem pedig az illető kormányoknak nem jutott soha 
eszébe, hogy ezt a fegyverszüneti szerződést ne tartsák tiszteletben vagy 
annak megváltoztatására gondoljanak. Én sem tudok arról, hogy Diaz 
tábornokon kívül megbíztak volna még valakit egy Magyarországra vonat
kozó uj fegyverszüneti tárgyalás kezdésével. Nézetem szerint a szövet
séges és társult hatalmak talán avval bízták meg Franchet d’Esperay 
tábornokot, hogy Bulgáriával tárgyaljon. A gyakorlati következmények 
szempontjából a Diaz-féle fegyverszüneti szerződés pontos betartása egé
szen döntő hatást gyakorolt volna a béketárgyalások kimenetelére. Két
ségtelen, hogy a békekonferencia valamennyi fegyverszüneti szerződést át
vizsgálta, tehát Diaz tábornoké sem mentesült volna ez alól a revízió alól, 
Másrészt azonban egészen biztos, hogy a tényleges helyzet, a fait accompli 
rendkívül erős érv volt a békekonferencián. Ezt ma is látjuk, amikor a 
békeszerződések védelmezői állandóan arra hivatkoznak, hogy a tényle
ges állapotok erősebbek voltak, az embereknél és Európa jelenlegi tér
képét, mondhatni, fait accompli gyanánt terjesztették elő. Nem jogosulat
lan tehát az a felfogás, hogy más tényleges helyzet esetén az uj Európa 
térképe is másként alakult volna."27

De hogy ez utóbbi vélemény mennyire helytálló, arra vonatkozólag 
még más adataink is vannak. Angol források tanúsága szerint, midőn a 
belgrádi u. n. fegyverszüneti zserződés után a szerb csapatok az előnyo
mulásra parancsot kaptak, nagyon siettek, hogy a kijelölt határidő alatt 
minél nagyobb területeket szállj anak meg, egy pillanatig sem kételkedve 
abban, hogy a megszállandó terület Szerbiához fog csatoltatni.

A cseh igények változása
Vagy nézzük a cseh igények változásait. Kitűnik ebből, hogy Masaryk 

nemzetének is evés közben jött meg az étvágya. Végzetes hiba s bűn vo 
tehát engedni, hogy a csehek mindig nagyobb területeket vegyenek -en> -

26 Mermeix id. m. 206-209.
21 Magyarság 1924. nov. 22-iki számi
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leges birtokukba, ez által biztosítva mind túlzóbbá váló igényeik meg
hallgatását a békekonferencián. Hiszen Masarykék 1918 december 6-ikr 
követelésükben még csak 1.9 millió lakosú területre reflektáltak, kik 
között 220.000 volt a magyar. 1919 január 26-án már 2.9 millió lakos, 
köztük 899.000 magyar volt cseh megszállás alatt; a trianoni szerződés 
pedig már 3.5 millió lakost, köztük több, mint egy millió magyart haj
tott cseh uralom alá.28

Ami pedig a románokat illeti, ezek igényei a legkönnyebben lettek 
volna meghiúsíthatok. Hiszen Erdélyt a románoknak biztosító 1916 augusz
tus 17-iki bukaresti szerződés V. cikkelye értelmében Romániának a köz
ponti hatalmakkal nem volt szabad békét kötnie. Már pedig Románia. 
1918 május 8-án Bukarestben a központi hatalmakkal különbékét kötött 
és ezáltal természetesen a bukaresti szerződés többi rendelkezései is érvé
nyüket vesztették. Ezt az álláspontot nem kisebb ember vallotta, mint 
maga a brit teljhatalmú diktátor, Lloyd George. Nálunk ugyanis kevéssé 
ismeretes, de tény, hogy az angol kormány a fenti álláspontra helyezkedve 
a háború befejezése után jó ideig ellenezte Románia meghívását a béke- 
konferenciára és ebbelí álláspontját csak később és francia rábeszélésre 
változtatta meg.29 Franciaországnak ugyanis szüksége volt arra, hogy a 
szétrobbantott Monarchia helyett egy újonnan alakítandó hatalmi tömb 
vegye át a középeurópaí francia érdekek képviseletét.

A mondottakból világos tehát, hogy ha az ifjú uralkodót az általa indí
tott békeakció végigvitelében az októberi forradalom el nem gáncsolja,, 
úgy ma nem kellene siratnunk hazánk megcsonkítását.

Lajos Iván

II.

Abban a gazdag irodalomban, mely Ausztria-Magyarország felbomlá
sával foglalkozik, alig van olyan, mely a történelmi kritika szempontjá
ból hosszabb idő eltelte után is megállhatná helyét. Szerzőik ugyanis vagy- 
a politikai szereplő személyeknek vagy a monarchia megtartásában vagy 
felbomlásában érdekelt csoportnak, esetleg kormányoknak szolgálatában 
állanak, akik műveiket nem minden politikai célzat nélkül alkották meg. 
Épen ezért nem volna időszerűtlen valamelyes rendszerben egybefoglalni 
azt a kérdéshalmazt, mely a monarchia felbomlásával kapcsolatos.

Mindenekelőtt rneg kell állapítanunk azt, hogy a monarchia elmúlása 
történelmi tény, melyet a maga egészében el kell fogadnunk.

Megállapítandó az, hogy e változatlan történelmi ténynek melyek vol
tak elősegítő és gátló előzményei és mint győzedelmeskedtek az utóbbiak 
fölött az előbbiek ; melyek voltak az elmúlás körülményei ;milyen előse
gítő körülmények és a helyreállítást gyengítő következmények kisérték a 
felbomlást és hogy vájjon azoknak erejéből véglegességére vagy ideig
lenességére lehet-e következtetni azoknak a politikai közösségeknek, melyek 
a közép-Duna mentén a közelmúlt folyamán fennállottak,

1. Az előzmények.

Az elméleti és gyakorlati politika terén játszó előzményekből ki kell 
emelnünk azt, hogy az 1866-ban német és olasz területekről kivált Osztrák 
Császárság abban az esetben, ha Magyarország a politikai elzárkózás 
útjára (függetlenségiek) vagy az Ausztriával ellenséges viszonyban álló

28 L. „Igazságot Magyarországnak" c. gyűjteményes mű 79. lapját.
29 Balanyi: Czernin békepolitikája. Az „Új Magyar Szemle“ 1920 szep

temberi száma.
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hatalmak oldalára átlép (emigránsok), feltétlenül bomlásnak indult volna, 
mert az osztrák uralomnak alávetett nemzetekben (olaszok, csehek és len
gyelek) és távolabb eső tartományokban (pl. Dalmácia és Bukovina) az 
osztrák államhoz való csatlakozás szükségességének érzése hiányzott. Az 
sem volt valószinű, hogy a németeknek megmaradt Ausztria (Alsó- és 
Felső-Ausztria, Stájerország, Karinthia, Tirol és Vorarlberg) az északon 
kitört cseh-morva és a délen kitört szlovén-délszláv mozgalmat lefegy
verezni tudja.

Tehát Magyarország politikai közvéleményének azon elhatározása, 
hogy az uralkodóházzal felmerült ellentét kiküszöbölése végett békét köt 
és hozzájárul ahhoz, hogy a Pragmatica Sanctio alapján közösöknek nyil
vánítható ügyeket a királynak osztrák államával együtt fogja intézni, 
Ausztria 1866-iki státuszkvóját egy félszázadig abban a formában bizto
sította, amint az osztrák tartományok Csernovicztól Cattaróig félhold
alakban fonódtak a magyar határokra.

Magyarország nem volt felelős azért, hogy az uralkodóval kötött meg
egyezésnek közvetett kihatása minden nemzeti mozgalmat lefegyverzett, 
mert azoknak lefegyverzése nem volt magyar érdek, és ebben az irány
ban magyar oldalról sem óhajok nem merültek fel, sem lépések nem tör
téntek; az is eldöntendő, vájjon a kiegyezés maga mennyiben volt felelős 
azért, hogy Ausztriára nézve lehetővé tette, hogy a csehek, lengyelek és 
ruthének fölött északon, az olaszok, szlovének és horvátok fölött délen 
abszolút módon uralkodjék. A magyar kormányzat 1867-től 1918-ig soha 
nem avatkozott bele Ausztria ügyeibe, ezt már azért sem tette, hogy az 
esetleges és később tényleg fel is merült osztrák beavatkozások ellen véde
kezhessék. Sőt ebben a tartózkodásban annyira ment, hogy sem az ellen 
nem tiltakozott, hogy Ausztriát a háborút megelőző két évtizedben sem 
parlamentáris módon, hanem a 14. sz. alapján rendeletekkel kormányozták, 
sem pedig a kiegyezést fel nem bontotta, mikor az 1906-ban bevezetett álta
lános választójog az osztrák állam német jellegét örök időkre megváltoz
tatta és a német kormányzat működését lehetetlenné tette. Magyarország 
tekintettel arra, hogy 1867-ben nem az osztrák állammal, hanem az ural
kodóval szerződött, szemet hunyt a fölött, hogy az uralkodó másik államá
ban olyan változások előtt volt kénytelen meghajolni, melyek a kiegyezés 
megalkotóinak nézeteivel és a kiegyezés szellemével ellenkeztek; nem lehe
tetlen, hogy ez a semlegesség abból folyt, hogy a birodalom ügyeit Ausztria 
intézte. Ausztria tényleg már évekkel a világháború előtt sem alkotmányos, 
sem német állam nem volt. Éppen ezért Aussztriának elkövetkezett fel
bomlásában meglehetősen élesen domborodott ki az a vonás, hogy a német 
államfőnek és a nem-német többséggel bírt osztrák nemzetnek egymást 
uralni akaró szuverénitásai közül az utóbbi kerülvén hatalomra, ez utóbbi 
az önrendelkezés jogának birtokában a nem-német jellegű tartományokat 
a német kormányzattól elszakította. Ebből viszont önmagától következik 
az, hogy az elszakadt részek visszatérése másként mint önrendelkezési 
joguknak feladásával nem lévén elképzelhető, az 1867-1918. fennállott 
osztrák államnak az összetartás erőit nélkülöző formában való helyreállí
tása nyílt ellentétben áll azzal az önrendelkezési joggal, melynek megszer
zése az osztrák uralom alatt élt nemzeteknek évtizedes törekvésük volt.

Megállapítandó az, vájjon a monarchiában egyesült két állami szuve- 
rénitás annak előnyére vagy hátrányára szolgált-e és hogy mennyiben hasz
nált vagy ártott a monarchiának az a körülmény, hogy a két külön állami 
szuverénitás létezését az osztrákok eltüntetni, a magyarok pedig kidom
borítani törekedtek. Mennyiben ártott a monarchiának az, hogy a biro
dalmi egység gondolatának hívei, az osztrák centralisták, német nyelven 
folytatott széleskörű magyarellenes propagandájukkal világszerte arra hív
ták fel a figyelmet, hogy a monarchiát csupán a császár személye tartja 
össze és hogy Magyarország súlyos hálátlansággal fizet azért, mert 1867-
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ben jelentékeny koncesszióban részesült. Mennyiben ártott a monarchia 
erejének az, hogy a magyar nemzet a külvilágtól elszakadva két nemze
déken át hova-tovább ritkábban élt az alkalommal, hogy az intéző körök 
centralista felfogását, melyet csupán Ausztriának Magyarországgal való 
alátámasztása tartott életben, a külföld előtt hatálytalanítsa, hanem az 
idegen nyelvek használatát és tanítását elsorvasztva a közös ügyekben tel
jesen átengedte a vezetést az osztrák köröknek, melyek az igy nyert előnyt 
az osztrák felfogás javára értékesítették. Ennek végső következménye az 
volt, hogy Magyarországot külön nem ismerték meg, csupán Ausztriát, és 
hogy a párisi békekonferencia elkövette azt a hibát, hogy Felsőmagyar- 
országot, mint a magyar és nem az osztrák államnak integráns részét az 
Ausztriával megkötött saint germaini békeszerződésben adta oda Csehor- 
szágnak, mely Ausztria kötelékébe tartozott. Ma már nyiltan feltehető a 
kérdés, vájjon a párisi békekonferencia tisztában volt-e azzal, hogy a mon
archiában egy vagy két állami szuverénitás egy vagy két szuverénitás egye- 
sült-e és hogy ennek következtében egy vagy két államot darabolt-e fel?

Megállapítandó az, hogy a közös védelem szervei között melyek vol
tak azok, a melyek a monarchia védelmére sorakoztak, és melyek voltak 
azok, a melyek azt cserben hagyták. Vájjon az előbbiek a monarchiát vagy 
csupán az abban bennfoglalt egyik állami szuverénitás! védelmezték-e, az 
utóbbiak pedig a monarchiát vagy az abban bennfoglalt egyik állami szuve- 
rénitást hagyták-e cserben. Melyek voltak azok az erők, a melyek készek 
voltak a monarchia védelmére kelni; melyek azok, a melyek csupán az 
egyiknek és melyek egyiknek sem; és hogy a tartózkodás mennyiben szol
gált belföldi és mennyiben külföldi érdeket. Mi volt a különbség azon 
csapatok között, a melyek a monarchiának vagy a monarchia egyik álla
mának védelméről lemondottak, de lemondottak a honi föld védelméről 
is, és azok között, melyek a monarchia védelmét vállalták de megtagad
ták az engedelmességet, mikor a monarchia hadvezetősége a honi föld védel
méről sem gondoskodott és az engedelmesség megtagadása ebben az eset
ben idegen földön való harcokra szorítkozott. Hogy a kérdést világosabbá 
tegyük: az a nép a mely a monarchia védelmére kelt, nyugodtan tehette 
azt, mert győzelem esetén a védelem sikere biztosítva volt, vereség esetén 
azonban előre nemlátható katasztrófa történhetett, mert a honi föld védel
méről gondoskodás nem történt. Vájjon a monarchia védelme jobban volt-e 
biztosítható, ha e közös célban egyesült néphadseregek államaiktól elsza
kítva egy magasabb egységnek védelmére sorakoznak vagy pedig a két 
állam közös érdekből, szabadon egyesül a közösség védelmére. Azok, akik 
a monarchia védelmére távoli harcmezőkön azért ba gadták meg az engedel
mességet, mert hazájok veszedelemben forgott és házi tűzhelyeiket ellen
ség dúlta fel, pótolták-e a monarchia védelmét azok helyett, akik az 
ellenséghez állottak át és sem a monarchiának, de még a monarchia egyik 
államának, sőt szűkebb hazájoknak védelmére sem vállalkoztak, mert a 
benyomuló ellenségtől nna felszabadításán kívül a monarchia védelmé
ben harcolók letörését is várták és követelték.

Mennyiben robbantották szét a monarchiát azok a törekvések, melyekkel 
a világháború előtt egyes nemzetek az önkormányzat kiépítésére töreked
tek; amelyek ennél tovább menve az osztrák államban a kisebbségi német 
kormányzat helyére vágytak ; melyek az egész monarchia ellen harcbalép- 
tek; és amelyek konstruktiv célok helyett megelégedtek azzal, hogy az ide
gen hatalmi befolyásnak szolgálatában az egész monarchiát tönkretegyék. 
Milyen önkormányzati törekvések állottak elő a monarchia egyik és 
másik államában; mi erősítette és mi gyengítette őket?

Mennyiben befolyásolta ezek alapján a monarchia jövőjét az, ha belső 
gyengeségét akként erősíti meg, ahogyan azt az osztrák centralisták akar
ták, Magyarországnak az osztrák államba való beolvasztásával; mennyiben 
akkor, ha sulypontpolitikát követ; mennyiben akkor, ha dualista marad
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a dualizmusnak reális és perszonális értelmében; mennyiben, ha német, 
szláv vagy magyar hegemóniát keres? Mi történt volna, ha különbséget 
tesz a szláv és nemszláv tömegek között és az utóbbiak segítségével lép 
fel az előbbiek ellen,
Végül, miként hatott mindezen törekvésekre az európai hatalmak poli
tikája 1867-től a világháború befejezéséig?

11. A felbomlás.
A felbomlás tényében a körülményeknek első szembeszökő megosz

lása belső és külső tényezők hatása volt.
Az osztrák centralisták valamennyien megegyeztek abban, hogy mivel 

az ő felfogásuk szerint a kiegyezés csupán az osztrák császártól adott 
engedmény, Magyarországnak függetlenségre való törekvése pedig e sze
rint hálátlanság, elszakadás és lázadás volt: a monarchia felbomlásáért a 
felelősség elsősorban is Magyarországot terheli.

A magyar nemzeti törekvések vizsgálatában viszont kimutatható az, 
hogy a magyar nemzet nem egy feltételezett osztrák engedménytől hatolt 
a lázadáson keresztül a függetlenség felé, hanem történelmi függetlensé
gét igyekezett megvédelmezni az idegen befolyás ellenében. Elszakadását 
sem akként kell értenünk, hogy Ausztriától elszakadva valamely külső 
hatalomhoz akart csatlakozni, mert ebben az esetben eltérés áll fenn attól 
a szabálytól, hogy egy államtól való elszakadás egyben máshoz való csat
lakozást jelent, bár a fenti szabályt erősíti az is, hogy az elszakadás 
nem azért szokott történni, hogy valamely politikai alakulat a társulás 
előnyeit az elszigeteltség hátrányaival cserélje fel: a jelen esetben azon
ban az az alapos félreértés áll fenn, hogy egyrészt a magyar nemzet faji 
elszigeteltsége következtében rokon nemzetekkel nem társúlhatott, más
részt pedig az osztrák házzal való közösséget még a függetlenségi párt 
sem kívánta felbontani. A kérdés titkát nyilván az képezte, hogy a dua
lizmus keretén belül a német udvar, a német kormányzat, a német had
sereg és a német szövetség árnyékában kinőtt osztrák centralizmus sem az 
állam jogilag független Magyarországot magához rántani nem tudta, sem 
Magyarországgal paritásos alapra helyezkedni vagy Magyarországnak ter
mészetes helyét esetleg hatalmi felsőbbségét, amit különben Magyarország 
elérni sem nem akart, sem belső ethikai berendezése folytán elérni nem 
tudott volna, nem akarta.

Tudjuk azt, hogy a világháborút megelőző másfél évtizedben az 
osztrák centralizmus és a duális paritás pártjai élén Ferenc Ferdinánd 
trónörökös és Tisza István gróf állottak. Az utókor ma is megdöbbenéssel 
áll az előtt az örvény előtt, melyet ez az ellentét már a maga idejében 
felidézett, holott Tisza István gróf köztudomás szerint nem állott a füg
getlenségi párt elvei alapján, hanem azt a középútat igyekezett megtartani 
amelynek követése miatt őt igen sokszor még a mérsékelt pártok is 
osztrákbarátnak tekintették. Viszont a függetlenségi párt, amelyet a trón
örökös nyíltan rablóbandának tartott, a perszonális unió alapján is az 
unió keretén belül kívánt megmaradni. Sokkal közelebb járunk tehát az 
igazsághoz akkor, ha úgy állítjuk fel a helyzet képét, hogy amig a magyar 
politikai pártok között egy sem volt, amely a közösség abszolút felbon
tásával az egész Habsburg birodalom felosztására törekedett, addig Ferencz 
Ferdinánd trónörökös és centralista társai csak látszólag védelmezték a 
közösséget, mert ezen közösség leple alatt a szuverén magyar törvényho
zástól megadott pénzzel idegen vezetés alá helyezett idegen haderőt a 
magyar állam függetlenségének eltörlésére, annak fegyveres meghódítására 
és Ausztriába való bekebelezésére akarták felhasználni. Feltehető tehát a 
kérdés: mennyiben gyorsította volna meg az osztrák centralista politika 
sikere a monarchia felbomlását akkor, ha Oroszországnak 1911 óta kimu
tatható folytonos hadi készülődései közben a monarchia határain belül
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polgárháború tör ki. S ha Magyarország valóban a monarchia felbomlá
sára törekedett volna, mennyire megkönnyítette volna harcát, ha idegen 
ellenséggel szemben nem Ausztria mellé áll, hanem Ausztria ellen pl. 
Oroszországgal szövetkezik. Az a vád tehát, hogy a tényleges felbomlás 
csupán a magyar aspirációk megvalósítása volt, minden alapot nélkülöző 
olyan koholmány, amelynek hirdetéséért valamikor kimutathatólag magas 
kitüntetések jártak, de amely a német világnyelven hirdetve épen az ellen a 
monarchia ellen ütött vissza kedvezőtlenül, amelyek védelmével a vád szer
zői oly nagyra voltak.

Mikor a centralista tervek nagy ellenfelét, Tisza István grófot 1917-ben 
helyéről eltávolították és ezzel a centralísta-föderálista tervek előtt szabad
dá lett az ut, akkor az osztrák parlament nyílt állásfoglalása világosan 
megmutatta, hogy Ausztrián sem centralizmus, sem föderalizmus formá
jában nem építhető fel a monarchia uj épülete. Nem pedig azért, mert 
Ausztria nemzetiségei a magyar nemzettől eltérően nem az összetartás, 
nem is a kormányzati függetlenség, hanem idegen államokhoz való csat
lakozás, a teljes szétszakadás mellett határoztak, a német kormányzat 
is erőtlenül hullván vissza Németországra, melytől egyedül remélt támo
gatást. Károly császár ennek ellenére is megkísérelte, hogy az ausztriai 
nemzetiségek önkormányzatával elejét vegye a bomlás erejének, de a 
helyzeten már nem tudott segíteni, csupán azt a dualizmust bontotta fel, 
amelyet Ausztria nemzetiségei, és nem Magyarország, nyíltan aláástak és 
amelynek felbomlása Magyarországot államjogi függetlenségének birtokába 
segítette ugyan, de csak azért, hogy ezer vihar közt egyedül nyújtson 
menedéket annak az uralkodóháznak, melynek trónja körül a centralista 
törekvések immár felismerhetlen romokban hevertek.

Az 1867-iki kiegyezésben lefektetett kapcsolat azonban nyilvánvalóan 
megszűnvén, a monarchia visszaesett a Pragmatica Sanctio alapjára^ 
melyen Magyarország függetlenül rendelkezett be, — vagy mint tényleg 
történt: kezdett berendezkedni, — mig Ausztria minden további nélkül 
felbomlott. Ausztria német kisebbsége kísérletet sem tett arra, hogy a 
nem-német többség elszabadulását meggátolja és tehetetlenül nézett eléje 
annak az átalakulásnak, melyben a csehek, lengyelek és délszlávok az 
állami önállóság alapján kezdtek berendezkedni, az olaszok pedig Itáliá- 
hoz csatlakoztak.

A nélkül, hogy nemzetiségeink titkos vágyait és összeköttetéseit meg 
nem történteknek kívánnánk feltüntetni, meg kell állapítanunk, hogy azok 
a magyar állam területi egysége (integritása) ellen állást sohasem fog
laltak. Ennek okát az ellenséges propaganda egy nem létező okmányban 
keresi akkor, amikor úgy tünteti fel, hogy az esetleges megnyilvánuláso
kat a magyar kormányhatóságok meggátolták; ezzel szemben azonban azt 
is meg kell állapítanunk, hogy a magyarországi nemzetiségeknek még 
emigránsai sem igen akadtak és a monarchia felosztásának külföldön 
működő ügynökei szinte kivétel nélkül idegen vagy osztrák állampolgá
rok voltak. Ennek ellenére azonban a magyarországi nemzetiségek elnyo
másáról terjesztett hírek világszerte annyira elterjedtek, és gyökeret ver
tek, hogy ma már Magyarország felosztásának legerősebb morális indokát 
képezik; amint hogy nem is képzelhető el, hogy az ellenséges propa
ganda leírásai alapján középafrikai szolgaságnak minősített állapot Európa 
közepén változatlanul meghagyassék. Hogy ezeknek a panaszoknak rend
szerbeszedése, kiszinezése és Magyarország felosztásának indokolásában 
erkölcsi alapul való felhasználása sem magyar, hanem idegen állampolgá
roktól származott, azt a dunai Európa belső ügyeiben abszolúte járatlan 
nyugati politikusok nem vették figyelembe. Érdemes, egyenesen magyar 
nemzeti érdek volna 1) megírni e magyarellenes propaganda történetét, 
2) a magyarországi nemzetiségi pörök történetét; természetesen minden
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érzelmi momentumnak elhagyásával, teljesen objektiv, tárgyilagos alapon,, 
a vonatkozó akták felhasználása mellett.

Annál fontosabb ez, mert a Magyarország területéből részesedett álla
mok a kérdéses területeket csakis a kisebbségeket védő szerződések alá
írása után, tehát azon kötelezettség ellenében kapták meg, hogy a magyar 
uralom alatt állítólag elkövetett elnyomási sérelmek nem fognak vissza
térni. Azoknak kiszinezése és az európai békére veszedelmes voltuknak 
hangoztatása tehát olyan kötelezettséget hárított az érdekelt kormányokra, 
mely csak abban az esetben maradt volna el, ha e területek lakossága 
félre nem ismerhető módon és alakban kérte volna, hogy a magyar uralom 
alól felszabadítva idegen uralom alá kerüljön, ami nem történt meg. Már 
azért sem, mert a kisebbségi szerződések kötelezettségeinek szigorú jel
lege nagyobb területeknek önakaratuk ellenére, tehát erőszakkal való át
kapcsolására és nem idegen államokkal való békés egybeolvadás utáni 
vágyakozásra mutat. Ezzel függ össze az, hogy a cseh, szerb és román 
szakértők, valamennyien osztrák, cseh és szerb állampolgárok, a monarchia 
felosztását csupán akként és azáltal tudták elérni, hogy a párisi konfe
rencián egyrészt Magyarországnak mint érdekelt félnek a tanácskozások
ból való kizárását keresztülvitték, másrészt pedig az érdekelt fél kizárása 
után a nyugati államférfiakat javaslataik elfogadására kényszerítették és 
a már elfogadott álláspont végrehajtására, mert az simán végrehajthatlan 
volt, fegyveres erőt kaptak.

Ez a fegyveres erő az osztrák állam felosztásához már nem volt szük
séges; ellenben Magyarországon nem jelenhetett meg azzal, hogy az or
szágot erőszakkal darabokra szakítja szét. Ezért valódi célját eltitkolta 
és az elszakításban érdekelt kormányok csapatait mint entente csapatokat 
azzal küldötte be, hogy a fegyverszüneti szerződés értelmében stratégiai 
megszállást eszközöljenek. Ebben a tekintetben tehát a nagyhatalmakat 
sokkal súlyosabb felelősség — a tudatos megtévesztés gyanúja — terheli, 
amitől a felosztásban érdekelt hatalmak mentek voltak, mert azok soha 
sem titkolták el, hogy az ő cél jók Magyarország felosztása, illetőleg egyes 
területeinek elszakítása és bekebelezése volt. A stratégiai megszállás után 
nyomban végrehajtott annexió tehát a nagyhatalmak rovására történt és a 
nagyhatalmak kormányainak kell felelni azért, hogy a fegyverszüneti szer
ződés egyoldalulag nem csupán megsértetett, hanem egyszerűen félredoba
tott. Jellemző volt erre vonatkozólag a román békedelegáció vezetőjének 
a párisi békekonferencián 1919 nyarán tett azon megjegyzése, miszerint 
nem tudta, hogy a fegyverszüneti szerződés még mindig érvényben van. 
Semmivel sem csökkenti a nagyhatalmak legális felelősségét az, hogy ami
kor a békekonferencia döntése megtörtént, az elszakítandó terület lakos
sága már fegyvertelen volt, a terület fegyveres megszállás alatt állott, a 
megszálló csapatok pedig a döntés hírére támadható megmozdulás esetén 
(ami a meg nem szállt magyar területen bolsevizmusban nyilvánult meg) 
megfelelő karhatalommal rendelkeztek. A nagyhatalmak kormányait min
denkor felelősség fogja terhelni azért, hogy Magyarországot az érdekelt 
lakosság leigázásával és az általok aláírt nemzetközi egyezmények nyílt 
megsértésével, aminél Belgium semlegességének megsértése annyiból volt 
kisebb, mert a német hadsereg csak átvonulást kért és a német kormány 
Belgium bekebelezésére nem gondolt, osztotta fel. Az, hogy a felosztást 
a vezető emberek börtönbe vetése megkönnyítette, fegyveres ellenállás 
pedig a megszállás következtében nem volt szervezhető, pártatlan bíróság 
előtt az erőszakos eltulajdonítás tényén semmit sem változtathat.

Bár Ausztria és Magyarország szétszakítása két egymástól lényegileg 
különböző tény, mindkettőt egybe kapcsolják azok a kapcsok, amelyek a 
két államot a monarchiába egyesítették. Hiába jelentette a francia kor
mány az amerikai elnöknek 1918. november végén azt, hogy Ausztria- 
Magyarország felbomlott, ez a kijelentés nem a valódi tényállást fedte, 
csak az elnök lelkiismeretét akarta megnyugtatni abban az irányban,
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hogy a monarchia fájdalom nélkül feldarabolható. A valódi tényállás 
ezzel szemben az, hogy a monarchia igen sok vonatkozásban mai napig 
nem likvidálíatott. Felderítendő mindenekelőtt az, mennyiben és miként 
bomlottak fel a közös ügyek, amelyeknek keretei az utódállamok fogal
mában részben a mai napig fennmaradtak és elrendezésre várnak. Meg
állapítandó, mennyiben felel meg a valóságnak, vagy attól mennyiben kü
lönbözik a kis Entente kormányainak a nyugati hatalmak megnyugtatá
sára, melyeknek lelkiismeretét egy középeurópai anarchia terheli, időn- 
kint leadott azon nyilatkozata, hogy a kis Entente a megszűnt monarchia 
fogalmi körével azonos és hogy Magyarország csupán ugyanazt a minden 
civilizált szomszéddal szemben kimutatott összeférhetlen jellegét tartotta 
meg, a melyet egykor Ausztriával szemben kimutatott. Ez a beállítás uj 
lökést adott egyes osztrák publicisták és államférfiak azon vállalkozásá
nak, hogy magyarellenes centralista propagandájukat, melyet osztrák ab
szolutizmus védelme alatt Magyarország ellen folytattak, mert a kis En
tente irányító kormányainak védelme alatt újra felvegyék és ugyanazon 
Magyarország ellen, ugyanazon a német világnyelven, ugyanazokkal az 
eszközökkel folytassák.

A fentiek alapján homloktérbe kerül annak megállapítása 1. mi sür
gette meg azt a francia kormánynyilatkozatot, mely a monarchiát már 
1918. november végén megszűntnek nyilvánította; 2. mi tekinthető a mon
archia folytatásának a dunai Európa területén? Annyi bizonyos, hogy 
ha 1918. végén a monarchia még fennállónak ismertetett volna el, akkor 
annak ügyeit Magyarország meghallgatása nélkül nem lehetett volna el
rendezni; másrészt ez az elrendezés, amely a trianoni szerződést nem 
Magyarországgal, hanem Magyarország ellen megkötött és nem béke-, 
hanem felosztási szerződésként alkotta meg; melynek egyetlen garanciáját 
a felosztásban érdekelt kormányoknak a kis Entente szövetségében való 
egyesítése képezte, amely Magyarország vonakodása folytán, hogy a fel
osztást szabad elhatározásból folyó belépésével elismerje, a monarchia jog
utódává nem alakulhatott át, az maradt, ami eredetileg volt: a szerződés
szegésre épített egyoldalú szerződésnek fegyveres erővel egyoldalúan való 
biztosítása.

Mindenesetre nagy sikerét jelentette a felosztásban érdekelt kormá
nyoknak az, hogy a békekonferencián a csehektől megtagadott cseh-szerb 
korridornak Ausztria részére való felajánlása által Ausztriát szervesen 
a kis Entente hálózatába kapcsolták és minden tagadó kijelentés ellenére 
is oly közösséget alkottak meg, amellyel, mint létezővel, számolni kell.

Ez a siker azonban a kis Entente fogalmi körét a monarchia fogalmi 
körével azonosítani mindaddig nem lesz képes, amig Magyarország a fegy
veres erőszak áldozataként vagy önállóságának feladása mellett feltétel 
nélkül a felosztást végrehajtó kormányok felsőbbségét el nem ismeri és a 
felosztást a maga hozzájárulásával nem szentesíti. Amennyiben ez nem 
történik meg, úgy a nagyhatalmakra hárul az a feladat, hogy a végső jóvá
hagyás hiányában a monarchia megszüntetésének vagy helyreállításának 
nehéz és komoly feladatával, amely elől 1918 óta köveikezetesen kitér
tek, szembenézzenek. Ha ezt elmulasztják, akkor a tárgyilagos törté' 
netírás sahasem fogja őket felmenteni attól, hogy egy az európai állam
rendszernek szerves részét alkotó politikai konstrukció helyén a destruk
ció eszközeivel az európai békét fenyegető anarchiát ültették el.

Horváth Jenő
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Könyvismertetések és Lapszemlék.
Doberdói Breit József ny. altábornagy: A magyarországi 1918—19. 

évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története. I—III. kötet. 
Budapest 1925—29. 236, 103 és 2481, 150db. melléklettel.

Korunk eseményei között kétségtelenül a legfontosabbak egyike 
Magyarországnak az 1918—19. években történt katonai megszállása volt. 
Egy különben meglehetősen komplikált és zavaros folyamat, melynek fel
derítése és oknyomozó előadása egyáltalában nem könnyű feladat. Breit 
tábornok vállalkozása ilyen körülmények között mindenképen nehéznek 
volt mondható, de a rendelkezésére álló forrásoknak elrendezésével és mél
tatásával igen hasznos munkát végzett és lehetővé tette azt, hogy később 
az egész kérdés teljes kritikai apparátussal feldolgozható legyen. Az első 
kötet a Károlyi kormány idejével, a második a kommunisták hadművele
teivel, a harmadik a román támadással foglalkozik a Tiszántúl megszál
lásáig, a hátralévő négy hónap eseményei egy további kötetben következ
vén. Nagy nyereségnek kell tekintenünk, hogy az egész munka megjelenése 
után mintegy ezer oldalnyi anyag, többszáz okirat és térképvázlat fog e 
szomorú időkre vonatkozólag rendelkezésre állani, ami mindenkor fontos 
lesz annak a magyar szakembernek, aki a külföldön egyre nagyobb szám
ban megjelenő, sokszor tudatosan vagy tudatlanul egyoldalú politikai és 
katonai szakmunkák állításaival szemben egy megbízható magyar forrás
munkával fog rendelkezni. Elismeréssel adózunk Breit tábornoknak, hogy 
a magyar tudományt a védelemre széles tudással és bámulatos szorgalom
mal megírt könyvében felvértezte és nemcsak a magyar hadtörténelmet, 
de a magyar politikai történelmet is igen értékes, maradandó munkával 
gazdagította.

Hauser H.: Histoire diplomatique de l’Europe 1871—1914. Első kötete 
Páris 1929. Les Presses Universitaires de France. 476 1.

A németek, angolok és amerikaiak nyomán a franciák is elhatároz
ták, hogy az 1871—1914, korszak eseményeit beható vizsgálat alá veszik 
és a francia közönséget az uj kutatások eredményeivel megismertetik. Hau
ser Henrik párisi professzor hat munkatársával együtt két kötetben dol
gozták fel a korszak történetét, az előttünk fekvő első kötet 1904-ig vivén 
az eseményeket. A munka nemcsak a gyűjteményes munkák előnyeivel és 
hátrányaival rendelkezik, de nem válik előnyére az sem, hogy forrásul 
egyedül a német aktapublikációt használja és az egyéb kiadványokra nem 
helyez súlyt. Viszont igen érdekesek azok a részletek, amelyek német mun
kákban nem találhatók meg, mint pl. a gyarmati versengés eseményei és 
Oroszország politikai fontosságának kidomborítása. Renouvinnak, a hábo
rús felelősség francia előadójának a francia-orosz szövetség megalkotásá
ról írt fejezete (295—320. 1.) elsőrendű történetírói teljesítmány.

Magrini Luciano: Il dramma di Seraievo. Origini e resporsabilita della 
guerra europea. Milano 1929. Athena 324 1.

Igen eleven tollal megírt tudósítás azokról a benyomásokról, melyeket 
Magrini a háború alatt Szerbiában szerzett és azokról a beszélgetésekről, 
amelyeket szerb katonákkal és politikusokkal folytatott. A háborús fele
lősség szempontjából különös fontossággal Tonkosics szerb őrnaggyal foly
tatott beszélgetései bírnak, melyek a szerajevói merénylet egyes részle
teire is uj fényt derítenek.

Fay, Bradshaw Sidney: Der Ursprung des Weltkrieges. 2 kötet. Berlin, 
August Scherl. 1930. XII és 383, VIII és 433 1.

Fay professzor könyvének angol kiadását annak megjelenésekor ismer
tette folyóiratunkban Barnes amerikai professzor és az ismertetésnek egy
úttal az az érdekessége volt, hogy a szerző szívességéből a kefelevonatok
ról készülvén, az első ismertetés volt, amely a munkáról Európában meg
jelent. Azóta sokszáz ismertetés következett, amelyekből világszerte meg-
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állapítható, hogy az általános kritika Fay professzor művét tekinti a 
lcérdés standard munkájának. A németek siettek lefordítani, hogy ango
lul nem értő szélesebb rétegekben is tanulmányozható legyen, és ezzel 
talán a magyar olvasóközönséghez is közelebb került, Fay professzor 
műve nem az első nagy és alapos munka, melyet a kérdésről írtak, de 
Ikétségtelenül nem is az utolsó, mert a különböző kormányok forráskiad
ványainak megjelenése napirenden van és Fay munkájának nem egy 
részletét újabb adatok fogják kiegészíteni, esetleg módosítani. Munkájának 
határozott előnye abban áll, hogy a már közétett anyagot az eddig elért 
legnagyobb tárgyilagossággal rendszerezi; első sorban természetesen a nyu
gati kérdést tárgyalja, de az eddigi szerzőkkel szemben figyelmet for
dít a keleteurópai eseményekre is. A nyugati olvasók előtt ez kimerítő
nek látszik, magyar szempontból azonban még mindig hiányos és elég
telen. Hálásaknak kell azonban lennünk azért is, amit tett, mert Fay 
professzor nem kevesebbet tett, mint hogy az orosz és délkeleti probléma 
egész tömegének bevitelével a közvetlen felelősséget nyugatról keletre gör
dítette. Tudományos súlya mindenesetre hozzá fog járulni, hogy a nyo- 
mábalépő szakemberek ezzel a megállapítással számítsanak és az orosz 
kezdeményezést a felelősségek rangsorában az első helyre tegyék. Magyar- 
ország szerepe is jóindulatú méltánylást talál, de szemmelláthatólag annyi 
forrásanyag nem állott rendelkezésére, hogy Magyarország szerepének 
nagyobb jelentőséget biztosítson. A munka egyébként a kitűzött célra való 
tekintettel három részre tagolódik; az első rész 1890-ig egy rövid össze
foglalás, a második 1914 junius végéig valamivel terjedelmesebb, a har
madik rész pedig öt hét történetét négyszáz oldalon adja elő. Stílusa élve
zetes, aprólékos jegyzetei alaposságra mutatnak, megállapításai tárgyila
gosak; ahol ez utóbbiak módosításra szorulnak, ott az ok nem a szerzőben, 
hanem a rendelkezésére álló adatok hiányosságában található meg.

Berliner Monatshefte für internationale Aufklärung (Die Kriegsschuld
frage). — 1929. szeptember. Beazley C. Raymond birminghami professzor: 
Die Verantwortlichkeit für den Weltkrieg című tanulmánya kimerítően 
a felelősség vádjának fenntartásával foglalkozik (831—57 és okt. 966—79. 
1.), Thimme Frigyes ismerteti Crowenak az angol akták között megjelent 
1907. újévi emlékiratát, Bach Ágost pedig Jaurès meggyilkolásának körül
ményeit (880—98. 1.). — Október. Igen érdekesek az orosz Krasny Archiv 
alapján az orosz katonai attasék 1912-iki jelentései (931—940), vala
mint Rappaport Alfréd értekezése Montenegro felelősségéről a háborúért 
(941—65. l.j. — November. Alfred von Wegerer szerkesztő a Berliner 
Lokalanzeiger 1914, julius 30-iki külön kiadását ismerteti a német mozgó
sításról, holott a német mozgósítási rendeletet csak augusztus 1-én dél
után 5 órakor adták ki; Kiszling Rudolf pedig Olaszország semlegességét és 
titkos fegyverkezését.

Budapesti Szemle. — 1929. szeptember. Hlatky Endre: Széchenyi sajtó
politikai eszméi a Világban.

Europäische Gespräche. — 1929. szeptember. Claar Miksa nápolyi 
professzor: Kardinal Rampolla als Staatssekretär und Papstwerber (465— 
82. 1.). — Stern Alfréd zürichi professzor: König Edward VII. und die 
auswärtige Politik Englands (483—504. 1.), a vonatkozó kiadványok ismer
tetése. — Október, Eisenmann Lajos: Die französische Aktenpublikation 
(526—41. 1.).

Évolution. — 1929. szeptember, Ludwig Ernő: La responsabilité de la 
Hongrie dans la guerre mondiale (22—35. L), a monarchia békekészségé
nek és a délszláv propagandának beható ismertetése. — Október, Langer 
Vilmos: Lá Russie, la question des Détroits et les origines de la ligne bal
kanique, 1908—12 (9—29. L), a kiadott okmányok alapján.

Contemporary Review. — 1929. julius. Dunlop R.: The last of the
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Habsburgs (CXXXVI. kötet. 47. 1.), a vonatkozó kiadványok ismertetése. — 
1929. december. Gooch G. P.: Prince Bülow. (696. 1.). Sforza gróf: Sonnino 
and his foreign policy (721. 1.).

Current History. — 1929. november. Turner R. professzor: Did the 
Kaiser plan the war? (265—71. 1.), azt hiszi, hogy 1914. julius 5-én mégis 
volt Potsdamban a háború sorsát eldöntő konferencia.

Foreign Affairs (NewYork). — 1929. julius. Bliss tábornok: Foch 
(332. 1,), visszaemlékezés Foch működésére. — 1929. október. Langer L. W.: 
The 1908 Prelude to the World War (635. 1.), az angol akták alapján.

Preussische Jahrbücher. — 1929. augusztus. Schütt C.: Serbiens und 
der Entente Vorkriegspolitik im Lichte neuer Urkunden (CCXVII. kötet. 
164. 1.). — November. Ohnesseit V/.: Deutsche Rüstungspolitik unter Bis
marck und seinen Nachfolgern (CCXVIII. kötet. 197. 1.).

Revue des deux mondes. — 1929. november 15. Pingaud A.: L'entente 
«t les balkaniques aux premiers mois de la guerre (LIV. kötet. 48. 1.).

A francia háborús okmányok.

Ministère des Affaires Étrangères. Commission de publication des 
documents relatifs aux origines de la guerre de 1914. Documents diplo
matiques français 1871—1914. III. Sorozat 1871—1900. I. kötet, 1871— 
1875. Paris, 1929. Imprimerie nationale. XLVII és 496 1.

A francia kormánytól közzétett külügyi akták első kötete meglehe
tős késéssel jelent meg, a minthogy az egész kiadványsorozat megjelen
tetésében meglehetősen érezhető az az elhúzódás, a mely a történetíró
kat nem nyugtalanítja ugyan, de megfosztja őket attól, hogy munkájok- 
t>an előrejuthassanak. Ez természetesen semmit sem von le a közölt anyag 
értékéből, csupán bizonyos csalódást jelent az ötven kötetre tervezett kiad
vány megjelentetésében, melyből évente mindössze két kötet lát napvilá
got. A munka lassúságát jellemzi az, hogy a szerkesztő bizottság tagjai 
közül a második kötet megjelenésekor már öten nem voltak életben.

A jelen kötet első része a frankfurti szerződés végrehajtásával és a 
németektől megszállva tartott francia terület felszabadításával foglalkozik, 
a második rész a francia-német viszonnyal, a harmadik rész Németország 
viszonyaival a többi hatalmakhoz, a negyedik Gorcsakov herceg orosz 
kancellár beavatkozásával a francia-német viszonylatokba, az ötödik Fran
ciaország viszonyával Itáliához és a Szent Székhez, a hatodik a keleti kér
déssel és végül a hetedik a spanyol forradalommal.

A kötet magyar vonatkozású anyagából kiemeljük a következőket: 
Ring bécsi francia ügyvivő 1871. nov. 7-diki jelentésében Andrássy ter
vezett kinevezését annak németbarátsága következtében aggályosnak tar
totta (99, 1,), Nagyon érdekes Engelhardt belgrádi főkonzul 1872. február 
4-diki jelentése Ausztria-Magyarország belső nehézségeiről (127—30. 1.), 
természetesen szerb beállításban. Rémusat külügyminiszter 1873. január 
25-dikén Banneville bécsi francia nagykövethez intézett utasításaiban 
(198—200. 1.) annak a gyanújának adott kifejezést, hogy a magyar And
rássy a győztes Német Birodalomra támaszkodva kelet felé egy nagy 
Magyar Birodalmat fog kiépíteni. Ugyanilyen szellemben voltak megfő-
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galmazva Broglie herceghez Harcourt marquis bécsi nagykövethez inté
zett utasitásai(268—73. L). Andrássy kezdetben tartózkodó állást foglalt 
el, de Le Flo tábornok pétervári francia nagykövet 1874. február 17-dikén 
már az ott tartózkodó Andrássynak azt a megjegyzését közölte, hogy a 
hatalmas Franciaországot az európai egyensúly szempontjából szükséges
nek tartja (313. 1,). Ugyanő junius 1-én azt jelentette, hogy Andrássy 
minden olyan feltevés ellen élénken tiltakozott, hogy Ausztria-Magyar- 
ország balkáni területek megszerzésére törekednék (334—35. 1.). Ez a 
nyilatkozat a háborús felelősség szempontjából igen jelentős, mert egészé
ben fedi a magyar kormány 1914-diki állásfoglalását.



Okmányok. — Documents

A szabadságharc magyar diplomáciai levelei. 1848—1849.

II.

A megbízottak levelezése egymás között.

XXXII. Páris, 1849. március 7. Nemeskéri Kiss Miklós Pulszky 
Ferenczhez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — 
Diplomáciai hírek a magyar követségről. Útitervek. Fizetésének Genuába 
küldését kéri.

„Paris 7/3 849.
Tisztelt Feri Barátom!
Lásd én még most is Parisba vagyok — pedig bizon már ég a föld 

talpam alatt. Szegény Laczi Barátunk ma csakugyan elment elkísérvén 
Barát-ját, 's minthogy Lipcsébe is rendelt levelet tudtommal Szarvady 
által, úgy tartok tőle hogy nagyon is közel megyen az ellenséges földhöz, 
's mint mindig sokat fog merni. — Egyébiránt oly nagy mértékbe érzé
kenyen hagyá el barátit, 's annyi holmit vitt vele, hogy egy könnyen nem 
valószínű visszatérése — azért Barátom siess ide vissza — mert most itt 
a dolgok á la mercie de Dieu vágynak — ismered Irinyit kivel a derék 
kis Szarvady is egy kerékvágásba láczik járni a mi a politicat illeti — 
pedig bizon nem hiszem hogy az övék lenne az üdvös, Franciaországba, 
hazánkra nézve. — Ma megkapom Franczia Passusomat — Syreur szerzé 
's holnap megyek Turinba — hol Splényi kártyáiba belé tekintvén, *s 
Laczitul vett meghatalmazásomnál fogva tán más irányt adván működésé
nek, sietek Romába 's Florenczbe miután rendeltetésem valódi helyeit 
Genuát, Livornót ottani ismerőseim ’s rokonaim által kellő irányba feliz- 
gatám.

Tegnap itt néhány oláhval jöttem össze Laczinál, kik a legszorosb 
frigybe akarnak velünk lenni, 's közös ellenségünk az orosz ellen közösen 
működni itt is de különösen s főleg Angliába — Úgy hiszem hogy már 
eddig érintkezésbe tetted magad a Londonba létező oláhokkal. Az oroszt 
kell Angliának megfenyíteni derekasan, mert az utóbbi hírek szerint Paj
tás úgy látom, hogy az osztrák hadaknak meg tudunk felelni — mert 
hisz mért koldulta volna különben az orosz segítséget, — Ügyünknek, 
nemzetünk tekintetének sokat használt nézetem szerint az orosz behívása 
Europa előtt, s ezen a téren lehet most a czudar Ausztriát Europa előtt 
moraliter tönkre tenni. Arese tegnap előtt mondta hogy Carlo rövid 
hetek múlva megkezdi a háborút — 's ha Sardinia verekszik, az angoly 
kiparancsolja az oroszt Erdélybül, vagy gyönyörű fordulatot vesznek 
dolgaink. Csak szorítsd Ferkó Palmeston Uramat — ki már is derék gyerek. 
Brown jövő héten fog megindulni, még pedig Bécsnek. Általa Írtam Kos
suthnak — az angoly nézetekről az orosz ínterventio iránt — 's a Te
H áborús felelősség ®
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Tondonba létedről ’s ottani működésed reményéről, Úgy szinte Irinyirül 
is tettem emlitést, különösen azon esetbe ha Teleki vissza nem jönne 's 
Te vezetnéd itt is a dolgokat — mert absurdum Irinyit Parisba biztatni 
azért hogy ő ostoba felfuvalkodottságával itt antipathiákat gerjesszen a mi 
úgy is elég van.

Most néhány szót magam dolgairul — én Telekyt praeveniáltam hogy 
Kossuth megbizása nyomán én hozzá vagyok utasitva pénz dolgában — 
Én nem hittem hogy igénybe veszem a Status pénzét — azonban ma reggel 
össze számítva itteni kiadásaimat, Contoimat 's kész pénzemet — azt 
tapasztalául hogy annyira megvékonyodott erszényem, hogy okvetlen szük
ségem leend hátra lévő fizetésemre hogy dolgaimat végezvén haza is 
mehessek — annyival inkább mert már nem is reméllem hogy Pali 
Bátyámnak sikerüljön pénzt kiküldhetni, mint hogy még egyetlen egy leve
let sem kaptam tőle sem senkiiül az országbul — siettem tehát Laczihoz 
hogy hátra levő háram havifizetésem fejébe adjon egy kis mennyiséget — 
de Laczi már indulóba volt 's a pénzek manipulatioját terád bízván arra 
kért, hogy írnék neked ez érdemben.

Kérlek tehát Barátom utasítsd Genuába a három havi dijjamat, mely 
teszen Január, Februar 's Martiusra circiter 1000 pengő forintot összesen
— de arra kérlek hogy Franczia pénzbe esconto nélkül a mennyire lehet.
— Én folyó hó 20án de talán 18án is Genuába leszek — 's minthogy 
saját nevem alatti útlevéllel már nem bírok (most hozták meg) kérlek 
szíveskedj néhány sort írni posterestante. Megvallom nehezemre esik ezen 
mennyiséget a Statustul az idekinn levő kis Cassabul felvenni — de tudod 
hogy eddig úgyszólván mindig magamébul költöttem odahaza a Status 
dolgaiban, 's igy túlságos szerénység lenne bajba keveredni a franciak 
miatt külföldön. — Átkozott sokba került Párisi séjourom — Jó leczke 
a jövőre. —

Még egy kérésem van Pajtás! Mindezen nevekre, melyeket alább írni 
fogok, leveleket rendeltem Londonba — légy oly kegyes, kérdezd őket 
posterestante a Postán, s ha van, küld el őköt szinte Genuaba — Fogsz 
te találni módot a levelek kiadatására. — Turinbul foglak tudósittani. —• 
13-án már ott leszek, ha valamit óhajtasz tetetni Turinba parancsolj velem 
mint régi Titkároddal. — Őszinte barátod — Kiss Miklós.

Ugyan sok veszélyes dolgot nem irék a levélbe, de mégis kérlek 
Barátom tépd el azonnal — de okvetlen! — Ezek a nevek: — Johann 
Müller — Jakob Müller — Johan Kégel — Martin Kegel — Constant 
Mayer — Carl Mayer — Johan Hartman — Niclas Kiss a levelet 
tépd el kérlek.

XXXIII. Páris, 1849. március-április. — Szarvady Frigyes Pulszky 
Ferenchez. — Eredetije ugyanott. — Győzelmi hírek.

„Kedves Pulszky úr,
Most vettem Pestről egy levelet — mit azonnal a hírlapokkal aka

rok közleni — bizhatik benne, mert eddig még mind igaz volt, mit tudó
sítóm közlött velem. Nem érvén rá magam Írni a levelet, Brownénak dic- 
tálom, mert tudja h. magam vagyok. Holnap írok megint. Ha Bval beszél, 
írja meg kérem, mert biztos s rövid úton tudtára fogom adni K-nak. — 
Tisztelem. — Szarvady."

XXXIV. Páris, 1849. április 10. — Ugyanaz ugyanahhoz. — Eredetije ugyan
ott.— A magyarországi és erdélyi tavaszi hadjárat győzelmeinek hire.

„Páris 10/4
Kedves Pulszky ur,
Április 9-éről levelet ma vettem, meg is Írtam már Debreczenbe, mit 

izent. Ez igen jó gondolat. Már azt írtam volt, hogy összeköttetésbe tegyék
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magokat a Bukaresti Consullal, de annyi . . . nem volt. Ma kaptam leve
leket Pestről április 2-áról. Bem martius 20-án bevette Brassót és ő 
maga már ki is jött Erdélyből. Nem igaz, hogy a mi katonáink ott rabol
tak, igen jól viselték magokat és jól is fogadtattak a Brassói és Szebeni 
néptől, Nugent Pétervárt megrohanta de iszonyúan visszaveretett. Ép 
úgy járnak Kmárommal mindamellett, hogy 100 frtos bankókkal trac- 
tálják; már 4—5000 embert vesztettek otthon az osztrákok és úgy látszik 
fel is fognak hagyni az ostromlással. A magyarsereg igen közel van hoz
zánk. Pénteken egész nap hallottunk bombázni Vácz felé. Az osztrákok 
Vacztól Gödöllő Üllő Czeglédig állanak 45000-en (azt hiszem többen van* 
mák) a mieink pedig Gyarmat, Récság (sic!), Gyöngyös, Jászberény 
Szolnok és N. Kőrösön állta [k] a múlt héten. Görgey, Guyon, Klapka 
Répássy és Damjanics alatt. Dembinski és Vetter a Generalstabot képezik, 
részint Debreczenben, részint Török Szent Miklóson. Három nap előtl 
Bem is elérkezett oda. E hét vége felé a koczka el fog dőlni. Részünkről 
lo.ooo honvéd harczol köztük 2o.ooo (?) huszár, egész seregünk 
15o.ooo-ből áll, még fog kiállítani 5o.ooo. A fegyvergyár hetenkint 
600 puskát készít el és igy hetenkint fél zászlóalj megyen a sereghez beta
nultam Perczel 8 nap előtt indult meg Szegedről, a ráczokat megverte 
Zenta mellett — a római sánczokat und rasierte sie. — Sz. Tamást is elfog
lalta, . . .  a vejét Inkeyt fogták el, a mieink minden áron Komárom felé 
húzódnak és ottan fognak átmenni a Dunán, nem féltik Pestet és nem 
akarják semmivé tenni. 150 nagy kocsi érkezett sebesültekkel — . . .  
iehát megverettek az osztrákok. —

Teleky még nem érkezett — hazafias tisztelettel — Szarvady.
Drezdából újra azt Írják, hogy már kész az insurrectio, a mi kato

náinkat is megverték volna. Német . . . írja, tehát túlzás lehet a dologba.“

XXXV. Páris, 1849. április 12.
Teleky László gróf Pulszky Ferenchez. — Eredetije ugyanott. — 

Kossuth levelét visszakéri. Tervezett értekezése Drouyn de Lhuys francia 
Idilügyminiszterrel.

„Április 12-én
Kedves Barátom!
Hosszú fogfájdalmaim miatt meg nem írhattam neked — most is csak 

egy pár szót — könyörgök, küld nekem vissza Kossuth levelét — szük
ségem leszsz reá. — Nem gondolnám, hogy azt hírlapok utján a maga 
eredeti formájában közölni lehessen — hanem más alakba kell önteni. 
Még Drouyn de Lhuyssal sem szólhattam, hanem holnap hihetőleg látan- 
dom őt — s az eredményről aztán tudósitandlak — nem sokat remény
iek! Isten veled holnapig. írj nekem, ha időd leszsz kérlek!

Hiv barátod — Teleki.“
XXXVI. Páris, 1849. április 22. — Ugyanaz ugyanahhoz. — Erede

t ije  ugyanott. — Konstantinápoly fontossága. Osztrák-porosz ellentét 
lehetősége.

„Páris, ápril 22. 1849.
Kedves barátom!
Valóban nem tudom, mit írjak s min kezdjem — sok írni valóm van, 

de mind csak embrió, csak chaos. A magyarhoni dolgok jól folynak a
mint tudod, a török igen haragszik az osztrákra és oroszra és igen ener-
gicus lépésekre kész. Magam akartam menni Konstantinápolyba, mert 
igen szükséges, hogy valaki ott legyen, de igen beteg vagyok és úgy szól
ván tehetetlen, naponkint hányok, meglehet, hogy a tengeri út még tehe
tetlenebbé teend. Kit küldjék? még alig tudom. Irinyi, Szarvadi és 
Splényi közt van a választásom — de Irinyi ott is semmit sem teend,
.Szarvadi itt szükséges, Splényiben nem bízom. — Pedig ott hihetőleg fon-

6 *
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tosabb teendőink lesznek mint itt, — ott sokat-, mindent reménylhetni, még æ 
szláv dolgok elintézésére is igen helyes pont lesz Constantinápoly. — Hatal
mas ajánló leveleket szerzendek annak, ki oda megy. — De valóban alig 
van kit!! ez nagy szerencsétlenség. — A franczia sajtó, vehetted észre, 
igen javult, — különösen a Presse ír — gyönyörű híreket és jól közöl. — 
Il faut pousser en avant — et j'y tache de mon mieux. — Szükséges-é, 
hogy a londoni követhez ajánló levelet küldjék? Könnyen szerezhetek 
Czartoriszkytól — és útján. Czartoriszky igen jó irányban működik a 
töröknél, ott in loco — ottani ágense Chapka vagy Czajka által. —  Te már 
egyébbaránt, mint irád, a török követtel a legjobb viszonyban vagy. — Az a 
tűzpont, — ott könnyen lehet gyújtani — meg Poroszhonban is, mely mindin
kább ellenséges lábon kezd lenni Ausztriával, a mint felelete bizonyítja az 
osztrák nótára. — Adja Isten, hogy az a bizonyos osztrák nóta Ausztria 
hattyúdala legyen!! Pest nemsokára bizonyosan be leszen véve. Még eddig 
az itteni kormány igen hideg, belügyi kérdésekkel van elfoglalva. — Igen 
szükséges volna, hogy azon bizonyos nővel itten (de ne említsd senki
nek) magadat abouchirozd. — Egyenes írott megbízása van Kossuthtól! De 
szóval kell mindent eligazítani. — írj egy körülményes levelet, melyet 
vele per extensum közölhessek. De mindenesetre legjobb volna, ha magad 
jöhetnél, habár csak egy napra is — Jó a hazára meg reád nézve — Miért 
küldjem Szarvadit? — Pénzre van-e szükséged? Ha van, írd meg — s  
ird meg mennyire? — Tegnap kaptam leveledet, látod, nem kések reá 
felelni. — Isten veled. Ma beteg vagyok. — Holnap ismét írok! De egekre 
kérlek, ha lehet — jöjj — siess! A congréve rakétákra nézve közöljek-e 
valamit a kormánnyal? — megteszem. Sokféle irnivalóm van még, de 
betegségem nem engedi, hogy levelemet tovább folytassam.

Híved — Teleki."

XXXVII. Páris, 1849. április 30. —  Ugyanaz ugyanahhoz. —  Ere
detije ugyanott.

„Páris, ápril 30.
Kedves barátom!
Sietve írok egy pár szót. — Igen jó volna, ha jönnél! E fontos körül

mények között beszélnünk kellene egymással! Még itt van az a bizonyos 
nő, — üzennünk kellene — még pedig sokat Kossuthnak. — Ha mindjárt 
jösz, nem késő. — Ma ismét a miniszterrel akarok szólani. — Brochuret 
is írtam , — egészen magam, az orosz interventióról. — A hírlapok itt 
jól vannak informálva; a Préssé-1 is informáltatom egy biztos ember által,
— már jóra fordult. Ma fogok Girardin úrral személyesen megismerkedni^
— Sala által, kit ismersz. — Splényit csakugyan el akarom küldeni Kon- 
stantinápolyba. Ha semmi nem jön közbe, küldj neki ajánló leveleket 
sietve! — kérlek, — ha lehet jöjj, ha nem írjál. — Sokat kell üzennem 
Kossuthnak. Meglehet, kevés idő múlva magam megyek Pestre vagy 
Bécsbe — ma az a hir terjedt, hogy a mieink Bécsben vannak, de még 
nem bizonyos. —  Circourt nagyon meg van elégedve leveleddel. — Isten 
veled! — Megmutattam neki munkámat, mit sem javított benne, egyet
lenegy szót sem véve ki, s meg van elégedve. — Isten veled! — Az ajánló 
leveleket Splényinek ajánlom figyelmébe, de küldd minél előbb, külön
ben megkésünk! — A török követtel igen jól vagyok. — Holnap körülmé
nyesebben. Isten veled. Hived — Teleki.

P. S. Adressemet nem írtam meg, mert mindig ott lakom, hol azelőtt 
Rue de la Paix No. 11."

XXXVIII. Páris, 1849. május 2. — Ugyanaz ugyanahhoz. — Ere
detije ugyanott. — Splényi Konstantinápolyba megy. Értekezés Drouyn 
de Lhuys külügyminiszterrel.
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„Kedves barátom!
Mit írál, közlöm az elnökkel. A dolgok itt is jól folynak. Callimachi 

igen dühös, — nem akarja, hogy a porta az orosz nyomást tovább tűrje 
s ez értelemben agitál, irt is már. — Igen kivánja, hogy ágenst küldjék. 
Küldök is en attendant, mig kormányunk ama helyet betöltendi egyenes 
kinevezés által. — Splényit küldöm, mert nem tudok mást küldeni, ámbár 
ez ember napról-napra kevésbbé tetszik, — igen-igen intrigans és költő. 
A turini költségei fejében 5500 frankon felül, melyeket innen küldtem, a 
3000 frankon felül, melyet a Piemonti kormánytól kapott, még 5200 fran
cot követel tőllem, (s ezek közt van 3000 francot érő hintó és fényes 
egyenruha) — Ich darf es nicht applacidiren. — Kormányunkat tudó- 
sitom, que sa volonté s'accomplisse! — 110 szökevény katona érkezett meg 
Toulonba Piemontból — ezeket a piemonti udvar nem akarja tovább tar
tani, — a franczia kormány enrollirozni szeretné, de csak Algierba küld
heti, a legion étrangérebe, oda pedig nem akarnak menni — tehát ha 
nem akarjuk, hogy zsiványokká váljanak, tartanunk kell őket. De ha én 
tartom, minden pénzt oda kell fordítanom és akkor a haza dolgai hát
térbe szorulnak.

(A levél folytatása francia. — Fordításba adjuk. — Pulszky meg
jegyzése,)

(Pulszky fordítása:) Ámbár a könyörületesség egészen keresztény 
erény, melyet Krisztus minden evangéliumunkban parancsol, jobban sze
retek hazafi lenni, ha erről le kell mondani, hogy azt gyakoroljuk. Egyéb
iránt igyekszem jól elrendezni a dolgokat, beszélgettem már róluk a kül
ügyminiszterrel, s még fogok beszélni, s folytonosan ismét beszélek, de 
Isten tudja mire vezet mindez. Tudtára kellett adnom kormányomnak, az 
ő dolga ezen ügyben véglegesen határozni. — Tegnap elég érdekes beszél
getésem volt Drouyn de L'huys-sal, kit kétszer láttam. Ijesztettem egy 
kicsit, úgy hogy most fázik is tőle. Megmondtam neki: olyanok leszünk 
ezentúl, amilyeneknek Európa kivánja, hogy legyünk. Leszünk amik min
dig voltunk, az okos szabadság és rend védői, a jogosságéi, hiszen ezen 
téren álltunk, és Ausztria az, mely ellenünk a forradalmi tért választotta. 
De ha mi nem tettünk, ha bennünket tönkre akarnak tenni az orosz be
avatkozás által, ha tovább összekulcsolt karokkal semmit sem tesznek 
sen a forradalmi propaganda, melyet egy győzelmes, jól szervezett, 
Ausztriát a helyett, hogy megmentené, mi forradalmi propagandát csiná
lunk majd, fellázítjuk a lengyeleket, fellázítjuk Németországot, mert ez 
lesz egyetlen eszközünk a menekvésre, s harczunk azért még sem válik 
pártharczczá, nemzeti harcz fog maradni, ugyanazon okból, hogy ez az 
egyetlen mód a haza megmentésére. És meglátja a miniszter ur mit jelent
sen a forradallmi propaganda, melyet egy győzelmes, jól szervezett, 
közel kétszázezerre menő tömeg támogat. Nem vagyunk mi olaszok! 
Önhöz fordultam, mert ugyanazon közös párthoz tartozunk, azon párt
hoz, mely a rendet a szabadsághoz fűzi, ehhez tartozik Kossuth is (kinek 
azután panegyristájává lettem). Mindez, úgy látszott, mély benyomást tett 
a miniszterre, igen szívélyesen kezemet szorítva megígérte, hogy komo
lyan fog ezen nevezetes kérdéssel foglalkozni, megígérte, hogy egy másik 
hatalmassággal értekezni fog azon czélból, hogy minden idegen elem be
avatkozása kizárassék, s mediátióra előkészíttessék a talaj. Meg is kért, 
hogy minél többször látogassam meg. Én részemről rendelkezésére tettem 
magamat, s megígértem, hogy magam kész vagyok, ha szükséges, kormá
nyomnak megvinni a negotiatiók hírét, melyek a franczia köztársaság 
auspíciumai alatt kezdetnek meg. — íme két beszélgetésem eredménye, s 
most azon vagyok, hogy verjem a vasat, míg meleg. — Szóltam Émile 
Girardinnal, ki igen szívesen fogadott, informáltam több képviselőt, mások 
hözt l'Herbettet és Tocquevillet, ki többször látogat, közrebocsátok egy 
bro-churet az orosz beavatkozásról, melyben azt, mint európai kérdést tár-
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gyalom. Két nap múlva ki fog jönni röpirat alakban, de ha lehet, beté
tetem a ,,Presse“-be, mindent tettem, amit tehettem, a publikum már is  
jobban van informálva, minden hírlap vissza jő hozzánk, s megegyez abban, 
hogy ezentúl nem lesz ellenségünk. Gerandó megérkezett, nagy dolgok: 
fognak történni, készüljünk! Isten Veled!

Páris, május 2-án. — Híved — Teleki."
[A francia eredetit a Függelékben közöljük.]

XXXIX. Páris 1849. május 7. — Teleki László gróf Pulszky Ferenc
hez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — Röpira- 
tát megküldi Pulszkynak. Szövetség az idegen fajokkal az orosz ellen.

„Kedves Barátom!
Sietve írok, mert épen most expediálom Splényi instructióját — és 

igen nervózus vagyok és kifogytam időmből. Az általad Ígért ajánló leve
lek Splényi számára végre csakugyan most érkeztek meg, — már Mar- 
seilletől is megkértük, — igyekezz legalább azon, hogy Konstantinápoly
ban kapja meg. — Az orosz interventióról írt kis brochüremet, melyet 
hetenként folytatni szándékozom, Szarvadi által neked megküldettem, —  
Jó volna talán az angol hírlapok valamelyikébe fölvetetni. — Mit utolsó 
leveledben említettél a magyar és idegen fajú vezérekre nézve seregeink
ben — nem tartanám czélszerünek hírlapokban közölni, mert mentül inkább 
hiszik, hogy a különféle fajok velünk egyesültek, annál nagyobb véle
mények lesznek itt az emberek helyzetünk fontossága és hatalmunk befo
lyása iránt. — E véleményt most gyengíteni nem volna czélszerü, azon
kívül a szláv hiúságra is tekintettel kell lennünk. — Angolhon, — úgy 
hiszem, — mit sem teszen az orosz interventió irányában, csak beszél. —  
Ha az oroszokat megverjük, aztán nem lesz rájuk szükségünk. — Frank
hon e tekintetben mit teend, nem tudom, — annyi bizonyos, hogy dol
gainkkal foglalkozik, de tőle sem várhatni erélyes lépést. — Isten veled, 
kedves barátom. — Irataid Sandfordnál vannak, majd átveszem, eddig nem 
volt időm. — Bocsánatot, hogy ily roppant európai események közepette 
egy pár napig ezen iratokról meg tudék feledkezni. — Az Austriai ház 
ellen kimondott déchéancenak itt minden pártnál jó hatása volt. — Az 
orosz interventió után e lépést mindenki természetesnek találja, — Isten 
veled !

Páris, május 7-én, — Híved — Teleki.“

XL. Páris, 1849. május 9. — Ugyanaz ugyanahhoz. — Eredetije ugyon- 
ott. — Röpiratát megküldi. A francia kormány politikája, A Koburg-Ko- 
háryak jelölése.

„Kedves barátom!
Küldök neked a mai postával 50 példányt kis munkámból ámbár nem. 

hiszem, hogy 50 példány (különösen frank nyelven) hatással lehessem 
angolhonra — Munkám inkább a publikumhoz van intézve mint status 
férfiakhoz, a tudósok belőle mit sem tanulnak! Ha a hírlapok angolhon
ban e munkának ismertetésével nem foglalkozandnak, úgy az 50 pél
dánnyal célt nem érünk. A Blackwoodban megjelent czikknek igen kíván
nám néhány példányait bírni! valamint, ha mit küldhetnél azon czík- 
kekből, mellyeket írtál (többek közt az osztrák alkotmányról írtat) még 
pedig nehány példányokba — igen szeretném! Honunkból nem érkezik 
levél. Hir terjed, hogy a mieink Bécsbe vannak. — Az olasz események 
Romában interpellatiot vontak maguk után s a karmány minoritásban 
maradt. — Az elnök mindamellett folytatni kívánja ezen reactionarius 
politicat s egy tüzes levele jelent meg a hírlapokban Odiunhoz — melly 
ma nagy interpellatiokat vont maga után, mellyek holnap follytattatni fog
nak — a közvélemény mindinkább az elnök ellen fordul és ki tudja, mi
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történik e napokban — most érkezett hir Constantinápolyból, az orosz 
követ Grabbe, ki a portát meg kivánta nyerni, tökélletesen échouirozott s 
a porta erősebben áll, mint valaha. Elküldöm Splényit — s éppen most 
hallottam, hogy Beöthy Constantinápolyba érkezett — jelentik éppen, hogy 
a magyar kormány egy futárt küldött hozzám, ki most Marseilleban van 
s mintegy 2 nap múlva itt leszsz — Odillon Barrotval, a ministerelnökkel 
szóltam — pártunkon látszik lenni. — Most most kell tennünk, — II 
faut battre le fer tant qu'il est chaud. — Ne feledd a Coburg-Koháriakat 
— ez magyarhonban populáris eszme — s ott, hol vagy, használhat — 
én a Bonapartékat dolgozandom. — Leveleidet vettem — de Splényi 
ajánlt leveleit nem. — Még ott lakom, hol laktam — másodszor immár. — 
Rieger itt van Austriából összeköttetésbe leend vele Czartorisky, ki épen 
itt volt — a közvélemény igen foglalkozik az oroszokkal! Isten veled.

Paris Május 9-ikén — Híved — Teleki."

XLI. Páris, 1849. május 12. — Ugyanaz ugyanahhoz. — Eredetije 
ugyanott, — Interpellációk a francia kamarában az orosz beavatkozás 
ügyében. Aunale herceg bevonásának terve a magyar hadműveletekbe.

Kedves barátom!
Épen most történtek a franczia kamarában interpellatiok az orosz 

interventio ügyében, — Drouyn de L’huys igen jól felelt, azt mondta hogy 
a dolgot igen fontosnak tekinti, hogy ennek megakadályoztatására és a 
czíviiizáczió ügyének biztosítására mindenütt megtétettek a szükséges 
lépések, — hogy e tekintetben negotiatiok vannak már kezdve, s ha szük
ség leszsz is azon úton, melyen a dolgot a minisztérium elintézni kivánta, 
akadályokra találnak, azoknak elháritásár a akamarához folyamodandík, neki 
a dolgok állását voltakép előterjesztve. — Én ezt meg fogom köszönni 
Drouyn de L'huys-nél, — de Angolhonban is föl lehetne használni, — mit 
gondolsz? — Még egy tervet — de erről senkinek szót sem — Aumale 
herczeget Lajos Fülöp fiát talán engagirozni lehetne magyarhonbani kato
náskodásra, vele igen sok franczia tiszt menne, kit e nélkül nem lehetne 
elindulásra bírni — Ott létének nagy morális hatása volna, a nélkül, hogy 
bármerre is engagirozzuk magunkat, — De nekem e tekintetben semmi, 
instructiom nincs, — ismerem e kérdéses lépés ellen felhozható argu
mentumokat. — De úgy hiszem, ilyesmit próbálni lehetne. — írd meg 
tüstént véleményedet. — Sala kész Aumale herczeghez útnak indulni, 
mihelyt kívánom, ajánlkozott. — De senkinek egy szót sem! mert ily 
dolog által könnyen compromittáltathatnánk. — Még egyet: Lo Presti. , . 
ki holnap Londonban leszsz — egy új találmányról fog neked szólni a 
maga költségén akar annak sikert szerezni töllem erre fölhatalmazást kér 
fogok neki holnap fölhatalmazást küldeni; csak egy pár sort, melyben nem 
fogom magam compromittálni — E találmánytól nem sokat reményiek 
ugyan de mégis — ki tudja! — kérlek sei ihm behülflich denn du es 
kennst! denn er zeigt. . . guten Willen. . . írj kérlek minél előbb — a 
3,000.000 forintok iránt mindenesetre alkudoznod kellene — mert épen 
most jutott eszembe, hogy e tekintetben a kormány egykor régebben föl
hatalmazott — és fegyverekre mindenesetre leszsz szükségünk. —

Isten veled! — Híved Teleki. — Páris, május 12, 1849,
Leveleidet, úgy gondolom, mind vettem — a többek közt az ajánló 

levelet is Stratford Canninghoz, Igen köszönöm."

XLII. Páris, 1849. május 13. — Ugyanaz ugyanahhoz. — Eredetije 
ugyanott. — Interpelláció a francia kamarában.

„Páris 13 Május
Kedves barátom!
Ismét vettem leveledet. — Jó, hogy Angolhonban is meglehetősen ütött 

ki az interpellatio de nálunk, mint megírtam, a Drouyn de Lhuys fele-
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lete brilliáns volt — íöl lehet talán nálatok használni. — Ma már írás
ban megtettem a ministernél köszönetemet s holnap a hírlapokban megje
lenik ez iratom. Ein Hand vergisst die Andere, én popularitast szerzek 
a ministeriumnak s tőlle appuit várok. Még a futár nem érkezett meg. — 
Nemsokára futárt küldök az elnökhöz, őt a legközelebbi diplomatiai ese
ményekről tudósitni. — Utolsó levelemre kérlek minél előbb válaszolj. — 
Loprestinek egy iratot küldök. — Ő kívánta — és minthogy mindent a 
ses propres frais kíván tenni, gondolom nincs benne veszély, ha kérelmei
nek engedek. Azonban tégy mint jónak látod s csak azon esetre add át 
neki az idemellékelt iratkát, ha helyesled. — Isten veled! Holnap ismét 
írok.

Híved — Teleki."

XL1II. Páris, 1849. május 14. — Ugyanaz ugyanannak. — Eredetije 
ugyanott. — Csernátony küldetése.

„Kedves barátom!
Ég a fejem — szívem vérével írok, — őrüllök, annyit beszéltem, hogy 

alig lélegzek. Csernátoni itt van, nem szabad tudni nevét — de itt van — 
Kossuthtól levelet hozott Louis Napóleonhoz — úgy van írva, hogy nem 
tudom beadni. —A déchéance igaz. — Egekre kérlek, jer, habár csak egy 
napra is, — sokat kell beszélnünk. — Meg vagy-e elégedve köszönetemmel! 
Most megyek ismét Drouyn de L'huyshoz. — Jer — jer, jer.

Páris, május 14-én. — Híved — Teleki."
Leveleidet vettem.

XL1V. Páris 1849. május 17. — Teleki László gróf Pulszky Ferencz- 
hez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — Párisi 
politikai hírek.

„Kedves barátom!
Branyiczky nálad volt? Nagy tervei vannak ugy-e? — alig sikerül

het. — Fredonival nem szólhattam, mert nincs Párisban, holnap, hiszem, 
találkozhatom vele s a hajó dolgát tüstént megüzenem, mihelyt tudom. — 
Pénzre van szükségünk, még pedig milliókra, mert a Branyiczky alkal
mát fegyvertransportra is föl lehetne használni. — Ügyekezzél kölcsönt 
eszközölni — Itt nem lehet. — Szólj Branyiczkyval is eziránt. — Itt 
Bugeaudról szólnak. A mozgás napról napra hihetőbb. Ledru-Rollinnel 
igen jól vagyok, új ismeretséget is kötöttem. Míg Odillon Barrot minis
ter marad, nem lesz coup d’état, mert ő böcsületes ember. — Szerdán én 
is küldeni akarok futárt — használd. — írok neked Fehér által, ki hol
nap megyen, használom a te futárodat is, — írj Némethonba — igen szük
séges, hogy ők franczia interventiót kérjenek, ha még nem késő, — Isten 
veled!

Hív barátod — Teleki."
Páris, május 17-én.

XLV. Páris 1849. május 24. — Teleki László gróf Pulszky Ferencz- 
hez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — Diplo
máciai hírek.

„Kedves barátom!
Itt küldöm a pénzt. — Kétszáz francot küldtem Reisingernek a mint 

kicsináltuk — kérek nyugtatványt. —
Mit mondasz a dolgok itteni állásához. — Erősen közeledünk a hábo

rúhoz. — Ha 8 nap alatt nem változik meg teljesen a kormány politi
kája — úgy bizonyos szerintem, hogy Frankhon Ledru-Rollin kezére kerül.
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—  Járok-kelek egész nap; már most csakugyan nem lehet időt veszte
nünk. Itt a sympathia még mindig nagy — csak a Szemere szerencsétlen 
beszéde következményeitől félek; ha igaz, hogy tartotta, kezeink kötve 
lesznek! — Conservativekre ezután keveset hathatunk — neked is sok 
bajod lesz. Olvastad-e a hírlapokban Drouyn de L'huyshez irt közleménye
met? — Kijelentettem, hogy a kormányforma iránt még nem határoztunk. 
Az „Opinion Publique" a német lapok híreinek ellenében föl is idézi sza
vaimat. — Aztán még a nemzetiségek jogai méltánylásáról és testvéri
ségéről is ejtettem egy pár szót. — Helyesled? — Némethonról kell most 
gondoskodnunk, küldendek oda valakit, azon leszek, hogy az orosz inter- 
ventio irányában — mert orosz és porosz mindegy, — fényes küldöttség 
által franczia interventiot kérjenek, most van ideje tenni. Tán ideje volna 
már egy a franczia nemzethez intézendő proclamatio. — Csak istenért 
mindezekkel meg ne késnénk. Adieu, kedves barátom. Könyörgök, írj 
minél előbb.

Páris, május 24. 1849. Hív barátod — Teleki.

Egyességünk szerint 1800 francot küldök — Ha csak a vörös kokárda 
használhat — föl teszem fejemre s igen félek, hogy más pártból sietős 
segélyt nem reményihetünk. Ha igaz, hogy Maréchal Bugeaud lesz Odil- 
lon Barrot utódja, vagy Bonapartéi coup d’état küszöbén állunk, mert 
az úgynevezett mérsékeltek előtt két út áll: vagy liberális ministerium és 
háború, vagy Bugeaud és coup d'état. A coup d'état azonban nem sike
rülhet és azután a vörösöknek kell következni kétségtelenül."

XLV1. Páris, 1849. május 25. — Teleki László gróf Pulszky Ferencz- 
hez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — Diplo
máé ai hírek. A trónfosztás és a köztársaság kérdése.

„Kedves barátom!
Igen egyforma szempontból személjük s ítéljük a tárgyakat — magam 

is úgy vélem, Drouyn de L'huystól nem sokat reménylhetni — de ő nem 
maradhat meg. Biztos tudomásom van a felöl, — hogy Barrot sem szen
vedheti őt — Barrot sokkal jobb ember, mint a többiek, — legalább böcsü- 
letes és coup d'état-ot nem akar — a többiektől kitelik — A rouge-ok 
mind hiszik — az elnök hüle. — Itt a közvélemény mindinkább mellet
tünk nyilatkozik — lehetetlen, hogy a kormány ezentúl is azt a politikát 
kövesse, melyet eddig követett — Itt a háborút kevés idő alatt kikerül- 
hetetlennek hiszik — szóltam hosszasan mind Cavaignac, mind Lamori- 
ciére vezérekkel, ezek is úgy látják. — Tenni akarnak minél előbb — mel
lettünk, de kezeik kötvék. A legislative szerintük energicus határozatokat 
hozand, mert az az akadály, hogy a Constituante holt tetem (igy 
hívja Lamoriciére). Bizonyos, hogy, ha egyelőre meg tudjuk verni az oro
szokat, (s pedig már megvertük) úgy Frankhon az interventio további foly
tatását megakadályozondja, s ha ez sem lehetne, háborút üzend az osztrák
nak és orosznak. — Nem volna-e lehetséges arra bírni az angolokat, 
hogy az orosz-török frigyet felbontassák? — Ilyesmit már olvastam a 
hírlapokban, de nekem kacsának látszik — Ledru-Rollinnel már szoros 
barátságban vagyok — igen jól fogod — min nagyon örvendek mert aligha 
nemsokára, legfölebb tiz nap alatt reá kerül a sor. — Az úgy nevezett 
becsületes emberek csak azon esetre lehetnének még ezentúl kormányon, 
ha a mostanitól egészen különböző politikát követnének — különben akár 
coup d'état-val, akár anélkül mindenesetre megbuknak és hazájokat a 
vörösek kezére játszák. — Mit Szemere beszédéről olvastam, nem lehet 
igaz! lehetetlen, hogy oly boldogtalanságokat mondott volna! ez Kossuth 
■tudósításaival merőben ellenkezik. — Kossuth nekem egyenesen ki jelen-
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tette, hogy a kormányforma iránt még nem határoznak. — Olvastad-e a. 
déchéance iránti oklevelet a hírlapokban? — Mérsékeltem a kifejezéseket 
s a népek testvériségéről is ejtettem szót. — Meg lehene Ígérni Angliá
nak, hogy, ha az orosz interventiot rögtön megakadályozza, mi miden 
befolyásunkat oda forditandjuk, hogy a republikát nálunk megakadályoz
zuk, s hiszem hogy ha akarjuk, megtehetjük. — A déchéance-t Angliában 
is ki kellene mondanod — kérlek, tedd meg — Igtattasd a hírlapokba! —  
bizonyosan jó hatása leend, —

Németosrzágra különösen kell figyelnünk. — A francziák mind azt 
hiszik, (Ledrut sem véve ki), hogy a franczia interveníio az ottani moz
galmakat, a német nemzet féltékenysége miatt, akadályozná. — Nincs más 
mód, mint arra bírni a Nationalversammlungot, hogy franczia interven
tiot kérjenek e végett fényes küldöttséget küldjenek ide. — én ez 
irányban igyekszem Frankfurtra hatni, — küldök oda valakit, talán 
Szarvadit. — Ha te is Írhatnál, jó volna — Most kell Francziaországra 
hatni, — tisztán érzem — most vagy soha. — Isten veled. Szalaynak írok,
— Pénzt küldöttem. — Isten veled!

Páris, május 25. 1849. — Híved — Teleki.
A frankfurti projectumról szóltam Czartoriszkyval, — ki ugyané czélra 

hatand, — Ledru-val is, ő is ígért mindent."

XLVI1. Páris, 1849. május 28. — Teleki László gróf Pulszky Ferencz- 
hez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — Diplo
máciai hírek és tervezgetések.

„Páris, május 28. 1849.
Kedves barátom!
Sietve egy pár szót, — Még Frédonival nem szólhaték a hajó iránt. 

Falun van, holnap kimegyek hozzá és megírom az eredményt. — Részlete
sen írtam Kossuthnak. írj te is, különösen az angol dolgokról. — Feuille- 
em második íve e napokban jelenik meg. Branyiczkyt különösen aján
lom figyelmedbe, nagyszerű tervei vannak. A pénzről írj te is Kossuth
nak meg Wimmerről is. — Váljon nem lehetne-e most kölcsönt eszközölni
— Hiszen nemsokára a fiumei ut lehető leszsz és 200000 fegyver biztos 
győzelem! — Készen kellene tartani, A megbizólevelekről ismét írtam. — 
Itt Bugeaud minisztériumáról rebesgetnek ismét, ez coup d'état-t jelentene
— Mindenesetre nagy események küszöbén állunk! Ledru-Rollinnel jó 
barátságban állok — mindent igér! — Lamoriciére és Cavaignac is, vala
mint maga az öreg Barrot — ki a mint észrevettem, Drouyn de L’huyssal 
nem jó egyetértésben van — Részletesen tudósítsd Fehért mindenről. 
Isten áldjon.

Barátod — Teleki.
Itt küldöm Kossuthoz intézett levelemet."

XLVIH. Páris 1849. junius 3. — Teleki László gróf Pulszky Ferencz-  
hez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — Bik- 
kessy küldetése. Diplomáciai hírek.

„Kedves barátom!
Annyi a dolgom, hogy ég a fejem — indul a posta — csak egy pár 

szót — a ministeriumról itt már mindent tudsz — jobb mint az előbbi. —  
Háború nélkül egyik sem fogja magát föntarthatni. — Bikkessy itt van 
fontos közölni valója van —néhány nap múlva átmegy Angolhonba veled 
értekezendő — talán már holnapután. — Itt a közvélemény igen kedve- 
zőleg nyilatkozik mellettünk — néhány nap múlva előveszik a küliigyet — 
még a moderátusok is kikerülhetetlennek ítélik a háborút. — lm küldöm 
a nevetséges kinevezés — ha lehetne, hogy e pohár tőllem elmúlnék —



9 î

gondold meg jól. Waradi (?) bizonyosan charlatan — gúny tárgyaivá fog
juk magunkat tenni. — írj nekem erről! Én az iratot mindenesetre meg— 
küldtem — Isten Veled!

Páris, Junius 3-ikán 849
Hív barátod 

Teleky László."

XL1X. Páris, 1849. junius 4. — Szarvady Frigyes titkár Pulszky 
Ferenczhez. — Eredeti a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — 
Redl kapitány alkalmazása.

„Páris, Junius 4-én.
Kedves Pulszky úr,
E levél átadója Redl kapitány a Bécsi légió egyik parancsnoka. Az 

itteni emigratio nagyon dicséri mint jellemére mint tehetségére nézve. 
Ő magyar szolgálatba akar lépni, de most még nem mer Magyarhonba 
menni. Addig is mig könnyebb leend hazánkba jutni szeretne a magyar 
kormánynak szolgálni. Arra kért hogy Írjak kegyednek és ajánljam őt. 
Azt mondja neki most pénz nem kell csak némi állást kiván magának. 
Angolul jól beszél és ir, és amint mondja nevezetes összeköttetései van
nak Londonban. Néhány találmányairól is fog beszélni és kivált egy hadi- 
telegráfról, mellyek ép oly genialisok, mint a milyen egyszerűek. Ez . . , 
már Londonban megkisérlette. Egyáltalában igen értelmes ember és nagy 
következeíességü mint mondják itteni barátjai. A fegyver vásárt a hajó
zási viszonyokat Angolhonban jól ismeri. Én reményiem, hogy nemsokára 
ki fogja tudni vájjon használható egyént ajánlok-e vagy sem.

A Teleki brochuréjének második ive ma jelent meg. Küldök néhány 
példányt.

Az újságokat szives köszenettel vettem.
barátságos tisztelettel

Szarvady."

L. Páris, 1489. junius 4. — Teleki László gróf Pulszky Ferenczhez. — 
Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában.— Diplomáciai hirek. 
Bikkessy küldetése.

Kedves barátom!
Küldtem példányokat (12) Intervention Russe deuxième feuille czimü 

munkámból — Most már jobban vagyok; tudok dolgozni — Tocqueville 
ministerségével meg vagy elégedve? — Nótát készítettem hozzá — a 
magyar osztrák orosz dolgok summáriumát (az az rövid hírrovatban min
dent mi a tárgyat illeti) — a minister gyönyörűen fogadott! jó barátok 
vagyunk, de azért nem feledkezem meg a vörösökről, kik három hét 
alatt bizonyosan hatalomra jutnak — Igaz-e hogy az angol kormány 
ügyünk iránt most hidegebb, mint volt ez előtt — írj erről kérlek! Csötörtö 
[kön] interpellálok lesznek a magyar-osztrák-orosz dolgokban! Ledru 
Rollin kezdi a vén Mauguin folytatja Ferdinand de Lasteyne is szólland! 
Belé kényszeritendjük a' háborúba — Én Ledrut csak borzolom ámbár 
Redeau megkért, ha találkozván vele mérsékelvén, s én minden szorosabb 
öszeköttetés gyanúját magamtól elhárítva meg is ígértem. Nekünk a mér
séklés nem áll érdekünkben — a mit némethonról Írtam istenért vedd 
szivedre! a National Versammlungnak okvetlen fényes deputatiot kell ide- 
küldeni! — semmi sem használhat annyira ügyünknek! — akkor vagy 
leszsz háború — vagy a kormány bukik — Én ez irányban informálom 
a németeket, —

Bikkessy ezredes van itt. Holnap megy Londonba! Credentionalisai 
vannak Angliához — de gondold meg kedves barátom hogy mikor Bik-
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kessyt küldték akkor még sem Méreyné sem Irinyi nem voltak nyakun
kon — s tehát külünösen téged érdeklő leveleimet Kossuth nem vette volt 
Azon levelek után meglátod hogy téged bíznak meg! Addig ne hagyd el 
az ügyek. — Bikkessy megbízásáról senki sem tudand — ő magát egészen 
subordinálandja neked — Bizalmasan szóltam vele — Azért mégis ne 
mond meg neki mit Írtam Kossuthnak róllad — nem akarom hogy tudja
— Egyébiránt azt hogy te nélkülözhetetlen vagy Londonban s ő helye
det nem pótolhatja ki, neki egyenesen megmondtam.

Isten veled! — Hű barátod — Teleky."
Paris, Junius 5ikén 849.

Ll. Páris, 1849. junius 5. — Szarvady Frigyes Pulszky Ferenczhez.
—  Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. —

Bikkessy küldetéséről,
„Kedves Pulszky ur,
Reményiem, hogy Redl kapitány által hozzá intézett levelemet és a 

Teleki . , . magkapta. Azóta igen kellemetlen változás történt ránk nézve, 
mint azt a Teleki leveléből meg fogja látni. Én e körülményt szinte csak 
annak tulajdoníthatom, hogy sem Méreyné sem Irinyi még nem érkez
tek voltak Bikesy elküldetésekor. Irinyitől tegnap vettem levelet Kőszeg
ről — tehát szerencsésen haza jutott, és neki olyan instructioi vannak, és 
ő maga is úgy meg van győződve, Kegyed londonbani nélkülözhetetelensé- 
géről — hogy a kívánt változás nem várandja magát soká. Egyébbaránt 
reményiem, hogy azon . , , rendeletéit a kormányunknak. Tudjuk azt is 
hogy hazafiusága el fogja felejteni egy pár hétre — a személyes állását. 
Teleki különben olyan jól körülfogta B. hogy ez nem igen fogja hábor
gatni működéseiben.

Én nem akartam elmulasztani az alkalmat, a nélkül, hogy rokonszen- 
vemet ki ne fejezzem és reményiem hogy csak akként tekintendi e jelen 
soraimat.

Páris junius 5én 49. — barátságos tisztelettel — Szarvady.“

LI1. Páris,1849. junius 8. — Teleki László gróf Pulszky Ferenczhez.
— Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — Orosz József 
londoni útjáról.

„Kedves barátom!
Itt van Orosz József, e napokban átmegy Angolhonba hozzád — 

.ajánlja szolgálatát. — Igen használható ember — csakhogy nem tudom, 
az utolsó időkben milyen szerepet játszott. — írj nekem róla minél 
előbb! — Az interpellálok Ledru betegsége miatt hétfőre halasztattak. 
Most lehetetlen Angolhonba mennem. Isten veled.

íme egy nota, melyet Tocquevillenek nyujtottom be.
Páris, junius 8. 1849.

Hiv barátod Teleki",

Lili. Páris, 1849. junius 9. — Teleki László gróf Pulszky Ferencz
hez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — Diplo
máciai hírek.

„Kedves barátom!
lm küldöm Orosz levelét! — Itt akarja megvárni feleletedet; — kér

lek felelj minél előbb az én tegnapi levelemre is, — Browntól Konstan
tinápolyból levelet kaptam, megküldte Bikkessy instuctioját — veled már 
bizonyosan maga Bikkessy közölte! Csak Istenért hatni a kormányra! 
az angolra értem! Csak erre van szükségünk. — Itt jól vannak dispo-



93

nálva az emberek! Feleletedet várva-várom — Reisinger naponta ír 
— én már nem tudom, mit feleljek, bizonyos praetensiókat említ, melyek
ről mit sem hallottam. Isten veled.

Páris, junius 9. Hiv barátod — Teleki."

LIV. Páris 1849. junius 10. — Teleki László gróf Pulszky Ferencz-  
hez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — Velen
cei kapcsolatok. Hajóvétel olasz közvetítéssel.

„Kedves barátom!
Igen szükséges, hogy mielőtt en mesure legyünk fegyvereket venni! Ha 

valahogy lehetne kölcsönt eszközölni! — A velenczeiektől is kaptam meg
bízást Pazzini által, — holnap megküldöm. — Tudom, hogy ez nem köny- 
nyiti a dolgot, de ha eszközölhető volna, a közvéleményre igen jó hatás
sal lenne. —

Fredonival, tudod, szóltam, — Amarival is. — Két hajót vett Sicilia~ 
Egyik Marseille-ben ezt Nápoly már reclamálta, de még nincs kiadva 
mert az angol peninsular society mint birtokát fogja reclamálni; a másik 
Angolhonban fregatté még nincs reclamálva s egészen a peninsular society 
birtokában maradt. Amari ígérte, hogy az illetőket hozzád küldendi, hogy 
velük végezhess; a két szicziliai commissarius, kire ez bízva van, Scalá 
és ha jól emlékezem, Granatelli. Velenczének is van Havreban két hajója, 
egyik 180, a másik 240 lóerejü. Bővebben tudósitlak irántuk. Kérlek, ird 
meg egy pár szóval a kölcsönt, eszközölhetőnek hiszed-e? Sumner Angol
honba siet, ma indul, meg fog látogatni. — Kérlek ird meg pár szóval a köl
csönt eszközölhetőnek hiszed-e? Sumner Angolhonba siet ma indul meglá
togat adtam neki adressedet ő az Athenaeum Clubban található — az 
ki (t) utolsó leveledben mint a londoni titoknokságra alkalmasnak emlitsz 
igen derék egyén lehet — de gondold meg hogy még Magyarhonból pénz 
nem érkezett és koldulni nem mehetünk — írj Orosz Józsefről! ő  is 
várja leveledet; nem tudom mit mondjak neki mert antecadentiáját nem 
ismerem. —

Isten veled! Holnap lesznek az interpellatiók olasz és orosz dolgok
ban, — a Lesseps-ügy a kormányra nézve scandalosus. Emeutehez közel 
állunk, ki tudja, mily állapotban lesz Páris holnaután. — A mi még 
leginkább csillapítja a kedélyeket, az a kolera. — Isten veled!

Páris, junius 10. 1849. Hiv barátod — Teleki.
P. S. Ha az, kit Szarvady ajánlott nem akar fizetést és constatirozva 

van hogy ingyen akar szolgálni, úgy aztán megjegyzésem nem áll — és 
parancsolj velem, mert semmivel mindenesetre szolgálhatok..

LV. Páris, 1849. junius 11. — Teleki László gróf Pulszky Ferencz— 
hez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — Diplo
máciai és sajtóhírek.

„Kedves barátom!
Hozzád intézem Bikkessy levelét! Ma csak a Római dolgokban leszsz 

interpellate, mert azok egészen elfoglalják a kedélyeket. — Közelállunk 
a' zendüléshez! — könnyen meglehet, hogy a ministerium bukik! A 
Presse is már vörös kezd lenni, pedig Girardint az úristen jó orral áldotta 
meg. Többet írni nincs időm! — Isten veled, — Felelj leveleimre külö
nösen Oroszra nézve. A síciliai hajókra nézve írtam tegnap. —

A Presse holnap hihetőleg igen érdekes czikket fog adni a magyar 
dolgokról, — már vele jó egyetértésben vagyok, — de ne beszéld senki
nek — engem compromittálnál. — Áldjon ég! _ (i

Páris junius 11. 1849. Hú barátod — Teleki.
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LV1. Marseille, 1849. junius fjulius?) 12. — Nemeskéri Kiss Miklós 
Pulszky Ferenczhez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattá
rában. — Magán jellegű közlemények.

„Marseille 12 Junius 849.
Kedves Feri Barátom!
Bikkessyhez cimzett ezen levelemet hozzád küldöm, nem tudván laká

sát — ki ha nem lenne Londonba kérlek bontsd fel 's szíveskedj vagy a 
mint lehet intézkedni. Bikkesy leveléből megláthatod kedves Barátom: 
hogy ismét mily cudarul kijátszott a sors a hajó dolgába, vagy hogy már 
semmi reményem sincs a szerencsés bejuthatásra, 's Írtam is Laczinak, 
hogy ha netalán Kossuthnak . . .nálam levő kicsi, de tág basisu megbízó
levelénél fogva, az ünnepélyes felváltónak megérkeztéig az én Párisba 
maradásom lehetségessé tenné Laczinak egészsége miatti rögtöni távozá
sát, tehát rendelkezzen velem, 's ámbár nagy respectusom van a Cholera 
előtt még is azonnal Párisba sietek — mert mint mondom, a mostani béjut- 
hatásra már tele vagyok superstitioval — szerencse hogy leveleitek érde
kesebb jei már eddig ott vannak Scheller által.

Nem szükséges mondanom, hogy mennyi disznó sok fatumom volt 
távozásom olta, mely pénzemtül, realitásomtul, ruháim legnagyobb részé
tül, sőt effective egészségemtől is megfosztott — ha levélbe lehetne károm
kodni naisze hallanál tőlem, most egy olyan teremtettét, hogy Ádám apánk 
hallá mását. —

Ezen Schellerféle fiút is megfogadám 250 frtért 's a sok mellékes kia
dással végre is belekerül 500 írtba, úgy hogy én innét haza nem tudok 
menni, ha itt kell lepzselni vagy 12 napig, Bikkessyt kérem, hogy küld
jön 1200 francot, de ha általa nem eszközölhető, nem tudom én miért? 
úgy ird meg Laczinak mert tőle nem akarám kérni, tudván, hogy átkozott 
vékonnyan van Cassája — írtam Bécsbe 's hiszem hogy lesz válaszom 
cum effectu.

Csernatonynak már rég írtam volna, de neki vicces levelek dukál
nak ahhoz pedig most különösen nem értek — köszöntsd a fiút.

Kérlek felelj tüstént — hotel des empereus Nicolas Kiss Marseilles —
őszinte barátod — Kiss Miklós

Mi hirt kaptatok azolta? — A buletineket megint oly modorban 
írják az osztrákok mint télen 's úgy szólván egy betű sem igaz."

LVII. Páris 1849. junius 20. — Teleki László gróf Pulszky Ferencz
hez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — Browne 
és Splényi konstantinápolyi jelentései.

„Kedves Barátom!
Épen most kaptam meg Browne és Splényi depecheit! Dolgoznunk 

kell Törökhonra nézve. — Te különösen sokat tehetsz Angolhonban. — 
A török igen kívánná integritását megóvni. Tanácskoztak Puchner lefegy
verzése fölött a divánban, de Browne és Splényi alig remél kívánatos 
eredményt — legalább teljeset nem, ha Stratford Canning erős instructiot 
nem kap Palmerstontól, mert a porta gyűlöli az oroszt, de retteg egyszer
smind tőle!! — Istenért, tegyetek valamit, nekem kezeim kötvék! —

Részletesebben csak majd holnap. A hírlapokban volt Puchner lefegy- 
verkezéséről egy czikk, de nem egészen igaz, alig hiteles a forrás, mely
ből jött. Annyi valószínű, hogy Puchner munitioit lefoglalta a Török! 
Isten Veled! Kérd meg Bikkessy[t] ha találkozol vele hogy (mit már 
egyszer kértem tölle) a magyarhoni fegyveres erő iránt adatokat küldjön 
nekem!

Itt, félek, a reactio elragadja a kormányt, nehéz a folyam ellen úszni.
A folyam pedig reactionarius. — Angolhonnak kellene impulsust adni.

Páris, junius 20. 1849. Hiv barátod — Teleki."
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„Páris junius 21. 1849.
Kedves barátom!
Tegnap röviden megírtam a konstantinápolyi dépechek foglalatját. 

Czartoriszky is kapott ágensétől Csajkától hasonló tartalmú dépecheket. 
-Mindenből az sül ki, hogy a porta igen jó indulattal van irántunk s sze
retne velünk szövetkezni, addig is pedig legalább hathatós lépést tenni 
territoriussa valóságos neutralitásának részint megóvására, részint vissza
állítására. De a török kormány tehetetlen, mert nem tud erőre kapni s 
érezve ez állapotát, retteg az orosztól szintúgy, amint gyűlöli, s retteg 
különösen azért is, mert valahányszor az orosszal van dolga, Anglia és 
Frankhon által elhagyatik. Követeink Browne és Splényi jól fogadtattak 
s nemsokára megérkeztük után különös egyén jelöltetett ki a török kor
mány által, ki magá velük a magyar-török viszonyok iránt érintkezésbe 
tegye. Hogy ez Titoff és Stürmer minden alávaló ármánykodásai ellenére 
is megtörtént, azt örvendetes és megnyugtató eredménynek lehet tekinteni, 
a mennyiben t. i. reményt ad minél előbb elérendő fontosabb eredményre. 
Bámulatos, mit követeik Írnak és sok tekinetben váratlan. Hiszen az orosz 
befolyásról hallottunk mindnyájan, de oly túlnyomónak, oly zsarnokinak, 
mint követeink mondják, csakugyan nem gyanítottuk. Minden szónál, 
melyet a török Magyarhonra nézve kiejt, minden lépésnél, melyet felénk 
tesz, remegve akad meg néhányszor, mert orosz kémeket gyanít mindenütt, 
még a légben is. így például igen jellemző, hogy midőn követeink a 
Hotel Angleterre czimü fogadóba szállottak, ezen a török kormány igen 
megijedt, s azt izente nekik, hogy mig annyira en evidence lesznek, s ott, 
hová annyi ember járatos, hol orosz kémek annyiszor járatosak naponta, 
mindaddig összeköttetésbe velük nem jöhet, s igy tehát nekik más szál
lást kell fogadni faluhelyen; s ott már folytonos érintkezésben vannak 
Ahmed effendi által a kormánnyal.

A török, territoriális jogainak tekintetbe nem vétele miatt szün
telenül protestálgat, de az osztrákok és oroszok protestálgatásait nem 
veszik tekintetbe! Puchner megkérte Karagyorgyevicset, hogy Szerbián 
keresztül vihesse hadait Magyarhonba. A szerb fejedelem Konstantiná- 
polyba küldött kérdezni: mitévő legyen. A divánban sokáig folyt e fölött 
a tanácskozás, s azzal végeztetett be, hogy Puchnernek az átmenet nem 
engedtetik meg; de ezalatt Puchner már átkelt Szerbiába s azután a felek 
ismét tanácskoztak, le kell jen-e Puchner hadát fegyverezni; mire ismét 
mindenki csak igennel válaszolt. De fogjá-e ezt valósággal tenni merni? 
azt hiszik, hogy munitioit csakugyan elvették, de már most azt mondják 
az itteni és német hírlapok, hogy Puchner előcsapatai már Magyarhonban 
megjelentek, talán nem igaz. Innen s Angolhonból kellene az ottoni angol 
-és franczia követre hatni s nekik energikus nótákat küldetni, de nekem 
itt kezeim kötvék, te talán tehetnél valamit, Eddigelé az angol és fran
czia követek igen tétlenül viselték magukat és inkább azon voltak, hogy az 
orosz és török közt minden collisio kikerüljenek. Reánk nézve pedig poli
tikájuk, hogy köztünk s a porta közt minden összeköttetést nehezítsenek 
s részint elkedvetlenítés, részint általános ígéretek álal folytonos műkö
déseink ellen magukat s a békét biztosítsák, hogy minket mindentől izo
lálva időt nyerjenek, mert az angol diplomatia még most is nagy sym- 
pathiával viseltetik az osztrák iránt, s integritását minden módon fenn 
láván ja tartani. Ezt nem Brownetól és Splényitől tudom, hanem más utón 
adatott tudtomra. A portát most igéén dolgozzák, ne tűrje tovább a magyar 
követeket Konstantinápolyban és igen könnyen meglehet, hogy nemsokára 
mézes szavakkal concilium abeundit fognak kapni. Hihető, hogy a porta

L V I I I .  P á r i s  1849 .  j u n i u s  21 . — T e l e k i  L á s z l ó  g r ó f  P u l s z k y  F e r e n c z -
h e z .  — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — Konstan
tinápolyi és balkáni diplomáciai hírek,
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követeinket egyszerre két dologról fogja értesíteni; először, hogy irá
nyunkban neutralitását teljesen fenn fogja tartani s jó egyetértésben jó 
szomszédi viszonyokban kíván velünk lenni; másodszor, hogy a portára 
nézve a magyar követeknek további ott mulatása az orosz fenyegetések 
miatt nem kívánatos. Hiszen igy némileg czélt érünk, de csak némileg, 
mert hihető, legalább lehető, hogy követeink eltávozása után a dolgok 
előbbi rossz vágásukba visszaesendenek, azonban azzal vigasztalom maga
mat, vigasztalja magát Csajka is, a consilium abeundi esetére, hogy 
helyettük lehetend kevéssel ezután mást küldeni. Különösen ha végre vala- 
hára az egyesség a szerbekkel megtörténik, mert akkor a magyar követség 
a török irányában is nagyobb nyomatékkai bírna.

Megírom neked mindezt, mert tudnod kell. Iszonyú, hogy mi nem
csak nem vagyunk elismerve, hanem eddig a szomszéd hatalmak irányá
ban, mint látszik Europa megegyezésével, az emberi s nemzeti jogokon 
kívül állunk. Nekünk respectálnunk kell minden neutralitást, de ellenünk 
senkisem respektálja, legalább nem respektálta eddig. Gyalázat az euró
pai civilizált hatalmaknak, ha Puchnert le nem fegyverzik! Oh ha tudnál 
kivinni valamit Palmerstonnál.

. . . Batthyányi Kázmértól levelet kaptam, csakugyan nincs még 
proclamálva a köztársaság. Genie-tisztekre volna szükség, de csak kapi
tányi rangig, lehetne-e Angolhonban találni? Jó volna, ha Bikkesy kül
dené az adatokat a magyar fegyveres erő iránt."

L1X. München, 1849. junius 24. —  Nemeskéri Kiss Miklós Pulszky 
Ferencihez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. —  
Útja Belgiumon és Németországon keresztül.

„München 24 Junius 849.
Kedves Barátom!
Eddig szerencsésen eljutottam — de hisz ez nem nagy mesterség volt 

ugy-é? Nem bízom — csak hogy Manheimba be akarok jutni Frankfurt
ból hogy lássam ha lehet-é épitteni Miraszlofszky seregére valamit —  
de bizon szépen vissza utasittának a Porosz katonák Frankfurtba —  
mert éppen erőssen bombázták Manheimot.

Egy levelet zárok ide, mely a Manheimi egyik káderhez szól —  
talán használhatod egy vagy más esetbe — nagy szava van Ellernek a 
forradalomban

Brüsszelbe egynapot tölték — a Casinoba sok néppel jöttem össze —  
’s folyton azon hasonlatosságon lovaglék mely Magyarország jelenlegi 
állapota, 's Belgium 30-ki viszonya közt Hollandia irányában, létez — 's 
sok jó indulatot tapasztalék. — Estve egy bálba voltam hol a kereskedők 
’s gyárosok fejét telebeszélém azon iszonyú (?) nyereségekkel, mely fel 
a Dunán, a Ludoviks Canalon Main ’s Rainán keresztül egész Anversig 
terjedő hajózhatásbul ered s. a. t. *— bizon bizon a Belgákat leghamarább- 
reá lehetne vinni hogy elismerést parancsoljanak kormányuknak — sőt 
magának Lipót királynak is.

Különösen ajánlom, hogy a Törökbeli szövetkezést nagyon de nagyon 
szorítsátok — mert ez az egyetlen hatalom mely közvetlen segédkezet 
nyújthat, kivált ha Anglia megegyez benne, ’s jövendőre sem vonja meg 
tőle a protectiot Miklós czár irányában.

Hátha útközbe egy vagy más barátunk a görög kormánynál is tenne 
lépéseket — ennek elismerése ugyan nem nagy morális apui — de ők 
roppant ellenségei a németnek ’s kormányuk elismerésén kívül más kilá
tás is lehetne a harczias polikár fajnál.

Eötvös csakugyan Salzburgban lakik Treforttal együtt — a tegnapi 
Allgemeinében egy czikkelyére reá ismertem — lévén iszonyú virágos . . > 
Karthausia. . .
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Egy óra múlva indulok Salzburgba — talán ez az utolsó levelem melyet 
Írok — mert ha bár oly iszonyú hétfejü sárkányos veszélyektül mint ilye
nekkel Vas Sámuel barátunk találkozott nem tartok is, mégis könnyen 
meglehet hogy elcsípnek, 's biz akkor szép ének szóval fel is csípnek.

Disznómód őrzik a stájer határokat az újságok szerint —
Még csak azt akarom megirni, hogy borzasztó republicanus az egész 

világ apraja nagyja Kölntől kezdve egész idáig (Münchenig) 's ha 
Miraszlofszky csak egyszer veri is meg a porosz sereget Manheimnál 
egész Németország fölkéll — 's ez ugyancsak terno lenne ám nekünk — 
a legpiszkosabb városok legpiszkosabb boltjaiba is parádézik Kossuth, 
Bem, Perczel s. a. t. arcképei.

Köszöntsd a honfiúkat Londonban — barátod — Miklós.“

LX. Páris, 1849. junius 25. — Teleki László gróf Pulszky Ferencz- 
hez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — Diplo
máciai hírek.

„Kedves barátom!
Ma lesznek, hihetőleg, interpellatiók az orosz-magyar dolgokban — 

tehát csak röviden, mert informálnom kell. — Félek, hogy a vörösek 
elrontják a doglot. Csak ne szólnának, nem tudják megfogni, hogy pro- 
tectiojuk e pillanatban anachronismus! —

A ministerium jó — irányunkban — Odillon Barrot s Tocqueville 
legjobb barátink! de mindez mire vezetend? Odillon Barrot, reményiem, 
szólni fog, legalább nekem igy nyilatkozott.

Czartoriszky levele szerint csakugyan közel állunk már az egyesség- 
hez a szerbekkel. Persich Kollmann ezredes által tett propositiokat, melye
ket a szerbek hajlandók elfogadni, úgy mint: Vajda és Vojvodina, bel- 
administratio, nemzeti congressus. — Czartoriszky is meg van elégedve — 
már most onnan Angolhonból kellene segíteni a dolgon, — az angol 
követnek czélszerü s erélyes útasitásokat adni — neutralitásra — a' 
slávok és magyarok közti egy ességre és Knicsanin visszahivatására nézve! 
Istenem, segíts rajtunk — azaz segítsetek rajtunk, az isten is, meg te 
is — ti ketten sokat tehettek — én harmadik lehetnék e szöveségben, 
de nekem kezeim kötvék. A reactionariusok szeretik ugyan a magyart
de nehéz velük bánni. — Ha hiszed, hogy jelenlétem Angolhonban hasznos 
volna, ird meg. — E levelet ne mutasd senkinek! — de kérlek, szólj
minél előbb Palmerston barátoddal. — Isten veled — A kölcsönről mit 
tudsz — Én néhány napon túl semmi esetre sem maradok Párisban, — 
az itteni lég reám nézve gyilkoló.

Páris, junius 25. 1849. — Hived — Teleki.“

LXl. Páris, 1849. junius 26. — Teleki László gróf Pulszky Ferenc
hez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — Dip
lomáciai hírek.

„Kedves barátom!
Végre kaptam egypár sort tolled! Bikkessy épen nem ir — Pal-

merstontól reményiek még. — Az itteni párttól a mi ügyünkben nem
lehet initiativát várni — tudod mint ütött ki Mauguin interpellate ja — 
Ordre du Jour pur et simple! — A vörösek tehát ártottak nekünk, — 
Savoyet nem lehetett a beszédtől eltartóztatni — Pierre Leroux egész 
komédiát csinált a legszentebb ügyekből! Én megyek Angolhonba, mihellyt 
lehet, — de előbb brochuret akarok Írni, pour l’acquit de ma conscience 
mert nem sokat használ. A reactio foglalja el az elméket, alig van ide- 
jök arra gondolni, hogy Frankhonon és Rómán kívül még van más valami
HAborús felelősség ?



98

is- — Ez egyébiránt nem sokáig tarthat igy — a közvélemény nem sokára 
fölébred, — ez lehetetlen, hogy meg ne történjék — de mikor? — Adja 
Isten, hogy ránk nézve ne legyen késő — Utódom még nem érkezett meg
— alig várom! Falbaütöm fejemet, ha még tovább itt kell maradnom — 
A kölcsönt, istenre kérlek, eszközöld mielőbb! — Fegyvereket könnyen 
kaphatunk — minden attól függ, hogy pénzünk legyen, nemsokára Fiume 
a miénk leszsz — és akkor tüstént föl kellene használni az alkalmat. — 
A szlávok is igen meg vannak velünk elégedve, Czartoriszky dicsérgeti 
Perczelt! — Most sokat lehetne tenni Palmerstonnak és kevés erőfeszítés
sel! — Isten Veled — Sietek hozzád, mihelyt lehet. — Odillon Barrot 
és Tocqueville mindig különös barátsággal fogadnak és dicsérnek a qui 
veut les entendre. — De mit használ e meddő barátság! — Ha látod Bik- 
ltesyt, mondd hogy feleljen.

Páris, junius 26. — Hiv barátod — Teleki.
U, I, Ha írsz Pestre, — ird meg, hogy semmi esetre nem maradhatok 

tovább itt. — A ki tovább itt létemet akarja, esküdt ellenségem, halá
lomat óhajtja.” —

LX11. Reichenhall, 1849. junius 27. — Nemeskéri Kiss Miklós Pulszky 
Ferenczhez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — 
Salzburgnál megkísérelt határálépésének kudarca.

„Reichenhall 27 Junius 849 esti lOkor
Kedves Barátom!
Lélekzet, 's ami több bagázsia nélkül értem egy óra előtt ide Salz- 

burgbul — hol egy ex főhadnagy a Wilhelm Huszároktól reám ismert, 's 
mire postát megrendelém, 's visszatérék fogadómba, már az egész főőr 
mozgásba volt, 's látám messziről miként közli barátaival a hirt, 's miként 
expediálták az altiszteket különböző irányba — én tehát egy zsíros bor
ravaló mellett kiadám a főpincérnek bagázsiám iránti utasításomat fut
tába — 's Salzburgot jól ismervén, a dombra nyúló kertek háta mögött 
neki vágék, elein iszonyú phlegmatikus léptekkel, a csak félóra távolsági 
Bajor határnak — főszerencsém volt hogy marquirozott angoly módon 
sapkámat Frankfurtba vett széles fejér kalapommal cserélém föl foga
dómba, s rövid bon jourom fölé felső kis kabátot vettem — mert hallám 
egy policai man midőn mellettem olvasá egy pajtásának: blauer bonjour 
und svarcz víerleinenwanterner Kappel servus Miklós! De biz én szépen 
kisétálék a lineán; 's a Bajor határnál előmutatott czifra angoly 's Párisba 
létező 6 sage hat Ambassadeur által össze vissza visirozott Passusom előtt 
mélyen kalapot emelt sör sógor — 's igy másfél órai séta után szeren
csésen megérkezék Reichenhallba — s jó kedvben érzem magam, mert 
tőletek hozott leveleim nagy bőrkamaschlim szárába lévén varva velem 
vannak, úgy útlevelem is — de jó kedvem van főleg azért, mert az újsá
gokba hiresztelt nagy osztrák győzelem Görgey fölött nem igaz s rövid 
napok múlva fog jönni az explicatio, ezt az ebédlő teremben beszélte 
egy Kress chevaux légers olasz tiszt (ki hausarestbe ül Salzburgba) még 
pedig nagy örömmel mondá pajtásának olaszul: hogy Görgey ugyan visz- 
szavonult, de csak akkor, midőn roppant kárt csinált az osztrák seregbe
— 's hogy rendkívül tartanak az osztrákok Görgeynek eme rejtéles visz- 
szavonulásátul, mert oly neve van Görgeynek a németek közt mint Han
nibálnak Capua-ban volt.

Salzburgba annyi a magyar mint a bűn — csak néhány óráig voltam 
ott s már is volt szerencsém látni Apponyit, Hoffert, Gályát, Brezovayt, 
Eötvös 's Trefortot e két kis emberről majd máskor — több mint 60 oly 
bünbánt tiszt, kik Schwechatig, vagy plane Pestig velünk voltak s csak 
azután jelentették magukat vagy Salzburgba részint kardjaiktól meg-
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fosztva, de szabad lábon, részint az aequitationál aplicálva; csak a csá
szár huszároktul négyet láttam egy rakásra.

Münchenbe hallám mint bizonyosokat: hogy Batyányi Lajos Laibachba 
szabad lábon van, — úgy azt is beszélték hogy nem tudom én miféle 
sententiába világosan kiviláglott, 's ki is mondatott itéletileg: hogy néked 
nem volt részed a bécsi forradalom készittésében; hogy teczik a bécsi 
justiciariusoknak eme jószívűsége, vagy bölcs mély belátása?

No de hadd térjek vissza magamra — Igazán mondom nem tudom 
merre vágjak neki — mert az egész stájer határ vonalon a 30dok mellé 
egy-egy gaz magyart tettek hogy felismerjék az illetőket. — Triesttül 
Bécsig minden vasúti állomáson mely egy kissé frequentált hely egy ily 
magyar Commissarius van felállítva — Slézia ’s Lengyelország felül ha 
lehet még szigorúbb szinte magyaros vonal huzatott. Már ha én valahogy 
neki vágtatok is e rövid utón — de figyelmeztetlek mind téged mind 
Laczit hogy erre senkit ne küldjétek bé, hanem Corfu vagy Constantiná- 
pol felé — mert ha én bejutok is azért nem következés hogy az utánam 
jövőt el és föl nem csípik, mint hogy kevés ember van az országba ki 
úgy ismerje Stajerhont 's átaljában a Bécs, Pest és Fiume közti egész 
triangulumot, mint Én — 's én hiszem hogy keresztül fogok csúszni ha 
másként nem gyalog a Iudenburgi 's Rakersburgi hegyeken át Zalába — 
vederemo!

Tehát nem csak téged, Vast, Csernatonyt de még engem is megug- 
rasztának egy kissé. — Két magyar zászlóalj is van Salzburgba sötét 
zöld hajtókával gondolom Vasa — Hát Erdélyi ur mennyi? az idegen 
könyvbe egy Mikes családot olvastam 9 egyénbül állott — Jósika Samu is 
egy fogadóban volt velem.

Most áldjon Isten — küldd át László Barátunknak e levelet talán 
használni fog a legközelebb be küldendő számára.

Őszinte barátod — Miklós
Éppen most jött meg fogadósom Salzburgbul 's beszéli hogy minden 

korcsmába futkostak 's kerestek egy angoly sapkás szemüveges urat — 
jókor! Fogadósom okos ember, 's . . . mult napokban jött meg Gracbul 
's beszéli az iszonyú szigorúságot az útlevelek iránt — tehát erre ne jöj
jön ám senki! mert bizon porul jár — köszöntsd a honfiakat Londonba —

Münchenből Írtam, megkaptad-e?"

LXIll. Páris, 1849. junius 29. — Teleki László gróf Pulszky Ferencz- 
hez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — Diplo
máciai és követségi hírek.

„Páris junius 29. 1849.
Kedves barátom!
Dolgaim rosszul mennek, — Nem értek egyet Batthyányi Kázmérral 

a nemzetiségek dolgában. Levelet vettem épen Browntól, irt neked is, 
elküldtem levelét. — Állítja, mint már mondtuk, hogy nincs több három
ezer lengyelnél seregünkben és hogy háborúnk kizárólag nemzeti, — 
rien que national — rám bízta levelét, — töllem függ: közre bocsátas- 
sék-é vagy nem? én nem látom szükségesnek és jónak itt publicálni, — 
bizonyosan neked is megküldte, tégy a mint jónak látod. Istenért! csak 
Palmerstont nyomd, én itt semmit sem tehetek. — 's magad is átlátod, 
hogy azon nézetemmel ellenkező utasítás után, melyet kaptam s mely 
hasonló a tiedhez, nem maradhatok Párisban — ez azonban maradjon 
közünk — itt nem fogják tudni, hogy elmegyek és miért megyek el. Ne 
mondd senkinek, — Én azonban megyek vissza, minél elébb, de még 
látlak Londonban, néhány nap múlva — engedek akaratodnak —- jó 
mégis, hogy szólhassak otthon Palmerstonról — Ide talán gróf Esterházy

7*
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Pál jön, — de én nem várhatom be, — beteg vagyok — azért irok ilyr 
roszszul. Tudod, hogy Méreiné itt van? bizonyos Woodrcffe nevű angol 
(azaz irlandi) van vele a mi kormányunk megbízásából, — levelet is 
hozott Kossuthtól Louis Bonapartéhoz (De erről szót se, senkinek, mert 
nem akarom, hagy a levelet átadja, mig nem nyerek garantiát az iránt, 
hogy a levél jól fogadtatik). Woodroffe (mérnök) azt állítja, hogy Louis 
Bonapartéval igen jól van; jól ismeri, annyi bizonyos- Tudakozódjál felőle, 
a nélkül, hogy itt létét tudja, bárkivel is. — A kölcsön dolga miként áll?
— Már írják nekem mind Splényi, mind Browne, hogy fegyvereket köny- 
nyen szállíthatnak — akad társaság — de nincs fegyver és nincs pénz! — 
Isten veled — nem irhatok tovább, mert igen szenvedő vagyok — Alig 
fogod e levelet olvashatni. — Még egyszer látandjuk egymást. —

Barátod — Teleki

Splényi és Browne hírei szerint Horváth ország forradalomban — és 
Bemet akarják Bánná választatni — Ez gyönyörű volna — De a minis- 
téri politica félek mindent eirontand.“

LXIV. Páris 1849. junius 30. — Teleki László gróf Pulszky Ferencz- 
hez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában, — Diplo
máciai uirek.

,,Páris, junius 30.
Kedves barátom!
Az események sürgetők — minden levélben azt írják, hogy Constan- 

tinápolyban az orosz befolyás naponta növekedik, a porta egyenesen 
azzal védi magát, hogy Angol- és Frankhon nem segíti; azt mondják nekik
— Vous avez raison, mais c’est votre affaire, nous n’avons pas á vous en 
mêler. — Ez iszonyú Macchiavellismus! pedig Frankhon csak azon esetre 
teend erélyes lépéseket, ha arra Angolhon is el leszsz határozva. — 
Azt mondják itt, hogy az itteni kormány ezelőtt néhány hóval az orosz 
interventió megállítására akart föllépni, de az angol akadályoztatta meg, 
azt mondva, hogy ő nem tud semmit. Igaz-e ez? Mindenesetre Európa 
sorsa most Palmerstontól függ. Franczia ágens küldetésére agitálok itt 
Czartoriszkyval együtt — eziránt is jó volna Palmerstonnal szólni. — 
Fegyvereket lehet küldeni, nyílt a commericatio, Magyarhon és Török
ország közt — most venni kellene — de mivel — nincs pénz — a köl
csön lehető-e? — Egy igen derék angollal vagyok levelezésben neve 
Henningsen — Adresse Hamilton urnái N, 2. Landbroke-road Notting hilL 
Jeles ember — sokat tehet ügyünk mellett — sok összeköttetései vannak
— keresd föl ha lehet — és fogadd jól ha hozzád jön, bizonyosan meg 
leszsz elégedve — (megírtam neki adressedet) — most semmi akadály, de 
mivel? Nincs pénz! A kölcsön lehető-e? — Kiss Niki irt Münchenből: 
Eötvös és Trefort Salzburgban vannak! ! ! ! Meg vagy-e elégedve az iro
mányokkal, melyeket tegnap küldöttem? — Gondolom, igen. — Batthyá
nyi azt kívánja, hogy Csernatonit depechekkel küldjük haza, — de küld 
Párison át, mert én is szeretnék vele értekezni. Isten veled! —

Barátod Teleki

Néhány nap alatt látlak — s aztán megyek — lehetetlen itt marad
nom, átlátod magad is, ha a depecheket olvastad; de ne mondj róla sen
kinek is, különben még elfognak. — Batthyányi Kázmér arra kér, hogy 
mentül több angoly passzusokat küldjünk be a hazába — a végett, hogy 
azokkal azután futárokat lehessen útaztatni — A franczia passzus nem 
igen használ, — de szerzek mégis, ugy-e te is? — Commissióm van ezt. 
neked megírni.“
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,.Kedves barátom!
Tegnap akartalak tudósítani a magyarok sorsa felől — de nem bír

tam már tovább Írni — Dufaure azt mondja, hogy excessust követtek el
— Én nem tudom mit költhetett reá jók a franczia kormány — csak azt 
tudom hogy nekem azzal együtt mit Türr kapitánynak adtam volt 3300 
frankba kerültek — a ministère de l'Interieurtől kaptam ez iránt nótát 
mellyben envergé de Hongrienak vagyok címezve —

Paris 1 Julius 849. — Isten veled — barátod — Teleki László,"

LXVI. Páris, 1849. julius 3. — Teleki László gróf Pulszky Ferencz- 
hez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — Követ- 
ségi hírek.

„Páris, julius 3. 1849.
Kedves barátom!
Batthyányi Lajos halálra van ítélve; két papot felakasztottak, már 

falvakat égetnek el. Ádám bátyám is el van ítélve, nem tudom mire? — 
Szóltam Tocquevillel. — Mindezeket Kázmér is szivemre kötötte. — 
Szólj kedves barátom Palmerstonnal. Tocqueville meg van ílletődve és a 
mit lehet, tenni fog e tekintetben is. Szerbiában nem engedték meg az 
átmenetet az orosznak, Tocquevilletól tudom mint hitelest. Isten veled. 
Átadj a-e Bikkesy az acta de déchéance-t? írj erről, már előbb kérdez
tem, Küldjem-e az iratot?

Barátod — Teleki."

LXVII. Konstantinápoly, 1849. julius 4. — Andrássy Gyula gróf 
Pulszky Ferenczhez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Levéltárá
ban. 1848—49, Iratok. — Diplomáciai hírek.

„Konstantinápoly Julius 4én 849,
Kedves barátom! Kormányunk által hazánk itteni képviselésével bízat

ván meg, van szerencsém ha t. i. szerencse magamat ezen tulajdonságban 
bemutatnom, Még csak néhány nap óta vagyok itten azonban már elég 
alkalmam volt a dolgok itteni állásával megismerkedni — a porta szán
déka a legjobb, az irántunki rokonszenv véghetetlen, épp oly véghetetlen 
sajnos mint a félelem az orosztól, a neutralitási nyilatkozat és az annak 
folytán a sereg paracsnokokhoz küldött rendeletek, mellyek előted két
ségkívül ismeretesek, képezendik — félek tőle az elérendők maximumát. 
Azonban ha mint látszik a szerencse egy két csatába kedvezend — meg
lehet hogy sikerül nagyobb eredményeket elérhetnem. Annyi mindazonáltal 
bizonyos hogy Anglia beleegyezése nélkül a porta semmit tenni nem fog
—  a legkisebb biztatás ezen oldalról és semmi kétség olly szövetségest 
nyerünk, ki sokkal nagy ob erőt fejthetne ki mint sem maga is képzeli. 
Időközben a porta erősen készül 160.000 ember már készen ál, nem szá
mítva az arnaut, bosnyák és ázsiai minden perczben használható erőket, 
de mind ez haszontalan mind addig mig Anglia nem adja meg nekik azt 
mi leginkább hiányzik — a bátorságot, itten Sir Strattford Canning való
ságosan mindenható, mert tekintélye olly nagy mint Titowé 's a bizoda- 
lom nagyobb. Siker csak úgy lesz ha sikerül az angol kormányt a magyar 
forradalom természete és annak következményei felett megnyugtattm, 
mindebből világos, hogy a magyar forradalom győzelmét a republicanismus 
és socialismus győzelmének tekintik, és ezért nem ellenzik annak elnyo
mását, győzd meg az ellenkezőről — nem kételkedem hogy ha lehetet

L X V .  P á r i s ,  1 849 .  j u l i u s  1. — T e l e k i  L á s z l ó  g r ó f  P u l s z k y  F e r e n c z -
h e z .  — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — A
Franciaországba menekült magyarok sorsa.
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már meg is tevéd — utasitásíd azt hiszem megengedik. Nem tudón*, 
tudod-e már m. hó 20án az oroszok a tömösi passuson benyomultak 
Erdélybe, azt hirdetvén hogy ez egy nagy ütközet folytán történt, ez 
azonban nem igaz legfeljebb 2000 emberrel volt dolguk kik lövöldözve 
vonultak vissza, Brassót melynek várát Kiss ezredes két száz emberrel 
védette csupán, a parancsa alatt levő 4000 embert Bem táborához küld- 
vén, m. hó utolsó napjaiban bevették — azóta azonban mint minden a 
tegnapi hajóval Bukarestből érkezett levelek egyhangúan írják, Bem által 
Fogaras és Brassó közt megverettek, közelebbet azonban nem tudni, kivé- 
vén hogy 1000 orosz és sok tiszt esett el, ma reggel Nikolajevits itteni 
szerb képviselőt magához hivatta az orosz követ, azt tudakolta tőle,, 
kapott-e híreket Erdélyből, mondván, hogy ha az oroszok veszteségéről 
tudósítanák azt ne hidje — az rágalom — egyébbiránt igen rossz kedvű
nek látszott, a posta ut annyira el van zárva, hogy igen nehéz levelet 
kapni azonban két három nap alatt mindent fogunk tudni. Pozsony vidé
kéről még mind eddig semmi újság. Aulich Generalis 12.000 emberrel 
Horvátország felé indult hol nagy rokonszenv mutatkozik a magyarok 
iránt, Perczel a Bánáti sereg parancsnokságától elmozditatott — hála 
Istennek! Az Ausztriaiak és a Szerbek közt Jellachich táborában nagy az 
egyenetlenség. Ez mind az miről tudósíthatlak — jövő postával többet. 
Kérlek tudósíts engem is azokról mik Angolhonban történnek, igen nagy" 
hasznát vehetem a porta irányában. Bátyád Fehérváry egy levelet bízott 
reám még Pesten ide mellékelem, kérlek írjál úgy hogy Teleky kezeihez 
jöjjenek leveleim ki azokat majd ide küldi — ha hajón jönne felnyittat
nak Isten veled sok szerencsét működésednek — Őszinte barátod —  
Andrássy Gyula."

LXVIII. Páris, 1849. julius 5. — Szarvady Frigyes Pulszky Ferencz- 
hez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — Teleki 
László gróf Londonba készül.

„Paris Julius 5én 49.
Kedves Pulszky ur,
Teleki megkért hogy Írjam meg miszerint holnap legfeljebb Londonba 

fog menni. Draschcovics által jött ide Batthyányinak egy hozzá intézett 
dépêché. Ez alkalmasint másolata annak, a mit már egyszer kapott. 
Teleki el fogja vinni.

Győr tehát be van véve! A várva várt győzelem helyett deíaitel szol
gálnak. A legközelebi napok hozandják majd hazánk sorsa eldöntését. 
Teleki majd nem kétségbe esik. Én eddig még nem látom oly feketén a 
jövőt. Ha a mi tábornokaink egységgel működnek még nincsen elveszve 
semmi.

Tisztelettel — Szarvady."

LXÎX. Páris, 1849. julius 9. — Szarvady Frigyes Pulszky Ferencz- 
hez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — A füg
getlenségi nyilatkozat megküldése. Sajtópropaganda,

„Paris julius 9én,
Ide mellékelve küldöm Bikkessy számára a függetlenségi actát.. 

Méreyné által megkéretett hogy újra leírassam. Nem értvén a kérelmet 
vagy tán igen is jól értvén — kegyedhez küldöm.

A kölni újsághoz küldtem volt egy czikket feleletül a szerkesztő egyik 
vezérczikkejének a jámbor hogy megmutassa miszerint érdemli az „Ehren
haftigkeit" praedicatumát el darabolva, elcsonkitva adja a czikkemet. Min
den órában egy evőkanállal. Én még várom mig egészen megrostálva 
legyen e czikkem, aztán újra felelek neki és akkor egészen fogja közleni 
a czikkemet arról jót állok,

barátságos tisztelettel — Szarvady Frigyes."
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„Paris julius lOén
Kedves Gróf ur,
Tegnap kelt levelét vettem. Sajnálom, hogy Bikkesy nem izente meg 

mindjárt, hogy a franczia fordítást akarja, mert én már a németet küld
tem el. A francziát is meg fogom küldeni holnap reggel, mert le kell Írat
nom. Annyi correctiót kell csinálnunk kivált a Mandl [részére ?], hogy 
azon senkisem mehetne el. Kéntelen leszek azt ledictálni. De holnapig meg 
lesz. Imitt amott az eredetin is kellett segítenem, mert igen sok semmit 
nem mondó ismétlés került elé. — Nem fogna tehát ártani ha a francziát 
a némettel fognak öszzehasonlitatni.

A Constantinápolyi pacquet még nem érkezett hozzám, ámbár a 
Courir megjött már, legalább Soldenhoff kapott már levelet de csak any- 
nyit írnak neki mint a mennyit Splényi irt volt nekem. Említésre méltó 
csak az, hogy a Belgrádi lapok a lengyeleket felszólítják hagynák el a 
magyar tábort és mennének át a Szlávokhoz.

Tegnap este Bratichnak egy levele jött ide. Ide mellékelve megkül
döm. Előbbi annál mit említettem volt utósó levelemben de még is később 
érkezett.

Valami lengyel a ki Badenba akar menni az insurgenseket Magyar
honba viendi és ir hozzá — vagy megkért küldj em meg levelét. Annál 
szükségesebb volna jelenléte Némethonban — igy szól — mert Meros- 
lavski és Szmyde tábornokok Svájczba megszöktek.

Gordazsevskinek azonnal irok — írok mert most különben hajba kap
nak egymással. Ilyen szemtelen embert nem láttam soha.

Tehát holnap után reggel kezénél lesz az acta déchéance.
Az apácza kér hogy menyek el hozzá, ajánlkoztam volt, ma el fogok 

menni oda.
Tisztelettel — Szarvady Frigyes,

Orosz várva várja Pulszky válaszát. Nagyon kért hogy sürgessem — 
kétségbe esik — mondja ha nem tudja megfizethetem 14ére vendéglősét.“

LXXI. Marseille, 1849. julius 14. — Nemeskéri Kiss Miklós Pulszky 
Ferenczhez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — 
Diplomáciai hirek,

„Marseille 14 Julius 849.
Kedves Feri Barátom! Egy fogadóba lakom Cabrerával — 's éppen 

hosszú társalgásom volt vele, melynek következtében irom hozzád e 
néhány sort. — Emlékezhetsz hogy sokat beszélgetőnk egy expeditiorul 
Fiume, Corfu—Salonique vagy Dalmatia felé — Talán soha jobb alkalom 
nem volna mint most, Garibaldinak 5000 embere 's 26 álgyuja van s 
legforróbb óhajtásuk volna Magyar Országba juthatni — jelenleg az 
Abruzzi hegyekben tanyáznak, Veíencze, Roma 's Badeni légiók vannak e 
vidéken s . . , elszórva tán lO.OOOre menők — kik közül az 5 bateria 
badeni tüzérség (jelenleg Baselben) roppant bravourt tanúsított — mind
ezek Magyar Országba vágynak — inkább mint Menyországba. A 
marseillei kikötőben van két Fiumei hajó B. Vay és Mailáth György 
mindkettő, daczára az itteni retrograd kikötői parancsnokságnak, magyar 
lobogókkal jött bé 's jelenleg is egyedül azokat használja, s mint magyar 
hajók vannak a registrumba be írva — beszéltem a kapitányokkal - 
kiknek legforróbb óhajtásuk lenne a magyar kormányt szolgálni bármi 
módon. 7 nap alatt Corfuba tudnak menni 's igy aránylag máshová is. 
Még három hétig itt maradnak mindenesetre. Cabrerával úgy összebarát
koztam hogy no! — 's majd bizonyosan merem mondani hogy hajlandó

L X X .  P á r i s ,  1849 .  j u l i u s  10. — S z a r v a d y  F r i g y e s  a  L o n d o n b a n  t a r t ó z 
k o d ó  T e l e k i  L á s z l ó  g r ó f h o z .  — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kéz
irattárában. — Követségi és diplomáciai hirek.
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lenne egy ily expedícióra — mert mód nélkül harakszik az osztrákokra 
kik mindig Ígértek neki segítséget és soha sem adtak. Most már Cabrera 
Comendant en Chef, — Garibaldi 's még egy fene gyerek brigados — 
Bikkesy chef d’état major — én pedig mint polgári biztos „more patrio“ 
velük — mi? hm? bizon, bizon nem lenne bolondság! de persze hogy 
ezzel sietni kellene. — Nem gondoltam volna, hogy ily planmachereibe 
törjem fejemet marseilli veszteglésem alatt — de mit tudjak tenni egyebet 
mint mindig csak azon gondolkodni, hogyan lehetne a szegény magyar 
hazán segitteni? Tehát 21 íg okvetlen itt kell maradnom — Olvasom egy 
újságban hogy az Oroszok Kisst megfogták 's felakasztották — szinte 
megijedtem hogy én vagyok — mert csak úgy volt írva hogy az egykori 
Häuptling — pedig az magam is voltam. Hidd el pajtás átkozottan utál- 
lom az akasztófát — csatában elesni gyönyörű dolog lehet, kivált oly 
egyénnek mint én, ki már úgyszólván minden örömeit e világnak kime- 
ritém — de felakasztatni — pfui! That in not all at gentlemanlike! No de 
hisz csak még egyszer jussak be — nincs az az erő a földön mely kiküld- 
jön még egyszer, hogy állnév alatt mindegy huncfut bujkáljak, mint holmi 
pimasz spion — ez nem kenyerem!

Köszöntsd a földieket Londonban — ’s pénzt küldjétek tüstént, mert 
Isten úgy segítsen nem tudok kimenni Marseillebül — pedig itt czudar 
existentia van — uralom 's borzasztó hőség.

Őszinte hived — Kiss Miklós.“

LXX11. London, 1849. julius 20. — Teleki László gróf Pulszky Ferencz- 
hez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — Harc
téri és diplomáciai hírek,

„Pulszkynak.
Itt voltam — érdekes hirek jöttek Constantinápolyból — Lüderst 

Fogarasnál csakugyan megverték — Brassó tömve sebzettekkel. Egy más 
orosz divisio mely Moldvából akart az aidosi [igy! ojtozi helyett] passuson 
át törni szinte megveretett. — Berlini hirek szerint melyek Bécsből 13ikán 
indultak el. Jelacsics iszonyúan meg van verve és Packevich is Miskolcz- 
nál ez utolsó Bem [?] által Bécsbe nem hiszik hogy Debreczent bevették 
az oroszok mert azt csak a Wiener Zeitung abendblattja és nem a reggeli 
főkiadás közölte.

Andrássy Gyula Konstantinápolyban van — erről bővebben szóllok 
majd veled igen érdekes levelet kaptam Brownetól, mely mutatja milly 
confusioba van a mi magyar diplomatiánk — Sok mondani valóm van — 
Mikor találkozunk? — Otthon leszek — hiszen hat orakor a Lordok 
házába megyünk — Ha nem Írsz; nálam várlak el,

Julius 20ikán 1849. — Isten veled. — Teleki."

LXX1II. Páris, 1849. augusztus 13. — Teleki László gróf Pulszky 
Ferenczhez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — 
Követségi ügyek. Damburghi kiküldetése.

„Páris, aug. 13. 1849.
Kedves barátom!
Szarvadi tegnap irt neked nevemben — tudod mily teljhatalmat vet

tem a kormánytól pénzfölvételre. Hihető-e hogy használhatom? — úgy 
hiszem, nem. Mankovszkynak van e tekintetben jó terve, melyet közölni 
kívánt veled is, — Szólj vele, kérlek — igen hajlandó javunkra tenni, a 
mit csak lehet — Embert akar küldeni Magyarországba, kinek kezére 
lehessen bízni minden magyar productumokat — ezekre aztán ő — (Man- 
kowszky) — előlegezne annyit, a mennyire szükségünk volna. — Ez igen 
jó mód, — remélem helyesled. — Mankowsky elindulásom után mind
járt másnap útnak akarta indítani emberét, és ide Párisba küldeni —
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azonban még nem érkezett íae — várva várom, ráérlek irj nekem erről — 
Azon hitelre nézve is, melyet, mint Szarvadi tegnap neked megirta, a 
kormány számunkra megnyitott, jó volna megkérdezni, vagy megkérdez- 
tetni a londoni tőzséreket: adnak-e arra valamit és mennyit — Én ugyan 
előre tudom a tőzsérek feleletét, de mégis pour l'acquit de notre con
science — meg lehet tenni — én megteszem Párisban, te megteszed Lon
donban? Henningsenről itt semmi hir — kérdezősködtél-e már szállá
sán? ott van-e Londonban? vagy elindult? Ha nem megy Magyarországba, 
visszakivánom leveleimet! Kinos nyugtalanságban vagyok, tudod adressât, 
annyit megtudhatsz, elindult-e vagy sem, —

Egygyel ismét megszaporodott diplomatáink száma. Damburghi, 
magyarhoni követ Americaban! mit tartasz reá? én igen ügyetlen ember
nek tartom s olyannak, kinek megérkezte az egyesült státusokba inkább 
árthat mint használhat ügyünknek. — Pénzt kér — én inkább a végett 
adnék neki — ha volna, — hogy missiójáról mondjon le. — Bratichnak 
kellene creditio levelet küldeni — ez legtöbbet tehet mellettünk — ez 
vagy Sumner.

Damburghit minden módon itt akartam tartani s inkább arra bírni, 
Tiogy leveleit postára tegye — de ő erőnek erejével látni akart.

Henningsent, Istenre kérlek, ne feledd!!
Hived —
Ma szóllok Tocquevillel. — Értekezésünk eredményét megírom.
Frankhontól, előre tudom, hogy mit sem reménylhetni. Itt a reactio 

uralkodik.
Egy nappal később érkeztem Párisba, mint gondoltam, mert Dower- 

ben a gőzhajóval megkéstünk, — mi a mint mondják, igen ritka eset."

LXXIV. Páris, 1849. augusztus 14. — Teleki László gróf Pulszky 
Ferenczhez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — 
Követségi ügyek. Damburghi küldetése.

,,Páris, augusztus 14. 1849.
Kedves barátom!
Vetted tegnapi levelemet. — Sumner levelét ide csatolom. Ő is nagy 

-szerencsétlenségnek tartaná, ha Damburghi Americába menne. Istenért 
kövess el mindent, hogy őt czéljától eltartóztasd. — Menjen ő inkább 
vissza hazánkba és katonáskodjék, — mert hiszem, hogy jó katona; de 
diplomatának nem való. — Egyet tudok, pénzt nem fogsz neki adni, 
mert nincsen, valamint nekem sincs, de nem fog-e aztán más valakihez 
folyamodni. Szörnyű, hogy kormányunk ily embereket küld! Sumner sze
rint most épen nem kell Americába követet küldeni s úgy kell hagyni a 
dolgot, a mint indult — mert igen jól indult. Isten veled! — Henningsen
ről mit tudsz? Kínos nyugtalanságban vagyok. Okvetlenül meg kell tud
nom, hol van. — Ma Tocquevillet kerestem, de nem találhatám, mert épen 
csak ma érkezvén meg Párisba, igen el volt foglalva. Tartozásomat meg
küldöm még ma — legfölebb holnap, ha t. i. ma a postától megkésném. 
Isten veled!

Hived — Teleki."

LXXV. Páris, 1849. augusztus 15. — Szarvady Frigyes Pulszky 
Ferenczhez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — 
Követségi és harctéri hírek.

„Rue Castiglione 
15 août 1849.

Kedves Pulszky ur,
Kivánata szerint 10 forintot Reisingernek küldök — tizenötöt pedig 

kegyelmednek vissza. Szeged városa bevétele vagy is inkább occupálása 
•egy cseppet sem aggaszt. Én úgy hiszem egész erővel akarják megtámadni
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elébb Paskievicset — mert tudják, hogy ha azt megverték az osztrákok 
meg se állanak többet. Három nap múlva legfeljebb itt lesz hire Paskie- 
vics tökéletes defaitjéről.

Barátságos tisztelettel — Szarvady.
Tisztelem a nagyságos Asszonyt, Sandfordot köszöntőm.
A bankókat ketté vágom.“

LXXVI. Konstantinápoly, 1849. augusztus 15. — Andrássy Gyula gróf 
Pulszky Ferenczhez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirat
tárában. — Diplomáciai hírek.

„Constantinápoly, Augusztus 15én 849.
Kedves Barátom!
Vedd üdvözletemet a szép eredményekért Angolhonban, nagy öröm

mel olvastam Palmerston beszédjét és a növekvő rokonszenv egyébb nyi
latkozatait, mind ez csak tegnap érkezett ide, eddig tehát még nem tudom 
mily hatása lesz a törökökre, reményiem azonban nem csekély leend. 
Canning nagy megelégedéssel vette, jobbnak tartja mintha egyenes inter- 
ventio igértetett volna, nem vagyok egészen véleményében, mindenesetre 
azonban nagy eredmény. Mi az itteni dolgokat illeti, azok is hála az égnek 
mind inkább javulnak — röviden ennyiben lehet összpontositani — a 
porta többé nem fél az orosztól — és ez igen igen sok, hogy még erélye
sebb fellépésre nem lehetett bírni csak természetükké vált határozatlan
ságuknak lehet tulajdonítani. Bem tábornoknak Moldvába történt benyo
mulása következtében Titow és Stürmer urak egy collectiv nótában szó
lítják fel a Portát, hogy seregeit az osztrák hadakkal egyesítvén Magyar- 
honnak hadat izén jen, különbséget látnak az ő és Bem tábornok Mold
vába történt bejövetelük közt, ők t. i. mint menekülők Bem pedig mint 
hóditó lépte át a török birodalom határát, ez utóbbi tehát megsértette a 
Porta neutralitását, míg ők csak menhelyet kerestek. A porta következő
leg válaszolt. A porta Bem tábornok benyomulásában ellenséges fellépésre 
okot nem lát, sőt arra előre el volt készülve midőn akaratja ellenére az 
ő határa tűzetett ki Ausztria és az Oroszok által mintegy kiindulási pontul 
(base d'opération). A Porta csak úgy biztosíthatja magát efféle események 
ellen ha neutralitását szorosan fentartja a mit ezentúl is tenni komoly 
szándéka. De ezekről Brown talán már tudósította. Legújabban az Orosz 
követ felszólította a portát, hogy nagyobb számú sereget küldjön az oláh 
és moldva határszélekre mire azonban az feleltetett hogy annak szük
ségét a porta nem látja sőt az orosz seregre nézve is kénytelen követelni 
hogy a Baltaliman-i békekötésben meghatározott számnál nagyobb meny- 
nyiségü seregek azon tartományokba ne küldessenek. Ez utolsó határo
zatok, azonban reményiem elérhetni azt is hogy többi orosz seregek 
Erdélybei benyomulását ne engedje. Ezen határozatoknak nagyobb fontos
ságot azonban csak azon körülmény ád, hogy az orosz és austriai köve
tek minden erejök megfeszítése után sem bírták a portát kedvezőbb 
feleletre bírni. Ezen határozat talán az lesz keleti ügyeinkre nézve mi 
volt a kápolnai ütközet a magyar seregnek — első rendezett megmérkö- 
zés nyílt csata téren — nem győzelem még — de győzelmet igér. Azon
ban csak egy feltétel alatt máskép minden papíron fog mai adni — ha 
t, i. S, S. Canning neki bátorítja a törököket. Biztossággal merem jós- 
lani mi fog történni a porta részéről, ha Anglia háborút nem tanácsol 
— neutrális fog maradni mig ügyeink jól állandanak, ellenünk lesz ha 
roszra fordulnak és az orosz ölébe veti magát — ha pedig ügyeink úgy 
maradnak mint jelenleg, S. S. Canning egy szavára hadat izén az orosz
nak, de ennélkül soha sem. Ha tehát azt eltudnád érni hogy Canning 
határozott utasítást kapjon, a portának erélyes lépéseket tanácsolni 
minden nyerve volna. Canning tegnap magán beszéd közben azt mondá 
hogy lábon tartandja a portát az oroszok ellen — hanem háborúra nem
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buzdíthatja. Ezen kellene tehát segíteni. Mit a harcz teréről tudok a két 
ide mellékelt jelentésben közlöm véled. Ma az egész városban az a hir 
szállong mintha az oroszok Szegednél igen megverettek volna Jelacsics el
fogva etc. — az Odessai hajon jött utazok beszélik, bár igaz volna mind
eddig azonban hivatalos hir nincsen. Mindenesetre a Szegednél naponta 
várt találkozás eldöntő eredményű leend és azért szükséges volna meg 
győzni a külföldet hogy nálunk guerilla háborút viseni nem lehet, a ki 
tehát segíteni akar tegye mentői előbb, egyébbként egy vagy más módon 
de mindenesetre elkésik. Brownnak Turinba meneteléről bizonyosan ő 
maga tudósított, félek hogy későn jön Turinban. Isten veled kérlek tudó
síts mentői előbb az angolhoni dolgokról, minden mi ott történik itt nagy 
hasznunkra lehet a Globe egy czikkével mellyben az mondatik, hogy a 
portára nézve „the eleventh hour is come to decide herself" már négy 
hete kínzóm a törököket, Jó híreket Albionból tehát. Isten áldjon

Őszinte barátod — Andrássy Gyula
U. I. Éppen most érkezett egy magyar ki jelenti hogy 76 megjöttek, 

és levelet is hozott tőled, még azonban nem tudom hogy fogom őket 
tovább küldeni, Stürmer bizonyosan megtudja mert tűrhető lármával jöt
tek és akkor Isten tudja hogy segítem ki,"

LXXVII. Paris, 1849. augusztus 16. — Teleki László gróf Pulszky 
Ferenczhez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — 
Követségi hírek.

„Kedves barátom!
Szarvadira bíztam, hogy a Wimmer levelét (mellyet ma kaptam) neked 

küldje meg. — Igen érdekes híreket közöl a varsói conferentiákról, mely- 
lyekkel Angolhonban talán lehetend agitálni. Itt nem igen fogom ezen 
híreket használhatni. Odillon Barrot és Tocqueville jól fogadtak, sym- 
pathiáikat bírom, de még nem merem ígérni, hogy sokat lesznek képesek 
mellettünk tenni. — Az elnök még mindig házasodik, megkapja-e a würt- 
tembergi herczegnőt, Miklós czár húgát vagy sem? még nem tudjuk. A 
franczia politika e körül forog. Vass Samutól kaptam levelet Ameriká
ból, ez is követ szeretne lenni!!! Damburghinak írtam, hogy nem adhatok 
pénzt neki, most ismét kért tőllem. — Tanácsoltam neki, menne haza 
Magyarhonba s intézzen el ott mindent személyesen kormányunkkal. — 
Mondtam neki, szólna veled is. Kérlek ügyekezd őt hazamenetelre bírni. 
Igen szegény gyámoltalan egyéniség. — Amerikába Sumnert kell küldeni, 
nála jobb követet nem kaphatunk, tudom pedig, hogy elfogadja a követ
séget, mert szóltam is már vele. Kérlek ezt titokba tartsd mindenki előtt! 
De igen örülnék, ha te is Írnál mellette a kormánynak. — Még pedig ird 
meg hogy Envoy extraordinaire et ministre plénipotentiaire (officiellement) 
fogadtassák el. —

Henningsenről mint látom nem sokat tudsz. — A pénzt megkaptad már 
reményiem — Isten veled,

Páris, augusztus 16. 1849. — Hived — Teleki.
Ezután ismét ott fogok lakni, hol azelőtt laktam. Nr. 11. Rue de la 

paix, de szebb szobákban, ezután tehát kérlek leveleidet intézd oda. 
Meglehet, hogy nem sokáig maradok Párisban. —

Au nom du ciel veuillez bien remonter la tête a ce pauvre Dam- 
burghi — Il demeure Tavistock Hotel, Covent-garden." —

LXXVIII. Páris, 1849. augusztus 17. — Teleki László gróf Pulszky 
Ferenczhez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. 
Követségi hírek.

„Paris 17 août 849.
Kedves Barátom! ,
Henningsennel nem tudom mi történt — Egyik nővére Mademoiselle
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H. de Henningsen (ki 12 Tavistock Street Bedford Square lakik) ma irt 
hozzám s kérdeztette bátyja szállását — a másik nővére az apácza — 
levelet irt hozzá és kért adresszálnám, mert azt hiszi, hogy bátyja már 
elment. A Henningsenhez intézett levelet ide mellékelem; ha még London
ban volna átadhatnád neki, ha már elindult volna, postára kellene tenni — 
nem tudom hová — te jobban tudod. Mankovszkynak szólj azon ember 
iránt, kit Magyarhonba küldött. Itt volt Párisban de az ajánló leveleket 
nem adhattam neki át, mert nem jött oda hová utolsó nap ígérkezett — 
a leveleket tehát egyenesen Constantinápolyba expediáltam.

Két dologra kérlek: egyik hogy ha lehet Mademoiselle H. de Hen- 
ningsennek adj bátyja iránt renseignementokat legalább mond meg neki 
elébbi szállását a másik hogy azon esetre ha Henningsen csakugyan nem 
ment volna el, kérd el tőlle leveleimet s küld el nekem. — Dolgaid 
Angolhonban jól folynak — gratulálok — nekem itt sok bajom — majd 
hogy meg nem őrülök — Isten veled kedves barátom — Sumner iránt 
már írtam — Nődet tisztelem — Hived — Teleki.

Wass Samu irt követ akarna lenni Americába de ebből ugyan csak 
hiszem hogy semmi sem leszsz. írtam neki: mondtam jönne vissza 
hazánkba különben megfeledkeznek rolla."

LXXIX. Páris 1849. augusztus 22. — Szarvady Frigyes Pulszky 
Ferenczhez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — 
Követségi hirek.

,,Rue Castiglione 9 
22 août 1849

Én kedves hazánk sorsa felett eddig csak conjuncturákat sem csinál
hatok — de attól félek hogy Görgey szomorú szerepet vállalt magára. 
Isten adja, hogy csalatkozzam. Kegyed úgy hiszem jobb tudósításokkal 
fog bírni mit mi itten. Én nem tudok még egészen szerencsétlen lenni 
mert még minden reményem el nem enyészett. Nem hihetem hogy egy illy 
dicső harcznak oly váratlan kimenetele legyen.

Liechtenstein Berlinből írja, hogy Oroszország az Austriával kötött szer
ződésénél fogva Constantinápolyt fogja megkapni Austria pedig a dunai 
herczegséget a hova az orosz és austriai katonaság fog . . . .  ltetni.

A terv szerint csak lassan fognak működni mert tartanak Palmers- 
tontul. L. reményli hogy az egész szerződést meg fogja a kezünkre játsz
hatni.

Teleki nagyon el lévén foglalva nem irhát ma csak annyit izén, hogy 
Wimmer nem fél attól miszerint a Poroszok ellenünk fognának menni.

Hogy az Isten áldja meg — mondjon valami vigasztalót
barátságos tisztelettel — Szarvady.

Az idemellékelt levél ma érkezett."

LXXX. Montreal, 1849. augusztus 24. — Wass Sámuel gróf Pulszky 
Ferenczhez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — 

.Ajánlólevél Weatherley Frigyes részére.
„Montreal 

August 24k 849.
Tisztelt Barátom!
Mr. Frederick Weatherley ezen levelemnek megvivője óhajtását nyil

vánítván előttem, hogy nemzetünk ügyébe fegyvert fogni 's hadseregünkbe 
lépni kíván; én minden tőllem kitelhető utasításokkal elláttam, azomban 
te közelebb lévén a tűzhöz, még többekkel láthatod el. Személyével ösme- 
retes nem vagyok, azonban ügyünk iránti önérdeknélküli hajlama érette 
eléggé kezeskedik s e' nézetből szívességedbe ajánlani merem. Isten veled.

Őszinte Barátod 
Wass Samu."
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LXXXI. Páris, kelet nélkül. — Szarvady Frigyes Pulszky Ferencz- 
hez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — Diplo
máciai hirek.

„Kedves Pulszky ur,
Schütte Doctor az ide mellékelt levelet — ma feleltem neki. Reisinger 

újra igen lamentabilis levelet irt— tán mégis kellene valamit tenni érte. 
Az ő iratai inkább ártanak ugyan mint sem használnának — de éppen 
azért kellene megóvni magunkat desperatiójától, melly új könyveket irat
hatna vele. A National Zeitungnak ió lesz időnkinti tudósításokat kül
deni, mert eléggé terjesztett lap — Én részemről fogok küldeni. A 
Cobden beszédje a nevezetesebb német lapok által fordittatott. A Na
tional Zeitungnak franczia és angol czikkeket lehet küldeni. Schütte 
maga fogja lefordítani. Kérem legyen szives megtudni, vájjon Longworth 
írja a Pesti leveleket a Daily Newsben. A mai hirek igen jók — Az 
Oesterreich. Correspond, közöl Kossuthnak egy buletinját mellyben tuda
tára adja a hazának hogy Bem kiverte az oroszokat Erdélyből.

Circourt és Sumner tisztelik — barátságos tisztelettel — Szarvady.
Kérem szíveskedjék mondani tiszteletemet a Londoni követség tit- 

kárné, Pulszky asszonyságnak.“

LXXXI. Páris, kelet nélkül. — Szarvady Frigyes Pulszky Ferencz-  
hez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — Követ- 
ségi hirek. Harctéri jelentés.

„Kedves Pulszky ur,
Most vettem Pestről egy levelet — mit azonnal a hírlapokkal akarok 

közleni — bizhatik benne mert eddig még mindig igaz volt mit tudósítóm 
közlött velem. Nem érvén rá magam írni a levelet Brownénak dictálom 
mert tudja h. magam vagyok. Holnap irok megint. Ha Bval beszél, Írja 
meg kérem mert biztos és rövid utón tudtára fogom adni K-nak.

Tisztelem — Szarvady.“

LXXXII. Páris, kelet nélkül. — Teleki László gróf Pulszky Ferencz-  
hez. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában. — Követ- 
ségi hirek.

Kedves Barátom!
lm küldöm a mit kívántál instructiot a kormánytól — Te követ vagy 

— igen örülök! Az én utódom még mindig nem érkezett meg — Batthyány 
Kázmér azt írja: pénzt küldött, én egy garast sem kaptam.

M. Jobsont (auteur de l'histoire de la Révolution Française) ismered? 
Londonból jött ide — Igen érdekes dolgokat beszélt. írj nekem rollaí- 
Isten veled!

Teleki."

LXXXI1I. Páris, kelet nélkül. — Ugyanaz ugyanahhoz. — Eredetije 
a Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában (Töredék magyar nyelven).

........ Ha lehet, mondd meg neki. — Épen most írja, gondolom Miltsnér
18. Junius azon hir érkezett Berlinbe: Görgei tökélletesen megverte Rüdi~ 
gert, 8000 magyar és 20.000 osztrák-orosz katona esett el Mosonnál. — 
Váljon igaz-e?

Isten veled
Teleki.“

LXXXIV. London, 1849. február 15.
Kayser Albert Teleki László grófhoz. — Közölte Horváth J.: A  

magyar kormány adriai politikája, 1848—49. Budapest 1927. 127 29. 1~
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LXXXV. Braila, 1848. április 28.
Jablonczy orvos Kossuth Lajoshoz. — Eredetije az Országos Levél

tárban. Kossuth Levéltár 192. sz.
„Tekintetes Ur!
Személyes tiszteletemnek kegyed iránt nem adhatom világosb jelét, 

mint midőn kegyedhez utasitom ajánlattal azokat, kik Moldovában a zsar
nokság ellen mozdulást tettek, sajnos (t. i.sajnálatos — a kiadó megjegy
zése) sükerrel. Törökföldre számkiminindőket lánczokbul szabaditá meg az 
örök izgalom, 's diplomatáink kegyelme. Most honunkban védhelyet keres
nek. — Hazájuknak jelesei; ellátva mindennel mit házi jó lét adhat; a 
szabadságnak mártírjai; az orosz politicának üldözöttjei; szabad földnek, 
melly magyarok ezreit vendégeli, polgárai; reményiem jól lesznek fogadva; 
kegyedre jól bízom őket; nem én barátjok, de a szerencsétlenség és a 
magyar vendégszeretet, hogy körében bevezesse és sorsaik könnyítésére 
mindent elkövessen, mit nemes szive, és erős tehetsége parancsol, tehet.

Kosztáky Emmanuel de Jeraximo, e sorok vivője, 's a moldvai moz
galmak feje, elbeszélendi önnek a történteket, melly önmagában érdekes, 
átaljában fontos is. Ami engem illet kérvén T. Uraságodat, hogy tiszte
letem nyilvánítását elfogadja, állandóan vagyok

Braila Oláh Orsz. April 28. 1848
Tekintetes uraságodnak kész szolgája — Jablonczy."

Kívül:
„A Monsieur Louis de Kossuth député de de parlament de Pest a 

Presburg.
T. T. Kossuth Lajos urnák Pestvármegye követének tisztelettel 

Pozsonyban."
Más kézzel: „Angol királynőnél 20 szám szoba holnap vissza indul."

LXXXVI. Páris, 1849. február 26.
Teleki László gróf Browne Frigyes Vilmos angol kapitányt magyar 

szolgálatba veszi át. — A magyar kormány részére beküldött másolata 
megvan a Magyar Nemzeti Muzeum levéltárában. Vörös Antal Gyűjte
mény 1351. b. szám,

„Felhatalmazásomnál fogva ezennel kinevezem Brown (igy!) Frigyes 
Vilmos urat táborkari őrnagynak a magyar seregnél azon meghagyással, 
hogy magát minél elébb a magyar kormányszék helyében jelentse be 
miszerint minden hatóságok felszóllitatnak, hogy említett őrnagy urnák 
minden készséggel segédkezet nyújtsanak hogy a kormányszék helyibe 
akadály nélkül juthasson.

Párizs, Február 26a 1849.
Gróf Teleki László 

Magyarhon követe Frankhonban."

Függelék.
Ad No. XXXIV. Páris, 1849. május 2.

Teleki László gróf levelének francia eredetije.
„et quoique la charité soit une vertu tout a fait chretiene comandée 

par la voix christe dans tous nos évangiles, — je préféré encore être 
patriote — s'il faudrait y renoncer pour la pratiquer. — Je tacherai 
cependant de bien ajuster mes flutes! j'en déjà parlé au ministre des 
affaires étrangères, j'en parlerai encore — j'en repaiterai (sic!) continu-
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ellement. — Mais Dieu sait a quoi tout cela nous mènera! J'ai du avertir 
mon gouvernement — c'est lui qui doit prendre, a cet égard des mesures 
definitives — J'ai en hier un entretien assez interessant avec M. Drouyn 
de Lhuys que j’ai vu deux fois — Je lui ai un peu donné la chair de 
parole — de sorte que, je crois qu'il en gralotte encore — Je lui ai mis 
le marché entre les mains — Je lui ai dit que nous avions désarmais 
ce que l’Europe vondra que nous soyons — que nous serons — ce qui nous 
avons toujours été — les défenseurs de la sage liberté — de l'ordre — de la 
légalité — Attendu que c'est nous qui sommes placés sur le terrain de la et 
l'autriche qui se trouve vis a vis de nous en état de révolte — ou bien — si 
l'on ne veut pas de nous — si l'on persiste a vouloir nous écraser au moyen 
de l’intervention Russe, si l'on persiste a avoir les bras croiés (sic!) et a ne 
rien faire pour empecher cette malhereuse intervention qui doit tuer 
l ’autriche au bien de la sauver; — nous ferons de la propagande révo
lutionnaire — nous soulèverons les polonais nous soulèverons l'Allemagne 
car ce sera notre seul moyen de salut et notre guerre ne deviendra pas 
pour cela une guerre de parti elle restera une guerre nationale, par cette 
même raison, que ce sera la seul moyen de sauver la patrie — Et vous 
verrez — Monsieur le ministre — ce que c’est que la propagande révo
lutionnaire appuyée par une armée victorieuse et bien organisée de pres
que 200.000 hommes! Nous ne sommes pas des Italiens! Je me suis add- 
ressé a vous parce nous sommes les représentants du meme parti, du 
parti, qui sait allier l'ordre avec la liberté! Ainsi que Kossuth (dont je 
me suis fait ensuite le panégyriste) Tout cela m'a paru produire une 
forte impression sur l’esprit du ministre — Il m'a promis en me serrant 
"très cordialement le main de s'occuper le plus serieusement possible de 
cette grave question il m'a promis de faire des ouvertures avec autres 
puissances afin d'empècher tout element ertanger d'intervenir et même 
de preparer mes esprits a une mediation — Il m'a prie en autre avec in- 
stancede venir le voir le plus souvent que je pourrais — Et moi de mon 
coté je me suis mis a sa disposition et j'ai promis d'aller moi même s'il 
était nécessaire porter a mon gouvernement la nouvelle des negotiations 
entarrées sous les auspices du Gouvernement de la République Française
—  voila la résultat de me deux entretiers — Et maintenant je m'occupe 
a battre le fer tout qu'il est chaud — J’ai parlé a M. Émile Girardin qui 
m'a parfaitement reçu. J'ai averti plusieurs députés entr’autres M. Lherbette 
et M. Tocqueville qui vient souvent me voir — Je publié une brochure 
sur l'intervention Russe — dans laquelle je traite cette grave question 
en affaire Européenne — Elle doit paraitre en forme de feuilles volantes 
dans 2 jours d'ici — mais s’il est possible je la ferai insérer dans la presse.

—  Mindent tettem mit tehettem — Kossuthtól is kértem megbizólevelet 
számodra — a publicum már is jobban van informálva — tous les journaux 
nous reviennent et s'accordent a replus être hostile a notre cause — Ge- 
rando megérkezett stb.“

III.

Beöthy Ödön diplomáciai megbízatása.
LXXXVII. Debrecen, 1849. április 1.
A Honvédelmi Bizottmány megbízólevele Beöthy Ödön bukaresti fő

konzul részére. — Másolata ugyanott 1107. szám,
„Megbízólevél a magyar nemzet nevében.
Mi Magyar 's vele egyesült Erdélyországnak 's minden hozzá tartozó 

részeknek, országoknak és tartományoknak kormányzatával megbízott hon
védelmi bizottmány, adjuk tudtára mindeneknek akiket illet,
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Hogy mi tekintetbe vevén azon sokszerü políticai, és kereskedelmi 
viszonyokat, mellyek egyrészről Magyarország, más részről Moldva és 
Oláhország lakosai között a' közvetlen szomszédságnál fogva minden nap 
feníorognak, 's a’ nevezett szomszéd tartományokban tartózkodó vagy 
megforduló Magyar alattvalók jogszerű oltalmáróli gondoskodást köteles
ségükké teszik;

Indíttatva továbbá azon szives hajlandóság által minél fogva a fényes 
porta és Magyarország között a legőszintébb barátságot nem csak fen- 
tartani, de öregbíteni is kívánják.

Más nemzetek példájára is, Moldva és Oláhországra nézve Bukurest- 
ben magyar general consulatus felállítását 's megtelepítését eszközlésbe 
venni óhajtván.

Jelen megbízólevelünk által Beöthy Ödön bihari főispánt, Magyaror
szág bukuresti General consulává neveztük és nevezzük.

Adván neki minden szükséges jogot és felhatalmazást, hogy miután 
a fényes Portának ezen magyar general consulatus megtelepítéséhez meg
egyezését megnyerte, 's jelen megbízólevelét a szokott exequatur-ral el- 
látatá, Bukurestben general consuli székét hivatalosan megtelepítse, a 
többi hatalmasságok general consulai sorában azon rangot, melly Magyar- 
országot kiterjedésénél 's népességénél fogva megilleti, kölcsönös érte
kezés nyomán elfoglalja; a' Moldva 's Oláhországban megforduló vagy 
tartózkodó magyar alattvalókat a' kitűzendő magyar consularis lobogó 
ótalma alá vegye, 's mind azon jogot és hatóságot gyakorolja, mellyet a 
világszerte elfogadott nép jog a general consulnak hivatalos kötelességei
hez és hatóságához számit.

Miről adjuk Magyarország álladalmi nagy pecsétje alatt jelen meg
bízólevelünket.

Kelt Debreczenben Magyarországon, a' magyar kormány ideiglenes 
székhelyén April 1, 1849. — A Magyarország kormányzatával megbízott 
honvédelmi bizottmány Kossuth Lajos s. k. elnök."

(Megjegyzések. A másolat előtt:) „Ma jött kezemhez a következe, 
megbízólevél, melly szerint Beöthy Ödön bihari főispán Moldva oláhor
szági consulává (sic!) kineveztetik." — (A másolat végén csillaggal 
jelezve:) „Az eredeti megbízólevél a' magyar nyelv mellett franczia tex
tussal is bir."

LXXXVIII. 1849. április 1.

A Honvédelmi Bizottmány utasítása Beöthy Ödön bukaresti fökonzut 
részére. — Másolatban ugyanott 1107, szám.

Igyekezzék az elismerést Bukarestben előzetes tárgyalások útján meg
szerezni. Helyezze magát a franczia főkonzul oltalma alá és angol-franczia. 
támogatás mellett igyekezzék a Magas Portával jó viszonyt tartani. Az 
idegen kormányokat bírja rá, hogy Debreczenbe is elküldjék megbízot
taikat.

„Utasitás Beöthy Ödön bihari főispán urnák Magyarország Moldva 
Oláhországi Consulává lett kiküldetéséhez.

Midőn ön azon fontos megbízást kapja, hogy hazánk érdekeit az al- 
dunai tartományokban úgy a magas porta, 's az orosz protectoratus, mint. 
a' Bukurestben székellő külhatalmassági Consulok irányában képviselje» 
mindenek előtt arra kell ügyelni, hogy megbízólevelének hivatalos bemu
tatását 's vele egyszersmind a magyar lobogó kitűzését csak akkor tegye 
meg, ha előre magát biztosította, hogy a' magyar consulatus vagy a’ 
porta, mint ezenkívül még legalább a franczia és angol consulok által 
elismertetik.

Annak okáért Bukarestbe érkeztekor nem fogja magát mindjárt con
suli minőségben bemutatni, hanem mint speciális tárgyban kiküldött ügy-
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nők lépend érintkezésbe mindenekelőtt a íranczia consullal; 's ha az ezzeli 
érintkezést biztatónak találandja, Omer pasával az oláhországi török 
seregek fővezérével és Fuad Effendivel, a magas porta biztosával.

Az érintkezés ezen kezdete azért adatik önnek utasításul, mert De 
Segur franczia general consul martius 22-ről írott 's másolatban ide rekesz
tett levelében Bem tábornokot hivatalosan, 's a mint mondja, erre magát 
autorisalva érezve, arra szólította fel, hogy Oláhország határait seregeink 
ne csak át ne lépjék, hanem ezen át nem lépési szándokról Bem tábor
nok Omer pasát vagy Fuad Effendit hivatalosan is nyugtassa meg.

Tderekesztem másolatát Bem tábornok feleletének, mellyből átlátandja 
ön, hogy midőn Bem tábornok az oláh határok át nem lépését megígéri, 
egyszersmind igen helyesen azon jogszerű követelést teszi, hogy az oláh- 
országba menekült osztrák seregek lefegyvereztessenek, fegyvereik nekünk 
kiadassanak, 's a magas porta meg ne engedje, hogy tartományaiban 
ellenünk ellenséges készületek történjenek.

Ezen előzmények világos útmutatást nyújtanak Önnek hol és minő 
speciális tárgy iránt kell a' diplomatiai érintkezést megkezdenie.

Önt ennélfogva két megbízólevéllel látom el, az egyik ügynöki minő
ségre 's ezen speciális tárgyra vonatkozik, a' másik pedig a' general con- 
suli kinevezés.

Mihelyt tehát Ön Bukurestbe érkezik, helyezze magát a franczia con
sul ótalma alá, mit annál biztosabban tehet, mint hogy erre az említett 
előzmények erkölcsi igényt nyújtanak. De ha Odillon Barrot miniszté
riumának politicája ne talán a franczia köztársaság general consulának 
említett lépését idő közben desavouirozni találta volna, fenmarad még 
önnek az angol consul ótalma alá vonulás, mellyre nézve ön fel fogja 
használni azon fontosságot, mellyel ezen hatalom keleti befolyásának 
túlsúlyát őrizni szokta, 's mellynél Magyarország viszonyainak új alaku
lásával nem csekély momentummá fejlődhetik az, hogy melyik nyugati 
nagy hatalom képviselője kötelez le bennünket jobban és hamarább olly 
kedvezményekre, minőket Magyarország topographiai helyzeténél s bel- 
erejénél fogva úgy political mint kereskedelmi tekintetben nyujthatand.

A’ tárgy tehát melly végett ön, mint Magyarország kormányának 
ügynöke a' magas porta s a' consulatusok előtt fellépend, Bem tábornok 
jogszerű kivánatának valósítása.

A' nép jog által szentesítve van, 's a' nem avatkozás elvében, mellyet 
a magas porta magáénak vall, tisztán benfoglaltatik: hogy ha idegen 
ellenséges seregek a hadi szerencse által kényszerítve, a határt átlépik, 
le kell fegyvereztetniök különben a' győztes jogosítva van a' fegyveres 
ellenséget bár hova követni. Ellenben kötelezve van az idegen határt re- 
spectálni, ha a megfutamlott ellenség azon határ átléptével lefegyverez- 
tetik.

Ön tehát ki fogja nyilatkoztatni, hogy Magyarország a' magas porta 
határait nem csak respectálni fogja, de a szomszédságos viszonyoknak 
legbarátságosabb lábra állítására is hajlandó, ha viszont a fényes porta 
teljesiti azt, mit a nép jog 's nem interventio elve megkíván.

Ha ezt a fényes porta nem teljesítené, akkor a magyar nemzet isten 
és ember előtt fel leend jogosítva csak saját biztosságától kérni tanácsot 
’s minden eszközt felhasználni, hogy a szomszéd török birodalmi tarto
mányokból semmi nemű ellenséges betörésekkel fenyegetve ne legyünk.

Említse meg Ön, hogy e részben a magas porta ellen több rendbeli 
jogos panaszaink vannak; illyen az, hogy Belgrád a' magyar nemzet 
elleni fondorkodások műhelye lenni türetik; és illyen az, hogy az orosz 
erőnek Erdélybe Oláhországból lett betörése megengedtetik. Ennek elle
nében említse meg ön, hogy midőn tavaly a Moldva Oláhországi forron
gások alkalmával Erdélybe gyűltek a menekülők, úgy az orosz, mint a 
török hatalom részéről nyomban felhivatott a' bécsi követek útján a

8H áborús felelősség
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magyar ministerium, hogy ezen menekülőknek a határszélekeni csoporto
zását 's bujtogató szövetkezéseit meg ne engedje; mit mi, tisztelve a nép
jogot — még azon veszély rovására is hiven telj esitettük, hogy ez által 
az erdélyi oláhok sympathiája koczkáztatva lön.

Az angol és franczia consulokat pedig figyelmeztesse ön, hogyha köz
benjárásukkal és támogatásukkal a fényes portát ezen igazságos kiváaa- 
tunk teljesítésében nem gyámolitják, a' nép jog tiszta dictátumai szerint 
saját biztosságának érdekében olly lépésekre lehetünk kényszerítve, mely- 
lyek a' keletnek annyi évek óta mesterségesen tartogatott békéjét köny- 
nyen zavarodásba hozhatná; mig ellenben ha hazánk ügyében a szomszéd 
hatalmak nem interventiojának elve minden következményeivel tisztán fen- 
tartatik, Magyarország consolidált status létele a' keletnek nem csekély 
garantiát nyujtand. A' magyar nemzet pedig jog szerűen megkívánhatja, 
hogy ne legyen folyvást a' Moldva Oláhországi székben tetemes haderő 
tartására kényszerítve azért, mert a fényes porta ellenségünk s ez ellenség 
szövetségesének fegyveres concentratiora menhelyül szolgál.

Ezen értekezés eredményéről jelentést tenni sietend ön, egyszersmind 
ez értekezéseket alkalmul veendi annak kitapogatására, váljon elérke
zett-e az idő, hogy ön consuli megbízólevelét hivatalosan előmutassa, 's 
a magyar lobogót feltűzze.

Természetes, hogy e kérdésben felelni keilend arról, miként áll 's 
mit akar Magyarország Austria irányában, s erre nézve ön tartózkodás 
nélkül kijelentendi, hogy mi a' háborút nem kezdettük az austriai ház
nak (sic!), mi pártot nem ütöttünk, fel nem lázadtunk, de miután az 
austriai ház hitet, esküt, erkölcsöt, hálodatosságot, jogot és törvényt láb
bal tiporva a legalább való utakon felbujtogatá a’ magyar nemzet ellen 
a' hazánkban lakó, Is minden jogokban egyenlően részesített különféle nép 
fajokat, 's olly rablást, vérontást, pusztítást idézett elő, minőt még a' 
török háborúban sem ismertünk soha, miután ezen istelenséget azzal 
tetézte, hogy mig seregeink Olaszarszágban érte véreztek 's győztek, az 
austriai ház császári seregeivel nyíltan a’ rablókhoz 's pártütőkhöz sze
gődött; hazánkat fegyveres kézzel megtámadta, 's a háború iszonyatossá
gaiba borította; sőt még annyira ment, hogy az orosz segítségnek nya
kunkra hozásával a honárulásnak legnagyobb vétkét elkövetni nem iszo
nyodott 's végre mindezen istentelenségeiben elbizakodva, Magyarország 
ezredéves önálló statusát eltörülni, territóriumát feldarabolni, hazánkat, 
mellyet nem meghódítva birt, hanem alkukötés szerint, 's eskükkel garan- 
tirozott, alkotmányossággal volt joga csak kormányozni, az élő nemzetek 
sorábul kitörülni akarni vakmerősködött; a maga iránti pietásnak minden 
kapcsait szentségtelen kézzel elannyira szerteszaggatá, hagy a’ magyar 
nemzet inkább egytől egyig meghal, mint nemzeti és statuséletének isten
telen gyilkosát, az austriai házat valaha urának ismerje vagy elfogadja.

A’ magyar nemzet tehát vagy meghal, vagy önálló és független lesz, 
mint volt, mielőtt a hálodatlan austriai házat a magyar trónussal nagy- 
lelküleg megajándékozá. —

Ha kérdés támasztatnék: elég erővel bir-e Magyarország függetlensé
gének nem csak kivivására, de meg is tartására? mutassa fel ön közel 
10 hónapos szent harczunk történeteit; mondja el ön, milly állapotba 
helyezett századokon át vitt rendszeres elgyengitésével Austria; miképen 
valánk hadsereg, pénz, fegyver, ágyuk, puskapor, golyók 's minden hadi
szer nélkül; saját seregeink az austriai tartományokban szétszórva, 
hazánk austriai hitszegő seregekkel, tisztekkel és vezérekkel elszórva, 
midőa az austriai ház nyíltan fegyvert fogott ellenünk, 's hűségűnknek felé 
tárt jobbját irgalom nélkül visszaveté, És mi mégis illy helyzetben ügyünk 
szentségétől lelkesítve a' harczot nem csak kiáltottuk egy éven át, hanem 
a fegyverhez szokatlan népből teremténk 120.000 főnyi harczedzett had
sereget, mellyet millióknak elszántsága támogat, vívtunk csatákat, nyer-
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"tünk győzelmeket, s' a készületlenség miatti hátrálásban erősödve, az 
austriai seregeket orosz szövetségeseivel egyetemben nem csak Erdélyből 
kiűztük, hanem főseregét is, a' támadót hátráló defensivára kényszeritet- 
tük elannyira, hogy ha a' külhatalmak Magyarország állásáról ide kül
dendő saját ügynökeik által magoknak valódi ismereteket szerzendenek, 
lehetetlen lesz meg nem győződniök, hogy Magyarország Erdéllyel s min
den hozzá tartozó egyéb tartományokkal egy, osztatlan szabad és függet
len lenni akar is, tud is, — 's hogy ifjú erejét az austriai ház romladozó 
hatalma igába hajtani többé nem fogja.

Igyekezzék tehát ön személyének, mint a magyar nemzet general con- 
sulának elismertetést szerezni. Igyekezzék a külhatalmakat reá bírni, hogy 
hazánkkal diplomaticai és kereskedelmi érintkezésekbe bocsátkozzanak; 's 
ha hazánk jövendőbeli kormányformája iránt kérdeztetnék, erre csak any- 
nyit feleljen, miként ennek megállapításában a' nemzet akarata mint 
suverain hatalom csak úgy 's akkor foghatja az Európai conventiákat 
figyelembe venni, ha erre egyenes és közvetlen diplomaticai érintkezések 
által mód és alkalom nyujtatik. 'S biztosíthatja ön a külhatalmakat, 
miként Magyarországnak úgy jelenlegi kormánya, mint a' nemzet maga, 
semmit sem óhajt inkább, mint hazánknak az önálló európai statuscsalá
dok körébe fölemelkedését azon irányban vezetni, hogy általa az európai 
béke és egyensúly biztosabb garantiát nyerjen, mint minőt az austriai ház
nak, népei sympathiájától nem kisért, 's ép azért töredékeny elaggott 
családi hatalma nyújtani képes volt, vagy örökös harczban saját népei
vel jövendőben képes lehetne.

Ön jelentései beváratnak, hogy további eljárása irányt nyerhessen, 's 
úgy politicai, mint commercialis tekintetben bővebb utasításokkal ellátat- 
hassék. Kelt az egervárosi hadiszálláson April lén 1849. az országos honv. 
bizottmány elnöke. Kossuth Lajos."

LXXXIX. Debreczen, 1849. április 1.
Kossuth Lajos megbízólevele Beöthy Ödön részére. — Másolatban 

ugyanott 1107. szám.

Beöthy Ödön ügynöki megbízólevele.
(A másoló megjegyzése: — ,,A' fentebbi utasításban felhozott másik 

megbízólevél tartalma következő:)
,,Mi egyesült Magyar 's Erdélyországnak, 's minden hozzá tartozó 

népeknek és tartományoknak kormányzatával megbízott honvédelmi bizott
mány ezennel tudtul adjuk mindeneknek akiket illet:

Hogy miután a' Magyarországot 's annak Erdéllyeli törvényes kapcso
latát jogtalanúl megtámadott austriai hadseregek, a' nép jogellenesen be
hívott orosz segédseregekkel egyetemben az igazságos isten segítségével a 
magyar nemzet hadereje által Erdélyben legyőzetvén Oláhországba mene
kültek.

A’ népjog pedig 's a' nem avatkozás elve, mellyet a magas porta 
magáénak vall, és azon magas porta és Magyarország közötti barátságos 
viszony, mellyet fentartani 's öregbíteni óhajtnak, azt kívánnák, hogy az 
Oláhországba menekült austriai seregek lefegyvereztessenek, fegyvereik 
Magyarországnak kiadassanak, 's a szomszéd török birodalmi tartomá
nyokban Magyarország elleni ellenséges készületek meg ne engedtessenek.

Annál fogva mi a nemzet által reánk ruházott hatalomnál fogva, 
jónak és czélszerünek találtuk Beöthy Ödön magyar főispán urat, mint a 
magyar kormány ügynökét Moldva Oláhországba a’ végett kiküldeni, 
hogy a ' nép jog 's nem interventio elve fentebbi kivánatainak teljesítését 
a' fényes porta illető megbízottjainál kieszközölje, 's e végett a' nyugat- 
európai hatalmak Bukuresti képviselőinek közbenjárását is a keleíeuropai 
béke érdekében igénybe vegye.
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Ellenben a fényes portát úgy birodalma határainak tiszteletben tar
tásáról, mint a' magyar nemzet békés és barátságos indulatáról biztosítsa»

A mint is nevezzük és megbízzuk, hivatalosan megkérvén minden ille
tőket, kikhez jelen megbízólevelének előmutatásával forduland, hogy neve
zett Beöthy Ödön főispánt a' magyar nemzet ügynökének tekinteni, elfo
gadni, 's vele, mint illyennel a' nép jog alapján érintkezni és végezni szí
veskedjenek. Részünkről minden előfordulandó alkalmakkal hasonló barát
ságos készségre ajánlkozván.

Miről adjuk Magyarország állodalmi nagy pecsétje alatt kiadott jelen, 
megbízólevelünket.

Kelt Debreczenben Magyarország kormányának ideiglenes székhelyén» 
April lső napján. 1849. A’ Magyarországot kormányzó honvédelmi bizott
mány. Kossuth Lajos."

XC. Brassó, 1849. május 20.
Beöthy Ödön kinevezett bukaresti főkonzul Kossuth Lajos kormányzó- 

hoz. — Eredetije a Magyar Nemzeti Muzeum Levéltárában. Vörös Antal 
Gyűjtemény 799. szám.

Magyarország diplomáciai helyzete és a magyar diplomácia feladatai 
elméletben és gyakorlatban. A keleti politika feladatai.

„Magyarhon kormányzó Elnökének, Kossuth Lajos Urnák,
Brassó Május 20án 849.

Tisztelt Kormányzó Elnök Ür!
Most, midőn régi institutióiból kibontakozott hazánk, vérrel kivívott 

függetlenségének mézes heteit éli, ideje gondoskodni az eszközökről, mely- 
lyek e drága kincset jövőre mind bel- mind külmegtámadások ellen biz
tosítsák.

E’ czél három kelléket feltételez. Belől: határozott jellemű erős kor
mányt; — a külviszonyokra nézve pedig: a hadsereghez kitűnő vezéreket, 
s a diplomatiához ügyes, gyakorlott egyéniségeket.

Nyilvános életünk, melly sohasem szűnt meg a szabadság felé gra- 
vitálni — megadá nekünk az elsőt; nevelt számunkra férfiakat, kik kor
mányra termettek, s ügyeinket erős kezekkel, szilárd akarattal vezénylik»

Hadvezéri tehetségek sem hiányzanak nálunk. Ezt méltán is várha
tók. Honfiaink közül sokan szolgáltak régebben is a hadseregnél, — töb
ben katonai növeldékben nyertek képeztetést. —

A harmadik elemet még teremtenünk kell. Ez a diplomatica. — E
tér hazánkban még alig ismeretes. Maga a tudomány egészen tapaszta
lati, — könyvekből, s iskolákban megtanulni nem lehet. — Ki tudná, 
előre meghatározni a körülményeket? pedig épen ezeknek felismerésé
ben s ügyes kizsákmányolásában áll a diplomaticai tapintat.

Ezen nehézségekhez még egy másik is járul: megválasztani az alkal
mas egyéniségeket. Capefigne igy Írja le a diplomatát: „Le role d'Ambass
adeur demande plusieurs conditions, qu’il est fort difficile de trouver 
réunies: la première de toutes, c'est une position faite, un nom qui, par 
son origine, ou par ses services puisse marcher de pair avec toute
l'aristocratie européenne; — joignez à cela une droite raison, une finesse
d'aperçus, qui ne laisse rien échapper, et une dignité de soi et de son
gouvernement qui, sans blesser personne, puisse se faire écouter dans les 
circonstances essentielles, et même dans les crises."

Éhez én saját tapasztalásom után még egyet adnék. — Kormányzó 
Ür előtt nem lehet ismeretlen, minő befolyást gyakoroltak a nők eleitől 
fogva a politicára. Ezért a diplomata egyéniségének megválasztásában 
mindenkori szükség arra is figyelemmel lenni, bir-e az olly hóditó tulaj
donokkal, mellyek a nőnemre sohasem tévesztik hatásukat.
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Egy, mindezen említett kellékekkel felruházott diplomata minő fon
tosságot képes kivíni magának, mutatja többi közt az: hogy Napóleon a 
bécsi békekötés alkalmával egyik titkos pontul kötötte ki Thugutnak, és 
gr. Stadionnak helyekrőli elmozdítását; — rnig másfelől 1815-ben a máso
dik párisi békekötés alkalmával Talleyrand diplomaticai leleményessége 
által Sándor czár előtt annyira félelmessé tévé magát, hogy ez utóbbi 
XVIII. Lajosnak a Frankhonrv kivetett hadi kárpótlási összegből 100 mil
lió frank elengedését ajánlotta, ha Talleyrand a külügytől eltávolíttatván, 
helyette Richelieu alkalmaztatnék. —

Maga ezen leírás azt bizonyítja, hogy diplomatának némi részben, úgy 
mint költőnek, születni kell.

Azonban mindezen nehézségek mellett van egy ut, melly ha nem is 
egyszerre, — mert ehez idő kell, — de idő múltával bizonyosan előse- 
gitendi, hogy más nemzetekkel diplomatiánk tekintetében is versenyez
hessünk. És ez: ha jókor kijelöljük az irányt, mellyet külpolitikánkban 
követni akarunk.

Iliy czélból írtam össze unalmamban a következő eszmetcredekeket. 
Nem tartom véteknek azokat kormányzó Elnök urnák tudomására jut
tatni. — Ha mi sem foglaltatnék bennök, úgy egy becses órát raboltam el 
öntől — és ez elég nagy bűn. Ellenben ha bármi parányi eszmét rejt ma
gában, mi figyelemre méltó: akkor az én jutalmam megvan, — az elra
bolt idő pedig kárpótlásra talált.

*

Miután Magyarország az ápril 14-ki fontos Actánál fogva, az önálló füg
getlen európai statusok sorába belépett: érdekében áll mind önmagának, 
mind a többi hatalmasságoknak, mi szerint állapítsa meg azon poiticát, 
mellyet Europa mostani conjuncturái közt követni akar.

Ennek megállapítása nem lehet közönyös a testvérhatalmasságokra 
nézve. Mert a régi politicai mérleg azon sulyvesztés által, mellyet Ausztria 
Magyarország különszakadásánál fogva szenvedett, — s ha az Olaszok 
törekvéseinek a szerencse kedvez — még szenvedni fog, tetemesen meg
változván: az európai politica főtényezőinek érdekében áll tudni: valljon 
az uj factor, melly bizonyos tekintetben egy heterogén szerkezetű roska
dozó birodalom helyére lépett, minő irány felé gravitál, s mennyiben fog 
szolgálni bizonyos czélzatoknak emeltyűjéül, vagy ellenkezőleg.

Ennek tisztába hozatalát saját érdekünk is követeli. Elég csupán két 
okot említenem:

1., A milly mértékben sietünk ezen elvek tisztába hozatala által meg
állapítani Europáhozi viszonyunkat, — s a  milly mértékben lesz a mód 
mellyel ezt tettük kielégítő azon hatalmasságokra nézve, mellyeknek 
rokonszenvét keresnünk kell: azon arányban lehet reménylenünk, hogy 
kimondott függetlenségünket s önállóságunkat az európai hatalmak 
nagyobb része minél előbb elismerendi. —

2., Megállapítani jóeleve az alapelveket, mellyekre külpolitícánkat 
helyezni akarjuk — ez a legbiztosb mód — mint már fentebb emlitém 
— ügyes status férfiakat és diplomatákat képeznünk. E részben példá
nyul szolgálhat előttünk Oroszország, melly egy Lievent, egy Nesselrodét, 
egy Pozzo di Borgo-t, egy Csernicsef-et, egy Benkendorf-ot, egy Orloff-ot, 
s több hasonló jelességeket egy részben azért mutathat fel olly sűrűn, 
mert az irány, mellyben a férfiaknak pályájokon haladniok kell, és kel
lett, századok előtt már kijelöltetett, s minden körülmények közepeit, 
akár kedvezők voltak azok, akár kedvetlenek — változatlanul fel lön 
tartva. Mig ellenben ott, hol az alapelvek ingatagok, hiányzik a valódi 
kiindulási pont az események megítélésében, s a cselekvési alkalom leg
többször használatlanul vesz el.

Ezeket előrebocsátva, lesz szerencsém előadni véleményemet, mellyet 
magamnak Magyarország jövendő hivatása felől képeztem.

Hazánk, földterületi fekvésénél fogva Europa keletéhez tartozik, Mind
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az tehát, mi keleti Európát közel — vagy távolról érdekli, érdekel ben
nünket annál közvetlenebbül, mivel tekintve népünk miveltségét, jellemét*, 
és szokásait, nyűgöt és kelet civilisatiojának mi képezzük átmeneti vá
laszvonalát Európában. —

Európának úgynevezett keleti politicája tehát a tér, melly számunkra 
ki van jelelve cselekvési szinhelyül. —

E tér nem ismeretlen előttünk. Hazánk önálló múltjában, s még; 
azután is jó soká, ezen oldalról jöttek a megtámadások, mellyek ellen a 
magyar nemzet a kereszténységnek, s ez által Europa civilisatiojának véd- 
bástyája vala.

Azóta csak a nevek változtak, — a viszonyok nem, vagy ha igen,, 
tehát roszabbra.

Akkor a török volt a hóditó hatalom keleten, ma az orosz. Amannak 
csak szilaj harczias népe vala félelmes; — emennek ravasz politicája töb
bel nevelte óriási birodalma kiterjedését, mint fegyverei. — Ma már 
amannak fentartása Europa keleti politicájának egyik hitágazatává lön;, 
— mig emennek meggátlása, s eredeti határai közzé leendő visszaszori- 
tása az emberi mivelődés barátainak mindennapi imádsága.

E tárgyban rég megért az európai közvélemény, tekintsük akár Angol- 
akár Francziaországot. Főként Anglia naponként inkább érzi, hogy az: 
orosz hódítási politicája birtokait veszélyezteti, s kiviteli piaczát elzárja. 
Ázsiában, s ugyancsak kereskedési érdekeit megszorítja a Dunánál Euró
pában.

És valóban csodálatos, hogy az említett hatalmak mindemellett alig. 
tettek többet, mint pusztán végig nézték a drámát, mellyet az orosz, 
szemök láttára lejátszott, — Mert hogy a caucasusi népfajokat egymás- 
után engedték leigázni az északi Colossnak — ez még magyarázható- 
volna nyugoti Európának azon teljes ismerethiányából, mellynek homá
lyában az orosz olly kényelmesen működhetett; — hogy 1827-ben a nava- 
rini tengeri ütközetben Anglia hajósseregével segité megsemmisíteni a. 
török flottát — ezt érteni lehet a britt hatalom azon aggodalmából, mi
szerint az orosz és török hajósseregnek megtörténhető egyesülésétől ten
geri uralmát félteni kezdé; de hogy megtörténni engedék a csapást, melly 
lerontá a terjeszkedő hatalom ellenében fenállott két természetes tor
laszt nyugoton, és keleten, — értem amott Krakó bekebelezését, s a len- 
után engedék leigázni az északi Colossnak — ez még magyarázható- 
gyei királyság eltörlését, itt a porta megalázását azon Unkiar Skelessr 
békekötés által, mely az orosz kezébe adá a Duna torkolatait, s Moldva és 
Oláhországban a kereskedelmi egyedáruságot, és túlnyomó befolyást — : ez 
olly tény, melly csak onnan nyerhet magyarázatot, hogy Europa saját 
érdekeit nem fogá fel.

Azonban Constantinápoly még áll, s állania is kell, ha csak Europa 
teljesedve nem akarja látni Napoleon jóslatát az általános kozák uralom
ról. — Minél később lesz a kitörés: annál elkerülhetetlenebbé válik egy 
természetes alapokra álitott erős európai szövetség.

Magyarországot e szövetségbe közvetlen érdeke vonja, mert szom
szédja lévén a portának, legközelebb áll érdekében a török birodalom; 
fentartása.

Ezt mint külpoliticánk egyik talpkövét tudatni kell legelőbb is Ang
liával. Sőt még többet is, hogy t. i. mi a nyugoti civiisationak közvetí
tői akarunk lenni keletre nézve. —

Vizsgáljuk már most, mennyiben volt képes Ausztria e hivatást betöl
teni? hegy kitűnjék: vájjon Magyarország függetlenségének kimondása: 
által nyert-e vagy vesztett nyomatékában a cívilisált Európának imént jel
lemzett keleti politicája?

Austria az utóbbi orosz-török hadjárat alkalmával mutatott ugyan 
némi igyekezetei, megakadályozni e táborozást, de fellépése csupán 
-Metternich diplomaticai cselszövényeiben határozódott, — A tettleges
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ellenszegülés, melly okvetlen maga után vonandott egy orosz ellenes coali- 
tiot, elmaradt, — elmaradt pedig leginkább azért, mert Austria az orosz 
ellenében nem támaszkodhatott elvekre, nem egy szabadabb rendszerre, — 
nyugtalanságának alapja legfeljebb azon aggodalom volt, hogy egy euró
pai rázkódás alkalmával a heterogen szerkezetű birodalom feloszlásához 
közelebb vitetik.

Általában Austria állása minden hasonló európai kérdésnél bizonyta
lan s ingadozó volt már azon kettős szerep természeténél fogva is, mely
ben ezen birodalom találta magát a nyugoti és keleti politica irányában.

Egy nyugoti rázkódás, vagy ollyan, melly a monarchiában belől a 
fennálló rendszer ellen támadt, Austriát okvetlenül az orosz karjaiba fogja 
vezetni, honnan ez esetben félni kevesebb oka volt, mint például Franczia- 
országtól, meilynek eszméi félelmesebbek valának előtte még magoknál 
az orosz csordáknál is; mig ellenben mihelyt keletről lön a kérdés, leg
közelebb lévén kitéve az orosz inváziónak: okvetlenül Francziaország és 
Anglia pártfogását kellett keresnie. Innen az erélyhiány, innen a fél
rendszabályok, melyek Ausztria eljárásánál szembeötlenek.

A független Magyarhon hasonló esetben sokkal határozottabb szövet
séget fog nyújtani Európának.

A küzdelem, melylyel nemzeti függetlenségét kivívta, fölébreszté régi 
harczias szellemét, és megedzé azt. Hadserege, eddig már kétszázezerén 
felül, csatákban szerezte az önmagáhozi bizalmat. — Nincs okunk hatá- 
rinkat elzárni szabad eszmék előtt. Alkotmányunk Anglia Magna Chartá
jával csaknem egyidős, — Francziaországhoz a respublicai irány egy lé
péssel még közelebb vitt.

Magyarország a nyugati egész politicára nézve maradhat még most 
neutrális, hol egy ideig legalább territoriális kérdéseknél alig van egyébre 
kilátás. De habozás nélkül ki kell jelentenünk, hogy keleten az orosz 
hatalom minden terjeszkedéseinek határozottan ellene fogunk működni.

Legegyenesebb útnak látszanék szövetkezni magával a törökkel. De 
a török saját házában sem tud többé ur lenni. Az orosz diplomatia részint 
vesztegetés, részint megfélemlítés utján képes keresztülvinni dolgokat, 
mellyek a nemzet önérzetét a legérzékenyebbül sértik. A Sultán is sok 
részben bizalmát veszté már Nyugat rokonszenve iránt, melly oly hango
san nyilatkozott, s melly két évtized előtt mégis őt engedé áldozatul esni.

A törökre közvetve az Angol által lehetne hatni, ha az utóbbit az 
eddig mondottakról meggyőzni részünkről sikerülend.

Hogy ezt tebessük — diplomaticai összeköttetéseink ugyan még eddig 
teljesen hiányzanak; de a hírlapokból úgy értesültem, hogy Pulszki 
Ferencz Londonban tartózkodását a magyar ügyek fejtegetésére fordítja, 
s röpiratai által már is meglehetős figyelmet gerjesztett. Kormányzó ur 
legjobban megítélhetendi, nem íehetne-e addig is, mig a diplomaticus ut 
megnyílik, Palmerston lordot ő általa figyelmeztetni azokra, mellyeket 
Önnek bölcsesége jónak látand. —

Anglia addig is, mig európai kitörésre kerülne a dolog, az orosz hata
lom gyengítésére annak belsejében sokat tehet, ha a maroknyi, de meg- 
törhetlenül bátor Cserkesz-fajt anyagilag, szellemileg segíti, s ha saját 
hajós serege által Oroszország kikötőit és fővárosát fenyegeti. — A 
magyarok szerepe akkor kezdődik, midőn Törökország léte fölött megkon- 
dul a vészharang. A magyar akkor határozottan fog síkra lépni, s nvu- 
goti Európának kárpótlást nvujtand az igen-igen kétes szellemű osztrák 
szövetségért.

Ezen combinationak Oroszország annál kevésbbé fog ellenállhatni, 
mivel mig Anglia tengeren, —Magyar- és Törökország pedig szárazi erő
vel foglalkoztatják Oroszországot: bizton lehet rá számítani, hogy a fen
tebb említett caucasusi fajokon kívül nem csak az 1814-ben alakított 
Lengyelország, hanem Litvánia, Podolia stb is fel fog kelni.

Az eddig mondottakban igyekeztem kimutatni a political, me.lyet
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Magyarországnak egy lehető európai kitörés alkalmával keletre nézve 
követnie kell.

Kormányzó ur át fogja látni, hogy addig, mig a körülmények megér
nek, szükség, hogy e politica a diplomatica titkai közt maradjon.

Nyilvános része politicánknakr mellyet Europa előtt elégszer ismé
telnünk nem lehet, abban álljon: hogy mi minden hódítási vágytól menten, 
egyedül függetlenségünk megszilárdítását, beliígyeink rendezését, és sebe
ink orvoslását tüztük ki feladatul. —

Kell azonban hogy legyen politicánknak még egy legtitkosabb rejteke 
is, hová, mint a szentek szentébe, még legjobb barátainkat sem szabad 
hagynunk bepillantani. Mert ennek nyilvánítása a fentebbi kijelentéssel 
ellentétbe helyezne, s compromittálna bennünket; de a mit a magyar dip
lomatának szem előtt kell tartani s megragadni valahányszor reá alka
lom adatik. Ez áll azon törekvésben, hogy mindazon országokat és tarto
mányokat, mellyek egykor a magyar korona alá tartoztak, mint p. Servia, 
Bosnia, Bulgaria, a tulaj donképeni Horvátország stb. visszaszerezni ipar
kodjunk, — és ezt annyival inkább, mivel ez az országnak rég sürgetett 
lcivánatai közé tartozik. így p. 1830-ban, midőn az európai körülmények e 
tekintetben kedvezőknek mutatkoztak, az akkori országgyűlés sürgette az 
említett visszaszerzést, — s az akkori kormány még ígéreteket is tőn. —

És mivel illy kényes feladat is vár diplomatáinkra: egygyel több ok, 
melly az egyének megválasztásában végtelen óvatosságra int. Óvatosságra 
kivált minálunk, kik a titoktartásban annyira nem vagyunk mesterek, hogy 
alig volt ministeri tanács, mellynek legtitkosabb végzéseiről a közönség 
ugyanazon pillanatban ne lett volna értesítve. —

Ennyi az, mit eszmecsere tekintetéből kormányzó ur elé kívántam 
terjeszteni. S ha ugyanez alkalmat felhasználom, hogy egy látszólag cse
kélyebb érdekű tárgyról is tegyek említést: szolgáljon mentségemül részint 
az, hogy a diplomatiában az a mi szokásos sohasem egészen csekély, 
részint azon igyekezetem, miszerint fölmentve kormányzó urat részletes 
apróságoktól, országos nagyobb gondjai számára több időt segítek meg
gazdálkodni. Szándékom érinteni az ajándékokat, mellyek a keleti diplo
m atics küldetéseknél még mindig divatban vannak. — Ha majd az ut 
Constantinápoly felé nyitva lesz, s a diplomaticus érintkezés megkezdődik, 
szükség lesz a keleti udvariasság ezen szokásos kijelentéséhez folyamod
nunk. — De az illy ajándékokat, mellyek egy nemzet nevében adatnak, 
hogy azok az adóhoz méltók legyenek, s az elfogadónak tetszését meg
nyerjék, rögtönözni nem lehet, — Méltóztassék tehát e tárgyra is jó eleve 
gondoskodását fordítani. —

Beöthy Ödön."
(Kívül, Kossuth Lajos kezeirásával: „Beöthy Ödön eszméi a' Magyar 

Nemzet Kormánya által követendő diplomátiai irányról, és más teendői
ről," — Ugyanaz irónnal: „Titkos levéltárba. Diplomaticai rovat.").

Österreichisch-ungarische Dokumente zur europäischen 
Politik, 1871-1914.

Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. — Minister rats Protokolle.
I.

Karagyorgyevics herceg pőre. — Prozess gegen Prinz Karagyorgyevics.
(Megjegyzés: A =  közös, B =  magyar minisztertanács. A =  gemein

sam, B =  ungarische Ministerratsprotokolle.)
(B. 324.) Buda, 1871. junius 25. Buda, 25 Juni 1871, — Jelzés, Num

mer: 1871. M. T. 24. szám. — Magyar eredeti, ungarisches Original.
7, Karagyorgyevics herceg pőre. — Prozess gegen den Prinzen Kara- 

gyorgyevics.
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Miniszterelnök ur közli a minisztertanáccsal, hogy a Belgrádiján 
székelő osztrák-magyar ügynöktől nyert értesülése szerint, a szerb kormányt 
igen kedvetlenül érintette herceg Karagyorgyevicsnek a volt szerb fejede
lem meggyilkoltatásában való részvétele vádja alól a magy. kir. Curia leg
főbb itélőszéki osztálya által történt felmentése, és hogy ennek folytán a 
nevezett kormány azon aggályt táplálta, mintha a legfőbb itélőszék illető 
tagjai az ítélet hozatalára nézve, a magyar kormány részéről befolyásolva 
lettek volna, mig nem azt részint a szerb fejedelemség és Magyarország 
lcözt fennálló barátságos viszony, részint pedig a Magyarországban fennálló 
bírói függetlenségi rendszer kiemelése által sikerült eloszlatni.

Egyébiránt a szerb kormány azon kivánatát, 's illetőleg kérését fejezte 
ki, miszerint részére legalább azon elégtétel szolgáltatnék, hogy herceg 
Karagyorgyevics Magyarország területéről utasittatnék ki; annál is inkább, 
miután alaposan tartani lehetne attól, hogy ő az itteni elégületlen szerbek
kel szövetkezve, ezek közvetítésével Szerbiában további zavarokat fog 
előidézni.

E tekintetben ministerelnök ur — a mint továbbá előadja — Kállay 
belgrádi osztrák-magyar főconsul és a közös külügyminister ur előtt bizo- 
dalmasan már is oda nyilatkozott, hogy Karagyorgyevicsnek az említett 
gyilkossági vád alapján való kiutasítása — miután ez az említett legfőbb 
bírói ítélettel szemben, az igazságszolgáltatás szentségével merőben ellen
keznék — nem teljesíthető; a mennyiben azonban a szerb kormány oly 
újabb tényeket hozna diplomatiai utón a magyar kormány tudomására, 
melyekből kitűnnék, hogy Karagyorgyevics a szerb fejedelemségben oly ösz- 
szekötteíést tart fenn, 's illetőleg oly izgatásokat követ el, melyekből ott 
könnyen belzavarok keletkezhetnek, a magyar kormány nem fogná elmu
lasztani Karagyorgyevics kiutasittatása iránt rendőri szempontból annyival 
is inkább intézkedni, mivel ez az eljárás nem csak úgy mint a szerb feje
delemséggel való barátságos viszony követelménye, hanem azért is teljesen 
indokolt lenne, mert nem szenvedhet kétséget, hogy a szerb fejedelemség
ben való izgatások az itteni szerbekre is kihatnának, s ekként Magyarország 
közvetlen érdekeire is káros befolyással lennének.

Ezek mellett ministerelnök ur még megjegyezvén, hogy ezen nézetét a 
közös külügyminister ur is osztja, fölhívja egyszersmind a minisztertaná
csot, hogy a szerb kormány érintett kívánatéra nézve szintén véleményét 
nyilvánítani illetőleg határozni szíveskedjék.

A tárgy beható megvitatása után a ministertanács tökéletesen helyesli 
ministerelnök urnák a szerb kormány kérdéses kivánatával szemben elfog
lalandó álláspont iránti nézetét, s ennek következtében kimondja, hogy nem 
lenne észrevétele az ellen, ha Karagyorgyevicset a szerb kormánynak a 
ministerelnök ur által jelzett módon indokolt megkeresvénye esetében, az 
országból rendőrileg kiutasittatni fogja.“

(Ö Felsége által jóváhagyatott és aláíratott Bécsben, 1871. szeptember 
10-dikén. — Von Seiner Majestät zur Kenntniss genommen und unterzeich
net in Wien, 10. September 1871.)

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

,,7. Der Herr Minister-Präsident theilt dem Ministerrathe mit, dass laut 
einer von dem österreich-ungarischen Generalconsul in Belgrad erhaltenen 
Nachricht der durch den königlich ungarischen Obersten Gerichtshof 
gefällte Urtheil, — womit Fürst Karagyorgyevics von der gegen ihn, wegen 
Theilnahme an der Ermordung des serbischen Fürsten anhängig gemachten 
Anklage freigesprochen wurde, — bei der serbischen Regierung einen sehr 
ungünstigen Eindruck und zeitweilig die Besorgniss erregt hat, dass die 
betreffenden Mitglieder des Obersten Gerichtshofes bezüglich der Urtheils- 
fällung, von Seite der ungarischen Regierung beeinflusst worden sein dürf
ten, bis es endlich gelungen war, diese Besorgniss theils durch Hinweisung
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auf das zwischen Serbien und Ungarn bestehende freundschaftliche Ver- 
hältniss, theils aber durch Hervortreten der Unabhängigkeit der Richter in 
Ungarn beseitigen.

Die serbische Regierung hat jedoch den Wunsch ausgesprochen, resp, 
das Ansuchen gestellt, dass ihr die ungarische Regierung wenigstens die 
Satisfaction ertheilen möge, dass Fürst Karagyorgyevics des ungarischen 
Gebiethes verweisen werde, um so mehr, weil es mit Grund befürchten steht, 
dass er sich mit den hierländischen unzufriedenen Serben conföderiren 
und mit deren Vermittlung in Serbien innitere Ruhestörungen hervorrufen 
werde.

In dieser Hinsicht hat sich der Herr Minister-Präsident vor dem Herrn 
gemeinsamen Minister des Aeussern und dem österreich-ungarischen Gene- 
ralconsul von Kállay vertraulich dahin geäussert, dass auf Grund der erwähn* 
ten Anklage die Ausweisung Karagyorgyevics’s umsoweniger angeordnet 
werden könnte, dass angesichts des citirten oberstgerichtlichen Urtheiles mit 
der Heiligkeit der Justizpflege völlig unvereinbar wäre. Für den Fall aber 
wenn von der serbischen Regierung im diplomatischen Wege solche neue 
Daten zur Kenntniss der ungarischen Regierung gebracht werden möchten,, 
welche den Beweis davon liefern, dass Karagyorgyevics in dem serbischen 
Fiirstenthume solche Verbindungen aufrechterhält resp. solche Agitationen 
verübt, durch welche dort sehr leicht innere Ruhestörungen herbeigeführt 
werden können, würde die ungarische Regierung umsoweniger versäumen 
bezüglich der Ausweisung Karagyorgyevics’s aus polizeilichem Standpunkte 
Anstalten zu treffen, indem diese Verfügung nicht nur als eine, aus dem 
zwischen dem Fiirstenthume und der österreich-ungarischen Monarchie 
bestehenden freundschaftlichen Verhältnisse herrührende Verpflichtung, 
sondern auch deswegen vollkommen motivirt wäre, weil es keinem Zweifel 
unterliegt, dass die in dem serbischen Fürstenthume vorkommenden Agita
tionen sich auch auf die hierländischen Serben ausdehnen würden, und 
sonach auf die unmittelbaren Interessen Ungarns einen nachtheiligen Ein
fluss üben könnten.

Indem der Herr Minister-Präsident bemerkte, dass seiner diesbezüg
lichen Ansicht auch der Herr gemeinsame Minister des Aeussern beistimmte, 
ersucht er den Ministerrath, um Meinungsäusserung resp. um Beschluss
fassung über den erwähnten Wunsch der serbischen Regierung.

Nach eindringlicher Berathung des Gegenstandes stimmte der Minister
rath den durch den Herrn Minister-Präsidenten eröffneten Ansichten bezüg
lich des, gegenüber dem fraglichen Ansuchen der serbischen Regierung ein
zunehmenden Standpunktes vollkommen bei und hat zugleich ausgesprochen, 
keine Einwendungen dagegen zu heben, wenn Karagyorgyevics auf Grund 
eines in dem vom Herrn Minister-Präsidenten bezeichneten Art und moti- 
virteri Ansuchens der serbischen Regierung des Landes polizeilich ver
weisen würde."

II.
Fegyverkivitel Szerbiába. — Waffenausfuhr nach Serbien.

(B. 327.) Buda, 1871. julius 4. Buda, 4 Juli 1871. — Jelzés, Nummert 
1871, M. T. 27. szám. — Magyar eredeti, Ungarisches Original.

„I. Tárgyaltatott a közös külügyminiszternek folyó évi május 9-éit 
5877. szám alatt miniszterelnökhöz intézett azon átirata, melyben tudatja, 
hogy a birodalmi tanácsban képviselt országok belügyminisztere a közös 
kül- és hadügy minisztériumok, nem különben a magyar minisztérium véle
ményét óhajtja ismerni a karinthiai országos választmány elnöke által fel
vetett azon kérdésre nézve, vájjon mily feltételek mellett adható jelenleg 
engedély a Szerbfejedelemségekbe való fegyverszállításokra, illetőleg vájjon, 
az e részben, a birodalom mindkét felében 1868-ik évben kibocsátott ázom 
rendelet, melynek értelmében az érintett fejedelemségbe szándékolt fegy-
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ver- és lőszerszállitások esetről-esetre csak annak igazolása után engedé
lyezhetek, hogy az illető szállítmány a szerbfejedelmi kormány megbízásá
ból vagy annak beleegyezésével történik, — még most is érvényben áll-e? 
mire nézve — közös külügyministerium idézett átiratában egyszersmind oda 
nyilatkozik, hogy saját álláspontjából az 1868-ban csak időlegesen életbe
léptetett kérdéses rendszabály fenntartására, az azóta lényegesen megvál
tozott politikai viszonyoknál fogva, súlyt nem fektet, sőt hogy nézete szerint 
az idézett rendelet a múlt évben kibocsátott, de a folyó évi március havá
ban ismét megszüntetett általános fegyverkiviteli tilalom által érvényen 
kivül lépett.

A ministerta.nács nem osztja ugyan a közös külügyministerium ezen 
nézetét, azonban a jelenlegi viszonyok közt a maga részéről sem véli szük
ségesnek az illető rendelet fenntartását 's ennélfogva nincs észrevétele annak 
megszüntetése iránt.

Ily értelemben lesz szives ministerelnök ur a fenforgó kérdésben a közös, 
külügyministerium kivánatához képest, az illető ügyiratok áttétele mellett, 
a közös hadügyministeriumot oly megkereséssel értesíteni, hogy a közös 
külügy- és a magyar ministerium fennebbi nézeteit saját véleményével együtt 
a lajthántuii belügyminister úrral közleni szíveskedjék."

(Ő Felsége által aláíratott és tudomásul vétetett Bécsben, 1871. szep
tember 10-dikén. — Von Seiner Majestät zur Kenntniss genommen und 
unterzeichnet in Wien. 10. September 1871.)

(Deutsche Übersetzung bearbeitet als Abschrift beiliegend zum unga
rischen Original:)

„I. Es wurde die unterm 9-ten Mai 1. Js. Z. 5877 an den Herrn kön. 
ung. Minister-Präsidenten gerichtete Note des gemeinsamen Ministeriums 
des Aeussern verhandelt, welche die Mittheilung enthält, dass der k. k.~ 
Minister des Innern in Betreff jener, durch den Präsidenten der Landes- 
Regierung Kärnthen vorgebrachten Frage, — ob und unter welchen Bedin
gungen eine Bewilligung zur Ausfuhr von Waffen in das serbische Fürsten
thum gegenwärtig erteilt werden kann, respective ob die diesbezüglich in 
den beiden Reichshälften im Jahre 1868 erlassene Verordnung, in deren 
Sinne die Waffen- und Munitions-Sendungen in das erwähnte Fürstenthum 
von Fall zu Fall, und nur nach erfolgter Nachweisung dessen, dass die betref
fende Sendung im Aufträge oder mit Zustimmung der serbischen fürst
lichen Regierung geschieht — bewilligt werden, — auch noch gegenwärtig 
in Kraft bestehe? die Ansichten der gemeinsamen Ministerien des Aeussern 
und des Kriegs, sowie auch des ungarischen Ministeriums zu kennen 
wünscht, — worüber sich zugleich das gemeinsame Ministerium des Aeussern 
in seiner obeitirten Zuschrift dahin äussert, dass es von seinem eigenen 
Standpunkte aus, auf die weitere Aufrechterhaltung der fraglichen, im 
Jahre 1868 nur provisorisch erlassenen Verordnung, in Anbetracht der seit
dem sich wesentlich geänderten politischen Verhältnisse kein Gewicht legen 
zu sollen glaubt, ja sogar dass nach seiner Ansicht die fragliche Verord
nung durch das im vorigen Jahre erlassene, und im Monate März 1, Js, 
neuerdings aufgehobene allgemeine Waffen-Ausfuhr-Verbot ohnehin ihre 
Geltung verloren habe.

Der Ministerrath theilt zwar nicht die Motivirung des gemeinsamen 
Ministeriums des Aeussern, findet jedoch unter den gegenwärtigen Verhält
nissen auch seinerseits nicht für nöthig, die in Frage stehende Verordnung 
auch fernerhin aufrechtzuerhalten, und hat somit gegen die Aufhebung der
selben Nichts einzuwenden.

In diesem Sinne wird der Herr Minister-Präsident in der obwaltenden 
Frage dem Wunsche des gemeinsamen Ministeriums des Aeussern gemäss 
der Übersendung der betreffenden Acten des gemeinsamen Kriegsministe
riums mit dem Ansuchen in Kenntniss setzen, dass dasselbe die obigen 
Ansichten des gemeinsamen Ministeriums des Aeussern sowie des ungari-
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sehen Ministeriums mit seiner eigenen Wohlmeinung dem Herrn k. k. 
Minister des Innern mittheilen möge."

III.
A keleti kérdés. — Die orientalische Frage.

1871—1878.
(B. 426.) Buda, 1872 augusztus 11. Buda 11. August 1872. — Jelzés, 

Nummer: 1872. M. T, 62, szám. —■ Magyar eredeti, Ungarisches Original.
Milán szerb fejedelem nagykorúvá nyilvánítása. — Grossjährigkeitser- 

klärung des serbischen Fürsten Milan.
,,I, Ministerelnök ur a mai értekezlet főtárgyául azon intézkedések meg

beszélését jelölé meg, melyek a f. hó 22-én Belgrádban Milán szerb fejede
lem nagykorúvá nyilvánítása alkalmából rendezendő ünnepélyességek foly
tán a hazai kormány szempontjából sürgősen elrendezendőknek mutat
koznak.

U. i, Belgrád városa a mondott ünnepélyességekre az osztrák-magyar 
monarchia sok városát és egyleteit, főleg azonbon oly városokat és egy
házi községeket hivott meg, melyek lakói szláv nemzetiségűek, oly fölké- 
xéssel, hogy ezek ott magokat képviseltessék.

Azonban a belföldi hatóságoknak vagy más törvényes testületeknek meg
bízottak, vagy küldöttek által való bárminemű képviseltetése meg nem enged
hető, mivel az ifjú szerb fejedelemnek nagykorúvá nyilvánítása, — miután 
ő ez alkalommal a kormányzat vezetését hivatalosan átveszi, egy külor- 
szági állami cselekmény, melynél ha az osztrák-magyar monarchiának kép
viselve lenni kell, erről nem az egyes belföldi hatóságok, vagy hasonló tör
vényes testületek, hanem az 1867. XII. t. c. 8. §-a világos rendelete szerint 
a külügyministerium tartozik gondoskodni, a minthogy tényleg erre a bel
grádi osztrák-magyar főkonzul már meg is bízatott.

Ehhez járul még az, hogy a szóban levő ünnepély, illetőleg állami cse
lekmény alkalmával a szerb országi lakosok, a kormányt átvevő fejedelem
nek alattvalói hűségűket és hódolatukat fogják ünnepélyesen kijelenteni, s 
alaposan gyaníthatni, hogy Belgrád városa az általa meghívott s megjele
nendő magyar és osztrák küldöttségeket szintén a fejedelemnek hivatalosan 
bemutatni szándékozik, mintegy jeléül az itteni és a szerb fejedelemségbeli 
szlávok közötti érdek és czél közösségnek.

Mindezeket figyelembe véve, ministerelnök ur azon nézetben van, hogy 
jóllehet a magyar kormánynak az ellen, hogy egyesek mint pusztán szem
lélő magánszemélyek az ünnepélyességeken megjelenjenek, észrevétele alig 
lehetne is, azonban semmi esetre meg nem engedhetné, hogy Ő Felsége 
magyar alattvalói közül bárki is, kivévén a külügyministerium által meg
bízott képviselőt, ezen állami cselekménynél akár saját személyére nézve, 
akár pedig mint hatósági vagy testületi megbízott hivatalosan részt vegyen, 
és pedig annál kevésbé, mert hiteles közlések szerint kétséget nem szen
ved, hogy ott ez alkalommal nem fognak hiányozni politikai tüntetések, 
melyektől a magyar honpolgárokat visszatartani, vagy velük legalább azt, 
hogy a részvétet a kormány nem helyesli, tudatni, a magyar kormánynak 
kötelessége.

És hogy ezen tüntetések, valamint az egész ünnepélyességnek oly 
módoni rendezése, miként az valósággal rendeztetik, közvetlen a monarchia 
ellen irányozvák, arra nézve ministerelnök urnák legkisebb kétsége sincsen, 
s e tekintetben Szerbiának, Magyarország irányában mintegy két év óta 
követett nem igen barátságos magatartását említi meg.

E czélból ministerelnök ur rendeletileg kimondatni kívánná, hogy tekin
tettel az idézett törvény világos határozatára, az itteni hatóságok vagy más 
törvényes testületek a mondott ünnepélyességeken magokat nem képvisel
tethetik, oda megbízottakat nem küldhetnek, és ha ezzel ellentétben mégis
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valamit határoztak volna, vagy ezután határoznának, ezen végzéseik s hatá
rozataik semmisek és érvénytelenek.

Ugyancsak az egyeseknek az ünnepély színhelyétől lehető visszatar
tása, vagy odajuthatásuk megnehezitése végett a fennálló utlevélrendszabá- 
lyok szigorú kezeltetését elrendelendőnek véli, oly formán, hogy minden 
itteni lakos csak rendes útlevéllel léphesse át a határt Szerbia felé, s 
onnan csak az osztrák-magyar konsul visájával térhessen vissza,

A midőn tehát ministerelnök ur a ministertanácsot mindkét irányban 
határozathozatalra hivja fel, végül még megjegyzi, hogy a képviseltetés 
tekintetében a külügyminister ur a fentebbi nézetet teljesen osztja, s va
lamint hozzá, úgy az osztrák ministeriumhoz és a belgrádi főkonzulhoz is 
oly értelemben irt hivatalosan.

Kerkápolyi pénzügyminister ur hozzájárul ugyan a ministerelnök ur 
elvi álláspontjához, azonban arra nézve, hogy egyes belföldi honpolgárok 
az ünnepélyességekben akár egyénileg, akár valamely magánytársulat meg
bízottjaként részt ne vehessenek azon esetre, ha e tekintetben is határo
zott tilalom szándékoltatnék kiadatni, elövigyázatot ajánl, mert tudtával 
nincs törvény, mely alá ezen eljárást subsummálni lehetne, s igy megszűn
nék a tilalom hatálya s jogi következménye, nem lehetvén az illetőt birói- 
lag megfenyíteni, feltételezvén, hogy ellene a részvétnél egyéb tett, illető
leg valamely büntetésre méltó cselekedet vagy mulasztás bebizonyítható 
nem volna. — Pénzügyminister urnák nincs legkisebb kétsége az iránt, 
hogy ott politikai tüntetések fognak előfordulni, azonban figyelmet érdemlő 
körülménynek tartja, hogy a hatóságokat nem a szerb kormány, hanem 
egy város, Belgrád városa hivta meg s küldötteiket vendégeiként tekinti, 
mit elfogadni tiltva nem lévén, erre nézve a kormány intézkedését kiter
jeszteni nem kívánja, mert az csak a kormány tekintélyének rovására tör
ténnék.

Ellenben azt, hogy a hazai hatóságok s más törvényes testületek,, 
küldöttségek, vagy megbízottak kiküldetésétől eltiltassanak, illetőleg hogy 
e részbeni határozataik semmiseknek nyilvánittassék (sic!), csak helye
selni tudja, de e tekintetben is szükségesnek tartja, hogy az osztrák minis- 
teriummal hasonlóan járjunk el, miután az ottani városok, névszerint a 
dalmátiaiak, krajnaiak s. t. effélék is kaptak ép úgy meghívásokat Belgrád 
városától, mint az itteniek.

Az utlevélszabályok szigorú kezeltetésétől az idő rövidsége miatt 
pénzügyminister ur nagy sikert nem vár ugyan, de erre nézve, ha a minis- 
tertanács azt elrendelendőnek találná, észrevétele nincsen.

Pénzügyminister ur ezen véleményéhez Pauler és Tisza minister urak 
is hozzájárultak annyival is inkább, mert a kir. főügyész helyettesének 
nyilatkozata szerint, ki véleményadás végett az értekezletre behivatott, 
egyes honpolgárokat ilyes habár politikai színezetű ünnepélyességekbeni 
részvét miatt, ha valami különös bűntényt el nem követnek, büntetni nem 
lehetne; egyébiránt pedig a belügyminister ur helyett megjelent Groisz 
Gusztáv ministeri tanácsos hivatalos adatok alapján constatirozta, hogy a 
magyarhoni városok és egyházközségek a belgrádi meghívásnak legnagyobb 
részben megfeleltek, oda képviselőket küldöttek, s ezek közt olyanok is 
vannak, kik ha tudják vala, hogy ez a kormány rosszalásával találkozik, 
a megbízatást el nem vállalták volna; a mi ismét azt bizonyítja, hogy a 
kormány álláspontját tudatni kellene.

Felolvastatván ez alkalommal még az e tárgyra vonatkozó jelentések, 
hírlapi czikkek és külügyministeri átiratok, valamint a ministerelnök ur 
által a kiadandó rendelet tervezete, s behatólag megvitattatván a kérdés 
minden oldala, — ministerelnök ur a határozatot a következőkben mondta 
ki:

1./ Azon esetre, ha az osztrák ministerium kész a ministerium elvi 
álláspontját elfogadni, mindkét részről egy rendelet volna kiadandó, mely
ben előrebocsátván azt, hogy az 1867. XII. t. ez. 8. §-a szerint a mon—
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archiát a külföld irányában a külügyministerium van hivatva képviselni, 
és hogy ugyanazon ministerium a f. hó 22-dikén Belgrádban megülendő 

-állami cselekménynél a monarchia képviseltetéséről már gondoskodott, 
minden olyas hatósági vagy testületi végzés, melynél fogva a törvény ezen 
rendeletével ellentétben a mondott külföldi ünnepélyes állami actusra 
küldöttségek vagy megbízottak neveztettek ki, érvénytelennek és semmis
nek nyiiváníttatík.

A rendelet szövege egyúttal megállapittatván, a jegyzőkönyvhöz csatol- 
tatik (lásd alább,

2.1 Ezen rendeletet a belügyministerium fogja az illető hatósági főnö
köknek kiadni, s a hivatalos lap utján közétenni.

3.1 Ministerelnök ur táviratilag közölni fogja a megállapított szöveget 
mind az osztrák ministeriummal, mind a külügymínisteriummal, s erről 
egyszersmind Ő Felségének előleges jelentést teend.

4./ Az utlevélrendszabályok szigorú kezeltetése és a Szerbiából vísz- 
szautazók útleveleinek láttamoztatása a belügyministerium által el fog ren
deltetni, — a hivatalos lap utján közzététetni, s erről a belgrádi főkonzul 
is értesittetni; végre

5.1 Ha az osztrák ministerium válasza megérkezik, a két határőrvi- 
dékí területen az útlevelek tekintetében teendő intézkedésekre b. Scudier 
temesvári katonai parancsnok és Mollináry zágrábi katonai főparancsnok 
megfelelő utasításokkal ugyancsak a belügyministerium utján elláttatni, 
valamint mindezekről a horvátszlavon ministerium is hasonló eljárás czél- 
jából értesittetni,“

,, '/. ad. 62 M. T,
A m. kir. belügyministerium rendelete Bács-Bodrog vármegyék, vala

mint Temesvár, Versecz, Szabadka, Zombor és Újvidék városok főispán
jaihoz és a nagy-kikindai kerület főkapitányához.

Az Í867, évi XII. t, ez. 8, §-a szerint a monarchiát a külfölddel 
való minden érintkezésben a külügyministerium van hivatva képviseltetni.

Azon állami cselekményre vonatkozólag is, mely a legközelebbi 
napokban Belgrádban a szerb fejedelemnek nagykorúvá nyilvánítása, a 
kormánynak általa leendő átvétele, és alattvalóinak elfogadása által 
képeztetik, meg vannak a külügyministerium részéről téve a kellő intéz
kedések, meg lévén bízatva a belgrádi osztrák-magyar főkonzul a monar
chiának azon alkalommal leendő képviselésével.

Ennélfogva a birodalomhoz, s igy a magyar koronához tartozó világi 
és egyházi hatóságoknak s törvényes testületeknek a mondott alkalommal 
külön megjelenése és képviseltetése megengedhetőnek nem látszik; ugyan
azért az ez irányban tett, vagy teendő mindennemű kiküldetés, vagy meg
bízatás, illetőleg végzés vagy határozat érvénytelennek nyilvánittatik és 
megsemmisittetik.

Erről méltóságod a ministertanácsnak mai napon hozott határozata 
iolytán tudomás és miheztartás végett ezennel értesittetik.

Budán, 1872. augusztus 11. A m , kir. belügymínisteriumból."
(Ő Felsége tudomásul vette és aláírta Bécsben, 1872. szeptember 13- 

dikán. — Von Seiner Majestät zur Kenntniss genommen und unterzeichnet 
in Wien, am 13. September 1872.).

(Deutsche Übersetzung fehlt. — Übersetzung des Herausgebers)
„1. Als Hauptgegenstand der heutigen Konferenz wurde vom Herrn 

Ministerpräsident die Besprechung der Verfügungen bezeichnet, die durch 
die am 22. 1. M. in Belgrad bei der Gross jährigkeits-Erklärung des 
serbischen Fürsten Milan zu veranstaltenden Feierlichkeiten vom Stand
punkte der hiesigen Regierung zu verordnen sind.

Nämlich die Stadt Belgrad hat zu den erwähnten Feierlichkeiten viele 
Städte und Vereine der österreich-ungarischen Monarchie, und meistens 
solche Städte und Kirchengemeinden eingeladen, deren Bewohner slavischer 
Nationalität sind, mit der Aufforderung sich dort vertreten zu lassen.
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Eine Vertretung der inländischen Behörden oder anderer Vereine durch 
Delegierte oder Betrauten ist aber nicht zu erlauben, denn die Gross jährig- 
keits-Erklärung des jungen serbischen Fürsten, nachdem er bei dieser Ge
legenheit die Regierung offiziel übernimmt, ein ausländischer Staatsakt ist, 
bei welcher wenn die österreichisch-ungarische Monarchie zu vertreten ist, 
darüber nicht die einzelnen inländischen Behörden oder ähnliche gesetz
liche Körperschaften, sondern nach der evidenten Verfügung des § 8, des 
Art, XII. 1867 das Ministerium des Aeussern zu besorgen hat, wie auch 
faktisch hiermit der Belgrader österreich-ungarische Generalkonsul schon 
betraut wurde.

Ausserdem werden die Bewohner Serbiens, die Untertanen des die Re
gierung übernehmenden Fürsten bei den erwähnien Feierlichkeiten und 
Staatsakte ihre Huldigung und Treue feierlich erklären, und es ist zu ver
muten, dass die Stadt Belgrad die durch Sie eingeladenen und erscheinen
den ungarischen und österreichischen Deputationen dem Fürsten offiziell 
vorzustellen beabsichtigt, als Zeugnis der Interessen- und Zielgemeinheit der 
hiesigen und serbischen Slaven.

Dies berücksichtigend ist der Herr Miniterpräsident der Meinung, dass 
-obwohl die ungarische Regierung dagegen keine Einwendung haben könne, 
dass einzelne Personen bei den Feierlichkeiten als Zuschauer erscheinen, 
aber sie kann es keinesfalls erlauben, dass jemand von den Unter- 
tänen Seiner Majestät, — den, vom Ministerium des Aeussern betrauten 
Delegierten ausgenommen, — bei diesem Staatsakte entweder für seine Per
son, oder als Delegierter von Behörden oder Vereine offiziell teilnehme, um
soweniger, da es laut glaubwürdigen Mitteilungen nicht zu bezweifeln ist, 
dass es bei dieser Gelegenheit an Demonstrationen nicht fehlen werde, von 
denen die ungarischen Staatsbürger zurückzuhalten oder ihnen wenigstens 
das wissen zu lassen, dass ihr Anteil von der Regierung nicht genehmigt 
sein wird, die Pflicht der ungarischen Regierung sei.

Und dass diese Demonstrationen, so wie auch die ganze Arrangierung 
der Feierlichkeiten, wie dieselben in der Wirklichkeit veranstaltet werden, 
direkt gegen die Monarchie gerichtet sind, darüber hat der Herr Minister
präsident keine Zweifel, und erwähnt diesbezüglich die wenig freundliche 
Handlung, welche die serbische Regierung seit zwei Jahren Ungarn gegen
über bezeigt.

Deswegen wünschte der Herr Ministerpräsident in einer Verordnung 
zu erklären, dass in Anbetracht der evidenten Verfügung des zitirten Ge
setzes, die hiesigen Behörden oder andere gesetzliche Körperschaften sich 
bei den erwähnten Feierlichkeiten nicht vertreten lassen, dahin keine Dele
gierten entsenden können, und wenn sie das Gegenteil schon beschlossen 
hätten oder nachher beschliessen würden, diese Beschlüsse nichtig und 
ungültig sind.

Ebenso im Interesse der möglichen Zurückhaltung der einzelnen Per
sonen von dem Schauplätze der Feierlichkeiten oder der Erschwerung ihres 
Dahinkommens meint er die strenge Ausübung der bestehenden Passverord
nungen im Sinne zu verordnen, dass jeder hiesige Bewohner nur mit einem 
regelrechten Passe die Grenze gegen Serbien überschreiten, und nur mit 
dem Visum des österreich-ungarischen Konsuls zurückkehren könne.

Indem der Herr Ministerpräsident den Ministerrat auf eine Beschluss
fassung in beider Richtung auffordert, fügt er noch schliesslich hinzu, dass 
der Herr Minister des Aeussern die obige Ansicht vollkommen teile, und 
dass er sowohl an ihm, als an das österreichische Ministerium und an dem 
Belgrader Generalkonsul in diesem Sinne eine Zuschrift, beziehungsweise 
ein Reskript gerichtet hat.

Herr Finanzminister Kerkápolyi teilt zwar den prinzipiellen Standpunkt 
des Herren Ministerpräsidenten, jedoch warnt er zur Vorsicht falls wenn 
ein direktes Verbot ausgegeben wird, laut welcher einzelne hiesige Staatsbür
ger an den Feierlichkeiten entweder für ihre Person oder als Delegirten pri-
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vater Vereine nicht teiinehmen können, da seines Wissens nach kein Gesetz 
gebe, welches dieses Vorgehen rechtfertigen könnte, und so würde das Ver
bot jede Geltung und juridische Wirkung vermissen, denn es wäre nicht 
möglich jemanden gerichtlich zu strafen, wenn gegen ihn keine andere Tat 
oder Versäumung bloss seine Anwesenheit bewiesen werden könnte. — Der 
Herr Finanzminister hat nicht den mindesten Zweifel darüber, dass dort 
politische Demonstrationen stattfinden werden, aber jedoch hielt er es für 
beachtenswürdig, dass die Behörden nicht durch die serbische Regierung, 
sondern durch eine Stadt, durch die Stadt Belgrad eingeladen worden sind 
und die Delegierten für ihre Gäste betrachtet werden, was anzunehmen nicht 
verboten ist; darauf möchte er die Entschliessung der Regierung nicht aus
zubreiten, denn es könnte nur auf Kosten der Autorität der Regierung 
geschehen.

Er kann es aber gutheissen, dass die Sendung von Deputationen und 
Delegierten der hiesigen Behörden und anderen gesetzlichen Vereinen ver
boten, resp. ihre bezügliche Beschlüsse für nichtig erklärt werden sollen, 
aber er hält es auch in dieser Beziehung erforderlich, dass im Einklang mit 
dem österreichischen Ministerium Vorgehen sollte, weil die dortigen Städte, 
nämlich die dalmatischen, karinthischen und andere deresgleichen von der 
Stadt Belgrad ebenso wie die hiesigen, eingeladen worden sind.

Der Herr Finanzminister erwartet von einer strengen Ausübung der 
Passverordnungen keinen grösseren Erfolg wegen der Kürze der Zeit, er hat 
aber keine Einwendung dagegen, wenn dies vom Ministerrate beschlossen 
sein würde.

Die Herren Minister Pauler und Tisza schliessen sich der Ansicht des 
Herrn Finanzminister umsomehr an, da nach der Erklärung des Stellver
treters des königlichen Oberstaatsanwalts, der für eine Meinungsäusserung 
zur Konferenz berufen wurde, einzelne Staatsbürger wegen des Anteils auf 
politischen Feierlichkeiten, wenn sie kein besonderes Verbrechen begehen, 
nicht bestraft werden können; übrigens hat der in Vertretung des Herren 
Ministers für Innern erschienene Ministerrat Gustav Groisz auf Grund offi
zieller Beweisen constatiert, dass die ungarländischen Städte und Kirchen
gemeinden die Belgrader Einladung meistens angenommen und dahin Ver
treter gesandt hatten, darunter auch solche, die wenn sie gewusst hätten,, 
dass dies die Missbilligung der Regierung herausfordern werde, die Einla
dung nicht angenommen hätten; was erforderlich macht, dass der Stand
punkt der Regierung zu veröffentlichen sei.

Nachdem diesmal noch die bezüglichen Berichte, Presseartikeln und 
aussenministerliche Zuschriften und der Entwurf der von dem Herrn Minis
terpräsidenten auszugebenden Verordnung verlesen und die Frage von jeder 
Seite eingehend erörtert wurde, wurde der Beschluss durch den Herrn Mi
nisterpräsidenten im folgenden ausgesagt:

1. Falls das österreichische Ministerium den prinzipiellen Standpunkt 
des Ministeriums annehmen bereit ist, wäre beiderseits eine Verordnung 
herauszugeben, in welcher mit Bezug auf den § 8. des Ges.-Art. XII. von 
1867, laut welchem die Monarchie nach auswärts durch das Ministerium des 
Aeussern zu vertreten berufen ist, es festzustellen wäre, dass dasselbe Mi
nisterium die Vertretung der Monarchie bei dem in Belgrad am 22. 1. M. 
stattzufindenden Staatsakte schon besorgt hat, in Folge dessen jeder amt
liche oder Vereins-Beschluss, laut welchem entgegen dieser Verfügung des 
Gesetzes auf den erwähnten ausländischen feierlichen Staatsakt Deputationen 
oder Delegierten ernannt worden sind, wird für ungültig und nichtig erklärt.

Der Text der Verordnung wurde hiemit bestimmt und zum Protokolle 
beigefügt (siehe unten).

2. Diese Verordnung wird durch das Ministerium des Innern den be
züglichen Amtschefs ausgehändigt und durch das offizielle Blatt heraus
gegeben.

3. Der bestimmte Text wird durch den Herrn Ministerpräsident sowohL
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dem österreichischen Ministerium als dem Ministerium des Aeussern tele
graphisch mitgeteilt, und beabsichtigt davon Seiner Majestät eine Voranzeige 
zu machen.

4. Die strenge Ausübung der Passverordnungen und die Visierung der 
Pässe der aus Serbien Zurückkehrenden wird vom Ministerium des Innern 
verordnet, — durch das offizielle Blatt veröffentlicht, und davon der Gene
ralkonsul von Belgrad benachrichtigt; endlich

5. Nach Einlauf der Antwort der österreichischen Regierung, werden 
der militärische Kommandant von Temesvár Baron Scudier und der militä
rische Oberkommandant von Zágráb Mollináry über die, auf beiden Militär
grenzen, hinsichtlich der Pässe zu veranstaltenden Verfügungen durch das 
Ministerium des Innern ebenso mit den entsprechenden Instruktionen ver
sehen, als von all diesen das kroatisch-slavonische Ministerium wegen ähn
liches Vorgehens benachrichtigt wird.“

„ 7. ad 62. M. T.
Verordnung des kön. ung. Ministeriums des Innern an die Obergespäne 

der Komitate Bács-Bodrog und der Städte Temesvár, Versecz, Szabadka, 
Zombor und Újvidék, als an den Hauptmann den Gross-Kikindaer Distriktes.

Laut § 8. des Ges.-Art. XII, 1867. ist das Ministerium des Aeussern 
dazu berufen die Monarchie in allen ihren ausländischen Beziehungen zu 
vertreten.

Das Ministerium des Aeussern hat auch bezüglich des in Belgrad sich 
vollzuziehenden Aktes — Grossjährigkeitserklärung des serbischen Für
sten, Übernahme der Regierung durch denselben und seine Anerkennung 
durch seine Untertanen, — die nötigen Verfügungen gemacht, und den 
österreich-ungarischen Generalkonsul in Belgrad betraut die Monarchie bei 
dieser Gelegenheit zu vertreten.

Angesichts dessen scheint es den Behörden des Reiches, also auch 
deren der ungarischen Krone, ferner den offiziellen Körperschaften nicht 
zu erlauben bei der obgenannten Gelegenheit separat zu erscheinen und sich 
vertreten zu lassen; folglich wird jede in dieser Hinsicht verordnete Dele
gierung oder Betrauung, bezw. jeder Beschluss hiemit für ungültig und 
nichtig erklärt.

Davon wird Euer Hochwohlgeboren im Sinne des Beschlusses des heu
tigen Ministerrates hiemit verständigt,

Buda, den 11. August 1872.
Vom kön. ung. Ministerium des Innern."

[B. 427.] Buda, 1872. augusztus 12. — Buda, 12. August 1872. — Jel
zés — Nummer: 1872. M. T. 63. szám. — Magyar eredeti — Ungarisches 
Original. — Ugyanaz. — Dasselbe.

„I. A tegnapi napon tartott ministen értekezlet megállapodása nyomán 
a belügyi ministerium rendőri előadója Moys Sándor titkár felolvassa azon 
rendeletek és átiratok tervezeteit, melyek a Szerbiába utazók útlevelének 
kezelése tárgyában az illető kormányközegekhez, névszerint a szerbaj ku 
megyék s városok főispánjaihoz, a zágrábi és temesvári katonai főparancs
nokokhoz, és a belgrádi osztrák-magyar főkonzulhoz intézendők lesznek.

A tervezetek helyesnek találtatván, azok kiadatása és a hivatalos lap 
utján való közzététele a belügyi ministeriumra bizatott,“

(ő Felsége tudomásul vette és aláírta Bécsben, 1872. szeptember 12- 
dikén, — Von Seiner Majestät zur Kenntniss genommen und unterzeichnet 
in Wien, am 12. September 1872.)

(Deutsche Übersetzung fehlt. — Übersetzung des Herausgebers:)
„I. Auf Grund des durch den gestrigen Ministerrat verfassten Be

schlusses liest der Referent in der Polizeisektion des Ministeriums des 
Innern, Alexander Moys die Projekte der Verordnungen und Zuschriften 
vor, die in dem Interesse der Passrevision der nach Serbien Reisenden
Háborús feleicsség e
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an die Regierungsbehörden, nämlich an die Obergespäne der serbisch 
sprechenden Komitate und Städte, an die militärischen Oberkommandanten 
von Zagreb und Temesvár und an den österreich-ungarischen General
konsul in Belgrad abgesendet werden.

Nachdem die Projekte genehmigt worden sind, wurde das Ministerium 
des Innern mit deren Ausgabe und Publizierung im Amtsblatte beauf
tragt."

[B. 430.] 1872. augusztus 20. — 20. August 1872.— Jelzés — Nummer: 
1872. M. T. 66, szám, — Magyar eredeti. Ungarisches Original. — Ugyan
az, — Dasselbe.

,,2, Elnöklő minister ur bemutatja a magyar királyi mínisterelnök ur
nák Tuzsérról mai napon kelt távsürgönyét, mely szerint a belgrádi consul 
azt táviratozta, hogy a szerb kormányzóság Magyarországba utazó magyar 
alattvalóknak állítólag szerb útleveleket szándékozik kiszolgáltatni, hogy 
ekként a láttamozás a konzulnál kikerültessék. Ennek folytán minister- 
elnök ur felette fontosnak tartja annak kitudását, mely magyar alattvalók 
szereztek magoknak szerb útlevelet, hogy aztán az illetőkkel mint olyanok
kal elbánni lehessen. A határszéli hatóságok tehát utasitandók volnának, 
hogy ezen eseteket egyenként hivatalosan állapítsák meg.

A ministertanács ministerelnök ur kívánságához képest elhatározta, 
hogy ennek értelmében Mollináry Antal zágrábi, továbbá Scudier Antal 
temesvári parancsnokló tábornoknak, és Jekelfalussy Lajos belügyminis- 
teri osztálytanácsos mint Újvidékre s környékére kiküldött kormánybiz
tos a belügyministerium részéről haladéktalanul táviratilag utasitandók 
lesznek.“

(Ő Felsége tudomásul vette és aláírta Bécsben, Í872, szeptember 12- 
dikén. — Von Seiner Majestät zur Kenntniss genommen und unterzeichnet 
in Wien, am 12, September 1872.)

(Deutsche Übersetzung fehlt. — Übersetzung des Herausgebers:)
„2, Vorsitzender Herr Minister legt das vom heutigen Tage aus Tuzsér 

datirte Telegramm des Herrn Ministerpräsidenten vor, laut welchem der 
Consul von Belgrad ihn telegraphisch in Kenntnis setzt, dass die serbische 
Regentschaft den nach Ungarn reisenden Untertänen serbische Pässe aus
geben beabsichtigt, um die Vidirung des Consuls ausweichen zu können. 
Demzufolge hält es der Herr Ministerpräsident von besonderer Wichtig
keit zu erkundigen, welche ungarische Untertanen sich serbische Pässe 
verschafften, dass man gegen solche verfahren könne, Die Grenzbehörden 
sind anzuweisen diese Fälle offiziell zusammenzustellen.

Der Ministerrat hat dem Wunsche des Herren Ministerpräsidenten 
gemäss beschlossen, dass die kommandirenden Generäle Anton Mollinary 
in Zagreb, ferner Anton Scudier in Temesvár, und Sektionsrat im Minis
terium des Innern Ludwig Jekelfalussy als für Újvidék und dessen Um
gebung entsandter Regierungskommissär durch das Ministerium des Innern 
unverzüglich telegraphisch zu benachrichtigen sind.“

[B. 437.] Buda, 1872. szeptember 1. — 1. September 1872. Jelzés — 
Nummer: 1872. M, T, 73, szám. Német másolat. — Deutsche Abschrift. — 
Ugyanaz. — Dasselbe.

„Seine kaiserliche und apostolische königliche Majestät geruhten einen 
Bericht des General Consuls zu Belgrad über die dortigen Feierlichkeiten 
anlässlich der Grossjährigkeits-Erklärung des Fürsten Milan verlesen zu 
lassen, worin im Allgemeinen constatirt wird, dass während für Russland, 
als den Beschützer Serbiens und der Südslaven eine Freundschaft und 
Sympathie zur Schau getragen wurde, und selbst der Fürst bestrebt war 
Russland in seinem Vertreter Fürsten Dolgoruki in jeder Hinsicht und 
bei jeder Gelegenheit auszuzeichnen, gegen Oesterreich-Ungarn in der Be-
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-völkerung sich eine feindliche Gesinnung kundgab, wobei zugleich die 
Grossmacht-Bestrebungen Serbiens deutlich zum Ausdruck kamen, wovon 
die bei den Decorationen angebrachten Fahnen, Wappen, Inschriften und 
die gehaltenen Reden ein genügendes Zeugniss gaben.

Hiebei wird noch bemerkt, dass in dem Kranze der künftig zu Serbien 
gehörenden Ländern auch die Wappen einzelner Länder der österreichisch
ungarischen Monarchie aufgenommen waren.

Erwähnt wird ferner, dass der Regent Ristic bei dem General Consul 
von Oesterreich-Ungarn, einen Abschiedsbesuch abstattete, obwohl er diess 
bei keinem anderen Vertreter der fremden Mächte gethan hatte, und dass 
derselbe bei dieser Gelegenheit die freundschafliche Gesinnung Serbiens 
iür Oesterreich-Ungarn darzuthun trachtete, während er doch eben jetzt 
eine neuerliche Subvention der Neusatzer Zastava zu Händen des Neu- 
satzer Senators Lazar Kostic zukommen liess.

Anlangend die Betheiligung fremder Unterthanen, sind bei diesem 
Peste aus fremden Länder nur sehr wenige — aus Russland Niemand — 
erschienen; zahlreich waren nur ungarische Unterthanen namentlich Ser
ben vertreten. Beim General-Consulate wurden 783 Pässe heimkehren
der österreich-ungarischen Unterthanen vidirt; allein die Dampfschiffarts
gesellschaften gaben die Zahl der nach und aus Serbien ausgefolgten 
Reisekarten auf 6000 Stück an.

Hiebei geruhten S e i n e  M a j e s t ä t  Sich allergnädigst über die Ur
sache, warum mit Rücksicht auf die Zahl der Reisekarten verhältnissmäs- 
sig so wenig Pässe vidirt wurden, zu erkundigen; worauf der H e r r  Mi 
n i s t e r p r ä s i d e n t  erwiderte, dass alle Massregel getroffen waren um 
die Durchführung der Verordnung in betreff der Passrevision zu sichern; 
auf jedem Schiffe befand sich zu diesem Zwecke ein Organ der Regie
rung und als Vortragender erfahren hatte, dass die Schiffs-Capitäne den
selben keine gehörige Unterstützung gewähren, — wurden die Directionen 
der Dampfschiffartsgesellschaften alsogleich aufgefordert, die Schiffs-Capi
täne zur Unterstützung der Regierungs-Organe anzuweisen; allein wegen 
Kürze der Zeit und dem grossen Andrange der Reisenden, konnte die 
Passrevision doch nicht mit der erforderlichen Strenge und Genauigkeit 
Behandelt werden. Die Hauptursache indessen, wesshalb zur Vidirung be
deutend weniger Pässe vorgelegt wurden, als Reisekarten ausgefolgt 
waren, liegt darin, dass die Grenzbewohner mit einem Passirscheine durch 
14 Tage die Grenzen frei passiren können. Dieser Umstand wurde auch 
mit Feldmarschall-Leutnant Mollinary besprochen, es liess sich aber in 
dieser Hinsicht nichts Anderes thun, als dass Feldmarschall-Leutnant Mol
linary wegen Verhütung eines Missbrauches bei Ausfolgung solcher Pas
sirscheine an nicht zuständigen Individuen eine strenge Instruction an die 
Grenzbehörden erlassen habe.

Hierauf wurde die Vorlesung des Berichtes fortgesetzt. In demselben 
wird noch über den Empfang beim Fürsten und über das Festdiner und 
der ausgebrachten Toaste des Weiteren berichtet. Bemerkenswerth sind 
insbesondere folgende Toaste: Lazar Kostics vom Karlowitzer Con- 
gresse begrüsst das Serbenthum in Oesterreich. Nach der Erwähnung der 
Auflösung des Karlowitzer Congresses, welcher nach dem Sprecher des
halb aufgelöst wurde, weil die Mitglieder desselben sich nicht zu Sklaven 
erniedrigen wollten, gibt er dem Wunsche Ausdruck, dass Serbien unter 
dem jungen Fürsten seine Grenzen erweitere, damit dieselben auch das 
österreich-ungarische Serbenthum umfassen mögen und dass es eine Stel
lung einnehme, welche der Helden-Nation gebührt.

Der Toast des Krestics aus Gross-Becskerek ist im kriegerischen Tone 
gehalten und bezieht sich auf die Vergrösserung Serbiens auf der Balkan- 
Halbinsel.

Stefan Pavlovics aus Pancsova aus der Militär-Grenze, Rédacteur 
des Blattes „Pancsvacz" sprach im grosserbischen Sinne noch heftiger als

9 *
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Lazar Kostics. Den Wortlaut dieses Toastes konnte der Berichterstatter 
nicht erhalten.

Schliesslich wird noch hervorgehoben der Toast des Pfarrers Nastaje- 
vic aus Esseg, der für die Unabhängigkeit Serbiens sprach, welche aber 
mit Hülfe Oesterreichs und der Türkei erworben werden sollte. Dieser 
Toast wurde mit Gemurmel empfangen.

Nach Verlesung des Berichtes geruhten Seine Majestät allerhöchst 
sich dahin auszusprechen, dass mit Rücksicht auf das incorrecte Ver
halten Serbiens schon das Ansehen der Monarchie erfordere, dass solche 
Handlungen und Reden, wie in dem verlesenen Berichte erwähnt werden, 
und welche einen Landesverrath involviren, mit ganzer Strenge des Ge
setzes geahndet (?) werden; Allerhöchst dieselben geruhten daher, inso
fern die im Berichte erwähnten Toaste gerichtlich constatiert werden kön
nen, die unverzügliche gerichtliche Verfolgung der Strafbaren anzube
fehlen.

Der Herr Ministerpräsident drückte die Hoffnung aus, dass man in 
betreff der Toaste den gerichtlichen Beweis durch Zeugen hersteilen 
wird können.

Der Herr Justizminister war der Ansicht, dass der Staatsanwalt eine 
Untersuchung einleiten und dadurch ermitteln solle, ob sich zur Herstel
lung des Beweises Zeugen fänden, worauf der Herr Ministerpräsident 
meinte, die sich in den ihm zugekommenen Berichten befinden, und wahr
scheinlich auch durch Sectionsrath Jekelfalussy die nöthigen Andeutun
gen finden dürften.

Seine Majestät geruhten zu bemerken, dass dies sogleich vorgenom
men werden sollte; jedenfalls sei eine genaue Orientierung nothwendig, um 
sicher vorgehen zu können.

Der Herr Finanzminister glaubt bei diesem Anlasse auf den Miss
brauch hinweisen zu müssen, der hinsichtlich des Gebrauches der Wap
pen und Fahnen durch die verschiedenen in Ungarn wohnenden Natio
nalitäten getrieben wird. Der Herr Vortragender hält diess mit der Würde 
des Staates für unvereinbar, und wünschte, dass dem bald gesteuert wer
den möge.

Zu diesem Behufe sollte an die Obergespäne, sowie an das Militär 
Commando von Temesvár und Generalcommando von Agram, und an die 
kroatisch-slavonische Landes-Regierung eine Instruktion erlassen werden, 
wodurch dieselben angewiesen würden, den Gebrauch der ungarischen Wap
pen und Farben in den Fahnen zu verbreiten.

Der Herr Ministerpräsident schloss sich der Ansicht des Vorredners 
an und brachte in Erinnerung, dass die Gesetze aus dem Jahre 1848 über 
die Landeswappen und Fahnen eine positive Bestimmung enthalten.

Nachdem Sich Seine Majestät ebenfalls für die ehebaldigste Ab
stellung und eventuelle Bestrafung der beim Gebrauche der Wappen und 
Fahnen vorkommenden Missbrauche aussprechen geruhten allerhöchst, 
dieselben die Sitzung allergnädigst zu schliessen."

[A. 153 ] Wien, 1873. január 8. Wien, 8. Januar 1873. — Jelzés, Num
mer: R. 7. 140. — Német eredeti, — Deutsches Original.

I. Militärische Befestigung in Galizien.
„Minister des Aeussern Graf Andrässy erbat sich das Wort nun zu

nächst zu wiederholen, dass es bei der heutigen politischen Lage der 
Monarchie eine Kriegsgefahr, wenn überhaupt, so nur von Seite Russ
lands für möglich halte, und dass er diesbezüglich eine Friedensgarantie 
für nicht länger als für 3 Jahre übernehmen könnte, trotz des in neues
ter Zeit gebesserten Verhältnisses zu diesem Lande.

Gleichwohl aber sei er von der Nothwendigkeit der angestrebten Be
festigung Galiziens keineswegs überzeugt. Nicht nur weil dieselbe, wenn 
sie nicht rechtzeitig durchgeführt wird, was kaum möglich sein dürfte..
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■zwecklos sein und namhafte Summen vergeblich verschlingen würde, son
dern auch weil er, vom strategischen Standpunkte aus betrachtet, glaube, 
dass die Periferie des Staates nur dann mit Nutzen befestigt werde, wenn 
zugleich ein befestigtes Centrum vorhanden ist, und der Feind gleichsam 
zwischen zwei Feuer genommen werden kann. Dies sei hier aber nicht der 
-Fall und es sei immerhin denkbar, dass der vordringende Feind die Be
festigungen einfach bei Seite liegen lasse.

Zudem sei es ja auch fraglich, ob gegebenen Falles gerade Galizien 
den Kriegsschauplatz bilden werde und ob wir direkt angegriffen oder etwa 
durch den Angriff Russlands auf eine dritte Macht zum bewaffneten Ein
schreiten auf einem ganz anderen Terrain genöthigt werden.

Nach seiner Meinung werde unsere Kraft und die Bürgschaft des Erfol
ges weniger in diesen Befestigungen als vielmehr in der schnellen Mobi
lisierung, der energischen Ergreifung der Offensive und dem Einrücken in 
Russisch-Polen liegen; in welchem Falle die Befestigung im Inlande gar 
•nicht zur Verwendung gelangen würden, —

Es scheine ihm daher ltfgischer, zuerst alles zu beendigen, was zur 
-Mobilisierung und Ausrüstung des Heeres nöthig ist und die Geldmittel 
des Staates zunächst diesem Zwecke zuzuwenden. Deshalb glaube er, dass 
man blos die Beendigung der, der Vollendung nahen Krakauer Werke an
streben, dagegen die noch in Agriff genommenen Befestigungsprojekte auf
geben solle. — Neben diesen prinzipiellen Bedenken fürchte übrigens Vor
tragender, dass die Ausführung dieses Gedankens auch in der Praxis auf 
vielfache Diffikultäten stossen werde. — Er wolle dem Votum der zur 
Entscheidung jedenfalls mit kompetenten beiden Landes-Finanz-Minis- 
tern nicht vorgreifen, glaube aber nicht zu irren, wenn er wenigstens bei 
dem ungarischen Finanz-Minister, der mit den Folgen eines dreijährigen 
Ernteausfalles zu kämpfen hat, eine ablehnende Haltung voraussetze. — 
Die Einwilligung der beiden Finanz-Minister werde übrigens auch durch 
die sonstigen Erfordernisse des Extraordinariums bedingt sein und es em
pfehle sich daher die Befestigungsfrage im Zusammenhang mit den noch 
-rückständigen Ordinariums zu behandeln.

Eine weitere Diffikultät liege in den Delegationen, wo man sich auf 
die mannigfachsten Einwendungen gefasst machen müsse.

Vortragender wolle nicht untersuchen, in wie weit der Einwand, dass 
das Festungsviereck in Italien für uns von keinem erheblichen Nutzen war, 
berechtigt sei, ferner gestehe er für seine Person wol zu, dass, wenn die 
franz. Festungen im letzten Kriege nicht die gehofften Dienste leisteten, dies 
nicht an den Festungen, sondern an der schlechten militärischen Führung 
der Armee lag. Dieses Faktum sei aber nicht allgemein anerkannt worden.

Vortragender wolle weiters sich nicht das Argument aneignen, dass die 
Befestigungen dei der rapiden Entwicklung der Feuerwache sich nach 
ihrer Vollendung vielleicht nicht mehr fest genug erweisen werden, oder 
dass Preussen mit einer Befestigungs-Dotation von nur 500.000 Thalern im 
Jahre 1870 glänzend gesiegt habe; er wollte nur constatiren, dass dies die 
allgemein verbreiteten Ansichten sind, und dass die öffentliche Meinung, 
die noch auch in den Delegationen zu Tage treten werde, den Befesti

gungen nicht günstig sei, während sich die Ausgaben für rasche Mobili
sierung einer gewissen Popularität erfreuen.

Zu dem komme, dass die kompetenten Autoritäten über die zu befes
tigenden Punkte selbst nicht einig sind, und dass sich in den Delegationen 
schon sagen lasse, dass nur von Seite Russlands Kriegsgefahr drohe.

Vortragender führte zum Schlüsse noch aus, dass es nicht gelingen 
•werde, für einen einzigen Punkt, wie es bei diesem Projekte beabsichtiget 
■wird, so nahmhafte Geldopfer von den Delegationen zu erlangen und 
«rrinnerte an die seinerzeit bei der Anregung der Befestigung der Enns
linie laut gewordenen Meinungen, welche sogar die Gemeinsamkeit der 
Testungen in Frage stellten. — Man müsse daher, wenn die Sache trotz
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der obigen Bedenken vor die Delegationen gebracht werden soll, denr 
letzteren Einwande dadurch zu begegnen trachten, dass man die beschlosse
nen Befestigungen als die Theilausführung eines weitergehenden Befesti- 
gungssistems hinstelle, und wenigstens darüber Beruhigung geben können, 
dass das Ganze nicht allzu grosse Summen in Anspruch nehmen werde.

An dieser Darlegung entspann sich nun eine längere Diskussion, bei_ 
welcher die strategische Seite der Frage zur Sprache kam und

Reichs Kriegs Minister Freiherr von Kuhn die vom Vorredner in stra
tegischer Beziehung geäusserten Zweifel bekämpfte, in dem er den Zweck 
dieser, ausdrücklich als permanente Festungen bezeichneten Bauten dahin 
präzisierte, dass dieselben als Operationsbasis für die Feldarmee zu dienen 
haben.

Seine Majestät der Kaiser geruhte mit Rücksicht auf die Ausführung des 
Grafen Andrässy zu bemerken, dass der Sieg bei Custozza im Jahre 1866 
ohne das Festungswerk nicht möglich gewesen wäre. Weiters geruhte Aller- 
höchstderselbe auf die günstige Finanzlage der diesseitigen Reichshälfte 
hinzuweisen und die Befestigungsfrage als so wichtig zu bezeichnen, dass 
sie verdiene zum Gegenstand einer abgesonderten Vorlage gemacht und 
nicht mit den übrigen Positionen des Extraordinariums kumulativ behan
delt zu werden.

In der That sei auch schon ein Programm für die Ausführung aus
gearbeitet worden, demzufolge die Kosten durch ein in 25 jährigen Annui
täten rückzahlbares Darlehen beschafft werden sollen.

Minister des Aeussern Graf Andrässy erklärte sich mit diesem Pro
gramm in thesi einverstanden, da nur auf diese Weise eine rasche Aus
führung der Befestigungen denkbar und es auch in der Billigkeit gelegen 
sei, dass sie mit Ausgaben zur Hebung des Volkswohlstandes so überaus 
in Anspruch genommene lebende Generation einen Theil der Kosten für 
die Sicherheit der Monarchie auf die Nachkommenschaft überwälze.

Allein es müssten doch wenigstens die Annuitäten im Extraordinarium 
eingestellt werden, u. unter diesem Gesichtspunkte lasse sich beides doch 
nicht ganz auseinanderhalten.

Seine Majestät der Kaiser geruhte gegen die Bedenken des Ministers 
des Aeussern gewendet, noch weiter zu bemerken, dass den Delegationen 
bereits einmal der Gedanke an eine sistematische Befestigung der Monarchie 
nahegelegt und ein allgemeiner Voranschlag mitgetheilt worden sei, dass 
es aber nicht angehe, ihnen eine Detail Vorlage zu machen. Auch sei es 
einleuchtend besser, wenigstens an einem Orte etwas fertig zu bringen, 
als an mehreren Orten etwas anzufangen.

Reichskriegsminister Freiherr von Kuhn wies auf den circulus vitiosus 
hin, in den man gerathe, wenn man einerseits verhindert werde den Gedan
ken der Gesammtbefestigung der Monarchie, den die Delegationen wegen 
der riesigen Totalsumme a priori perhorreszieren werden, auszuführen; 
anderseits aber bei partiellen Befestigungen dem Einwand der Unzulässig
keit der Geldverv/endung für einen einzigen Ort begegne. Auf diese Weise 
werde man nie zu etwas kommen.

Vortragender würde den Wiederstand der Delegationen begreifen, wenn 
es sich um neue Befestigungspunkte handle. Dies sei bei seinen Anträgen 
keineswegs der Fall, denn sowohl für Krakau als für Przemysl werden 
durch die Delegationen alljährlich kleinweise Beträge bewilligt, und sind die 
Arbeiten an beiden Orten bereits im Gange. Sein Antrag bezwecke nur 
mit Hülfe von Baugesellschaften, die schon mehrfache Offerte eingereicht 
haben, in kürzerer Zeit zu Wege zu bringen, was bei der dermaligen klein
weisen Geldbewilligung erst in 20 Jahren beendigt werden könnte. Auch 
im 1874-er Budget müsse es für Przemysl und Krakau je eine Million ein
stellen während die Befriedigung der Baugesellschaft mittels Annuitäten 
kaum einen höheren Budget-Ansatz erfordern dürfte.

Redner wendete sich sodann gegen einige Bemerkungen des Grafen
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Andrássy, indem er hervorhob, dass die Preussen immerhin mit 500.000 
Thalern jährlich ausreichen konnten, da sie alle Festungen ferig hatten.

Übrigens würde jetzt auch in Preussen die Festungsbauten in grösse
rem Masstab in Angriff genommen. Der Bemerkung, dass eine befestigte 
Periferie ein befestigtes Zentrum bedinge, stimme er zu, nachdem aber 
beides im Augenblick nicht zu erreichen sei, (denn es würde z. B. die Be
festigung von Pest 27 Millionen erfordern) so müsse man sich auch mit dem 
Wenigeren begnügen. Es handle sich bei dem verschanzten Lager von 
Przemysl nicht um Herstellung eines befestigten Besatzungsortes, sondern 
blos um die Sicherung einer befestigten Stellung für eine manövrische 
grosse Armee.

Wenn wir offensive Vorgehen, so brauche man allerdings gar keine 
Befestigung, man müsse aber auch an die Defensive denken und in diesem 
Falle sei eine Armee im verschanzten Lager bei Przemysl allerdings ge
eignet, das Vordringen des Feindes zwischen Krakau und Przemysl auf
zuhalten.

Zum Schlüsse betonte Freiherr von Kuhn nochmals, dass die Delega
tionen diese beiden Befestigungspunkte durch die partiellen Geldbewilli
gungen im Prinzip bereits angenommen haben, und dass es nur darauf an
komme, ihnen zu beweisen, dass die Voiledung binnen 5 anstatt binnen 20 
Jahren nicht nur sachlich, sondern auch pecuniär vortheilhafter sei.

Reichsfinanzminister Freiherr von Holzgethan gab den pecuniären Vor
theil nur unter der Voraussetzung zu, dass man darauf verzichte im Vor
hinein einen Amortisationsfond zu gründen.

Was den im alleruntertänigsten Vortrage des Kriegsministers erörteten 
Kostenpunkt des ganzen Unternehmens betrifft, so müsse er gestehen, dass 
er darüber noch nicht klar sehe und nach seinen eigenen Berechnungen zu 
abweichenden Resultaten gelange, — Auch könne er nicht annehmen, dass 
die bauende Gesellschaft bei einem in 25 jährigen Annuitäten rückzahl
baren nahmhaften Capital, sich mit dem aus den Berechnungen des Kriegs
ministers resultierenden Preis begnügen werde. Die Klarstellung des 
Kostenpunktes sei aber jedenfalls nöthig bevor mit den Landes-Finanz- 
ministern eine Verhandlung über die auch nach Ansicht des Vortragenden 
erforderliche besondere Delegationsvorlage eingeleitet wird, u. zwar werde 
es sich, da Offerte bereits vorliegen, empfehlen die Berechnungen auf die
ser Basis vornehmen zu lassen.

Zum militärisch-politischen meritum übergehend, äusserte der Reichs
finanzminister gleichsfalls die Befürchtung, dass die Befestigungsmassregel 
zu spät komme, da der Friede die Zeit der Ausführung wohl nicht 
überdauern werde, wo man dann einer unfertigen Sache gegenüberstehe, 
und das verwendete Geld der nach seiner Meinung drigenderen Vervollkom- 
mung der mobilen Armee entzogen habe. So weit er unterrichtet sei, be
stehe noch der zweifache Gewehrkaliber in der Armee, es fehlen Geschütze; 
der Montur Vorrath sei noch nicht komplet, die Verpflegsartikel seien noch 
nicht in genügendem Masse aufgestappelt u. s. w.

Für die gleichzeitige Ausführung grösserer Befestigungen und der voll
kommenen Ausrüstung der in erster Linie zur Action berufenen starken 
mobilen Armee reichen eben die Mittel nicht aus, und es stehe zu besor
gen, dass die Bewilligungen für beides in den Delegationen gar nicht oder 
für keines von beiden in dem erforderlichen Betrage zu erlangen sein 
werden.

Die Sache habe auch deshalb wenig Aussicht in den Delegationen, 
weil man nach einem Gesammtplane fragen, und wenn die Regierung da
mit hervortritt, vor der Gesammtsumme zurückschrecken und das ganze 
Project fallen lassen werde.

Seine Majestät der Kaiser hatte hierauf die Gnade auszudeuten, dass 
die Befestigungen in Galizien ja nur die Ausführung der Beschlüsse der
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Eingangs erwähnten politisch-militärischen Conferenz bedeuten, als deren 
durchdachtes Ergebniss die erstatteten Commissionsanträge erscheinen. — 
Die Frage des „Ob" selbe also eigentlich gar nicht mehre einen Gegen
stand der Discussion bilden,

Wohl könne und werde vielleicht die Befestigungsidee in den Delega
tionen bestritten werden, aber durch diese Furcht möge man sich von den 
als notwendig erkannten militärischen Massnahmen nicht abbringen lassen.

Alles was in den letzten Jahren militärisch geschah, bis herab auf die 
Vorbereitung in der Kriegsschule sei mit dem Gedanken an Russland ver
fügt worden; warum solle man also gerade in dieser Frage auf halbem 
Wege stehen bleiben, und die zum Theil schon in Angriff genommenen Be
festigungen nicht mit der gebotenen Raschheit zu Ende führen?

Minister des Aeussern Graf Andrássy erklärte, die Delegationen von 
der Notwendigkeit dieser Massregel zu überzeugen sei jedenfalls in erster 
Linie Aufgabe des Kriegsministers. Von seiner Seite gebe Vortragender zu, 
dass es nützlich sein könnte, dort eine Festung zu haben, aber er sei nicht 
überzeugt, dass Przemysl gerade ein Punkt von solcher Wichtigkeit sei 
dessen Befestigung eine Ausgabe von nahezu 40 Millionen rechtfertigen 
könne.

Er sei vielleicht nicht wohl verstanden worden; er hätte nur die Ein
wendungen aufzählen wollen, denen man auf Seite der Delegationen ent
gegensehen könne. Täusche er sich, so werde sich Niemand sich freuen. — 
Er werde also die Vorlage unterstützen, es müssten aber jedenfalls früher 
die beiden Finanz-Minister vernommen werden.

Reichskriegsminister Freiherr von Kuhn rekapitulirte, dass sein aller- 
unterthänigster Vortrag vorläufig nur die Allerhöchste Entscheidung dar
über anstrebe, ob alle 5 der Commission aufgeführten Befestigungspunkte 
oder nur jene von Krakkau und Przemysl in Combination zu ziehen 
seien. — Er habe sich eben mit Rücksicht auf die Stimmung in 
den Delegationen und auf den Umstand, dass in Krakau und Przemysl 
thatsächlich schon gearbeitet wird, für die letztere Alternative ent
schieden und in diesem Sinne seinen allerunterthänigsten Antrag gestellt, 
worüber er sich nun die Allerhöchste Resolution erbitte, um die Sache 
praktisch behandeln zu können.

Vortragender bemerkte sodann noch mit Rücksicht auf die Aeusserung 
des Reichsfinanzministers, dass die Mobilisirungs-Vorarbeiten bis auf die 
Einführung des allerdings wichtigen gleichen Kalibers in der Armee soweit 
fortgeschritten seien, dass er, wenn er zwischen der Bewilligung noch eines 
weiteren Geldbetrages für Mobilisirung oder eines Geldbetrages für Be
festigungen zu wählen habe, sich unbedingt für die letztere Alternative ent
scheiden müsse. — Das Nöthigste, was zu machen ist, seien eigentlich die 
Eisenbahnen, weil ohne den Ausbau der ungarisch-galizischen Verbindungs
linie trotz schneller Mobilisirung ein rascher Aufmarsch der Armee in Gali
zien nicht möglich sei.

Seine Majestät der Kaiser geruhte hierauf den Wunsch auszusprechen, 
dass man von den beschlossenen militärischen Massregeln nicht wieder 
abspringe und nachdem man in den Vorbereitungen schon so weit gegangen 
ist, das Sistem nicht fallen lasse. — Allerdings seien die hinsichtlich der 
Durchführung der Mobilisirungs-Vorbereitungen gemachten Bemerkungen 

des Ministers des Aeussern und des Reichsfinanzministers beachtenswerth, 
allein das Nöthigste sei ja doch schon vorhanden u. es müsse anderseits 
bedacht werden, dass wenn die Sache nicht vor die Delegationen kommt, 
ein weiteres Jahr ungenützt vorübergeht.

ln diesem Anbetrachte geruhte Seine Majestät dem Kriegsminister 
die Allerhöchste Resolution in dem Sinne in Aussicht zu stellen, dass der
selbe seine Vorarbeiten zunächst auf die Befestigungen von Krakau und 
Przemysl beschränken, jedoch auf Grund der zu eröffnenden Offerte so-
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gleich einzuleiten, d. h. den finanziellen Theil im Einvernehmen mit dem 
Reichs-Finanz-Minister festzusetzen u. sodann das ganze Operát mit den 
beiden Landesfinanzministern behufs Bewirkung der Delegationszustim
mung durchzukerathen habe.“

[B. 601.]. Budapest, 1875. március 24. Budapest, 24. März 1875. —
Jelzés, Nummer: 1875. M. T. 21. — Német eredeti, Deutsches Original.

Román kereskedelmi szerződés. — Handelsvertrag mit Rumänien.
„In Betreff der Handels-Convention mit Rumänien,
Seine kais. u. kön. Apostolische Majestät geruhen die Sitzung Aller

gnädigst zu eröffnen, und als ersten Gegenstand die Angelegenheit des Ab
schlusses der Handels-Convention mit Rumänien zu bestimmen.

Der Minister des Aeussern Graf Andrássy trägt hierauf vor, dass die 
bereits seit Langem geführten Verhandlungen in Betreff des Abschlusses 
einer Handels-Convention mit Rumänien dieser Tage zwischen den Ver
tretern des gemeinsamen Ministerium des Aeussern, der k. k. österreichi
schen Ministerien für Finanzen und Handel und des kön. ungarischen Mi
nisteriums für Hadel zum Abschluss gebracht wurden und die Vertrags-In
strumente durch die rumänischen Abgeordneten mit Vorbehalt der Geneh
migung der betreffenden Regierungen auch unterschrieben wurden. Den 
endgiltigen Text kennt die rumänische Regierung im gegenwärtigen Mo
mente noch nicht; der ungarischen Regierung werden die Abmachungen im 
kurzen Wege stets zugesendet, sowie die Arbeiten fortgeschritten sind.

Vortragender habe an die ungarische Regierung das Ersuchen gerich
tet, ihre Beschlüsse je eher fassen zu wollen, weil die Sitzungdauer der 
rumänischen Kammer sich blos bis zum 5-ten April erstreckt und Seitens 
der rumänischen Regierung grosses Gewicht darauf gelegt wurde, die Con
vention noch durch die gegenwärtige Kammer annehmen zu lassen; nun 
stelle es sich aber heraus, dass die rumänische Regierung nicht in der 
Lage ist, die Convention noch in dieser Session erledigen zu lassen und 
daher die Kammer für den 1-ten Juni zu einer ausserordentlichen Session 
einzuberufen beabsichtigt, und durch das Inslebentreten des neuen Douane- 
Gesetzes bis zum 1-ten Juli vertagt wurde.

Die politischen Gründe, die die Beschleunigung wünschenswerth mach
ten, bestehen auch heute; denn Vortragender is überzeugt, dass, wenn man 
den gegenwärtigen Moment, wo noch das Recht Rumäniens internationale 
Handels-Conventionen mit fremden Staaten abzuschliessen, von der Türkei 
und den übrigen europäischen Staaten nicht anerkannt ist, versäumt, später 
schwerlich mehr so günstige Bedingungen von Rumänien zu erlangen sein 
werden, als gegenwärtig.

Nachdem jedoch die Angelegenheit selbst in Rumänien die oben er
wähnte Verzögerung erleidet, entfällt der Grund, welcher die schleunige 
Beendigung der Verhandlungen bisher nothwendig erscheinen Hess.

Vortragender würdige vollkommen die reservirte Haltung der unga
rischen Regierung, welche dieselbe in Betreff der Abgabe ihrer Zustimmung 
zur Convention beobachtet, denn obwohl das ungarische Ministerium, als 
solches, stets im Kurrenten über die Verhandlungen gehalten wurde, so 
erfordert die Sache von Seite der einzelnen Mitglieder desselben doch 
eingehende Erwägung, da die Convention wichtige und die Interessen 
Ungarns sehr tief berührende Bestimmungen enthält, wofür die Regierung 
die Verantwortlichkeit zu übernehmen hat.

Vortragender besitze zwar das Versprechen der rumänischen Regierung 
die Convention durch die Kammern noch im Monate April annehmen zu 
lassen; in Anbetracht des obenerwähnten Umstandes sei indessen eine 
Aufschiebung der Schlussfassung noch möglich; er müsse jedoch das Er
suchen an die ungarische Regierung richten: dieselbe möge ihre Entschlie-
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ssungen in einer solchen Zeit fassen, dass die gänzliche Finalisirung der 
Angelegenheit noch vor Anfang Juni ermöglicht werde. Im Interesse der 
Beschleunigung der Angelegenheit und um der Nothwendigkeit eines No
tenwechsels bei etwaigen Bedenken des ungarischen Ministeriums auszu
weichen, werde er den handelspolitischen Referenten des Ministeriums des 
Aeussern, Hofrath Schwegel, zur Verfügung der ungarischen Regierung 
stellen.

Ministerpräsident Baron Wenckheim drückt seinen Dank aus für das 
freundliche Anerbieten des Grafen Andrássy, und gibt die Versicherung, 
dass das ungarische Ministerium nicht säumen wird, seine Beschlüsse mög
lichst bald dem Ministerium des Aeussern gekannt zu machen; nachdem 
aber nun die Beschlussfassung nicht mehr so dringend, der Gegenstand 
aber von Wichtigkeit ist, müsse er bitten, dass der Regierung einige Zeit 
zur Erwägung gewährt werde, umsomehr, als die letzten Aktenstücke erst 
nur vorgestern dem ungarischen Ministerium zugekommen sind. Von einer 
sehr grossen Tragweite ist die Bestimmung des Vertrages in Betreff der 
Gewährung der Zollfreiheit wegen der Cäralien, und er möchte es nicht 
verhehlen, dass dieser Punkt eine Schwierigkeit für die Annahme des Ver
trages bilden könne; deshalb müsse man genau erwägen, was für Gegen- 
Concessionen hiefür seitens Rumäniens gemacht werden schon auch dess- 
halb, damit man das Publikum aufklären und beruhigen könne.

Kultusminister von Tr eiort meint, dass die vom Vorredner erwähnte 
Schwierigkeit mehr formeller Natur ist; er ist überzeugt, dass die Zölle für 
die Cerealien abgeschafft werden müssen; aber um dies im Parlamente mit 
voller Kraft vertreten zu können, sei es nothwendig, dass die Convention 
Seitens der Regierung genau geprüft werde. Im Ackerbau-treibenden 
Publikum herrschen bezüglich der Abschaffung der Cäralien-Zölle unleug
bar Vorurtheile, die beseitigt werden müssen dadurch, dass man zeigt, 
womit die diessbezüglich gebrachten Opfer compensiert werden. — Um 
diess genau ermitteln zu können, sei ein Aufschub der Schlussfassung 
nothwendig.

Minister des Innern, von Tisza, hält es für nothwendig, dass die Zu
stände, so wie sie jetzt faktisch bestehen, und wie sie sich einerseits auf 
Grund des Conventions-Entwurfes, andererseits mit dem Inslebentreten 
des Douane-Gesetzes entwickeln würden, mit einander genau verglichen 
werden, um ein sicheres Urtheil über die abzuschliessende Convention zu 
füllen. Wenn diese Vergleichung geschehen sein wird, wird die ungarische 
Regierung in der Lage sein, ihren Beschluss kund zu geben. Er hofft, dass 
diess bald werde geschehen können.

In ähnlichem Sinne spricht sich auch Finanzminister von Széli aus, und 
bemerkt, dass die ungarische Regierung die Angelegenheit sofort in Ver
handlung nehmen wird.

Nachdem Gral Andrássy wiederholt die Nothwendigkeit einer ehebal
digen Beschlussfassung betont, geruhen Seine Majestät die Besprechung 
dieses Gegenstandes mit dem Allerhöchsten Wunsche zu beschliessenr 
dass die Angelegenheit in möglichster Bälde erledigt werde.

[B. 611.]. Budapest, 1875. május 4. — 4. Mai 1875. — Jelzés — Num
mer: 1875. M. T. 31. szám. — Magyar eredeti — Ungarisches Original.

,,9. Tárgyalás alá vétetett az osztrák-magyar monarchia és a romániai 
fejedelemség között létesítendő vám- és kereskedelmi egyezmény iránti 
javaslat, melyet a közös külügyminisztérium a romániai kormány megha
talmazottjával folytatott tárgyalások eredményeképen a magyar kormánnyal 
hozzájárulás végett közölt.

A tárgyalás alatt levő egyezményi javaslatra vonatkozólag a föld
művelés- ipar- s kereskedelmi miniszter ur előterjesztette, hogy a közös 
külügyminisztériumtól néhány nap előtt vett értesítés szerint a romániai
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kormány ezen javaslatot a megállapított szerkezetben el nem fogadta, ha
nem több pontra nézve módosításokat hozott javaslatba, melyeket ezennel 
szintén bemutat a minisztertanácsnak.

Előadó miniszter ur ezután részletesen elősorolván az egyezményi ter
vezet egyes határozatait, valamint azon módosításokat, melyeket abban a 
romániai kormány tétetni kiván, s a tárgyalás alatt levő egyezményi ja
vaslat határozmányait összehasonlitván a jelenleg gyakorlati érvényben 
levő vámterületekkel, a szőnyegen levő ügyre nézve nézetét abban foglalta 
össze, hogy miután a magyar kormánnyal közölt egyezményi javaslat nem 
tartalmaz elegendő kedvezményt a magyarországi kiviteli czikkekre nézve, 
mely képes volna ellensúlyozni azon nagy engedményt, mely Romániának a 
gabonanemüek beviteli vámmentességének kimondása által adatnék, ezen 
eredeti javaslatnak elfogadása is csak az esetben volna ajánlható, ha a 
román kormány részéről némely kiviteli czikkekre nézve még engedmények 
tétetnének; — minthogy azonban a romániai kormány utólagos módosításai 
által még azon engedmények is, melyek az eredeti javaslatban foglaltatnak,
— nagy részét visszavonni kivánja, s még a kölcsönös hatalmi állásra sincs 
figyelemmel, mert oly esetben, midőn valamely ügylet megítélésére bizo
nyos hatóságok jelöltetnek meg, és az osztrák-magyar monarchiában és 
Oláhországban nincsenek egyforma hatóságok, a román kormány azt ki
vánja, hogy az osztrák-magyar monarchia alkalmazkodjék a romániai viszo
nyokhoz, — előadó miniszter ur az egyezményt ily körülmények közt tel
jességgel elfogadhatatlannak tartja.

Ezen nézetet a minisztertanács is osztván, a határozat annak értel
mében mondatott ki, s egyszersmind felhatalmaztatott a kereskedelmi mi
niszter ur, hogy a minisztertanácsnak ezen határozatáról a közös külügy
miniszter urat értesítse."

(Ő Felsége tudomásul vette és aláírta Bécsben, Î875. május 23-dikán.
— Von Seiner Majestät zur Kenntniss genommen und unterzeichnet in 
Wien, am 23. Mai 1875.)

Deutsche Übersetzung fehlt. — Übersetzung des Herausgebers:)
,,9. Als Gegenstand der Konferenz diente der Conventionsentwurf, 

welcher durch das gemeinsame Ministerium des Aeussern, als Resultat der 
mit dem Bevollmächtigten der rumänischen Regierung über einer mit dem 
Fürstentum Rumänien zu schliessenden Zoll- und Handelskonvention ge
führte Verhandlungen, der ungarischen Regierung zwecks Genehmigung 
mitgeteilt wurde.

Der Herr Minister für Ackerbau, Industrie und Handel trägt bezüg
lich des unter der Verhandlung stehenden Projekts vor, dass die rumä
nische Regierung laut einer vom gemeinsamen Ministerium des Aeussern 
vor einigen Tagen erhaltenen Information dieses Projekt in seiner fest
gestellten Form nicht angenommen hat, sondern bezüglich mehrerer Punkte 
Modifikationen beantragte, die er zugleich dem Ministerrate vorlegt.

Herr Vortragender Minister legt nachher die einzelnen Punkte des Ver
tragsentwurfes, und die durch die rumänische Regierung verlangten Mo
difikationen vor und indem er die Beschlüsse des unter Verhandlung ste
henden Vertragsentwurfes mit den gegenwärtig gültigen Zollgebühren ver
gleicht, fasst er seine Meinung bezüglich der in Frage stehenden Angele
genheit darin zusammen, dass nachdem das der ungarischen Regierung 
mitgeteilte Vertragsprojekt für die ungarischen Ausfuhrsartikeln Begüns
tigungen nicht in dem Masse enthält, dass dadurch die jetzige grosse Kon
zession, — welche Rumänien durch Erklärung der Zollfreiheit für Cerea
lien zugesichert wurde, — rekompensiert wäre, ferner die Annahme die
ses Originalprojektes wäre nur in dem Falle empfehlenswert, wenn seitens 
der rumänischen Regierung für einige Exportartikel noch Zugeständnisse 
gemacht werden können; — da aber durch die späteren Modifikationen die 
rumänische Regierung den grössten Teil der im ursprünglichen Projekte 
gefassten Zugeständnisse zu wiederrufen beabsichtige, ohne die gegensei-
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tige Machtstellung in Betracht zu nehmen, nachdem weil in solchen Fäl
len, wo für die Beurteilung einzelner Angelegenheiten Behörden bezeichnet 
werden, und in der Österreich-Ungarischen Monarchie und in der Wala
chei keine gleichförmige Behörden befindlich sind, fordert die rumänische 
Regierung, dass die Österreich-Ungarische Monarchie sich den rumänischen 
Umständen anpasse, — der Herr Vortragende Minister hält das Vertrags
projekt unter solchen Umständen ganz unannehm bar.

Nachdem der Ministerrat dieser Ansicht beistimmte, wurde dieselbe 
als Beschluss ausgesprochen und der Herr Handelsminister wurde beauf
tragt von diesem Ministerratsbeschlusse den Herrn gemeinsamen Minister 
des Aeussern zu benachrichtigen.

[B. 616.]. Budapest, 1875. május 29. — 29. Mai 1875. — Jelzés Num
mer: 1875. M. T. 36. szám. — Magyar eredeti — Ungarisches Original.

,,2. Ministerelnök ur előterjesztette, hogy a közös külügyminiszter ur a 
Romániával kötendő vám- és kereskedelmi égyezmény tárgyában átiratot 
intézett a magyar kereskedelmi miniszter úrhoz, melyben azon óhajtását 
fejezte ki, hogy a magyar kormány ezen ügyei újólag tárgyalás alá vegye, 
s egyúttal a netán megkivántató felvilágositások megujitása végett Schwegel 
külügyminiszteri udvari tanácsost Budapestre küldötte.

Bevezettetvén ezután Schwegel udvari tanácsos a minisztertanácsba, a 
jelenlétében folytatott tanácskozások után a következő határozat hozatott:

A minisztertanács elismeri fontosságát annak, hogy az osztrák-magyar 
monarchiának Romániával folytatott kereskedése rendeztessék és bizto- 
sittassék és épen ezért óhajtja a kereskedelmi egyezménynek megkötését.

Miért is, fontolóra véve Magyarország anyagi érdekeit, épen úgy, mint 
a politikai helyzetet szemben az országban uralkodó nézetekkel; fontolóra 
véve továbbá azon nagyfontosságu politikai tekinteteket, melyek kívána
tossá teszik, hogy egy ennyire előrehaladt egyezkedés az utlsó perczben 
lehetőleg meg ne hiúsuljon, — a minisztertanács azon véleményben 
van, hogy

1., igen kívánatos lenne a szerződést a gabonavám eltörlésének mellő
zésével kötni meg, mely esetben a többi feltételek elfogadhatók lennének.

2., ha ez lehetséges nem volna, a minisztertanács végső esetben el
vállalhatná a gabonavám eltörlésének igazolását és azt elfogadván az eset
ben, ha ezzel szemben Románia részéről kellő, az ajánlottaknál tetemeseb
ben nagyobb kedvezmények adatnának: a bor kivitelre nézve; továbbá az 
osztrák-magyar monarchia, jelesen Magyarország érdekeinek szempontjá
ból kiváló fontossággal bíró következő czikkekre, mint: a vas, bőr, gyer
tya, üveg, papirnemüekre, durvább gyapjú- és pamutszövetekre és szap
panra nézve. E mellett

3., a sör- és szeszre nézve az octroy maximuma meghatározandó, és
4., a román kormány által utólagosan javaslatba hozott módosítások 

elejtendők volnának.
A közös külügyminiszter urnák ezen határozatról leendő értesítésével 

a kereskedelmi miniszter ur bízatott meg.”
(Ö Felsége tudomásul vette és aláírta Schönbrunnban, 1875. juníus 

11-én. — Von Seiner Majestät zur Kenntniss genommen und unterzeichnet 
;in Schönbrunn, am 11, Juni 1875.)

(Deutsche Übersetzung fehlt, — Übersetzung des Herausgebers:)
„2. Der Herr Ministerpräsident trägt vor, dass der Herr Gemeinsamer 

Minister des Aeussern an den ungarischen Herrn Handelsminister bezüg
lich des mit Rumänien zu schliessenden Zoll- und Handelsvertrags eine 
Zuschrift gesendet hat, in der er den Wunsch erklärt, dass diese Ange
legenheit durch die ungarische Regierung wieder in Beratung gezogen wer
den solle, und zugleich hat er wegen der eventuell zu erneuenden Infor-
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mationen den Hofrat im Ministerium des Aeussern Schwegel nach Buda
pest gesendet.

Nachdem hierauf Hofrat Schwegel in den Ministerrat eingelassen 
wurde, wurde nach den in seiner Anwesenheit geführten Verhandlungen 
folgender Beschluss gefasst:

Der Ministerrat erkennt die Wichtigkeit dessen, dass der Handel 
Österreich-Ungarns mit Rumänien geordnet und gesichert werde und eben 
darum wünscht die ungarische Regierung, dass ein Handelsvertrag ge
schlossen werden soll.

Deshalb erwägend Ungarns materielle Interessen ebenso wie die poli
tische Lage gegenüber den im Lande herrschenden Ansichten, und in Er
wägung jener hochwichtigen politischen Standpunkten, die es wünschens
wert machen, dass eine so vorgerückte Vereinbarung in der letzten Minute 
womöglich nicht vereitelt werde, — ist die ungarische Regierung in der 
Meinung, dass

1., es wünschenswert wäre den Vertrag mit Beseitigung der Aufhe
bung der Kornzölle zu schliessen, in welchem Falle die anderen Bedin
gungen annehmbar erachtet wären.

2., wenn aber dies nicht möglich wäre, könnte der Ministerrat im 
äussersten Falle die Verantwortung für die Aufhebung der Kornzölle 
übernehmen, und dieselbe annehmen, wenn dagegen Seitens Rumänien viel 
bedeutsamere Konzessionen gegeben würden, als die angebotenen: bezüg
lich der Weinausfuhr; ferner bezüglich der aus dem Gesichtspunkte der 
österreich-ungarischen und speziell ungarischen Interessen sehr wichtigen 
folgenden Artikeln, als: Eisen, Leder, Kerzen, Glas, Papierwaren, rauhere 
Wollstoffe, und Seife, nachher ist

3., das Maximum des Bier- und Spirituosen-Octroi festzustellen und
4., die durch die rumänische Regierung nachträglich in Vorschlag ge

brachte Modifikationen wären zu beseitigen.
Der Herr Handelsminister wurde beauftragt den Herrn Gemeinsamen 

Minister des Aeussern über diesen Beschluss zu benachrichtigen."

[A. 173.]. Wien, 1875. junius 10. — 10. Juni 1875. — Jelzés —- Num
mer: K. Z. 2170. — M. R. Z. 160. — Német eredeti. Deutsches Original.

„Seine Majestät geruhen die Berathung mit der Bemerkung zu eröff
nen, dass es sich nach dem augenblicklichen Stande der Frage darum 
handle, die Zustimmung der ungarischen Regierung zu den letzten, getrof
fenen Vereinbarungen zu constatieren. Minister des Aeussern Graf And- 
rássy bittet um das Wort, um hervorzuheben, dass er auf Grundlage der 
letzten, von der ungarischen Regierung ihm kundgegebenen Wünsche auf 
telegrafischem Wege den k. u. k. Vertreter in Bucarest instruirt habe, — 
der rumänischen Regierung als äusserste Concession zwei präcis gefasste 
Alternativen vorzulegen, entweder die Getreidezölle gegen Rumänien auf
recht zu erhalten und den paraphierten Vertrag unverändert anzunehmen, 
oder aber die Getreidezölle aufzuheben und dagegen noch weitere Zuge
ständnisse bezüglich gewisser Artikel zu erwirken. Graf Andrässy consta- 
tirt, dass die ungarischen Herren Minister sich mit der Formulirung die
ser, ihnen Vorgelegen Instruction vollkommen einverstanden und bereit 
erklärt haben, bei Annahme der einen oder der anderen Alternative dem 
Vertrage seitens der ungarischen Regierung die Zustimmung zu ertheilen.

Der Minister des Aeussern hebt weiter hervor, dass er nach den 
jüngsten, ihm zugekommenen telegrafischen Berichten aus Bucarest sich 
zur Annahme berechtigt glaube, dass der heute Abends hier eingetroffene 
Agent Herr Costaforu mit den nöthigen Vollmachten versehen sei, auf 
Grundlage der zweiten Alternative den Vertrag sofort zu unterzeichnen.

Da die oesterreichische Regierung dem ursprünglichen Entwürfe be-
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reits zugestimmt hat, die auf Wunsch der ungarischen Regierung zu er
wirkenden Concessionen aber keinerlei Verpflichtung, sondern nur noch 
grössere Vortheile als bisher für die Monarchie begründen, erscheine es 
kaum nothwendig nochmals besonders die Zustimmung der oesterreichischen 
Regierung zum Abschlüsse des Vertrages einzuholen.

Nachdem sonach constatirt sei, dass den Wünschen der ungarischen 
Regierung im Allgemeinen entsprochen worden ist, halte sich der Minister 
des Aeussern für ermächtigt, den Vertrag mit Rumänien auf der ange
deuteten Grundlage sofort abzuschliessen.

Nachdem bezüglich der vorausstehenden Ausführungen des Ministers 
des Aeussern sowohl die Allerhöchste Zustimmung Seiner Majestät des 
Kaisers, als auch die vollständige Übereinstimmung der ungarischen Her
ren Minister constatirt und somit der Gegenstand der Verhandlung erschöpft 
worden ist, geruhten Seine Majestät die Sitzung zu schliessen."

[B. 618.]. Budapest 1875. junius 13—  13. Juni 1875. — jelzés — Num
mer: 1875. M. T. 38. szám. — Magyar eredeti — Ungarisches Original.

„Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter ur mint a távol
levő miniszterelnök ur helyettese előterjeszti, mi szerint a Romániával 
kötendő vám- és kereskedelmi egyezményre vonatkozólag, az ezen ügyben 
Bécsben időző báró Simonyi Lajos földművelés- ipar- és kereskedelmi 
miniszter úrtól két távsürgönyt vett.

A folyó hó 11-kén beérkezett első e részbeni sürgöny szerint, az oláh 
kormány meghatalmazottja egyátaljában semmiféle ujabbi kedvezmények 
felől, tehát a zsiradéki áruezikkeket, gyertya, szappant illetőleg nem 
akar tudni.

Ellenben a f. hó 12-én kelt későbbi sürgönyben az említett meghatal
mazott ur az időközben kedvezőbbre fordult körülményeknél fogva, — 
abbeli reményét fejezi ki, mi szerint a gyertya és szappanra nézve fenn
álló vámtételek megtartása mellett — sikerülend a szóban forgó egyez
ményt létrehozni.

A földművelési miniszter ur ily körülmények között a tervezett egyez
ményt elfogadhatónak tartja, kéri azonban magát, — a mennyiben a 
magyar kormány e tekintetben mindamellett netán más nézeten lenne, — 
erről táviratilag értesíteni.

A minisztertanács fontolóra vevén a fentebbi körülményeket, abban 
állapodott meg, miszerint báró Simonyi Lajos földművelés- ipar- és keres
kedelmi miniszter ur táviratilag felhatalmazandó, hogy azon esetre, ha 
a többi feltételek elfogadva lettek, s ha csupán a gyertya és szappanról 
van szó, — beleegyezését nyilváníthassa az egyezmény megkötéséhez. — 
Ellen esetben pedig felkérendő nevezett miniszter ur, miszerint a dolog 
további megbeszélhetése czéljából mielőbb Budapesten szíveskednék meg
jelenni.”

(Ő Felsége tudomásul vette és aláírta Schönbrunnban, 1875. junius 
27-dikén. — Von Seiner Majestät zur Kenntniss genommen und unter
zeichnet in Schönbrunn, am 27. Juni 1875.)

(Deutsche Übersetzung fehlt, — Übersetzung des Herausgebers:)
„Herr Kultus- und Unterrichtsminister August von Trefort als Stell

vertreter des abwesenden Ministerpräsidenten trägt vor, dass er bezüglich 
des mit Rumänien zu schliessenden Zoll- und Handelsvertrags vom Herrn 
Ackerbau- Industrie und Handelsminister Baron Ludwig Simonyi, der sich 
eben in dieser Angelegenheit in Wien befindet, zwei Telegramme bekom
men hat.

Laut ersten, in dieser Angelegenheit am 11-ten angelangten Tele- 
grammes will der Bevollmächtigte der rumänischen Regierung von neue-
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ren Begünstigungen keiner Art, also nicht einmal bezüglich der Fettarti
kel, Kerzen und Seife wissen,

Aber laut im späteren, am 12-ten eingelangten Telegramme drückt 
der genannte Herr Minister den mittlerweile sich günstiger gestaltenden 
Umständen entsprechend seine Hoffnung aus, dass mit der Aufrechterhal
tung der Zollgebühre der Kerze und Seife der in Frage stehende Ver
trag doch abzuschliessen sein werden.

Der Herr Landwirtschaftsminister hält unter diesen Umständen das 
geplante Projekt für annehmbar, wenn aber die ungarische Regierung in 
dieser Hinsicht eine andere Meinung hätte, so bitte er ihn davon tele
graphisch zu verständigen.

Nachdem der Ministerrat die obigen Umstände gut erwogen hat, 
wurde beschlossen, den Herrn Landwirtschafts- Industrie- und Handels
minister Baron Ludwig Simonyi zu bevollmächtigen, dass im Falle, wenn 
die anderen Bedingungen angenommen wurden, und wenn nur von der 
Kerze und Seife die Rede wäre — zur Abschliessung der Konvention 
seine Einwilligung äussern könne, — im entgegengesetzten Falle ist der 
genannte Herr Minister zu ersuchen, dass er wegen der weiteren Bespre
chung der Angelegenheit wie eher in Budapest erscheine."

[B. 621.]. Budapest, 1875. Junius 18.— 18. Juni 1875. — Jelzés — Num
mer : 1875. M. T. 41. szám. — Magyar eredeti — Ungarisches Original.

,,5. Kereskedelmi miniszter ur közölte azon módosításokat, melyek a 
Romániával kötendő vám- és kereskedelmi egyezmény iránt a közös kül
ügyminisztérium és a román kormány meghatalmazottja közt folytatott 
tárgyalások következtében az emlitett egyezmény határozványaiban ezen 
ügynek a magyar kormány tagjaival Bécsben történt megbeszélések óta 
tétettek.

Ezen módosítások az alább említendő ponton kívül csekélyebb fon
tosságúak lévén, elfogadtattak.

Azonban az egyezmény XXI, és XXII. czikkeiben emlitett fogyasz
tási adókra vonatkozólag újabban tett azon javaslatot, hogy a román kor
mány egy magyarázó jegyzékben nyilvánítsa, miszerint a beviendő fogyasz
tási czikkekre nézve Romániában jelenleg létező törvényes állapot fenn fog 
tartatni, — a minisztertanács elfogadhatónak nem tartja; hanem kívánja, 
hogy a jelenleg e részben fennálló romániai törvények határozványai, az 
acte additíonelbe vétessenek fel s ugyanott egyszersmind határozottan ki
köttessék, hogy az ezen törvényekben meghatározott dijak sem uj czik
kekre, vagy egyéb, azokban nem emlitett városokra, s az egyes városok
ban az addig megadóztatotíakon kívül, más czikkekre ki nem terjeszt
hetők, sem semmi czim alatt feljebb nem emelhetők.

Minélfogva megbizatott az előadó miniszter ur, hogy a minisztertanács 
jelen határozatáról a közös külügyminisztert mielébb értesítse."

(Ő Felsége tudomásul vette és aláírta Schönbrunnban, 1875. julíus 
3-dikán. — Von Seiner Majestät zur Kenntniss genommen und unter
zeichnet in Schönbrunn, am 3. Juli 1875.)

(Deutsche Übersetzung fehlt. — Übersetzung des Herausgebers.)
,,5. Der Herr Handelsminister teilt die Modifikationen mit, die bezüg

lich des mit Rumänien zu schliessenden Zoll- und Handelsvertrages zwi
schen dem gemeinsamen Ministerium des Aeussern und dem Bevollmäch
tigten der rumänischen Regierung als Ergebnis ihrer Verhandlungen in den 
Beschliessungen der genannten Konvention seit der Besprechung dieser 
Angelegenheit mit den Mitglieder der ungarischen Regierung in Wien, 
gemacht worden sind.

Nachdem diese Modifikationen ausgenommen den unten zu erwähnen
den Punkt, von einer minderen Wichtigkeit sind, wurden dieselben ange
nommen.



144

Aber was den, bezüglich der in den Artikeln XXI, und XXII. der 
Konvention erwähnten Verzehrungssteuern, neuerdings gemachten Antrag 
anbelangt, laut welchem die rumänische Regierung in einer erklärenden 
Note zu äussern hat, dass betreffs der einzuführenden Verzehrungsartikeln 
in Rumänien gegenwärtig existirender Zustand aufrechterhalten wird, 
hielt der Ministerrat denselben für nicht annehmbar; sondern er verlangt, 
dass die Beschliessungen der bezüglichen jetzigen rumänischen Gesetzen 
in eine Acte Additionnel aufgenommen werden sollen und es ebendort 
bestimmt festgestellt werde, dass die in diesen Gesetzen festgestellten 
Steuer weder auf neue Artikeln, oder auf andere, in denen nicht erwähn
ten Städte und in den einzelnen Städten ausser den schon steuerpflichti
gen Artikeln auf andere Artikel nicht auszubreiten oder unter irgend 
einem Titel erhoben werden können,

Demnach wurde der Vortragende Herr Minister beauftragt, den 
gemeinsamen Minister des Aeussern von diesem Ministerratsbeschlusse 
umsoeher zu vertändigen."

[B. 623.]. Budapest, 1875. junius 30. — 30. Juni 1875. — Jelzés — 
Nummer: 1875. M. T. 43. szám. — Magyar eredeti — Ungarisches Original.

„Kereskedelmi minister ur előterjesztette, hogy a Romániával kötendő 
vám- és kereskedelmi egyezmény a szerződő államok meghatalmazottjai 
által már aláíratott; szükségesnek tartja azonban megjegyezni, hogy a vég
legesen megállapított egyezmény némely pontja nem úgy lett szövegezve, 
amint azt a magyar kormány kívánta.

A ministertanács ezen eltéréseket nem találván elég fontosaknak arra, 
hogy a miatt újabb tárgyalások kezdessenek, a szóban forgó egyezményt 
a magyar kormány által elfogadottnak nyilvánította s felhatalmazta az 
előterjesztő minister urat, hogy ezen egyezményt annak idejében jóváha
gyás végett a törvényhozás elé terjessze."

(Ő Felsége tudomásul vette és aláírta Schönbrunnban, 1875. julius 27- 
dikén. — Von Seiner Majestät zur Kenntniss genommen und unterzeichnet 
in Schönbrunn, am 27. Juli 1875.)

(Deutsche Übersetzung fehlt. — Übersetzung des Herausgebers:)
„Der Herr Handelsminister trägt vor, dass die mit Rumänien zu 

schliessende Zoll- und Handels-Konvention von den Bevollmächtigten der 
Vertragsschliessenden Staaten schon unterzeichnet wurde; er hält es aber 
nötig zu bemerken, dass einzelne Punkte der definitive festgestellten Kon
vention anders redigirt wurden, als es die ungarische Regierung gewünscht 
hat.

Nachdem diese Abweichungen vom Ministerrate nicht genug wichtig 
erachtet wurden, dass deshalb neuere Verhandlungen eingeleitet werden 
sollten, erklärt er die in Frage stehenden Konvention durch die ungarische 
Regierung angenommen und beauftragt den vartragenden Herrn Minister, 
dass er diese Konvention in seiner Zeit wegen Ratifikation vorlege."

Sárkány-nyomda R.-t. nyomása, Budapest, VI., Horn E.-u. 9.
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C H A P T E R  I .

Econom ic lo s se s  cau sed  by treaty of Trianon
1. A griculture and C attle-breeding

To state exactly how disastous the Treaty of Trianon hop 
been to the economic of Hungary, who hus lose 67.3% of her 
territory, 58.4% of her population, is impossible. The treaty 
has struck at the sorts of Hungary’s economi life. A fair dates 
shoirit.

Agriculture. Hungarian agriculture suffered the following 
losses as a result of the Peace Treaty:
Arable land (cad-

astral yokes) 
Meadows and

. 22,304.000 12,721.000 9,583.000 43

pastures . . . 10,305.000 7,398.000 2,907.000 28
Forests . . . . 12,642.000 10,808.000 1,834.000 14.5
Vineyards . . 523.241 157.348 375.893 70.5

These figures show that our greatest losses were in forest, 
meadow, and pastures lands; the loss of arable land is almost 
commensurate with the loss of population.

As regards the various products, our losses may be stated 
thus: according to the averages of 1911— 1915 the area under 
cultivation was apportioned as follows:

Pre-war Hungary Alienated Left 0/o
W heat . . . .  5752 3122 2630 45.8
Rye ..................... 1880 694 1186 63.1
Barley . . . .  1919 1014 915 47.4
Oats . . . .  1862 1262 600 32.2
Maize . . . .  4267 2764 1493 35.0
Potatoes . . . 1078 655 423 39.2
(The figures indicate thousands of cadastral yokes.)
The losses in maize and potatoes naturally affect cattle- 

breeding, as also agricultural industry.
Further losses are sugar-beet 58.1%, hemp 77%, vetch 

41.2%, clover 62.8%.
Háborús felelősség 10
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In examining the reduction of cultivated area, not only 
quantity but also quality must be taken into account. Thus it 
must not be forgotten that through the loss of the Bácska and 
the Bánát, Hungary has lost about one million hectares of the 
best wheat-growing soil in the world. In these two districts 
money had been freely invested in the middlen and great estates 
and farming was carried on with the most modern machinery. 
The loss of these districts re-acts upon the public food supply, 
upon the milling industry and upon agricultural industry. The 
latter was especially highly developed in these districts, and 
its averages to the total production of pre-war Hungary were:

W ood-distilling industry   50.00%
Hemp and flax industry ...............................41.29%
Silk industry ................................................  37.24%
Through the loss of Upper Hungary we have lost our best 

barley-growing district; this re-acts unfavurably upon the cul
tivation of beetroot and upon brewing, and hence upon cattle- 
breeding and intensive agriculture.

The grave situation of Hungarian agriculture is rendered 
more serious still by lack of raw materials, mining products, 
salt, iron, and wood, because the increased prices of manufac
tured articles increase the cost of production and render the 
export sale of our agricultural products extremely difficult. 
The internal m arket offers no adequate compensation owing to 
the diminished purchasing power of the population. The situa
tion weighs heavily upon agriculture and industry alike, and 
prevents inreased production, the great desideratum of the 
day. Another serious symptom is that farmers are unable to 
pay adequate wages, with the result that many labourers are 
obliged to abandon agricultural pursuits.

2. Cattle-breeding. The French statistician, Vautier, classes 
Hungary in the first rank of countries engaged in cattle-breed
ing (Vautier, La Hongrie économique, p. 279.). He points ont 
the sacrifices made by the State to promote cattle-breeding and 
to improve stock. Cattle-breeding has suffered greatly from 
the Treaty, partly  on account of the loss of vast territories. We 
have seen how the acreage of grass-lands was reduced, and the 
pastures in the mountains were all lost.

The nature of the soil and the climate of the plain are un
suitable for the cultivation of fodder and for the maintenance 
of pastures, and therefore cattle-breeding developed mainly in 
the mountainous districts. The chief markets were Budapest 
and the towns of the W est. The alienated territories them
selves consumed but a small fraction of the cattle bred in 
them. The cattle-trade was therefore directed towards the 
West. As these territories have been detached, Hungary has
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been deprived of the essential conditions of cattle-breeding, 
and the alienated territories have lost their markets. Hungary 
and her agriculturists have, moreover, lost the special kind of 
oxen suitable for draught purposes, These were bred mainly 
in Transylvania. From the point of view of cattle-breeding the 
open Trianon frontier is excedigly unfavourable, because it 
makes measures of protection against disease impossible, and 
the consequent infections affect not only sanitary conditions 
in the country, but also injure Hungarian export trade, since 
foreign countries now bar the importation of Hungarian cattle. 
Our losses in useful animals were as follows:

Pre-war Lost Left 0/0
Horses (1918) . 1,597.000 850.000 747.000 46.8
Horned cattle . 6,184.000 4,027.000 2,157.000 34.9
Pigs » • 1. . 7,311.000 3,572.000 3,739.000 15.1
Sheep . . 6,477.000 4,758.000 1,819.000 27.7

The cosnequence is that in present-day Hungary there is 
one animel only to every three yokes of the total area, in 
Czecho-Slovakia 1.5, in Jugoslavia 3.9 (twice as many as be
fore the war), in Roumania 3.6.

In considering cattle-breeding the lost institutions serving 
such purposes, (stud-farms etc.) must also be remembered.

These losses affect not only Hungarian economics, but those 
of the whole of Europe. ,

2. Forestry
Prior to the Peace Treaty Hungary was one of the count

ries richest in forests; she is now one or the poorest. Before 
the Treaty forestry yielded one of the most important items of 
our export trade; now the importation of timber is one of the 
chief items in our adverse trade balance. The loss of our forests 
is a catastrophe for us. The territory between the Danube and 
the Tisza is almost without trees; in many parts the wooded 
area is less than 1%, and in the other parts timber is scarce, 
the vegetation consisting mainly of shrubs and useless trees, 
such as poplars etc. In proportion to its loss of wooded regions, 
the climate of a country becomes drier and warmer, offering 
more open spaces to unfavourable winds, while the cultivated 
areas become covered with sand, and the towns are threatened 
by the inundations following on the melting of snow in the 
mountains. The destruction of the forests by the Succession 
States has already created a serious situation. There Treaty 
of Trianon has left Hungary at the mercy of her neighbours. 
The very existence of the lowlands is threatened by the a r 
bitrary methods of Czech administration. W ith her forests

10*
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Hungary has lost not only her entire fuel supply, but the raw  
m aterial of many branches of industry, to say nothing of the 
hygienic, cultural, climatic and moral energies associated with 
forests and forestry. The whole economic life of the country is 
closely connected with its forests, since wood is required by 
agriculture and for the manufacture of agricultural machinery* 
for the cultivation of the vine, for railway traffic, for mining* 
for building.

Our losses are shown in the following figures:

Total of forests 
(in 1000 yokes) 

Oak forests 
Beech and other 

foliage trees 
Pine forests

Pre-war Lost Left °/o

12.858 10.811 2.047 15.9
3.383 2.284 1.099 32.5

6.375 5.513 862 13.5
3.100 3.014 86 2.8

Thus the Treaty of Trianon has deprived us of 84.5% of 
our forests, the greatest loss being that of the pine forests of 
which only 2.8% were left to us. Out of the total of the alien
ated forests 1,315.915 hectares were State property valued at 
3,859.736,320 Swiss francs. The wood production of pre-war 
Hungary amounted to 17 million cubic meters, whereas our 
present production hardly amounts to 1.5 million cubic meters.

In our foreign trade, wood exports represented an export 
surplus of 57.1 million gold crowns, whereas now we must pay 
our tribute to those who have taken away our forests. In 1926 
we imported wood to the value of 93.1 million gold crowns, 
more than 11% of our total imports.

The conditions as regards forests throw a glaring light 
upon the devastation wrought by the Treaty of Trianon. Owing 
to geographical conditions, the economic life of the country was 
from the beginning based on the system that the plains, as best 
suited to this purpose, should be devoed to agriculture proper, 
and that these areas should obtain their wood supplies from 
the mountainous districts. The uniform river system afforded 
cheap transport from the mountains, and the population of the
se were almost entirely dependent for their food supply on 
the agricultural production of the plains.

3. F ish er ie s

In Hungary fishing has always been of great importance 
from the point of view of the national food supply. Fishing, 
one of the original occupations of the ancient Hungarians, had 
in the curse of time to be regulated and systematised. This 
had been done during the thirty years preceding the war, and 
a uniform regulation of production was secured by law. The
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Budget of the State has devoted yearly considerable sums to 
the development of fisheries and before the war succeeded in 
obtaining an annual production of 100.000 metric quintals. 
Owing to its dismemberment, the country was deprived of the 
primary conditions of systematic production and of its develop
ment on a rational basis.

4. Mining-

In mining Hungary has for a long time past occupied a 
distinguished position among the States of Europe, as is shown 
by her having been one of the first countries to create a College 
for mining (at Selmecbánya). Foreign countries have shown a 
lively interest in Hungarian mining, and the Germans (the 
Fuggers), the Dutch etc. took an active part in the exploitation 
of the Hungarian mines. Hungary has produced gold and sil
ver, iron, brown and black coal, copper, manganese, magnesite 
etc. The Treaty of Trianon has deprived her of the majority 
of her mines, causing irreparable damage to production and 
consumption. The following table indicates our chief losses:

Pre-war Lost Left °/o
Salt . . . . 2,534.000 2,534.000 —
Iron ores . . 12,250.000 10,250.000 2,000.000 16.3
Lignite . . 79,700.000 23,000.000 56,700.000 71.2
Copper ores 105.000 105.000 — —

The loss of our inexhaustible salt mines is the most strik
ing example of the ruthlessness of the Treaty. The loss of a 
considerable number of our coal-mines is acutely felt and in
fluences our trade balance unfavourably, since in respect of 
certain kinds of coal we are more dependent upon imporats 
than before.

The treaty has deprived us of 83.7% of our iron ores; and 
has left us nothing whatever of our copper and many other 
ores; we have no sulphurous pyrites, no magnesite etc. the 
supply of which not only met the requirements of the country, 
but also enabled us to export magnesite bricks to most of the 
industrial countries of the world.

5. M in era l S p r in g s and  W a ter in g -p la ce s

The Treaty of Trianon has deprived Hungary of most of 
her watering-places and mineral springs. Before the war there 
Avas no country that could surpass her wealth in this respect, 
a fact confirmed by experts, such as Tognio, Linzbauer, Hun- 
falvy etc. Some of these estimated the number of mineral springe 
a t 4000, that of watering-places at 200. Hunfalvy, the Hungari-
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an, put the former figure a t 2216. Some of our mineral waters 
have captured the world's markets, many of our watering- 
places had win world-wide fame and international importance. 
Herkulesfürdő was the oldest watering-place in Europe, known 
as such already under the Roman Emperor Trajan (ad aquas 
Herculi sacras); the Hungarian State spent considerable sums 
on its development.

Among the climatic health resorts many places of the 
Tátra were famous. Hungary, deprived of most of her w ater
ing-places and health resorts, is no longer able to offer trea t
ment to her sick, who are now obliged to seek it abroad, to 
the detriment of the finances of the country.

The Treaty has caused the following losses:

Hot springs .....................
Pre-war 

. . 35
Lost
19

Left
10

Cold mineral w aters . . . . 34 30 4
Natron lakes . . . . . . 5 1 4
Health resorts . . . . . 20 18 2
W atering-places . . . . . . 15 4 7
Seaside resorts . . . . . 4 4 —
Resorts on Lake Balaton . . 18 — 18

Out of 131 establishments there are now 45, 20 of them
on Lake Balaton.

6. W ater-Pow er
Hungary through the loss of her mountainous districts and 

the upper courses of her rivers, has been almost entirely de
prived of her water-power. Out of 1,7 million HP only 174.000 
remained. We shall realise the full significance of this loss if 
we bear in mind the progress of electrification all over the 
world. The coal production of Hungary is insufficient to meet 
the requirements of the country, and, what is more, her coal 
basins will be exhausted in 50—60 years. W hat will then be 
the fate of Hungary's agriculture, her industry, her economic 
life? Increased production and irrigation are only possible by 
utilising water-power; the development of industry and traffic 
depends upon it, Hungary is no longer able to contribute to 
the food supply of Central Europe. W ater power is a prim ary 
condition of economic development and the Carpathian basin 
is rich in water-power. It must be the basis of future produc
tion of energy, and coal and other caloric substances, as the 
Peace Delegation explained, can only serve as reserves. The 
unsystematic exploitation of the forests as carried on by the 
Czechs, intent on rapid enrichment, involves the destruction of 
water-power.
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The Peace Delegation also explained how well suited the 
Hungarian mountain districts were for the building of great 
water reservoirs; such undertakings, however, are only econo
mic if the water be utilised not merely for the production of 
power, but also for irrigation and if the canals be used to 
some extent for shipping. Such schemes, moreover, could, only 
be realised if the mountainous districts and the plains belonged 
to the same State. The mountainous districts alone could not 
carry them out, and it is not the interest of the States which 
annexed these areas to initiate them, because the production 
of energy alone is very expensive and to some extent super
fluous. The Treaty of Trianon has thereby dealt a terrible 
blow to Hungarian economics, because Hungary's requirements 
of water-power could have been secured for ever, whereas 
her stocks of mineral energy will shortly be exhausted. But 
it also affects the economic interests of the whole of the con
tinent, because the saving of several million tons of coal yearly 
cannot be a m atter of indifference to Europe.

7. Industry

Before the war our industrial production constituted a 
considerable part of our national income. The Treaty of T ria
non not only arrested industrial development, not only caused 
irreparable losses through the alienation of the industrial un
dertakings in the territories given to foreign countries, but 
also brought about the decay of those left, owing to the lack 
of raw materials and the loss of markets.

The following figures show the principal losses:

Number of industrial
Pre-war Lost Left 0/0

undertakings . . . . 4.291 2.166 2.075 48.9
Horse power of motors . 798.049 395.361 402.688 50.5
Workmen employed 
Market value of pro

duction (in thousands

. 445.792 222.749 223.143 50.0

of crowns) . . . . 3.396 1.495.4 1.900.6 55.9

In the various branches of industry the losses were as 
follows: (The figures indicate the m arket value of the produc
tion in thousands of crowns) :

Iron and metal industry 
Machine industry . .
Stone and clay industry 
Wood and bone industry

Pre-war Lost 
501.763 274.655 
305.446 54.526
120.630 48.638
186.268 144.670

Left °/o 
255.108 50.7 
250.920 82.2 

71.992 59,7 
41.598 22.3
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Pre-war Lost Left o/o
Leather and bristle industry 78.139 33.044 45.095 57.8
Weaving industry . . 192.977 112.394 80.583 41.8
Clothing industry . . . 32.320 8.193 24.127 74.7
Paper industry . . . 49.542 37.983 11.559 23.4
Food industry . . . . 1,650.283 699.175 951.108 57.6
Chemical industry . . 230.564 104.608 126.556 54.9
Printing industry . . . 48.159 5.155 43.004 89.2

Estimated on the production value, on the average 47.1% 
was lost, the heaviest losses being in the wood industry and 
the next in the paper and weaving industries. The total value 
of the production amounted to 3.3 milliard gold crowns; 1.495.4 
millions were left to us, and thus our loss amounts to 1.900.6 
millions.

As regards Hungary's manufacturing industry the losses 
were as follows: Out of 4241 factories 2166 were taken, 2075
i. e, 48.9% were left. The losses in the chief categories were 
as follows, expressed in terms of the value produced:

Starch factories . . .
Preserve factories . .
Iron and steel factories 
Factories for flax goods 
Factories for hemp goods 
Factories for cotton goods 
Factories for woollen goods 
Oil refineries . . .
Cement factories . . .
Glass factories . . . .
Quarries, stone industry 
Leather factories . . .
Sawmills ..........................
Milling industry . . .
Sugar refineries . . .
Tobacco factories . .
Beer breweries . . .
Spirit distilleries . .
Match factories . . . .
Chemical works . . .

. . 60% 

. . 63% 

. . 60% 

. . 47%

. . 53% 

. . 73% 

. . 91% 

. . 47%

. . 39% 

. . 68% 

. . 95% 

. . 50% 
, . 89% 
. . 43% 
. . 56%
. , 53% 
. . 28% 
. . 52%
. . 56%
. . 64%

Certain branches of industry were entierly ruine, mainly 
those which lost their raw material owing to the mutilation 
of the country. And if we remember to what extent the var
ious branches of production depend upon each other the losses 
which the country suffered can hardly be estimated. The loss 
of the districts which formerly supplied the raw materials is
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all the more serious, since the new States endeavour to p re 
vent their exportation by heavy duties.

We must also consider the fact that the remaining indu
strial undertankings have been obliged to reduce their produc
tion as a consequence of the loss of markets. For example: 
sugar refining is only able to work up to 60% of its capacity, 
milling only to 30%, bdewing, preserving, and vegetable oil 
industries only to 12— 15%. Milling, one of the prides of H un
garian industrial life, has been especially weakened, owing to 
the loss of markets, and to the reduction of the quantities to 
be worked up. Our flour export in 1913 amounted to 256.9 
million gold crowns, whereas in 1926 the figure was only 69.8 
million crowns. Our sugar export amounted in 1913 to 68.9 
million crowns, in 1926 to 24 million crowns only.

The mutilation of Hungarian industry and the fact of its 
being deprived of many valuable raw materials is all the more 
serious since the marketing of our agricultural products be
comes increasingly difficult, a situation which will be full of 
danger when Russia re-appears in the European markets. This 
danger could only be averted by an increased production and 
by changes in the tendencies of production. The best anti
dote, however, would be a strong national industry.

8. Comm erce

One of the most characteristic consequences of the parti
tion of Hungary is the fact that the economic relation between 
Hungary and the Succession States, in spite of their depend
ence upon each other, are ampered by a thousand obstacles. 
The proposal of the Hungarian Peace Delegation that free trade 
should be allowed for a certain number of years between 
Hungary and the territories taken from her was rejected by 
the Allied and Associated Powers, as they believed that the 
former commercial relations would soon be revived and that, 
therefore, the production and commerce of Hungary were in 
no way endangered. Hungary was also promised that should 
she meet with difficulties incompatible with peaceful condi
tions, the Allied and Associated Powers would see that nego
tiations should be initiated by the League of Nations. Com
merce, however, met with obstacles so many and so great as 
regards import, export, and transit, that it vegetated rather 
than flourished, but nothing was done to remove these obsta
cles. Our commerce, which had enjoyed the advantages of free 
trade within the boundaries of the Dual Monarchy, as well 
those of a liberal trade policy, was crippled by the loss of 
two-thirds of the territory of the country and the annexation 
of these by hostile States. M arkets were lost, commercial
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activity was paralysed. Many firms found their occupation 
gone. The commerce of the capital, extending far towards 
East and West, languished. Many commercial undertankings 
of the capital whose sphere of activities lay in the alienated 
territories lost their raison d ’etre. The corn and flour trade, 
the wood trade, the wine trade, trade in agricultural machinery, 
newspapers etc. have lost a considerable part of their former 
markets. Many old firms have ceased to exist, and those 
which survived have been compelled to reduce their activities. 
The following table shows how many firms have definitely 
ceased to exist and how many have temporarily suspended 
their operations:

1921   407 and 3713,
1922   481 „ 4603,
1923   581 „ 5933,
1924   608 „ 5485.

As regards external trade, apart from the hostile attitude 
of the neighbouring States, the disintergration of the territory 
especially affects the structure of commerce. Many export 
articles have been partially  or entirely deprived of their m ark
ets, and many articles ceased to be exports, and even became 
imports. The trade balance became strongly adverse and it 
is to be feared that within the Trianon frontiers it will hardly 
be possible to improve the situation and show a favourable 
balance.

The country has suffered great losses in the field of fi
nancial undertakings. The total number of banking concerns 
and savings banks before the war was 4780; 2919 were lost 
and 1861 remained, i. e. 38.9%. The financial concerns have
lost 29.9% of their capital, and the savings banks 32.6% of
their deposits.

Insurance has lost 60% of its former sphere of action,

9. Com m unications
1. Railways. Hungary was one of the first States to intro

duce the system of steam locomotives. As early as in 1836 a 
law determined the main lines to be built, and the first rail
way was opened in 1846. In a few years the first main lines
were ready, including some important international railway 
lines. The State has been careful, in spite of the great expense 
involved, to connect by railway lines the centre of the country 
with the districts on the outskirts, which stood on a lower eco
nomic level. The idea was to promote the development of the
se districts, and the State was willing to spend largely with 
this end in view. The dismemberment of the country naturally



involved the loss of a considerable part of its ralway system, 
but whereas undertakings of other kinds are more or less in
dependent economic units, the network of railways of a country 
must be regarded as a single living organism, parts of which 
cannot be torn off without disturbing the functioning of the 
organism as a whole. The greed and appetite of our neigh
bours, however, was mainly concentrated upon railway lines 
and junctions. As was objected by Sônnino at the Peace Con
ference, hundreds of thousands of inhabitants were transferr
ed to alien rule merely to obtain certain railway line. In no 
other country is the network of railways such an organic unit 
as it was in pre-war Hungary where, apart from a few lines, 
Budapest was the natural centre of the whole system of com
munications. Therefore, in no other country could the destruc
tion of the network have had such a disorganising and disas
trous effect as in Hungary. Many flourishing junctions were 
ruined and became useless, because traffic was reduced to a 
minimum. Great junctions were barbarously separated from 
the territories upon which they depended, and the new frontier 
made it necessary to create a number of new railway stations. 
The former great junctions, such as Pozsony, Kassa, Nagyvá
rad, Arad, Temesvár, and Szabadka were in active commercial 
relations with Budapest, whereas it can hardly be imagined 
that these towns will ever establish similar relations with P ra 
gue or Bucharest.

But not only has a considerable part of the network of 
railways been taken from Hungary, she has also been de
prived of a great part of her rolling stock; this not only in
creased the disorganisation already caused, but imposed a 
heavy burden upon the country, since this material had to be 
replaced. Hungary was deprived of: 68.7% of her locomotives, 
73,8% of her passenger cars, 78.8% of her luggage vans and 
83% of her goods vans.

The international importance of the network of Hungarian 
railways has also greatly suffered. Budapest—Orsova—Con
stantinople, Budapest—Kassa—Berlin, Budapest—Vienna—P a
ris were lines which helped to bring Hungary into the system 
of international traffic; they have now been replaced to some 
extent by other international lines, and have thus lost their 
former importance.

The total length of the Hungarian railway lines before 
the war was 19.723 kilometers, out of which 11.359 kilometers 
were taken away, and thus only 8.364 kilometers were left, i. e. 
42.2%.

2. High roads. The loss in this category was also con
siderable. Out of a total of 43.629 kilometers 26.299 were 
taken from Hungary, and only 17.330, i. e. 39.7% left. The
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la tter include only 3163 kilometers of first class roads. Hence 
the loss was painful not only in respect of quantity, but also 
of quality since the best and most expensive roads were those 
made in the alienated territories. The country has also lost 
those territories which supplied the best material for road
making,

3. River navigation. The natural unity of Hungary found 
expression in her waterways, since nearly all her rivers be
longed to the system of the Danube, The Treaty of Trianon 
has greatly disturbed this natural unity. The Tisza for exam
ple, that Hungarian river par excellence, which rose in Hun
garian territory and flowed through Hungarian territory into 
the Danube, was cut off from Hungary in such a manner that 
neither its upper nor its lower reaches are any longer in this 
country. The upper courses of the rivers rising in the mount
ains of Transylvania are under foreign rule, an ominous fact 
in the event of inundations.

The figures relating to navigable waterways are the follow
ing:

pre-war Hungary . . . 6.011 kilometers,
lost ................................3.883
left ................................2.128
% .....................................  35.4

Out of the navigable waterways left only 1063 kilometers 
can be used by steamers,

Hungary suffers, however, not only from the disturbance 
of her river system, but also from the fact that the neighbour
ing States entirely neglect the waterways. From he point of 
view of Hungarian export trade the Drave and the Save were 
formerly of great importance. The Hungarian Government, by 
careful dredging, always kept the Drave in a navigable state, 
and boats could without difficulty get to Bares, and thence to 
Germany, Italy  and Switzerland, A t present this river is not 
navigable. On the Save our boats could get as far as Sisek, 
whence Fiume and the Adriatic could be reached, and Bosnia 
and Dalmatia victualled. A t present the Jugoslav Government 
prohibits transit trade and reserves the river for internal navi
gation only. And here we must mention another fact injurious 
to Hungarian interests. The Succession States, in defiance of 
the Peace Treaty, which declared the Danube and its affluents 
to be free rivers, reserve coastal trade exclusively for their 
own undertakings. A further impediment to navigation is the 
fact that formerly the Danube between Passau and Orsova 
flowed through the territory of a single State, the Dual Mon
archy, and that it now crosses four frontiers, involving four 
customs examinations with all their accompanying annoyances.
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10. Fium e

The Entente Powers declared it to be one of the funda
mental principles of the peace and of the economic order to 
be created that every State should as far as possible obtain an 
outlet to sea, the high road of the world's traffic. Nowhere 
could this principle have been more easily realised than in 
Hungary. Before the war Hungary spent huge sums in creat
ing and developing the harbour of Fiume and connecting it 
with the mother-country. The historic past also pleaded in 
favour of the retention of this port by Hungary. Up to 1540 
Hungary possessed a fleet in the Adriatic and at one time 
even competed with Venice in sea power. When Maria The
resa incorporated Fiume with Hungary energetic measures were 
taken to utilise the port. Expensive roads were made, and it 
became an axiom that Hungary must secure immediate con
tact whith the world's traffic on the sea. Lewis Kossuth also 
insisted on the importance of the sea to the nation. After 1867, 
when a constitutional Government had taken over the conduct 
of affairs, they considered the development of our only sea 
port as their main task. Hungarian maritime traffic was freed 
from the supremacy of the Austrian Lloyd, and the ,,Adria" 
sea navigation company was founded. The importance of Fiu
me gradually developed. A French writer said: ,,The moment 
is near when Fiume will rank among the first commercial 
ports and Hungary, possessing a marvellous network of rail
ways and a modernised system of river navigation, will no 
longer need an intermediary to introduce her to the world's 
markets". (Vautier, La Hongrie économique, Paris, 1893.) Un
fortunately, this prophecy has not been realised; it was frus
trated by the treaty of Trianon. Fiume at present is a Sleep
ing Beauty, Grass grows in the streets, the warehouses are 
empty, trade is dead.

The evil which Hungary suffered does not merely consist 
in having lost one port which brought her into contact with 
the world's markets, in the futility of the heavy pecuniary sacri
fices she made in the interests of Fiume, and in having been 
deprived of the valuable commercial relations so long main
tained before the war. It lies further in the fact that Hungary 
is debarred from all the advantages and educational value of 
sea-faring, and that under the present political conditions, 
when she is surrounded by hostile neighbours, and it is of 
vital importance for her to get into touch with the outer world 
through a sea-port, she cannot reach the coast, since the road 
to Fiume passes across Jugoslavia.

The Treaty of Trianon has deprived Hungary of all her 
ships, of her seaside places, and of all trade, industry and
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occupations connected with the sea. Before the war Hungary 
possessed 137 steamers and 412 sailing boats, with a tonnage 
of 147.906 and 1837 tons respectively.

11. Cities
Excessive is the loss of cities, the centres of economical 

and cultural forces. From 140 cities remained only 44. Hungary 
has lost Pozsony, Kassa, Nagyvárad, Arad, Temesvár etc., all 
cities of great cultural and economic significance, of Hungarian 
character.

12. R eparations
It is a paradox verging on brutality that Hungary who has 

been deprived of two-thirds of her territory and population, 
and has lost a considerable part of her natural resources, her 
industrial and other undertakings, should in addition be ob
liged to pay houry reparations, fortler was ordered to offer „all 
her resources" for these, to manufacture and supply all the 
m aterials necessary for the reconstruction of the Entente 
Powers, to supply timber and wood products, to hand over 
20% of her ships, and her railways and rolling stock in good 
condition; to supply coal to Jugoslavia, and food to Austria, 
her former ally. When a considerable part of her stock of 
cattle had been taken away, whereby Hungary became poorer 
and the Succession States richer, she was further obliged to 
supply cattle to these States, There is perhaps no other 
country that could have survived this fierce ordeal; the victors, 
far from attempting to help Hungary, whose very existence was 
threatened, seemed bent on completing her ruin.

Conclusion

In the above data I have endeavoured to express in fi
gures everything that may be expressed through the medium 
of statistics. But all this is but a part, perhaps even the small
est part, of the havoc wrought by the Treaty of Trianon, The 
injuries inflicted on the economics of a country cannot be 
scientifically established. The narrow scope of the present study 
does not allow me to give details, which would throw further 
light on certain losses suffered by the nation. Neither is it 
possible to dwell upon all those imponderabilia which impair 
the value of its economic work. The dark depression which 
weighs down the Hungarian soul hinders a full development of 
energies. We cannot express in figures the effects resulting 
from the reactions of the economic factors enumerated above. 
The deterioration of communications reacts unfavourably upon 
agriculture, the deterioration of the latter again prejudices
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traffic and so forth. The loss suffered by the nation is in fact 
much greater than can be inferred from the details given ab
ove, which represent the minimum as it were. Yet this mini
mum signifies an immense catastrophe for Hungarian econo
mics, and indirectly, for those of the whole of Central 
Europe.

By prolonged efforts, sufferings and sacrifices the Hun
garian nation has perhaps succeeded in averting the projected 
catastrophe. The conscience of the world has now awakened 
to the injustices inflicted upon the country; it realises that 
these must be repaired by a revision of the Treaty. We may 
hope perhaps that the Treaty of Trianon will be short-lived, 
and that the wounds of Hungarian economics will be healed.

CH APTER II.

R esponsab ilité de la  H ongrie pour la  guerre m ondiale
Introduction

L'exposé suivant n ’a pas le but d’exposer la question des 
responsabilités — dans sa totalité. Seulement quelques traits 
historiques et politiques importants pour juger le rôle de la 
Hongrie dans l’explosion de la guerre mondiale, soient ici sou
lignés.

Écoutons avant tout la théorie de M. Poincaré, quant à la 
question de la responsabilité.

„Jusqu’au moment où la guerre n’est pas déclarée“, — ex
pose M. Poincaré — ,,il est possible de conserver la paix; c'est 
l'Allemagne qui a déclaré la guerre à la Russie et à la France, 
c’est donc elle qui est responsable de la guerre.“ Bien que toute 
une série d'ouvrages (même français) ait éclairi cette question. 
M. Poincaré, comme le prouve son article dans Foreign Affairs 
(New York, Octobre 1925) ne se lasse pas de soutenir sa thèse. 
Cette thèse est un sophisme. Il n'y a que l'ensemble des faits 
antérieurs à la guerre ou, pour mieux dire, la philosophie de 
l'histoire, la logique de l'histoire qui peuvent conduire à la so
lution du problème. Dans la foule des dispositions contradic
toires; dans la foule des lettres, des dépêches, des notes fugi
tives, des bavardages légers, des falsifications, souvent une as
sertion contredit à l'autre, et la diplomatie est assez habile, 
quand elle est habile, pour contrebalancer une chose par une 
autre, surtout quand il s’agit d'une question aussi sérieuse que 
la guerre mondiale et son déclenchement.

Il est aussi notoire que les diplomates s'efforcent d'agir 
ainsi pour décharger leur nation de la responsabilité et pour
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contraindre l’autre partie à faire la déclaration de guerre. Dans 
le cas présent, pour lutter aux côtes de la France, une des con
ditions de l'Angleterre était que la guerre fut déclarée par 
l'Allemagne. Du reste, pour établir les responsabilités, il ne 
suffit pas de faire des investigations sur les derniers jours pré
cédant l'explosion, mais il faut étudier le cours des événéments, 
la ligne des développements, le sens, la logique de l'histoire. 
C 'est de ce point de vue que nous essayerons de faire quelque 
réflexion sur la responsabilité de la Hongrie dans la guerre 
mondiale.1

I. L e s  a n t é c e n d e n t s

1. Point d ’occupations territoriales

Nous demanderons donc à la logique de l'histoire une ré 
ponse à ladite question et à cette autre: quelles étaient, dans 
le passé, les aspirations de la Hongrie? La réponse est la sui
vante: les frontières de la Hongrie s'étendaient, sous ses grands 
rois, comme Louis le Grand d ’Anjou et M athias Corvin de Hu- 
nyad, jusqu'à la Baltique, à la Mer Noire et à l'Adriatique. 
Les noms de ces territoires, qui échurent plus tard  à l'Autriche, 
à la Turquie, etc., se trouvent encore inscrits dans le titre des 
rois hongrois et, par le serment du couronnement, ces derniers 
s’engagent à les récupérer. Mais il n 'y a pas d'homme d’État 
hongrois sérieux qui ait aspiré à ces territoires. C’était même 
un axiome de la politique hongroise que tout agrandissement, 
en augmentant le nombre des citoyen non-magyars, ne ferait 
qu affaiblir l ’État. Donc, la Hongrie n'avait pas d'aspirations 
territoriales; elle était une unité politique compacte; il n ’y avait 
pas de populations hongroises hors la Hongrie, et par consé
quent, il n ’y avait pas d ’irrédentisme hongrois.

Dans tout les conflits internationaux pendant la seconde 
moitié du XIX-me siècle, les hommes d'États hongrois repré
sentaient le principe de la paix, de la non-intervention, parce 
que la Hongrie n 'avait pas faim aux territoires d'autres.

La Hongrie n’avait pas des revendications territoriales; 
elle ne connaisait même pas l'idée de l'impérialisme et elle ne 
manifestait aucune aspiration qui fut contraire à la paix géné
rale. La Hongrie était un État neutre par nature et la seule 
parmi les nations qui ne voulut aucunement la guerre.

1 La responsabilité et culpabilité est exprimée dans les paragraphes 
suivants: §, 231. du traité de Versailles, §. 177. du traité de St, Germain, 
§. 161. du traité de Trianon,
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2. L’influence de la Hongrie sur la politique extérieure 
de la monarchie

Quant à la responsabilité de la Hongrie, il sera facile de 
démontrer que cette accusation n'a aucun fondement, et que 
le démembrement de ce vieux royaume est une des plus grandes 
injustices de l'histoire et une des fautes les plus graves de la 
diplomatie. La Hongrie n'était pas tout à fait indépendante et 
n'avait qu'une influence restreinte sur la politique extérieure 
de la monarchie dualiste. Mais celle ci n'avait pas, non plus, 
d ’aspirations dangereuses pour l'existence de la Serbie, tandis 
que la Serbie et sa protectrice, la Russie, nourissaient des pro
jets dangereux pour l’existence de la monarchie. Déjà au siècle 
passé, lors de la naissance du parti radical serbe, celui-ci dé
clare que le développement de la Serbie est incompatible avec 
l ’existence de l’Autriche-Hongrie. Puis, la monarchie et la Hon
grie sont deux individualités distinctes. Si la Hongrie avait une 
certaine ingérence dans la politique étrangère de la monarchie, 
cette ingérence n'était pas d'une caractère décisif et encore en 
usait-elle dans l'intêret de la paix.

La politique extérieure de la monarchie n 'était pas dirigée 
par des Hongrois. Ce n 'est que l'opinion des ennemis de notre 
pays. La Hongrie n'avait pas une influence correspondant au 
dualisme sur les affaires communes; ni dans la paix, ni durant 
la guerre mondiale. Le centre de la monarchie était Vienne: 
c’est là que le souverain avait sa résidence. Comment aurait 
— il été possible de faire de la politique contre les cercles de 
la cour, contre la foule des archiducs, contre la généralité, 
contre la diplomatie dirigée par Vienne, cet être nommé ,,Ball- 
platz”? Il faut aussi savoir, que les affaires étrangères n’ap 
partenaient pas à la compétence du parlement hongrois, mais 
à celle des délégations qui se réunissaient seulement une fois 
par an, Les ministres hongrois qui se rendirent à la capitale 
autrichienne, n'étaient pas au courant de la situation et ne con
naissaient point les intrigues qui s'y tramaient, ni les aspira- 
tions qui régnaient. Ils passaient, à Vienne, pour „distinguished 
foreigners”. En eût-il été autrement la monarchie ne serait 
certainement pas entrée en guerre.

L'influence minime de la Hongrie sur la politique extéri
eure de la monarchie est prouvé aussi par le fait que le mi
nistre président de la Hongrie luttait en vain pour la paix 
comme nous verrons toute suite,

3. L’annexion de la Bosnie-Herzégovine.
Comme l'annexion de la Bosnie-Herzégovine fut aussi con

sidérée comme une des antécendents de la guerre mondiale, 
il y a lieu de rappeler que toute l’opinion publique de la Hon-
H áborús felelősség 11
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grie et non seulement l'opposition, mais aussi le gros du parti 
gouvernemental s’étaient prononcés même contre la simple oc
cupation, Bien que tout le monde sache que l'agitation serbe 
fomentée contre la monarchie aurait continué même si l'occu
pation et l'annexion n'avaient pas eu lieu, il importe de faire 
ressortir que c'était surtout la Hongrie qui se trouvait dans un 
état d'effervescence presque révolutionnaire par suite de cette 
occupation malencontreuse, dont la mémoire suscite des senti
ments funestes dans le coeur de tout Hongrois. Il faut rappeler 
le récit du Baron Giessl (Zwei Jahrzehnte im Nahen Osten. 
Berlin 1927), que l'archiduc Francois Ferdinand lui disait, qu’il 
veut l'annexion surtout pour détruire le dualisme et pour insti
tuer le trialisme. Qui pense que ce programme pourrait être le 
voeu de la Hongrie? Cependant il faut aussi dire, quant à la 
base diplomatique et culturelle, que l'annexion, précédée par 
un travail de culture de trente ans, était tout à fait d'accord 
avec les conventions internationales. Les protestations contre 
l'annexion sont injustes et manquent de sérieux; maintes fois 
stipulée, cette annexion était légitime et conforme aux traitée 
existants. Le protocolle additionnel du traité de neutralité a l
lem and-austro-russe du 18 juin 1881, renouvelée en 1884 
et demeuré en vigneur jusqu'en 1887, porte en effet: ,,L 'A utri
che-Hongrie se réserve le droit d'annexer ces provinces au mo
ment où elle jugerait cette annexion utile". Dans la convention 
austro-russe du 8 mai 1897, il est dit: „La possession de la Bos
nie, de la Herzégovine et du sandjac de Novi-Bazar ne pourra 
faire l'objet d ’une discussion quelconque, le gouvernement de 
Sa M ajesté Impériale et Royale se réservant la faculté de sub
stituer, le moment venu, au titre actuel d'occupation et de droit 
de garnison celui d'annexion.” Dans l'accord de Buchlau des 
15 et 16 septembre 1908, il est dit que la Russie „consertira à 
l'annexion de la Bosnie et de l'Herzégovine." On voit que l'an 
nexion répondait à des stipulations prévues depuis longtemps. 
Même ce désir d'Iswolsky que l'annexion doit lui être notifiée 
avant d ’être exécutée, fut rempli; mais Iswolsky, absent de 
Paris, ne reçut la lettre d'Aehrenthal qu'après le fait accompli. 
Il est donc impossible de se servir de ce prétexte comme d'une 
cause de la guerre mondiale. Le marché de Buchlau fut respecté 
par l'Autriche, mais l’Angleterre s’opposait aux aspirations de 
la Russie par rapport à la liberté des Détroits, car la situation 
dans les Indes ne perm ettait pas a l’Angleterre de consentir 
à une action contre le chef du mohamédanisme, le Sultan. Is- 
volsky ne fut pas trompé par l’Autriche, mais réfusé par la 
France et l’Angleterre (E. von Steinitz: Iswolsky und die Be
sprechungen in Buchlau. Die Kriegsschuldfrage. Vol. V. Berlin 
1927. Pag. 1151.).

Après cela, vaut-il encore la peine de perdre son temps
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à  la folle insinuation que la monarchie exécutait l'annexion dans 
le seul but d humilier la Serbie et de la pousser à la guerre ou 
de l'éliminer comme ça dit Poincaré?

On a arraché à la Turquie la Bosnie et ce n'est pas la T ur
quie qui pleure, — dit Morhardt — mais la Serbie. Pourquoi? 
Parce que la Russie n 'est pas encore prête pour présenter sa 
note à l'Autriche-Hongrie. La question serbe est devenue — 
dit Musulin — une question russe. La Russie est parvenue, par 
toutes sortes de manoeuvres, à acquérir en Serbie une influence 
incompatible avec les intérêts de l’Autriche-Hongrie de la part 
d ’une puissance, située loin de la Save et n’y ayant pas des 
intérêts de voisinage. La diplomatie de l'Autriche-Hongrie avait 
toléré cette influence, ce qui revenait à une faiblesse et finit 
par devenir une des causes de la guerre mondiale. A Peters- 
bourg on fabriquait des plans et des armes contre la monarchie 
[Musulin: Das Haus am Ballplatz. Munich 1924. Pag. 75), le 
ministre de Russie avait son domicile au Ministère des Affaires 
étrangères à Belgrade et même ses excursion les plus innocen
tes servaient la propagande contre la monarchie (Ibid. Pag.121.).

Et si l'écrivain serbe, Stanojévitch, parle toujours du mé
contentement des Serbes, Croates et Slovènes et considère ces 
peuples comme une unité, il faut lui opposer le témoignage de 
M. Musulin, lui-même Slave du Sud, Croate. Il est remarquable, 
avait dit ce dernier, quelle fidélité et quelle compréhension les 
Slovènes et les Croates témoignèrent pour les intérêts de la 
monarchie en saluant l'annexion avec enthousiasme (Ibid. 
Pag. 17.).

Nous avons dit que notre opinion publique était contre 
l'occupation de la Bosnie-Herzégovine, Mais la Hongrie n'avait 
pas assez d'ascendant sur la politique de Vienne pour empêcher 
la  réalisation de ce dessein.

4. Les nationalités.

Passons maintenant à l’examen des revendication, des 
plaintes de nos nationalités. Bien que la politique traditionelle de 
Vienne s'employait à faire haïr les Hongrois par les nationalités 
habitant notre pays, les Hongrois ne sentaient jamais de la haine 
contre ces dernières. Cela ne répond pas au noble caractère de 
notre peuple, ni peut-être à la fierté de la race hongroise. Les 
Serbes, persécutés par les Turcs, avaient trouvé une seconde 
patrie en Hongrie; ils jouissaient de larges privilèges, ils domi
naient, dans beaucoup de villes, le commerce et s'enrichissaient: 
aujourd’hui encore il existe de ces familles enrichies. A la 
Croatie, le grand homme d'É tat hongrois, François Deák avait 
accordé une telle indépendance que Gladstone pensait intro

ll*
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duire ce système en Irlande. En Transylvanie, les Roumains 
s'étaient multipliés et enrichis; leurs banques poursuivaient une 
politique nettement nationaliste. ,,Auf zahlreichen Reisen in 
Siebenbürgen" — raconte le Croat Musulin — „habe ich per
sönlich mir die Ansicht gebildet, daß das rumänische Element 
doch keineswegs bedrückte Existens führe. Rumänische Schul
en überall, rumänische Strassentafeln, ein, wenigstens dem 
äusseren Anschein nach freier Gebrauch der rumänischen 
Sprache; gewiß kein ungarisches Polen. Der wirtschaftliche 
Aufschwung, die beispiellose Volksvermehrung der ungarlän
dischen Rumänen, mehr aber noch die Tatsache, daß es einen 
rumänischen Irredentismus nicht gab, ja, daß der Siebenbür
ger Rumäne auf seine, oft in erbärmlichen Verhältnissen leben
den Stammesgenossen im Königreiche geradezu herabsah, 
sprechen dafür." (Musulin op. cit. Pag. 57.)

Après le compromis de 1867, la loi de 1868 conférait aux 
nationalités les mêmes droits civils et politiques qu'aux Hon
grois. La majorité sobre, inaccessible aux excitations des agi
tateurs, ne se plaignait point. Elle était contente de vivre dans 
un pays libre, à régime parlementaire, tandis que presque par
tout au continent, en Autriche, en Allemagne, en France, dans 
les petites principautés de l'Italie — sans parler de la Russie 
et de la Turquie — régnait un système autocratique. Les 
nationalités possédaient des écoles normales, des gymnases, des 
églises, une littérature. Aux Universités hongroises, on ensai- 
gnait toujours la langue roumaine et les langues slave ou alle
mande. Dans les ministères, il y avait des conseillers spéciaux 
pour les intérêts des nationalités. Il y avait un ministre pour 
Croatie. Dans l’armée, dans l'administration, dans la magistra
ture, dans l'école, on employait de hauts fonctionnaires appar
tenant aux nationalités. Et leur nombre aurait peut-être été 
plus grand encore, si le fanatisme de quelques-uns n 'eut 
pas été dangereux pour l'État. En général, l'harmonie régnait 
entre les nationalités et la population hongroise. Dans ma cir
conscription électorale où il y avait beaucoup de Roumains, 
ces derniers et les Hongrois vivaient ensemble en un accord 
parfait. Lorsque le comte Apponyi, décrié l'ennemi des natio
nalités par les agitateurs nationalistes, fut nommé ministre des 
Cultes et de l'Instruction publique, une de ses prémières dis
positions fut de faire construire une splendide église aux 
Roumains à Nagybánya. Aussi les nationalités hongroises ne 
tendaient-elles pas en général vers une séparation, et un des 
chefs du parti slovaque, le premier ministre slovaque, Srobar, 
disait encore en 1906: ,,en tout cas, l’unité des pays de la cou
ronne de Saint Étienne doit être conservé." (Szviezsényi: 
Hogyan veszett el a Felvidék? Budapest, 1921. Pag. 20.) A 
la guerre les soldats des nationalités de la Hongrie ne com-
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m irent pas de trahisons comme les Tchèques et, avec peu 
d'exceptions, ils restaient fidèles à leur drapeau.

Il faut encore noter que de même que les agitateurs ont 
faussé la vraie situation des nationalités, ils ont aussi faussé 
les données sur le nombre des habitants appartenant aux 
nationalités. A la conférence de paix on n'a pas controllé ces 
nombres.

Certainement, il y avait des plaintes. Où est-ce qu'il n'y 
en a pas? Mais ces plaintes étaient généralement aussi celles 
des Hongrois. Si l'administration commettait des fautes, des 
bévues, des injustices, ces fautes, ces bévues, ces injustices 
étaient aussi bien commises à l’égard des Hongrois qu'à l'égard 
des nationalités. Les égarements étaient individuelles et la 
responsibilité ne pèse pas sur la nation. Le gouvernement 
hongrois accordait beaucoup de privilèges aux nationalités — 
qui envoyaient toujours des députés gouvernementaux au P a r
lement — en face des paysans hongrois qui nommaient beau
coup de représentants de l'opposition du parti Kossuth. Chez 
les Serbes de la Hongrie nascit la littérature serbe, entre les 
Roumains et les Slovaques de la Hongrie naissaient leurs agita
teurs qui naissaient aux universités hongroises. En Transyl
vanie, le census était plus petit qu'en Hongrie. Même au sujet 
de la hygiène, l'É tat a fait beaucoup plus pour les nationalités 
que pour sa propre race (V . Buday: La Hongrie après le 
traité  de Trianon, Paris, 1922. Pag. 76.). On accordait aux 
comitats nationalistes des bénéfices, des écoles, des splendides 
édifices scolaires, des chemins de fer et, pour leur plaire, on 
négligait même les contrées hongroises. Et si on a fait le pro
cès à quelques espions, à quelques traîres, à des forgeurs 
d 'attentats et de complots, ce n’était plus que naturel! Et qui 
ose accuser la Hongrie d'autrefois quand on voit les brutalités 
des états successurs contre les hongrois, les iniquités affli
gées aux minorités! Il faut rem arquer que même en Autriche 
les nationalités n'étaient pas centrifugales ,(Zentrifugale S trö
mungen hinaus zu den konationalen Staaten über die Grenzen 
hat es bei den Völkern der Monarchie in dem Grade, wie 
behauptet wird, in W ahrheit nicht gegeben" [Wieser: O ester
reichs Ende. Pag. 17 und 48—49,).

Même au Congrès de Lausanne (1916), les émigrés natio
nalistes ne demandèrent que l’autonomie. Ce ri étaient pas 
d ’habitants de Hongrie appartenant aux nationalités qui vou
laient le démembrement, mais des étrangers: Masaryk, Benes, 
Take Jonescu, Denis, Seaton Watson, etc., et leur première 
certe de la Hongrie mutilée avait paru dans la Rewiew of R e
views, dirigée par Henry Wickham Steed. Le programme dé
taillé du morcellement de la Hongrie fut déjà communiqué en
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avril 1915 au gouvernement anglais. Proposé et appuyé p a r  
M asaryk et consorts, ce programme servit, plus tard, de base 
au ,.traité" de Trianon. Les nationalités hongroises n’y avaient 
aucune part.

Prenons une fois encore la loi des nationalités de 1868. 
Déjà le titre de la loi nous montre sa destination: „Égalité des 
droits des nationalités. §. 1. Chaque citoyen de la patrie, à  
quelle nationalité même il appartient, est un membre de l'in
divisible et unique nation hongroise. §. 21. Les fonctionnaires 
communales dans leur communication avec les habitants des 
communes doivent se servir de la langue des habitants. §. 26. 
Comme c-était jusqu’ici le droit de chaque citoyen, des com
munes et des confessions, à quelle nationalité ils appartiennent, 
dorénavant ils auront le droit d'ériger des écoles élémentaires,, 
secondaires et supérieures. La Hongrie a aussi reconmues les 
églises comme nationales; de l'église nommée orientale elle 
faisait église orientale serbe et église orientale roumaine; de 
l ’église nommée grecque catholique elle faisait église grecque 
catholique serbe et roumaine. De cette manière la Hongrie a 
nationalisé les églises. Par cela indirectement aux nationalités 
fut donné le caractère de droit publique, bien que la loi 
des nationalités ne voulait pas donner aux nationalités un 
caractère de droit publique. Et quand les agitateurs se plai
gnaient que la loi des nationalités ne fut pas tout-à-fait 
réalisée, ce sont partout les agitateurs, qui l'ont fait impossi
ble. La loi fut créée pour des citoyens fidèles, pas pour des 
ennemis.

Les grands hommes d 'É tat de la Hongrie, presque sans 
exception, Széchenyi, Kossuth, Eötvös, Deák, Tisza furent 
amis d'une conciliation et coopération avec les nationalités. 
Quelle noblesse caractérisait les hommes d'État hongrois ce 
montre un discours parlementaire de François Deák qui s'oppo
sait à la subvention du théâtre national hongrois avec la moti
vation qu’alors aussi les nationalités pourraient aspirer à une 
subvention. Même au courant de la guerre mondiale Tisza 
avait des négotiations avec les chefs du parti roumain qui 
acceptaient avec beaucoup de bonne volonté ses propositions. 
Même dans son discours du 22 octobre 1918 il dit que les re 
vendications des croates doivent être accepté avec loyalité, qu’iL 
faut comprendre la parole de l’époque.

Tous ces faits montrent qu'il n ’y avait pas dans la poli
tique de la Hongrie une tendance hostile, aggressive envers 
les nationalités. Mais l’histoire, la configuration territoriale, le 
nombre, la culture, le haut sens politique, l'orientation occiden
tale, tous ces moments justifiaient la supériorité de la race 
hongroise, qui construit sur ce terrain toujours envahies des-
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foules barbares, dont ni un réussissait, un édifice politique 
de solidité, un état durable, avec l'orientation d ’occident, 
qui donnait à cet état le nom, l'histoire, les moeurs, le sys
tème juridique et politique de liberté et d ’égalité, un con- 
stitutionalisme dans les ténèbres du moyen age, un constitu- 
tionalisme égal à celui d'Angleterre. On rappela toujours que 
la Hongrie était le bastion de la civilisation contre les Turcs. 
C'est vrai, bien que dans ce travail ont partagés aussi autres nati
ons. Mais la Hongrie a aussi la grande mérite d'avoir luttée 
pour la liberté politique dans l’intérêt des peuples, pour le 
système constitutionnel et parlementaire. Elle a contraint l'A u
triche absolutiste de donner aussi à l'Autriche une constitu
tion. La Hongrie lutta contre le militarisme, contre l'absolu
tisme. La Hongrie lutta pour la liberté de la presse. Les fils 
de la Hongrie luttaient partout, où il était nécessaire de dé
fendre la liberté, en Amérique, en Italie, en Polognes etc.

5. La politique commerciale

Cette assertion que l'attitude prise par la monarchie, et 
surtout par le parti agraire de la Hongrie, était préjudiciable 
aux intérêts commerciaux de la Serbie, est presque ridicule. 
Ridicule si on se rappelle les mots de M. Ristitch, fondateur 
du parti radical serbe, et d ’après lesquels la Serbie ne devait 
se rapprocher économiquement de la monarchie, même au 
risque d'encourir de ce chef des pertes. Naturellement, la mon
archie était tenue, comme tout pays agricole, de préserver son 
bétail des dangers d'une épizootie. Il fut proposé d’installer 
à la frontière une station de quarantaine, mais la Serbie refusa 
tout simplement, pour avoir un prétexte de se plaindre de la 
monarchie. Et que deviendrait du monde si chaque querelle 
douanière aboutisserait à une guerre mondiale.

Il faut souligner, que la guerre douanière entre la Serbie 
et la monarchie, fut provoquée par le boycot que la Serbie 
employait envers toute importation de la monarchie. Il ne faut 
pas oublier que c’était le temps de l'accession de la dynastie 
Karagyorgyevitch, qui était ennemi de la monarchie. Et la 
monarchie offrait plusieurs fois des discussions, la Serbie 
refusa. Il faut aussi remarquer, qu'en général, la Hongrie 
était agraire comme la Serbie, celle là ne pouvait offrir de ré 
compensations à la Hongrie. Les récompensations regardaient 
toujours des articles de l'industrie à l'avantage de l'Autriche. 
Et en vérité, les différences et difficultés étaient plus grands 
quant aux oeuvres de Skoda (Autriche) comme en regard des 
porcs qui furent importé par la Croatie en Autriche comme 
contre bande tolérée. Il faut enfin rappeler, que la Hongrie, 
bien qu'elle souffrait beaucoup de la concurrence des États-
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Unis, n ’était jamais amie de la prohibition, cela étaient plutôt 
les agrariens de l'Autriche. Le livre bleu de la Serbe ne men
tionne pas les tarifs comme cause de la guerre (Voir Ludwig: 
The case of Hungary’s war guilt. North American Review, 
September—November 1916. Pag. 490,).

Quant aux débouchés maritimes et à l'accès à la mer, il 
suffit de lire les télégrammes du Ministère des Affairs étran
gères de l'Autriche-Hongrie au ministre à Belgrade (8 novem
bre 1912) et à l’ambassadeur à Londres (15 décembre 1912), 
pour se convaincre que la monarchie avait témoigné une a tt i
tude des plus conciliantes en ce qui concernait les revendica
tions légitimes de la Serbie, mais celle-ci aspirait avant tout 
à des acquisitions territoriales. Mais ces acquisitions furent 
contrarié non seulement de la part de l’Autriche, mais aussi 
de la part de l'Italie qui fut pourtant dans la guerre mondiale 
alliée de la Serbie. (!)

On ne saurait que dire la même chose à propos de l'agi
tation contre la Hongrie lors de l’introduction de la langue 
hongroise dans l'administration des chemins de fer de Croa
tie etc.

II. L ’ é r u p t i o n  d e  i a  g u e r r e  m o n d i a l e

1. Le meurtre de Sarajevo

Le meurtre de Sarajevo fit perdre la vie à un adversaire 
de la Hongrie. C’est un phénomène très triste et très excep
tionnel que l’héritier du trône de Saint Étienne était un ennemi 
enragé de son peuple. Le héritier n avait pas de sympathies 
pour la nation hongroise, il n'aimait pas sa langue, il ne per
m ettait pas dans sa présence de la parler et il haïssait ses in
stitutions politiques et sa constitution ancienne. Il n ’avait pas 
de relations avec les hommes politiques hongrois, il ne visitait 
pas le pays, et son programme trialiste signifiait la destruction 
du royaume de Saint Étienne. Il se servit souvent des ex
pressions offensives envers la Hongrie, comme s'il avait le 
dessein de provoquer la nation.

„Chaque siècle" — disait-il — „il faut une fois „ein
marschieren" (occupation militaire) en Hongrie." Il expliquait 
à son ami, l'em pereur d'Allemagne qu'il n'y a plus que 2 1/2 
millions hongrois (!). Selon lui la Hongrie fut tyrannisée par 
quelques familles féodales.

Sa mort ne devait donc pas plonger la Hongrie dans un 
deuil profond; c'était seulement le sentiment humain général 
contre un crime brutal et le péril de l'agitation panserbe me
naçant en premieur lieu la Hongrie qui devaient déterminer la
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ligne de la politique hongroise. Cependant, cette ligne ne con
duisait pas à la guerre, mais la fixation des sphères politiques 
dans les Balkans. Par conséquent, la Hongrie n 'était pas trop 
intéressé à une punition des assassins, en aucun cas, elle n 'aurait 
voulu être entraînée à cause d’elle dans une guerre formidable 
et menaçant on existence.

2. La responsabilité de la Hongrie

Le 1er juillet 1914, Comte Étienne Tisza écrit à Sa M ajesté 
François-Joseph: ,,Ce n'est qu'après mon audience que j'eus 
l ’occasion de parler au comte Berchtold et de prendre connais
sance de cet avis sien qu’il faudrait saisir l'occasion du for
fait de Sarajevo pour régler notre compte avec la Serbie. Je 
n 'ai pas caché au comte Berchtold que je considérerais cela 
pour une faute fatale et n'en partagerais aucunement la respon
sabilité . . .  Ce serait nous mettre dans la pire posture imagi
nable: nous passerions aux yeux de tout le monde pour des per
turbateurs de la paix et déchaînerions une grande guerre au 
milieu des circonstances les plus défavorables."

Dans le conseil des ministres, tenu le 7 juillet, le comte 
Tisza déclarait qu’il s'opposerait à toute mesure militaire, si 
celle-ci n ’était précédée d'une action diplomatique. ,,Nous 
devons d'abord formuler nos exigences et seulement en cas 
de refus adresser un ultimatum à la Serbie." Dans son rapport 
adressé, le 8 juillet, à Sa Majesté, Tisza précise de nouveau 
ses idées. Il refuse de participer à la responsabilité d'une 
agression, et propose d'offrir à la Serbie la possibilité d'éviter 
la guerre au prix d'une défaite diplomatique. La note envoyée 
à la Serbie doit être catégorique, mais pas menaçante. En cas 
d'une réponse insuffisante, on recourra à l'ultimatum. Au 
conseil des ministres, du 19 juillet, Tisza exige qu'il soit énoncé 
que l'action contre la Serbie devra exclure toute acquisition 
territoriale, et sa proposition est acceptée à l'unanimité.

Lorsque l'ultimatum à la Serbie est notifié à la Chambre 
Hongroise, Tisza déclare qu'il cherche la paix et qu'il espère 
qu’il sera possible d’éviter la guerre, la monarchie ne de
m andant à la Serbie que l'accomplissement des devoirs décou
lant du rapport de voisinage.

Et après l'explosion de la guerre, le 30 août, Tisza écrit 
au baron Burián, alors ministre près la personne du mon- 
arche: ,,Je voudrais agir en faveur de la conclusion d'une 
paix immédiate et gagner les Allemands pour des conditions 
modérées . . . J ’attacherais de l'importance à pouvoir proposer 
aux Français et aux Russes une paix honorable , .

En décembre 1915, Tisza supplie François-Joseph d entre-
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prendre une action en vue de la paix, l'espoir d'une victoire 
décisive ayant disparu.

Le 13 décembre 1916 Tisza fait un discours au Parlam ent 
où il déclare que l'Autriche-Hongrie doit prendre l’initiative 
des pourparlers de la paix.

Au conseil tenu au Grand-Q uartier allemand, Tisza pro
teste de la façon la plus énergique contre la guerre sous- 
marine et il ne cède qu’a la pression morale des chefs: Hin- 
denburg Ludendorff, Tirpitz, qui menacent d'abdiquer, et à 
cette déclaration de l'empereur d'Allemagne que l'intervention 
des États-Unis était chose décidée. Et encore Tisza ne se s'y 
résigne-il qu'à condition que le gouvernement allemand s'ob
ligera à chercher une paix honorable même au prix de con
cessions territoriales.

Dans son grand discours du 22 octobre 1918 au parlement 
Tisza disait: „Jusqu’au dernier moment je combattait tout ce 
qui fait nécessaire la solution militaire. J 'a i demandé des ga
ranties pour démontrer que la guerre est une guerre defensive."

L’antagonisme de Tisza contre la guerre est de nouveau 
constaté par M. Giessl, qui raconte dans ses mémoires, qu'au 
commencement de juillet, le ministre Berchtold se demandait 
de persuader Tisza. Tisza répondit dans un ton aigri: Il faut 
éviter tout ce qui pourrait offendre la souveraineté de la Serbie 
et ce qui pourrait exciter la guerre. Mais quand on veut cela, 
alors le roi doit chercher un autre ministre.

Le croate Ljuba Babies, avant la guerre membre du par
lement hongrois, raconte dans la revue croate „Knjízsevniki" 
(septembre 1928, reproduit par Budapesti Hirlap, 1928 octobre 
8), qu'il avait une conversation avec le comte Tisza. Tisza  
disait qu'il opposait la guerre et la procédure suivie envers 
la Serbie et les tendances de l'occupation et annexation de la  
Serbie. ,,La monarchie n'a pas besoin de plus de Slaves", 
disait-il, „elle a assez de peine avec vous qui vivent déjà dans 
la monarchie."

En connaissance de ces faits, est — il encore nécessaire 
de réfuter la calomnie que la Hongrie dont le représentant 
s’opposait à la guerre, en était responsable?

L'aversion contre la guerre se montre aussi dans le fait 
que le ministre commun des Affaires étrangères, comte Berch
told, chercha à agir sur le comte Tisza, m inistre-président 
de Hongrie, en l’assurant de la certitude du secours allemand 
comme le comte Tisza craint que l’Allemagne ne se sépare de 
la monarchie et ne se joigne à la Russie, comme il en avait été 
question. Selon la déclaration du professeur Kern, le comte 
Berchtold avait donné à notre ambassadeur à Berlin l'instruc
tion expresse d'orienter le cours des pourparlers avec 1 empe
reur Guillaume II, de manière qu'il fut possible de démontrer



à l'empereur-roi François-Joseph et à Tisza que l'Allemagne 
était responsable de l'initiative à prendre contre la Serbie.

Sur la Hongrie ne pèse aucune parcelle de responsabilité; 
elle n’est entachée d’aucune ombre de culpabilité. L 'amiral 
Troubridge avait eu raison de dire dans son discours prononcé 
à une société savante de Londres: „La Hongrie était le seul 
pays continental qui ne nourrissait, même de la façon la plus 
secrète, l’idée d ’une guerre quelconque.”
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III. L e s  v r a i s  c o u p a b l e s

Si l'on veut savoir où il faut chercher la responsabilité et 
la culpabilité, on n 'a qu'à lire les passages suivants empruntés 
à toute une foule de déclarations officielles.

En 1884, le ministre des Affaires étrangères de Russie, 
Giers (Kriegsschuldfrage I-e année. No. 4. Pag. 79.) disait à 
Skiernewicze: Nous acceptons, quoique avec douleur, qu'en 
considération de la nature des choses, le nouveau royaume 
(la Serbie) cherche et trouve son appui auprès de l'Autriche; 
et, une autre fois: ,,Les Karagéorgievitch ne pourront jamais 
compter sur l'aide du gouvernement russe.” Mais ces déclara
tions sont oubliées en peu de temps et la Russie tend à la 
destruction de la monarchie.

Le 22 septembre (5 octobre 1908) Isvolsky  dit à Vesnitch: 
,,En 1878, l'Autriche, avec ses alliés à Berlin, a conduit la 
Russie au banc des accusés; actuellement, c'est nous qui y 
conduirons l’Autriche” (Lazard . A la source du mensonge).

A la fin de 1912, Hartwig, (Extrait d ’une lettre de 
George Louis à Poincaré, le 18 novembre 1912, Kriegsschuld
frage. Mars 1925. Pag. 155.), ministre de Russie à Belgrade dit 
à un de ses collègues: ,,Le compte avec la Turquie est réglé, 
maintenant c'est le tour de l’Autriche.”

Le 6 mai 1913 Sasonoff, ministre des Affaires étrangères 
de Russie, écrit une lettre personnelle au ministre russe à 
Belgrade, Hartwig, ou il dit, entre autres choses: ,,La Serbie 
n 'a encore parcouru que la première étape de sa marche his
torique et, pour en atteindre le but final, il lui reste encore 
à engager une terrible lutte qui pourra mettre en question son 
existence. La ,,terre promise” de la Serbie se trouve dans le 
territoire de l'Autriche actuelle . , . ”

Une semaine plus tard  le ministre de Serbie a Peters- 
bourg écrit: ,,Sazonoff has again told me that we must work 
for a future time as we shall get a great deal of territory from 
Austria-Hungary” — En décembre 1912 ,,Sazonoff has assured 
the Serbian representatives that after Serbia's great successes 
he had confidence in her strength and believed she would deal
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A ustria a shattering blow” (Current History 1928. Sept. Pag. 
984.).

Le 22 juillet 1914, au diner de gala donné en honneur de 
M. Poincaré, Anastasie, épouse du grand duc Nicolas Nicolaie- 
vitch, fille du roi de Montenegro, s’écrie: ,,La guerre éclatera 
vers la fin de ce m ois. . .  Il ne restera rien de l’Autriche- 
Hongrie.”

Le 25 juillet 1914, le ministre russe de la guerre déclaire 
ouvertment: ,,Cette fois nous marcherons.” (Kriegsschuldfrage. 
December 1924. Pag. 543.)

Une autre fois, Isvolsky  déclare que la Serbie doit étre 
dédommagée aux dépens de l'Autriche-Hongrie.

Après la signature du traité de Bucarest, en 1913, M. 
Pashitch dit, au sortir de la salle de conférence, en frappant 
sur l'épaule de M. Politis délégué de la Grèce: ,,La première 
manche est gagnée; maintenant il faut préparer la seconde 
contre l’Autriche,” (Boghitchevitch: Kriegsursachen, Pag. 165.).

Le 2 février 1914 Pachitch réclame, dans une conversation 
avec le Tsar, les territoires croates et Slovènes de l’Autriche- 
Hongrie, Et Pokrowski (Kriegsschuldfrage, 1925 Mars. Pag. 
168.) raconte que déjà au printemps de 1914, la Russie envi
sageait le démembrement de la monarchie et prenait conseil, là- 
dessus, de la France.

L'article 5 de la convention militaire russo-bulgare du dé
cembre 1909 porte: ,,En considération du fait que la réalisa
tion de l’idéal des peuples slaves dans la péninsule balkanique, 
qui tient tant au coeur de la Russie, ne peut être rendu possi
ble que par une issue favorable d ’une guerre de la Russie avec 
l'Allemagne et l’Autriche-Hongrie,” (Crown Prince Wilhelm: Ich 
suche die W ahrheit. Pag. 318.)

En mars 1912, la Russie déclare qu' ,,une mobilisation 
revient à l'ordre de commencer la guerre contre l'Autriche- 
Hongrie.” — De même année le prince Alexandre  de Serbie 
et Milavanovitch confirment à Boghitchevitch, qu’il s’agit d'une 
alliance dirigée contre Vienne et que „les aspirations de la 
Serbie en l'Autriche-Hongrie vont prochainement se réaliser.” 
(Fabre Luce: La victoire, Pag. 96.) — En novembre 1912 dit 
au chargé d'affaires roumain à Belgrade, que la Roumanie doit 
chercher une autre orientation, car à la dismembration pro
chaine de l'Autriche-Hongrie elle peut recevoir la T ransyl
vanie (Uebersberger: Poincaré und das österreichs-ungarische 
Ultimatum. Pester Lloyd, 4 mars 1928.)

Le 18 juillet 1913 Delcassé écrit: „Le peuple roumain a 
maintenant ses yeux fixés sur la Transylvanie."

Sassonov va avec Bratianu et Diamandi a Brassó (Tran
sylvanie) et montre à eux le pays qu’est le pays de pro-
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messede la Roumanie (Diamandi: Revue des deux mondes. 
Janvier 1928.).

La Serbie ordonne la mobilisation trois heures avant dé- 
livrence de sa réponse à l'ultimatum, lorsque dans la mon
archie pas un soldat a quitté sa place, lorsque la monarchie 
ésperait l'arrangem ent paisible et personne ne pensait à une 
guerre mondiale. Donc la Serbie voulait que sa réponse doit 
insuffisante.

L’absurdité d'une responsabilité hongroise ou même 
autrichienne apparait nettement si nous nous rappelons qu’à 
propos de la conclusion du traité d'alliance balkanique, M. 
Poincaré disait déjà: ,,Ce traité contient en germe non seule
ment une guerre contre la Turquie, mais une guerre contre 
l'A utriche” et qu'à la conférence de Bucarest, le délégué de 
la Serbie, M. Spalaikoviich, exposait carrément la politique du 
démembrement de l’Autriche-Hongrie.” ,,De la guerre balka
nique est sortie la guerre actuelle” dit Georges Louis. (Car
nets d'un ambassadeur. L'Europe 1924. novembre Pag. 278.)

Il faut rappeler aussi l’activité propagandiste contre la 
monarchie dans les années avant la guerre mondiale. La pro
pagande orthodoxe se jetait sur la Galicie et l’Hongrie; elle 
avait tout-a-fait un caractère politique. La Galicie est un pays 
russe, disaient les Russes. (Kriegsschuldfrage 1925. mars. Pag. 
167.) De même faisait l’Italie une propagande contre la mon
archie. Une armée d ’espions fut dirigée contre la monarchie 
et les préparations de guerre contre la monarchie ne cessaient 
pas. (General Urbanski: Mein Beitrag zur Kriegsschuldfrage. 
Kriegsschuldfrage. 1926. février. Pag. 80.)

Dans l’essai mentionné paru dans Foreign Affairs, M. Poin
care nous régale une fois de plus de cette assertion ridicule 
que l'assassinat du prince-héritier ne servait que de prétexte 
à la monarchie pour éliminer la Serbie comme facteur poli
tique. Les passages que nous venons de citer donnent une ré 
ponse éloquente à cette accusation. D 'autre part, l'intervalle 
d ’un mois qu'il y eut entre la mort de François-Ferdinand et 
la décision prise par la monarchie, prouve assez la désorienta
tion totale et le manque de l'énergie de notre diplomatie.

Écoutons plutôt la voix des faits. La Serbie aspirait à des 
territoires appartenant à l’Autriche-Hongrie; la Russie aspirait 
aux Détroits et à Constantinople; la France aspirait à l'Alsace- 
Lorraine; l'Angleterre aspirait au monopole commercial du 
monde, menacé par le développement rapide de l ’Allemagne. 
A quoi aspirait la Hongrie? A rien. Et l'Autriche? A rien. Et 
l'Allemagne? A rien. Voyons maintenant ou en étions-nous 
avec les alliances politiques. La Serbie savait qu'elle pouvait 
compter sur la Russie et sur autres. Urbanski: „Jeder Serbe 
ohne Ausnahme des Standes lebte in der festen Ueberzeugung,
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daß die serbischen Aspirationen bei einer Reihe europäischer 
Staaten auf Unterstützung rechnen können.” (Die Kriegsschuld
frage. 1926. Pag. 76.) Même nos alliés, les allemands, encoura- 
gaient les Roumains, les Serbes, les Italiens pour formuler des 
aspirations envers la monarchie,

La Russie savait qu’elle pouvait compter sur la France. 
La France savait qu’elle peut compter sur l'Angleterre. La 
Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne n-étaient point du tout sures 
de l'assistance de l'Italie, ni de l’assistance de la Roumaine. 
Pour détruire la monarchie, on conclut l ’alliance balkanique, et 
pour l'humilier, on assassina son héritier du trône, tout cela 
avec l’approbation de la Russie tsariste. Où doit-on donc cher
cher la responsabilité? En Hongrie? Quelle idée diabolique!

IV. L e s  r é s u l t a t s

La Hongrie fut contrainte de souscrire, dans ,,le tra ité” 
de Trianon, l’article relatif à la culpabilité. Mais cet article 
est tout à fait contraire à la vérité. Et quoique la question de 
la  responsibilité de la Hongrie n ’occupe pas beaucoup les hom
mes d ’État de l'ex-Entente, il est toutefois nécessaire de pro
tester, aussi de la part de la Hongrie, contre cette accusation 
injuste et ignoble. (Ébray: La paix malpropre. Pag. 20: Il est 
apparu aussi, contrariement à ce qu’on avait cru, c’est, dans 
le cadre de la monarchie dualiste, l'Autriche qui a le plus 
poussé à la guerre et non la Hongrie.)

La critique historique doit distinguer entre trois catégories: 
la causalité la responsabilité, la culpabilité.

Un événement historique est, dans la plupart des cas, une 
chose très compliquée dont les causes éloignées doivent être 
recherchées. Les causes éloignées de la guerre mondiale se 
trouvent dans la situation de l ’Europe au XlX-e siècle. Une 
recherche nous démontre que le rapport de cause à effet y 
existe et qu’il y a aussi responsabilité. C'est l ’histoire, se sont 
les événements qui sont la cause. Mais il y a aussi les occa
sions, il y a aussi les profiteurs des occasions. A l'égard de 
ceux-ci, on peut soulever la question de la responsabilité Or, 
il n ’est pas douteux que, la guerre entre la monarchie et la 
Serbie fut engendrée par le meurtre de l’archiduc François 
Ferdinand, meurtre protégé par le gouvernement serbe, et que 
la guerre mondiale fut provoquée par la mobilisation générale 
de la Russie.

Car la mobilisation générale de la Russie menaçait la sû
reté de l'Allemagne. Le comte Montgelas dit: „nicht wegen 
des casus foederis, sondern wegen Bedrohung der eigenen 
Sicherheit sind die Noten vom 30. Nachmittag nach Petersburg,
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Paris, Rom und London abgesandt worden, was in diesen No
ten auch deutlich ausgesprochen wurde" (Berliner M onats
hefte. 1929. Juni. Pag. 628).

Cela comporte des responsabilités, car c'est une thèse ad 
mise et même proclamée par le Tsar et la généralité fran
çaise. (A l'occasion de la conclusion de l'alliance franco- 
russe le général Boisdeffre dit au Tsar (17 avril 1892): ,,La 
mobilisation c'est la déclaration de la guerre ". C 'est bien com
me cela que je le comprend, répondit l'Empereur (Ebray op, 
cit. Pag. 25. Voir aussi les Carnets d'une ambassadeur. L’Eu
rope 1924. novembre Pag. 281.) que ,,la mobilisation c’est la 
guerre". On fera aussi bien de se rappeler le mot de Jaurès, 
à propos d'Isvolsky: ,,le coquin, il a sa guerre." (Ebray: La 
paix malpropre. Pag. 16.) Quant à M. Poincaré, tout le monde 
sait que lors de son élection à la présidence de la République, 
on se disait couramment dans les milieux politiques de Paris: 
„ Poincaré, c’est la guerre”. (Ebray: La paix malpropre. Pag. 
16.). Il a, du reste, raconté lui-même, que, des son enfance, 
il était hanté, lui le Lorrain, par l'idée de la revanche. Et comme 
il est connu que Poincaré travaillait le plus étroitement avec 
Iswolsky, l’un stimula l'autre et comme Iswolsky  disait: ,,c’est 
ma guerre", il est à peine douteux, que c’est aussi la guerre de 
Poincaré et quand il y a culpabilité, en première ligne, les cou
pables sont ces deux.

Enfin un témoin classique, Earl Loreburn dit dans son 
livre: „The Czar himself was personally anxious to stop the 
Russian mobilisation, which was the direct occasion for the out
break of the war, his order was disregarded by some of those 
under his authority" (How the war came. Pag. 118.).

Il fallait jouer la comédie de l'agression pour que les in
trigants et les provocateurs du conflit pussent rejeter sur les 
puissances centrales la culpabilité d'avoir déclenché la guerre 
mondiale. Cependant, on connait bien cette thèse prouvée que 
la provocation ne vient pas de celui qui la fait, mais de celui 
qui la provoque, qui la rend nécessaire et inévitable (Comte 
W itte: Mais qui peut déterminer qui est le véritable agresseur? 
La Cour de la Haye elle-même serait bien empechée de se dé
cider, qui était l'agresseur en 1870?)

C'est l'histoire de la brebis et du loup. Le loup — la Serbie 
—  menace la Hongrie et proclame son démembrement, voire 
même son anéantissement, et c’est encore elle qui se plaint 
(Kaiser Franz Joseph an Nikolaus IL: ,,Man wird kein B e i
spiel finden, daß eine um ihr Prestige und ihre Interessen be
sorgte Großmacht eine solche Langmut gezeigt hat, wie wir sie 
gegen die schamlose Provokation unserer kleinen Nachbarn 
üben". Die Kriegsschuldfrage. 1926. Pag. 249.).

Aujourd'hui l'opinion publique du monde entier est déjà
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informée des faits que nous avons cités, et elle sait aussi bien 
que les responsabilités ne se trouvent pas du coté des puis
sances centrales.

Quand on trouve dans une affaire criminelle des notices 
de la main de Jean où il explique comme il a commis le crime 
et comment il l'a exécuté, alors on ne jugera Jacques. Et dans 
le cas de la guerre mondiale où il y a tant de faits démontrant 
que la monarchie était le victine, on ne veut pas voir la vérité?

Rappelions les mots suivants d'un écrivain français: ,,Quand, 
à la tragique lumière des événements qui se sont produits de
puis dix ans, on en examine la cause profonde, telle que la p ré
cise l'historien de prédilection de la Serbie (Denis), on se sent 
humilié jusqu'au fond de l'âme d 'appartenir à une génération 
qui a pu accepter une imposture aussi formidable". (Morhardt.)

Le verdict de Trianon, de Versailles n’a aucune valeur mo
rale. (Ebray, La paix malpropre, Pag. XIII: ,,Les vainqueurs 
avaient traité les vaincus, comme la justice, au moyen age, tra i
tait parfois les prévenus, auxquels elle arrachait par la torture 
l ’aveu d'un crime qu'ils n ’avaient point commis, afin de pou
voir les condamner ensuite en ce prévalant de cet aveu . . . c’est 
pourquoi l ’aveu arraché aux vaincus n 'a aucune valeur, ni morale 
ni politique, ni historique et ne saurait être invoqué contre une 
recherche conscienceuse des responsabilités."

Ce n'était pas un jugement basé sur des faits incontestables, 
des témoignages irrécusables, des procédés contradictoires; 
c’était la caricature d ’un jugement. Les accusateurs, les témoins, 
les avocats, les juges étaient les mêmes personnes. Les accusés 
ne furent pas interrogés, ni même cités devant le tribunal. 
Quant à l'assassinat de Sarajévo, on s'était contenté d’entendre 
i’e représentant de la Serbie, qui a trempé elle-même dans le 
crime. La commission chargée d’étudier les responsabilités a 
fait un travail tout à fait superficiel, les données sur les événe
ments n’ayant pas encore été connues. La commission avait dé
montré ce qu’on voulait quelle  démontra, pour pouvoir dé
clarer les puissances centrales responsables et coupables et 
pour les juger et ,,punir". Ce jugement est le plus grand men
songe de l'histoire (Voir Wiesner: Der verfälschte und der echte 
Text des Dokument Wiesner. Kriegsschuldfrage. 1925. octobre. 
Pag 641., 1926, janvier Pag. 52.) A. von Wegerer: Die W ider
legung der Versailler Kriegsschuldthese. Ibid. 1928. janvier).

Le fait véritable est que l'Entente a préparé la guerre de 
longtemps. Sir Henry Wilson, chef de l’État M ajor en France 
confesse dans ses Mémoires qu'il préparait ensemble avec Foch 
la guerre contre l’Allemagne depuis 1909: ,,Ich möchte nur noch 
unterstreichen, daß der ganze Krieg vollständig vorhergesehen, 
vollständig erw artet w ar” (Kriegsschuldfrage, 1926. février. 
Pag. 126.). — ,,Longtemps avant 1914” — dit Serge Korff (Ame-
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rican Historical Review 1923. juillet. Pag. 747—748 et Revue 
de Hongrie 1926. mars. Pag. 92.). — „Poincaré n 'avait qu'une 
idée dans la tête; la guerre avec l’Allemagne".

Ebray (La paix malpropre. Pag. 19.) dit: „En présence 
des version discordantes qui ont cour sur la manière dont la 
guerre éclata, on pourrait croire que c'est une question très 
compliquée et très obscure. Or, c'est au contraire une question 
très simple et très claire qui a fini par paraître embrouillée 
à cause des manoeuvres mensongères auxquels on s'est livrée 
de part et d'autre, surtout du coté de l'Entente, pour rejeter 
toute responsabilité sur les adversaires".

Cependant, l'essai cité de M. Poincaré nous offre des per
spectives inattendues. Il est vrai que M. Poincaré y soutient 
encore st thèse sur la culpabilité de l’Allemagne et de ses a l
liés, mais M. Poincaré est réfuté — par M, Poincaré lui-même. 
Car il ne plaide plus la responsabilité exclusive de l'Allemagne; 
il proteste seulement" contre les tentatives récentes du Reich 
de dégager l'Allemagne de toute responsabilité dans la guerre 
mondiale” et de la présenter „moins responsable de la guerre 
que la Russie ou la France". Donc, M. Poincaré accepte la res
ponsabilité de la Russie et de la France. Cela nous suffit. Car 
ainsi le mensonge de la seule culpabilité des puissances centra
les se trouve anéantie et les „traités de paix” perdent, par là, 
leur fondement juridique et moral.

Enfin tant d'écrivains consciencieux se sont occupé des 
mensonges, des falsifications, tant de documents furent publiés 
qu'il est vraiment superflu d ’expliquer plus, comment on a 
m altraité la vérité. Mais la vérité n’est pas seulement en marche, 
elle a déjà gagné l'opinion publique du monde des justes, des 
impartials, de tous ceux qui aiment la vérité et qui veulent en
tendre sa voix. Il reste seulement de déduire de ces faits les 
conséquences nécessaires et de faire le révision des traités.

CHAPTER III.

The ten  com m andm ents of the revision

A t the plenary session of the Paris Peace Conference 
held on 25th January  1919, President Wilson said: „Nous sa
vons qu'ils (les problèmes) auront dans un temps avoir plus 
ou moins lointain à être révisés et corrigés". (Ebray: La paix 
malpropre. Page 341.) The Treaty of Versailles was undoub
tedly made with the idea that it would have to be revised 
sometime or other, since there are no such things as eternal
H áborús felelősség 12
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Treaties. The plain truth is, however, that somebody of those 
who took part in the drafting of the diplomatic instrument, 
were not cognisant of this circumstance. Wilson's memoirs close 
with the melancholic reflexion that the Peace Treaties may 
lead to new wars, and that the world will be campelled to 
return to the principles enunciated by him in the interests of 
perm anent peace. Fabre Luce says in his book, so admirable 
in its search for truth, that the statesmen departed after the 
Conference in the foil persuasion that the clauses of the treaties 
would never be executed in the sense in which they were draf
ted. They had to be content with a halfsolution and counted 
Churchill exposed in the Times in what a hurry the Peace 
Conference, the three Big, disposed the most tragic territorial 
alterations during few a days in the absence of Wilson 
upon the irresistible force of facts to correct misjudged work. 
In September 1927 Lloyd George declared that none of the 
delegates to the Peace Conference thought that the Treaties 
would not be changed, a noli me tangere! This announcemet 
of an active statesman, and not a „dreamer" signifies that the 
time of revision has arrived.

I.

The Peace Proposals and the demand for an Armistice 
were formulated, as it is known, on the ground of the famous 
Fourteen Points and other subsequent Points proclaimed by 
President Wilson and accepted as a basis of negotiation by the 
belligerents. The Note of the United States dated 5th Novem
ber 1918 runs as follow: „Les gouvernements alliés se déclarent 
prêts à conclure la paix avec le gouvernement allemand sur la 
base des conditions de paix consignées dans le discours du p ré
sident au Congrès du 8 janvier 1918". The Treaty of Peace and 
the manner of its execution are nevertheless in direct opposition 
to the famous Fourteen Points. Wilson promised a League of 
Nation including all Nations and on the basis of equality, uni
versal disarmanent and the end of the W ar, W ithout this pro
mise the Central Powers surely would have continued until the 
last atom of energy the struggle and perhaps would have vin- 
ced, but in all cases had concluded another Treaty. From this 
arises the First Commandment of the Revision.

Note to Point /.:
On 11th February 1918 President Wilson said: „Second 

Point. Peoples and provinces are not to be bartered or handed 
from one sovereign to another like more chattels and pawns is 
a game, even the great game now forever discredited of the 
balance of power". „— Fourth Point, All well — defined na
tional aspirations shall be accorded the utmost satisfaction that
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can be accorded them without introducing new or perpetrating 
old elements of discord and antagonism that would be likely in 
time to break the peace of Europe, and cosnequently the W orld".

On 4th Ju ly  1918 he said: „Fourth Point. The establishment 
of an organisation of peace which shall make it certain that the 
combined power of free nations will check every invasion of 
Tight, and serve to make peace and justice the more secure by 
affording a definite tribunal of opinion to which all must sub
mit, and by which every readjustm ent that cannot be amicably 
agreed upon by the peoples directly concerned, shall be 
sanctioned".

On 27th September 1918 he said: „First Point. There can 
he no leagues or special alliances or special covenants and 
understandings within the general and common family of the 
League of Nations".

Dalles said (Speech delivered on 19th February 1919): 
„The protracted until an agreement on the Peace conditions 
was reached". (M. Rothbart: Die großen Vier am Werke. Ber
lin 1921. Pag. 116.) Is it to be supposed that the Associated 
Powers prolonged the war with a month in order to secure an 
understanding with regard to the Peace Conditions, when six 
days later the understanding was subverted by the military 
authorities? Had M arshal Foch and Admiral Wemyss the 
authority to modify and to reject, through the Treaty of A r
mistice the Peace Conditions already signed by President W il
son, Signore Orlando, Mr. Lloyd George and M. Clémenceau?" 
(Ibid. Pag. 117.)

„Die Friedensbestimmungen, welche den M ittelmächten 
vorgelegt wurden, sind vielleicht der schlimmste Vertrauens- 
hruch der Geschichte." (W iesner: Oesterreichs Ende. P. 145.)

II.

Every treaty  is the expression of the will of two parties 
agreed on certain questions. The Peace Treaties, however, were 
the work of one party  only, who imposed them upon the other 
party  against its wish and consent. Consequently the violated 
principle of justice must be restored to its honourable place. 
The peoples would feel themselves morally bound by the Peace 
Treaties only if their representatives had co-operated in the 
preparation of the said Treaties. Hitherto, the law to which they 
must submit, is not the law of right, but the law of superior 
brute force. From this arises the Second Commandment of the 
Revision,

Note to Point IL:
Ebray: „En ce qui concerne plus spécialement le pact du 

5 Novembre 1918, il n'y a pas de doute, qu'il a été voté par la
12*
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non — observation du premier point, c'est à dire par la non 
duplicité des négociations et pas été admis à y prendre part."  
(La Paix Impropre. Milan 1925. Pag. 93.)

Guétant: ,,Sur l'acte de perfidie inouie que fut la violation 
par l'Entente des préliminaires de paix sur la foi desquels les 
Empires Centraux avaient déposé les armes." (Évolution, Août 
1927. Pag. 44.)

On 23th February 1924 Henderson said: „No doubt the 
Treaty of Versailles was in opposition to the principles of the 
agreement made before the Armistice and for which Germany 
laid down her arms."

III.

Not only were the Peace Treaties formed without the co
operation of the vanquished, but if we consider the mentality of 
the Paris Peace Conference they were on the one hand based 
upon inexcusable ignorance and inconceivable negligence, and 
on the other they were the fruits of hatred, cupidity and fraud. 
The mutation of Hungary — a political unit formed by nature, 
by history, by culture — the dissolution of a prosperous orga
nism; the robbery of its territory, its population, the barbarity 
of the occupation, of the annexation of its mountains, forests, 
waterways, as well as its electric power, minerals and salt, the 
distruction of its economic unity was the work of an infernal 
brutality. Such a work cannot pretend to authority and endur
ance; neither can it command or maintain the verdict of history 
nor affront the verdict of International Law. The Peace Con
ference was a farce and its President, who moreover happened 
to be completely ignorant of the European problems, was seve
ral times on the point of retiring disgusted by the intrigues of 
European statesmen. From this the Third Commandment of the 
Revision may be said to be derived.

Note to Point 111.:
Guétant: ,,0n  regrettera ce mensonge (culpabilité des Puis

sances Centrales) et quantité d ’autres nécessités pour essayer 
de justifier un traité; dont tous les articles sont une offense à 
la raison comme à la probité et qui tous tendent à l'assassinat 
moral et matériel d ’un grand et noble peuple. Vous aurez réussi 
à bâtir un traité comme il ne s’en était pas encore vu sous le 
soleil et qui sera la honte éternelle de notre prétendue civili
sation.” (Évolution. Août 1927. Pag. 42—44.)

IV.

The Millerand Letter enclosed with the Treaty of Trianon 
promised that the errors made by the delimitation of the front-

b ..
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iers should be corrected by ad hoc commissions. The public 
were kept in the dark with regard to the constitution and work 
of these commissions and of their secret instructions. In fact, 
notwithstanding the unprecedented mutilation of Hungary and 
the tragicomic proceedings in the re drawing of her frontiers 
—  in spite of the neglect of the rules of geography and ethno
graphy, of the economic and linguistic exigencies, of social and 
administrative needs and of juridical aspects — 74.543 acres 
only were restored. The Hungarian Government protested at 
the Ambassadors' Council against the decisions of the Hun
garian— Jugoslav and Hungarian—Rumanian Commissions but 
in vain; and the delegates of Hungary pronounced their vetoes 
in the final Protocolls of the said Commissions. From this the 
Fourth Commandment of the Revision may be said to be derived.

Note to point IV.:
Gordon-Rost, formerly Secretary General of the Hungarian 

— Czechoslovak Commission wrote in the Daily Mail: The Mil- 
lerand Letter is an evidence that those responsible for the 
Trianon Treaty were aware of the severity and unacceptability 
of their conditions. When the Delimitation Commission began 
iheir work, it became evident that they were only installed to 
ihe peace treaty  and that there existed no design to a revision 
of the original frontiers. (Pester Lloyd, 23th Ju ly  1927.)

V.

President W ilson’s declaration relative to the necessity of 
a  revision of the Paris Treaties received the force of law by 
inclusion in Art. XIX of the League of Nations’ Covenant: ,,The 
Assembly may from time to time advise the reconsideration by 
Members of the League, of treaties which have become inappli
cable and the consideration of international conditions whose 
continuance might endanger the peace of the world.”

Upon this Article may be based the Fifth Commandment 
of the Revision.

VI.
It has often been alleged that the Peace Conference on cer

tain occasions false statistics and misleading demographical, 
ethnographical and historical data and maps have been pre
sented. The complete ignorance on the Eastern European 
question prevailing at the Peace Conference, the cause of so 
m any comical incidents — the absence of those enemy states 
whose vital interests were at stake — made possible those de
cisions of absurdity by which the rights and the soul of the 
people were violated. In this circumstance may be sought the 
Sixth Commandment of the Revision.
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VIL

It is said that severe sanctions of the Peace Treaties were 
made on the ground of the alleged provocation of the W ar by 
the Central Powers, and that therefore the Central Powers must 
be punished and branded with infamy for all time. This charge 
is now completely repudiated by every impartial person while 
even the statesmen formerly so keen on enforcing that charge, 
are becoming favorably disposed to the idea of revision. As re 
gards Hungary, it is proved from the official and private cor
respondence and the activity of Count Stephen Tisza that this 
country was averse to the war and sought peace by every pos
sible means.

Upon this fact may be hased the Seventh Commandment 
of the Revision.

Note to Point VII.:
Harry Elmer Barnes: ,,In estimating the order of guilt of 

the various countries we may safely say that only direct and 
immediate responsibility for the W orld W ar falls upon Serbia, 
France and Russia, with the guilt about equally distributed. 
Next in order — far below France and Russia — would come 
Austria, for she never desired a general European war in 1914. 
Finally, we should place Germany and England an tied for 
last place, both being opposed to war in the 1914 crisis.”

On 1st Ju ly  1914 Tisza addressed a Memorandum to King 
Francis Josephs as follows: ,,It was only after my audience that 
I had occasion to see Count Berchtold, and to learn his inten
tion of making the atrocious deed of Sarajevo the motive for 
a settling the accounts with Serbia. I have not dissimulated 
towards Count Berchtold that in my opinion this would be a 
fatal mistake in which I by no means would share the respon
sibility.” (The Hungarian Peace Negotiations. Vol. I. Pag. 81.)

Common Cabinet Council held on 7th Ju ly  1914:,,We can- 
not avoid formulating demands towards Serbia, but we must 
not present an ultimatum, unless Serbia declines to consent ta  
them. These demands must be severe ones, but not impossible 
ones . . .  If, however, our demands are declined, then he too 
would be in favour of war; but he must emphasize at once, 
that such war may, indeed, have for its object a diminution, 
but not the total destruction of Serbia; for, in the first place, 
this could never be consented to by Russia without a life — and 
— death struggle; and also because he, as Premier of Hungary, 
could never consent to the annexation on the part of the Mon
archy, of a portion of Serbia.” (Ibid. Pag. 82—83.)t. . . The 
Royal Hungarian Prime Minister points to the terrible disaster 
of a European war under the prevailing conditions. (Ibid. 
Pag. 84—85.)

«

^  o  ^
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Common Cabinet Council of 19th Ju ly  1914: „The Royal 
Hungarian Prime Minister requests those present to pass the 
resolution . . .  The M inisterial Council, namely, would have to 
resolve unanimously that no designs of conquest are connected 
with the action of the Monarchy against Serbia, and that apart 
from adjustements of the frontier justified by strategic consi
derations it is not intended to annex any portion of Serbia. He 
must insist upon such a resolution being carried unanimously." 
(Ibid. Pag. 89.)

Count Tisza to Baron Burian on 30th August 1914: ,,I 
should now attach importance to the offer of a reasonable 
peace to the Russians and the French.”

Count Tisza opposed the submarine war. Cf. the Memoirs 
of General Cramon: Unser österreich-ungarischer Bundesge
nosse im W eltkriege. Berlin 1920 and the notes of the Hungarien 
Minister Baron Ghillány in the Pester Lloyd (23rd September 
1927).

VIII.

The authors of the Peace Treaty who by virtue of its 
enactments, reaped unexpected and absurdly disproportionate 
benefits, exploited their advantages to the utmost, in a manner 
tantamount to robbery, as was demonstrated by English juri
dical experts on the occupation of the Ruhr district since they 
rendered illusory the articles by which the interests of the 
defeated were to be safeguarded.

Suffice to say that Slovakia has not received the auto
nomy assured by the Pittsburgh Pact, nor has Carpatian-Rus- 
sia that which was promised by the Treaty of Peace.

We need only look on the sabotage of the Minority Rights 
in order to derive the basis of the Eighth Commandment of the 
Revision.

Note to Point VIII.:
Declaration made by President Wilson on 27th September 

1918: „There will be partisans of the peace whose promises will 
be proved to be inadmissible".

IX.

Article VIII of the Covenant of the League of Nations pro
vides for general disarmament.

But the States, whose extravagant claims have been 
fulfilled by the Peace Treaties, are continually increasing their 
armies, fleets and air-forces. The recovery of Europe, which 
cannot be achieved without the help of America, has been fru- 
stated by the, unwillingness of America to furnish money for
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m ilitary adventures, and to cancel war debts, seeing that this 
encourages militarism and fosters the spirit of aggression. Who 
knows, but that those very weapons and means may someday 
be turned also against America? Such States as can find enor
mous sums for militaristic purposes ought to pay their debts 
and not count upon the aid of America. There is no doubt that 
the piling up of armaments does not lead to security, but to 
war, as was also the case in the W orld War.

Hence is to be derived the Ninth Commandment of the 
Revision.

Note to Point IX.:
On 8th January  1918, President Wilson declared: „Fourth 

Point: Adequate guarantees given and taken that national a r
maments will be reduced to the lowest point consistent with 
domestic safety".

X.

By the Peace Treatis Balkan conditions have been ex
tended to Central Europe. Fertile lands have been abandoned 
to the devastation of the elements. The centres of production 
are in dissolution. There is no security no tranquillity, no con
fidence in the future. Millions are deprived of their means of 
subsistence, while millions more are roaming from place to 
place in order to avoid death from starvation. The entire world 
economy has been subverted by dilettantism, which has ruined 
the peoples and curved up the map of Europe.

Hence arises the Tenth Commandment of the Revision,
Note to Point X.:
Lord Rothermere: „Much of Central Europe is now in a 

thorougly Balkanised condition of unstable equilibrium." (Daily 
Mail 21st June 1927,)

Chamberlain (Birmingham, April 1925) : „In a few years' 
time the question of changes in the Peace Treaties may be dis
cussed on the basis of an agreement between all the parties 
concerned." (Pester Lloyd, 8th April 1925.)

Horace G. Alexander, in „The Revival of Europe", says 
that the present frontiers cannot be regarded as final and it 
will necessary to make rectifications.

Henderson (Speech at Burnly on 24th February 1927) said 
that the sooner the British Government creates the necessary 
atmosphere and approaches the conviction of a revision it will 
be the better for everybody.

Senator Borah (Speech at New Haven, Conn., on 21st 
March 1927.) said that the League of Nations brought into the 
world the horrible Treaty of Versailles, the most absurd instru
ment ever drafted. (Pester Lloyd, 2nd March 1927.)
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Clarence Owen, President of the International Commercial 
Commission of the Pan-American Commercial Congress decla
red the necessity of the revision of the Peace Treaties. (Neue 
Freie Presse, 14th March 1925.)

A lfred  Berger, Member of Congress for Wisconsin (Speech 
delivered on 18th January  1926) proposed that an Internatio
nal Conference should be convoked at Washington with the fol
lowing programme: no reparations, no annexations; the Four
teen Points to be accepted, on the basis of which the Germans 
la id  down their arms.

Senatore Benedetto Cirmeni: „Revision will come as soon 
as international public opinion is convinced that the treaties 
made by the Big Four are obstacles to development." (Pester 
Lloyd, 23rd September 1927.)

Ebray: (La paix m alpropre): „Une révision équitable des 
conditions de la paix serait naturellement le moyen le plus 
efficace de travailler à la reconstruction des peuples." (Pag.
39.) „II faudra leur (les Français) faire comprendre que celle 
révision est une obligation d'honneur pour eux, parce que 
c ’était de la part de leur dirigeants une faute contre l'honneur 
que d’imposer ces traités aux vaincus en violation des engage
ments pris à leur égard." (Pag, 351.)

Demartial: Justice will only be done through a peacable 
revision of the Versailles Treaty that edifice of lies and fal
sifications will be demolished, namely that Germany was re 
sponsible for the war — the fact being that the accures them
selves were responsible for it.

Ashmead Bartlett M. P.: ,,A pacific and reasonable read 
justment of the new frontiers is absolutely necessary, not only 
from an economic point of view, but also in the interests of 
lasting peace. (Pester Lloyd, 10th March 1925.)

Senator Medinger: Revision of the absurd treaties is the 
task of the League of Nations. Consequently the League of 
Nations must be transformed from a Conference-Instrument 
into an organ of Revision. (Pester Lloyd, 6th August 1927.)

Harry Elmer Barnes: „In so far as Hungary was deprived 
ôf territory on the ground that she was responsible for the 

W orld W ar such deprivation was unjust and restitution should 
be made. The treatment of Hungary in the Treaty of Trianon 
was one of the greatest injustices which followed the European 
war.”

Lord Rothermere: „I suggest that the time has come for 
the Allied Powers who signed that arbitrarily drafted instrument 
the Treaty of Trianon to reconsider the frontiers it laid down . . . 
Reasonable rectifications of frontier difficulties, carried out 
advisedly and calmly under this influence, will strenghten
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rather than endanger the peace of the world." (Daily Mail, 
21st June 1927.)

Mussolini: ,,Trattati non sono eterni."
Poincaré himself, the most obstinate defender of the 

treaties, denies not the possibility of the revision ,,si omnes 
consentiunt".

Smuts (Letter to Lloyd George, dated 22nd March 1918) : 
The definitive justification for this instrument must be its ap 
proval by Humanity. (W. Wilson: Memoirs. German edition. 
Vol. III. Document 66.) — „The territorial changes must be 
revised". (H .Temperley: History of the Paris Peace Conference. 
Vol. III. Pag. 74.)

Memorandum of General Bliss to President Wilson dated 
25th March 1919: A treaty must be made that will provoke no 
wars in the future (Wilson o. cit. Vol. II. Pag. 385).

President Wilson: „There must be a peace without vic
tory" (Declaration made in June 1917).

Bainville: In not distant time French politics will be in the 
impossible situation to preach alone the inalterability of the 
treaties of 1919 (Action français, avril 1928).

Viscount Cecil: „Früher oder später aber wird man sich 
in aller Ruhe mit Verbesserungen des Statusquo, kombiniert 
mit und bedingt durch internationale Uebereinkommen zu unbe
hinderterem Handel und Verkehr, zu befassen haben. Zu diesem 
Zwecke wurde ja in den Völkerbundpakt der Artikel 19 hin
zugefügt. Ich sehe in der Zukunft keine nützlichere Funktion 
eines europäischen Komitees der Liga der Nationen, als die 
Beratung des Völkerbundrates in der Frage, wie und auf welche 
A rt dieser Artikel zur friedlichen Revision der Friedensver
träge angewandt werden soll." (Neue Freie Presse, 7 Septem
ber 1930).

And a long series of statesmen and political writers, Eng
lish, American, German, Italian had declared the necessity of 
the revision.

*

The Dictates of Versailles, Saint Germain, Trianon and 
Neuilly upset the W orld and it must be restored if Humanity 
is not to be destined to irretrievable ruin.

Just as the Treaty of San Stefano was followed by the 
Berlin Congress, the atrocious „Peace” Treaties perpetrated a t 
Paris must be followed by a World-Conference to be held a t 
Washington. Its programme should be: Revision.
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C H A P T E R  I V .

Wie kam  der W eltkrieg?

Die Historiker bemühen sich, die Keimzellen zu entdecken, 
aus denen der W eltkrieg emporgeschossen ist. Die einen fin
den sie bereits im Krimkriege, der den Gegensatz zwischen der 
Donaumonarchie und Russland herausarbeitete. Für andere 
liegen die Keime des W eltkrieges in dem Hinausdrängen Oes
terreichs aus dem Deutschen Bunde, wodurch die Monarchie 
veranlasst wird im Osten Entschädigung zu suchen, was den 
Interessengegensatz zwischen Oesterreich und Russland ver
stärkte. Andere knüpfen an den Deutsch-Französischen Krieg, 
beziehungsweise den Frankfurter Frieden an, der Elsasz-Loth- 
ringen von Frankreich losriß. W ieder andere erblicken die letzte 
Ursache in der Bündnispolitik Bismarcks und namentlich in 
der Schaffung des Dreibundes, der Anstoß zur Zusammenfas
sung der gegnerischen Gruppe gab. Manche hingegen gehen vom 
Berliner Kongreß aus, den Russland unbefriedigt verließ. Ein 
Teil der Historiker bringt den Ausbruch des W eltkrieges mit 
der Annexion Bosnien-Herzegov/inas in Verbindung, ein ande
rer Teil mit dem Balkankriege, der die herausfordernde H al
tung Serbiens gegen die Monarchie bis zum unerträglichen Maß 
steigerte, von denen ganz abgesehen, die den W eltkrieg aus 
dem sogenannten Testament Peters des Großen und dem rus
sischen Traum nach dem Besitze Konstantinopels entstehen 
lassen. Fast alle aber erblicken in dem Ausbruch des W eltbran
des, beziehungsweise in dem Mord von Sarajevo als unm ittel
barem Anlaß nur das letzte Glied einer langen Kette von Ereig
nissen, deren jedes einen Stein aus dem Friedenstempel Euro
pas aushob. Alle angeführten Geschehnisse hatten zum Resul
ta t den Weltkrieg, alle bildeten ein Vorspiel zu der Tragödie,

Ebensolch ein Vorspiel, auf Jahrzehnte zurückreichend, 
bildete die entschiedene Absicht der russischen und balkani- 
schen Staatsmänner, die österreichisch-ungarische Monarchie zu 
zertrümmern, was ja lange vor 1914 beschlossen war. Dafür spra
chen vielfache Aeußerungen, von denen hier nur auf folgende 
verwiesen werden soll:

Am 22, September 1908 sagt Iswolski: ,,Im Jahre  1878 
hat Oesterreich mit seinen Verbündeten Rußland auf die A n
klagebank gesetzt, jetzt werden wir Oesterreich dahin führen". 
Bei einer anderen Gelegenheit meinte er: „Serbien muß auf 
Kosten Oesterreichs entschädigt werden". Ende Dezember 1912 
erklärt Hartwig, der Vertreter Rußlands in Belgrad: „Die Rech
nung mit der Türkei ist geregelt, jetzt kommt die Reihe an 
Oesterreich". Am 6. Mai 1913 schreibt Sasonow: „Serbien hat
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■vorerst bloß die erste Etappe seiner historischen Laufbahn 
durchschritten. Das Land der Verheißung für Serbien liegt auf 
dem Gebiete des heutigen Oesterreich". Nach der U nterferti
gung des Bukarester Friedens (August- 1913) sagt Pasics zu 
Politis: ,,Die erste Manche ist gewonnen, jetzt muß die zweite 
zwischen uns und Oesterreich vorbereitet werden". Am 2. Feb
ruar 1914 verlangt Pasics vom Zaren das kroatische und slo
wenische Gebiet der Monarchie, und nach Pokrowski beschloß 
Rußland die Zerstückelung der Monarchie und setzte sich zu die
sem Behufe mit Frankreich in Verbindung. Jene Staatsmänner, 
die sich dieses Ziel setzten, mußten sich darüber klar sein, daß 
dies unbedingt zum Kriege führen würde.

Der erste entscheidende Schritt zur Umgestaltung Euro
pas war jedenfalls die Schaffung der Entente cordiale zwi
schen Frankreich und England. Der herkömmliche Antagonis
mus der noch in der Faschoda-Affäre zu einem blutigen Zu
sammenstoß zu führen schien, war nun ausgeglichen. In Eng
land herrschte große Freude über die Geburt der Entente cor
diale; nur Roseberry sagte: ,,Das endet mit einem Kriege!" 
Schon 1904 wurde also der erste Schritt getan, um Europa in 
zwei feindliche Lager zu spalten, da Frankreich auf die Re
vanche nicht zu verzichten dachte. Obwohl sich der Vertrag 
von 1904 nur auf ganz eng umschriebene Interessengruppen be
zog, wurde das Bündnis zwischen beiden Staaten immer enger, 
und in Frankreich festigte sich die Ueberzeugung immer mehr, 
daß es bei einem blutigen Zusammenstoß mit Deutschland auf 
England rechnen könne. Es fanden Beratungen zwischen den 
Generalstäben statt; es wurden M ilitär- und Marinekonventio
nen abgeschlossen, es wurden hüben und drüben Versprechun
gen gemacht und Drohungen verkündet. Diese Entente hat nach 
zehnjährigem Bestände die W elt in den Krieg getrieben, wäh
rend der Dreibund — und dies erkennen auch gewichtige gegne
rische Stimmen an — Europa fast vierzig Jahre den Frieden 
sicherte. Schon im Jahre 1905 protestiert Frankreich gegen den 
Vertrag von Bjorköe, der die Kriegsgefahr beseitigt haben 
würde. Frankreich und England kamen sich immer näher, die 
Entfernung von den Mittelmächten wurde immer größer. Das 
Gleichgewicht wurde immer labiler und wandelte sich zum 
Uebergewicht der Ententegruppe, deren imperialistische Be
strebungen nur mehr des geringsten Anstoßes bedurften, um 
zur Katastrophe zu führen. Ein verhängnissvolles Moment war 
mithin der Brief des englischen Außenministers Grey an Com
bon vom 22. November 1912. Dieser Brief, der sonderbarerweise 
einen Vertrag ersetzen sollte, den dem Parlam ent vorzulegen 
jedenfalls nicht opportun schien, lautet in seinen wichtigsten 
Punkten folgendermaßen:

„Mein lieber Botschafter! Die französischen und britischen



189

Marine- und M ilitärexperten haben in den jüngsten Jahren von 
Zeit zu Zeit gemeinsame Beratungen gepflogen. Es war immer 
vorausgesetzt, daß diese Beratungen die Freiheit beider Regie
rungen, in Zukunft einander mit W affengewalt beizustehen 
oder nicht, nicht beschränken sollten . . . Sie haben trotzdem 
betont, daß, wofern eine der Regierungen Grund hätte, von 
einer dritten Macht einen nicht provozierten Angriff zu be
fürchten, es wichtig sei, zu wissen, ob sie die bewaffnete Un
terstützung der anderen Macht in diesem Falle erwarten dürfe. 
Ich willige ein, daß, wenn eine der Mächte triftigen Grund 
hätte, von einer dritten Macht einen nicht provozierten A ngriff 
oder sonst etwas, was den allgemeinen Frieden bedrohen würdet 
zu befürchten, diese mit der anderen Macht unmittelbar Be
ratungen darüber aufnehme, ob beide Regierungen gemeinsam 
handeln sollen, um den Angriff abzuwehren, und wenn ja, 
welche Maßregeln sie gemeinsam zu treffen bereit wären.“

So vorsichtig dieser Brief konzipiert ist, so kann er doch, 
nur als Zusage der Waffenhilfe gedeutet werden; denn wel
chen anderen Zweck könnten die durch Jahre  gepflogenen ge
meinsamen Beratungen gehabt haben? Es konnte sich ja nur 
um einen gemeinsamen Plan gegen einen gemeinsamen Feind 
handeln. Um die Bedeutung dieses Briefes richtig zu beurteilen, 
müssen wir uns die damalige politische Lage Europas vor Augen 
führen. Es war die Zeit des Balkankrieges, der durch Rußland, 
den Verbündeten Frankreichs, patronisiert war. Die Siege des 
Balkanbundes lösten in England große Sympathien aus. Da ge
wissermaßen auch das Schicksal der Donaumonarchie stark im 
Spiele war, erw artete man das Eintreten Oesterreichs und da
mit Deutschlands. Darum suchte Frankreich sich den Beistand 
Englands zu sichern. Beiläufig um die selbe Zeit war der rus
sische Außenminister Gast des englischen Königs in Balmoral. 
Der Bericht Sasonows an den Zaren sagt u. a. folgendes: ,,In 
diesen Gesprächen legte der König besonderes Gewicht, und 
dies in den allerentschiedensten Ausdrücken, auf seine auf
richtige Freundschaft für Rußland und seinen festen Willen, 
mit unserem Lande die engsten Beziehungen zu unterhalten. 
Unter anderem sagte der König, im Kriegsfälle würden die 
Engländer sofort jedwedes Handelschiff der Deutschen zum 
Sinken bringen. Grey erklärte ohne jedes Zögern, daß, sobald 
der Kriegsfall eintrete, England die größtmöglichen A nstren
gungen machen würde, um gegen die M arinekraft Deutschlands 
den entscheidenden Schlag zu führen.“

Der Ausgang des russisch-japanischen Krieges brachte die 
verhängnisvolle Wendung. Solange Rußland in Asien beschäf
tigt war, hatte Europa Ruhe, England aber wollte dem Vor
dringen Rußlands is Asien eine Grenze setzen. Hier lag die 
Gefahr für Europa. Je tz t sucht Rußland in Europa Ersatz und
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•wirft die Brandfackel zwischen die Völker des Balkans. Gleich
zeitig wirbt England um Bundesgenossen, und es erfolgt der 
Anschluß an den Zweibund. Wie das Resultat der Bismarck- 
schen Politik die Isolierung Frankreichs war, so war das E r
gebnis der Politik Edwards VII. die Isolierung Deutschlands. 
England nähert sich an Rußland, die Beziehungen beider S taa
ten in Asien werden geregelt (Reval), und damit endet die 
österreichisch-russische Balkanentente von 1897.

Bei den gegebenen Bindungen der Großmächte durch Ver
träge und Geheimabmachungen mußte das bald offen einge
standene, bald geheim gehaltene Programm der Zertrümmerung 
der österreichisch-ungarischen Monarchie zum W eltkriege füh
ren. Schon mit der Thronbesteigung der Dynastie Karagyor- 
gyevics hat sich die Stellung Oesterreich-Ungarns auf dem 
Balkan wesentlich verschlimmert. Eine heftige Agitation setzte 
gegen die Monarchie ein, die, wenn sie die Selbstachtung und 
Existenzmöglichkeit nicht verlieren wollte, früher oder später 
zum Krieg gedrängt wurde. So konnte ihr wenigstens ein ruhm
volles Ende beschieden sein. Demnach kann also schon der A n
fang des Jahrhunderts als der Zeitpunkt bezeichnet werden, 
der den W eltkrieg vorbereitete. Nach dem Sarajevoer A ttentat 
erw artete man von der Monarchie sehnlichst eine energische 
Geste gegen Serbien, und Rußland trieb hiezu. Man erwartete 
einen Schritt Deutschlands gegen Belgien und trieb dazu. Man 
wünschte Deutschland als Angreifer und trieb es hiezu. Denn 
das Ziel der Ententepolitik war, daß Deutschland in den Krieg 
hineingezerrt werde.

In der Vorgeschichte des W eltkrieges wird dem Briefe 
Edward Greys eine ganz besondere Bedeutung beigelegt w er
den müssen. Mit deisem Briefe wird es klar, daß England be
reit war, gemeinschaftliche Sache mit Frankreich und Rußland 
zu machen. England war gewissermaßen gezwungen, sich 
Frankreich und Rußland anzuschließen, nachdem ein Versuch, 
es in den Dreibund einzubeziehen, mißlungen war. Es mißlang 
dies leider ebenso, wie der höchst weise Versuch Bismarcks, 
England und Deutschland näherzubringen. Hier hat das Schick
sal gesprochen, und der Brief Greys hat ihm Stimme verliehen. 
Mit diesem Briefe weicht das politische Gleichgewicht Europas 
dem politischen Uebergewicht der Entente, und da jedes M it
glied der Entente imperialistische Ziele hatte, mußte der Welt- 
Krieg kommen. Das Vorspiel war zu Ende, es folgte die Schick
salstragödie.

Béla Földes

%
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T h i r d  a r t i c l e  

C H A P T E R  V I .

E ngland’s E strangem ent from Germany 
Creation of the Entente Cordiale

From the Berlin Congress to the end of Bismarck's politi
cal career the question of an alliance was repeatedly brought 
forward both by England and Germany. Both sides were wil
ling, and Great Britain's association with Austria and Italy  in 
defence of the status quo in the M editerranean „made her 
almost a partner in the Triple A lliance“,87

Bismarck rendered England such far-reaching support in 
the Egyptian question as to earn the gratitude of the English 
statesm en.88 Bismarck hoped on this ground that the British 
Government would place no obstacles in the way of Germany's 
really  moderate colonial ambitions.

W ith regard to this W. H. Dawson wrote that „it must 
be freely admitted that at the time of the colonial dissensions 
in 1884— 1885 England took the wrong course.“89

Bismarck was exasperated by the conduct of England in 
ihe colonial question and several times launched vigorous pro
tests. This first gave rise to antagonism between England and 
Germany.

Germany's rapid economic development added to this an
tagonism, and when in 1879 Germany introduced protective

87 Gooch: History of Modern Europe (1923) Pag. 142. Plenty of mate
rial in Die Große Politik der europäischen Kabinette. Vol. IV. Nos, 709 
to 819.

88 Ibid. Report of Herbert Bismarck. London, 9 July 1884. No. 748. 
Pag. 76.

89 W. H. Dawson: The Colonial Era. Vol. II. Pag. 206.
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customs imposts they were regarded in England as an attack  
upon British commerce and industry.

In retaliation for this, England 1887 passed the T rade
marks Protection Act, which created difficulties for placing 
German goods („Made in Germany“)  on British markets.

In Boulanger's day Bismarck took considerable pains to 
improve his relations with England. The change in the Bri
tish Cabinet facilitated his project. From 8th. June 1885 to 
26th. January  1886 Lord Salisbury succeeded Mr. Gladstone 
for the first time. Afterwards Gladstone retourned to power 
for a short period, but on 20th. July, on the eve of the second 
Bulgarian crisis, Salisbury was again at the helm. If the rus- 
sophil Bismarck failed to go with russophobe England in the  
Bulgarian Question, yet he, together with Count Kálnoky, the 
Austro-Hungarian Foreign Minister, owes much to the firm 
conduct of the Salisbury Government. Lord Randolph Chur
chill's mission to Berlin was a sign that England had no wish 
to separate herself from Germany — i. e. from the Triple A l
liance.

After Bismarck's dismissal (20th. March 1890) Anglo- 
German relations entered a new stage. The English sympa
thies of the new Emperor were obwious. During the first six 
years of his reign, William II spent a good part of each sum
mer at the British court (1889 August; 1890 August; 1891 
June; 1892 July; 1893 July; 1894 July), and on the occasion 
of the first of these visits he was created a British admiral.

From 1890 to 1894 the anglophil foreign policy of Caprivi, 
the new German Chancellor, was a continuation of Bismarck's 
policy toward England, but it lacked the strength secured to 
Germany by the Mutual Security Pact with Russia. When, in 
1890, Caprivi dropped the Russo-German M utual Security 
Pact, he deprived himself of his sole effective lever against 
England, which had always enabled Bismarck to pursue a 
policy of reciprocity with which he had succeeded in laying 
the foundation of Germany's colonial policy.

While France was pursuing the active colonial policy.
As long as France was pursuing the active colonial 

policy inaugurated by Jules Ferry 's Cabinet she repeatedly 
came into conflict with England. For a time that circumstance 
induced England to avail herself of Germany's support. But 
when France's colonial aspirations were satiated — rather 
when she had deferred to England's interests — England was 
in a position to ignore Germany's attitude. That was all the 
easier because the Navy Act of 1899 had been instrumental in 
immeasurably enhancing England's maritime superiority.

A lready from 1890 on there had existed between Germany 
and England a rivalry in the course of which the former was
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often at a disadventage, but for all that, England was not 
then in a position to do without Germany's friendship.

Thus when on 1-st Ju ly  1890 the Heligoland Treaty was 
concluded between Germany and England, the latter in ex
change for that island sacrificed a disproportionately large 
colonial territory in Africa. The English parliam ent a t that 
time considered the Heligoland Treaty as being a really good 
bargain.

The Kamerun Treaty of 15-th November 1893 was conclu
ded also to Germany's disadventage.

In the February of 1894, however, when because of 
strained relations with Russia, England asked Germany whe
ther, if the event of a war, the Triple Alliance would hold 
France in check, and whether they would protect England 
against France,90 Caprivi, the German Chancellor, replied that 
he did not want to have a war on two fronts over the question 
of the Dardanelles.91

Indeed, when England in defiance of the Congo Act (19-th 
April 1886) concluded with the Congo Free State on 12-th 
May 1894 a treaty, in terms of which a connection between 
British East Africa and the in the meanwhile highly developed 
Cape Colony would have been established — this connection 
would have been of great value in bringing the already con
tem plated Cape Colony-Cairo railway line nearer to its 
realisation —, Germany and France, as the signatory powers 
of the Congo Act lodged a common protest, and compelled 
England to cancel the treaty.

This attitude of Germany induced Gladstone at the time 
of his last Premiership (16-th Aug. 1872 ta 3-rd March 1894) 
to endeavour to come to terms with Russia concerning Central 
Asia. The journey of the Prince of W ales to St. Petersburg in 
1894 was said to be connected with a Russo-English rapproche
ment. And although, for the meantime, England was not able 
to come to terms with Russia, still undoubtedly danger was 
brewing there for Germany.

England's antagonistic attitude where Germany v/as con
cerned was greatly intensified when the action of the British 
troops, who on 30-th September 1895, broke into the Trans
vaal Free State, was declared by Germany to be a flagrant 
breach of international law. British public opinion was almost 
panic-stricken when, on 3-rd January  1896, Kaiser Wilhelm

90 Die grosse Politik der europäischen Kabinette. Bd, IX. p. 128.
91 Jedenfalls ist ein Krieg mit zwei Fronten bei dem wir gar nichts 

zu gewinnen haben, für uns eine zu ernste Sache, um ihn wegen der Meeren
genfrage zu provozieren. Die grosse Politik der europäischen Kabinette. 
Bd. IX. p. 136.
H áborús felelősség 13
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sent a message of felicitation to Pretoria on the occasion of 
the Boers having routed the British troops.

The English press, at that time, poured out a flood of 
vituperation on the German Empire and its Kaiser. There were 
anti-German demonstrations in London. Everything went to 
prove that British official policy was preparing to take retalia
tory steps.

But Germany, in order to avoid a conflict, did everything 
to pacify England. Although, officially, the English Government 
professed itself satisfied, still, from that time on, public opi
nion remained cold, suspicious and, on the whole, antagonistic 
towards Germany. It was in vain that, later on, Germany 
turned away from the Boers; the change caused thereby in 
the situation was merely temporary.

W ith the advent of the twentieth century the fate of 
the Central Powers was decided; undoubtedly as a reaction to 
the German Empire's increase of strength.

Fresh trouble resulted when in the autumn of 1898 Kaiser 
Wilhelm, on the occasion of his journey to the Holy Land, 
standing by the tomb of the Sultan Saladin at Damascus, u tte
red the following remarkable statement: ,,May the Sultan and 
the three hundred million Mussulmans scattered over the 
Earth be assured that the German Emperor will always be 
their friend.“ Not without reason must this promise have been 
disturbing to England with her numerous subjects of the 
Mohamedán persuasion.

But Germany could boast of good results also where 
Turkey was concerned. The most valuable of those was the 
concession received on 23-rd December 1899 for the building 
of the Trans-Konia section of the Bagdad railway. That ra il
way line interfered greatly with England's interests. Besides 
this Germany managed to worm herself into China, and on 
14-th November 1897, occupied Kiao-Chow.

From England's point of view the crux of the danger was 
Germany's maritime programme which threatened England's 
hegemony on the sea.

In the November of 1897 Tirpitz, Secretary of State for 
Naval Affairs introduced the first Bill proposing the develop
ment of the German navy. Its adoption at once put Germany 
in possession of a fleet of considerable strength. The second 
Navy Act of 14-th June 1900 went still further, and raised the 
strength of the German fleet to the double of what had been 
contemplated in the first instance, and, with its supplementary 
clauses, secured to Germany naval forces able to rival in their 
strength the fleet of any of the Great Powers.

Meanwhile it became clear to the British Government that
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England must abandon the policy of „Splendid Isolation" 
hitherto pursued by her.

The first step taken by the Government in that directi
on was a proposal of alliance tendered to Germany. To begin 
with the Prince of W ales was won over to the idea. This 
proposal of alliance was repeated three times between 1899 
and 1901.

As if fate were against it, at that time and up till 1906, 
the Anglophobe von Holstein was the real head of the German 
M inistry for Foreign Affairs.92

He, too, wanted an alliance with England, but he demanded 
a  quite definite equivalent for it. He was also desirous of 
remaining on a friendly footing with Russia. He considered 
the idea of England's taking sides with France and Russia 
mere bluff. As a result negotiations went on for three years 
in vain.

England's first attem pt a t approaching Germany took 
place in 1898 on 25-th March when Balfour, Chancellor of 
the Exchequer, met Count Hatzfeld, Germany's London 
Ambassador, a t the palace of Baron Alfred Rothschild, on 
which occasion, Balfour laid stress upon the possibilities of 
a  German-English rapprochement.93 On 29-th March Chamber- 
lain, Secretary for the Colonies, declared to Hatzfeld that 
England could no longer maintain her policy of isolation, and, 
in consequence, was prepared to settle the Anglo-German 
colonial diferences, and to conclude an obligatory agreement 
with Germany.94

Chamberlain in his Birmingham speech on 13-th May 1898 
inveighed most sharply against all who were in favour of a 
Franco-Anglo-Russian rapprochement. In his opinion Russia's 
promises were made only to be broken in a few days'time. 
A fter this speech, on the 2-nd of June Lord Salisbury, Prime 
Minister, also stated to Count Hatzfeld that he identified 
himself with Chamberlain's opinion and approved of approa
ching Germany, but that he would consider it more advisable 
to conclude a formal treaty  only in the event of some 
danger arising.95

But Biilow, already on 3-rd April 1898, had notified Amb
assador Hatzfeld that there was no reason for hurrying with 
an alliance, since England could not escape being involved in 
a struggle for life, and in that struggle Germany alone could 
be her ally. In any case the conclusion of a treaty  with Eng
land was possible only if the English Parliam ent was sure to

92 Gooch: History of Modern Europe. (1913.) p. 197—198.
93 Eckardstein: Lebenserinnerungen. (1920.) Bd. I. p. 293. Grosse Po

litik. Bd. XIV. 1. p. 195.
94 Grosse Politik. Bd. XIV. 1. p. 197.
95 Grosse Politik. Bd. XIV. 1. p. 240,

13*
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ratify it. Until that was sure Bülow, who feared Russia, advis
ed caution.96 He was afraid that if the English Parliament re- 
hafused to ratify the Anglo-German treaty, Germany would 
have compromised herself in Russia's eyes. The conclusion he 
arrived at in the course of the negotiations with England was 
that, for the present, the latter was not prepared to bind 
herself with a formal treaty.97

On 8-th December 1898 Chamberlain in his speech at 
W akefield reiterated that although Germany was a dangerous 
rival it would be a shame for England to show an antagonistic 
attitude on account of it. A satisfactory settlement of all the 
question affecting he interests of both parties could be arrived 
at through an honest exchange of ideas, without any formal 
alliance.

This speech of Chamberlain's shows that there was no 
question of a formal treaty  of alliance. England never made 
such a proposal. England's uncertain attitude was clearly 
portrayed also in her proceedings in connection with the 
Portugese Colonies.

At that time, because of grave financial difficulties, Portu
gal offered her colonies for sale in London and Berlin. A t the 
time of the first English rapprochement England and Germany 
drew up an agreement with respect to them.

It is quite certain it was not Germany's vacillating policy 
where that agreement was concerned but England's egoism 
that made the latter go behind Germany and, in 1899, conclude 
the so-called Treaty of Windsor whereby England secured the 
Portugese Colonies in Africa.

Had England sincerely desired an alliance with Germany, 
she would never have signed the Treaty of Windsor. That in 
suite of the bad feeling caused by the same, Emperor Wilhelm 
II with the Empress and Chancellor Bülow visited England in 
the November 1899 was a sign that Germany desired further 
negotiations.

Chamberlain's letter to Baron Eckardstein, 1-st Secretary 
of the German Embassy at London, dated 1-st December 1899 
proves that when the writer thereof had expounded to Cha:» 
cellor Bülow the possibility of an alliance between England, 
Germany, and the United States of America, the Chancellor 
had requested him to state his views on a closer relation to 
the public a t large. In compliance with that request Chamber- 
lain, on 30-th November, held his Leicester speech08 in which, 
amidst the plaudits of the audience, he declared that England 90

90 Grosse Politik. Bd. XIV. 1. p. 205.
97 Grosse Politik. Bd. XIV. 1. p. 249.
98 Eckardstein: Lebenserinnerungen, (1920.) Bd. II. p. 107.
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had no interests likely to conflict with Germany's, and that 
the political situation was on the improvement; for, in con
sideration of their mutual interests, a treaty, or at least an 
agreement, was in preparation between England and the great 
German Empire. At the same time he inveighed most sharply 
against the French who were always raising difficulties the 
solution of which then, overtaxed their strength. In the No
vember of 1899 Chamberlain also agreed to the southern part 
of Morocco being placed under a German protectorate, seeing 
that the French were even then thinking of extending their 
influence over Morocco. But Bülow could not resolve to take 
the decisive step. All he intimated to Delcassé, French Minis
ter of Foreign Affairs was: ,,I am interested in that nerve 
centre of our globe!“

Referring to unmistakable advances on England's part, in 
private instructions he ordered Baron Eckardstein to intimate 
to Chamberlain that German public opinion was against co
operation with England.

Thereupon Chamberlain in his letter to Eckardstein, dated 
28-th December 1899, rem arked that every thing had been 
going smoothly and that Lord Salisbury was of their opinion 
in respect to future relations between England and Germany; 
but alas! the rapprochement had been unsuccesful."

Count Hatzfeld, German Ambassador at London, in his 
report, dated 21-st May 1900, also laid particular stress upon 
the fact that Chamberlain was willing to treat of the Morocco 
question and was waiting for reasonable proposals. He there
fore counselled that Germany should lay claim to the South 
of Morocco. But Hatzfeld's advice was not followed by the 
German Government; on the contrary, in warning France 
through St Petersburg not to take any further steps in Morocco, 
they  took the very worst course. When the English heard of 
that, they drew the conclusion that Germany did not want to 
trea t with them.

However, as official circles in England by that time were 
aware that Russia in conformity with France had in two 
instances taken steps in Berlin in the interest of an interven
tion against England, but that Germany had refused these 
overtures;99 100 England did not break off negotiations concerning 
an alliance.

A t Chatsworth on 16-th January  1901 Chamberlain, 
Secretary for the Colonies, and the Duke of Devonshire both 
declared to Baron Eckardstein, 1-st Secretary of the German 
Embassy at London, that the time of England's „Splendid

99 Eckardstein: Lebenserinnerungen. (1920.) Bd. II. p. 125.
100 Gooch: Relations p. 39. — Dawson: The Colonial Era. II. p. 386.
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Isolation“ was past, and that England was ready to settle the 
open questions of international policy. True, in the English 
Cabinet, as well as among the folk, were heard opinions to 
the effect that England should join the Dual Alliance: France 
and Russia; but Chamberlain and the Duke of Devonshire 
agreed with those who had leanings towards Germany and the 
Triple Alliance. Nevertheless they said that should it prove 
impossible for England to agree with Germany then they too, 
would strive for a cooperation with France and Russia, no 
m atter what heavy sacrifices that might entail in Morocco, 
Persia, China etc.101

W ere a German-English Alliance to take place, the plan 
was that England should occupy Tangiers and the M editerra
nean Coast in Morocco (excepting the Spanish territories) and 
establish control over those parts. Germany on the other hand, 
would secure commercial bases and coaling-stations on the 
A tlantic Ocean at Casablanca, Mogador, and Rábát. A fter
wards a peaceable or, maybe, an armed occupation of the 
Empire of Morocco would take place, pending a division of 
the same between the two Powers,102

101 Count Hatzfeld, German Ambassador's report to Berlin January 
18th 1901: „Bei einem kürzlichen gelegentlichen Zusammentreffen des Frei
herrn von Eckardstein mit Herrn Chamberlain auf dem Lande beim Herzog 
von Devonshire hat der Kolonialminister unter anderem auch folgende be
deutungsvolle Äusserungen gemacht:

Er und seine Freunde im Kabinett seien sich jetzt darüber klar das 
für England die Zeit einer Politik der „Splendid Isolation" vorüber sei. 
England müsse sich für die Zukunft nach Bundesgenossen umsehen. Die 
Wahl sei zwischen Rußland-Frankreich und dem Dreibund. Sowohl inner
halb des Kabinetts als auch im Volke gebe es Stimmen, welche einen Aus
gleich sowie ein festes Zusammengehen mit Russland wünschten und eifrig 
betrieben und bereit seien, zur Erlangung dieses Ziels einen sehr hohen 
Preis zu zahlen, Er selbst gehöre nicht zu denjenigen welche einen An
schluss an Russland wünschten, sondern sei der Überzeugung, dass ein 
Zusammengehen mit Deutschland so wie Anschluss an dem Dreibund vor
zuziehen sei. Er persönlich werde alles tun, um eine allmähliche Anbahnung 
in dieser Richtung herbeizuführen." Grosse Politik. Bd. XVII. p. 14—15. 
Also Eckardstein: Lebenserinnerungen. (Leipzig 1920.) Bd. II. p. 236.

102 Eckardstein: Lebenserinnerungen. Bd. II. p. 359. „Nach diesem 
Plan, sollte England Tanger besetzen und die Kontrolle der ganzen Mit
telmeerküste Marokkos mit Ausnahme der spanischen Besitzungen überneh
men. Deutschland konnte sich Handels- und Kohlenstationen an der At
lantischen Küste aussuchen, zum Beispiel Casablanca, Mogador, Rabat. 
Es sollte dann mit einer gemeinsamen friedlichen, wenn nötig auch krie
gerischen Durchdringung Marokkos begonnen werden, und schliesslich 
sollte eine endgültige Teilung der Serifischen Reiches zwischen England 
und Deutschland stattfinden. Wie mir der Herzog von Devonshire und 
Chamberlain sagten, sei auch Lord Salisbury im Jahre 1899 bereits voll
ständig mit dieser Art der Lösung der marokkischen Problems einverstan
den gewesen."
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According to these disclosures of Baron Eckardstein's 
Germany was willing to sacrifice Morocco in the interests of 
a future Anglo-German cooperation.

A t the time of the negotiations of 16-th January  1901 
Queen Victoria was on her death-bed. On 20-th January  W il
helm II in order to be present at his grandmother's death was 
still in England. Baron Eckardstein reported the conversation 
of 16-th January  to the Emperor. Wilhelm II was pleased 
with the developments, but did not show any special interest 
in them. His only message to Berlin was that it would seem 
the English were coming, and that was what they had been 
waiting for.103 In reply Bülow on 21-st January  sent a message 
to London to the effect that every thing now depended on 
Germany's neither alienating England nor committing herself 
prematurely. Too great an interest should not be shown.104

At the same time Holstein telegraphed from Berlin that 
the threat of an English-French-Russian agreement was a fraud. 
In any case it was hardly possible to cinceire of any closer a lli
ance between Germany and England in which the peril of an 
almost certain war would not lurk.105

The German Foreign Office did not consider England's 
offer of an alliance a serious one. In vain did Count Hatzfeld 
in his report of 10-th February 1901 point out how England 
realised that, left to herself without a continental ally, she

103 „Also sie kommen scheint's worauf wir gewartet haben." Grosse 
Politik. Bd. XVII. p. 19.

104 Extract from Chancellor Bülow's letter to Wilhelm II, 21st January 
1901: „ . . . j e tzt  dämmert den Engländern allmählich das Bewusstsein auf, 
dass sie bloss mit einiger Kraft ihr Weltreich gegen so viele Gegner nicht 
werden behaupten können. Jetzt kommt alles drauf an, die Engländer weder 
zu entmutigen noch sich vorzeitig von ihnen festlegen zu lassen. Die engli
sche Verlegenheiten werden sich in den nächsten Monaten noch steigern 
und damit steigt auch der Preis den wir fordern können. Wir dürfen Eng
land kein zu grosses Empressement zeigen, was nur die englischen An
sprüche erhöhen und unsere Aussichten auf Gewinn verringern würde, 
müssen aber gleichzeitig die Engländer in der Überzeugung erhalten, dass 
wir den Fortbestand eines mächtigen Englands wünschen, an eine Soli
darität der deutschen und englischen politischen kulturellen und auch 
wirtschaftlichen Interessen glauben und uns deshalb bei richtigem Verhal
ten von englischer Seite mit der Zeit auch zu dieser oder jener Verstän
digung mit England bereit finden lassen würden." Grosse Politik. Bd. XVII.
p. 20—21.

105 Holstein, on 21st January 1901 telegraphed to Eckardstein, 1st 
Secretary of the German Embassy at London: „Die ganze Drohung, durch 
Zurückweichen aus China und aus dem Persischen Meerbusen die Feind
schaft von Russland und Frankreich zu entwaffnen, ist ja U n s i n n  und 
S c h w i n d e l . . . “

„Für Deutschland ist kaum ein grösserer Vertrag mit England denk
bar der für uns nicht eine beinahe sichere Kriegsgefahr in sich schlösse. ‘ 
Grosse Politik. Bd. XVII. p, 22.
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would not be able to hold her own against Russia, France, 
China, and the rest of her enemies. Failing an alliance with 
Germany, England would be obliged to reverse her policy and, 
a t however great sacrifices, to come to terms with Russia and 
France.106

But in Berlin the Anglophobe Holstein refused to hear of 
negotiations pending an alliance. This he, explaining his stand
point at lenght, intimated to Count Hatzfeld on 11-th Febru
ary .107

On England's part another, a last, attem pt was made. On 
19-th March 1901, Lord Lansdowne called upon Eckardstein 
and announced that he was engaged on the draft of a Ger- 
man-English defensive alliance; for England had reached a 
parting of the ways. He could not make any official proposal 
until he knew whether Germany would accept it or not.108 On 
27-tn March Lord Lansdowne again stated at the German 
Embassy that he had prepared a memorandum which he had 
submitted to Lord Salisbury who professed himself ready to 
accede to a strictly defined defensive alliance and said he 
would use every means in order to induce the parliament to 
sanction the same,100

In reply Billow styled Lord Lansdowne's effort purely 
academic and said the German Ambassador in London should

106 „Der innere leitende Gedanke ist nach allen meinen bisherigen Be
obachtungen der, dass England den drohenden Schwierigkeiten der Zukunft 
gegenüber in China und anderwerts allein nicht weiter kann, ohne sich auf 
eine mächtige kontinentale Allianz zu stützen, dass die einzige wünschens
werte und natürliche Allianz eine solche mit Deutschland wäre, dass man 
aber, wie die Dinge liegen bald klar sehen muss, ob dieser Zweck erreich
bar ist, und wenn er sich als unerreichbar heraussteilen sollte ohne Ver
zug daran gehen muss, der englischen Weltpolitik insofern eine andere 
Richtung zu geben, dass man das Feld der englischen Bestrebungen, so
weit dieselben mit russischen Bestrebungen kolidieren können, im richti
gen Verhältnis zu den dem alleinstehenden England zur Verfügung stehen
den Kräften in China und anderwerts einschränkt und überhaupt den Ver
such macht, sich selbst durch grosse Opfer mit Russland friedlich aus
einanderzusetzen.“ Grosse Politik. Bd, XVII. p, 30,

107 „Die Heranziehung Deutschlands zu einem Bündnis erscheint des
halb für Erreichung der gegenwärtigen politischen Ziele Englands nicht er
forderlich.“ Grosse Politik. XVII. p. 36,

108 Lord Lansdowne sagte, dass er sich mit dem Gedanken befasse ob 
es möglich sei ein auf längere Zeit berechnetes Defensiv-Arrangement zwi
schen England und Deutschland herbeizuführen. Er glaube, dass mehrere 
seiner einflussreichsten Kollegen einem solchen Gedanken günstig gegen
überstehen würden. England stände jetzt vor einem Wendepunkt und 
müsse sich klar über die künftig hineinzuschlagende Politik werden. Sollte 
ein derartiger Gedanke seitens des Kabinettes in greifbare Gestalt gebracht 
werden, so würde ein offizieller Vorschlag an Deutschland jedoch nicht 
eher gemacht werden können, als man nicht sicher sei, dass letzteres im 
Prinzip geneigt sei, darauf einzugehen." Grosse Politik, Bd. XVII. p. 42.
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state nothing but his private opinion concerning them.109 110 At 
the same time Emperor Wilhelm II on 28-th March, at a fete 
of Czar Alexander's regiment at Berlin, delivered a m arked
ly Russophile speech.

After that the English Cabinet was justified in supposing 
that no reliance could be placed upon the German Emperor 
or Biilow, seeing they were always looking towards Russia.

When Emporor Wilhelm II wrote a letter explaining to 
the King of England his Russophile speech, Edward VII seized 
the opportunity of declaring to Eckardstein that he still was 
convinced that Germany and England were most natural 
allies, and that together they would be able to keep guard 
over the world. Germany could acquire colonies; there was 
room enough in the world for her expansion.

King Edward's meditation was resultless. Holstein then 
came forward with the proposition that England should con
tract an alliance with the Triple Alliance and not with G er
many alone.111

On 17-th March 1901 Lord Lansdowne again proposed to 
the German Ambassador that they should draw up the first 
principles of a treaty  of alliance.112 But Count Hatzfeld, acting 
on instructions from Berlin, was forced to reply that Germany 
could not conclude a treaty  unless it would secure England's 
fulfilment of her obligations as an ally even in the event of 
Germany's hastening to the assistance of the Monarchy, if 
the latter were attacked by the two Powers.113 Hatzfeld's 
reply was received courteously by Lord Lansdowne, but there
after negotiations flagged.

109 Count Hatzfeld on 23d March 1901 reports to Berlin: „Er (Lord 
Lansdowne) hat bereits ein Promemoria über diesen Gedanken verfasst, 
welches er zunächst mit Mr. Arthur Balfour besprochen und dann Lord 
Salisbury vorgelegt habe. Der Premierminister habe ihm darauf, nachdem 
er dieses Memorandum genau durchgesehen, gesagt, dass er sich im Prin
zip mit einem streng definierten Defensivbündniss einverstanden erklärte.“ 
Grosse Politik. Bd, XVII. p, 46.

110 Chancellor Bülow’s instruction to Count Hatzfeld, March 24, 1901: 
„Solange Lord Lansdowne oder irgend ein anderes englische Kabinett Mit
glied die Angelegenheit rein akademisch und in der Form persönlicher 
Ansichtsausserungen bespricht, werden auch Ew. pp, darauf nicht anders 
als mit ihren rein persönlichen Ansichten zu antworten haben.“ Grosse 
Politik. Bd. XVII. p. 48.

111 Eckardstein: Lebenserinnerungen. (1920.) Dd. II. p. 331.
112 Count Hatzfeld’s report of 17th May 1901. Grosse Politik. Bd. XVII.

p. 60.
113 „Unsrerseits ist bei der Annäherung Englands an den Dreibund 

Grossbritannien mit allen seinen Kolonien als ein Ganzes. Die Annäherung 
würde ausschliesslich einen defensiven Karakter haben, d. h. der Bünd
nisfall tritt ein wenn Grossbritannien zur Verteidigung eines Kolonialge
bietes oder anderseits, wenn der Dreibund zur Verteidigung eines der zu

»
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About this time Hayashy, Jap an ’s ambassador at London 
attem pted to creata an English-German-Japanese alliance. Hol
stein and Bülow however remained unyielding.

On Englands’s part the last attem pt to take steps together 
with Germany against France in Morocco took place in the 
Ju ly  of 1901. A t that time Sir A rthur Nicolson approached the 
German Embassy, but no negations resulted because Germany 
did not reply to the report concerning this m atter forwarded 
to Berlin by the German Ambassador.

Baron Alfred Rotschild, the warm supporter of an Eng
lish-German alliance, on 14th June wrote to Eckardstein that 
people in England were laughing at Germany’s maladroitness, 
and that Chamberlain had declared himself unwilling to trea t 
any longer with Berlin; because, if German diplomats could 
not realise that a regrouping of the W orld Powers depended 
upon an English-German alliance, nothing could be done for 
them. On 9th Ju ly  Eckardstein reported from London that 
Lord Salisbury no longer considered timely an English-German 
alliance.

The bad feelings naturally awakened in English official 
circles towards Germany by the failure of those negotia
tions were but aggravated by Chancellor Billow’s attitude in 
respect to the application of the Yangtse Agreement.

To counterpoise Russia’s expansion in China, Germany 
and England had signed the Yangtse Agreement on 16th Octo
ber 1900. In terms thereof the two Powers bound themselves 
to respect, and to make other Powers respect, China’s territo
rial integrity, while, as regards commerce, the principle of 
free competition, of an open door for the Powers was accep
ted. In spite of the Anglo-German agreement Russia did not 
desist from advancing into M andsuria. On 28th October 1900 
she officially refused to do so. Thereupon in the February of 
1901 all the Powers protested against the violation of China’s 
territorial integrity. When that protest was ignored by Rus
sia, England placed all her hopes in Germany’s support. But 
Germany with drew her support and on 15th December 1901 
Chancellor Bülow officially adopted the standpoint that the 
Yangtse Agreement was not applicable to Mandsuria.

That statement raised a storm of indignation in England 
and made the English Government feel they had been chea
ted. All the hatred and rage, which since the time of the Boer

ihm gehörigen Gebiete im Krieg gegen zwei oder mehrere Grossmächte 
verwirckelt wird.“ Richthofen, German Secretary of State for Foreign 
Affairs, Instructions to Count Hatzfeld. 18th May 1901. Grosse Politik. 
Bd. XVII. p. 62.
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war had smouldered in the hearts of the English people, now 
flamed up against Germany.

Today we know that the fate of the world turned upon the 
conclusion of an Anglo-German alliance.

Germany is accused of having thought of war when she 
refused a proferred alliance with England.

W hat is true is that Bismark was always desirous of an 
alliance with England, if for no other reasons than that such 
an alliance would have counterbalanced Germany s uncertain 
relations with Russia. German politicians however were not 
prepared to break with Russia. They were afraid that an al
liance with England would thrust Russia wholly into the arms 
of France and that England would not prove a faithful ally. 
One after another English overtures were rejected only so as 
not to excite Russia.

Holstein's well known statement that England’s policy was 
based on the principle of the cat and the chestnuts has inspi
red the pen of many English writers to bitter reproaches. But 
it can hardly be questioned that if England had contracted an 
alliance with Germany alone, the latter's position in the Triple 
Alliance would have been considerably weakened; for in that 
case had Austria Hungary been attacked, England would cer
tainly have held aloof in the event of Germany's taking sides 
with the Monarchy. For that reason Germany would have been 
obliged to sacrifice Austria-Hungary to Russia’s despotism. 
Chancellor Biilow and his partners in office dared not ap 
proach England because of Russia, for they were certain that, 
as an ally of the former, Germany would become involved in 
a war with the latter; on the other hand when approached by 
Russia, Germany refused her overtures out of consideration for 
England.

The endeavour to persuade England to join the Triple 
Alliance instead of making an alliance with Germany alone is 
easy to understand. Yet it was bad policy to refuse the profer
red English rapprochement merely because of its being no re 
compense for the loss of Russia's friendship. When the danger 
of revenge threatened it was just that same policy that drove 
Russia, as well as England, to side with France. Now that 
really could not have been the aim of Germany's policy.

As far as an alliance was concerned Germany's foreign 
policy was a failure. In the tragic developments following the 
only consoling circumstance was that just the really unfortunate 
attitude adopted by German diplomacy was decisive proof of 
Germany's being prepared to go to extremes in her desire for 
peace.

Eckardstein in his memoirs mentions a dinner at the 
English Court on 6th February 1902. After dinner Chamber-
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lain, in course of conversation told him there could be no 
question any longer of an English-German cooperation.114 115 La
ter on in the evening King Edward himself called. Eckard- 
stein to his study and also told him he had ,,no sanguine hopes 
for the future“. „For a very long time to come there can be 
no question of an English-German c o - o p e r a t io n „England 
must compromise with France.“113

If before that time merely transient differences which soo
ner or later were smoothed away could be ascertained bet
ween England and the German Empire, the same could not be 
said thereafter. The implacable, psychological hatred of the 
mob for Germany became the official foreign policy of England.

This followed as a natural result of the fact that already 
in the early nineties the English commercial spirit was disqui
eted on account of the growth of German competition. At the 
time of his Premiership (1894— 1895) Lord Rosebery in one 
of his speeches pointed out that England was being threatened 
by a formidable enemy which was grinding her as the ocean 
grinds rocks. He said the commerce of the British Empire was 
on the wane, and that the greater part of it was being snapped 
up by Germany,

But the most vivid description of all was published in an 
anonymous article in the September number of the Saturday 
Review 1897.

CHAPTER VII.

The M aking of the Entente Cordiale

English public opinion had turned against Germany even 
before there was any possibility of an Anglo-French rappro
chement.

After having been deprived of Egypt, France was always 
hostile towards England. Friction in the colonies was the order 
of the day. Before an Anglo-French cooperation could be tho
ught of France had to defer to England.

114 „Schon früher einmal hat mich Graf Bülow im Reichstage blamiert, 
jetzt habe ich genug von solcher Behandlung und von einem Zusammen
gehen Deutschlands und Englands kann keine Rede mehr sein.“ Eckard- 
stein: Lebenserinnerungen. (1920.) Bd. II. p, 377.

115 „Leider kann ich nicht mit demselben Vertrauen in die Zukunft se
hen, soweit die deutsch-englischen Beziehungen in Betracht kommen. . .  
Die erneuten Schähungen der deutschen Presse gegen England wie auch 
die unfreundlichen sarkastischen Bemerkungen des Grafen Bülow im Reichs
tag, haben bei meinen Ministern und in der öffentlichen Meinung solche
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That process was the work of Théophile Delcassé, French 
Minister for Foreign Affairs, and he was assisted therein by 
Paul Cambon the French Ambassador at London.

Hanotaux, whose sentiments were scarcely friendly to
wards England, was superceded in office by Delcassé who on 
30th June 1898 became Minister for Foreign Affairs. On taking 
office he is alleged to have said: ,,I do not want to quit this 
House, nor vacate this ministerial chair until I have restored 
friendly relations with England.”

At that time the Fashoda crisis had set England against 
France.110 The storm blew over when France deferred to Eng
land.

The trend of French public opinion was hostile to England 
when on 22-nd January  1901 Edward VII. ascended the Eng
lish throne, and, with the inauguration of friendly relations 
between France and England, opened up a new era in Euro
pean polities.

In the first years of his reign King Edward gave evi
dence of his friendship for France and Italy. That his anti- 
German policy was not begun immediately on the conclusion 
of the Boer war (31st May 1902) was not out of any feelings 
of consideration for Germany. In 1902 King Edward was 
seriously ill, and that, for the meantime, prevented any display 
of activity on his part.

In the January  of 1903 however Mr. Lavino, the corres
pondent of the Times appeared in Paris and began a brisk 
agitation in favour of closer relations between England and 
France.

Chiefly because of the support accorded to it by the 
French Republicans, Lavino‘s agitation naturally  proved effec
tual. When everything was adequately in train, Edward VII. 
took the political tour of his reign, arriving in Paris through 
Lissabon and Rome in the May of 1903. He was received with 
great ceremony. In his toast delivered at the Elysée Palace 
he emphasised the necessity of an Anglo-French rappro
chement. 116

tiefe Entrüstung hervorgerufen, dass zum mindesten auf lange Zeit hinaus 
von einem Zusammengehen Englands und Deutschlands, gleichviel in wel
chen Fragen keine Rede mehr sein kann. Mehr als je werden wir jetzt 
von Frankreich dazu gedrängt, uns in allen Kolonialen Differenzpunkten 
mit ihm das Beste sein, wenn wir zu einem Ausgleich gelangen .. ." Eckard- 
stein: Lebenserinnerungen. (1920.) II. Bd. p. 378—79.

116 After Egypt had been occupied by England, France still laid claim 
to the Valley of the Upper Nile, the Sudan. Literally speaking a race com
menced for that territory and the French proved to be the quicker. Captain 
Marchand reached Fashoda, an important place in the Sudan, on 10th June 
1898, General Kitchener first won a decisive victory over the Mahdi's 
Army, and only after that reached Fashoda on 9th September. In vain
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Meanwhile, because her interests in the Far East from 
Thibet to Korea were seriously menaced by Russia, England, 
on 30th January  1902, concluded an agreement with Japan 
wherewith, and helped by the latter, she wished to deal a fatal 
blow to Russia’s schemes in East Asia.

A fter securing an ally in the Far East, England found 
one in Europe too.

From 9th Ju ly  1903 Loubet, President of the French Re
public (1899— 1906) returned King Edw ard's visit, spending 
several days in London in the company of the Anglophile Del- 
cassé, Minister of Foreign Affairs,

In connection with that visit the Belgian Ambassador at 
Berlin reported to his Governement on 11th July  1903 as fol
lows: ,,It cannot be said that the rapprochement between 
France and England is mainly inspired by a feeling of hostility 
towards the German Empire, but it is none the less true that 
there exists in both countries a common sentiment of an ta
gonism against Germany. The King of England would never 
have been received so cordially in Paris, and France would 
neves have forgotten Egypt and Fashoda so easily, had not 
the French nation considered that King Edw ard’s visit was 
inspired by feelings scarcely friendly towards the German 
Em peror.117

The first-fruits of the meeting between the heads of Eng
lish and French states was the Anglo-French Arbitration 
Agreement.

Meanwhile King Edward visite Vienna on 31st August 
1903 and attempted to persuade the Monarchy to break with 
Germany.

It was no longer'of any avail that in the June of 1902 King

did Marchand, as first comer, claim the town; Kitchener demanded that 
he should surrender it, since before the Mahdi rising the Sudan had be
longed to Egypt. The matter became a question of prestige, and French 
public opinion turned with hatred against England. The French Press agi
tated in favour of war, Delcassé however in the intereste of his schemes 
for the future in connection with England took up a pacific standpoint and 
ordered the evacuation of Fashoda on 4th November 1898, and on 21st 
March 1899 in a treaty and without demanding any recompense acceded 
to Englands demands.

117 ,,On ne va donc pas jusqu’à dire que le rapprochement entre la 
France et l’Angleterre a été principalement inspiré par une pensée hostile 
à l’Empire Allemand, mais il n’en est pas moins vrai qu’il existe dans les 
deux pays un sentiment commun d’antagonism contre l’Allemagne. Le roi 
d’Angleterre n’aurait peut-être pas été si bien reçu à Paris et la France 
n’aurait pas oublié si facilement l'Égypte et Fashoda, si les français n’avait 
pas considéré la démarche du roi Édouard comme inspirée par un sentiment 
peu aimable pour l’Empereur d’Allemagne.” Die belgischen Dokumente zur 
Vorgeschichte des Weltkrieges. Bd, II. p. 150—151.



Edw ard was made Admiral of the German fleet, that Lord 
Roberts was received in Berlin with open arms, and that in 
October the Boer Generals were shown to the door there. Eng
land's hostility to Germany might have undergone a change 
but only if the latter had desisted from her energetic execu
tion of the second German Navy Act. But that did not take 
place. The disappointment felt in consequence, fathered by 
the fear of a German invasion, gave birth to the first of a 
series of panics in England. As a set off to the growth of 
the German fleet on 5-th March 1903 England officially s ta t
ed that a new naval basis would be made in the Firth of Forth. 
In  that way the importance of the Home Fleet in comparison 
to  that of the East Asian, Atlantic, and M editerranean Eng
lish fleets became more and more inhanced. By that time 
everybody saw that England's strategical aim was to keep the 
German fleet in check.

Then on 8-th April 1904, on behalf of England, Lord 
Lansdowne created the Entente Cordiale with France in one 
public and one secret convention.118 The secret convention left 
no doubt concerning what was merely touched upon in the 
article made public, namely that England waived her claim 
to Morocco where hitherto, as everywhere else on the globe. 
French and English interests were in conflict. France was 
given a free hand in respect to the establishment of a pro
tectorate over Morocco. W ith this England sacrificed a te rri
to ry  which, also on account of its situation opposite Gibraltar, 
was of extremely great importance to her. Both the public and 
the secret conventions made mention of the position of Gibral
tar, In terms of the public treaty  the coast of Morocco oppo
site G ibraltar might not be fortified. In terms of the secret 
convention the coast in question was taken from under French 
dominion and placed under the protection of Spain. In return 
France waived every legal claim to the possession of Egypt, 
something which in reality was no longer hers to forego.

That the Franco-English Entente was directed against 
Germany was the more evident seeing that its provisions dealt 
mainly of Morocco which, after all, was the theatre where 
German and French, rather than French and English interests 
conflicted. In any case, in their provisions, those conventions 
were a violation of the first Morocco document which was 
signed by England and France at M adrid on 3-rd July  1880, 
and which forbade the creation of any protectorate whatsoever 
over Morocco.

118 The secret articles became public in the November of 1912. Text
in Ward-Gooch‘s: The Cambridge History of British Foreign Policy.
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The public and the secret convention signed on 7-th Oc
tober 1904 by France and Spain in which the latter recognised 
the creation of the Entente Cordiale were also diametrically 
opposed to the provisions of the M adrid document. In the 
public articles Spain stated that she became party  to the 
Entente Cordiale in order to maintain the sovereignty and 
integrity of Morocco; but, in contrast with this, in terms of the 
secret articles Morocco was to be divided between France and 
Spain entirely according to the provisions of the Anglo-French 
secret convention.

It was the application by France of the conventions con
cluded on 8-th April 1904 that led to the Morocco crises of 
1905— 1906 and 1911— 1912.

Poincaré looked upon that treaty as being for France 
and the whole of Europe what the Franco-Russian Alliance of 
1891— 1893 had been i. e. the commencement of a new era.119

How the Franco-English Entente was judged in English, 
diplomatic circles was characteristically portrayed by a con
versation between Lloyd George and Lord Rosebery, who could 
hardly be considered as pro-German in his sympathies. Lloyd 
George writes of it as follows: ,,I remember visiting Lord 
Rosebery at Dalmeny a day or two after the Franco-English 
Entente was made public. He did not believe in France's 
friendship for England. On the whole he had more faith in a 
friendly understanding with Germany. On the day of my 
arrival a t Dalmeny the English papers were jubilant over the 
Franco-English treaty, Lord Rosebery said: ,,I believe that, 
like all the rest, you are pleased about the French Agreement." 
I gave an affirmative reply. .Well' he said, all of you are 
wrong . . . sooner or later it must involve us in w ar'."120

Germany as one of the signatories of the Treaty of M adrid 
should really have protested against the treaty  of 1904. She 
should have done so all the more insistently as her immediate 
interests were bound up with Morocco. But a long time passed 
before German foreign policy got so far as that stage. It was 
just in the months following the conclusion of the Entente 
Cordiale that relations between Germany and England showed 
signs of improvement. On 25-th of June King Edward attend
ed the Kiel week and on 12-th Ju ly  the Anglo-German 
Arbitration treaty was concluded.

It was only in the Autumn of 1904, when the Herero re 
bellion instigated by England and the Hottentot rising in

119 „Cet accord du Avril 1904 a été, pour la France et pour 1 Europe, 
comme l'Alliance Franco-Russe en 1891—93 le point de départ d une ère 
nouvelle." Poincaré: Les Origines de la Guerre. (Paris: Plon 1921.) p. 69.

120 Schaer, W.: Katechismus zur Kriegsschuldfrage. (Berlin 1926.) p. 73~
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South W est Africa shook Germany out her lethargy, that 
Anglo-German relations again be*an to be strained. This 
process set in particulary after 25-th October 1904 when the 
first section of the Bagdad railway was thrown open.

England, who because of the extension of the Bagdad 
railway was anxious about India, on 10-th December 1904 
made public a new scheme for the development of her navy 
and began to build Dreadnoughts. England took steps to out
do Germany also as regards the quality of her fleet.

CHAPTER VIII.

The first M orocco Crisis

It was a good long time after the creation of the Entente 
Cordiale that Germany became aware of what had been 
happening around her.

English historians121 have unanimously established the fact 
that Germany had financial interests in Morocco as well as 
that French and English diplomats had been guilty of a grave 
error in purposely ignoring Germany by a setting aside of the 
interests guaranteed to her by treaty.

The scales fell from the eyes of German foreign policy 
only when on 21-th February 1905, the French resorted to 
diplomatic measures to secure an extension of their protec
torate over Morocco.

The excitement in Germany attendant upon that step had 
the effect of making Delcassé — influenced by the pressure 
brought to bear upon him by the French Socialist members 
of parliament — admit that France must treat with Germany 
over Morocco.

Germany made her standpoint known in the form of a 
demonstration, Acting on Bülow's advice Emperor Wilhelm 
broke his voyage round the M editerranean in 1905 at Tangiers, 
where on 31-st March he landed and to the dignitories 
assembled to receive him, frankly and emphatically said: ,,It 
is to the Sultan in his capacity of independent sovereign that 
I pay my visit today. I hope that under his sovereignty a free 
Morocco will remain open to the peaceful competition of all 
nations, without monopoly or annexation on a policy of ab
solute equality.“

121 Dawson. II. 418—19., Gooch: History. 340—68., Relations. 40—47,, 
Rose: Origins. 68.

121* Grosse Politik. No. 6557. Note.
i21** Grosse Politik. No. 6563., 6564.

H áborús felelősség 14
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In answer to this provocative behaviour, an 4th April 
Delcassé sent for Prince Radolin, Germany's Ambassador at 
Paris, and declared his readiness to treat with the German 
Government in view to a settlement of their differences, Del
cassé and Rouvier Prime Minister professed themselves will
ing to make such concessions as Germany could accept. They 
even offered a port on the coast of Morocco.

But Berlin did not even vouchsafe an answer to that 
offer. Chancellor Bülow preferred rather to accept the idea 
mooted by Kriege, Privy Councillor, that Germany should not 
trea t directly with the French over the Morocco question, but 
only at an international conference. Bülow, who thought the 
acceptance of that idea would be evidence of an energetic 
attitude which would warn the Entente not to ignore Germany 
in the future, did not by so much as one word mention the 
French offer. When, two years later Wilhelm II heard of 
Rouvier's offer, he rem arked: „Had 1 known of it I certainly 
would have accepted it, and the whole cursed Algeciras Con
ference would never have taken place.“

But Bülow pursued his own course, and on 12th April 
1905 sent a note to the Powers inviting them to summon an 
international Conference to deal with the Morocco question. 
On 20th April a sharp attack was sprung unexpectedly upon 
Delcassé in the French Chamber. From that time on Rouvier, 
Prime Minister, treated separately with the German Ambassa
dor. A lready on 28th April he announced to Prince Radolin 
that France was ready to give every satisfaction to Germany; 
he was not, however, enthusiastic over a Conference, and pro
posed rather that France should address a note to the Great 
Powers, and, should those be opposed to French expansion 
in Morocco, then France would withdraw there. Besides this 
Rouvier inquired what concessions Germany would demand 
for waiving the Conference. France was ready to come to 
terms with Germany also concerning all the unsettled colonial 
questions. Rouvier took steps in Rome in the interests of 
a friendly compromise with Germany, and Luzatti, Italian 
M inister of Foreign Affairs, signified to the German Ambassa
dor there that France was willing to make full amends to 
Germany.

All that happened thereupon in Berlin was that, on 5th 
June, Flotow, 1st Secretary of the German Embassy at Paris, 
was told to report to the French Foreign Office that the Ger
man Government was not in a position to treat with Delcassé.

Because of this on 6th June there stormy scenes in the 
French Chamber of Deputies as well as at a meeting of the 122

122 Brandenburg: Von Bismack zum Weltkriege, p. 214—15,
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French Cabinet Council; for the affronted Delcassé sought to 
lead  events towards war. Meanwhile Lord Lansdowne made 
it clear that England would back up France with armed forces 
were Germany to attack her on account of Morocco.

On 6th June 1905 at a meeting of the French Cabinet 
Council, Delcassé submitted the plan handed to him two days 
earlier by Paul Cambon, French Ambassador at London. Paul 
Cambon had received that plan from the then English Minister 
for Foreign Affairs, Lord Lansdowne, and in terms thereof 
England offered in the event of a war with Germany, to 
mobilise her fleet; to occupy the Kiel Canal, and to debark 
100.000 men in Schleswig-Holstein.123

But even the proferred alliance with England was power
less to alter the situation. The Cabinet Council unanimously 
voted for a conciliatory attitude. Delcassé, for seven years 
the leader of the Anglophile policy, on the day of the Cabinet 
Council, 6th June 1905, tendered his resignation.

On that same day Rouvier sent his confidential agent to 
Flotow with the request that Delcassé had been sacrificed, the 
German Government should state their readiness to come to 
a  peaceful compromise. Flotow however, appeared in the 
Foreign Office, and acting upon instructions received, insisted 
upon France's agreeing to the plan of a Conference.

On 30th June 1905 King Edward visited Paris for the 
second time, and paved the way to a military Convention.

In spite of Germany's unfavourable answer Rouvier, on 
9th June, again asked Flotow to report to Berlin that a con-

123 Grosse Politik. No. 6872. This fact was disclosed an 12th July 1905 
by the Gaulois of Paris, which published Delcassé's statement that he 
counted on England's support. The Matin also wrote about it 6th—12th 
October. It was written of in detail by Mévil in his „De la Paix de Franc
fort à la Conférence de Algéciras". In the LE FIGARO of 24th March 
1922 Delcassé corroborated the statement that on June 6th 1905 the offer 
of an alliance with England had already been exactly 48 hours in his pos
sessions. Florent-Matter: Les vraies criminels, p. 138—140. (Poincaré also 
admitted the same.) Les origines de la guerre, 1921, p. 91.) E. Bourgois 
confirmed the existence of a formal English offer. (Manuel historique de 
politique étrangère. IV. p. 496.) According to Lord Fisher's Memoirs, the 
landing of a 100 000 men in Schleswig-Holstein would have been merely 
a strategical manoeuver which would have covered an attack against the 
straits of the Northern Sea. The real plan was to disembark on the coast of 
Pomerania about a 100 miles from Berlin, at the spot where, in the time 
of Frederic the Great, the Russian army had landed, (Neilson: Eine Pflicht 
,gegen die Kultur, p. 33. 1922.) According to Gooch: „The British offer on 
the strength of which Delcassé was prepared to risk a war, existed only 
in his imagination, though the legend is still repeated by him and is to 
this day believed abroad." (History of Modern Europe, p. 357. 1924.) Even 
if officially there did not exist an English offer in connection with defi
nite military plans, still in the „British documents of War" vol. III. we

14*



212

ference would be humiliating for France. France would accept 
any other solution. Along with the Morocco-question she was 
ready to settle all others affecting her interests.

In answer to Rouvier's repeated requests, Prince Radolin 
on 11th June had to demand the Conference anew. Convinced 
however of Rouvier's honesty he telegraphed to Berlin that 
Rouvier had declared his whole future career a pledge of his 
desire for a settlement; only Germany must support him. It 
is characteristic of the situation that Wilhelm II, on hearing 
that report rem arked: „All right, I am willing It shall be so.“ 
However in spite of that on 16th June Prince Radolin present
ed a new note in which the German Government refused the 
French proposal that they should discuss the aims and pro
gramme of the Conference before agreed to holding one at all. 
On 25th June Biilow, himself, very earnestly reminded Bihourd, 
French Ambassador at Berlin, that the situation might terminate 
badly; whereupon France accepted the German proposition of 
a conference. The German-French note of 8th July  laid down 
the chief lines of negotiation for the Conference.

England however did not allow this to interfere with her 
anti-German policy. Eckardstein, 1st Secretary of the German 
Embassy at London, already on 10th April 1905 had raported 
thereon to his government: ,,In the event of a Franco-German 
conflict England will undoubtedly side actively with France 
and will oppose Germany with ardour." (Grosse Politik No 
6844). This statement was confirmed by Count Bernsdorff 
German Ambassador at London. (Grosse Politik No 6849). 
After his fall Delcassé still continued to foster England's 
friendship for France and for many months showed a threaten
ing attitude towards Germany. In the summer of 1905 the 
Franco-German crisis developed into an Anglo-German one. 
England agitated against Germany in Denmark. Denmark was 
compelled to profess herself afraid of Germany's making the 
Baltic a mare clausum. The naval manoeuvres of the British 
Fleet on the Baltic from 27th to 31st August 1905 provided a

find a whole series of documents referring thereto. Thus Lord Lansdowne, 
in a telegram dated 22nd April 1905 authorised Sir Francis Bertie, English 
Ambassador at Paris to intimate to the French Ministry of Foreign Affaire, 
that England was ready to join the French Gouvernment in their emphatic 
opposition, and desire to assure every possible support. (British Documents 
vol. III. no. 90.)

Concerning the up-shot of Lansdowne's conversation with Paul Cambon, 
Sir Francis Bertie on 17th May received the intimation that France and 
England must progress side by side, each must have faith in the other; 
a mutual exchage of all reports must take place and, as far as possible, 
every contingency likely to arise in connection with future developements- 
should be discursed beforehead. (British Documents. Vol. III. No. 94.)
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curious setting to that statement. Besides this England threw 
difficulties in the way of Germany's proposal of a Conference. 
That a war still proved avoidable was due to the reassuring 
relations existing at that time between Germany and Russia. 
Special attention is due to the meeting of he German Emperor 
wih the Czar on 23-24th Ju ly  1905 at Björkö on the Finnish 
waters. The Russian Sovjet Government has published in vo
lume 5 of ,,Krasny Archiv“ documents referring to that 
meeting.124

Wilhelm II made the Czar an offer of a treaty  of Alliance 
in which he desired to include France. Thereupon the Czar 
requested Wilhelm II to acquaint him with the fundamental 
principles of the proposed treaty, after which he would invite 
France to become party thereto (telegram dated 29th October 
1904).125 Next day the German Emperor gave the Czar the 
requested information, acquainting him with the draft of the 
trea ty  which he, along with Chancellor Biilow, had framed. 
Although both the Russian Minister for Foreign Affairs and 
the Russian Ambassador at Berlin had been very guarded in 
their attitude towards the German proposal (letters dated 28th 
October and 17th November 1904),126 the Czar still met W il
helm II on 24th July 1905 off Björkö, where they both signed 
the Björkö Treaty of Alliance.

The articles of the Treaty were:
„1. If any European State shall attack either Power the other will 

aid with all its forces.
2. Neither will conclude a separate peace.
3. The Treaty shall come into force on the conclusion of peace with 

Japan and may only be cancelled at a year’s notice.
4. Russia will make its terms known to France and invite her to sign 

it as an ally.“127

The strongest opponent of the Björkö Treaty was the 
Russian Ambassador at Paris, Nelidow. The Czar however, 
was desirous of fulfilling his promise of making France party  
to the new Alliance. The Russian Minister for Foreign Affairs 
in fact did instruct the Russian Ambassador at Paris to use 
his utmost discretion and persuade France to join the new 
Alliance (Lambsdorf's letter to Nelidow, 1st September

124 Full German translation in ,,Die Kriegsschuldfrage. (Monatsschrift 
Berlin,)" November 1924.

125 Die Kriegsschuldfrage. November 1924, p. 458,
126 Die Kriegsschuldfrage, November 1924. p. 465., 466.
127 Dokumente aus den russischen Geheimarchiven, (Berlin Auswärti

ges Amt, 1918. p. 20.) Original text in ,,Die Kriegsschuldfrage ‘ Nov, 1924. 
p. 476.
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1905).128 A t first Nelidow protested against the very idea of 
an alliance, of which he did not approve. For this reason his 
definite answer was written only on 18th October. In it he 
reported that he had discretely asked Rouvier, French 
Prime Minister, whether it would not strengthen the Franco- 
Russian Alliance were Germany to be included in it. Rouvier's 
reply was as follows:

,,We have no desire of conquering any country. We have 
given clear proofs of our desire for peace. Thirty three years 
have passed since, at the conclusion of what for us was a 
disastrous war, two Provinces were taken from us and we 
had to pay several milliards for peace. Our nation accepted 
those conditions, and ever since our endeavour has been to 
avoid everything likely to lead to conflict and m isunderstand
ing. In order to ward off an approaching crisis but lately I 
made bold to offend the amour-propre of my Fatherland. More 
can not be expected of us! The nation would never endure a 
closer rapprochement with Germany. The nation has not 
forgotten what it suffered at Germany's hands; of which in a 
purposeless and careless manner it recently was reminded. An 
alliance with Germany is out of the question. The Government 
is compelled to study the feelings of the nation.“129

This opposition on the part of France was the end of the 
Björkö treaty. It was never ratified. Even so it was the clear
est proof that Germany, in wenting to make an alliance with 
France, wished to he on good terms even with her deadly  
enemy.

Hardly had France rejected Germany's advances, when, 
in the December 1905, the Conservative Party in England 
suffered a catastrophic defect at the general elections, and 
the Liberal Party  seized the reins of government. The French 
government were very much afraid that the new English 
Cabinet would perhaps not honour Lord Lansdowne's promises. 
For this reason Huguet, French M ilitary Attaché in London, 
addressed through Colonel Repington a question to Sir Edward 
Grey, the new English Secretary of State for Foreign Affairs, 
as to whether he identified himself with Lansdowne's promises, 
Grey replied in the affirmative. Only two members of the 
English Cabinet knew of this step of Grey's: Haldane and 
Asquith. The English Parliament was informed concerning it 
by Grey only on the day before the world war broke out,

As soon however as Grey intimated to Repington that he 
was prepared to honour Lansdowne's promises Cambon, French 
Ambassador at London, went to him on 10th January and

128 Die Kriegsschuldfrage. November 1924, p. 478.
129 Die Kriegsschuldfrage. November 1924. p. 493.
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wanted to add to them by persuading Grey to make a sta te
ment to the effect that, should Germany atack France, Eng
land would send forces to aid the latter.

Grey in reply told Cambon that he could not make that 
statement, but that he agreed to the General Staffs of the two 
countries and the Lords of the two fleets discussing m atters 
together.130

In this way, even if it is impossible to speak of an actual 
pact between England and France, yet Grey's bearing ensur
ed future cooperation; for the intercourse of the General 
Staffs meant more than any formal treaty .131

Haldane,132 writing of his experiences as head of the W ar- 
Office, said in his memoirs that Grey, as soon as he had 
accepted Lansdowne's obligations, immediately requested H al
dane to open communication with the French M ilitary Attaché.

The problem which Haldane endeavoured to solve was:
,,. . .  how to mobilise and concentrate at a place of assembly to be

opposite to the Belgian frontier, a force calculated adequate (with the 
assistance of Russian pressure in the East),133

A lready in the Spring of 1906 he decided that if England, 
wanted to meet the demands of a military cooperation with 
France, a radical reorganisation of army affairs was necessary.

„The outcome was a complete recasting, which after three year's
work made it practicable rapidly to mobilise, not only 100 000, but
160 000 men; to transport them with the aid of the Navy to a place of 
concentration which had been settled between the staffs of France and 
Britain; and to have them at their appointed place within twelve days, 
an interval based on what the German Army required on its side for a 
corresponding concentration,"134

If, in addition, we consider that in the Autumn of 1906 
that same Lord Haldane was invited to attend the German 
manoeuvres where he was able to observe minutely the action 
of Germany's machinery of war, then we may draw the in
ference that Germany, in discovering all her military prepara-

130 Sir Edward Grey's letter to Sir F, Bertie, 10th January 1906. 
(25 Years — 1925 — vol. I. p. 73—74.)

131 According to Earl Loreburn, England s Liberal Lord Chancellor 
Grey bound England to France as her ally and through France'to Russia. 
(Loreburn: How the War came. 1919.)

132 Haldane: Before the War. (London 1920.)
133 Here Haldane indirectly proves that English strasegy already in 

1906 counted upon Russia's co-operation in case of a war with the Central 
Powers. (Befors the War, London 1920. p. 31.)

134 Haldane: Before the War, London 1920. p, 33.
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tions just to the eyes of the creator of the British expedition 
army corps, could really not be accused of having been making 
preparations for war.

Belgian documents, which fell into the hands of the G er
mans during the war, made it apparent also that in the Spring 
of 1906 England was not only engaged in secret military nego
tiations with France, but, at the same time, was treating with 
the Staff of Belgium. In the Spring of 1906 Barnardiston, 
English M ilitary Attaché in Belgium, made arrangements with 
Ducarne, Chief of the General Staff there, in respect to the 
size of the British expeditionary forces an the route of their 
march through France and Belgium in the event of Germany's 
violating the neutrality of the latter. Lieutenant-Colonel Bar- 
nardison promised to debark 100.000 men, while Ducarne de
clared Belgium would oppose the strongest resistance possible 
to the invanding German troops. Ducarne reported these a r
rangements to the Belgian Minister of W ar on 10th April 
1906.135

We read also in Field-M arshal Sir Henry Wilson's Diary 
that in 1906 the British Government had sanctioned semi
official preliminary overtures on the part of the British Staff 
with view to co-operation with the Staffs of France and 
Belgium.

Just while those negotiations were in progress the Con
ference so urgently insisted upon by Germany met as Alge- 
ciras in order to discuss the Morocco question. England very 
reluctantly sent her representatives,135*

The Conference of Algeciras lasted from 16th January  
till 7th April 1906, Its summoning was outwardly a triumph 
for Germany; for thereby she was able, against the wishes of 
the W estern Powers, to make the Morocco affair a question 
to be settled internationally. But the secret articles of the 
treaty  of 1904, which provided for Morocco's sovereignty and 
integrity and for the principle of an open door, made the 
validity of the resolutions of the Conference questionable, so 
that, at the moment of its conception, the Algeciras document 
was not water-tight. The only matters the Conference had 
really the right to discuss were public security and banking. 
Germany desired to make the administration of those an inter
national affair but the W estern Powers demanded it should

135 La convention anglo-belge. Schwertfeger: Die belgischen Dokumente
II. Erg, Bd. — A detailed account with a whole series of military maps 
and recent documents is given by Carl Hesse in the March number of 
Kriegsschuldfrage, p. 227—64.

135* Field Marchai Sir Henry Wilson. His Life and Diaries. By Major 
General Sir C. E, Callwell. (London 1927.) p. 73, 89,



217

be French. As Germany was supported only by Austria-H un
gary she was obliged to yield the point. A lready then France 
was backed up by Russia, Italy, the neutral Belgium and the 
United States of America — in one word by the whole Great 
Entente.

Although the volumes of documents most recently publish
ed make it evident that the German Government had no inten
tion of going to war because of Morocco, yet Biilow‘s behaviour 
in insisting upon a Conference was fraught with worst possible 
consequences. The Conference of Algeciras gave the Great 
Entente its first opportunity of meeting and drew the states 
forming its nucleus still closer together.

„Bülow had had a good hand but had played it badly. The process 
which Germans describe as encirclement, and Englishmen insurance, had 
begun,“136

Leaving the shuffling of the cards to others, the diplomacy 
of neutral Belgium pointed to the gist of the m atter when, on 
5-th April 1906, Baron Greindl, Belgian Ambassador at Ber
lin, submitted the following report:

„It can no longer be questioned that it was the King of England who, 
quite independently of his Government, spurred Mr Delcassé on to pursue 
a bellicose policy in giving him an unredeemable promise of debarking 
100 000 English soldiers in Holstein. And should any doubte still exist in 
respect to this matter Bernardiston's singular overtures to General Ducarne 
would dissipate them.137 138

Baron Greindl's report of 16th May 1906 refers to the 
same matter. According to it:

„Among the varions means employed in order to isolate Germany, 
the most frequently used and the most efficacious has been the press 
campaign. For years back Machiavelistic tendencies which were far from 
her, and ambitious schemes of which she never thought have been imputed 
to her. By a continual repetition of such calumnies German policy has 
come to be considered a menace to the tranquility of Europe, and the fact 
that for 33 years it was Germany who maintained the peace of Europe 
has been forgotten, It has also been lost sight of that it is not from Ger
many, satisfied with her possessions, that peril threatens, but from those 
Power who fain would alter the map of Europe. . . For a long time the 
Triple Alliance assured the peace of Europe. It is Doubtful wheter that 
new grouping of the Powers insisted upon would offer the same security.“l3b

136 Gooch: History of modern Europa, (1922.) p. 368.
137 Belgische Dokumente, Erg. Bd. 1. p. 49.
138 Belgische Dokumente. Bd. Ill, p, 137—139.
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CHAPTER IX.

The A nglo-R ussian  A lliance

Englands relations with Russia began to improve after 
the Russo-Japanese W ar of 1904— 1905.

The first essay at a rapprochement took place in the Sep
tember of 1905 when England assented to the Conference of 
Algeciras. England felt that the Entente Cordiale was incom
plete, and desired to win Russia as a new partner. An illumitat- 
ing pen-picture of the ways of British Foreign Policy was 
painted by the Belgian Ambassador at Berlin in his report of 
7th October 1905. According to it:

,,The first act of the Campaign begun in order to isolate Germany 
was the Anglo-French rapprochement, the second, the Anglo-Japanese 
treaty. The third act is the attempt at bringing about a rapprochement 
between England and Russia, the way to which is being paved by the 
English Press which labours at proving that the Anglo-Japanese Alliance 
is not directed against Russia and in no way excludes an Entente between 
the Empire of the Czar and England.“139

When Count W itte passed through Paris on his way from 
the Peace Conference at Portsmouth, the 1st Secretary of the 
Russian Embassy, Kosiéi Poklewski, acting upon instructions 
received from his superior, begged for an audience with view 
to W itte's introducing him to King Edward on some suitable 
occasion. W itte rejected that plan, instead he left for Rome, 
where he met the German Emperor.

Thereupon Kosiéi Poklewski, with the sanction of Count 
Benckendorff, Russian Ambassador at London, submitted to 
W itte the draft of an Anglo-Russian agreement concerning the 
spheres of interest of Afganistan, Tibet, Persia and the P er
sian Gulf.

This also was rejected by W itte on the grounds thatr 
,,even if defeated by Japan, Russia still would be G reat 
Power enough to maintain a free hand."

When the approaching Anglo-Russian agreement was met 
with opposition on the part of the British public, the spectre

139 ,,La campagne qui se poursuit pour isoler l'Allemagne à eu pour 
premier acte le rapprochement anglo-français, comme deuxieme acte le 
traité d’alliance entre l’Angleterre et le Japon, Le troisième acte est la 
tentative de rapprochement anglo-russe préparée par la presse de Londres 
qui s’efforce d’expliquer que le traité anglo-japonais n’est pas dirigé 
contre la Russie et n’empèche nullement une entente entre l’Empire du 
Tsar et l’Angleterre”, Die belgischen Dokumente. Bd. III. p. 66—67.
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of a Russo-German alliance was devised to break that down. 
In the November number of the Contemporary Review mention 
was made of the possibility of a Russo-German alliance which 
it would be England's role to bring about. ,,Germany cries 
for an alliance with Russia as Richard 111 cried for his horse.“ 
A t that time England began an anti-German propaganda in 
Russia too.

The results thereof were noticeable at the Conference of 
Algeciras where Russia sided with England and sympathised 
with her in her behaviour towards Turkey. Edward Grey (who 
from 5th December 1905 on was Secretary of State for 
Foreign Affairs at the time of Campbell-Bannermann's Liberal 
Ministry) working with Sir Charles Hardinge, British Ambas
sador at St Petersburg, Vice-Roy of India and later on Vice- 
Secretary of State, had already laboured to bring about a 
Russian Alliance. On 24th May 1906 at a sitting of Parliament, 
Grey publicly expressed his gratitude to Russia; for, although 
there was no formal agreement between them, yet their re la
tions were of the best. The conclusion of a formal treaty 
happened only after Count W itte's fall when, thanks to the 
willingness of his successor, Iswolski, on 31st August 1907 the 
Anglo-Russian Agreement of St Petersburg was made. The 
meeting of the German Emperor and the Czar at Swinemünde 
a few weeks later, between 3rd and 6th of August, was power
less to prevent its conclusion.

The agreement was signed by Iswolski and Sir A rthur 
Nicolson British Ambassador at St Petersburg and it settled 
the differences connected with Persia, Afganistan and Tibet* 
and defined the spheres of interest in Persia.140

Considering that England since 1901 had been an ally of 
Japan's, the agreement went towards improwing relations bet
ween the latter and Russia.

Russia concluded the first secret treaty with Japan on 
17th June 1907, which on 21st June 1910 was followed by a 
second and by a third on 8th Ju ly  1912. The provisions of 
those were that in the event of a European war, Russia could 
withdraw her troops from Asia, in recompense for which Japan  
would receive Kiao-Chow. (Haxthausen s, German Ambass
ador at Peking, report to Chancellor Bethman-Hollweg, 5th 
November 1912).141

140 Text oi agreement in: Dokumente aus den russischen Geheimarchi
ven. (Berlin, Auswärtiges Amt. 1918.) p. 21—26,

141 „1. In the event of Russia becoming involed in a European war 
she withdraws her troops with the exception of two Army Corps, from 
Siberia and China. In that case Japan undertakes to protect Russian 
interests in China,
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On 10th June 1907 Japan  made a treaty with France. It 
had only one article.142

A Belgian circular (3rd June 1907) on the significance of 
the Franco-Japanese Alliance contains the following pasages:

„In the presence of treaty the utility of which is not clearly apparent 
one naturally demands whether it does not conceal arriére-pensée. It is 
the fashion at present to make international arrangements. They are all 
concluded with the exclusion of Germany and they are made between such 
Powers as for some reason or the other are hostile to Germany: England- 
Japan, England-France, England-Russia, France-Japan. The French and 
English papers are eager to represent the Franco-Russian agreement as a 
new success of the campaign to isolate Germany led in person by the 
King of England."143

The alliances directed against Germany are not all men
tioned in the Belgian report.

England endeavoured to draw the neutral Belgium into 
an alliance, Among the documents of the Belgian diplomacy 
is to be found the despatch (18th April 1906) of the Belgian 
Chief of the General Staff, which reports his negotiations 
with Barnardiston, British M ilitary Attaché at Brussels. The 
Anglo-Belgian Conventions concluded then make Belgium 
party  to an alliance against Germany, and in spite of that 
neutrality which was guaranteed by the German Empire, bind 
Belgium to an attitude opposed to the very conception of 
neutrality .144

2, Japan binds herself not-to occupy Russian territory, in particular 
Vladivostok during the time that Russia is engaged in European war.

3. In return Russia will raise no objection should Japan in case of 
war occupy Kiao Chow."

Die belgischen Dokumente, Bd, IV. p. 204—205., 206—207.
142 Hayashi-: Secret mémoires, (London 1915.) p. 188.
143 En présence d‘un traité dont l’utilité n’apparait pas clairement 

on se demande naturellement s’il ne cache pas quelque arrière-pensée. „La 
mode est aux arrangements internationaux. Ils se concluent tous en de
hors de l’Allemagne et entre puisse sances qui pour une raison ou l’autre 
sont hostiles à l’Allemagne: Angleterre-Japon; Angleterre-France; Angle
terre-Russe; France-Japon”. „ ..  . Des journaux français et anglais se sont 
empressée de représenter l ’accord franco-japonais comme un nouveau suc- 
cée de la campagne menée par le Roi d’Angleterre en personne pour iso
ler l’Allemagne.”

Die grosse Politik der europäischen Kabinette. 1871—1914, Bd. XXXII. 
p. 485.

144 The following are some items of the conventions: „The British troops 
will land on the French Coast round Dünkirchen and Calais . . .  The entrance 
of British troops into Belgium will take place only after Belgium’s neutra
lity has been violated by Germany. . .  The first British army corps will 
disembark within 10 days, the second within 15 days. The Belgian railways
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King Edward, while on his second journey in the interests 
of the Entente, met the King of Spain at Cartagena on 8th 
April 1907 and secured Spain as member of the Entente Cor
diale. On 16th May 1907 England and France concluded an 
agreement with concerning the M editerranean Sea.

With this the policy of insurance, so far as its positive side 
was concerned, ended. But King Edward also made an attem pt 
to disrupt the Triple Alliance in order to weaken Germany's 
position from within. On 10th April 1907 he met the King of 
Italy for that purpose.

The despatches of that date of the Belgian Ambassador are 
profound in their contents. He saw clearly the motives that 
lurked behind the meeting of the two monarchs, and his infe
rences were correctly drawn.

On 28th March 1907 the Belgian Ambassador at Berlin 
reports that:

„French arrogance has again assumed the proportions it had in the 
worst days of the Second Empire, and the reason thereof is the Entente 
Cordiale. If today that arrogance is one degree worse, the reason is that 
the negotiations between St. Petersburg and London, to which France 
without doubt is no stranger, seem likely to end in an Entente. . ..“

„The English Press pursues with greater bitterness than ever its cam
paign of calumny. It sees the hand of Germany in every annoyance to 
which England is subjected. If necessary it invents tales, such as the al
leged project of closing the Baltic Sea.“* 145 

On 8th April he again reported:
„As often as France in the course of history felt strong enough she 

tried to assert her supremacy over the whole world. At present it is the 
Entente Cordiale with England that gives her that confidence."146

willdothe work of transportation so that the Brussels-Löwen line will be 
reached by the first army corps on the 11th day and the Namur-Dinant
line by the second on the 16th d ay.........Die belgischen Dokumente zur
Vorgeschichte des Weltkrieges. Kommentarband II. Maps of the advance 
of the troops in the supplement of the March number of Die Kriegsschuld
frage 1928 by Carl Hosse,

145 ,,L‘arrogance française redevient ce qu'elle était aux plus mauvais 
jours du second empire et c'est l'entente cordiale qui en est la cause. 
Elle a encore augmenté d'un degré depuis que les négociations entre 
Londres et Saint Pétersbourg aux quelles la France n'aura sans pas été 
étrangère paraissent devoir aboutit à une entente.“
„La presse anglaise poursuit avec plus d'acharnement que jamais sa cam
pagne de dénigrement. Elle la main d'Allemagne partout ou il arrive 
quelque chose de fâcheux pour l'Angleterre. Au besoin elle invente de 
toutes pièces, comme le prétendu projet de fermeture de la mer baltique. 
Belgische Dokumente. Erg. Bd. I. p. 69—71.

146 „Chaque fois que dans le cours de l'histoire, la France s'en est cru 
la force, elle a tenté de s'arroger la suprématie sur le monde entier. Main-
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On 18th April Greindl reported again from Berlin:
„The visit of the King of England to the King of Spain, like the treaty 

of alliance with Japan, the Entente Cordiale with France, and the nego
tiations in progress with Russia, is one of the moves in that campaign to 
isolate Germany which is directed personally with both perseverance and 
success by His Majesty King Edward VII , , „That ardour to unite in 
a common defence powers threatened by nobody may well be considered 
very suspicious. At Berlin the King of England's offer to Delcassé of 
100 000 men is not forgotten. We ourselves have made a note of the sin
gular overtures made by Colonel Barnardiston to General Ducarne, and 
who knows whether there were not others which escaped our attention.“147

In connection whit what actually happened when King 
Edw ard wisited Gaeta light was thrown by report from the 
Belgian Embassy at Rome, according to which:

„Last year the King of England, cruising in the Mediterranean, took 
advantage — to all appearance at least — of his stay here and there to 
detach Italy from the Triple Alliance or at least to bring her nearer to a 
friedenship with England and France.“148

CHAPTER X.

The W eakening of the Triple A lliance

The pivot of the situation where European Foreign Policy 
was concerned was England‘s departure from the Triple 
Alliance.

A s long as the Triple Alliance could count upon England's

tenant c'est 1‘entente cordiale avec l'Angleterre qui lui donne cette con
fiance." Belgische Dokumente. Erg. Bd. I. p. 73—75.

147 „Comme le traité d'alliance avec la Japon, l'entente cordiale avec 
la France, les négociations pendantes avec la Russie, la visite du Roi 
d'Angleterre au Roi d'Espagne est un des mouvements de la campagne 
personellement dirigée avec autant de persévérence que de succès par Sa 
Majesté Edouard VII. pour isoler l'Allemagne." „Cette ardeur à inur un 
but soi-disant défensif des puissances que personne ne menace, peut 
paraître à bon droit suspecte, On ne peut pas oublier à Berlin l'offre des 
100 000 hommes, faite par le Roi d'Angleterre à M. Delcassé. Nous memes 
nous avons à enregistrer les singulières ouvertures faites par le colonel 
Barnardiston au général Ducarne qui sait s'il n'y a pas eu d'autres in
trigues semblables qui ne sont pas parvenues à notre connaissance." Bel
gische Dokumente, Erg. Bd. I. p. 77., 79.

148 „L'année dernière le Roi d'Angleterre, naviguant dans la Méditer
ranée, profitait de ces escales pour tenter, en apparance du moins sinon 
de détacher l'Italie de la triple alliance du moins de la rapprocher do 
l'amitié anglo-française." Belgische Dokumente Bd. IV. p, 73.
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sym pathy it was the stronger. When however England consi
dered it needful to withdraw her support from the older group 
of allies and to side with the newer, the diplomatic situation, 
and with it the Balance of Power, was bound to change to the 
disadvantage of the Central Powers.

The change in England’s attitude not only revealed itself 
in her support or creation of new alliances directed against the 
Triple Alliance, but was also instrumental in undermining 
Ita ly ’s fidelity to the other two partners of the Triple Alliance.

The principal reasons why Italy  was attached to the Triple 
Alliance were a neutralising of France’s East African colonial 
aspirations and England's guarantee of Ita ly ’s supremacy in 
the M editerranean.

When Italy tried to induce England to extend the friend
ship existing between them to the other two members of the 
Triple Alliance her attem pt was met with evasions. By degrees 
the understanding of 1887 between Austria-Hungary, England 
and Italy, the so-called Balkan Triple Alliance, passed into 
oblivion.

In such measure as England turned away from the Triple 
Alliance so did Italy's policy undergo a change.

After Crispi’s fall in 1896 Rudini Marquis made that me
morable statement in Berlin and Vienna that Italy could not 
engage in any war in which England and France together were 
her opponents.

That statement was diametrically opposed to the text and 
the spirit of the Triple Alliance treaty.

At that time Germany looked upon the statement that 
Italy, even should a casus foederis arise, could not go to war 
against the united British and French forces, as a vis major 
which did not alter the nature of the Triple Alliance and might 
be relegated to the future,149

Italy’s attitude was proof that her reason for joining the 
Triple Alliance was that she considered France her chief enemy 
and, also because she hoped with the help of her allies and 
England to maintain her hegemony over the M editerranean,

When the aggressive French foreign policy inaugurated at

149 Die grosse Politik der europäischen Kabinette. Bd, XI. p. 282. 
Marshal, secretary of State, for Foreign Affairs, writes on 30th May 1896 
to Bülow, German Ambassador at Rome: „Wenn die italienische Regierung 
auf dem Standpunkt steht, dass die Machtverhältnisse Englands und Frank
reichs, sowie die Ausdehnung der italienischen Küsten es unter gewissen 
Umständen für Italien tatsächlich unmöglich machen würden, selbst bei 
Vorhandensein des casus foederis kriegerisch gegen die franko-englische 
Gruppe vorangehen, so stellt sich dieser Fall lediglich als eine Wirkung 
-von vis major dar, welche an der Natur des Dreibundvertrages nichts än
dert. Wir können daher ruhig abwarten, ob ein solcher Fall eintritt."



224

the time of Delcassé's Ministry began to work, the activity o£ 
the new régime among the Italians, whose sympathies in any 
case were inlisted for France, was highly successful. In the 
December of 1897 Camille Barrère became French Ambassador 
a t the Quirinal, and he used every means to shake Italy 's a l
ready failing allegiance to Austria-Hungary and Germany.

A Franco-Italian Commercial treaty  which terminated an 
economic war of ten years duration was concluded on 26tk 
November.

On 29th July  King Humbert was assassinated and his suc
cessor Victor Emanuel III was a still more pronounced friend 
of France.

On 14th— 16th December 1900 Italy  made a secret arrange
ment with France in which Italy as compensation for a recog
nition of her claims to Tripoli agreed to support France‘s 
schemes in Morocco.150

When on 18th June 1902 the Triple Alliance treaty  of 1891 
was renewed it was done on Italy 's part with the consent of 
France. On 4th and 6th June 1902 letters passed between Del- 
cassé French Minister for Foreign Affairs and Count Tornielli 
Italian Ambassador at Paris, in which they decided that:

„ . . .  there is nothing in renewal of the Triple Alliance which directly 
or indirectly would be aggressively directed against France; it containe 
no arrangement that in any contingency whatsoever would bind Italy ta  
join in an attack on France, nor any agreement that would menace the 
security or peace of the latter.”

But this was not enough for Delcassé. After protracted 
negotiations on 1st November, Barrère and Prinetti, Italian 
Minister for Foreign Affairs, came to an agreement concerning 
the future relations between France and Italy. The formula of 
the agreement stipulated that:

„ . . .  In the event of any one of the two contacting countries bein«£ 
exposed to a direct or indirect attack on the part of one or more of the 
Powers the other contracting party is bound to preserve a strict neutrality. 
The same holds good in case of any one of the contracting countries being 
forced by direct provocation to engage in war in defense of her honour or 
security. In that event each is first obliged to inform the other, and to 
give the other the chance of ascertaining whether the case be indeed one

150 This arrangement was arrived at in a correspondence between Bar- 
rere French Ambassador at Rome and Visconti Venosta Italian Minister 
for Foreign Affairs, It was confirmed by the correspondence which passed 
between Barrere and Prinetti Italian Minister for Foreign Affairs on 1st 
November 1902. Les accords Franco-Italians de 1900—1902. (Paris Impr.. 
Nationale, 1920,) p. 3., 8.



225

of direct provocation. Neither state may conclude any conventions nor 
engage in any military preparations that are contrary to this agreement. 
The agreement is valid until either of the contracting Powers explicitly 
cancells it, either in part or wholly."151

The understanding of 1st November 1902 was as much as 
a Franco-Italian contract of neutrality which shock the foun
dation of the Triple Alliance treaty.

Ten years later its significance was characteristically por
trayed by Iswolski, Russian Ambassador at Paris, in his des
patch to Sasonow Russian Minister for Foreign Affairs dated 
12th November 1912:

„Poincaré informed me that the Franco-Italian contract is in the form 
of an exchange of letters which first in July, then later in November 1902 
passed between the French Ambassador at Rome and Prinetti, the then 
Italian Minister for Foreign Affairs. It deals with the supplementing and 
extending of previous arrangements concerning the delimitation of the 
French and Italisn spheres of interest in Morocco and Tripoli.

On my asking what significance Poincaré attached to that contract I 
received the reply that the value thereof for France lay not in any single 
word or clause, but in the fact that since its conclusion Italy has ceased 
all defensive and offensive measures on the French borders and has trans
ferred her preparations to the Austrian frontier."152

Thereafter every politician of the Central Powers must
have known the real value of their alliance with Italy.

In his memorandum of March 1901 to the Chancellor, Count 
Schlieffen, Chief of the German General Staff, drew the for
mer's attention to the fact that

it would not prove practicable to transfer Italian expeditionary to 
Germany because Italian public opinion would the withdrawal from Italy 
of 5 army corps. For that reason any Italian Government which, in spite 
of such opposition, could put that plan through would have to be possessed 
of a very decided will. Since however that will was lacking it was
useless to count upon those 200 000 men, and consequently he would 
raise no objections to Germany's waiving that obligation of Italy's.153

In such circumstances it was the greatest mistake that
German diplomacy could make to refuse, one after another, 
England's overtures towards an alliance in the Spring of 1901,

151 Les accords Franco-Italiens de 1900— 1902. (Paris: Impr. Nationale.
1920 .) p . 7.

152 Der diplomatische Schriftwechsel Iswolskis. Bd. IL p. 372—373.
153 Grosse Politik. Bd. XVIII. p. 694.
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and even to suggest that England should make a treaty  with 
the Triple Alliance. A lready then Italy  could not be relied 
upon in the Triple Alliance. And yet for 14 years public opi
nion in the counties of the Central Powers was lulled by the 
myth of the strength of the Triple Alliance.

Italy remained in the Triple Alliance because doing so 
meant her having two irons in the fire, and besides she had the 
express permission of the Entente to retain her position there.

In 1903 Zanardelli, Prime Minister, thought of stepping 
out of the Triple Alliance and joining the camp of the Entente.

It was then that visit to Paris of Victor Emanuel with 
Queen Elena in 1903 was described by the French Press as 
„the felicitous completion of the work towards a rappro
chement

The Triple Alliance continued to exist although at the 
time of the Morocco crisis Rudini Marquis repeated his state
ment to the effect that Italy would not engage in a war simult
aneously against France and England.154

Italy 's double-dealing made it possible for her to remain 
in the Triple Alliance, and, at the same time, to come to an 
agreement with Russia.

King Edward was its pro-moter. After his meeting with 
the King of Italy  at Gaeta in 1907 and with the Czar at Reval 
in 1908, he arranged for them to meet at Racconigi, and that 
meeting led to the conclusion of the Russo-Italian Agreement 
of 24th October 1909.

That agreement laid down a mutual Russo-Italian policy, 
based on the maintenance of the status quo, for the prevention 
of Austro-Hungarian expansion in the Balkans, Its article were:

„1. Russia and Italy shall, in the first place, endeavour to maintain 
the status quo in the Balkan Penisula.

2. In the Balkans, in all circumstances, the nationality principle and 
the preclusion of alien rule must be maintained in the growth of the 
states.

3. All that is opposed to the above mentioned aims must be prevented 
through joint actions. By joint actions diplomatic actions are meant. Na
turally any other kind of interference with conditions in the Balkans is 
subject to subsequent agreement.

4. Should Russia and Italy desire to make any other treaty besides 
this one with a third Power, neither of them may do so without the simul
taneous participation of the other.

154 Grosse Politik. Bd. XXI. p. 231. Count Monts' German Ambassador 
at Rome, report to Bülow, dated 27th February 1906.



227

5. Italy and Russia mutually bind themselves to a friendly furtherance 
of Russian Interests in the question of the Straits and of Italian interests 
in Tripoli and Kyrenaika."155

That nation which gave birth in greatest numbers to 
anarchists and which, a t the time of the Russian Revolution, 
cried death upon the Russian Tyrant — as the enemy of 
Austria-H ungary received the Czar with open arms. In Bar- 
ziali, the republican leader’s opinion „Down with the Czar!“ 
m eant as much as „Long live the Habsburg!“ For that reason 
the former cry had to be silenced.

The Belgian circular of 3rd November 1909 states as re
gards Italy  t h a t . . .

„Already at Algeciras it was clear that Italy was inclined towards 
the Entente rather than towards the Triple Alliance, . .  The meeting at 
Racconigi is another result of the King of England's policy.“156

153 Der Diplomatisce Schriftwechsel Iswolskis 1911—1914. Bd. II. p. 363.
156 „Déjà, à Algeciras, il a été évident que lTtalie penchait plus du 

côté de la triple entente que de l’alliance dont elle fait partie!“ , , .  „L'entre
vue de Racconigi, qui met fin à la tension des rapports entre la Russie 
et l'Italie, est donc un succès pour la politique du Roi d'Angleterre. . . “ 
Belgische Dokumente. Bd. IV. p. 237—239.

15'
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TMA V. 1871. 370—72. 1., Drinápoly, 1676. márc. 31. EOE XVI. 1893.
262—64. 1., Drinápoly, 1676. ápr. 3, TMA VII. 1871. 570—72, 1.). — 
Egyéb portai levelei és jelentései: Drinápoly, 1662, szept. 19. TMA VII. 
1871. 434—35. 1., Drinápoly, 1664. okt. 25. TMA IV. 1870. 161—63. 1., 
Drinápoly, 1665. márc. 5. TMA IV. 1870, 211—12. 1., Konstantinápoly, 
1666. jan. 11, TMA IV. 1870. 295—97. 1., Drinápoly, 1666. máj. 26. TMA
V. 1871. 463—64, 1., Drinápoly, 1673. jul. 20. EOE XV. 1892. 336—37.
1., 1673. aug. 20. TL VI. 1912. 497—98. 1., 1673. szept. 23. TL VI. 1912. 
591—92. 1., 1673. okt. 22. EOE XV. 1892. 337, 1. Bukarest, 1673. dec. 
15. TL VI. 1912. 539—40. 1.

Galaczi Buda János — 1676—77, Kapitiha Konstantinápolyban (Uta
sítás: Szamosujvár, 1677. nov. 1. EOE XVI. 1893. 402—03. 1. — Jelen
tések: Drinápoly, 1677, febr. 28. TMA V. 1871. 407. 1., Konstantinápoly,
1677. máj. 11. TMA V. 1871. 408—10. 1., 1677, jun. 1. TMA V. 1871. 
423—24. 1., 1677. jul. 20. TMA V. 430—32. 1., 1677. okt. 15. TMA V. 
1871. 460—61. 1.).

Buday Zsigmond — 1658. okt. Barcsay Ákos követe Bécsbe (EOE 
XII. 1887. 79—84. 1.).

Büdöskuti — 1687. bécsi követsége (Megbízólevél: Radnót, 1687.
aug. 2. EOE XVIII. 1896. 193—94. 1.).

Csáky László — 1675. bécsi követsége (Megbízólevél: 1675. szept.
29. EOE XVI. 1893. 198. 1. — Utasítás: 1675. szept. 30. EOE XVI. 1893. 
199—201. 1.).

Turkovics Csepregi Mihály — 1662. rendkívüli követ Konstantiná-
polyba (EOE XIII. Emlékirata a nagyvezérhez 1664-ből: TMA IV. 1870. 
178—81. 1.).

Cserményi Mihály — 1665—66. Kapitiha Konstantinápolyban (Uta
sítás: Fogaras, 1665. márc. 27. EOE XIV. 1889. 96—97. 1. — Jelenté
sek: Drinápoly, 1665. jun. 8. TMA IV. 1870, 233—34. 1., Drinápoly,
1665, jul. 14. (két darab). TMA IV. 1870. 239—42. 1., Drinápoly, 1665.
jul. 20. TMA IV. 1870. 243—44. 1., Drinápoly, 1665. aug. 11. TMA IV. 
1870. 247, 1,, Konstantinápoly, 1665 okt. 26. TMA IV. 1870, 274—75. 1.,
1665. okt. 30. TMA IV. 1870. 275—76. 1., 1665. nov. TMA IV. 1870.
278—79. 1., 1665. dec. 27. TMA IV. 1870. 294—95. 1., 1666. febr. 26. 
TMA IV. 1870. 300—01. 1., 1666. febr. 15. TMA IV. 1870. 310—11.
1., 1666. márc. 14. TMA IV. 1870. 311—12. 1.). — 1671. rendkívüli követ 
Konstantinápolyban.
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Sepsiszentgyörgyi Daczó György — 1674—75. Kapitiha Konstantiná
polyban (Eskütétel: Radnót, 1674. okt. 15. TMA V. 1871, 267—68. 1. — 
Jelentések: Drinápoly, 1675. jan. 24. TMA V. 1871. 311—13, 1., Drinápoly, 
1675. jun. 16. EOE XVI. 1893. 185—86. 1,, Drinápoly, 1675. jul. 22. TMA 
V. 1871. 348—50. 1., Drinápoly, 1675. jul. 27. TMA V. 1871. 350—52. 1.).

Sepsiszentgyörgyi Daczó János — 1671. rendkívüli követ Konstan
tinápolyban (Jelentések: Drinápoly, 1671. máj. 23. TMA V. 1871. 40— 
42. 1., TL V. 1910. 532—33. 1., Jaila Batak, 1671. jul. 13. TL V. 1910. 
571—72. 1., Brassó, 1671. okt. 17. TMA V. 1871. 74—76. 1.). — 1675, 
rendkívüli követ Konstantinápolyban (Utasítás: 1675. dec. TMA V. 1871. 
360—63. 1., EOE XVI. 1893. 221. 1. — Jelentés: Drinápoly, 1675. nov. 
26. TL VII. 1916. 93—94. 1., Drinápoly, 1675. nov. 27. EOE XVI. 1893. 
230—31. 1.).

Dalmady István — 1659. pozsonyi követsége (EEH II.).
Vargyasi Dániel János — 1648. bécsi követsége (EEH I. — O). —

1649. münsteri követsége (EEH I. — Utasítása, 1649. ápr. O 11—14. 1. 
— Jelentések: Koblanke, 1649. jun. 1. TT XII. 1889. 327—28. 1., Cas
sell, 1649. jun. 19. TT XII. 1889. 334—35. 1.). — 1652. rendkívüli követ 
Konstantinápolyba (EEH I.).

Dávid János — 1667. Kapitiha Konstantinápolyban (Jelentések: 
Drinápoly, 1667. máj. 10. TMA IV. 1870. 350—52. 1., Drinápoly, 1667. 
máj. 13, TMA IV. 1870. 352. 1., Drinápoly, 1667. máj. 25. TMA IV, 
1870. 352—55. 1., Drinápoly, 1667. jun. 10. TMA IV. 1870. 365—67. 1., 
Drinápoly, 1667. jun. 17. TMA IV. 1870, 367—69. 1., Drinápoly, 1667. 
jun. 23. TMA IV. 1870. 369—72. 1., Drinápoly, 1667. jul. 7. TMA IV. 1870. 
373—74. 1., Drinápoly, 1667. aug. 24. TMA IV. 1870. 385—87, 1.).

Dávid Izsák — 1659. rendkívüli követ Konstantinápolyban (Jelen
tése: 1659. jun. 27. EOE XII. 1887. 315—17. 1.).

Dobay Máté — 1681. Lengyelországba (Utasítás: 1681. szept. 25. 
TT XXII. 1899. 446—49. 1.).

Nyujtódi Donáth János — 1686—87. bécsi követsége (Utasítások:
Fogaras, 1687. márc, 12., 14. és 15. AL II. 126. és 127. 1. EOE XIX. 
1896. 126—29. 1.).

Draudt Márk — 1687. rendkívüli követ Konstantinápolyba (Jelenté
sek: Versecz, 1687, szept. 15. TMA VII. 1871. 265—66. 1., Szófia, 1687. 
okt. 13. TMA VII. 1871, 269—71, 1,, Konstantinápoly, 1687. nov. 20. 
TMA VII. 1871. 280—82. 1.),

Magyargyenőmonostori Ebeny István — 1650. rendkívüli követ Kon
stantinápolyban (Jelentések: Konstantinápoly, 1649. jun, 6. O 21—22. 1.,
1650. ápr, 14. EEH I, 150—52.).

Enyedi Gál diák — 1678. rendkívüli követ Konstantinápolyban
(EOE XVI.).

Farkas Fábián — 1674. rendkívüli követ Konstantinápolyba (Utasí
tása: 1674. máj. 26. TMA V. 1871. 225—36. 1.). — 1677. rendkívüli követ 
(Jelentés: Kozonica, 1677. jun. 1. TMA V. 1871. 424—26. 1.).

Tancsi Földváry Ferenc — 1650—51. Kapitiha Konstantinápolyban
(Jelentések: 1651. márc. 2, O 44—46. 1., 1651. ápr. 13. O 48 52. 1.,
1651. ápr. 24. EEH I. 213—15. 1., 1651. máj. 9. O 59—61. 1., 1651. máj.

C z a k ó  D á v i d  — 1659. rendkívüli követ Konstantinápolyban (Jelen
tés: 1659. ápr. 1. TT XII. 1889. 137—39. 1.).
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25. EEH I. 215—17. 1., 1651. jun. 26. EEH I. 217—20. 1., 1651. jut. 29. 
EEH I. 220—22. 1. O 154—56. 1., 1652. jul. 31. O 81—83. 1., 1651. szept.
6. EEH I. 222—25. 1., 1651. szept. 30. EEH I. 225—26. 1.).

Fráter Pál — 1652. Lengyelországba (EEH I.).
Gauss Mihály — 1659. rendkívüli követ Konstantinápolyba (Jelentés: 

1659. jun. 27. EOE XII. 1887. 315—17. 1.).
Gillányi Gergely — 1650, Lengyelországba (Utasítás: 1650. nov. 22. 

EEH I. 122—24. 1. Jelentés: 1650. dec. EEH I. 128—32. 1,). — 1654.
Lengyelországba (Megbízólevél: 1654. febr. 1. O 479. 1. EEH I. 296— 
315. 1. — Utasítás: 1652. febr. 1. TT XII. 1889. 469—74. 1.).

Göcs Pál — 1649. a kozákoknál EEH I. 25. 1. TT X. 1887, 452. 1.).
— 1650. Lengyelországba. — 1651, a kozákokhoz (Utasítás: 1649^ ápr, 
19. EOE XI. 1886. 136. 1. EEH I. 173—74. 1., 1651. jun. EOE l a  1886. 
136—38. 1.). — 1651. őszén a kozákokhoz (Utasítása: EEH I. 182—86. 1.).

Léczfalvi Gyárfás Ferenci — 1647—49. Kapitiha Konstantinápolyban 
(Jelentések: 1648. okt. 12. EEH I. 16—17. 1., 1648. okt. 24. BB 901. 1., 
1648. nov. 11. EEH I. 20. 1., 1648. nov. 14. BB 904. 1., 1648. dec. 20.
TMA III. 1870. 414—17. 1. EEH I. 20—22. 1., 1649. márc. 6. EEH I.
37—41. 1.).

Léczfalvi Gyárfás Pál — 1685. Kapitiha Konstantinápolyban (Uta
sítás: Szeben, 1686. máj. 7. AL I. 131. 1. — Jelentések: Drinápoly, 1685. 
ápr. 14. TMA VII. 1872. 15—16. 1., Drinápoly, 1685. máj. 2. TMA VII. 
1872. 43—44. 1., Drinápoly, 1685. máj. 24. TMA VII. 1872, 45—47. 1.,
1686. jan. 17. TMA VII. 1872. 129—30. 1.).

Gyerővásárhelyi Gyerőffy György — 1675—76. Lengyelországba
(Utasítás: Radnóth, 1675. okt. 10. TMA V. 1871. 355—57. 1., EOE XVI.
1893. 205—08, 1.). — 1681—82. rendkívüli követ Konstantinápolyban
(Jelentések: Drinápoly, 1682. dec. 10, EOE XVII. 1894, 332—33, 1., EOE
XVII. 1894. 335. 1., 1683. jan. 5. TMA VI. 1871. 304—06. 1., EOE XVII.
1894, 336. 1., Konstantinápoly, 1682. febr. 3. EOE XVII. 1894. 45—46.
I. , 1682. máj. 3. EOE XVII. 1894. 270. 1.).

Marosnémeti Gyulay Ferenci — 1686—87. követsége Bécsbe és
Németalföldre (Utasítás: Fogaras, 1686. szept. 29. AL I. 64—67. 1.,
1687. AL II. 91—93. 1., 1687. aug. 14. AL III. 194—95. 1. és 170—73. 1.
— Jelentések: Bécs, 1686. dec, 8. EOE XIX. 1896. 90—97. 1., 1687.
febr. EOE XIX. 1896. 106. 1., 1687. szept. 25 (2 db.). AL III. 207—
II. 1., MTT XIX. 1874. 214—15. 1., 1687. AL II. 117—19. 1., Pozsony, 
1687. nov. 17. AL III. 212. 1., MTT XIX. 1874. 215—16. I.).

Marosnémeti Gyulay István — 1668—69. Kapitiha Konstantinápoly
ban (TMA IV. 1870. EOE XV.).

Váradi Gyulay István — Continuus orator (Utasítás: 1669. máj. 8. 
EOE XIV. 1889. 421—23. 1.).

Vádi Gyulay Tamás — 1671—72. Kapitiha Konstantinápolyban
(Esküje: Gyulafehérvár, 1671. szept. 25, TMA V. 1871, 66—67. 1, — 
Jelentések: Drinápoly, 1672. jan. 2. TMA VII, 1872, 513—14. 1., 1672. 
jan. 7. TMA V. 1871. 93—95. 1„ 1672. ápr. 2. TMA V. 1871. 107—09. 1., 
EOE XV. 1892. 261—62, 1,). — 1676. rendkívüli követ Konstantinápoly
ban.

Hallerkői Haller János — 1685—86, Bécsbe (Megbízólevél: Gyula- 
fehérvár, 1685. nov. 8, EOE XVIII. 1895. 375—76. 1., Utasítás: Gyula- 
fehérvár, 1685. nov. 15, EOE XVIII. 1895. 378—79. 1., Előterjesztés:
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1685- nov, 21. EOE XVIII- 1895. 379—82- 1., Szeben, 1685. dec. 3. EQE
XVIII. 1895. 384. 1., Szeben, 1685. dec. 18. EOE XVIII. 1895. 388. 1.,
1686. jan. 16. EOE XVIII. 1895. 429—31. 1., 1686. márc. 14. EOE XVIII.
1895. 438. 1., Szeben, 1685. nov. 4. AL III, 12—20. 1,, 1686, jan. 16. 
AL III. 70—77. 1., Kolozsvár, 1686. márc. 21. AL III. 104—107. 1., Sze
ben, 1686. máj. 10. AL III. 132—33. 1. 1686. máj. 11. AL III. 133—34.
1., 1686. márc. 16. TT IX. 1886. 300—07. 1., 1686. máj. 7. TT IX. 1886.
307—13. 1. 1686. jun. 18. TT IX. 1886. 313—14. 1. — Jelentések: Kacz- 
kó, 1685. nov. 28. EOE XVIII. 1895. 383. 1., 1685. dec. 8, Szatmár. EOE 
XVIII. 1895. 384—85. 1., 1685. dec. 7. 385—86. 1., Kassa, 1685. dec. 17.
(2 db.). EOE XVIII. 1895. 386—88. 1., Bécs, 1686. jan. 26 (2 db.). EOE 
XVIII. 1895. 433—35. 1., Bécs, 1686. jan. 17. EOE XVIII. 1895. 435—
37. 1., Bécs, 1686.. febr. 15. AL III. 90—93. 1., 1686. márc. 4. AL III. 
95. 1., 1686. ápr. 21 (3 db.). EOE XVIII. 1895. 439—42. 1., 1686. jul.
23. EOE XVIII. 1895. 540—42. 1., Bécs, 1686. ápr. 26. AL I. 85—86. 1.).

Hedry Benedek — 1670. Bécsbe (Utasítás: Radnóth, 1670. jun. 22. 
EOE XV. 1892. 145—47. 1.).

Henter Ferencz — 1656. a kozákokhoz (Utasítás: 1656. nov. 19. 
EEH II. 126—27. 1.).

Horváth Ferencz — 1667, Bécsbe (EOE XIV. 1889. 281—84. 1.).
Kissevics Horváth György — 1656. Bécsbe (Jelentés: Pozsony, 1656. 

dec. 19. EOE XI. 1886. 242—44. 1.).
Pálóczi Horváth János — 1650. Bécsbe (EOE XI. 1886.).
Horváth István — 1656. a kozákokhoz (Utasítás: 1656. nov. 20. EEH

II. 227—28. 1.). — Levele a moldvai vajdához, 1656. dec. 31. TMA I. 
439. 1.).

Brenhidai Huszár Péter — 1651. rendkívüli követ Konstantinápoly
ban (EEH L).

Jakabfalvy Miklós — 1655. Svédországba (Jelentések: Thorn, 1655. 
dec. 9. Klobusiczkyhoz. EEH I. 488—90. 1., 1656. máj. 13. EEH. II. 
76—77, 1.). — Előterjesztése a svéd királyhoz, 1655. dec. EEH I. 483— 
86. 1.).

Zágoni Jankó Péter — 1663. Kapitiha Konstantinápolyban,
Jármay Ferencz — 1649. Lengyel- és Németországba (Jelentés: Var

só, 1649, márc. EEH I. 35—37. 1.),

Nagyváradi Inczédy Mihály — 1682. rendkívüli követ Konstantiná
polyban (EOE XVIII, 1894.). — 1684—85. Lengyelországba (Utasítás:
1684. jan. 2, EOE XVIII. 1895. 184—85. 1., — Megbízólevél: 1684, jan. 
29. EOE XVIII. 1895. 185—86. 1. — Utasítás: 1685. jan. 20. TT X. 1887. 
296—98., 739—40. 1., EOE XVIII. 1895. 266. 1. — Jelentések: 1685. febr. 
2. TT X. 1887. 742. 1. EOE XVIII. 1895. 267. L, Varsó, 1685. febr. 23. 
EOE XVIII. 1895. 268. 1„ 1685. május (2 db.). TT XI. 1888. 168—71.
1., 1685. junius. TT XI. 1888., Lemberg, 1685. febr. 5. TT XIII, 1890, 
693. 1., Varsó, 1685. febr. 23. TT XIII. 1890. 694—95, 1., Bécs, 1685. 
márc. 11. TT XIII. 1890. 696—97. 1.). — 1685—86. Bécsbe (Utasítás: 
Szeben, 1685. nov. 4. AL III. 12—20. 1. — Jelentés: 1686, jun. 10, AL
I. 235—37. 1.).

Nagyváradi Inczédy Péter — 1667—68. rendkívüli követ Törökor
szágba (Utasítás: Gyulafehérvár, 1667, okt. 9. EOE XIV. 1889, 284—86.
1., Pótutasítás: 1667. okt. 28. EOE XIV. 1889, 286—90. 1, — Jelentések:
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Drinápoly, 1667. okt. 9. TM A IV. 1890. 391. 1-, 1667. nov. EOE XIV. 
1889. 290—91. 1.). — 1674. Lengyelországba (EOE XV, 1892. 356—61.).

Karánsebesi Jósika Farkas — 1649—50. Kapitiha Konstantinápoly
ban (Jelentések: Konstantinápoly, 1649, dec. 15. TT XII. 1889. 337—39.
I. , 1650. jan. 4. EEH I. 138—41. 1., 1650. jan. 11. EEH I. 141—42. 1., 
1650. febr. 3. EEH I. 143—46, 1., 1650. febr. 4. EEH I, 146—48. 1., 1650. 
ápr. 10. EEH I. 149—50. 1., 1650. ápr. 15. TT XII. 1889. 341—43. 1., 
1650. máj. 5. TT XII. 1889. 344—46. 1., 1650. máj. 26. TT XII. 1889. 
347—49. 1., 1650. nov. 6. TT III. 1880. 799—800. 1., EEH I. 156—58. 1.).

Branyicskai Jósika Gábor — 1687 rendkívüli követ Konstantinápoly
ban (Jelentések: Versecz, 1687. szept. 15. TMA VII. 1872. 265—66. 1., 
Szófia, 1687, okt. 13. TMA VII. 1872, 269—71. 1,, Konstantinápoly, 1687, 
nov. 20. TMA VII. 1872. 280—82. 1.).

Jósika János — 1656. a tatárokhoz (Jelentése: Sidóvár, 1656. nov.
4. EEH II. 553—54. 1.).

Gyerőmonostori Kabos Gábor — 1672—73. Kapitiha Konstantiná
polyban (Reverzálisa: 1672. okt. 4. Gyulafehérvár. EOE XV. 1892. 303— 
04. 1. — Jelentés: 1672. márc. 28. TMA VII. 1872. 532—36. 1., Driná
poly, 1673. jan. 8. TMA V, 1870, 156—57. 1.). — 1680. rendkívüli követ 
Konstantinápolyban.

Sepsikőröspataki Kálnoky Mihály — 1662, rendkívüli követ Kons
tantinápolyban (EOE XIII.).

Aranyvári Kapy György — 1677. rendkívüli követ Konstantinápoly
ban (Utasítás: 1677. dec. 21. EOE XVI. 1893. 416, 1. — Jelentés: 1677. 
dec. 27. TMA V. 1871. 481—83. 1., EOE XVI. 1893. 419. 1.).

Karácson — 1655. a tatárokhoz (EEH I.).
Kászoni Márton — 1662. Bécsbe (Jelentés: Bécs, 1662. febr. 28. TL

II. 1906. 254—55. 1.).
Farnosi Keczely András — 1679—81. Kapitiha Konstantinápolyban. 

(Jelentések: 1679. dec. 10 EOE XVII. 1894. 468—70. 1., 1680. aug. 4. 
TMA VI. 1871. 92—94. 1., 1680. aug. 27. EOE XVII. 1894. 115—16. 1.,
1680. szept. 9. EOE XVII. 1894. 116—18. 1., 1680. szept. EOE XVII.
1894. 118—20. 1., 1681. jun. 19. EOE XVII. 1894 194—95. 1.).

Keczer Menyhért — 1677. rendkívüli követ Konstantinápolyban (Je
lentések: 1677. TMA VI 1871. 428—30. 1., 1677. máj. 6. TL VII. 1916. 
362—63. 1., 1677. jun. 19. TL VII. 1916. 377—78. 1., 1677. jun. 21. TL 
VII. 1916. 378—80. 1., 1677. aug. 9. TMA V. 1871. 437—38. 1.).

Kemény János — 1648. moldvai kiküldetése (O és EEH L).
Kende Gábor — 1677. rendkívüli követ Konstantinápolyban (Jelen

tések: 1677. TMA V. 1871. 428—30. 1., 1677. máj. 4. TL VII. 1916. 355— 
58. 1., 1677. jun. 18. TL VII. 1916. 374—77. 1., 1677. jun. 21. TL VII. 
1916. 378—80. 1., 1677. jul. 18. TL VII. 1916. 385—87. 1., 1677. jul. 19. 
TL VII. 1916. 387—88. 1., 1677. aug. 9. TMA V. 1871. 437—38. 1., 1677. 
aug. 10. EOE XVI. 1893. 381—82. 1.).

Keresztesy Ferencz — 1655. rendkívüli követ Konstantinápolyban 
(Jelentés: 1655. dec. 9, EEH I. 563. 1.).

Keresztesy István — 1657. rendkívüli követ Konstantinápolyban (O, 
E E H  IL).
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Koch András — 1659. rendkívüli követ Konstantinápolyban (Jelen
tés: 1659. márc. 26. TT XII. 1889. 137—38. 1.).

Klobusiczky András — 1648. Lengyelországba (Jelentés: 1648. okt. 
11. és 21. EEH I, 11—13. 1.). — 1649. Lengyelországba (Utasítás: 1649. 
nov. 8. EEH I. 65—68. 1. — Jelentések: Varsó, 1649. dec. 17. EEH. I. 
68—69. 1., TT XI. 1888. 114. 1.). — 1654. Lengyelországba (Jelentés: TT 
XII. 1889, 649. 1. 0 699—700. 1. — Utasítás: Radnóth: 1654. máj. 22. 
TT XII. 1889. 638—45. 1.).

Keresztúri Kovács Zsigmond — 1682—83. Kapitiha Konstantinápoly
ban (Hitlevél: Gyulafehérvár, 1682. okt. 31. TMA VI. 1871, 294—96. 1. 
EOE XVII. 1894. 322—23. 1. — Utasítás: 1682. okt. 31. EOE XVII. 1894. 
317—22. 1., 1682. okt. 16. EOE XVIII. 1895. 71—77. 1. — Jelentések: 
Drinápoly, 1682. dec. 26. EOE XVII. 1894. 335—36. 1., Drinápoly, 1683. 
jan. 7. TMA VI. 1871. 293—96. 1., 1683. jan. 7. TMA VI. 1871. 293—96.
1., 1683. jan. 27. TMA VI. 1871. 304—07. 1., Győr, 1683. jun. 2. TMA VI. 
1871. 338—40. 1., Eszék, 1683. jan. 7. TMA VI. 1871. 334—35. 1.).

Kolosvári István — 1686-ban Poroszországba (EOE XVIII. 1895.). 
Kövér Gábor — 1658. Frankfurtba (Jelentés: Bécs, 1658. ápr. 14. O 

618—19. 1.).
Krauss Mihály — 1659, rendkívüli követ Konstantinápolyban (Jelen

tések: 1659. jun. 27. EOE XII. 1887. 315—17. 1., 1659. ápr. 1. EOE XII. 
1887. 140—41. 1., 1659. jun. 23. EOE XII. 1887. 357—59. 1.).

Kubinyi László — 1677. rendkívüli követ Konstantinápolyban (Je
lentések: 1677. jun. 21. TMA V. 1871. 378—80. 1., 1677. jul. 19. TMA 
V. 1871. 387—88. 1., 1677. okt. 2. TMA V. 1871. 451—53. 1., 1677. TMA 
V. 1871. 428—30. 1.).

Lutsch (Lutz) János — 1659. rendkívüli követ Konstantinápolyban 
(Jelentések: 1659. márc. 26. TT XII. 1889, 137—39. 1,, 1659. jun. 27. 
EOE XII. 1887. 315—17. 1., 1659. ápr. 1. TT XII. 1889. 140—41. l.r 
1659. jun. 23. TT XII. 1889. 357—59. 1., 1659. jun. 25. TMA III. 1870. 
452—55. 1.).

Lutsch (Lutz) István — 1655. a kozákokhoz (Utasítás: 1655. márc, 
16. EEH I. 385—86. 1.). — 1655—56. a kozákokhoz (Jelentés: Jassy, 
1655. aug. 16. EEH I. 447. 1.).

Tinkovai Macskássy Boldizsár — 1672. rendkívüli követ Lengyelor
szágba (Megbízólevele és utasítása: 1672. szept. 20. EOE XV. 1892. 
296—99. 1.), — 1677, Lengyelországba (Utasítás: Fogaras, 1677. ápr. 12, 
EOE XVI. 1893. 358—64, 1. — Jelentések: Sambor, 1677. máj. 8. EOE 
XVI. 1893. 362. 1., Kasimir, 1677. máj. 13. TL VII. 1926. 364—65. 1.). — 
1681 és 1686. rendkívüli követ Konstantinápolyba (Utasítás: 1686. jan. 
22, AL I, 72—76. 1., 1686. márc. 14. AL I, 450—52. 1. — Jelentés: Czah- 
kov, 1686. ápr. 7, TMA VII. 1872. 161—62. 1,, 1686. febr. 22. Bukarest. 
AL I. 450. 1., Czalikova, 1686 ápr, 7. AL I. 453. 1.). — 1686. Lengyel- 
országba (Hitlevél, 1686. nov. 13. AL II. 16. 1. — Utasítás: 1686. ápr. 
30. Fogaras. AL II. 475—79. 1. — Megbízólevél, 1686. nov. 10—12. EOE 
XIX. 1896. 60—65. 1. — Utasítás: Besztercze, 1686. nov. 28. EOE XIX. 
1896. 83—84. 1., 1686. dec. 1. 84—86. 1.). — 1687. Lengyelországba (Uta
sítás: Fogaras, 1687. ápr, 26. AL II. 164—66. 1.). — 1681. Konstantiná
polyban (Jelentés: 1682. jun. 9. TMA VI. 1871. 279—82. 1.).

Máriássy István — 1650. a kozákokhoz (O).

K i r c s i  A n d r á s  — 1659. rendkívüli követ Konstantinápolyban (Jelen
tés: 1659. ápr. 1. TT XII. 1889. 140—41. 1.).
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Mednyánszky György — 1650. Poroszországban, Pfalzban és Német
alföldön (O).

Mednyánszky Jónás — 1657—58. Bécsbe (Megbízólevél: 1657. jan. 
EEH II. 132. 1. — Utasítás: 1658. jun. 1. EEH II. 501. 1.).

Mednyánszky István — 1658. Framkfurtba (Jelentés: Frankfurt,
1658. aug. 7. 0 633—35. 1.).

Mikes Gábor — 1658. Németországba (Jelentése: Rovna, 1658. aug.
12. EOE XI. 1886. 409—13. 1., Frankfurt, 1658. aug. 7. 0  633—35. 1.).

Zabolai Mikes Kelemen — 1669. és 1677—78. rendkívüli követ
Konstantinápolyban (TL VIII. 1926. — Jelentések: Konstantinápoly, 1678. 
ápr. 6. TT IV. 1881. 225—28. 1. (2 db.), 1678. ápr. 10. (5 db.). TT IV. 
1881. 228—33. 1., TMA V. 1870. 519. 1.). — 1649. Lengyelországba (Uta
sítás: TT XII. 1889. 339—40. 1.).

Zabolai Mikes Mihály — 1650. Lengyelországba (EEH L). — 1653. 
Lengyelországba (O, EEH L). — 1655. Lengyelországba (EEH I. — Je
lentés: TT XII. 1889. 649. 1.), — 1657. Bécsbe (EEH II. — Utasítás: 
Gyulafehérvár, 1658. jan. 1. EEH II. 501. 1. EOE XI. 1886. 475—77. 1. — 
Jelentés: 1658. aug. 12. Rovna. EOE XI. 1886. 409—13. 1.). — 1660. 
Oroszországba (EEH IL).

Mikes Pál — 1651, Moldvába (EEH L).
Mikes Mátyás — 1685. Bécsbe (Jelentés: 1686. jul. 23. EOE XVIII.

1895. 540. 1., 1686. jun. 10. AL I. 235—37. 1.).
Bodoki Mikó István — 1681. és 1685. rendkívüli követ Konstantiná

polyban (Jelentés: Bukarest, 1685. febr. 13. EOE XVIII. 1895. 265. 1., 
1682. máj. 3. EOE XVII. 1895. 270. 1. — 1681. nov. 18, Utasítás. EOE 
XVII. 1894. 234—35. 1.).

Mollerus Gallus — 1678 Konstantinápolyban (TMA V., TT IV.
1881., EOE XVI.).

Vízaknai Nagy István — 1681—82. Kapitiha Konstantinápolyban 
(Jelentések: Konstantinápoly, 1682. máj. 22. TMA VI. 1871. 238—42. 1., 
1682. jun, 25. TMA VI. 1871. 283—85. 1., 1682. aug. 27. (2 db.). TMA
VI. 1871. 270—77. 1., 1682. jun. 9. TMA VI. 1871. 279—82. 1., Drinápolv, 
1682. dec. 10. TMA VI. 1871. 299—300. 332—33. 1.). — 1684. rendkívüli 
követ Konstantinápolyban (Drinápoly, 1684. aug. 6. EOE XVIII. 1895. 
246—47. 1.). — 1686—87. rendkívüli követ Konstantinápolyban (Utasí
tás: Szeben, 1686. jan. 16. TT XX. 1897. 529—32, 1., 1686. jan. 17. AL
I. 76—79. 1., EOE XVIII. 1895. 443—46. 1., 1686. máj. 28. TT XX. 1897. 
532. 1., 1686. jun. 10. AL I. 232—33. 1., 1686. jul. 11. AL I. 337—38. 1.
— Jelentések: Szófia, 1686. jun. 25. EOE XVIII. 1895. 529—31. 1.,
Hasszán Pasa Palánka, 1687. jul. 7. (2 db.). AL I. 327—31. 1., Gubinicz, 
1687. jul. 18. AL I. 349—52. 1.).

Peczki Aagy Pál — 1686, Bécsbe (Utasítás: Szeben, 1686. május
6—8. MTT XIX. 1874. 312—13. 1. AL I. 108—09. 1. EOE XVIII. 1895.
496—97. 1. — Jelentés: Pánczél Cseh, 1686. máj. 11, AL I. 139—43. 1.)
— 1688. Bécsbe (Jelentések: 1688, okt. 21. és dec. 1. EOE XX 1897,
122—24. és 131—33. 1.). — 1690. Bécsbe (Jelentés: Bécs, 1690. jun. 18. 
EOE XX. 1897. 396—97. 1.). —

Borsai Nagy Tamás — 1668. rendkívüli követ Konstantinápolyban
(TMA IV.).
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Naláczi Naláczy István — 1664,, 1672,, 1678, és 1684, (2 ízben) rend
kívüli követ Konstantinápolyba (Utasítás: 1664. jan. 28. EOE XIII. 1888. 
281. 1. — Jelentések: 1674. EOE XV. 1892. 393—94. 1,, Drinápoly, 1678. 
máj. 11. TMA VIII. 1872. 194. 1., 1678. dec. 28. TM A VI. 1871. 29—30. 1.).

Naláczy Lajos — 1686. Havasalföldre (Utasítás: Szeben, 1686. máj. 
22. AL I. 178—79. 1.).

Hídvégi Nemes János — 1666. Kapitiha Konstantinápolyban, 1667., 
1671. és 1672. rendkívüli követ (Jelentések: Drinápoly, 1667. jun. 7, TT
IV. 1881. 386—90. 1„ EOE XIV. 1889. 270—74. 1., 1667. jun. 9. TMA
IV. 1870. 360. 1., 1667. aug. 11. TL IV. 1908. 163—65. 1., Bukarest, 1671. 
okt. 30. TL V. 1910. 638—39. 1., Drinápoly, 1671. nov. 14. TL V. 1910. 
652—54. 1., 1671. dec. 4. TL V. 1910. 659—62. 1.). — Naplója: 1661— 
68. TT 1902. 396—400. 1.

Székelyhídi Páskó Kristóf — 1665. rendkívüli követ Konstantinápoly
ban ( Jelentések: Belgrád, 1665. jan. 29. TMA IV. 1870. 195—98. 1.,
1665. febr. 11. TMA IV. 1870. 198—201. 1., 1665. febr. 13. TMA IV. 1870. 
201—08. 1., 1665. febr. 20. TMA IV. 1870. 208—10. 1., 1665. márc. 18. 
TMA IV. 1870. 214—19. 1., 1665. márc. 20. TMA IV. 1870. 219—24. 1„ 
1665. máj. 28. TMA IV. 1870. 230—32. 1., 1665. jun. 1. TMA IV. 1870. 
232—33. 1., TL III. 1907. 467—69. 1-, Orestida, 1665. aug. 10. TMA IV. 
1870. 246—47. 1., TL III. 1907. 493—95. 1., 1665. aug. 18. TMA IV. 
1870. 248—52. 1. (2 db.), 1665. aug. 29. TMA IV. 1870. 254—60. 1., TL
III. 1907. 506. 1., 1665. szept. 17. TL III. 1907. 511—13. 1., Konstanti
nápoly, 1655. okt. 26. TMA IV. 1870. 264—66. 1., 1665. nov. 11. TMA
IV . 1870. 279—86. 1., 1665. nov. 16. TMA VII. 1872. 470—75. 1., 1666.
febr. 6. TMA IV. 1870. 301—09, 1.). — 1675. rendkívüli követ Konstan
tinápolyban (Drinápoly, 1675. jun. 6. TMA V. 1871. 341—42. 1., 1675. 
máj. 6. EOE XVI. 1893, 160—63. 1.). — 1677. rendkívüli követ (EOE 
X V I. 1893.).

Pávai Tamás — 1650. Moldvába (EEH I.).
Pernyeszy Zsigmond — 1686. Bécsbe (Jelentések: 1686. jan. 25. EOE 

XVIII. 1895. 431—33. 1., 1686. jan. 26. EOE XVIII. 1895. 433—35. 1. (2 
db.), 1686. ápr. 18. EOE XVIII. 1895. 438—39. 1., 1686. ápr. 21. EOE 
XVIII. 1895. 439—40. 1. (2 db.), 1686. jul. 22. EOE XVIII. 1895. 537—
40. 1., 1686. jun. 10. AL I. 235—37. 1.).

Pünkösdy György — 1659. rendkívüli követ Konstantinápolyban
(Jelentések: 1659. márc. 26. TT XII. 1889. 137—39. 1., 1659. ápr. 1. TT 
XII. 1889. 140—41. 1., 1659. jun. 23. TT XII. 1889. 357—59. 1.).

Tövisi Rácz György — 1653. a kozákokhoz (Utasítás: 1653. febr. 14. 
O 129. 1.), — 1655, a tatárokhoz (Utasítás: 1655. márc. 1. EOE XI. 
1886. 205. 1.). — 1656, az orosz cárhoz (Utasítás: 1656. jun. 12. EEH
II. 97—99. 1.).

Rainer János — 1655. Lengyelországba (Jelentés: 1655. dec, 30. O 
277. 1.)

Kisrédei Rhédey Ferencz — 1670. rendkívüli követ Konstantinápoly
ban (Jelentések: 1670. ápr. 3. TMA IV. 1870. 479—80. 1., Drinápoly, 
1670. nov. 13. TL V. 1910. 400—03., 1671. jan. 5. TL V. 1910. 428— 
31. 1.).

Marosjárai Rozsnyay Dávid — török deák, 1669 és 1675. rendkívüli

N a g y s i n k i  J á n o s  — 1682. rendkívüli követ Konstantinápolyban (Je
lentés: 1682. jun. 9. EOE XVII. 1894. 279—82. 1.).
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követ (Törökországi jelentései: Belgrád, 1664. jan, 22. TMA IV. 1870. 
102—04. 1,, Drinápoly, 1666. aug. 4. TL III. 1907. 596—97. 1., 1666. dec. 
21. TL III. 1907. 637—38. 1„ 1667. jan. 20, TL IV. 1908. 14—15. 1., 1667. 
jan. 26. TL IV. 1908. 19. 1., 1667. máj. 25. TMA IV. 1870. 102—03. l,f
1667. jul. 28. TL IV. 1908. 152—53. 1., 1667. aug. 17. TL IV. 1908. 165— 
67. 1., 1667. szept. 7. TL IV. 1908. 190. 1., 1667. szept. 10. TL IV. 1908. 
191—92. 1,, 1667, dec. 10. TL IV. 1908. 240. 1., Konstantinápoly, 1668. 
jul. 25. TL IV. 1908. 322—23. 1., 1668. szept. 19. TL IV. 1908. 359—60. l t 
1670. jan. Kandia TT V. 1882. 332—41, 1., 1670. nov. 11. TL V. 1910.
397—98. 1,, 1670. nov. 16. Drinápoly. TT VIII. 1885. 812—13. 1., TL V. 
1910. 305—06. 1., Drinápoly, 1670. dec, 20. TT VIII. 1885. 814. 1., Dri
nápoly, 1672. ápr. 18. TL VI. 1912, 183—84. 1,, Jassy, 1672. nov. 5. TL 
VI. 1912. 393. 1. — Utasítás: Alvincz, 1669. okt. 8. EOE. XIV. 1889. 
429—31. 1.).

Rodics János — 1678. Konstantinápolyba (Jelentés: 1678. ápr. 20. 
TL VIII. 1926. 169—71. 1.).

Romsz András — 1659. Konstantinápolyba (Jelentések. 1659. márc.
26. TT XII. 1889. 137—39. 1., 1659. ápr. 1. TT XII. 1889. 140—41. 1.).

Sándor Gáspár — 1690. Kapitiha Konstantinápolyban (TT XI. 1888.).
Nagygalambfalvi Sándor Pál — 1687—88. Kapitiha Konstantinápoly

ban (Utasítás: Fogaras, 1687. ápr. 25. MTT XIX. 1874. 212—14. 1. — 
Jelentések: Eszék, 1687, jul, 22. (2 db.) AL II. 204—08. 1., Eszék, 1687. 
jul. 30. AL II. 201—04. 1., 1687. szept. 14. TMA VII. 1872. 259—65. 1.,
1687. dec. 9. TMA VII. 1872. 282—84. 1., 1688. márc. 8. TMA VII. 1872. 
291—92. 1., 1688. ápr. 12. EOE XIX. 1896. 397. 1., 1688. aug. 12. EOE
XX. 1897. 97—98. 1.).

Kissárosi Sárosi János — 1677—78. Kapitiha Konstantinápolyban
(Hitlevele: Radnóth, 1677. szept. 12. TMA V. 1871, 450—51, 1, — Jelen
tések: 1677. dec. 26. EOE XVI. 1893. 418—19. 1., 1678. febr. 26. TMA
VI. 1871. 7—10. 1., 1678. márc. 29. EOE XVI. 1893. 471—73. 1„ 1678. ápr.
30. TMA VI. 1871. 531—33. 1., Paszarczik, 1678. nov. 12. TMA VI.
1871. 27—29. 1.). — 1683. 1686. 1687 (két ízben) rendkívüli követ Kons
tantinápolyban (Utasítások: Radnóth, 1687. aug. 21. EOE XIX. 1896. 
195—99. 1. Szeben, 1686. máj. 7. AL 125—29. 1., máj. 13, és 16. 1686.
jun. 10. AL I. 232—33. 1„ AL I. 144—49. 1., 1687. máj. 9. AL I. 180—
85. 1. — Jelentések: Drinápoly, 1686. jun, 7. AL I. 216—20. 1., Belgrád* 
1686. nov. 29. AL II. 42—46, 1., Belgrád, 1686. dec. 11. AL II, 51—55. 1. 
Versecz, 1687. szept. 15. TMA VII. 1872. 265—67. 1., Palánka, 1687.
szept. 18. TMA VII. 1872. 267—68. 1., Szófia, 1687. okt. 13. TMA VIL
1872. 269—71. 1., Konstantinápoly, 1687, nov. 20. TMA VII. 1872. 280— 
82. 1., 1687. dec. 10. EOE XIX. 1896. 269—70. 1.).

Szentlászlai Sárosi János — 1686—87. rendkívüli követ Konstantiná
polyban (Jelentés: Drinápoly, 1686. jun. 2. EOE XVIII. 1895. 519. 1.).

Sárospataki Márton — 1662. rendkívüli követ Konstantinápolyban
(EOE XIII.).

Schaum Konstantin — 1655. rendkívüli követ Svédországba, Hollan
diába és Angliába (Megbízólevél: 1654. dec., U. az Cromwellhez 1654. 
nov. 16. O 182. 1., Belgiumhoz O 696—97. 1., 1654. dec. 16. Dániához. 
— Jelentések: Stockholm, 1655. márc. EOE XI. 1886. 208 23. 1., 1655. 
márc. 11. EEH I. 385—86. 1., Makovic, 1657. nov. 27. EEH II. 457—58. 
1„ 1658. márc. 29. EEH II. 496—98. 1., Makovicza, 1657. márc. 29. O 
614—17. 1., 1655. máj. 24. MHH Okm. V. 1859. 219—21. 1.).
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Bolgárfalvi Sebessy Ferenci — 1652—53. Kapitiha Konstantinápoly
ban (Jelentés: 1653. szept. 14. O 131. 1. EEH I. 254. 1. — Naplója: 
1652—54. O 114—16. 1., Konstantinápoly, 1653. szept. 14. 0 125—31. 1.).
— 1655. szept. a kozákokhoz (EEH I.). — 1655. okt. Lengyelországba 
(1655. szept, okt. naplója. O 240—47. 1.) — 1655 nov. Lengyelországba 
(Utasítása: 1655. okt. 22. Görgény. EEH I. 480—83. 1,, Svédországba, 0  
257—58. 1. — Jelentés: Thorn, 1655. dec. 9. O 487—88. 1.). — 1656. 
Lengyel- és Svédországba. — 1656. a kozákokhoz (Utasítás: 0  385— 
90. 1., Napló, 1656. jun. 10.—szept. 2. O 377—79. 1,). — 1657. a kozá
kokhoz (Utasítás: 1657. ápr. 18. O 514—17. 1.). — 1657. Konstantiná- 
polyba (Jelentés: Fogaras, 1657. nov. 20. O 447—48. 1.).

Bolgárfalvi Sebessy Miklós — 1648. rendkívüli követ Konstantiná
polyban (EEH L). — 1650. és 1651. a tatár kánnál, (u. ott).

Serédi István — 1649. rendkívüli követ Konstantinápolyban (Jelen
tések: 1649. márc. 30. EEH I. 73—74. 1., 1649. ápr. 9. TT XII. 1889. 
326—27. 1., 1649. ápr. 12. EEH I. 74—75. 1., TT XII. 1889. 328—30. 1., 
1649. máj. 2. O 17—19. 1., 1649. máj. 19. TT XII. 1889. 328. 1., 1649. 
jun. 5. EEH I, 75—77. L, 1649. jun. 6. O 21. 1.). — 1652. rendkívüli követ 
Konstantinápolyban (EEH L).

Lekcsei Sulyok István — 1649 rendkívüli követ Konstantinápolyban 
(EEH L).

Szenttamási Szalánczy Gábor — 1653. Lengyelországba (EEH L). 
Szaplonczay Simon — 1653. Lengyelországba (EEH L).
Száva Mihály — 1648., 1649., 1655. Konstantinápolyba (EEH I.), — 

1656. a tatár kánhoz (Utasítás: 1656. szept. 30, 477. 1.).

Thordai Szeghalmi András — 1678—79. Kapitiha Konstantinápoly
ban (Térítvénye: EOE XVI. 1890. 624—25. 1. — Jelentések: Drinápoly, 
1679, márc. 27. TMA VI. 1871. 46—48. 1,, Konstantinápoly, 1679. jun.
25. TMA VI. 1871. 55—57. 1„ 1679. nov. 19. TMA VI. 1871. 74—75. 1.).
— 1680. rendkívüli követ Konstantinápolyban (Utasítás: Gyulafehérvár, 
1680 szept. 30. TMA VI. 1871. 99—103. 1.).

Székely István — 1655. a tatár kánhoz (EOE XI. 1886,),
Borosjenői Székely László — 1668., 1672., 1673., 1677,, 1679., 1681. (2 

ízben) rendkívüli követ Konstantinápolyban (Jelentések: Drinápoly, 1673. 
máj. 7. TL VI. 1912. 457—59. 1., 1673. máj. 23. TL VI. 1912. 466—68. 1.
— Konstantinápoly, 1677. szept. 6. TL VII. 1916. 470—71. 1., Jassy,
1678. jan. 18. TL VIII. 1926. 28—29. 1,, — Konstantinápoly, 1679. dec. 9. 
TL VIII. 1926. 556—57. 1., 1679. dec. 10. EOE XVII. 1894. 68—70. 1.,
1679. dec. 15. TL VIII. 1926. 558—59. 1., 1679. dec. 23. TL VIII. 1926.
562—63. 1., 1679. dec. 31. TL VIII. 1926. 565—66. 1., 1680. ápr. 20.
TMA VI. 1871. 88—89. 1. — Utasítás: 1681. nov. 18. EOE XVII. 1894.
234—35. 1. Jelentések: 1681. dec. 12. TMA VI. 1871. 183—85. 1., 1681.
dec. 9. EOE XVII. 1894. 240—41. 1., 1682. jan. 14. TMA VI. 1871.
199—209. 1., EOE XVII. 1894. 244. 1., 1682. febr. 2. EOE XVII. 1894.
244. 1., 1682. ápr. 21. EOE XVII. 1894. 269—70. 1„ 1682. máj. 2. EOE
XVII. 1894. 270—71. 1., 1682. máj. 3. EOE XVII. 1894. 270. 1.).

Rétyi Székely Mózes — 1667—68. és 1684—85. Kapitiha Konstanti
nápolyban (Jelentések: Drinápoly, 1668. ápr. 2. TMA IV. 1870. 407—08.
1., Drinápoly, 1668. ápr. 8. TMA IV. 1870. 410—11. 1., Drinápoly, 1668. 
ápr. 28. TMA IV. 1870. 411—12. 1., Drinápoly, 1668. máj. 4. TMA IV. 
1870. 413—15. 1., Drinápoly, 1668. aug. 22. TMA IV. 1870. 428—29. L,
H áborús felelősség 16
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Kalívia, 1668. dec. 10, TMA IV. 1870, 439—41, 1,, Drinápoly, 1684. jun. 
2. TMA VI. 1871. 449—50. 1„ Drinápoly, 1684. jul. 17. TMA VI. 1871. 
468—69. 1,, Drinápoly, 1684. aug. 3. TMA VI. 1871. 473—75. 1., Driná
poly, 1684. aug. 8. MTT XIX. 1874, 209—10. 1., Drinápoly, 1684. dec. 4. 
TMA VI. 1871. 490—93, 1., Drinápoly, 1685. jan. 12, TMA VI. 1871. 
497—98. 1., Drinápoly, 1685. febr. 8. EOE XVIII. 1895. 264. 1.).

Szepesi Pál — 1672., 1673., 1675. Törökországba (Jelentések: Dri
nápoly, 1672. dec. 28. TL VI. 1912. 414. 1., Drinápoly, 1673. máj. 7.
TL VI. 1912. 459—63. 1., 1675. márc. 31. TL VII. 1916. 25—29. 1.). —
1679. Lengyelországba (Sztrij, 1679, jan. 20. TL VIII. 1926, 396. 1.).

Cseszeliczki Szilvássy Bálint — 1659., 1661, 1662., 1664., 1671.,
1672., 1673., 1678., 1680. rendkívüli követ Konstantinápolyban (Utasítás: 
1659. nov. 15. EEH II. 553—54. 1, — Jelentések: Konstantinápoly, 1659.
márc. 26. TT XII. 1889. 137—39. 1., 1659. ápr. 1. TT XII. 1889. 140—
41. 1., 1659. jun. 23. TT XII. 1889. 357—59. 1. — 1661 nov. 28. TMA 
IV. 1870. 7—10. 1., 1662. jan. 5. TMA IV. 1870. 17—19. 1., Drinápoly 
1662, márc. 25. TMA IV. 1870, 41—43. 1., Konstantinápoly, 1662, ápr. 
17. TMA IV. 1870. 48—49. 1., Rozsnyó, 1664. szept. 16. TMA IV. 1870.
146—48. 1., Drinápoly, 1671. nov. 13. TL V. 1910. 651—52. 1,, Driná
poly, 1671, nov. 14. TMA V, 1871. 87—88. 1., Drinápoly, 1672, dec. 3. 
TL V. 1910. 658—59. 1., Drinápoly, 1672. ápr. 18. EOE XV. 1892, 263— 
65, 1,, Drinápoly, 1672. ápr, 18. TL VI. 1912. 181—82, 1., Drinápoly,
1680. dec. 29, EOE XVII. 1894, 166—67, 1., Drinápoly, 1682. febr. 16, 
TMA VI. 1871, 213—16, 1., Konstantinápoly, 1682. jul. 5, EOE XVII. 
1894. 166—67. 1., 1673. okt. 26. Takuc. EOE XV. 1892. 339. 1.).

Szombatfalvy István — 1662. rendkívüli követ Konstantinápolyban 
(EOE X III.).

Sztojka Simon — 1658. Kapitiha Konstantinápolyban (EOE XI—  
X III.). — 1659, rendkívüli követ (Jelentések: 1659, márc, 26. TT XII. 
1889. 137—39. 1., 1659. ápr. 1. TT XII. 1889. 140—41. 1„ 1659. jun. 
23. TT XII. 1889. 357—59. 1.).

Széki Teleki Mihály — 1662., 1664—65. Bécsbe (Utasítás: Déva,
1664. okt. 15. EOE XIII. 1888. 334. 1., Gyulafehérvár, 1664. okt. 2. EOE 
XIII. 1888. 333. 1., 1664. dec. 19. EOE XIII. 1888. 72—73. 1„ Kolozs
vár, 1664. dec. 30. EOE XIII. 1888. 74—76. 1., 1665. jan. 3. és 5. EOE 
XIII. 1888, 76—78. és 78—79. 1., 1665. jan. 14., 26. és febr. 10. Ebes
falva. EOE XIII. 1888. 86—88, 88—90. és 93—94. 1. — Jelentések: Szat- 
már, 1664, okt. 28, EOE XIII, 1888, 335—36. 1., 1664, nov. 27., 28., dec.
2., 1665. jan. 10. és 14, EOE XIII. 1888. 65—67., 67—69., 69—71., 79— 
85, 1„ 85—86. 1.).

Nagyercsei Tholdalagi Mihály — 1659, rendkívüli követ Konstanti
nápolyban (EEH II.).

Somogyomi Thordái Ferencz — 1653—54, Kapitiha Konstantinápoly
ban (Utasítás: Radnóth, 1654. máj. 8. EEH, I. 350. 1. — Jelentések: 
1654. márc. 21, O 136—39. 1., 1654. máj. 2. TT XII. 1889, 489, 1,, 1654. 
máj. 13. O 141—45. 1., 1654. máj. 19. EEH I. 347—50. 1., 1654. máj. 28. 
EEH I. 350—54. 1., 1654. jun. 22. EOE XI. 1886. 185—86. 1., 1654. jul.
7. O 148—50. 1., 1654. jul. 14. EOE XI. 1886. 146—47. 1„ 1654. jul. 23. 
EEH I. 354—56. 1.). — 1657. rendkívüli követ Konstantinápolyban (Je
lentések: 1657. jun. 4. EEH II, 362—64. 1., 1657, jun. 23. O 530—31. 1., 
1657. jul. 7. TMA III. 441—42. 1.).

Borosjenöí Tisza István — 1656—57. Kapitiha Konstantinápolyban
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tJelentések: 1656. dec. 15. TL I. 1905. 29—30 .1., 1656. dec. 13. EEH II.
225—27. 1„ 1657. jan. 11. TL L 1905. 40—41. 1„ 1657. ápr. 30. EEH II.
359—60. 1„ 1657. máj. 18. EEH II. 360—62. 1., 1657. jun. 6. EEH II.
364—65. 1„ 1657. jun. 23. EEH II. 365—68. 1.).

Tőtöri István — 1674. Kapitiha Konstantinápolyban (Jelentések:
Baba, 1674. ápr. 1. TM A IV. 1871. 214. 1., 1674. ápr. 29. TMA IV. 1871. 
220—21. 1., 1674. máj. 28. TMA IV. 1871. 236—38. 1., Zabades, 1674. má
jus. TMA IV. 1871. 238—39. 1., 1674. jun. 25. EOE XV. 1892. 384—85.
I, , 1674. szept. 4. EOE XV. 1892. 391—92. 1,, Lasicz, 1674, szept, 15. 
TMA IV. 1871. 263—64. 1., Zorokaj, 1674. szept. 25. TMA IV. 1871. 
265—67. 1. — Utasítás: 1674. szept, 4, TMA IV. 1871, 392—93. 1.).

Tövissi Dániel — 1656. Oroszországba (Utasítás: 1656. jun. 12. EEH
II. 97—99. 1.).

Sarkadi Tűri László — 1670—71. Kapítiha Konstantinápolyban (Je
lentések: Drinápoly 1671. febr. 21. TMA V. 1871. 9—10. 1., Drinápoly, 
1671. március 18. TMA V. 1871, 17—18. 1., Drinápoly, 1671. május 23. 
és 26. TMA IV. 1871. 42—44. és 46—48. 1., TL V. 1910. 534—36. és
539—42. 1., Drinápoly, 1671, jul. 12. TL V. 1910, 569—71, 1., Jaila,
1671. jul. 18. és 25. TMA V. 1871. 52—54. és 55—56. 1., Jaila, 1671. 
okt. 15. TMA V, 1871. 69—72. 1., Drinápoly, 1671. nov. 24. TMA V. 
1871. 89—91. 1,).

Újlaki László — 1650. a kozákokhoz (Utasítás: 1650. okt. 30. EEH 
1. 118—22. 1, TT XII. 1889. 451—55. 1.). — 1656. a kozákokhoz (Jelen- 
lés: 1656. okt. 19. O 485—89. 1.).

Vajda István — 1659—62. Kapitiha Konstantinápolyban (EOE XII— 
XIII.).

Nagymedgyesi Vajda László — 1677,, 1680. (2 ízben), 1681. rend
kívüli követ Konstantinápolyban (Megbízólevél: 1677, dec, 21, EOE XVI.
1893. 417, 1, — Utasítás: Fogaras, 1678. ápr. 12. AL I. 12—14. 1. — Uta
sítás: 1680. nov. EOE XVII. 1894. 133—38. 1.). — 1679. febr, Bécsbe 
(EOE XVI. 1893.) — 1684. Lengyelországba (Utasítás, 1684. máj, 15. 
EOE XVIII. 1895. 227—32. 1.), — 1685. Bécsbe (Utasítás: 1685. jun. 1.
TT X. 1887. 298, 1,, 1685. ápr. 12. AL I, 12. és köv, 11,, Megbízólevél:
1685. ápr. 13. AL I. 325—26. 1.).

Váradi István — 1654—55. Kapitiha Konstantinápolyban (Jelenté
sek: 1655. jun. 14. O 546—47. 1., 1655. jun. 27. O 200—03. 1. — Utasítás:
Radnóth, 1655, máj, 22. O 546. 1, — Jelentések: 1655. jul. 22. és 28. O 548.
és 550. 1,, 1655. aug. 19. O 551. 1., 1655. szept. 22. O 555. I. — Utasítás: 1658.
aug. 23. és 25. O 555. 1. — 1655. okt. 2. O 560—61, 1. — Utasítás, 1658. szept.
13. O 560. 1.). — 1659, rendkívüli követ (Jelentések: 1659. márc, 26. TT 
XII. 1889.).

Várnai — 1655, Konstantinápolyba (EEH I.),
Vay Mihály — 1689, Bécsbe (Jelentések: Bécs, 1689. márc. 14, TT 

XX. 1897. 183. 1., 1689. 1„ márc. 16. TT XX. 1897. 184. 1., 1689. márc. 
21. TT XX. 1897. 184—85. 1„ 1689. ápr. 6. TT XX. 1897. 185. 1.).

Köröstarcsai Vér Mihály — 1679. rendkívüli követ Konstantinápoly
ban (Jelentés: Konstantinápoly, 1679. máj, 10. TMA VI. 1871. 55. 1.).

Wallensdorfer Joachim — 1681. rendkívüli követ Konstantinápoly
ban (Jelentés: 1682. febr. 26. EOE XVII. 1894. 261. 1., 1682. máj. 3. EOE 
XVII. 1894. 270. 1).

16'
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A Kossuth-bibilográSia alapjai 

Grundlagen einer K ossuth~Bibliographie

Kossuth Lajos: Értekezés az Éhség-mentő intézetekről. Ifjúkori dol
gozat-töredék. Nemz, Múzeum.

1827

Kossuth Lajos: Weissenthurm Franul Johanna szül, Grünberg: Já
nos Finnlandnak hercege. Néző játék öt felvonásban. Fordította K. L, 
1827-ben. Először játszották Budán 1834. aug. 16-án. Ismerteti a Honmű
vész 1834. 67. sz.

1833

Kossuth Lajos: András és Béla vagy korona és kard. Nemzeti his
tóriai dráma 5 felvonásban. Játékszínre alkalmazta K. L. zempléni ha
zánkfia. Előadták 1833. ápr. 15-én Pozsonyban. Ismerteti Munkátsy Já
nos a Honművész 1833, 7. számában.

1833—1835.

Kossuth Lajos: Országgyűlési tudósítások. Szerkeszti —, Pozsony, 
1833—1835, Kéziratban sokszorosították és levél alakban küldte szét he
tenként egyszer. Előfizetési ára volt egy hónapra 10 frt.

1836—1837.

Kossuth Lajos: Törvényhatósági tudósítások. (Az előbbi folytatása). 
Szerkeszti —. Pest 1836—1837, Előfizetési ára egy évre 50 frt. 1836. júli
ustól havonként 2—3-szor jelent meg. A két lap szerkesztése miatt K.-ot 
1837. V. 7-én elfogták.

A törvényhat. tudósításokat 1879-ben újra kiadta Földváry Mihály, 
8 r. 322 1.

1841.

Kossuth Lajos: Felelet gróf Széchenyi Istvánnak (a Kelet Népe c. 
munkájára). Pest, 1841. 8 r. 2+120 1. Ismertetik a Jelenkor 1841. 73. 
sz., Pesther Tageblatt 1841. 903. 1., Tudományos gyűjtemény 1841. VIIL 
k. 85. 1. Nyomtatta Länderer és Heckenast, ára volt a velúr papírra 
nyomott példánynak 1 frt. 40 kr. Az ide vonatkozó irodalmat 1. Bártfai 
Szabó L.: Gróf Széchenyi István és kortársai, 554—556. 1.

Kossuth Lajos: Pesti hírlap. 1—3. évf., szerkeszti —. 1841—1844..
4. évfolyamot szerk. K. L. és júliustól Szalay László. Pest, 1844.

K. feleletének hangja. Pesther Tageblatt, 1841. 751. 1.
Nagy Ferdinánd: Vélemény a Kelet népe és K. L. feleletéről. Hasz

nos mulatságok 1841. 357. 1.
— A Kelet népe és K. feleletének németre fordítása. Jelenkor 1841. 

259. 1 .
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Kossuth Lajos: Ungarns Anschluss an den deutschen Zollverband. 
Votum von —. Aus dem Ungarischen des Pesti Hírlap übertragen von 
G. St. Lipcse, 1842. 6+58 1.

Kossuth Lajos: Dessewfy Aurél gr. Hírnök. 1842, 13, sz.

1842.

L. K. in seiner Entgegnung auf das Kelet Népe. Der Ungar, 1842.
2. sz.

1843.

(Kossuth Lajos): Ungarns Wünsche. Eine politische Abhandlung, von 
L. von. K. Lipcse, 1843. 112. 1,

— Jelentés az első magyar iparműkiállításról 1842. Szerkeszté —. 
Pest, 1843, 76. 1.

— Bericht über die erste ungarische Gewerbeausstellung im Jahre
1842. Aus dem Ungarischen übersetzt von Emerich Henszlmann. Pest,
1843. 58 +  1 1.

Baloghi László: Széchenyi István gr. és K. Nemzeti újság, 1843. 18. sz. 
Kállay Ferenc: Felelet K. L. úrnak. Világ 1843. 9. sz.
K's politische Charakteristik. Croquis aus Ungarn, Lipcse, 1843. 
Nachtrag zu K.‘s Bestimmungen des landtäglichen Stimmenverhältnisse 

der Freistädte. Vierteljahrschrift aus u. für Ungarn. 1843. II. k.

1846.

Kossuth Lajos és gr, Batthyány Kázmér: A vukovár-fiumei vasút 
ügyében. Pest, 1846. X. 10.

Kossuth Lajos: Tengerhez magyar! El a tengerhez. Egy kis enyelgés. 
Kamatbiztosítási rendszer. Mérleg. Ismertetés. Taglalat, Peel s vissz
hangjai c., a magyar tengerpart érdekében stb. írt cikkei a Hetilap 8, 
12, 14, 15, 18, 19 és 20, számában.

— Ifj. Szabó Pál megszökése iránt. Budapesti Híradó 1846. 774— 
490. 1.

— Adózzunk. Hetilap 1846. 103, sz. A cikk megjelenésére vonatkozó 
-vizsgálat iratai az Országos Levéltárban, Revisio librorum 1847, 11—32. sz.

1847.

Kossuth Lajos: Beszéd József fhg. nádor nemes Pestmegye főispán
ja felett 1847. I. 25. Buda, 1847. 8. 1.

(Pulszky Ferencz:) Actenstücke zur Geschichte des ungarischen 
Schutzvereines, (K. 1846. VIII. 20. megnyitó beszédével). Lipcse 1847. 
24+284. 1.

K. arcképe Barabástól. Pesti divatlap 1847. 1. sz.
Severus: K. L, Honderű 1847, II. 11. sz.
Gr. Széchenyi István: Wesselényi Miklós br. és K. Jelenkor 1843, 

6—14, sz.
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Hammerschmidt H.: K., Batthyányi: Die Wiener Studentendeputation 
in Pressburg u. die daselbst abgehaltenen Reden. Bées, 1848.

Jülke Joseph: Die Wundertage Wiens. (K. beszédével), Bées, 1848.
Kossuth Lajos: Ministeri jelentés. Az országos pénzügy iránt. Buda

pest, 1848. jul. 18.
fKossuth Lajos): Emlékirat a Vukovár-fiumei vasút ügyében. Pest,

1848.
K-s Begeisterungsvolle Rede, gehalten 1848. jul. 11. Pozsony, 1848f 

8 1. Magyarul a Magyar könyvtárban, 36. sz. A beszéd szerb fordítása a 
Srpski Letopis 1850. 49—78. 1.

— Oklas ku ludu uherskeg kragini. (Kassa 1848), 8 1.
K. L. a szószéken. Szarvas, 1848, 4 1,
K‘s Rede in der ung.-croatischen Angelegenheit. Pozsony, 1848. 16 1.
Oesterreichs Wiedergeburt seit den 13. März 1848. Lipcse, 1848. 162 L
Putnoki József: A nagy K. L, (vers), Pest, 1848.
(Br. Rosenfeld Karl): K. als Staatsmann. Bées, 1848. 26 1.

1848.

Balogh Imre: K. L. levele 1835 XII. 23. Életképek 1848, II. 10.
K. Galerie der Zeitgenossen. Oesterreichischer Courier, 1848. 261. sz. 
K, Wanderer, 1848. 253. sz. (Bées)
K. und Jellasich. Magazin für die Literatur des Auslandes (Berlin)

1848. 129—131. 1.
K.‘s letzte Rede u. der Reichstag. Oesterreichischer Courier 1848. 

184. sz,
K. hírlapja. Felelős szerk. Bajza József. Budapest, 1848. VIL 1.—

XII. 31.-ig naponként.
Langsdorf E.: K. et Jellasich. Revue des deux monde, 1848. X. 15. 
K. nyilatkozata a kecskemétieknek tett ígéretéről. Reform, 1848. 20. sz. 
K. lakását éjjelente nemzetőrök őrzik. Budapesti hírlap 1848. 873. 1,. 
K. lemondásáról hír (VI. 30.) Március tizenötödike 1848. 92. sz.
K. hirdetést tesz közzé papírpénz kibocsátásáról. Közlöny, 1848. 58..

90. sz. Pesti Hírlap 1848. 130. sz.
K. bejelenti lemondását miniszteri állásáról. (Kossuth Hírlapja 1848.

IX. 14. sz,
K. fegyverre szállítja fel a nemzetet (IX. 24.) Kossuth Hírlapja 1848,. 

74, sz,
K. beszéde Szegeden. (X. 4.) Közlöny, 1848. 130. sz.
K. utasítása a népfölkelés megszervezésére (X 16.) Közlöny 1848-

131; Pesti Hírlap 1848. 192. sz.
K. toborzó körútra indul (X. 18.) Ungar, okt. sz.
K. elrendeli a guerilla harcot. (XII. 16.) Közlöny, 1848. 190. sz. 
Kossuth tömeges felkelésre szállít fel (XII. 22.) Közlöny, 1848. 197— 

198. sz.
Majer István: K. villámokkal jár. Nemzetőr 1848. 17. sz.

1849.

Frey A.: L. K. u. Ungarns neueste Geschichte. Mannheim, 1849. 3 k* 
(Hartmann M.) Reimchronick des Pfaffen Maurizius, (A III. fejezet: 

Éljen K.) Frankfurt. 1849.
Hovárik J.: Szózat Némethonból Habsburgház és K. L. felől. 1849.

III. 13. Mayer I, után Pest, 1849.
J . . .  A M . . .  h.: L, K. u. die jünsgte Revolution in Ungarn und 

Siebenbürgen. Bées, 1849. 191. 1.
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K. L.-nak mint kormányzónak hadi jelentése. Debrecen 1849. IV, 12,
K. L. Diktator von Ungarn als Redner u. Staatsmann. Mannheim,

1849. 47 1.
A nagy K. L. életírása. Szarvas, 1849, (költemény).
L. K. unter dem Seciermesser eines Schwarzgelben. Lipcse 1849, 35 1. 
K. L. imája. Szeged, 1849.
K.'s Gebet am Grabe der in der Schlacht bei Kápolna gefallenen 

ungarischen Helden. Düsseldorf, 1849. 1 1.
Meyer István: Szózat Némethonból a Habsburg ház és K, L. felől, 

(1849. III. 13.) Pest, 1894. 14. 1.
Pappe dr.: L. K. dictator von Ungarn. Hamburg, 1849.
Portrait u. Scenen aus dem J. 1848. Mannheim, 1849. 2 kötet (benne: 

K. mint szónok).
Une nuit dans les larmes. London, 1849, (K. L.-nénak ajánlva).

Enthüllungen über L. K. Europa (Lipcse), 1849. 1738. sz,
K. L. levele Komárom vár védőihez 1849. X. 2. (Szemere B. napló, 

I. k. 77—78. 1.).
K. von einem Rabbi gesegnet. Reichs Zeitung. 1849, 246, sz.
Offene Briefe an K. u. seine Helfershelfer. Presse (Bées), 1849. 154. sz.

1850,

Aus K.'s Memoiren. Ins Deutsche übertragen vom Grafen S. Grimma,
1850. 56 1.

Chacon: Hymne à K, Traduit par Holinski. Santiago, 1850.
Goergey's Förrőderei Afslőjadt of L. K. Gőthaborg, 1850.
Great Britain: Correspondence relative to the affairs. London, 1850.
J. E. F. Cz. Die Internirten Magyaren in der Türkei. Bées, 1850. 
Imrefi (Vahot Imre): A magyar menekültek Törökországban. Pest,

1859. 8 +  178. 1. — Németül: Lipcse, 1851. 9+274. 1.
Kárádfi és Rátkai (Szilágyi S. és Ráth. Gy.): K. parlamenti élete. 

Pest, 1850. 2 k. 2, kiadás 1861.
Kolisch S. L.: K. u. Clemens Metternich. Lipcse, 1850. 3 k.
Kossuth Lajos: Die Katastrophe in Ungarn. Originalbericht aus Wid- 

din, Lipcse, 1849, 42 1,
— La catastrophe ungherese. Re’lazione originale scritta in Viddino. 

Dal tedesco di Guilianio Landucci. Firenze. 1850., 4+62 1.
L. Kossuths Gesammelte Werke. Aus dem Ungarischen übersetzt u.

herausgegeben von. G, Zerffy. Grimma u. Leipzig, 1850—1851. 3 kötet. 
Tartalmát 1. Petrik G. Magyarország bibliográfiája 1712—1860. IL k. 
456. 1.

K. L. pályája és bűntényei. Lipcse, 1850.
K. and the last revolutions in Hungary and Transylvania. London, 1850, 

— Németül: Bées, 1850, 191 1.
L. (ázár) K(álmán) gr.: Magyar menekvők Törökföldön. Kolozsvár,

1850. 98 1.
Levitschnigg H.: K. und seine Bannerschaft, Pest, 1850. 2 k.
Somssich Pál: Válasz K. levelére. Debrecen, 1850. 136 1. — Németül:

Bécs, 1850 159 1. 2. kiadás u. ott 1850,
Szilágyi Sándor: K. L. a forradalom végnapjairól, Pest, 1850, 8-rét 

73+1 1.
— L. K.‘s Sendschreiben aus Widdin, Aus dem Ungarischen über

setzt von C. R. Pest, 1850, 72 1.
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Julibriefe. Authentische Actenstücke aus der letzten ungarischen Com
pagnie. (K. Szemere, Mészáros és Klapka). Der Schmetterling. 1850. 4. 
sz.

Közlemények K. irataiból (az Őst, Reichszeitung után). 1849. IV. 23. 
este 7 órakor és 1849. IV. 25. Debrecenben. Pesti Napló, 1850. 91. 112. sz.

Lapinski s Broschüre u. Kossutische Bulletins. Oesterreichische Sol
datenfreund, 1850. 77. 1.

1851.

Bárdy Rezső: Das menchelmörderische Haus Habsburg-Lothringer. Bal
timore, 1851. 198 1.

Correspondence respecting the refugees from Hungary. London, 1851. 
Horn J.: L, K. Der Agitator, Der Minister, Lipcse, 1851. 309 1. Angol

ul: London, 1854,
Hutter J.: Von Orsóvá bis Kiutahia. Braunschweig, 1851. 268 1. 

(Ingram H.:) Authentice life of his Excell. L. K. London, 1851.
Korn Philipp: K. und die Ungarn in der Türkei. K. in England. 

Grimma u. Leipzig, 1851. 2. kiadása 1878.
K. and the Hungarian war. Philadelphia 1851. 288 1.
K. in Winchester. Rheinische Blätter (Mainzer Journal) 1851. 261. sz. 
K. presso Marsiglia piccol frammento della grandiosa epopea. Vige- 

van. 1851.
K. in England u. seine Reden vor dem britischen Volke; Braunschweig, 

1851, 18 +  131 1.
Massingbord A.: Letter on K. and the Hungarian question. London,

1851.
Pridham Charles: K. and Magyarland. London, 1851. 327, 1,
— K. and his times. London, 1851.
— L. K, and the last revolutions. London, 1851,
— L. K. his carreer, character and companions. London, 1851.
Br. Prohazka Ottokar: Revelations of Hungary. London, 1851. 285 1. 
Reisinger Fr.: Ungarns politische Charaktere. Mainz, 1851.
Scheibe Theodor: K.'s Braut. Bées, 1851. 223 1.
Seward W. H.: Welcome to K. Washington, 1851. 12 1.
Sketch of the life of L. K. Governor of Hungary. New York. 1851. 
Skinner P. H.: The welcome of L. K. Philadelphia, 142 1.

Ein Urtheil der Times über K. Oesterreichischer Courier, 1851. 238. sz. 
Eine Erinnerung an K. Didaskalia (Frankfurter Journal). 1851. 98, sz. 
Hadi törvényszéki ítéletek. 16. sz K ,L. Pesti Napló 1851. 463. sz. — 

Magyar Hirlap 1851. 568, sz.
K. en Angletère. Revue Britanique, 1851. okt., nov. sz.
K. und die ungarischen Flüchtlinge. Oesterreichischer Courier, 1851. 

31. sz.

1852.

Alvensleben L.: L. von K. nach der Kapitulation von Világos, seine 
Flucht nach der Türkei u, sein Aufenthalt alldort, seine Reise nach Ame
rika u, England. Weimar, 1852.

Boardman H. A.: The new doctrine of intervention. Philadelphia, 1852. 
Brace C. L.: Hungary in 1851. New York, 1852.
Crandal W. L.: Letter on Kossuth and his mission. New York, 1852. 
Emerson R.: Address to K. Boston, 1852.
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Headley P. C.: The life of L. K. Governor of Hungary. Auburn, 1852. 
451 1.

Korn Philip: Die Russen in Ungarn. Hamburg, 1852.
K. in England. Ein Beitrag zur Geschichte unserer Zeit. Grimma,

1852. 100 1.
K. coppered, on the banquet an the capital of Baputa. New York, 

1852. 132 1.
K. nach der Capitulation von Világos, seine Flucht nach der Tür

kei. Weimar, 1852.
De Puy: K. in New-England. Boston, 1852.
— K. and his generals. Buffalo, 1852.
Report of the special committee appointed by the Common Council 

etc. New York, 1852. 756 1.
Sargent: The Standard Speaker. Philadelphia, 1852. Benne K. 5 

beszéde.
Smith John: K., Esterházy and Batthyány, London, 1852,
Stiles W. H.: Austria in 1848—49. New York, 1852. 2 k.
Teilt B.: Hungary and K. or an American exposition etc. Philadel

phia, 1852,
The life of Gov. L. K. with his public speeches. New York, 1852.
The K. offering and family souvenir: a gift book for all seasons. New 

York, 1852.
Washington D. C.: Procedings speches . . .  at the dinner Giwen to 

L. K, New York, 1852. 16 1.

K.'s Sparsamkeit. Oesterreichischer Courier, 1852. 339. 1.
Noch etwas über K. u. Lola Montez. Oesterreichischer Courier, 1852. 

1, sz.

1853.

Kossuth L.: Select speeches ot K. Condensed and abridged with Kos
suth's express sanction by Francis W. Newman. London, 1853. 12+376 
1. Tartalmát 1. Petrik Géza: Magyarország bibliográfiája 1712—1860. IL 
k. 456—457. 1. ,

K. et Bem. (Párizs, 1853), Németül is u. ott.
K. in New England. London, 1853.
La Zingara: Episodio romantico della guerra ungherese. Torino, 1853. 
Ludwig Sámuel: K. oder der Fall von Ungarn. Baltimore, 1853. 
Wildner Maithstein: Sieben Lectionen für K. Bées, 1853.

Die politischen Antecedenten K.'s vor 1848. Die Berliner (Kreutz) 
Zeitung, 1853. VI. 15,

1854.

K. Speeches in the city hall at Glasgow, 1854. VII. 5. London, 1854. 
K. Address on the war question. London, 1854,
Authentic report of K. — speeches on the war in the East. London,

1854.
T u e n d e  T a l e r  o f  K .  angarende det orientalske Sporgsmual. Chris

tiania, 1854.
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Hungary and its revolutions from earliest period to the nineteenth 
century, London, 1854,

K., seine Laufbahn u. seine Verbrechen, Von einem Ungar. Lipcse, 
1854. (Magyarul 1855.-ben)

Kossuth Lajos: Sechs Kapitel. Von einem Ungar, Lipcse, 1854. 52 1, 
(Magyarul 1855.-ben).

1855.

K. The future of nations: in what consists its security. New York. 1855. 
Kossuth ossia gli Ungheresi di C. R. Prima versioné italiana. Genova,

1855.
K. pályája és bűntényei. Egy magyar által, Lipcse, 1855. 50 1. (Né

metül 1854-ben).

1856.

Kriens: The Tryant's choise and K. London, 1856.
Summer Ch.: Welcome to K. Boston, 1856.
Die Times gegen K. Ostdeutsche Post, 1856. 268. sz.
K.'s Aufwand in Amerika. Rheinische Blätter (Mainzer Journal)

1856. 58. sz,

1857.

K‘s Vorlesungen in Lancashire. Das Morgenblatt für gebildete Leser..
1857. 306. 1.

1858.

K. nach der Kapitulation von Világos, seine Flucht nach der Türkei
u. sein Aufenthalt alldort, Weimar, 1858. 6 +  158 1.

Marchall Ch.: Les conspirateurs en Engleterre 1848—1856. Párizs,
1858.

1859.

Castille Hippolyte: L. K. Párizs, 1859. 60 1.
Kossuth L.: Le congrès, l'Autriche et l'Italie. Révélations sur la crise 

italienne. Brüssel, 1859. 35 1.
— L'Europe, l'Autriche et la Hongrie. Brussel, 1859.
— La question des nationalités. L'Europe, l'Autriche et la Hongrie» 

2, kiadás, Brüssel, 1859. 99 1, 3. kiadás u. ott 1859.
— La catastrofe ungherese.

L. K. u. Napoleon. Die Reform (Hamburg) 1859. 64. sz.

1860.

Áldor Imre: Vázlatok a magyar emigráció életéből. Pest, 1860. 
(Kossuth L.): Progretto di organizzatione politica del l'Ungheria. Mi

lano, 1860,
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Nachrichten über K.'s Aufenthalt in Badeorte Gais. Didaskalia. 
■(Frankfurter Zeitung), 1860. 233. sz.

1861.

Chiala Luigi: Politica segreta di Napoleono III. Turin-Rôma, 1861. 
Francois I. contre L. K. Process des Banknotes hongroises. Párizs, 

1861.
K. Louis in chancery. Between Francis Joseph emperor of Austria . . » 

and William Day. Sworn, 1861. III. 19.
Kárádfi és Rátkai: K, parlamenti élete, Pest, 1861. (Első kiadás 1850.) 

Németül u. ott 1861,
K. Mazzini u. Garibaldi. Leben u. Treiben dieser drei freien Män

ner des Tages. Bées, 186 1. 2. kadás 1862.
K. L. A magyar nemzet szebb jövője. Ford. Kozma Imre. Győr, 1861. 
Mészáros Károly: K. L. búcsúja a magyar néphez. Debrecen, 1861. 

22 1.
Smith: Who is the „King of Hungary". London, 1861.

Die Kossuthnoten Angelegenheit. Pester Lloyd, 1861. 73. sz 
Zur Charakteristik K.'s. Breslauer Zeitung. 1861. 115. sz.

1862.

Bánó József: K. L. szept. 28,-iki levelére. Pest, 1862. 20 1,
Mészáros Károly: K, levelei a szabadságharc hadvezéreivel, Ungvár, 

1862. 136 1.
Wischer Konrád: K. und die Legion in Italien. Bées, 1862, U. akkor 

megjelent magyarul is.

K. menekülése 1849-ben. Alkotmányos nagy naptár, 1862. 118—121. 1.

1863.

Der Gouverneur. (K. L.) Presse, 1863. 358. sz.

_ 1864.

Kertbeny K. M.: Offener Brief an Herrn L. K. betreffend die Ver
brechen einiger Ungarn in Italien, Brüssel, 1864.

1865.

Laboulaye E.: Görgey et Kossuth ou la Hongrie en 1848, Párizs, 1865. 
Türr István: La casa d'Austria e TUngheria. Milano, 1865.

K. L. pénzügyminiszter aláírása 1848-ból, Hazánk s a külföld, 1865. 
51, sz.

1866.

K. mint szónok. Hazánk s a külföld 1866. 52. sz.
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K. L. főherceg József nádorról. Magyarország és a nagyvilág, 1866. 
49. sz.

1867.

(Gr. Majláth Kálmán): K. L, védőjének szózata a municipialis kér
désben, Pest. 1867, 8 1.

Áldor Imre: K. L. Magyarország és a nagyvilág, 1867. 25, 26. sz.
K. két levele a vasúti kölcsön tárgyában. Magyar újság 1867, nov. 

14, 15, 16, sz.
Hol született K. Pesti Napló, 1867. 279. sz,
Kiutahia (K. menhelye Kisázsiában). Magyarország és a nagyvilág, 

1867. 32. sz.
K. L. születésére vonatkozó adatok. Fővárosi Lapok, 1867, 279, sz.
K. száműzetésben. Hazánk s a külföld, 1867, 25. sz.
K. a hírlapíró. Pesti Napló 1867. 161. sz.
K. mint államférfiú. Pesti Napló, 1867. 262, 263. sz.
K. L. országgyűlési követté választása. Pesti Hirlap, 1867. 10. sz.
K. L. országgyűlési beszédei. 2. kiadás. Pest, 1867.
K. L. nyílt levele Deák Ferenchez. (Párizs, 1867. V. 22.) (Pest, 1867.) 

Közli a Pesti Napló 1867, 123. sz.
K. L. levele a Pesti napló szerkesztőjéhez. 1867. IX. 28. Pesti napló, 

1867. 229, sz.
A kiutahiai laktanya. Vasárnapi újság, 1867, 47. sz. 
mr. K. kibocsátványára. Pesti napló, 1867. 262. sz.
Nagy Mihály: K, születési helyéről. Vasárnapi újság, 1867. 51. sz. 
Sass Károly: Küldetésem Nagy Sándor tábornok részéről K,-hoz az 

aradi várba 1849. aug. havában. Honvéd, 1867. 7. sz.
Subkégel M.: K. L.-né bujdoklásáról 1849-ben. Hazánk s a külföld, 

1867, 45. sz.
Történelmi tanulmányok. Deák és K. Függetlenségi lapok, 1867. 7— 

25. sz.
Zombori Ernőd: K. L, szülőháza Monokon, Vasárnapi újság, 1867. 

47. sz.

1868.

Áldor Imre: K. és Perczel. Pest, 1868. 94 1.
Áldor Imre és Ormódy Bertalan: K. album. Pest, 1868. 127. 1.
Blind Károly: K, és az orosz fondorlatok. (Pest, 1868. 22 1.). Német

ül Bécs 1868. 23. 1.
Bognár József: K, L. nagy hazánkfia pártolóinak. (Pest, 1868.) 
Hámos Lajos: Cáfolat Horváth Mihálynak K. L. újabb leveleire c. 

röpiratára. Rimaszombat, 1868.
Horváth Mihály: K. L. újabb leveleire, Pest, 1868,
Vajda János: Perczel Mór merénylete K. ellen. Pest, 1868.
Válasz a válaszra Horváth Mihálynak. Pest, 1868, 103+52 1.
Zsilinszky Mihály: K. a magyar nép szivében és költészetében. Pest, 

1868.. 144 1.

Édes Albert: K. és Böszörményi. Hon, 1868. 17. sz. 
K. a közoktatásról. Sárospataki füzetek, 1868.
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K. L. imája a kápolnai elesettek felett. Országos honvéd naptár, 
1868. 96. 1.

K. Deák, Széchenyi. Uj korszak, 1868. 43—45. 1.
K. levele egy rokonához, 1835. XII. 23. Győri Közlöny, 1868, 33. sz.
K. L. levele a Magyar újság szerkesztőjéhez. Magyar újság, 1868, 

169. sz.
K. gyermekei fogságban. Magyarország és a nagyvilág, 1868. 1. sz.
K. L. és fiai Ferenc és Lajos Tivadar levelei a magyar nemzethez, 

(Pest, 1868.)
Somssich Pál: Válasz K. L. nyílt levelére. Magyarország, 1868. 85. sz.
Szokoly Viktor: K. ünacp*;y*.á fogadtatása Angolországban. Hazánk 

s a külföld, 1868., 3—4. sz.
Vajda János: A K. irodalomhoz egy lap. Kossuth-Album, 1868. 

107. 1.

1869.

Bodnár István: Észrevételek K. L.-nak Együttes válasz sokaknak c. 
levelére. (Balassagyarmat, 1869.)

Kossuth Lajos két levele. Felelet sokaknak. Pest, 1869, 38 1.

K. körútja Amerikában. Tarka világ, 1869. Cikksorozat.
K. L.-nak: Együttes válaszára sokaknak két levélben, vagyis K. L.- 

nak legutóbbi manifesztumára. Politikai napilap, 1869. 26. sz.
K. L. naplójából néhány lap. 1837. III. 6—12. A Magyar polgár nagy 

naptára, 1869. ,
K. L. dolgozó szobája. Tarka világ, 1869. 65. 1.
Kossuth László: Egy érdekes levél K. atyjától (1837. V. 3.) Tarka 

világ, 1869.
Margitay Gábor: K. völgy. Országos honvéd naptár, 1869. 16. 1. 
Szemere Bertalan leveleiből K.-hoz és Görgeyhez 1849. VII. 21—25. 

Reform, 1869. 2. sz.
Szokoly Viktor: K, L. tinnyei háza. Hazánk s a külföld, 1869. 26. sz. 
Tóvölgyi Titusz: K. L. és családja, Tarka világ, 1869. 233. 1.

1870.

Áldor Imre: K, L. mint a magyar nép vezére és barátja. Pest, 1870. 
158 1.

— Vázlatok a magyar emigráció életéből. Pest, 1870. 182. 1.
— Aranykönyv a magyar nép számára K. L. műveiből. Pest, 1870, 
Hevesy Géza: Egy kiáltvány K L.-tól. Honvédmenház könyve, Pest,

1870.
Makray Alajos: K. L, levelei Bem altábornagyhoz (1849.). (Pest, 1870.) 

97 1, Ismertetik: Reform, 1870. 809. 1., Századok, 1870, 210., 437. 1.
K.‘s Briefe an F. M. L. Bem, 1849, Pest, 1870.
Szokoly Viktor: K. és a magyar emigráció török földön. Pest, 1870. 
Szőllősy Ferenc: K. és a magyar emigráció török földön. Lipcse, 1870. 

14+283 1.
Ungarns Staatsmänner, Parteiführer u. Publicisten, Berlin, 1870. 27 

+52 1.

K. nyomozó levele 1849-ből. Vasárnapi újság 1870. 42. sz.
K. levele Kölcseyhez 1837. II. 17. Vasárnapi újság, 1870. 1. sz.



254

K. L. a 48-iki országgyűlésen. Balpárti népnaptár, 1870. 42—47. 1.
K. török földön. Századok, 1870. 273. 1,
K. Szemere B. naplójából. A magyar polgár nagy naptára. 1870. 90, 1. 
K. elfogatása 1837-ben. Vasárnapi újság, 1870. 1, 2, 7. sz.
K. Papp Miklós: Adalék K. L. 1837, nótapöréhez. A magyar polgár 

nagy naptára, 1870. 57—72. 1.

1871.

K. L. levele a cseh válságról. Három levélben Helfy Ignáchoz. (Pest 
1871.), 6 1.

Slama Fr. Kosut a ceska stozka. Pest, 1871.

Hollós László: K. L. házi körében. Hazánk s a külföld. 1871, 40, 41. sz. 
K. levelei Asbóth Sándorhoz. Századok 1871, 446. 1.
K. L.: A csillagok színváltozásáról. Természet, 1871.
K. L. nézete az 1848-ik évi vallásügyi törvénycikkről. Magyar protes

táns figyelmező 1871, II, k,
K. gyermekei fogságban. Népzászló naptára 1871, 55. 1.
Kozma Imre: K. L. életrajza 1848-ig. Győri közlöny, 1871, 45—46. sz. 
Toldy István: Látogatás K. Lajosnál, Reform 1871, 254.

1872.

Péterfi Dénes: A K. tiszteletére rendezett bankét Washingtonban 1852. 
I. 5, A magyar polgár nagy naptára 1872.

1873,

K. L. és Szemere Bertalan levelezése a magyar minisztérium alakítása 
tárgyában 1848 XI. 19—26. Athenaeum 1873, 14—15. sz.

K. L. az Athenaeum szerkesztőjéhez. Athenaeum 1873, 22. sz.
A K. levéltár (hivatalos 1848/49-íki) Bécsben. Századok 1873, 429. 1. 
K. L. levele Szontagh Miklóshoz. Természet, 1873.
K. két levele (Szathmáry Istvánhoz 1873. I. 17 és Csorvássy István

hoz 1873, IX. 8,). A hon 1873, 212. sz.
K. L. a Védegyletről, 1844 IX. 11. Pesti napló 1873, 162—164. sz. 
Sipos Soma: K. L. kiáltványa Békésmegye féktelenkedő lakosaihoz. 

1848. XII, 8. Békés 1873, 41. sz.
1874.

Hungary and its revolutions. With a memoir of L, K. London, 1874.

Bálint Dezső: Még egy adat (K. születési idejéhez). Vasárnapi újság 
1874, 20. sz.

Darmay Viktor: Hogy él K. Vasárnapi újság 1874, 47. sz.
Jakab Elek: K. L. naplója II. 21—III. 2-ig. Történeti lapok 1874,
— Szemere B. levelei 1836. K.-hoz. Történeti lapok 1874, 4—5. sz. 
K. levele skót barátaihoz, 1874. II. 20. Vasárnapi újság, 1874. 11. sz. 
Mikor született K? Vasárnapi újság 1874. 16. sz.
K. L. születési idejének földerítéséhez. Vasárnapi újság, 1874. 17. sz. 
K. és kora. Athenaeum 1874, 17. sz.
K. levelei Dembinszkyhez, Századok 1874, 143. 1.
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K. L. levéltára. Századok 1874, 140. 1, K. titkárának levéltára- U. ott 
140. 1.

K. naplója 1837-ből. Századok 1874, 294. 1.
K. Papp Miklós: Mikor született K. L. Történeti lapok 1874. 
Sárospataki adoma K. L. jogászkorából 1823, Vasárnapi újság 1874, 

24* sz>
K. levele 1833. IX. 1. Történeti lapok 1874, 2. sz.

1875.

Erba-Odescalchi Ince hg.: Híjjuk haza a legnagyobb hazafit K.-ot. 
Budapest, 1875, 15 1.

K. születése és szomorú élettörténete a mai napig. (Budapest, 1875.) 
K. L. bujdosása. Budapest, 1875, 16 1.
K. L. legújabb dalai. Budapest, 1875. 16 1.

Doby Antal: K. L. kiáltványa 1848 IX. 23. Történeti lapok 1875, 23. sz.
György Endre: Colleguo al Barraccone (K. lakása). Fővárosi lapok 

1875, 185. sz.
Jakab Elek: Adatok a 15. sz. K.- később Mátyás-huszárezred alaku

lási és forradalmi történetéhez. Magyar polgár, 1875, 32, s köv. sz,
— K. és Metternich. Magyar polgár 1875, 158—159. sz.
K. L. beszéde István fhg. nádorrá választása alkalmával 1847 I. 25. 

Történeti lapok 1875, 48, sz.
K. L. életrajza Han Edétől, Századok 1875, 655. 1.
K. L. jelentése 1836 V. 15, mikor a Törvényhatósági tudósításokat meg

indította. Történeti lapok 1875, 42, sz.
K. levele br. Wesselényi Miklóshoz. A magyar polgár nagy naptára, 

1875, 2—7. 1.
K. Papp Miklós: K. L. önvédelme fogságából. Történeti lapok_1875.

1876.

Asbóth János: Irodalmi és politikai arcképek. Pest, 1876.

Jakab Elek: K, L. levele br. Wesselényi Miklóshoz. Életképek, 1876. 
K. L. önvédelme fogságából. Történeti lapok 1876, 37—40. 1.
K. L. a Természettudományi társulathoz 1876 VIII. 12. Vasárnapi új

ság 1876, 46, sz.
Széchenyi, K. s Deák Ferenc korszakaik. Alföldi lapok 1876, 1—3 füzet.

1877.

Ceglédi százas küldöttség K. L.-nál. Budapest, 1877,

K. L. Vasárnapi újság 1877, 1—2.
K. és a ceglédiek. Vasárnapi újság 1877, 2. sz.
A ceglédi küldöttség K.-nál. Vasárnapi újság 1877, 4, 5, 7. sz.
K. az arcképeiről. Vasárnapi újság 1877, 13. sz,
K. legújabb arcképe. Vasárnapi újság 1877, 14, sz.
K. L. atyjának sírja Dobáson. Magyarország és a nagyvilág. 1877. 43. sz.
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Áldor Imre: K. L. élete és pályája. Budapest 1878. (2. kiadás 1892.)» 
Korn F. A.: A magyarok legújabb története. K. L. erre vonatkozó 

leveleivel. Magyaróvár, 1878. 1. német kiadása Hamburg 1851, 1852, 2 k.

1878.

Herman Ottó: K. és a növényvilág. Vasárnapi újság 1878. 12. sz,
K. L. személyleírása 1849-ből. Abaúj-kassai közlöny 1878, 46. sz.
K. háza Tinnyén. Vasárnapi újság 1878, 4. sz.
Látogatás K.-nál. Vasárnapi újság 1878, 37. sz.
K. Lajosné személyleírása 1849 I. 28. Abaúj-kassai közlöny 1878, 46, sz» 
K. L. levele Jankó Mihályhoz 1878 X. 2. Abaúj-kassai közlöny 1878» 

45, sz.
K. L. a német tudományosságról. Vasárnapi újság 1878, 37. sz,
K. L. Az Athenaeum nagy képes naptára, 1878.

1879.

K. L. és anyja. Magyarország és a nagyvilág 1879, 34. sz.
K. atyjának síremléke Alsó-Dabason. Vasárnapi újság 1879, 43. sz.
K. levele 1879 Vili. 15. a szegedi ev. egyház elöljáróihoz. Békés

megyei közlöny 1879, 91. sz.
Törvényhatósági tudósítások. L. 1836—1837-nél.

1880.

Kossuth Lajos: Irataim az emigrációból. 1—13 kötet, Budapest 1880— 
1911. Tartalmát 1, A Háborús Felelősség 1929, 481. 1.

— Souvenirs et écrits de mon exile. Párizs, 1880, 48+346 1.
— Meine Schriften aus der Emigration. Pozsony, 1880—1882, 3 k. 

Autorisirte deutsche Ausgabe,
Krátky János: K. L. 3 kötet. Budapest, 1879—1880.

Ballagi Aladár: Látogatás K. L.-nál. Vasárnapi újság 1880, 31, sz.
Gyulai Pál: K. és Petőfi. Fővárosi lapok 1880, 297. sz.
K. atyjának síremléke Alsó-Dabason. Vasárnapi újság 1880, 25. sz.
K. Southamptonban és Londonban. Pesti hírlap 1880, 175, 176. sz.
K. levele Bodon Józsefhez 1879 II. 28. Vasárnapi újság 1880, 12. sz,
K. L. leveleiből (Kossuth Jánoshoz 1824 III. 20, Lónyay Gáborhoz 1833» 

br, Vécsey Pálhoz 1841 VIII. 28.). Pesti napló 1880, 149. sz.
K. mai otthona. Magyarország és a nagyvilág 1880, 13. sz.
Mit költött K. mint államfogoly. Pesti hírlap, 1880, 100, sz.
K levelei nejéhez. Magyarország és a nagyvilág 1880, 19. sz.
K. atyjának lakhelye és síremléke. Magyarország és a nagyvilág 

1880, 24. sz.
K. L. és családja. Vasárnapi újság 1880, 18, sz. Bajai közlöny 

1880, 37. sz.
Kovács János: K. mint tanuló. Függetlenség, 1880; Csarnok (Sátor

aljaújhely) 1880, 21. sz.
Lónyay Gábor: K. L. elfelejtett leveleiről. Pesti napló 1880, 159. sz.
Pulszky Ferenc: K, könyve. Pesti napló 1880, 113. sz.
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Igaz 48-as polgár: Mit üzen K. L. a magyar népnek. (Budapest, 1881,). 
K. v. Görgey. (Budapest, 1881.).

1881,

Coriolus: Souvenirs de K. La nouvelle revue, 1881. jún. 1.
Klapka Gy. tábornok a K.—Görgey ügyről. Pesti hirlap 1881, 63. sz. 
K. és a Pesti hirlap. Ébresztő 1881, 1. sz.

K. levele Palmerston lordhoz. Egyetértés 1881, 58. sz.
K. L. dolgozó szobája. Az Athenaeum nagy képes naptára 1881,
K. és a pragmatica sanctio. Budapesti szemle 1881, 25—26. k. Görgey 

felelete u. ott.

1882.

Robert Clémence: Peuples et rois. K. ou les Hongrois, Párizs, 1882.

Frankenburg Adolf: Párhuzam két nagy ember közt. Fővárosi lapok 
1882, 35. sz.

K. emlékiratairól. Budapesti szemle, 1882, 33. sz.
K. L.: Gr. Teleki László öngyilkossága. Pesti napló 1882, 15. sz.
K. és a Pesti hirlap első évi pályája. Pesti hirlap 1882, 124, sz.

1883.

The Book-Lover s Enchiridion. London, 1883. K.-nénak ajánlva.
Gr. Teleki Sándor: Garibaldi alatt 1859-ben. Budapest, 1883.
Csengery Antal: Adalék K. L. jellemzéséhez. Budapesti szemle, 1883.
Hol született a K. nóta. Fehérvári hiradó 1883, 30. sz.
Lovászy S.: K. mint hirlapíró és országgyűlési szónok. Szabadság (Szé

kesfehérvár) 1883, 68—69. sz.
Paszlavszky Sándor: K. L.-nak szüleihez írt leveleiből. Figyelő 1883. 

161—174. 1.
Pulszky Ferenc: L. K. Gazette de Hongrie 1883.

1884.

h. r. (Bellaagh Aladár) : K, az író s szóló. Csengerynek K.-ról való 
tanúlmányának bírálata. Hazánk 1884.

H. r. (u. az): K. a szónok és író Hazánk 1884.
Helfy Ignác: Apró jegyzetek K, L.-ról. Magyar salon 1884/85. évf.
Ismeretlen adatok K. L.-ról. Ellenzék, 1884, 11—12, sz.
Jancsó Benedek: Kölcsey viszonya K.-hoz. Pesti napló 1884, 319, sz.
Kossuth Lajos: Hálanyilatkozat születésének nyolcvanadik évfordulója 

alkalmából hozzá intézett üdvözlésekre. Marosvásárhely, 1884, 16 1.
K. irataiból. (Egy kimaradt fejezet) Pesti napló 1884, 67., Nemzet 

1884, 67. sz.
K. levele. (Görgey ügy.) Függetlenség 1884, 275. sz.
Magyar dolgok Amerikában. (K., Reményi) Pesti hirlap 1884, 63. sz.
Pulszky Ferenc levele K. L. kormányelnökhöz (1849 II, 26, Párizs), 

Gyulai Pál válasza a közléshez. Nemzet 1884, 40. sz.
Roboz István: Mikor K. imáját írtam a kápolnai elesettek felett 

Adándon Csapody Pál kastélyában. Budapest 1884. 57—58. sz.
Szokoly Viktor: K. családi intézkedései Világos után. Hazánk 1884. I. k. 

Háborús felelősség J7
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Ferenczy József: K. L. Pozsony, 1885.
Grünwald Béla: K. és a megye. Budapest, 1885.
Kossuth Lajos iratai összevont népies kiadásban. Szerk, Helfy Ignác. 

Budapest, 1885, 480. 1.

1885.

G. B. K. otthon. Magyar szalon 1885, 585. 1.
— K.-nál. Zemplén, 1885, 29—30, sz.
G. M. K, otthon. Egyetértés 1884, 184. sz.
Kossuth Lajos: Visszaemlékezések. Pesti napló 1885 ápr, 7,, 9,, 11. 

(Nem jelent meg az iratokban).
K. fiainak levele Karádyhoz. London 1858. IX. 30, Budapesti hirlap, 

1885, 173. sz.
Parlaghy Vilma: K. L. első festett arcképe. Pesti hirlap 1885, 95, sz. 
Sz. V.: K. Hazánk 1885, I. k.
Thim József: K. L, rendelete gróf Guyonhoz. Hazánk 1887, II. k. 
Vozáry Gyula: K, L. levele Ugocsamegye főjegyzőjéhez 1836-ban. 

Hazánk 1885.
1886.

Herman Ottó: K. és Erdély ügye. Budapest, 1886.
The Royal Readers. No. 5. London 1886. (Benne K, egy beszéde).

Kerékgyártó Elek: K. L, Törvényhatósági tudósításai történetéhez. 
Egyetértés, 1886, 6. és 8. sz,

K. levele Rómáról és Nápolyról. Pesti napló 1886, 27, sz.
K. L. az iskolában. Pesti hirlap 1886, 237. sz., Függetlenség 1886, 237. sz, 
K. L. levelei Zay Károlyhoz 1841—1845, Nemzet 1886, 225, sz, 
Lehoczky Tivadar: A magyar menekültek Amerikában 1853. Hazánk 

1886.
Madary Gábor: K, L.-nál. Egyetértés, 1886, 131, sz.
Somssich Pál: K.-ról. Függetlenség 1886, 102. sz,
Sturm István: K. L. és a honvédőr. Pesti hirlap 1886, 307, sz.
Székely József: K, és a parlamentarizmus. Egyetértés 1886, 85, sz. 
Thallóczy Lajos: K. L. főbenjáró pere. Hazánk 1886. 1. sz.

1887.

Abafi Lajos: Serkentő szózat Zalából 1849. (Kossuth L,-hoz). Hazánk 
1887, IX. k.

Bartha Miklósné: Levél anyámhoz (K. L.-ról. Turin 1885 V. 3.) Ko
lozsvár, 1887, 59—60. sz,, Ellenzék 1887, 53—54, sz.

Borovszky Samu: Kéry Imre önéletrajzából (K. L.-né bujdosása). 
Vasárnapi újság 1887, 26. sz.

Helfy Ignác: Hogy van K. L. Nép zászlója 1887, évf.
Jancsó Benedek: K. és a kisdedóvás ügye. Alföldi képes újság 1887, 
Kerékgyártó Elek: K. L. főbenjáró perének tárgyalása. Hazánk, 

1887, IX. k.
Két K.-levél 1866-ból. Pesti hirlap 1887, 99, sz.
K. L. és a zsidólány. Közérdek, 1887, 2. sz.
K. megválasztatása. Pesti hirlap 1887, 173. sz.
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K. mikor szerkesztő volt. Pesti hirlap 1887, 358. sz.
K. L. búcsúja. Budapesti hirlap 1887, 316. sz.
K. L. első beszéde fogsága után. Debrecen 1887, 254. sz,, Pesti hirlap 

1887, 354. sz.
K. L. meghatalmazó levele Mák I. részére (1851 I. 25.) Magyar sza

lon 1887, 662. 1.
László Elek: K. amerikai diadalát ja. Arad és vidéke 1887, 83. sz.

1888.

Newman Francis: Reminiscences of two exiles (K. és Pulszky). Lon
don, 1888, 132 1.

Váli Béla: K. L. élete és munkái. Budapest, 1888.

C. G. Még egyszer a K, bankók cliséí. Egyetértés 1888, 310. sz.
Hevesi József: K.-éknál, Nápoly, Turin. Pesti napló 1888, 111. sz. 
Szinnyei József: K. legújabb levele fogságban írt leveleiről. Budapest 

1888 (lény, a Budapesti hirlap 1888, 214. sz.-ból.)
K. L. Asbóth ezredeshez (1849 II. 9, Debrecen). Zalai közlöny 1888, 

48. sz.
K. L. két kiadatlan levele, 1861-ből. Erdélyi híradó 1888, 1. sz.
K. levele Bemhez, 1849 VII. 9. Ceglédi független hirlap 1888, 1. sz. 
K. levele Görgeyhez, 1849 VIII. 12. Brassó 1888, 31. sz.
K. mikor jön Budapestre. Félegyházi hirlap 1888, 15. sz.
Majas István: A K.-bankók kliséi. Egyetértés, 1888. 266. sz.
Nyári József: A K,-bankók kliséi. Temesvári tört. és régészeti ér

tesítő, 1888.
Ouvenou Gyula: Egy francia nő K.-ról. Egyetértés, 1888. 32. sz.

1889.

K. L. és Helfy Ignác. Uj honvédnaptár, 1889. évf.
K. L. Turinban. Az Athenaeum nagy képes naptára, 1889.
Melháné (Szaák Lujza) K. L. iparvédegylete. Győri hirlap, 1889, 

21, stb. sz.

1890.

Inkey Sándor: Der K. Kultus. Pozsony, 1890, 44 1.

Hentaller Lajos: K. és Görgey utolsó találkozása. Egyetértés 1890, nov- 
dec. számaiban.

K. emlékiratai. Politikai újdonságok 1890. 15. sz.

1891.

Grünwald Béla: K, és a megye. Budapest 1891,
Gulyás Lajos: K, L. emlékezete. Kisújszállás 1891.
Szerdahelyi Adolf: Férfi sorsa nő, vagy Széchenyi és K. Budapest, 1891. 
Wendel Philipp: Speeches and lectures. Boston, 1891.

17
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Andor Endre: Széchenyi, K, Deák. Nyírvidék 1891, 13. sz.
Hentailer Lajos: K. banket Turinban. Egyetértés 1891, 267. sz,
K. és Széchenyi (K. iratai X. k. egy fejezete). Egyetértés 189Í 

márc. 29. sz.
1892.

Gáncs Jenő: K. L, 90 éves korában tartott ünnepi beszéd a függet
lenségi körben. Székesfehérvár, 1892,

K. L. születésének 90. évfordulójára Zalaegerszeg rendezett tanácsú 
város és vidékének hazafias polgárai 1892 szept. 19. (Zalaegerszeg, 1892.)

Sándor József: K. L. történelmi küldetése. Kolozsvár, 1892.
Sebesztha K.: K. L, élete. Budapest, 1892.
Vajda Emil: K. L, élet- és jellemrajza. Budapest, 1892.

Hentaller Lajos: K. L. alkotmánytervezete. Egyetértés 1892. IX. 17.
— K. L. és Görgey aradi találkozása, Ellenzék 1892, márc. hó.
Imreh Sándor: K. L, azt üzente és a huszáros miatyánk. 1848/49-es

történelmi lapok, 1892. évf.
K. és családja. Egyetértés 1892, X. 11, sz,
K. L. 1848/49-es történelmi lapok 1892, 17, sz,
K. L. igazolványa Szabó Gusztávnak. 1848/49-es történelmi lapok 

1892, 74. 1.
K. L. levele Bemhez (1849 V. 12), 1848/49-es történeti lapok 1892, 67. L 
Kovács János: K. bevonulása Bostonba 1852-ben. Egyetértés 1892, 

260. sz.
Hogyan fogadták K, L,-t az angolok és az amerikaiak. 1848/49-es tör

téneti lapok, 1892.
Pulszky Ferenc: Miként jött K. Angliába. Pesti hírlap 1892, 260. sz. 
Sz. V. A függetlenségi nyilatkozat történetéhez. Pesti hírlap 1892 ápr. 15

1893.

Gracza György: K. L. élete és működése. Budapest 1893,
— K, L. élete, működése és halála, Budapest é. n.
Pap János: A magyar emigránsok Törökországban. Pécs, 1893. 
Széchényi Dénes gr.: Egy őszinte szó a K. cultusról. Budapest, 1893-

K. és az Obrenovicsok. Pesti hírlap, 1893, 110. sz.
K. L. a budai honvédszoborról és Hentziről. 1848/49-es történeti lapok, 

1893. 136—137, 204—205. sz.
K. L.: naptári magyarázatok. Az Athenaeum nagy képes naptára, 1893.
K. egy levele Kutahiából. Magyar hírlap 1893 IV, 2. sz.
K. és Ruttkayné levelei 1849150-ből Garasanin anyjához. Budapesti 

hírlap 1893, V. 6. sz.
K. az egyházpolitikáról (levele Helfy Ignáchoz), Magyar hírlap 1893r 

132. sz.
Kovács Sándor: K. Plymouth Rock-nál, az amerikai szabadság böl

csőjénél. 1848/49-es történeti lapok, 1893, 50—52. 1.
Széchenyi és K. találkozása. 1845 IX. 15. Pesti hírlap 1893, VII. 13. se-
Székely József: Hogy ünnepelte meg K. 1849-ben március 15-ét. 

1848/49-es tört. lapok 1893, 70. 1.
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Boros Vilmos: K. L, élete, működése és halála, Bp, 1894.
Böngérfi János: A három legnagyobb magyar K,, Deák és Széchenyi 

életrajza. Budapest, 1894.
A brassói magyarság gyásza K. L.-ért. Brassó, 1894.
Gázon Gyula: Emlékbeszéd, melyet a nemzet nagy halottja, K. L. te

metése napján 1894 IV. 1-én a somogykiliti ref. templomban tartott gyász
ünnepélyen elmondott. Székesfehérvár, 1894.

Gyászoló hazafi: K. L. a legnagyobb magyar életrajza. Budapest, 1894,
Hentaller Lajos: K. és kora. Budapest 1894, 351 1. Ismerteti a Szá

zadok 1894, 476. 1.
Horváth Elemér: K. L. élete. Budapest, 1894.
Hörk József: K. L. Eperjesen. Eperjes 1894.
Keményffy Dániel: A K. kultusz és a kath. egyház. Pozsony 1894, 20 1.
Kolis S.: Kosut a Metternich. Prága 1894, 495 1.
K. L. Életrajz, jellemvonások és adomák. Irta egy 48-as képviselő, 

Budapest, 1894.
Mészáros József: Emlékbeszéd. Elmondta K, L. temetésén Nyitrán 

1894 IV. 8. Nyitra, 1894.
Negyvennyolcas honfi: K, élete és működése 1802—1894. Budapest, 1894.
Péchy Árpád: Magyarország gyásza K. L.-ért. Brassó, 1894.
Révész János: Emlékbeszéd K. L. temetésekor. Nagybánya, 1894,
Rombauer R. In memóriám L. K. at memorial hatt ín the city of 

St.-Louis. St.-Louis 1894, 18 1.
Schück Salamon: Szónoklat K, L. gyászistentiszteletén Madarason. 

Karcag, 1894,
Singer Mihály: Emlékbeszéd K. L. felett. New-York, 1894.
Somogyi: L. K. Sein Leben u. Wirken. Lipcse, 1894.

1894

Vadas Gyula: Emlékbeszéd K. L. felett. Arad, 1894.
Zimándy Ignác: K, L. országkormányzói dicsőségének utolsó napjai. 

Budapest, 1894,
Amouretti Fr.: K. et la nationalité hongroise. Revue politique et lit

téraire, 1894 márc.
Bodola Lajos: K, L, Vasárnapi újság 1894, 12—14. sz.
Boemel Francis: K. und England. Pester Lloyd 1894 III. 30. és IV. 1. 
Charmes F.: Sur la mort de K, Revue des deux mondes 1894, 952—54. 1, 
Chiala: K. és Cavour. Egyetértés 1894 V. 3. és 4.
Erdélyi Pál: K. és az Országgyűlési Tudósítások szerkesztője. Hazánk, 

1894, 86. sz.
Kohut Adolf: L. K. Illustrirte Zeitung (Lipcse) 1894, 26. sz.
Koltai Virgil: K. és Petőfi. Hazánk 1894, 86. sz.
K. L. temetése. Budapest 1894. (Kny, a Képes folyóiratból.)
K. L. emlékezete. Budapest, 1894. (Kny. a Képes folyóiratból.)
K. L.-nak. 1848/49-es történeti lapok, 1894, 1. sz,
K. L. 1848/49-es történelmi lapok 1894, 7—8. sz.
K. L. emlékezete. Képes folyóirat 1894 külön száma,
K. amerikai fogadtatása. Őrálló (Sárospatak) 1894, 22. sz.
K. gyermekeinek kimenekülése. 1848/49-es történeti lapok 1894.
K. az emigrációban. Kolozsvár, 1894, 77—79, sz.
K. L. életrajza. Korrajzok (Kővári L.) 1894, 3—4, sz.
K. L. Vasárnapi újság 1894, 12—14. sz,
K, und England. Pester Lloyd 1894 III, 30 és IV. 1.
L. K. Graphie 1894, évf., Monde Illustrée, Illustration 1894. IV. 14. sz.
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K. L. Illustrated London News 1894.
K. L. könyvtára (eladása a magyar államnak). Világkrónika 1894, 40. sz* 
K. és a régi posta. Pesti napló 1894, IV. 12.
Kuczkó István: K. L. két levele (1843 V. 26, 1849). Magyar újság: 

1894 III, 24.
Lombroso: K. L.-ról Pesti napló 1894 IV, 25.
Lővei Klára: A szent út (K. holttestének hazahozatala). 1848/49-es tör

téneti lapok 1894, 201—202, 214. L
— Feltámadás a halálban. U. ott 101—102. 1.
Meliorisz Béla: Emlékezés K. L.-ra. Sárosmegyei közlöny 1894 aug. 12,
— Felhívás K. emléktábla létesítése ügyében. Felvidéki szemle 1894. 
Nagy Géza: K, L. eredete. Turul 1894—1895. évf.
Putnoki József: K, L. a ponyván 1848. Egyetértés 1894 III. 21.
Szabó Sámuel: K. L, hadi tudósításai. 1848/49-es tört. lapok 1894.
Thaly K.: K. L. három vitéz őse és a család címerlevele. Turul 1894* 
V. S.: K. és barátai. Otthon, 1894, 398—403. 1.
Várnai (Böhm) Sándor: K. és az egyház. Protestáns szemle 1894. 
Zanardelli K.-ról. Pesti napló 1894 IV. 17.

1895.

K. beszédei. Budapest 1895.
Horváth Antal: Megnyitóbeszéd a dunapataji K. szobor leleplezési ün

nepélyén (1895 III. 15.) (Kalocsa, 1895.)
Horváth János: K. L. mint Pest megye követe és mint miniszter* 

(Budapest, 1895.)
László Elek: K. L. Orosháza, 1895.
Parke Godwin: Commemorative adresses. New York 1895.
Székely József: K. L. fogsága és Pest megye rendei. Budapest, 1895*

Dézsi Lajos: K. László tudósítása fiának K. L.-nak elfogatásáról. írod* 
tört. közlemények 1895.

Harsányi Sándor: K. L. halála napján. Magyar híradó (New-York) 1895* 
K. emlékek Amerikában. Budapesti hírlap 1895 IV. 5.

1896.

Zimándy Ignác: K. L. a világtörténelem ítélőszéke előtt. Budapest, 1896.

K. Amerikában. Kolozsvár, 1896, 192. sz.
Péter János: Széchenyi és K. Gyulafehérvári közművelődés 1896.

1897.

Babochay Sándor beszéde K. L. arcképének leleplezésekor. Eger, 1897*

K. mint szerkesztő. Pesti napló 1897, 15. sz.
K. és Szemere. Alkotmány 1897 X. 3. s követk. száma.
Parke Godwin: K. bevonulása New-Yorkba. Orosházi Újság 1897, 15. sz*
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Duka Tivadar: K, and Görgey. Recollections of a stormy period. Her
ford, 1898, 96 1.

Fabry Sándor: Széchenyi és K. Gyula, 1898,
Váthy-Hága: A gazemberek (K. rágalmazói). Budapest, 1897,
Zimándy Ignác: K. a magyar intelligencia és emigráció előtt. Buda

pest, 1898.

1898.

Blind K.: K.'s Plan eines Donaubundes. Neue Freie Presse 1898 márc. 4. 
K. L. levelei Ihász Dánielhez. Nemzet 1898 X. 25., Egyetértés 1898 

X. 24.
Pázmándy Géza: K. és Pázmándy. Budapesti hírlap 1898 ápr, 8.
Gr. Vigyázó Ferenc: K. 1867 után. Hazánk 1898 I, 23. sz.

1899.

Bedöházi János beszéde a marosvásárhelyi K. szobor leleplezésekor 
1899 VI. 11. (Marosvásárhely 1899.)

Emlékkönyv a K. szobor leleplezési ünnepélyéről. Tartatott Tenkén, 
1899. XI. 5. (Tenke, 1899.)

A miskolci K. szobor. Az Athenaeum nagy képes naptára, 1899. 
Zimándy Ignác: K. L. a józan magyar közvélemény ítélőszéke előtt. 

Budapest, 1899.

Orbán Balázs: K. Marosvásárhely, 1899. 46. sz.

1900.

Ferenczi Zoltán: Széchenyi és K. írói harca. Uj magyar szemle, 1900, 
május-júniusi füzetek.

Zimándy Ignác: L. K.'s vierzigblättriger Lorbeerkranz. 1900,

Hentaller Lajos: A függetlenségi nyilatkozat. Uj magyar szemle, 1900, 
354—363. 1.

K. L. és a párbaj (levele 1842-ből). Pesti napló, 1900, dec, 8,
K. ismeretlen ifjúkori levele 1829-ből. Magyarország, 1900. IX. 12.
K. levelei a Pozsonyi Sándor-gyűjteményben. Századok, 1900, 468. 1.
Levelezés Széchenyi és K. közt. Magyarország, 1900. 77, sz; Székely 

nemzet, 1900. 43—44, sz.
Molnár Gedeon: Ész és szív. Széchenyi és K. polémiája. Nagykőrösi 

újság, 1900.
1901.

Erdélyi Gyula: Ki a hazaáruló. Budapest, 1901, 76. 1.
K.-album. Kiadja Jékei Károly. Budapest, 1901, 32 1.
Szedlák Mátyás: A valódi K. gyalázók és a sajtó parazitái. Buda

pest, 1901.
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K. L.-hoz az 1848. jun. 13. kisülés felirata. Századok, 1901. 372. 1.
Esztergár László: Adalékok K. hírlapírói pályájához. Magyar könyv

szemle, 1901.
Hogyan készült K. L. nagy munkája: Irataim az emigrációból. Világ- 

krónika 1901, 370—378. 1.
1902.

Csánki Benjamin: Emlékbeszéd K. L, temetésekor, 1894. IV. 1. Kar
cag, 1902. 91 1.

Hentaller Lajos: K. L. Budapest, 1902,
Kulcsár Endre: K. L. élete. K. L. 1849.-ben, Debrecen, 1902. 20 1.
L. K. as he was known to his contemporaires, Pittsburg. (1902.)
Márki Sándor: K, L, emlékezete. Kolozsvár, 1902. 25 1.
Réz László: Emléklapok K. L, születése 100-ik évfordulója alkalmá

ból Rozsnyón 1902. IX. 20. és 21-én tartott emlékünnepélyről, Rozsnyó, 
1902.

Somossy Béla: Emlékbeszéd K. L, születésének 100-ik évfordulója 
alkalmából. Hajdúböszörmény, 1902,

Szalay M.; K. L. élete. Budapest, 1902.
Souvenir-Book to commemorate K.‘s 100-th birthday etc. Cleveland, 

1902. 123 1.
Spitzer József: K. L. Eszmék és jellemrajzok. Budapest, 1902. 15 1,
Vajda Emil: K. L. élete szóban, írásban és képben. Győr, 1902. 182 1.
Vargha Damján: K. lelke. Székesfehérvár, 1902, 20 1.

Bartha: K. L. Magyarország, 1902. IX. 19.
Ferenczi Zoltán: K, és Wesselényi s az úrbér ügye 1846—47-ben. 

Századok, 1902.
— K, L. kiadatlan levelei br. Wesselényi Miklóshoz, Történelmi tár, 

1902. 2—3, füzet. (Megjelent kny, is.)
K. és Széchenyi találkozása 1844. IX, 15. Pesti napló, 1902. IX. 19.
K. és Wesselényi. Pester Lloyd, 1902. V, 3, 4,
K.-tól kiadatlan naplótöredék. Pesti napló, 1902, 257. sz.
K. életéből apróságok. Otthon, 1902. okt. sz. Világkrónika 1902. 304— 

309. 1.
K. levele nejéhez 1848. IX. 26. Hasonmással. U. ott. 310—311. 1,
K. pályája. U. ott. 306. 1.
K. saját születése napjáról. U, ott. 307. 1.
K. könyvtára. U, ott 315. 1,
K. csónakosa. U, ott 312, 1,
K. családja Alsó Dabason. Pesti hirlap, 1902. IX. 19,
K.-ról ifjúkori emlékek. Egyetértés, 1902, IX. 19.
K. és a dynastia. Budapesti hirlap, 1902. IX. 19.
K. népszerűsége. Budapesti hirlap, 1902. IX. 19.
K. kiadatlan irataiból a Lovassy-perben. Egyetértés, 1902, IX. 19.
K. elfogatása. Pester Lloyd, 1902. IX. 19.
K. jellemzése 1836-ból. Pester Lloyd, 1902, IX, 19.
Marczali Henrik: K. L. életrajza. Magyar szó, 1902. 221. sz. 
Nikolajevics Szvetomir szerb miniszterelnök K.-ról. Magyar szó, 1902. 

XI. 19.
Rákosi Viktor: Fohász K. L. századik születése napjára. Világkró

nika 1902. 291. 1.
Sebestyén K.: K. a történelemben, Magyarország, 1902, 223, sz. 
Veritas: K. ünnepélyek. Politikai hetiszemle, 1902. 38. sz.
Wertheimer Ede: K. fogsága 1837—1840. Pester Lloyd, 1902, I, 29, 30.
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Gracza György: K. L. élete, működése, halála. 2. kiadás. Budapest,
1903. 296 1.

Ferenczi Zoltán: Br. Wesselényi Miklós kiadatlan levelei K. L.-hoz, 
Történelmi tár, 1903. 1—4. füzet. (Megjelent kny. is.)

Nagy András: K. és a pragmatica sanctio. Budapest, 1903. 24 1.
Rátz Alfréd: L. K, als Held nationaler Regeneration, Pozsony, 1903

14 1.
Sáfrány Lajos: K. emlékezete. Debrecen, 1903. 12 1,
Spitzer József: K. L. Eszmék és jellemrajzok. Budapest, 1903. 
Zoványi Jenő: K. és Rákóczi. Sárospatak, 1903. 25 1.

1903.

///’. Ábrányi Kornél: Deák és K. barátsága. Budapesti napló, 1903. 
101. sz,

K. emlékek, kiadatlan levelek (1847. V. 16.) Pesti hírlap, 1903. IV. 5.
Kropf Lajos: K. L. és Long kapitány. Budapesti szemle, 1903, 114, 

115. sz,
K. mauzóleum pályatervei. Az Athenaeum nagy képesnaptára, 1903. 

39—41, sz.
K. és Széchenyi. Igazmondó (Debrecen) 1903. 15. sz.
A 48-as K. Budapesti hírlap, 1903. jún. 27—29. sz.
Mezei Ernő: Széchenyi és K, közös tanítása. Magyar szó, 1903, 30. sz.
Tóth Sándor: K. L.-ról mondott emlékbeszéde. Kolozsvári róm. kath. 

főgimn. értesítője. 1903.
Zsák I. Adolf.: Széchenyi és K. két kiadatlan levele. Irodalomtörté

neti közlemények, 1903. 1. sz,
1904.

A K. nóta eredete. Budapesti hírlap, 1904. okt. 1., Magyar hírlap, 
okt, 4.

K. kiadatlan beszédéből. Egyetértés, 1904, febr. 14.
Tóth Sándor: K. Eperjesi lapok, 1904. 40—42. sz.

1905.

Bállá Károly: Széchenyi és K, Egyetértés, 1905. III. 5. sz,
—b.: Ki írta a K. nótát. Pesti napló, 1905. 102. sz. (1849-ben Kele

men Móric. 1. Budapesti hírlap 1905. IV. 5. és a Pesti hírlap IV. 8.)
Kautz Gyula: Széchenyi és K. Budapesti szemle, 1905.
K. L. késő (1846-ban írt, meg nem jelent cikke). Budapesti hírlap, 

1905. 56. sz.
K. és Metternich hg. Egyetértés, 1905. XII. 31.
K. és Toqueville. Budapesti hírlap, 1905. X. 5.
A K. szobor tervpályázata. Budapest, 1905. 16. 1.
Seress László: K. és Görgey. Pesti napló, 1905.
Sztudinka Ferenc: K. L. és a kereskedők a Védegylet idejében 1844— 

47. Egyetértés, 1905. jubileumi sz,

1906.

Horváth János: Adalékok K. L. jellemzéséhez. Budapest, 1906. 8 1.
K. harminc parlamenti beszéde. Életrajzi adatokkal kíséri Hentaller 

L, Budapest, 1906.
Tóth Sándor: K. Eperjesi Széchenyi-kör évkönyve, 1906.
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K. L. Wirknerhez. Egyetértés, 1906. I. 3.
K L. és a románok. Magyarország, 1906. II. 15.
Seress László: K. L. az újságíró. Pesti napló, 1906. 354, sz.
Szabó Endre: K. L. Londonban. Budapesti hírlap, 1906. 354, sz.
Szabó Endre: K. L. Londonban. Budapesti Hírlap, 1906. 354. sz.
Viszota Gyula: K. L. levele Széchenyihez a lánchidi nyilatkozat 

ügyében. Vasárnapi újság, 1906.
— Deák, Eötvös és Széchenyi K. Pesti hírlapjáról. Vasárnapi új

ság, 1906,

1907.

Ninold Franz: Der Kossuth Kultus in Ungarn, Zeitgemässe Erinnerung 
an die Jahre 1848. u. 1849. Linz, 1907, 134 1.

Hentaller Lajos: K.-ról apróságok 1845-ből. Egyetértés, 1907, V. 1. 
Viszota Gyula: Adalék K. L. hírlapírói működéséhez. Magyarország, 

1907.

1908.

Egy öreg politikus: Százhúsz nap K. L. életéből (1869. óta). Buda
pest, 1908, IV. 19. V. 18. s köv. sz.

Két levél a számkivetésből (K. L.-né és Szemere B. egy-egy levele). 
Független Magyarország, 1908. III. 15.

K. Vilma f  és haláljelentése. Független Magyarország, 1908. III, 15. 
K. emlékek 1894. óta. Pesti hírlap, 1908. II. 21,
K., Viktória királynő és Palmerston (1851.) Budapesti Hírlap, 1908.

III. 15.
K. kiadatlan levelei a Ráday-könyvtárban (1835—1836,, Szemeréhez! 

Vasárnapi újság, 1908. 730. 1.
K. L.-né és K. levelei 1837-ből, Ország-Világ, 1908, 1—2. sz.
K. nóta eredete. Századok, 1908. 944.1. Független Magyarország, 1908, 

II. 15. száma.
A K. gyermekek távozása Pestről (1850), Magyarország, 1908. IV. 19. 
Tót dal K. L.-ról az emigrációban. Pesti hírlap, 1908. VI. 17,
Mezei Ernő: A nemzeti kultusz hőse. (K. L.) Az Újság, 1908. III, 21.

1909.

Aradi alkalmi K. album. (Arad, 1909.)
Magyar Győző: K. L. élete. Budapest, 1909. 68. 1. (Magyar Könyv

tár 546.)
Piukovich Sándor: Was hat L. K. für das Vaterland gethan. Újvidék» 

1909. 16 1.
Pivány Jenő: Webster and K, Philadelphia, 1909.

Három új K. szobor. Az Athenaeum nagyképes naptára, 1909.
A K. mauzóleum emlékkönyve. Szerk. Kovács Dénes. Budapest, 1909. 

159 1.
1910.

Affairs of Hungary 1849—1850. Washington, 1910, 201 1., pótléka 38 1.
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Ferenczy József: K. orateur et publiciste. Budapest, 1910. 10 1. (Kny, 
a Revue de Hongrieből),

Pivány Jenő: K. és az amerikai iskolás gyermekek. Kolozsvár, 1910,

Kiss Ernő: Szemere és K. A Cél, 1910—1911. évf.
Viszota Gyula: K. és a gyáralapító társaság. Budapesti szemle, 1909. 
— K. L.-nak egy betiltott vezércikke 1846-ból, Budapesti szemle, 

1910.

1911.

F. E.: K. L. a bécsi márciusi eseményekről. Pesti hírlap, 1911. 60. sz, 
Pivány Jenő: Hatvan év előtt (K. L. Amerikába érkezése). Philadel

phia, 1911.
— Sixty years ago. Philadelphia, 1911. 15, 20, 11, 1,

Bothár Dániel: A magyar nemzeti igazgatóság története. Magyar fi
gyelő, 1911. 4. sz.

Villecz János: Görgey Arthur (K. és Görgey viszonya). Magyar fi
gyelő, 1911. 4. k.

1912.

Faragó M.: A K. bankók kora (a szabadságharc pénzügyei), Pest, 1912,

Dóczi Sámuel: K. L. mint hivatalnok és mint hivatalfőnök. Az újság,
1912, 84. sz.

Feleky László: K. L. keleti politikája. Magyar figyelő, 1912. 4. sz. 
Seress László: K,, Görgey, Szemere. Magyar figyelő, 1912. 3. sz, 

(Megjelent kny.-ban is.)

1913.

Gracza György: K. L. élete, működése és halála. 3, kiadás. Budapest,
1913. 8+304 1. L. 1903-ban a 2. kiadást.

Könyves Tóth Mihály: K, Debrecenben és a szobor története. Debre
cen, 1913. 19 1.

Pompéry Aurél: K. L. 1837—39.-ki hűtlenségi perének története. Buda
pest, 1913, 212 1. (Ism. Századok 1914. 62—64. 1.)

Újhelyi Gizella: K. a magyar művelődéstörténelemben, Budapest, 1913, 
A zugligeti K. szobor leleplezési ünnepélye, Budapest, 1913.

Bottlik István: K, L.-ról. Magyar hírlap, 1913. 74. sz.
Feleky K.: Eltűnt K. érmek. Századok, 1913. 223—224. 1.
Garay Imre: K. és Eötvös nemzetiségi politikája. Történeti szemle, 

1913.
Görög Imre: K. L. és br. Eötvös József nemzetiségi politikája a sza

badságharc után. Történeti szemle, 1913.
Kalmár Antal: Ki volt K. L. Kossuth Lajos lapja, 1913. 27—31, 1.
K. L. Aradon. Aradi Közlöny, 1913, 62. sz.
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Kropf Lajos: K. és Mazzini 1853-ban, Történeti szemle, 1913, 265— 
271, 1,

Pagát: Apróságok K. L,-ról Bácsbodrog, 1913, 11. sz,
Sebestyén Károly: Cobden és K. Budapesti hirlap, 1913. 200. sz. 
Seress L.: A publicista K. Budapesti újságíró egylet almanachja, 1913.
— Cobden és K. Budapesti hirlap, 1913, 200. sz.
Legifjabb Szász Károly: K, és Görgey. Uránia, 1913. 43—45. 1.
Wágner Károly: K, L. és az emigráció. K. L. lapja, 1913. 12—16, 1.
Vas György: K. L. hirlapi cikkei. Történeti szemle. 1913.

1914.

Bányay Károly: Kossuth és a lengyelek 1848—49.-ben. Az Újság, 1914. 
22. sz.

Csécsy Imre: K. L. külpolitikája. Uj nemzedék, 1914. 14, sz,
Divéky Adorján: K. és a hatvanharmadiki lengyel felkelés. Vasár

napi újság, 1914. 9. sz.
F. E.: K. L. a bécsi márciusi eseményekről. Pesti hirlap, 1914, 60. sz.
— K. L. Philadelphiában. Budapest, 1914. 46. sz.
Feleky László: K. L. nemzetiségi politikája. Magyar figyelő, 1914, 

177—181. 1.
Gárdonyi Albert: A K. fiúk fogsága. Világ, 1914. 306. sz.
Jászi Oszkár: K. Ferenc (1841—1914), Huszadik Század 1914. 30. sz. 
K. A. Visszaemlékezés K. L. halálára. Pesti napló, 1914. 68. sz,
K. Ferenc. Pesti hirlap 1914. 122, Hét 1914. 21,, Vasárnapi újság

1914. 22. sz.
K. L. a szabadkőművesek között. Világ, 1914. 28. sz.
A szabadkőművesek és K. L. A cél 1914. 136—138. 1.
A hivatalnok K. két levele. Pesti hirlap, 1914, 71, sz,
K. L. levele Mákhoz (1851. VIII. 16.) Magyarország, 1914, 32. sz.
K. L. levele. Magyar figyelő, 1914. 6. sz.
Marczali Henrik: K. Ferenc. Budapesti szemle, 1914. 158. sz.
Marco: K. L. fia. Uj nemzedék, 1914. 24, sz.
Milotay István: A Kossuthok földjén. Uj nemzedék 1914. 16. sz. 
Pásztor Árpád: K. L. ismeretlen leveleiből. Magyar figyelő, 1914. 

I. k.
K. L. és Teleki László ismeretlen levelei 1851. VI. 22,, 1856, V. 2. 

Uj Idők, 1914. 7, sz,
Kropf L.: K. L. és a szent korona. Történeti szemle, 1914. 3. fűz. 
Simontsits Elemér: K. Ferenc, Magyar figyelő, 1914. II. k.
Szatmári Mór: K. Ferencről. Magyarország, 1914. 124, sz.

1915.

Farkas Ernőd: A K. huszárok hőse. Pesti hirlap, 1915. 107. sz. 
Kacziány Géza: K, L. vidám levele. Magyarország, 1915, 233—240,, 

247, 250. sz.
K. L. ismeretlen levele Görgeyhez a municióhiány dolgában. Az Est,

1915. 193. sz.
K. L. zempléni prókátortársai 1828.-ban. Adalékok Zemplén vm. tör

ténetéhez, 1915, 128—130. 1.
1916.

Kacziány Géza: Egy fejezet a rágalmak könyvéből, (Szőllősy F.: K. 
és az emigráció törökföldön 1870, ism.) Magyarország, 1916, 220, sz.
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Kozma Andor: A kormányzó és a tábornok. Az Újság, 1916., 143— 
144. sz,

Simonyi Zoltán: K. L. és Bismarck. Korponai Közlemények, 1916. 
Sipos Kamillo: K. L. és a vámügy. Magyarország, 1916. 287. sz.
Túri Béla: A Széchenyi—K. probléma. Alkotmány, 1916. 114. sz. 
tb.: K. L. és a világháború. Alkotmány, 1916, 79. sz, Pethő S. meg

jegyzése és Túri Béla válasza, u. ott 82. sz.

1917.

Sipos Kamillo: Adatok K. L. hírlapírói működéséhez. Magyarország,
1917. I. 6., II. 18.

— Újabb adalék K. L. hírlapírói működéséhez. Magyarország, 1917» 
II. 18.

1918.

Domokos László: K. menekül. Virradat, 1918. febr. 28. sz.
A K. fiúk mulasztása. Virradat 1918. 1. sz. Gunszt válasza ugyanott

1918. I. 31.
K. rokonság Galíciában. Virradat, 1918. 4. sz.
Sipos Kamillo: K. L. mint nemzetgazdász. Kritika, 1918—1919. 
Viszota Gyula: K. L. hírlapírói munkásságához. Irodalomtörténet, 1918,

1919.

Agg K. levelei egy fiatal leányhoz. Budapest, 1919. 208 1. (Kny. az 
Esztendő-bői).

K. északamerikai beszédei a nemzetiségekről. Előszóval ellátta Bal- 
lagi A, Budapest, 1919.

1920.

Ein ungedruckter Brief Petőfi s an K. Pester Lloyd, 1920. 129. reg
geli sz,

1921.
Tábori Kornél: K. L, ismeretlen levele Csányi Lászlóhoz, Uj magyar 

szemle, 1921, májusi sz.
1923.

K. kiadatlan levele a Petőíi halála festőjéhez. Pesti napló, 1923. 10. sz,

1924.

Kossuth emlékkiállítás (a Nemzeti Múzeumban). Budapest, 1924. 24 L

Ernst Ottó: Uj történelmi dokumentumok világítják meg K, menekü
lését. Az újság, 1924. XII. 21.

Pásztor Árpád: K. L. egy ismeretlen levele (1857. VII. 29. S. G. Howe- 
hez). Magyarország, 1924. VII. 8.

1925.

Ferenczi Zoltán: Gróf Széchenyi István A kelet népe. Budapest, 1925. 
684 1.
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Balia Antal: K. három ismeretlen levele. Pesti Hirlap, 1925. VIII, 4. 
Gyalokay Jenő: K. mint hadtudományi író. Magyar Katonai Közlöny,

1925.
Hajnal István: K. L, viddini levele. Napkelet, 1925. 11—28. 1.
Jónás Károly: Beöthy Zsolt ismeretlen levele K.-hoz, Magyarság, 1925. 

XI. 8.
Kastner Jenő: K. és Mazzini. Századok, 1925.
Kornis Gyula: A humanizmus és a realizmus küzdelme a reformkor

szakban, K. és a humanisztikus gimnázium. Magyar művelődés, 1925. 80— 
92. 1.

1926.

K. L. tanítása (Breviárium). Összeállította és előszóval ellátta Niklai 
Péter, Budapest, 1926. 207 1.

K. L. és a bosszúálló nő. Elbeszélés a szabadságharcból. Budapest,
1926. 30 1.

K. L. küzdelme a farkasokkal. Elbeszélés az amerikai vadonból. Bu
dapest, 1926. 24 1.

Hegedűs Lóránt: Nincs más kincsünk, akivel külföldre mehetünk, 
mint K. Pesti hirlap, 1926. XI, 21.

Lukinich Imre: K. országgyűlési tudósításainak történetéhez. Magyar 
könyvszemle, 1926.

1927.

Viszota Gyula: Gróf Széchenyi István írói és hirlapi vitája K. L.-al. 
I. rész 1841—1843, Budapest, 1927. 178+846 1.

Hegyaljai Kiss Géza: Egy tüneményes életpálya kezdetei (K. gyermek 
és tanulókora) Pesti hirlap, 1927, V. 29.

Hoitsy Pál: K. szobra New-Yorkban. Pesti hirlap, 1927. IV. 24,
K. hadihajója. A tenger, 1927,
K. L. kiadatlan levelei 1867. VIII, 29 és 1866. I. 4, Ludvigh János

hoz), Magyarország, 1927, XI. 13, 18.
Mikor K.-ot hűtlenséggel vádolták. Pesti hirlap, 1927. XI. 12.
K. reliquiákat árvereznek. Újság, 1927, XII. 4.
Hogyan harcolt Ausztria K. L. és társai kiadatásáért. Cikksorozat. 

Pesti hirlap, 1927. évf,
K. és a gróf. Pesti napló, 1927. XII. 20.
K. szobor leleplezése. Több cikkel K.-ról, Budapesti hirlap, Magyar- 

ország, Újság, 8 órai újság, Pesti napló, Pesti hirlap 1927. XI. 6. számai
ban.

Nagy Emil: Március 15. és K. L. Budapesti hirlap 1927. X. 22.
Siklóssy László: K. L, flottája. Pesti hirlap, 1927. IV. 17,, 24.
— Aki legádázabbul vezette félre K. L.-t. Pesti hirlap, 1927. IX. 11.
Moesz Gusztáv: K. L. a természet barátja. Pesti hirlap, 1927. XI. 13.
Pékár Gyula: K. és Petőfi, Pesti hirlap, 1927, XI. 27.
Viszota Gyula: K, L. írott hírlapjai. Budapesti szemle, 1927. 596, 

597. sz.
Tonelli Sándor: Egy kanadai tudós véleménye K.-ról és Deákról. 

Budapesti hirlap, 1927. XII. 3.
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Gróf Bethlen István: Emlékbeszéd K. L.-ról 1927. XI. 7. Budapest,
1928. 7 1.

Finkey Ferenc: Visszaemlékezés K. L. sárospataki diákságának száza
dos fordulóján. Miskolc, 1928. 20 1.

Markó Árpád: K, fogsága. Budapest e. u. 35 1. (Kny a Napkeletből).

1928.

Bállá Antal: K. L, és az 1863-iki lengyel felkelés. Pesti hirlap, 1928. 
IX. 26. sz.

Hegedűs Lóránt: Aki demokratának született. Pesti hirlap, 1928. I. 29. 
Hegyaljai Kiss Géza: A K. L. földosztása. Pesti hirlap, 1928. II. 5. 
— K. L. terve a pesti kikötőkről. Pesti hirlap, 1928. VIII. 26.
Deák és K. reliquiák a Parlamenti Múzeumban. Pesti hirlap, 1928. I. 1. 
K. L. körútja Amerikában 1851-ben. Újság, 1928. III. 11,
Újabb reliquiák a Parlamenti Múzeumban. Pesti hirlap, 1928, X. 14. 
K. fiumei útjáról rendőri jelentések (1845. X. 12., X. 25.) A tenger, 

1928. 117—119. 1.
Marczali Henrik: 1848. A népek tavasza. Pesti hirlap, 1928, 1. sz.

1929.

H. F.: K. L. Ausztráliában. Pesti hirlap, 1929. XI. 17.
Viszota Gyula: K. L. és a Pesti hirlap. Századok, 1929. (Megjelent 

ltny.-ban is).
K. L.-ról egy olasz költő (Arturo Foa). Pesti hirlap, 1929, XI. 24,
K. L. nézetei gróf Széchenyi István működéséről, a haza, a vallás és 

erkölcs kérdéseiről. Pesti hirlap, 1929. II. 10.

Év nélkül.

Kossuth Lajos válogatott munkái. Összeállította és bevezetéssel ellátta 
Kossuth Ferenc, Budapest, é. n. 8+459 1. (Remekírók Képes Könyvtára.) 

Keleti Adolf: K. L. Hely és év n.
,,Kossuth Lajos azt izente." Paródia. 8 1.
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Bártfai Szabó László

M agyarország fe le lő ssé g e  a  világháborúért.
Jelentés a Magyar Külügyi Társaság Elnöki Tanácsának 1930. már

cius hó 18-án megtartott ülésén.

I.

Annak a körülménynek gyökerei, hogy az elmúlt háborúért való fele
lősség kutatása egy évtized óta szakadatlanul folyik, a győztes hatalmak
nak abban az elhatározásában keresendők, hogy a vesztes államoktól azok 
fölött kimondott egyoldalú ítélet alapján akartak hadisarcot behajtani.
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A nyilvánosság és az érdekelt fél kizárásával egy, a vesztes fél bűnös
ségére épített diktátumot alkottak meg, amelynek aláírását fegyveres erő
szakkal csikarták ki; ezzel azonban az ellenfél részére is morális köte
lességgé avatták a vád elleni védekezést.

Kétszeresen fontos a védekezés Magyarországra nézve, amely az egy
oldalú ítélet alapján valamennyi szövetséges között a legtöbbet veszített, 
tehát a békeszerződés elgondolása szerint a háború felidézésében vala
mennyi szövetséges között a legbűnösebbnek kellett lennie; és amelynek 
ennek következtében egy rettentő vádtól terhelten és egy példátlan ítélet 
súlyát viselve csonkán és védtelenül kellett az európai államrendben el
helyezkednie.

A vád a trianoni szerződés szerint az, hogy Magyarország kormánya 
szövetségeseivel együtt bűnösen felelős a világháború felidézéséért, minek 
következtében a szövetséges és társult hatalmak a következő cikkelyben 
állapodtak meg: a cikkelyek azok, melyeket 1920. junius 4-én a magyar 
kormánnyal is aláirattak.

Ha ezek után megnézzük a párisi békekonferencia azon bizottságá
nak jelentését, amely bizottság a központi hatalmaknak, tehát Magyaror
szágnak háborús felelősségével is foglalkozott, és amely jelentés 1919, 
március 29-én kelt, meglepetéssel kell megállapítanunk, hogy Magyaror
szág abban egy szóval sincsen megemlítve. De tovább megyünk: nincsen 
említve a bizottság szerb tagjának a jelentéshez csatolt külön emlékiratá
ban sem, holott Szerbia és Magyarország szomszédos államok voltak és a 
háború a monarchia és Szerbia között tört ki. Ezek alapján nyilvánvaló, 
miszerint Magyarország ellen külön vád nem merült fel és hogy e szerint 
reá csupán az Ausztria-Magyarországra egyetemlegesen vonatkozó vád 
alkalmazandó. Amely vád abból áll, hogy a monarchia Szerbiának 1914. 
julius 28-án hadat üzent és ezzel az európai háborút kirobbantotta.

Mi sem volna könnyebb, mint a vádat azzal az indokolással vissza
utasítani, hogy Ausztria-Magyarország külpolitikáját nem Magyarország 
intézte, és hogy azt a külpolitikát, amelyet Ausztria-Magyarország inté
zett, nem lehet Magyarország külpolitikájának tekinteni.

Az 1919. március 29-iki versaillesi jelentés után látott csak napvilá
got a második osztrák vörös könyv, amelyből nyilvánvalóvá lett az, hogy 
Tisza István gróf miniszterelnök a háború ellen foglalt állást és hogy még 
akkor is bízott a békés megoldásban, miután a Szerbiához intézendő ulti
mátumhoz hozzájárult; hogy tehát a békés megoldás meghiúsulása és ezzel 
a háború elkerülése a magyar kormány hatáskörén kívül állott.

A versaillesi jelentés szerzői ezekről az okiratokról még nem vehet
tek tudomást, de annak ellenére, hogy a magyar békedelegáció, amelynek 
a fenti okiratokról már tudomása volt, azokat 1920. januárjában a béke- 
konferencia hatalmai elé terjesztette, azok 1920. junius 4-én annak elle
nére is fegyveres erőszakkal csikarták ki a trianoni békeszerződés aláírá
sát, hogy az annak alapját alkotó vád és ítélet már tarthatatlanná lett. 
Hiába kérte annak törlését, a hatalmak a kérdést egyszer és mindenkorra 
elintézettnek tartották és a békeszerződést a benne foglalt egyoldalú vád
dal együtt alá kellett írni és el kellett ismerni.

Csak ekkor vette kezdetét annak a tízezrekre rugó államiratnak közzé
tétele, amelyek az 1919-iki osztrák vörös könyv okmányainak mentő jel
legén túl éppen a szerződést megalkotó és annak aláírását kicsikaró hatal
mak politikáját mutatták be olyannak, mint amilyen a háborút előkészítő 
akciókkal rendelkezett.

Első sorban értjük itt a császári orosz kormányt, amelyről a versa
illesi szerződés csak annyiban emlékezett meg, hogy vádját az orosz 
narancs könyv anyagára is építette, amely azóta éppen a napfényre került 
okmányok segítségével durva hamisítványnak bizonyult. Az orosz fórra-
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dalmi kormányoktól közzétett okmányok perdöntő ereje nemcsak abban 
nyilvánult meg, hogy a császári orosz kormány politikáját igaz színeiben 
mutatták be, hanem abban is, hogy a többi hatalmak politikai magatartá
sára is számtalan utalást tartalmaztak. Ez bírta rá a német birodalmi kor
mányt arra, hogy külügyi hivatalának fontosabb aktáit 1871-ig vissza
menően közzétegye, mire az új utalások következtében elkerülhetetlenné 
vált az, hogy a francia és angol kormányok saját védelmökre ne gondol
janak. Az angol kormány 1898-ig, a francia kormány 1871-ig visszamenő
leg kezdték meg okmányaiknak közlését, míg utolsónak 1929 végén az oszt
rák kormány is közzétette a bécsi államlevéltár közös külügyminiszteri le
véltárának 1908—1914-ig terjedő fontosabb okiratait. Ma már körülbelül 
százezerre tehető a különböző gyűjteményekben kiadott hivatalos iratok 
tömege, amelynek alapján a háború előzményeinek története széles meder
ben tanulmányozható.

Ami a magyar királyi kormány irattárát illeti, amelyet e sorok írójá
nak az elmúlt évek folyamán gondosan áttekintenie sikerült, semmi olyan 
hivatalos irat létezését nem tudtuk megállapítani, amely külön magyar 
külpolitika intézésére engedett volna következtetni. Azt hiszem, akinek a 
monarchia kormányzatáról csak távolról is fogalma van, tisztában van az
zal, hogy ezt már elméletben, az akták ismerete nélkül is kizártnak kell 
tekinteni. Magok a külpolitikai akták viszont olyan, Magyarországot 
közelebbről érintő ügyiratok voltak, amelyeket a közös külügyminiszté
rium tudomásvétel végett küldött meg és amelyekre legfeljebb olyan vá
laszt várt és olyan válasz ment is, amely a monarchia külpolitikájának 
irányítást soha és semmiféle tekintetben nem adott. Ha valaki a monarchia 
külpolitikájának képét a magyar kormányhoz áttett aktákból akarná meg
rajzolni, az rettentő csalódásnak esnék áldozatul.

Ezzel ellentétben igen gazdag külpolitikai anyagot nyertünk a külön
féle kormányok által közzétett iratokban, amelyekből tisztán és világosan 
látható és figyelemmel kísérhető az a törekvés, hogy a monarchiát és első 
sorban Magyarországot feldarabolják. Ezek a hivatalos iratok pedig a 
béke éveiből valók, amikor Magyarország lakosságának halvány fogalma 
sem volt arról, hogy külső kormányok hivatalos levelezésében mint rekom- 
penzáció tárgya szerepel. Ennek tudata mindenesetre azt vonta volna 
maga után, hogy minden erejével az országhatárok megerősítésére és ka
tonai felkészültségének fokozására törekedjék, holott ezzel ellentétben 
nemcsak a magyar parlamenti ellenzék igyekezett minden katonai javas
latot megbuktatni, de a magyar kormány is a katonai terhek leszállítá
sára törekedett.

II.

A magyar vonatkozású előzmények fonala 1901-ig visszanyúlík, 
amikor orosz támogatás mellett Bukarestben egy francia-szerb lap indult 
meg, melyben oroszbarát emigráns szerbek Délmagyarországnak Szerbiá
hoz és Keletmagyarországnak Romániához való csatolását követelték. A 
szerbek nem magyarországi, hanem szerbiai szerbek voltak, akik a kér
déses területek elszakítását orosz támogatás mellett remélték elérhetni, 
ami másként nem is lett volna remélhető. Lapjuk a bukaresti orosz követ
ség támogatását élvezte, az orosz támogatás viszont a tervnek olyan fon
tosságot biztosított, hogy francia publicisták (Chéradame) akkori megálla
pítása szerint Ausztria-Magyarország sorsa már akkor csupán egy haj
szálon függött.

Ezt a fonalat akarta megerősíteni az 1883 óta fennálló román szövet
ségi szerződés megújítása, mi 1902. április 17-én Bukarestben meg is 
történt. Ma már sajnálattal állapíthatjuk meg, hogy ezekről az 1883-ban,
H áborús felelősség 18
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1892-ben, 1902-ben és utoljára 1913-ban megkötött szerződésekről Károly 
román királyon, a román miniszterelnökön és a bukaresti osztrák-magyar 
és német követen kívül senki sem bírt tudomással, tehát a szövetség 
voltaképen nem is Romániával, hanem annak királyával és a királytól be
avatott román miniszterelnökkel, a román közvélemény és a román nép 
tudta és hozzájárulása nélkül jött létre, amely hozzájárulás hiánya min
denkor ajtót nyitott egy orosz ellenakció lehetőségének. Utólag román for
rásból még az is kiderült, hogy maga Károly király minden befolyását a 
dákoromán egység megalkotására használta fel, és hogy a világháború ki
törésekor munkájának eredményeit mérlegelve két évtizedben szabta meg 
azt az időt, amidőn véleménye szerint Erdély érett gyümölcsként fog 
Románia kezébe hullani. A különbség az ő és a Bukarestben működő 
emigráns szerbek felfogása között csupán az volt, hogy amíg Károly király 
tervét Németország segítségével remélte megvalósítani és az erdélyi gyü
mölcs érlelését 1914-től kezdve Németország segítségével igyekezett gyor
sítani, addig a szerb emigránsok a magok számításait Oroszország fegy
veres beavatkozására építették, amely fegyveres beavatkozás az 1879-ikí 
német-osztrák-magyar szövetségi szerződés értelmében a monarchia részére 
Németország fegyveres támogatását biztosította, tehát végeredményben 
csak európai háború árán és Németország ellenére lett volna megvalósít
ható. Ezzel bemutattuk azokat az ellenséges erőket is, amelyek a délkeleti 
hegemónia birtokáért Magyarország rovására készültek egymással megmér
kőzni.

Két héttel a bukaresti szerződés után Oroszország Bulgáriával katonai 
szövetségre lépett. A szövetség megkötését kifejezetten a bukaresti szer
ződéssel indokolta meg, amelyről pedig állítólag csak három embernek 
volt tudomása. Ez az orosz-bolgár szövetség mély elkeseredést váltott ki 
Szerbiában, ahol nyilvánvalóvá lett, hogy amíg az osztrákbarát Obreno- 
vicsok semmit sem értek el, addig Oroszország Bulgária oroszbarát kor
mányának háború esetén a maga egész haderejét rendelkezésére bocsá
totta. Ez az elkeseredés váltotta ki az 1903-iki forradalmat, amelynek az 
Obrenovicsok áldozatul estek és helyöket a Karagyorgyevicsok foglalták 
el, akik a kormányt az oroszbarát radikálisokra bízták.

Az új kormány még 1903-ban kidolgozott egy nagyszerb program- 
mot, amelyben már benne volt Ausztria-Magyarország délszláv területei
nek, így Délmagyarországnak, a Muraköznek és Fiúménak, valamint Hor- 
vát-Szlavonországnak Szerbiába való bekebelezése is, aminek végrehajtá
sára Szerbiát mindenki elégtelennek tartotta és amit az oroszbarát szerb 
kormányzat Oroszország katonai segítségével akart elérni, ami nyilván
valóan háborút jelentett. Ezért vette munkába mindenekelőtt a szerb
bolgár szövetség megalkotását is, hogy a bolgár-orosz szövetséghez csat
lakozhassák.

Ausztria-Magyarországot és első sorban Magyarországot többször 
megvádolták azzal, hogy Szerbia ellen vámháborút kezdett, bár ez a vád 
többször és súlyosabb alakban hangzott el osztrák, mint szerb oldalról. 
A magyar minisztertanácsi jegyzőkönyvek tanúsága szerint a magyar kor
mány kimutathatólag a maga elhatározásából sohasem zárt el olyan határ
részt, amely egyúttal a monarchiának is határa volt, hanem a határelzá
rás még abban az esetben is, ha ezt éppen annál az oknál fogva, hogy a 
monarchiának határa ezen a vonalon a magyar határral egybeesett, és 
magyar hatóságoknak kellett végrehajtaniok, mindig az osztrák és magyar 
kormányok együttes hozzájárulásával, a közös külügyminiszter jóváhagyá
sával és az Ö felségének fenntartott legfelsőbb elhatározás jogának gya
korlása mellett történt. A monarchia határának a magyar kormány egy
oldalú rendelkezése folytán történt elzárása külön magyar külpolitikai el-
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járás lett volna, minek a dualizmus egész ideje alatt semmi nyoma nin
csen; ugyanilyen lett volna természetesen a végrehajtás esetleges megta
gadása esetén a monarchia határelzáró rendeletével való szembehelyezke- 
dés is. Tehát a magyar kormányt azzal megvádolni, hogy a szerb határt 
a maga elhatározásából és önző magyar érdekből zárta el, a vonatkozó 
aktákat ismerve többé nem lehet, mert az ilyen állítás a tényekkel ellen
keznék.

Végeredményben azonban Ausztria-Magyarország 1906-ban Szerbia 
felé mégis elzárta határait, aminek következtében vámháború állott elő, 
amely vámháborút elégtelenül indokolt meg az, hogy Szerbia és Bulgária 
egymással vámszövetségre léptek. Annak idején a monarchiát marasztalták 
el miatta és e vád alól csak az egy évtizeddel később megjelent angol 
akták mentették fel. A felmentést az oroszbarát radikális kormányzat 
vezére, Pasics szerb miniszterelnök adta meg, aki a belgrádi brit ügy
vivő előtt kijelentette, hogy a szerb-bolgár szövetség nem vámunió, hanem 
katonai szövetség, amelynek fontossága mellett a határzár következtében 
előállott zavar a levágott állatok értékesítése folytán csak múló termé
szetű volt, mert a lényeg az volt, hogy Szerbia, Bulgária és Oroszország 
a szövetség megkötése folytán egy helyről szerezhették be katonai fel
szereléseiket, hogy háború eseten az egyforma muníció akadálytalanul ki
cserélhető legyen. A francia kormány még ma is perli Szerbiát a hágai 
állandó nemzetközi bíróság előtt azon kölcsönök valorizációja iránt, ame
lyeket az 1906-tól kezdődőleg felvett és amelyek alapján a francia törté
netírás ma már nem titkolja el, hogy a délkeleti kontinens átalakulását 
Szerbiának és Bulgáriának Oroszország után a creuzoti fegyvergyárhoz 
való átkapcsolása vezette be. Protics Sztoján szerb radikális politikus ezt 
az elismerést azzal a megállapítással viszonozta, hogy a creuzoti fegyve
rekkel véghezvitt változások viszont annak voltak köszönhetők, hogy a 
francia kormány Oroszországot a háborús tervek előkészítésében soha
sem mérsékelte.

Ennek az átalakulásnak a programmjában már benne volt Magyar- 
ország déli részeinek elszakítása is, amelyet 1903 óta most már nem emig
ráns szerbek követeltek, hanem Belgrádban készítettek elő, hol a merész 
támadás tervét az orosz támogatás reményére építették.

III.

Az orosz akció sokkal lassúbb és óvatosabb, diplomatikusabb és euró
paibb volt annál a vállalkozásnál, melynek harci láza Szerbiát hova-tovább 
észrevehetőbb módon eltöltötte. Oroszországnak magának is megvoltak a 
maga külön érdekei, amelyeket nem az európai hatalmak nyilt kihívásá
val, hanem azoknak megnyerésével akart szolgálni. Ennek volt betudható 
az is, hogy mikor az új külügyminiszter, Izvolszkíj a tengerszorosok meg
nyitását kereste, egyenesen Bécsbe látogatott, hol ellenértékűi Bosznia- 
Hercegovina bekebelezését kínálta fel (buchlaui megegyezés, 1908. szep
tember 16.). Mikor tovább utazott, Aehrenthal báró sietett az annexiót 
végrehajtani és szeptember 29-iki dátummal állította ki azokat a leveleket, 
melyekben Ferencz József az európai uralkodókat a bevégzett tényről 
értesítette.

Magyar szempontból rendkívül érdekes a napfényre került aktáknak 
az a bizonysága, hogy Aehrenthal báró merész eljárásában szemmellátha- 
tólag nem Oroszországtól tartott, amellyel már megegyezett, hanem a 
magyar kormánytól, amely elé csak október 3-án este került az annexió 
ügye, amelyet ugyanazon október 3-án délben Párisban már notifikáltak 
is. Tehát a magyar kormány bármit határozott, nem vághatott eléje annak

18*
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az elhatározásnak, amelyet az uralkodó a hatalmaknak már szeptember 
29-én bejelentett és amelyet október 3-ikán, még a magyar miniszterta
nács megtartása előtt Párisban a francia kormány tudomására hozott. Ez 
a körülmény azonban a magyar kormányt nem gátolta meg abban, hogy 
az annexióval járó egész politikai felelősséget a közös külügyminiszterre 
hárítsa át. Talán ennek volt következménye az is, hogy Ő Felsége a mi
nisztertanács jegyzőkönyvét 1867 óta megszokott eljárásától eltérve, csak 
1909 március 22-én vette tudomásul.

I V .

A kérdésben Izvolszkij szenvedett vereséget, aki a tengerszorosok 
megnyitását nem tudta elérni, a mozgósított szerb haderőt pedig nem 
vezethette a monarchia ellen, melynek Bosznia-Hercegovinát maga kínálta 
fel. Ebből magyarázható meg az a bosszú is, melyet szerencsés vetély- 
társa ellen megfogadott és melynek látható eredménye abban nyilvánult 
meg, hogy Belgrádba Hartvígot küldötte követül, aki Teheránban lehe
tetlenné tette magát és hogy neki az 1904-iki szerb-bolgár szövetség hely
reállítását írta elő.

így vették kezdetüket 1911 októberben Hartwig közvetítésével azok 
a tárgyalások, amelyek a Balkán Szövetség megalkotásához vezettek és 
amelyekben Hartwig maga kínálta fel Délmagyarországot Szerbiának és 
Keletmagyarországot Romániának. Aminthogy ettől kezdve ma már a 
világháború kitöréséig közel félszáz olyan hivatalos akta ismeretes, ame
lyekben a fenti területeknek odaígérése megtörtént, ami csak háború és 
pedig orosz támogatással remélt győztes háború eredményeként volt el
képzelhető.

A béke és a háború kérdése tehát 1911 óta Oroszország kezeiben 
nyugodott, az orosz kormány pedig nyílegyenes irányban haladt a háború 
felé. Eszköze a Balkán Szövetség volt, melynek vezetői megmondották, 
hogy Ausztria-Magyarország nyílt megtámadását 1914. januárjában hatá
rozták el. Ezt az önvallomást megerősíteni látszanak a különböző diplo
máciai jelentések, amelyekből kiderül, hogy 1914. januárban és február
ban három olyan értekezlet folyt le, amelyen Pétervárott Szaszanov kül
ügyminiszter elnöklete alatt Pasics és Venizelosz miniszterelnökök, Buka
restben Pasics, Venizelosz, valamint az orosz követ és Bratianu minisz
terelnök, Belgrádban Pasics, Venizelosz és Hartwig vettek részt. Amikor 
1914. márciusban Ferencz József tüdőgyulladást kapott, nyomban kezde
tüket vették az orosz, román és szerb csapatszállítások Ausztria-Magyar
ország határai felé, amelyeket a császár gyógyulása csak rövid időre állí
tott meg, de amelyek nyomban megindultak, amikor Ferencz Ferdinánd a 
német császár konopisti látogatása után a boszniai hadgyakorlatokra 
indult.

Mivel Románia bekapcsolódása még nem volt bizonyos, II. Miklós 
cár egész családjával Constanzába látogatott, honnan Szaszanov minisz
terelnök Schilling báró kíséretében Bratianu miniszterelnökkel és Diamandi 
pétervári román követtel az osztrák és magyar kormányok tudta nélkül 
magyar területre rándult ki, hol Schilling báró naplója és Szaszanovnak 
egy későbbi jegyzéke szerint szóbeli megállapodás jött létre abban az 
irányban, hogy a román kormány Erdély fejében a vele szövetséges 
monarchiát meg fogja támadni.

Ezek után semmi akadálya nem volt többé annak, hogy Oroszország 
a balkánháborúban elpártolt Bulgáriát Romániával helyettesítve Szerbia 
felé közvetlen összeköttetést kapjon és háború esetén támogassa. így 
most már érthető is, hogy két héttel az erdélyi kirándulás és Románia
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csatlakozása után, junius 28-án Fercncz Ferdinánd Szarajevóban gyilkos 
merényletnek esett áldozatul. A merénylők Belgrádból indultak el és a 
monarchia Belgrádtól kért elégtételt, amelynek megadását Oroszország 
fegyverrel akadályozta meg.

Fel szokták hozni a magyar kormány élén álló Tisza István gróf 
miniszterelnök ellen azt, hogy miután a háborúnak ellene nyilatkozott, 
miért adta fel álláspontját 1914. julius közepén, de azt hisszük, az orosz, 
román és szerb haderő koncentrikus támadásának veszélye, 60 ellenséges 
hadtestnek Magyarország ellen vonulása olyan helyzet elé állította nem
zetét, hogy annak élet-halálharca előestéjén azt magára hagyni nem 
akarta. Senki sem kárhoztatta eddig Belgium királyát és a francia köztár
saság elnökét azért, mert a német katonai támadás előestéjén nemzetök 
élén maradtak, csak a magyar kormányt éri kritika, mert a béke idején 
előkészített háború, Magyarország fegyveres megszállása és felosztása 
előestéjén felelősségének tudatában helyén maradt.

A trianoni szerződés vádja mégis Magyarországot tette felelőssé azért 
•a háborúért, amelyet mások idéztek fel.

Horváth Jenő
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Raoul Chélard: Responsabilité de la Hongrie dans la guerre mondiale 
1914—18. Paris Éditions Bossard 1930. XI és 192 1. — A munka csak 
annyiban felel meg címének, hogy Magyarországot felelőssé akarja tenni 
nemcsak a világháborúért, hanem ezeréves múltjának összes háborúiért, 
mert állítása szerint a magyarok letelepedése, elhelyezkedése, a jelen 
magyar falu képe a gyors mozgósításon alapul. Amint szerző már elő
szavában megmondja, művét személyes bosszúból írta és célja nem az 
igazság volt, hanem az, hogy a magyarságnak árthasson vele. Kétszáz 
lapon előadott vádaskodásaiból csak az utolsó fejezet, a világháborúnak 
a magyarok által való felgyujtása (les Magyars allument la guerre) fog
lalkozik a háborús felelősség kérdésével, amelyről szerzőnek halvány 
fogalma sincsen. Már pedig ha valóban ő az a francia, ki Magyarországot 
és a magyar kérdést a legjobban ismeri, akkor milyen legyen a vélemé
nyünk azokról a honfitársairól, akik Magyarországot az igazság nevében a 
trianoni békeszerződéssel sújtották. Szerző munkája legfeltűnőbb részé
nek azt tartja, hol 1914 tavaszán Berlin, Bécs és Budapest gyakori érint
kezéséről beszél. Vádját megerősítjük: az érintkezés sokkal lázasabb volt, 
mint ahogy Chélard gondolja. Megmondjuk az okot is: nézze meg az 
osztrák kormánytól kiadott akták között azokat a jelentéseket, melyek 
az orosz, szerb és román csapatoknak a magyar határok felé való szállí
tására és általános támadás veszélyére vonatkoznak. Az agg uralkodó 
tüdőgyulladásban feküdt és közeli halálakor az osztozkodók a helyszínen 
akartak lenni. Ne akarja, hogy ahhoz a fegyverhez forduljunk az ő 
hazája ellen, melyet ő a szenvedő magyar nemzet vérében forgat meg. 
Franciaország akkor nem ellenezte azt a rettentő támadást, melynek a 
magyar nép százezrei áldozatul estek volna.

Edmund von Horváth: So starb der Friede. Unbekanntes über die 
Entstehung des Weltkrieges. Berlin. Brucken Verlag 1930. 86 1. — Szerző 
1903 óta közös diplomáciai szolgálatban Belgrádban működött és köz
vetlen tapasztalatból mondja el az osztrák-szerb ellentét történetét. Mun
kája elejétől végig higgadt megfigyelésről és helyes ítéletről tesz tanúsá
got és nem egy adattal egészíti ki a vonatkozó ismereteket. A tanulmány 
széleskörű érdeklődést érdemel.

Drossos 1. D. D.: La fondation de l’alliance balkanique. Étude d’his
toire diplomatique. Athén 1930. 122 1. — A görög külügyminisztérium 
igazgatója érdekes tanulmányban állította össze az első balkán szövetség 
létrejöttének történetét. Teljesen új az a megállapítása, hogy Görögország 
csatlakozását Bulgáriához, illetőleg a bolgár-szerb szövetségi tervhez az 
az aggodalom váltotta ki, hogy az olasz-török háború idején Görögország 
harctérré alakulhat át. Görögországnak akkor szabad választása volt 
Itália és Törökország között; azzal, hogy az előbbihez csatlakozott, nagy-
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ban előmozdította utóbbinak vereségét, de a szláv szövetség diadalra jut
tatásával Oroszországnak a monarchia ellen irányuló titkos terveit is. A 
vonatkozó szerződésleveleket kormányának irattárából közli.

Hőssé Carl: Die englisch-belgischen Aufmarschpläne gegen Deutsch
land vor dem Weltkriege. Eine militärische Studie. Wien 1930. Amalthea 
Verlag 65 1. — Mint szerző is mondja, szakszerű katonai méltatását adja 
az 1906-diki angol-német katonai megállapodásoknak, melyeknek nagy
része már eddig is ismeretes volt.

Glaise-Horstenau Edmund: Franz Josephs Weggefährte. Das Leben 
des Generalstabschefs Grafen Beck. Wien 1930. Amalthea Verlag. 509 1. —

Beck gróf irataiból összeállított életrajz-emlékirat, mely Ferencz Jó
zsef kabinetjének politikáját ismerteti meg. Az anyag jól van összeválo
gatva, de vége felé zavaros, a fontosabb részeknek egyszerű megemlíté
sével vagy elhagyásával. Régi osztrák katonai szellemben készült egybe
állítás.

Nicolson Harold: Die Verschwörung der Diplomaten. Aus Sir Arthur 
Nicolsons Leben 1849—1928. Frankfurt 1930. Sozietäts-Druckerei. 463 1. 
— Nicolson angol diplomata neve előkelő helyet foglal el azok között, 
akik a háborút megelőző években Európa sorsát irányították. Tangeri és 
madridi brit követ volt a marokkói válság idején, pétervári nagykövet az 
orosz-japán háború befejezése után, helyettes államtitkár a háború elő
estéjén. Azon sok okmány közzététele után, amelyeken a neve megtalál
ható vagy amelyekben az ő neve említve van, minden oka meg van, hogy 
magáról beszélve az éles színeket eltompítsa. Kedves és közvetlen, sze
rény és visszahúzódó; különösen azokban a kérdésekben, amelyek a 
nagyhatalmak ellentéteire vonatkoznak. Magyarországtól nem kellett tar
tania és talán ezért örökítette meg budapesti angol főkonzuli működését 
(1888. okt. 1—1892. dec. 31.) unalommal, amely alatt ,,a magyar ariszto
kraták ostobasága idegeire ment és arroganciája fellázította őt.“ Idejét 
azzal töltötte, hogy Vámbéryval a keleti kérdésről beszélgetett, Pejacse- 
vics tábornoktól osztrák történelmet tanult, megismerte a nemzetiségek el
nyomását és nejéhez írt levelében azt mondotta, hogy „ha itt munkás 
volnék, én lennék a legvörösebb szociálista" (97—98. 1.). Mindössze csak 
ennyi az, amit négyévi főkonzulsága idején Magyarországról megtanult; 
az országot, a népet, a társadalmat, a magyar történelmet sohasem ismerte. 
Idejét nem pártatlan tanulmányokban töltötte el; egyoldalúságának ter
hére írhatjuk, hogy később oly könnyen látta, mint teszi rá kezét Orosz
ország, amelyet sokkal jobban megismerni törekedett, az informátorai 
szerint elnyomott nemzetiségekkel telített Magyarországra.
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A z utolsó  velen cei szö v etség  történetéhez, 1849.

Megjegyzés. — A Hadtörténelmi Közlemények 1926-diki évfolyamá
ban „Az utolsó velencei-magyar szövetség 1849-ben" cím alatt és „A 
magyar kormány adriai politikája 1848—1849" című munkámban közölt 
okmányok kiegészítéseként közlöm a velencei államlevéltárból kapott 
következő másolatokat:

Governo Provisorio 1848—49., — Busta 118.
Presid. Gov. Prow, di Venezia, Gar Tommaso.

Convention entre 1‘État de la Hongrie et le Gouvernement provisoire 
de Venise.

Prés de Duino le 20 Mai 1849.
Les soussignés, Jean Bratich, agent plénipotentiaire diplomatique et 

militaire de l'État de la Hongrie près des differents États de l'Italie en 
général, et chargé d’affaires special près de Gouvernement de Venise 
d'une part; et Mr Louis Pasini, agent plénipotentiaire du Gouvenement 
de Venise, de l’autre, après avoir échangé leurs pouvoirs réspectifs, qui 
ont été trouvés en pleine règle, ont conclu et stipulé, au nom de leurs 
Gouvernements réspectifs la Convention suivante.

1° Une alliance offensive et défensive est conclu entre l’État de la 
Hongrie et le Gouvernement de Venise. Aucun de deux États ne pourra 
stipular un pacte définitif ou un traité de paix quelconque avec l'ennemi 
commun, sans le concours et l'approbation de l'autre.

2° Cette alliance étant absolue, les forces de terre et de mer des 
deux états dévront agir de concert, toutes les fois que l’intérêt commun 
l'exigera. Le commandement des forces navales réunie appartiendra à 
l'officier le plus élevé en grade; soit que cet officier appartienne aux for
ces navales de la Hongrie, soit aux forces navales de Venise. Si le Com
mandant des forces navales vénitiens est du même grade que le Comman
dante des forces navales hongroises, le commandement des forces navales 
réunies réviendrait au plus ancien de ces deux officiers dans son grade.

3° Á l'arrivée des forces navales hongroises, que l’État de la Hongrie 
se propose de faire apparaître et d'armer dans l'Adriatique, ces forces 
agiront de concert avec les forces navales de l’État de Venise; et le com
mandant de ces forces sera donné, ainsi qu'il l'est dit dans l'article 2° 
Le gouvernement de Venise aura soin de porter au complet autant le per
sonnel que le materiel et tout ce qui sera necessaire aux forces navales 
hongroises. Pour le personel il choisira de préférence parmi les officiers 
et marins qui sont à ses gages, les originaires de Fiume et de litoral de 
la Hongrie.

4° Toute dépense rélative à l'armement et au maintien des batiments 
hongrois, sera à la charge de la Hongrie; toute dépense pour les navires 
de Venise géra à la charge de l'État de Venise.
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5° L'État de la Hongrie se propose de faire aussitôt que possible 
selon les circonstances de la guerre, une puissante diversion stratégique 
du côte de l'Adriatique. Le Gouvernement de Venise j'engage, à son
tour à aider avec toutes les forces de terre et de mer disponibles, et avec
tous les autres moyens qui sont en son pouvoir, les operation de 1 armée
hongroise.

6 ° Tous les militaires hongrois, maintenant isolés en Italie, seront
reçus à Venise et incorporés dans la legion hongroise à la solde de Ve
nise. Cette legion hongroise sera à son complet lorsqu’elle aura atteint 
le triple de sa chiffre actuelle. Du surplus on formera un dépôt armé à 
la disposition et aux frais du Gouvernement hongrois.

Le Gouvernement de Venise se chargera, si c'est necessaire, du trans
port de ces troupes hongroises sur la litoral de la Hongrie.

7° Toutes les armes que l'état de la Hongrie jugera convenable de 
déposer à Venise, seront, aux soin et aux frais de Gouvernement de Ve
nise conservées et arrangées de maniéré à être débarquées sur le lito
ral hongrois au sur les côtes de lTstrie aussitôt qu'une colonne de l'armée 
hongroise paraittra aux bords de l'adriatique.

8 ° L'État de la Hongrie, reconnaissant les sacrifices que Venise a fait 
pour la cause de la liberté, lui fournira dans le plus bref délai possible 
à titre de subvention de guerre, une somme d'argent; et cette subvention 
sera renouvellée de temps en temps jusqu'au terme la guerre.

Cette Convention signée par les susdits plénipotentiaires et 
faite en double, aura force et valeur d'une traité solemnellement conclu.

Signés: Jean Bratich au nom et par autorité du Gouverneur Presi
dent de la Hongrie

Louis Pasini Agent plénipotentiaire du Gouvernement provisioire 
•de Venise.

(Egykorú másolat)

Du gouvernement de Venise 26. Juin 1849.
Excellence!
J ’ai l'honneur d'accuser réception du Votre Note 2 0 . Avril dernier 

Nro 6204, dans la quelle Vous m'annoncez que l'Assemblée National de 
la Hongrie a proclamée l'independance entière du pays, et Vous a nommé 
Gouverneur de l'État d'Hongrie, et chèf suprême du pouvoir executif et 
Vous m'exprimez en même temps la conviction que l'État de Venise cul
tivera avec l'État hongrois les relations d'amitié qu'en but comun et des 
intérêts comans exigent entre deux peuples libres, combattans contre la 
même tyrannie.

J'ai donné communication de cette Note à l'Assemblée des représen
tant de mon pays, qui avec le plus vif enthousiasme en a interrompu et 
suivi la lecture aux cris répétés de Vive la Hongrie, Vive Kossuth! et m'a 
chargé de lier du plus tôt les relations des plus intimes avec votre 
gouvernement.

L'état de blocus rigoureux dans lequel depuis long temps Venise se 
trouve, a empeché Mr le général Bratich votre chargé d'affaires de me 
remettre personellement sa lettre de créance. Mais nous sommes réussi 
à lui procurer une entrevue ailleurs avec un de nos agent, et par ce 
moyen fût stipulé un traité d'alliance, dont V. E, aura déjà reçu la 
communication.

Pour que les liens entre les deux gouvernements soient de plus en 
plus resserrés, et que Vous puissiez connaitre avec précision notre con
dition politique, financière et militaire, j'ai l'honneur d'envoyer près de 
Vous, en qualité de Chargé d'affaires de Venise, Mr. Thomas Gar, qui 
Vous remettra la presente avec ses lettres de créance.
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Je prie V. E. recevoir l'assurance de ma haute estime et de ma con
sideration très distingée.

Martin
A S. E. Louis Kossuth Gouverneur de l'État Hongrois.

Du Gouvernement de Venise 
26 Juin 1849,

Excellence!
J'ai l'honneur de Vous communiquer que j'ai nommé Mr Thomas Gar 

chargé d affaires du Gouvernement Provisoire de Venise au près du Gou- 
vernemet de l'État de Hongrie. En l'adressant à Votre Excellence, et le 
recomandant à Votre haute bienveillance, je me flatte qu'il pourra contri- 
buir a resserrer les liens d'amitié et d'estime réciproques de deux pays, 
et aviser aux moyens plus efficaces d'atteindre au plus tôt le but comun 
d’indépendence, et de liberté,

Agréez Excellence l'assurance de ma haute consideration.
Manin

A S. E. Louis Kossuth 
Gouverneur de l'État hongrois 

à Pesth.
(eredeti másolatok)

(hátlapján:)
Á Son Excellence Mr. Louis Kossuth, Gouverneur de l'État de la Hon

grie. — J'aime à croire que V. E. aura reçu, par l'intermediaire de la le
gation hongroise à Paris, la copie d'une dépêche et d'une lettre de créance 
du Gouvernement provisoire de Venise datées du 26. Juin passé. N'ayant 
pu, malgré tous mes éfforts, surmonter les obstacles qui s'opposent à mon 
arrivée auprès de V. E. en qualité de chargé d'affairer de Venise, et en 
attendant que je sois dans le cas de remplir personellement ma mission, 
je m'empresse de mettre au jugement bien veillant de V. E. la con
dition actuelle financière et militaire de Venise, afin que le Gouvernement 
de la noble nation, dont V. E. est l'âme et le chef, puisse prendre le plus- 
tôt possible les mesures convenables pour lui apporter ces secours, que la 
Note du 20  avril de cette même année, le traité d'alliance stipulé vers la 
fin du moi suivant et les derniers succès de votre glorieuse armée contre 
le Ban de la Croatie, lui donne le droit d'ésperer très-prochains.

Votre Excellence sait très-bien que Venise, depuis seize mois, con
serve son autonomie et résisté avec courage et perseverance aux attaques 
de l'Autriche toujours plus formidables et incessantes. La malheureuse issue
de la révolution dans les autres états d'Italie, l'invasion autrichienne dans
la Romagne, d'où on tirait en grande partie les victuailles plus indispen
sables à la subsistance de la Ville, et de l'état du blocus vigoureux dans 
lequel elle se trouve depuis bien de mois, ont contribué à rendre sa situa
tion extrêmement dangeureuse. Je n'entrerai pas dans le detail des sacri
fices immenses, que cette ville, réduit aux marbres steriles de ses palais 
et de ses monument (!), à su dignement endurer jusqu'ici. Il suffira d'an
noncer que le patriotisme de ses habitants et l'energique sagesse de son 
gouvernement n'ont failli un seul moment aux exigeances extraordinaires 
du rôle que pour propre indépendance et pour celle de l'Italie toute an
tière elle s'était imposé. Plus de soixante milions de francs ont été dépen
sés jusqu'à présent pour l'entretenir l'armée de terre, et de mer et pour
voir à l'administration intérieure. Mais désormais les resources publiques 
et particulières ne répondent plus aux besoins journaliers; la cherté des 
vivres en général et le manque presque absolu de certains genres de pre
mière nécessité, jusqu'à l'insuffisance des munitions font autrevoir bien 
près le moment fatal, dans le quel Venise extenue sera forcée de se rendre
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et de subir la loi du vainqueur. Il n‘y à donc d'autre espoir, pour lui faire 
supporter avec resignation les dures privations et les travaux continuels 
et excessifs de la défence, que dans le prompt et fraternel secours des 
Hongrois. Puisse ce secours aussi désiré arriver encore à temps pour as
surer le triomphe de la cause comune.

Quant à moi, je redoublairai mes efforts pour me rendre le plustôt 
possible auprès de V. E. et lui exprimer de vive voix le sentiments sincères 
de profonde estime et d'administraton, avec lesquels j'ai l'honneur de me 
declarer.

Berne à 28. Juillet 1849.

de V. E. très dévoué:
Variante da intercalarsi dopo la linea 8 va (megfelel az első bekezdés 

végének.): Le moment d'une diversion stratégique sur le litoral hongrois 
ou à travers la Styrie et la Carinthie sèrait d'antant plus favorable, que 
non seulement Venise, mais les populations des contrées environnantes at
tendent avec la plus grande foi et impatience ses libérateurs pour foudre 
sur ses ennemis et les écraser. L'apparition sur le sol italien d'une colonne 
hongroise, pour petit qu'elle soit, donnerait le signal et l'élan à une terrible 
insurrection dans toute l’Italie. Garibaldi avec les restes de ses troupes 
vaillantes qu'ont sauvé à Rome l'honneur des armes italiennes, traverse la 
Toscane, et balayant les français devenus soldats du pape, et les autrichi
ennes et les toscans asservis, réussira à se frayer un chemin jusqu'en Re
mont et dans la Lombardie, ou la révolution est prête à éclater. Tout dé
pende de la promte résolution de la Hongrie d'operer au plut-tôt possible 
cette diversion sur le sol italien.

(Eredeti tervezet. Valószínűleg Gár Tamás kezeírása.)

12 . számú. (Helyzetjelentés.)
Gli stati Romani hanno dovuto soggíacere alla forza, essi sono statí 

vinti ma non domi. II Municipio di Ferrara senza un soldato, protesto so- 
lamente alia richiesta del Generale Tedesco, di voler essere attaccato al 
Governo della Republica, e non sottomettersi nouvemente al Governo del 
Papa. Bologna senza truppe di linea ha risistito per Venti giorni alle 
truppe tedesche non ostante il bombardamento della Cittá, ancora con 
poche truppe ha resistito per un mase a 20  00 0  Tedeschi. Roma per due 
mesi interi ha resisto à 40 000  mila nomini Francesi, ehe l'hanno assalita 
con tutte le risorse dell’arte militare. Essa ha potuto nei due mesi di as- 
sedio ricacciare dentro i confirmi il Rè di Napoli con 16.000 uomini, e con 
numerosa artiglieria. Nessuna voce si è ancora abzata negli Stati Romani 
pel ritorno del Papa. Questi é stato imposto dalla forza delle armi collegate 
di Austria, di Francia, di Spagna e di Napoli. Al più piccolo cenno tutta 
la gioventà sorgerà à riprendere le armi. Il Regno di Napoli deve le sua 
salvezza alla truppá francese. Senza questa l'armata della Republica Ro
mána sarebbe entrata vittoriosa in Napoli, ed accolta fraternamente dai 
bravi patriotte Napolitani. La numerosa emigrazione Napolitana aspetta 
anch'essa un cenno per liberare la patria dalla tirannia del Borbone. II 
prode Generale Garibaldi minaccia intanto la Toscana con un forte numéro 
di nomini arditi, che sono sotto i suoi ordini, usciti con esso lui da Roma, 
In Toscana non vi sono che da battere 10 00 0  Austriaci per ridonarla un' 
altra volta à liberté. Il Genovesato non aspetta ehe la prima occasione 
per lavare 1 onta di cui si è ricoperto il Governe Piemontese. Il Piemonte 
stesso freme dell' avvilimento in cui l'ha posto il Governo. La maggioranza 
dei deputati alla Camera è liberale. In Italia pertanto movimento non è 
consumato. Esso è per un moments assopito. Venezia che ancora innalza 
il Vessillo di liberta assistita dalle vittoriose armi dell'Ungheria potrebbe 
rispristinare le sorti italiane.

(Ceruzával rájegyezve: Iugno 1849.)
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A m agyar em igráció  történetéhez  
1849—1850.

Másolatok a londoni Public Record Officeból
78—808. Widdin

Sept 2 0 th 1849 
Recd — Oct 10th

Longworth to Palmerston.
My name which is undersigned is probably unknown to your Lord- 

ship, but I have been for some years known to Sir Stratford Canning 
Her Majesty's Ambassador at Constantinople and have in some measure 
been honoured with his confidence — Should you think it worth while to 
enquire he can inform you what weight should in his opinion attach to 
the statements contained in this letter — of which I shall forward a 
copy to him by the earliest opportunity. It is now more than three 
months ago that I passed from European Turkey into Hungary. Since 
that time I have been in frequent communication with M, Kossuth and 
subsequently an eye — witness of the military operations from he com
mencement of the retreat from Szegedin to the final dissolution of the 
army, which had been commanded by General Dembinsky at Fatchet. I 
then crossed the mountains from Transylvania into Wallachia with Gene
rals Bern and Guyon and I am now detained (illegally I presume, since 
I am provided with an English passport) with the Hungarian and Polish 
refugees by the Turkish authorities at Widdin. Under these circumstances 
I consider it my duty to address a few remarks to Your Lordship on the 
subject of the extraordinary negotiations now pending at this place, all 
off which together with the letter of M. Kossuth to Sir Stratford Cann
ing has been unreservedly communicated to me.

The fortitude displayed by M. Kossuth in the trying situation is 
highly praiseworthy — his views are as just as his sentiments are honour
able; he distinctly perceives that the consequences of the shameful step 
recommanded to him would be ruinous to the cause he has most at heart: 
but it demands a longer experience of the corruption and fanaticism and 
w'hat amounts to the same thing the hypocrisy which characterize so 
large a portion of the governing class in Turkey — to appreciate the
motives by which this offer has been dictated. The whole affair may I 
believe be explained as follows.

The Grand Vizier finding he could obtain no positive pledge from
the French and English Ambassadors that in the event of war resulting 
from a resistance to the demands of the Emperor of Russia, the Porte 
might depend on the active support of their respective Governments had 
then recourse to the great council of state. Here however he experienced 
a similar disappointment — the dishonour involved in the extradition of 
Hungarian and Polish exiles was by a large majority declared to be pre
ferable to the alternative held ont by the Emperor. Such a measure
being apparently most repugnant to the feelings not only of the muslims 
but of the Sultan himself. Reschid Pasha next adapted on expedient 
which he conceived must as far as the Turks were concessed overcome all 
opposition. He privately dispatched a steamer with agents to Widdin, 
strongly urging the refugees to declare themselves Mussulmans; he felt
confident in this case that no Turk would dare to propose their extradi
tion to the Russian, how whether right or wrong in this conclusion, it is 
certain that with reference to Hungary and the rest of Europe, he over-
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looked two important considerations. Such an act of compulsory apostacy 
must excite universal disgust; and should hostilities ensue, Turkey instead 
of meeting support and sympathy would be left to her own resources, 
without a friend or ally in all Christendom and in the next place, the 
influence of the men on whom she depends for enlisting on her side the 
people of Poland and Hungary would be utterly annihilated.

It happens most fortunately therefore and I rejoice that I can an
nounce to your Lordship that the experiment has on the whole proved a 
decided failure. Out of more than one hundred and fifty individuals be
longing to the civil or military service of the late Hungarian Govt, 
ministers, employes, Generals and officers not more than fourteen have to 
save their lives consented to abjure their religion. Among these are Ge
nerals Bern, Stein and Keinetthy (Kmetty), With respect to the first 
of these, nobody can for a moment suspect him of cowardice — in be
coming a Turk he only seeks another chance of making war upon Russia. 
Stein is a German, an able engineer officer, but a mere mercanary and 
soldier of fortune who never had the confidence of the Hungarians. Kei
netthy is a brave, but uneducated man, who has risen from the ranks of
the Austrian army. It will be unnecessary to mention the names of the 
remainder of this small band of proselytes, they have up to this time not 
been joined by a single private soldier. It remains now to be seen whether 
the Porte will accept of this limited number of conversions and whether 
in case it should do so, the Emperor of Russia will on these grounds 
be content to take a less number of wictims. As in his autograph letter ta 
the Sultan be is said to have written that the escape of a single indivi
dual from Widdin would constitute a casus belli, — it is more than 
probable that he will not abandon an iota of his pretensions. General 
Bern must of all others be chiefly obnoxions to his displeasure andit is
hardly to be supposed that he will not insist on his being given up with
the rest. Should the Turks therefore refuse to comply with these demands, 
war would appear to be the inevitable consequence and with this certainty 
before them it would be folly on their part to surrender those of the 
refugees who had adhered to their Christian faith and who would be 
precisely the agents who might be depended upon for exciting to arms 
and securing the co-operation of the inhabitants of Poland and Hungary. 
But the chance of the Porte entering upon a war, if insupported by the 
Western Powers, against Austria and Russia are two precarious to dis
sipate the terrors, which cast every dawn a deeper gloom oven the devoted 
exiles of Widdin. Their only reasonable hope of deliverance is founded on 
the prompt and energetic interference of Her Majesty's Govt alone or 
in concert with that of the French Republic — They scarcely believe it 
oossible that they and the Sultan, who would wish to protect them, can 
be thus deliberately abandoned to their fate; — it must be evident to 
all that if together with international law and the rights of humanity, the 
indeoendence of the Ottoman Empire, be thus trampled upon with impuni
ty, Russia with the forting she has newly acquired on the Danube will 
hence forward obtain an indisputed sovereignty at Constantinople for 
there would seem to be no imaginable case in which the Western Powers 
would venture on a war to protect that independence.

There is every probability on the other hard, that the mere threat of 
hostilities would at once induce the Emperor to listen to reason in this 
affair; — unless in consequence of the secret triumph of his arms he 
is labouring under a delusion as to the military resources of his Empire, 
and inflated v/ith the arrogance, which has been usually observed to pre
cede a fall, and which the Turks, whom he threats so contemptuously 
may be the destined instruments in the hands of Providence to chastise*
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The military resources of Russia have never been so much overrated as 
at this moment. She has gained a great prestige from the successful term
ination of the late campaign — but if the truth were known she would 
have lost rather than have gained ground in public estimation. She was 
indebted for her successes, neither to the valour of her troops nor the 
the skill of her generals. Notwithstanding the efficiency of the Russian 
Artillery and superior discipline of the Cavalry, — the army as a who
le was an unmanageable mass — the officers were notoriously disaffected, 
the soldiers, spiritless and half-formeshed, and on all occasions ready to 
desert to the enemy. But the Hungarians were infortunately on their side 
still more disheartened and demoralized, — they never for an instant be
lieved that they could make a successful stand against the combined 
forces of Austria and Russia, with greater confidence in themselves, 
though their armies were composed chiefly of raw levies and these very 
badly armed and officered, I do not doubt that the result would have 
been widely different. At Temeswar I saw the allied army chased from 
position to position for the space of four hours and it is certain that 
a decisive victory would have been gained by Gen. Bern and Guyon if by 
some fatal inadvertence the whole of the ammunition had not been sent 
forward on the road to Arad. Could the Turks have been induced to 
send a small subsidiary force into Hungary a few months ago or even to 
furnish the Hungarians with a few thousand musquets the scale might 
have been easily turned in favour of the latter. But they would now find 
the task more difficult, not on account of army physical inferiority, for 
though the Russians may have a better appointed artillery, the Turks, 
phisically and morally too are in better fighting order — they are much 
better fed and animated with a better spirit. Still in any war which the 
Turks might wage alone against one or more Christian Powers, it is not 
to be expected they would command the sincere sympathies of any 
Christian people — even if such as acknowledge the sovereignty of the 
Sultan for they naturally fear that the recovery of their former power 
might lead to the revival of their former oppression. But the alliance of 
England and France would be taken as a pledge, that their rights and 
privileges would continue to be respected — and it is astonishely how 
for such a security would go to rally the Christian populations around 
the throne of the Sultan."

352 Widdin
32 23 Sept. 1849

Reed — Oct. 2 .

Mr Longworth to Sir S. Canning.
I enclose for Your Excell’s perusal a letter which I addressed to 

Lord Palmerston under date of the 20th Just. It was forwarded together 
with a letter from M. Kossuth and another from Count Zamoiesky by an 
English gentleman Mr Casement who is proceeding through Belgrade di
rectly to England. Since the despatch of this letter and the day after 
the departure of the Turkish Govt steamer for Constantinople, I am sorry 
to say that a great number of Hungarian officers — at least half of those 
who have taken refuge here, formally abjured their faith and declared 
themselves Mussulmans before the Pasha — they say however that 
though they have made their profession of Islamism, they will have a 
sort of noviciate of three months duration, at the end of which time they 
may if they please recant and return to their old faith. — It is much to 
be feared this bold example — together with the desperate circumstances 
in which they are placed will influence the rest and few will be found
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to prefer death to dishonour among these few however, my friend Gen. 
Guyon, if not protected by your Excelly will embrace any alternative 
rather than be branded with the name of a renegade — This gentleman, 
who is by birth an Englishman wrote to your Excelly — applying for an 
English passport three weeks ago — be stated that he was a native of 
Bath in Somersetshire, that his father held a commission as Post-Captain 
in Her Majesty's navy, that he has a brother in the East India Company's 
service and another in the British navy and that Lord Palmerston on 
the production of these credentials furnished him with a pass-port under 
his own hand in the year 1840. I wrote myself at the same time an ex- 
plaratory letter to Mr Layard and I fully hoped that by this time Gen 
Guyon would have received an English passport. Should your Excelly 
determine upon granting it — it will be necessary also that the Pasha 
here should receive special instructions from the Porta upon the subject 
or otherwise it will not be respected. That with which I was myself pro
vided by your Excelly is of no use at all to me; — the Pasha will not 
lat me go and I am prisoner here with the Poles and Hungarians and as 
I have not the lightest intention of turning Turk — I suppose I shall be 
handed over with my gallant countryman Guyon and the noble-hearted 
Kossuth to the Austrian executioner — how though it would be an 
honour to die for so good a cause and in such good company — I con
fess I do not exactly see the necessity for so doing. With reference to my
self as well as Gen. Guyon however doubtful our claim to British protection 
may have been in Hungary. — I do not understand how it can be refused 
to us in Turkey, where we have been guilty of no political offence what- 
ver — Your Excelly must be aware that in declining to avail ourselves 
of the means of safety offered by the Turks we are influenced chiefly 
by a feeling of national pride as Englishmen — we will never voluntarily 
forego our birthright — and we hope it will never be disallowed by our 
Govt. I sincerely trust that You will take immediate measures for our 
liberation; — time presses and I am afraid that this application may 
come too later. — In applying to the Pasha for permission to leave 
Widdin I had me thought about my personal safety, but I believed I 
could be more useful to my companions in misfortune at Constantinople 
— above all I was desirous of conferring with your Excelly with regard 
to the position of M Kossuth and to as certain if you had no means of 
persuading the Turkish Govt to conneive at his escape; — this appears 
to be the only way of gatting ont of their difficulties. If the Pasha receives 
instructions on the subject his escape may be very easily contrived here 
so as to evade all responsibility on the part of the Govt and should they 
object to his coming to Constantinople he canproceed to Scutari in Alba
nia and there embark for Corfu. The Count and Countess Batthyány 
might perhaps be allowed to avail themselves of the sane opportunity. They 
like the Ex-Governor may possibly be claimed as Austrian but not Russian 
subjects — nor would connivance at their escape even susceptible of 
proof, which it would not be, be likely to involve the Porte in hostilities 
with Austria. The casus belli indicated by the Emperor of Russia is of 
course not applicable to them. Should your Excellency approve of these 
suggestions you will also perceive there is no time to be lost but take 
your measures with the necessary caution and despatch. You will under 
all circumstances excuse the liberty I take in writing to you on these 
matters, but there is not a time for ceremony and I am sûre you will 
do justice to my motives. Kossuth must at all events be saved — his ex
tradition to Austrian vengeance would leave a stain on the honour not 
only of the Turkish Govt, but of the Govt to which it trusts for support.

P. S. Gen. Guyon would esteem it a favour if three or four servants 
could be inserted his rapports."



352 Widdin 2 Oct. 1849.
32 Reed 9 Oct.

Mr Longworth to Sir Stratford Canning.
I addressed Your Excelly a letter on the 23rd Ult. and in this I 

referred you to a previous letter under date of the 2 nd from Gen. Guyon 
applying for an English passport. This was accompanied by an explanat
ory note from myself to Mr Layard. All these letters or the answers to 
them have I am afraid been intercepted in the Turkish Post office — 
I seize therefore the opportunity offered by an English traveller who is 
proceeding from here to Rustchuk to renew my request to your Excelly 
— that you will take measures at the Sublime Porte, to compel the 
Pasha of Widdin to set me at liberty without further delay — Unless 
some steps of this nature be quickly adopted, it is not improbable that 
I may be delivered up to the Austrian Authorities with the Hungarian 
detenus at this place. Your Excelly will perhaps not object to extend the 
same protection to Gen. Guyon, who is also a British subject — though 
from his reluctance to abandon M. Kossuht in his present perillous situa
tion he might not be disposed — except as a last resource to avail him
self of it. His claims to the protection of the British Govt have been al
ready acknowledged by Lord Palmerston, who in 1840 provided him with 
a pass-port under his own hand; this the General has unfortunately left 
behind him in Hungary. He can furnish credentials however as to his 
birth place and connexions. He is a native of Bath in Somersetshire. His 
father held a commision in Her Majesty's navy and he has now a 
brother in the same service.

Your Excelly has doubtless by this time been made aware of the 
shameful conduct of the Turkish Govt with reference the refugees; a great 
number of whom — 120  in all and those chiefly officers have embraced 
the alternative of apostacy that was held out to them. Besides the fear 
of extradition the privations they were labouring under (many of the 
officers having had their horses and the little property they brought 
with them plundered) having wrought upon them to abjure their country 
and their religion. Gen. Bern however has formally denied in a letter to
M. Kossuth that he has made a final profession Islanism. The Turks on 
the other hand declare that he has — and he certainly goes by the un
christian name of Mourad Pasha. There has been also a further thanks 
giving in the Mosques for his conversion. We are in hopes that your Ex
celly will take the Turkish Ministers severely to task for their absurd 
and unprincipled intrigues in this affair; — indeed with the knowledge 
I believe I have of your sentiments on such matters I have not hesitated 
to assure M. Kossuth that he may rely confidently on your interference 
and that the interest you shew in your letter to him of the 2d Uto will 
certainly not be diminished in consequence of the fortitude he has since 
displayed. I doubt not you will exert your powerful influence to reserve 
him from his present painful and perillous position and should it become 
still more dangerous Your Excelly might perhaps think it advisable to 
suggest to the Turkish ministers that the best way to serve him and 
their own honour will be to connive at his escape and if you could send 
me a hint on this subject it would be sufficient."

288

195  Constantinople
33 9  26 Jan. 1850.

Mr Longworth’s statement.
,,On Sunday the 6 Jan. two persons paid a visit to Gen. Guyon and 

in the course of conversation alluded at some length to a report then in
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circulation that a party of Croatians had been despatched from the Aust
rian Chancelry to Shumla for the purpose of assassinating Mr Kossuth and 
other chiefs of the Hungarian emigration. I was not then acquainted with 
the names of either of the individuals in question but taking some interest 
in the subject, I asked one of them, a respectably looking man, apparently 
about the age of five or six of twenty, if he really believed these reports 
as they seemed to me incredible from their atrocity. To this he replied 
that he not only believed but knew them to be true — that to his certain 
knowledge these Croatians had been lured and brought here in the 
steamer from Trieste for the purpose of trepanning and assassinating the 
Hungarian refugees — that he had spoken to them himself and entertained 
in consequence, not the slinghtest doubt as to the nature of their erand — 
that they were twelve in number and were placed under the orders of 
a certain Gabriel Jazmodji, a person of this country — but now in the 
employment of the Police of Vienna, and who had come out with them 
from Trieste — the second in command was a man of the name of Davi
dovitch and they were accompained by a woman of disputable character, 
who passed for the wife of one of these emissaries; — she was to be used 
he believed as a decoy, to ensnave refugees and if it was reported she 
had been formerly hept by Gen. Perczel — one of the detenus at Shumla. 
All these Croatians with Mr Jazmadgi at their head had been embarked 
in an Austrian steamer bound to the Black Sea and six of them landed 
at Bourgas and six at Varna.

This is in substance what was communicated to me by one cf the 
persons who visited General Guyon on the 6 th Jan. and whose name I 
learnt on his departure was M. Turasse en employé of the Austrian 
Chancelry of this place.

To these particulars I may be permitted perhaps to add some further 
information which has come subsequently to my knowledge and may not 
be deemed altogether irrelevant. The M. Jazmodge above referred to, 
after an absence of some weeks and baffled it appears in his attempts by 
the vigilance of the Turkish authorities, returned to Constantinople leav
ing his accomplices at Varna. He has since I understand made a formal 
complaint through the Austrian Chancelry to the Porte against the con
duct of the Govt functionaries whom he accuses of thwarting and persecut
ing his agents while carrying on his business which was of a commercial 
nature in the interior. I camot say what the effect of thes representations 
may have been — but it is certain that only a few days ago Mr Jaz- 
madji took a second trip in the Austrian steamer to Varna. We have 
some means however of judging how far his statements are deserving of 
credit and it would certainly seen hard to reconcile them with the fact 
that she should have been selected by the Internuncio as a political agent 
and specially recommended by him to the Porte as colleague to Ahmed 
Effendi the Turkish Commissioner appointed to superintend the removal 
of the Hungarian refugees from Shumla. But the latter, as he himself 
assured me most positively declined the honour of his company and told 
the Grand Vizier he could not undertake to execute the commission en
trusted to him if it was to be shared with such an associate. It was in 
consequence of this declaration of Ahmed Effendi that Mr Jazmadgi re
turned alone to Varna in order I presume to pursue his commercial ope
rations in that neighbourhood.“

352 Bebek
32 Private May 12. 1850.

I. B. Brown to Canning.
Since T took the liberty of interceeding with Your Excelly in behalf 

of M. Dembinski, who, with his wife, have been the guests of my family
Háborús felelősség JQ
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for time part, I feel it a duty to inform You of the failure of my endea
vour to save him and his cause. I beg your indulgence for the additional 
liberty which I fear I am taking: your noble generosity and the power
ful interest which you have already exerted in behalf of those unfortunate 
refugees; — most of whom, I believe owe their preservation to your in
fluence — inspiies me with feelings of the deepest respect and attach
ment; and I humbly trust that my motives will he understood.

The Serasker told Mr March and myself, that he would place all 
the Refugees, in the Sultan's Army who wished to enter it; and that 
those who preferred becoming agriculturalists should be placed upon the 
Sultan's Farms in Roumelia. It is on account of this assertion that I 
felt that M. Dembinski might be found with on employ in the army as 
an officer or as an instructor; and interceded for him to the Serasker 
— at his Council — and with H. E. Aali Pasha. On Thursday M. Dem
binski (by request) went to the Serasker's to learn the result. He states 
that he found there some 15 other refugee officers, some of whom had 
been permitted freely to leave Shumla — their names were there noted 
in a list, — their grades to be, were told to them — their measures taken 
for uniforms, and something said about a sum to be given to each as a 
gratification on entering the Sultan's service. And after being carried be
fore several high military officers and being presented to H. E. the Se
rasker, they were all conducted before Aali Pasha, I believe a Ferik 
and a relation of H, E. the President of the Council of State, Rifad 
Pasha. There they were asked whether they consented to become Mussul
mans and all, save himself acceded to the request. One young man, he 
states, at first was was disposed to decline: but finally joined with the 
others. They were then accepted and M. Dembinski rejected. He request
ed to be alloved to serve as an Instructor and was told that it was not 
very probable that he could be employed at all as a Christian, — but was 
referred to Omer Pasha, himself a Renegade and just returbed from 
Bukarest, He with much difficulty procured access to Omer Pasha and 
the latter told him that he regretted he had not consented to became a 
Mussulman, — that it would be quite impossible for him to be employed 
unless he did, and represented his own succesful career and present rank 
as on inducement for the conversion. M. Dembinski declined, and begged 
to be allowed to enter the service as an Instructor and represented his 
Academical education and long service as an officer of genie with the 
hope of prevailing upon him to accept of his services. Omer Pasha, at 
lenght promised to speak with the Serasker on the subject and to give 
him an answer on Saturday — the 11th. — Yesterday M. D. consequent
ly has called again at the Serasker's to see Omer Pasha, but was refused 
admittance. He went, late in the afternoon, to his house and there met 
with the same fate. He however, saw his Dr — a renegade — who at 
the request of the Pasha, told him of the difficulty of his Christian faith, 
and concluded by a prospect of his being engaged as an Instructor in some 
remote and indefinite period. He therefore no longer can hope for the 
fulfillment of the Serasker's promise, — or of the engagement made with 
the Refugees at Shumla by Achmet Effendi on which they all depend. M. 
Dembinski was accompained yesterday by two refugee officers, who hav
ing also refused to abjure their fate were rejected; they were finally told 
clearly and definitely, that the Government wished for no Instructors 
in the Army and could only accept of them as Mussulmans and officers.

In my humble capacity as the temporary Representative of my Govt 
here I lent all my influence to place in the M. S. the conduct of the 
Porte in the most favourable light. I was animated with the most friendly 
feelings towards the Porte for what considered its noble and generous 
conduct towards the unfortunate refugees. I need scareely now add to
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your Excelly what are my present feelings when I see the dénouement of 
the policy of the Porte. The refugees are being allowed, now, to come 
away freely from Shumla; their condition there is anything than a pleas
ant one, and as nothing is done for them there, they are staying, in very 
great numbers, in the steerts of Pera and Galata. They are offered rank,
gratifications, salaries and honours, if they abjure faith and become Mus
sulmans; and on the other hand, they are rejected and left to starve in 
the streets if they refuse. I am sorry to hear that it is mostly the Hun
garians who become Mussulmans, and that the Poles, almost all refuse 
it. The latter say, that M. Tchayka recommends them to become Mus
sulmans, and from his commendation of the conduct of Bem. I am dis
posed to credit them.

I believe that this policy is carried out at the Seraskiers. At the 
Porte I have witnessed cases when the free offer of becoming Mussul
mans has been met with every discouragement from the 1st Dragoman.

To make conversions to Islamims by an alternative of being deliver
ed up to the mercyless hands of their enemies at Widdin, or by the alter
native of starvation at Constantinople, differs but little in character; and 
the case of M. Dembinski is a fact which camot easily be denied.

I again beg Your Excelly's indulgence in my present state though 
you would wish to learn the proceedings from me; and consequence of 
y. E.‘s kind willingness to intercede on behalf of M. Dembinski, I felt it 
to be somewhat a duty to inform you of the cause of his failure.“

Szem ere Bertalan em lékirata
az 1848—49. m agyar korm ány n em zetiség i politikájáról

Denkschrift des ungarischen Ministerpräsidenten Bartholomeus von Szemere 
über die Nationalitätenfrage in Ungarn, 1854.

A magyar szabadságharc nemzetiségi politikáját mindeddig azon fel
dolgozásokból ismertük, melyek akár a mozgalomról írt összefoglaló mű
vekben, akár egyes értekezésekben elszórva mindeddig nem adták egysé
ges képét az egész kérdésnek.

Szemere Bertalannak, mint a Battyány-kormány belügyminiszterének 
és későbbi miniszterelnöknek kezében futottak össze szálai annak a nem
zetiségi kormánypolitikának, amelynek kudarcával okolták meg az egész 
magyar szabadságharc kudarcát is. A száműzött Szemere tehát indíttatva 
érezte magát arra, hogy a katasztrófa után önmagával és tetteivel számot 
vetve, a múltat a világ elé tárja és visszaemlékezései alapján feltegye a 
kérdést, hogy eljárása, illetőleg a kormányok nemzetiségi politikája volt-e 
valóban oka Magyarország tragédiájának? Indíttatva érezte magát annál 
is inkább, mert a száműzetése helyén, Párisban tartózkodó emigránstársa, 
Karacsay Sándor gróf 1853 elején papírra vetett emlékiratában maga is 
ebben kereste a katasztrófa okát. Elutazása után Szemere nyomban hoz
záfogott munkája megírásához, melyet idegen nyelven óhajtott kiadni. 
Érdekes levelezés maradt arra nézve, hogy a munka angol nyelven jelen
jék meg, fordítót is keresett, de bár a vonatkozó levelek fennmaradtak, a 
kézirat német címe arra enged következtetni, hogy erről a szerzőnek le 
kellett tennie, A valóságban németül sem jelent meg, mindössze a cím 
maradt meg németnek, míg az egész munka magyarul van megfogalmazva.

Karacsay gróf és Szemere Bertalan vonatkozó emlékiratai közül az 
elsőnek mindeddig létezéséről sem tudtunk, a másodiknak pedig csak 
létezését ismertük, de szövegét nem. Mindkét kézirat 1927-ben, a Szemere

19*
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hagyatékkal együtt vétel útján került a Magyar Nemzeti Muzeum birto
kába, melynek kézirattárában az előbbi Quart. Hung. 2361 sz. a., a máso
dik pedig Föl. Hung. 1593 sz. a. található. Az első 7 negyedrétű, a máso
dik pedig 116 folió oldalt tesz ki, a pótlások és betoldások nélkül.

Publicisztikai, történelmi és politikai fontosságukra való tekintettel 
mindkét emlékiratot szó szerint, minden változtatás nélkül közöljük. Csu
pán azt kívánjuk megjelölni, hogy tekintettel arra, miszerint Szemere a 
terjedelmes emlékiratot száműzetésben, legtöbbnyire források nélkül írta 
meg, adatai némely tekintetben kisebb módosításokra szorulnak. E módo
sításokat azonban a szöveg hű közlésére való tekintettel nem tartottuk 
célszerűnek a szöveggel egyidejűleg adni.

I. K aracsay Sándor gróf em lékirata. Paris 1853.
Eredetije Szemere Bertalan olvashatatlan ceruza jegyzeteivel ellátva

a Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárában, Quart. Hung. 2361. 7. 1.

íratott 1853 első felében, mert Karacsay 1853 februárban már elhagyta 
Franciaországot, Szemere pedig 1853 junius 9-dikén kezdte meg munkája

fogalmazását.

,.Mi teendője van a Magyar Emigrationak a Nemzetiség kérdésében?
Természeti ösztönnél fogva mikor mentünkben elesünk meg szoktuk 

nézni miben botlotunk meg, így a szerencsétlen 49ki catastropha után is, 
kiki a göröngyökre visszanéz, melyeken át botorkázva csakugyan elestünk. 
Mondhatni hogy az Emigratio leg értelmesbjei az idegen Nemzetiségek el
lenszenvében találják a sok különböző nagyságú akadályok legnagyobbikát 
miszerint egy uj pályázás esetére ezt elsimítani tanácsosnak, sőt elkerül
hetetlenül szükségesnek vélik.

Miután ezen eszme még csak átalánosságban és a hogyan és mint nyílt 
sőt meg nem fejtett kérdésben áll (Szemere megjegyzése irónnal: „Elv 
nem?“), saját nézetem nyilatkozata előtt át kell tekintenem az illető nem
zetiségek pretentioit, a részünkről Ígérendő concessiokat, — ezekből ered
hető egyezkedés következéseit, és végre a hasznot, mely abból ránk há- 
romlana.

Az 1848ki reformtörvényünk előtt a különböző nemzetek Magyaror
szágon egyformán voltak jogosítva a szerint mily osztályhoz tartoztak a 
Rácz, Oláh & Nemes ember ‘s városi polgár nem birt kevesebb szabada
lommal mint a Magyar — a Magyar paraszt nem több szabadsággal mint 
az Oláh — Miután az osztályok jogélvezetre nézve nivelliroztattak, Ma
gyar Ország alkotmánya egy a réginél jóval szabadelvűbb átalakulást ért, 
a kölcsönös viszony a különböző nemzetekre nézve ugyan az maradt, a ki
váltságosok egyformán vesztve azokat — a parasztok egyformán részesülve 
a nyert jogokban —

Minthogy a kiváltságosoknak legnagyobb része Magyar volt hozzáve
tőleg a többi Nemzetiségek különösen Rácz — Oláh éo végvidéki Hor- 
váthok legtöbben részesedtek az újonnan nyert polgári jogokban — miért 
nem fogadnák ezt hála, és örömmel azért, mert Magyar nyelven kellett 
volna beszélniök Ország gyűlésen, Megyei gyűlésen, a közigazgatásban — 
mintha bizony ezer év óta nem deákul, Németül, Magyarul osztogattatott 
volna köztek a kormány igéje.

Nem tekinthetni tehát kívánságokat egy elvesztett régi jog vissza nye
rése követelésének, hanem egy telhetetlen, ‘s nem is méltányos kívánságnak.

Nem méltányosnak mert miután egy szolga nép urától szabadságot, és 
hason polczra helyezést nyer csakazért nem kíván élni vele hogy meg egy 
kielégítetlen kívánsága maradt fent nem méltányos továbbá azért mert
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mem tudok egy Oláh és Rácz írástudó embert ki oskolai miveltségénél fogva 
csak Esküldti tisztségre is igényt formálhat, ki Magyarul ne tudna — és 
így a Magyar nyelv használata sem a közigazgatásból, sem a tanácskozás
ból ki nem rekeszti vala a különböző ajkú népfajok értelmiségét.

Praetensiojuk tehát: hogy legyen Magyarországban egy Horvátország, 
•egy rácz vajdaság egy Oláh fejedelemség — mint Magyarország részei 
-élvezzék az 1848/49ki törvények szabadalmait — mit magoknak intra suos 
limites adnának. Legyen tartományi gyűlések hol magok nyelvén beszél
jenek — sőt a nagy Országgyűlésen is kötelesek legyünk azon tartott be
szédjeiket megérteni és azokra felelni — a közigazgatást kebelükben ter
mészetes ( ?) nyelvükön de a középponti főkormánnyal is.

Concessiok, ha ezen térre lépünk s összveegyezni akarunk, e fenn elő- 
soroltakat vagy éppen mind meg kell adnunk, vagy legfellebb le alkunní 
remélhetnők: a nagy Országgyűlésen leendő Babel torony építésére emlé
keztető nyelvzavarékot is a központi Fő kormánnyal leendő Correspon- 
<lentiát —

Ily egyezkedés közvetlen következése lenne a határvonalak kijelölése: 
a Horváthokra nézve ez igen könnyű volna ha a Moson 9000 Somogy 9000 
Soprony 25.000, Zala 50.000, Vas 17.000 Horváth lakosokból álló népes
sége kész volna megváltoztatni nemzetiségét —

A Vojvodinára nézve tudjuk minő kölcsönös reclamatiokra és protes- 
tatiokra adott alkalmat határvonala el húzása az Osztrák kormány által. 
Ezen nehézség az Oláhokra nézve még sokkal nehezebb fel adat ha meg 
tehetjük hogy 2.202,000 oláh, Krasso, Ternes, Arad, Bihar, a Partium, 
Szathmár, Máramaros és egész Erdélyben 1.936,000 Magyar, és másajku 
népfajok közé annyira el szórva vagy is össze vegyülve lakik hogy csak 
egy középnagyságú megye kiterjedéséig is egy complexumban ki nem je
lölhetni tiszta birtokunkat.

De tegyük fel hogy át gázolunk ez akadályokon és meg állítjuk a ha
tárvonalakat — részünkre a lehető legkedvezőb körülményeket s az illető 
nemzetségekről leg loyalisab engedékenységet feltételezve a facit lenne: 
Horváth határ a Dráva — Rácz határ a mostani Vojvodina. Oláh határ a 
Dunától kezdve Krasso és Temes megyék közti határvonal a Marosig on
nan Lippótól egyenes vonal Telegden át Margitára, Szathmár Németire 
Ugocsát ketté metszve a Bereg és Marmarost el választó határszélre, ‘s ezen 
a Kárpátokig. Ezen rendszabály életbe léptével hogy tagadhatnok meg a 
Tot, Német, és az Ország északkeleti részén lakó Oroszoknak netalán sőt 
hihetőleg felmerülő ehez hasonló el különzési praetensioit. Vagy elég 
erőssek leszünk-é meg tagodni? És a mi ezen csonkítások után Magyar- 
országnak marad, körülbelül egy negyede az egésznek a lenne a haszon — 
Haszonnak csak úgy magyarázhatnám ha azt mondom hogy ez is jobb ha 
szabad föld, s‘ rajta független Nemzetem — s‘ ezen czél elérésére okvet
len szükséges volt a fenn említett áldozatokat megtenni. Mert fel teszem 
az eszmét pártoló hazánkfiairól hogy ezt okvetlen szükségesnek el kerül- 
hetlennek tartják függetlenségünk ki vivhatására. Én pedig merőben 
tagadom —

hogy helyes felfogásunk legyen azon antipathiakrol, és annak vesze
delmes befolyását nem nagyitó üvegen át hanem helyes mértékben meg
ítélhessük szükség át néznünk le folyt nemzeti harczunk alatt vitt szere
pét, s' annak eredményeit.

Az 1848ki események a későb ellenségeinké vált Nemzetiségek nagy 
tömegét oly tudatlan eszmeszegény állapotban érték hogy nem nagy ne
hézség kellett arra hogy az Osztrák Dynastia oly tömegeket el tudjon 
csábítani egy soha nem remélt kecsegtető jövendő ígéretével — célja el
érésére. A Rácz és Oláh népvezetők kaptak az alkalmon egy egészen más 
czél kivihetését remélvén kifejteni az eredményből — Ök mystificálni vél-
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tek, a Dynastia ki azonban őket mystificálta — kölcsönös fáradságok si
került az egész Horváth, Rácz és Oláh népet felkölteni ellenünk még pe
dig egy a miénknél erősebnek tetsző rendes hadsereg gyámolitásával — a 
legfonákab, és sok ideig szerencsétlenül alkalmazott rendszabályok után 
végre sikerült a Magyar kormánynak vissza szorítani a Horváthokat ha
táraikra a Ráczokat és Oláhokat pedig igen kevés kivétellel éppen meĝ  
hódítani — a hol még Rácz és Oláh erő fenn állt a Muszka invasio ide
jében azt inkáb osztrák rendes erőnek vehetni például Fejérvár a háta me- 
getti havas bérczekkel és Titel, a Szerémi végvidékkel és Temesvárral. 
Meg bírtuk tehát őket, a gyámolito osztrák hadsereggel egyetemben. S‘ 
nincs ember ki kételkedhetne hogy ha Muszka invasio nem következik, 
nyert perünk volt felettek, s' a győztes jogával élhettünk volna. Vegyük 
már azon esetet hogy ha a Muszka interventio mellett is képesek lettünk 
volna magunkat 1850 tavaszáig fenn tartani (mire pedig módunk, és te
hetségünk volt) fel nem tehetni hogy az Európai Nagyhatalmasságok bele 
nem avatkoznak ügyünk elintézésében. Egy ily Congressusban csak két fő 
kérdés állhatott volna — meg oldás, határozás végett. 1° Vissza kapcso
lása M[agyar]országnak az Osz[trák] birodalomhoz 2° független önállása 
— az elsőnek csak úgy van értelme ha azt az 1848ik törvények garanti- 
rozásával teszik s’ akkor a Magyar territóriumnak integritássát bántani 
a megállított nézet ellen volna, s' eo ipso külön Horváth, Rácz és Oláh 
Ministeríumok szoba sem jöhetnek, a 2 -ik esetben ha Magyarországot ké
pesnek ítélik az eddig Austria által képviselt helyet az Európai equilibri- 
umban viselhetni — annál kevésbé gondolhatni, hogy azt megcsonkítani 
igyekeztek volna, de különben is micsoda czim alatt álhattak volna fel az 
említett Nemzetiségek követeléseikkel azon Nemzet irányában ki őket ma
gával egy polczra helyhezte — általok mégis megtámadtatott, legyőzetvén 
pedig a háború előtt rájok ki terjesztett jog élvezetben hagyatnak.

A koczka másként fordult, mi legyőzettünk — ők pedig velünk ha
sonló bánás módban részesülnek azon kormánytól mely mellett ellenünk 
harczolnak — az Ígéretek közzül a Vojvodina felállítása teljesíttetett. de 
cly viszonyokkal kapcsolatban mi e nyereményt inkább veszteségnek, s‘ el 
nyomásnak bélyegzi.

És igy azon népfajok édes álmaiktól nagyon messze estek — ha a 
48ki magyar kormánnyal nem voltak meg elégedve annál kevésbé van okok 
a jelenivei m[eg] elégedve lenni, és egy átkozott dilemmába esnek ha 
pium desíderiumok elérhetéséért egyikéhez sem ragaszkodnak. Választaniok 
kell — hozzánk szegődnek? 1848 & nihil plus — nem tetszik? menyenek 
a Némettel, mert hogy ott mit nyernek, azt már tudják, Hogy mi nállok 
nélkül is mehetünk azt igyekszem kivezetőleg ki mutatni.

Kik a világ közelebbi jövőjének alakjaival in theoria bíbelődni akar
nak utalom őket az újabb socialismus írókra akár azok kútfejére Rous- 
seau-ra,, Magam nézeteit e téren mellőzve a vizsgálatot azon térre kívá
nom tenni, melyen azon stádiumra juthatunk hol a világ s‘ emberiségnek, 
a fennérintett értelembeni boldogitását életbe léptetni hatalmunkba legyem 
Mennyire van lefegyverezve azon elem, melynek erre kedve, hajlama, és 
érdeke van közönségesen tudjuk — hogy tudja az ellenfél mitől fázzik, 
abba se lehet kétségünk — a harcz fel elevenitésére részünkről csak egy 
körülmény szolgálhat — Európai háború — ez vagy Dynastia Dynastia 
ellen — vagy Democratica minden Dynastia ellen, az első suppositiojában 
azon fél, kinek érdekében állana az Austriának ellenséges Magyar elemet 
szövetségiben huzni mint segédeszközt egy meg határozott czél biztosabb 
el érésére, vagy éppen közvetlen ottan hatalmának egy uj alapját nyerni 
reméllné — azon fél mondom nem fogja a chémiai elválasztásra szüksé
ges decomponens adagot maga bele vetni a retortába, nem fogja az abc 
és a 7 nél kezdeni — hanem azokkal értekezend kik leg elsők gondolko
zás nélkül melléje, s‘ érte a tett mezejére lépni készek — tekintsük meg



295

hát hazánkban melyik népfaj fogná ebben a Magyart m[eg]előzni? Fele
let: egyik sem — és itt az inítiativa a miénk.

Fejtsük ki ezt részletesben. Ma szollitson fel a Franczia vagy Török 
Udvar — szövetségre egy 200 ezer fegyverből álló hadsereg ki állítására. 
Reá szorulunk-é e szám betöltésére idegen népfajok közt toborzani. — 
Nem — mert ha a sympathia Tót és Német fajt bele sem számítom 
a tiszta Magyarból csak minden 30ik lélekre esik egy katona — mely 
arányban a mostani körülmények közt magyar seregre ujonczozni semmi 
nehézség nem volna.

Azt kérdem pedig micsoda nehezéket vetnének a háború végeztével az 
antipathicus népfajok a mérlegbe, egy ily sereggel (mely még szebben is 
kinőhetné magát) szemközt? felelet: semmit —

Ha ujjolag a túlsó táborba mennek, tudjuk már mit érnek, s‘ az előz
mények szerint nincs okunk rettegni töllek. Ha emberiség tekintetéből saj- 
nálnuk is kellene, de aggodalomra valóban ürügy nem lehet,

A második esetre egy Demokrat háborúra — előre bocsátom miszerint 
nevetségesnek találnám, ba valaki úgy álmodoznék hogy a népek millió
ját egyszerre, egy Sz. [ént] lélek megszálván 24 órára leg alább elegendő 
bátorsággal látná el hogy egész Európában a fenn álló hatalmak zsoldo
sait le fegyverezzék, és igy független szabadságokat eszközöljék — én a 
természet menete szerint csak úgy okoskodom hogy valamely államban pl. 
Fr[anczia] országban egy forradalom a kormányt megbuktatva Democrata 
kormányt állít fel, s‘ akkor is egy rendes hadsereggel kezd hozzá a szom
szédok munkája elősegítéséhez. Mi is az előbbihez analog esetbe jövünk 
mennyiben kénytelenek lennénk helyzetünknél fogva előbb győzni és az
után osztozni. Mikor pedig a sor az osztályra kerülne ujjolag a súly jön 
kérdésbe — ha elég gondatlanok lennénk hogy miénk igen könnyen üssen 
ki — ám hordjuk az elmulasztás bűnét jelien esetben azonban, vagy egész 
Europa egy állam családdá válik, s‘ akkor nincs szükség territoriális dis- 
tinctiokra — vagy ha nem — találni fogunk hason helyzetű szövetségest 
kivel közös érdekünk fenn tartását biztosíthatjuk. Tekintsük a tárgyat még 
közelebröl — ha szabadulni akarunk insurgálni kell — hogy insurgálni 
lehessen fegyver kell — adhatnak é fegyvert azon eddig antipathicus nép
fajok? Nem — mert nekik sincs — tehát csak egy külhatalmasság adhat
— ha egy ilyen találkoznék, szükséges - azon népfajok közbejárása a 
fegyverek szerzésére? Nem — kézbesítésére? Nem. Nem pedig minthogy 
ily természetű dolog csak a legnagyobb titokba sikerülhet — vagy nyílt 
háború idején — Ha egy magyar insurrectio ki ütne fel tehetjük - oksze- 
rüleg hogy azon népfajok szintoly rögtön ellene feltámadnának azon dy- 
nastia érdekében, mely őket még csak most melegében oly szépen rá 
szedte? Nem. Mert legalább egy néhány hetet lehet számítanunk mig az 
Osztrák dynastia kormánya uj kecsegtető koholmánya el hitetésére, s‘ a 
múltak nem teljesítése mentségére el készíti a buta népet — akkor pedig 
már késő lesz — sokkal valoszinüb az hogy ha velünk nem is de ellenünk 
sem és igy semlegesen maradnak mi ránk nézve a legkivánatosb. Az Olá
hokra nézve különösen meg vagyok győződve hogy sem egyik sem másik 
fél nem lesz képes semlegességéből ki verni a jövő alkalommal.

Miért is nem hogy azon törődvén mint lehetne hozzájok közelíteni, és 
velek egyesülni, de meg vallom hogy kellemetlenebbül alig lepetném meg 
mint ha általok ily forma értekezésekre szollittatnám fel,

Különben is mostan más biro (?) járása lévén nincs helyén az agi- 
tatio, a legjobb agitator az Osztrák kormány ki kegyelmes uralkodása me
legét egyaránt érezteti minden nemzetiséggel. M. [agyar] országon — ha 
elő áll az alkalom a cselekvésre elég a magyar nép bogy kolompos legyen
— akkor lesz idején a magunk is meg tenni hogy a többi kövessen.

Tekintetbe veendő még az, hogy azon népfajok vezetői közt és pedig 
a leg befolyásosabbak miveletlen emberek kiknél a polgári szerkezet vál-
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tozása humanitás és haladás elveire alapítva, nem számit semmit is — 
kiknek egy vezéreszméjök: a fanaticus düh — egyezni vagy hogy ezek 
mellőztessenek lehetetlen — mert a népre közvetlen ezek hatnak — érte
kezni velek annyi mint szándékunkat ki trombitálni, hogy ellenünknek ideje 
legyen ellenrendszabályok alkalmazására.

Mindezek után véleményem a m. [agyar] emigratio iránt a nemzetiség 
kérdésében az: hogy ezen kérdést merőben félre kell tenni — nem csak — 
hanem hogy megpendítése s' élesztése valósággal káros, minél nagyobbat 
nem szenvedhetnénk mostan nemzetünk ügyében.

Egyébiránt ki kerülése igen könnyű, mert helyzetünkben nem vagyunk 
jogosítva kötelező tractatusokra az Ország nevében — bármi is végez
tetne az csak szóbeszédnek tekinthető, s‘ ily értelemben egészen közöm
bösnek tartom hogy micsoda eszmékkel vendégeljük a barátságunkra tola
kodókat. Ezt is azonban oly óvatossággal szükséges tennünk, hogy a té
nyező elemet a hazában magunk iránt meg ne hütsük — minek már is 
nyomai látszanak — és igy önmagunkat ki ne zárjuk a maga idejébeni 
ügyvezetéstől (Megjegyzés irónnal: „Megnyugtatni és a . . .  az iránt szé
pen munkálni engedni, gyanútlanul").

II. Szem ere B ertalan em lékirata. Paris, 1853
D ie Nationalürage in Ungarn, O esterreich und O sten

(irónnal: im Orient, in der Turkey) 

von B. Sz.
gewesener M. v. Ungarn 

1853
(irónnal: Élőbeszéd I. II. III. Szöveg 1—74. írtam 30 napon.)

(Magyar Nemzeti Múzeum kézirattára. Föl. Hung. 1593.)
Jun. 9. 1853.

Mind a mellett, hogy Magyarországrul újabb időben igen sok íratott, 
Európában nincs nép, nincs alkotmány, nincs állodalom, mely kevésbé vagy 
hiányosban ismertetnék mint a magyar nép, a magyar alkotmány és a ma
gyar álladalom, Mint minden ügynek, ennek is az emberek’ két neme 
ártott legtöbbet, őszintetlenség által jó barátai, a tények* elferdítése által 
ellenségei. Amazok az ügyet gyanússá tevék azzal a mit elhallgattak, eme
zek gyűlöletessé azzal a mit hamisan terjesztettek elő. E két hiba az a mit 
e sorok Írója gondosan elkerülni igyekszik. Hol históriai tényről leend 
szó, ott hű marad a valóhoz, hol elvet állít föl, annak logicai következ
ményeit minden pártra és népfajra egyenlő mértékkel fogja alkalmazni.

Mi népekben és egyénekben a magyar ügy iránt, oly hő részvétet ger
jesztett az volt: a szabadság eszméje. Azért volt nekünk kedvező a vi
lágvélemény, mivel az alkotmányos szabadság régi és hű bajnokának hitt 
és szemlélt. De volt egy más eszme is, mi ama rokonszenvet irántunk te
temesen meggyöngité, és ez volt a nemzetiség eszméje. Vádoltatánk a többi 
népfajok elnyomásával, azzal hogy az igaznak elismert elvet csak annyi
ban alkalmaztuk, a mennyiben fajunknak kedvezett, azzal hogy a nemzeti
ség’ elvét más népfajokban kellőleg nem tiszteltük, azzal hogy a históriai 
jogot az emberi jog’ magas eszméje fölé helyeztük. E vádnak hitelt Ész. 
Amerikában és Angliában kevesen adtak, Német és Olaszországban a köz
véleményt e részben már . . .  va látjuk, de a franczia irók csaknem egy
hangúlag ellenünk nyilatkoztak.
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Fölötte sajnálatos körülmény ez, a mennyiben a franczia rokonszenv 
már magában véve egy nagy morális hatalom a politikai életben, és a 
mennyiben a franczia nézet a continens véleményét még mindig vezérelni 
szokta, de egyszersmind különös tünemény, hogy az Írókat, kik merőben 
ellenkező elvekből indulának ki, a magyar politika kárhoztatásában mind 
megegyezni látjuk.

Cyprien Robert, a liberális sláv irány' e fáradhatatlan apostola, ép 
oly heves ellensége az osztrák mint a muszka kormánypoliticának, — 
azonban a magyarok' törekvését nem kevésbé roszalja.1

Desprez a mérsékleti alkotmányasság' iskolájábul való, de mindamel
lett hogy világosan elismeri, miképen egyrészről a magyarok századok óta 
fenálló alkotmányok' fentartásáért vívtak, miképen másrészről minden eu
rópai slávok közt egyedül a magyar országban lakó sláv faj szabad, és 
az illyr és sláv érdekek megvitatására (?) szabad tért csak a magyar al
kotmány nyújtott, mind a mellett a magyar szabadságharcz ellen nyi
latkozik.2

Bourgoing, ki részleteiben tisztán diplomatiai tekintetekből indul ki, 
elvül állítja föl, hogy „c'est rompre avec les traditions séculaires de la 
politique que de vouloir déviser les territoires, et les nations uniquement 
d'après le langage, sans tenir aucun compte de la communauté des sou
venirs historiques, d'une longue solidarité de gloire, de la fusion d'inté
rêts de tous les lieus qu'établit le temps entre les populations d'origine 
distincte, mais politiquement réunies depuis longues années, . ..  les grandes 
nationalités ne seront fendées, qu'en faisant prévaloir les intérêts poli
tiques sur les rivalités des races ou d'idiomes". Ez után méltán azt lehet
ne várni, hogy ez elv részünkre kedvezőleg fog alkalmaztatni, azonban 
okoskodását ő is azzal végzi, hogy a slávoknak, kik a régi, históriai Ma
gyarország' feldarabolását sürgették, a magyarok' ellenében, kik a poli- 
ticaí egység s a históriai kapocs' fentartására törekednek, igazságot ád.3

Lamartine mint republicanus és democrata ítéli el4 a magyar forradal
mat. S bár 1848ban a magyar országgyűlés az Európában utolsó feudális 
alkotmányt döntötte halomba, s helyébe politicai és polgári egyenlőség' 
nagy elvét állította fel, bár a hatalmat a jellemében magyar aristocratia 
kezéből kiragadván az eredetére és nyelvére különböző nép' összegére ru
házta át, s a nemzeti függetlenség biztosításául főkép a democraticai irány 
volt az a mit az ausztriai dynastia megtámadt és letiport, Lamartine nem 
kétkedik állítani „la lutte de la Hongrie contre l'Autriche fût le . . .  du 
monde un cause , , , démocratique. La France, la république, la démocra
tie n'avaient pas un atome de leur cause propre engagée dans cette con
fusion de conflits’ .

Oly ellenkező elvű Íróknál a kárhoztatás' ez összhangzó ítéletét hon
nan magyarázzuk meg? Ők nem szigorúan következetesek alapelveik' al
kalmazásában? Vagy okoskodásaikban nincs helyes logica? Avagy oka en
nek valami belső legyőzhetetlen idegenség a magyar ügy iránt, melyet ma
gokban néha a legnagyobb lelkek sem képesek legyőzni? Én részemről e 
tüneményt másnak, sokkal egyszerűbb oknak tulajdonítom, t. i. a tények 
ismerete hiányának. Ugyanazon eseménynek épen a különböző felfogása 
czáfolhatatlanul bizonyítja, hogy a tényeket a felhordott irók vagy épen 
nem vagy igen roszul ismerik, mert midőn ők a magyar ügyet kárhoztat
ják, mindenikökre nézve más elv s irány az mit benne feltalál és roszall. 
Nem marad kétséges, hogy mint minden forradalomról, a magyarról is sok

1 La Pologne. 1848.-1849. — La Monde Slave. Vol. I. IL 1852. Paris.
2 Les peuples de l'Autriche et de la Turquie. Tom. I. IL 1850. Paris.
3 Les guerres d'idiome et de nationalité. 1849.
4 Le passé, le présent et l'avenir de la république. 1850.
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jót és rosszat elmondhatni, de ugyanazon eseményt egyszerre reactionalis 
és liberális, monarchicus és republicanus, históriai és evolutionalis iránnyal 
vádolni, azt szelíd kifejezéssel élve legalább is képtelenségnek kell 
nevezni.

Annyi azonban ezen adatokból is világos, mikép szabadságharczunk 
különben elég fényes történetén a nemzetiség' eszméjéből merített vád, mint 
egy sötét fonal nyúlik végig, sőt ha sovárgó szemeinket egy jobb jövendő 
felé fordítjuk, az ott is mint egy ijesztő rém emelkedik gondolatunk elébe. 
Magyarországnak meg kellett buknia, nem azért mivel a muszka czár is 
rá rohant, hanem mert ügye a közvélemény által vagy nem vagy félre ér
tetett. A mi nekünk hiányzott az nem a közfigyelem volt, hanem ügyünk 
helyes érzése. Egy küzdő nép sorsára nézve roppant hatalom van abban 
ha Europa tekintete s szinte rokonszenve felé fordul. Ez az mi Görögor
szágot szabadságra segité.

Tehát Magyarország úgy múltjának, mint jövendőjének érdekében áll, 
hogy a kérdés elvégre tisztába hozassák, most már kevésbé úgy mint apo
lógiája a múltnak, inkáb mint kulcsa a kétes jövőnek, mert a nemzetiségi 
elv’ philosophiai és political constatirozása, s annak az illető népek hie
delmévé válása nélkül nincs kilátás arra, hogy a különböző népfajok ki
béküljenek egymással, mi nélkül viszont sem a magyar, sem a szomszédsá
gában lakó népfajoknak nincs nyugodt biztos jövője.

E lévén föladata a jelen iratnak, az két részből fog állani,
az első rész előadja a nemzetiségi eszmének történeti fejlődését Ma

gyarországban, — ez a munka históriai oldala;
a másik rész megkísérti a nemzetiségi kérdésnek political megoldását, 

— különösebben Magyarországban s a vele szomszéd délkeleti tartományok
ban, ez a munka political oldala.

(irónnal:) Páris 1853. (irónnal:) a szerző.
(irónnal:) I.

(írónnal:) 1853 jun. 25.
(1.) Midőn Európában a magyar (der Ungar) hóditóképen megjelent, 

eljárása azon korbeli más hóditó népekétől semmiben nem különbözött. 
Tolatván előre nálánál hatalmasb fajoktul, mint hullám hullámtól, a mit 
fegyverrel keresett az nem dicsőség de béke, az nem uralom de haza volt 
melyben megtelepedhessék.

Rablás és prédavágy lehetett két első századbeli hadjáratainak egyik 
indoka, de inkáb állíthatni hogy midőn háborúi megtámadásnak látszanak, 
valósággal védelmiek voltak,.. , szomszédai előtt félelmesnek azért mu
tatta magát hogy a hazában mit szerzett megtámadni annál kevésbé me
részeljék. Vad népeknél gyakran a természeti ösztön oktalan rohanásának 
látszik, a miben a figyelmes gondolkodó a leghelyesb political számításra 
talál.

Európába, az ó világrészbe legutolszor két uj idegen faj lépett be, a 
török és a magyar. Mindkettő két roppant nehézséggel álla szemközt a reá 
nézve uj világban, egyik volt a kereszténység, másik a nemzetiség' esz
méje. Mindenik más utón kisérlé meg az óriás feladást megoldani, melyik 
több eszélylyel, a jövendő fogja mutatni meg. A török merészen és hatá
rozottan harczba száll velők. A vallást melyet az uj földön talál megve
tette, az őslakosokbul pedig rabszolgákat csinált. Ez élethalál harczban a 
töröknek egész életerejére, összes phanatismusára volt szüksége, s ha az 
még talán kérdés, vájjon állandó küzdelmet vala-e képes alkotni, az nem 
szenved kétséget hogy folytonos erőfeszítésével rövid történetét világhí
rűvé és ragyogóvá tette. Ellenben a magyar nem küzdött ama két eszme 
egyike ellen sem. Mindkettőt mint az uj lét' változhatlan föltételeit elfo
gadta, ősi vallásától megválván keresztyén lön, s lemondván az uralkodás
ról testvére s társa lön a népeknek melyeket meghódított.
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E történeti nagy momentumban látjuk előttünk fölemelkedni Szent 
István első magyar király fenséges alakját, ki nemcsak apostolává lett a 
nemzetnek, melyet vezérlett, hanem a nemzetiség' nagy elvét is kimondá, 
mely innét kezdve a magyar álladalom' történetén végigvilágol. T, i. azon 
parainesísében, melyben királyi tanácsainak összegét Imre herczeg fijához 
intézi, azt mondja: „Unius lingue, uniusque oneris regimen imbecile et fra
gile e s t . . . Quis grecus regeret latinos grecis oneribus, aut quis latinus 
grecus latinis — regeret oneribus? Nullus." És én e szavakban nem egy 
látnok' koron túli bölcseségét látom, hanem egy okos embernek szavát ki 
józan észszel a társasági szükségek' elutasithatlan kivánatát (postulatumát) 
bevallja, elfogadja s kijelenti azon tekintélylyel mely egy hazaalapitó' vé
leményét kisérni szokta.

Ki azt álliíja, hogy a magyar alkotmány a más népfajok' elnyomá
sára van ...........  az egyszersmind tanúságot tesz arról, miképen alkot
mányunknak sem szövegét sem szellemét sem ismeri. E két állitásban belső 
ellenmondás foglaltatik. (2 .) Épen ellenkezőleg az áll, miképen nincs régi 
alkotmány mely a különbféle nemzetiségeknek belső kifejlődésére szaba
dabb tért nyitna, sőt arra azokat mintegy felhivná. Oly történeti tünemény, 
melynek kútfejét nem kevesen kizárólag azon nagylelkű türelemben s em- 
berszeretetben, mely a magyar fajt elvitázhatatlanul jellemzi, hanem azon 
egyszerű igazságban, mi szerint minden polgári állapot föltéve, hogy ter
mészetim folyamában erőszakosan nem gátoltatik, a társaságot alkotó ele
mek' követeléseinek önkéntes visszatükrözése. Ott hol többféle népfaj lakik 
együtt egy álladalomban, a közös fennmaradás s virágzás föltétele egy
más nemzetiségének kölcsönös kimélése.

A magyar alkotmány hasonló egy régi épülethez, mely különböző kor
ban alkottatván, külsőleg annyi arczot mutat a hány homloka van. Monarchi- 
cusnak fogja nevezni a ki benne a királyi vetőt nézi, aristocraticusnak az 
a ki felsőház alkotóelemeit s egyes osztályok kiváltságait tekinti, democra- 
ticusnak az a kinek figyelmét a közigazgatásbeli decentralisatio, a megyék 
bő autonómiája, s a szabad választásnak nyújtott tág tér ragadja meg. 
Azonban (oldalt irónnal: Jun. 30.) csalatkozik a ki az alkotmányra egy 
tudományos theoria' elvont szabályait alkalmazván, a szerint akarná vagy 
megitélni vagy osztályozni. Sajátsága minden históriai alkotmánynak, hogy 
itt szabályainak értelme lényegesen különbözik attól a mit az alkotmányos 
gyakorlati élet szellemének nevezünk, hogy minden ilyen nemzeti alkot
mány valóságát és értékét csak összes működéséből az életben kellőleg le
het megbecselni, innen van hogy históriai ínstitutiokat sem másolni sem 
átvinni nem lehet, mert ezek, különböző népekre alkalmazva, lényegében 
és eredményében épen akkor különböznek legtöbbet egymástól, midőn alak
ban egymáshoz leginkább hasonlitanak.

Azon korban, melyben a magyar alkotmány is származatát vette (a X 
és XI században), a tény az nem a polgári társaságban uralkodik. Igen 
hibázik ki a társaságok ez állapotában általános szabályok vagy követke
zetesen keresztülvitt elvek befolyását keresi. Sem általános szabályt sem 
elvet nem találunk itt elismerve s felállitva. Midőn egy uj törvény meg
jelen, az nem valami íheoriabol, hanem magokbul a tényekből ered, mi
dőn egy uj intézvény léteit kap, az természetes kifolyása a társaság' va
lódi szükségének, és nem egy tudományos rendszernek logicai következ
ménye. De midőn ezt állitjuk, távol van tőlünk kétségbevonni hogy öntu
datlanul bár, de akaratlanul is minden népnek polgári alakulásában és 
fejlődésében bizonyos határozott törekvést vehetni észre, mely apródon- 
kint a puszta ösztöntül az elv magasságára emelkedik. így a középkorban 
az európai álladalomélet' történetében egymástól eltérő két rendszerre ta
lálunk. Egyiket képviseli a román faj, mely universalismusra, a nemzeti
ségek' határain túl terjedő egyetemi uralkodásra törekszik, másikat kép
viseli a germán faj, mely particularisticus hajlamánál fogva még a homo-
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gén elemek határain belül is apróbb politicai testületek és decentralisált 
társaságok létesítésével foglalkozik. A magyar nép azon szűk téren, melyet 
munkásságának az isteni gondviselés kijelölt, mint e két rendszer* közve
títője jelent meg, mindkettőtől eltér és mindkettőhöz közeledik, hozzájok 
hasonlít is és különbözik is tőlük. És itt van helye hogy a magyar alkot
mány typusát, a mennyiben kitűzött czélunkra tartozik, szorosabban meg
határozzuk, mivel ez egyszersmind a nemzetiségi kérdésnek s az e körül 
a legutóbbi időben támadt tusának mind értelmét mind természetét kellő 
világításba állítja.

(3.) A legfőbb elv, mely a magyar alkotmánynak mintegy lelkét teszi, 
az unió, *ttentétben az unitással. Birodalomnak, mely annyi, eredetökre 
idegen elemekből van összealkotva, a kölcsönös szabadságban gyökerező 
unió erkölcsi kötelékei közül nincs más biztos kapcsa. Életének az alap
föltételét midőn a magyar állodalom tiszteletben tartotta, mindig is erős 
vala, valahányszor uniformitas és központosítás felé törekedék, mire törté
netünk itt ott példát nyújt, mindig némi ingadozásnak indult. Ez uniónak 
politicai fentartója s képviselője nálunk kettő volt, egyik a korona, a má
sik a közországgyülés. Szándékosan élek e kifejezéssel: korona, és nem 
evei (sic!) király, mert az ősi magyar alkotmány, jogilag, nem ismert örö
kös dynastiát, mert minden birtok és föld, melyet a magyar valaha szerzett, 
nem a király de a korona hatósága alá adaték, mert e fíctiv ..........  a nem
zet sok elmésséggel jogainak biztosítására ügyesen használta fel, akképen, 
hogy fejedelméül soha nem ismert el mást mint a kit e koronával megko
ronázott, azzal pedig senkit nem ékesite föl ki a hozzá kötött föltételeket 
el nem fogadta. A fölségi jogokat tehát a nemzet, közvetve, maga gyako
rolta, a minthogy királya gyakran nem volt, de mindig volt választottja ki 
a souverenitas mind kötelességeit mind jogait teljesítette. Mi az unió má
sik képviselőjét a közországgyiilést illeti, ennek hatásköre és föladása mit 
se (?) különbözött más országok törvényhozásaitól. Épen azért mivel ez 
több egyesült népek és tartományok küldötteinek gyülekezete volt, midőn 
egyrészről ez álláspontjában inkább az általános és köztermészetü érdekek* 
szabályozására utasittaték, másrészről az ellenkező nép s országérdekek* 
kiegyenlítése körül bírói szerepet vive. A birodalmi gyűlés nálunk nem csak 
törvényeket hozott, magyarázott és törlőit, de mint legmagasb törvény
szék ítélt is. Az egyes tartományi gyűléseken tisztán belső ügyeket intéz- 
gették, ezért ott mindenik faj és tartomány maga magát képviselte, ellen
ben a birodalmi gyűlés munkájában valamennyi nép és tartomány részt 
vön, épen azon oknál fogva mivel az volt a szövetségi létnek központja, 
hol az unió mint állodalmi élet tudott nyilatkozni.

(Irónnal: Jul. 1.) Másik főelv a magyar alkotmányban a status hata
lomnak elkülönzése. A nemzet s kormány elválaszthatatlan egységének 
eszméjét a magyar alkotmányban mind jogilag mind tettleg folyvást ural
kodni látjuk. A kormány magának a királynak személyében sohasem volt 
összepontositva, s ha időnként különbözőleg volt is a királyi tanács szer
kesztve, de a király a kormányt mindig csak a törvények szerint s csak 
tanácsosaival együtt vihette. Változhatott és valóban változott is azok száma 
a kik az országban polgári jogokkal bírtak, de a kik ezekkel éltek, mind 
azok a királyt a törvény által ép úgy korlátozták, mint viszont ők a ki
rály által a törvénynél fogva korlátoztattak. A törvény suprematiájának 
elve minden más tekintélynél, a királyt sem tekintve, magasb volt. Abso
lut hatalom s jogilagos souverainitas (souverainité de droit) a fejedelem
nek sohasem tulaj donittatott, a király roppant hatalommal, de azzal nem, 
valami isteni jognál, hanem csak az alkotmánynál fogva bírt. Innen van, 
hogy politicai jog* szent eszméje a magyar nép lelkében mindig teljes 
elevenségben élt, mert érezte hogy bár hol hiányosb hol tökéletesb alakban 
(4.) de mindig a nemzeti akarat volt nemcsak a törvényeknek, de a vég
rehajtásnak is kutforrása. S hogy e kincsnek becsét a nemzet méltányolni
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tudta, bizonysága azon sok garancia, melyei azt korról korra — oltal
mazni igyekezett. Már az 1222ki arany bullában, a törvényt sértő király el
len ellenállási jogot tulajdonított magának a nemzet; kétségen kívül, a tör
vényes és jog állapot fentartására a belső háború, az az az anarchia ve
szélyterhes eszköz, de azon műveletlen kor* népei s fejedelmei más ga
ranciát sem felfogni sem alkalmazni nem voltak képesek. Utóbb, midőn a 
nemzet teljesen keresztyénné lön, a vallásban, a királyi eskü szentségében 
kereste jogainak biztosítékát, azután az ünnepélyes békekötések’ pontjai
ban, végre a törvényesen megalapított kormány felelősség’ eszméjében, és 
midőn mind ez elégtelennek mutatkozék, forradalmat soha másért mint a 
hatalombani részvétel és osztozás nagy elvéért kezdett.

Következik az imént kifejtett elvből is, miként a magyar birodalom 
sem összegében mint szövetség sem önálló részeiben nem képezett állódat- 
mat, e szónak antik vagy uj franczia jelentése szerint. Az állodalom, 
a philosophiai szörnyeteg, nem uralkodott itt zsarnokként a társaság fölött, 
sőt ellenkezőleg az Individualismus emelkedett fölébe az állodalomnak. 
A magyar alkotmány’ szelleme szerint az állodalom volt a személyért, és 
nem a személy az állodalomért, a status mint political institutio csak arra 
való volt hogy szolgáljon a személyes szabadságnak, az individuális sza
badság a politicai szabadságnál mindig előbbvalónak tekintetett. Személy 
és vagyonbeli szabadságára nézve egy nép sem féltékenyebb a magyarnál, 
saját személyét mindenik szent oltárnak tekinti melyet senki nem illethet 
s hajlékát egy erős várnak melybe még a biró is, Ítéletével kezében, csak 
bizonyos formák köztt óvatosan léphet be. E féltékeny óvása a személyes 
jogoknak az oka, hogy a becstelenitő büntetés törvényeinkben csaknem egé
szen ismeretlen, s hogy közigazgatásunkban az utlevel és politialis rend
szer folyvást mellőztetett. E gondolkodásmód nyújt kulcsot azon történeti 
tüneményhez is, mi szerint a nemzet, országának határai közt, a belső 
közigazgatási és individuális szabadságát akkor is megvédte, midőn ide
gen királyai alatt, mint állodalom internationalis függetlenségét, tettleg, el
vesztette. Szóval, a magyar alkotmány az individuumot és azon jogokat 
mik az individualitástól, erkölcsileg, elválaszthatlanok, az állodalom elvont 
eszméjének, e politicai bálványnak, soha nem áldozta fel, a statusnál min
dig fölebb helyezte a népfajt, a népfajnál a személyt.

Egy negyedik elv mi a magyar alkotmányt jellemzi és bizonyos tekin
tetben csaknem valamennyi egykorúi fölébe emeli, az, hogy mig más hó
ditó fajok külön törvénykönyvet írtak magoknak és különt a legyőzőitek
nek, a magyar önkényt hódolt a törvény ama legfőbb kellékének, mi sze
rint annak az általánosság (universalismus) characterével kell bírnia. A 
középkor más állodalmaiban a személyes törvényrendszer uralkodott, azaz 
a származás és faj szerint különbözött a törvény is, a magyar birodalom
ban az ellenkező a territoriális törvényrendszer állott, t. i., az ország, 
valamennyi lakosait, fajkülönbség nélkül, ugyan azon (5.) törvények kö
telezték, azaz nemzetisége miatt polgári jogaiban senki sem szenvedett rö
vidséget. Más hódítóknál, csaknem europaszerte, ugyan azon föld és haza 
határai köztt, két különböző népet két különböző jogkörrel találunk, egy
nél, például, vagy a hivatalokat és a földbirtokot, vagy a katonaságot és 
nemességet látjuk kizárólag egyik félnek tulajdonítva, néhol a házasság 
is meg volt tiltva a két bár keresztyén de idegen törzs tagjai köztt, ezért 
a törvények ily nemzeteknél inkább a private leges-ek természetével bír
tak, ellenben a magyar törvény egyetemességének (universalitas) elvére 
mindjárt kezdetben felemelkedett, s bár a birodalmi összes népességet kü
lönböző korban különböző politikai alapok szerint különbféle osztályokra 
szakgatva szemléljük, de ez elosztályozásnak csak egy nem szolgált ala
pul soha, t. í. a faj különbség.

(Iránnal: Jul. 2 . 3.) De legfontosabb vonása a magyar alkotmánynak 
mind politicai mind nemzetiségi szempontbul a megyei rendszer vagy
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alocalis hatóságok' autonómiája. Ez az a mi a magyar alkotmányt annyi 
századok folytában minden vészek közt fentartá és nem kétlem, ennek gyö
keréből hajtand ki azon mentő ág, melynél fogva a magyar szabadság jö
vendőben is kiragadja magát jelen sülyedése mélységéből. Nem ismerek 
institutiot, mely már elvben, az emberi természet szükségeinek jobban 
megfelelne, és mely, gyakorlatilag, bár hol e világon hasonló tökéletes ki
fejlődést nyert volna. Tőlünk kölcsönözte országgyűlési szerkezetét a len
gyel is, de nem a vetőt, a diaetiorákat (?) is megyéink organisatioja után 
aíakitá, de sem a rokoszt, az elvbeli anarchia ezen kinövéseinek a mi al
kotmányunkban nincs semmi nyoma. Mind azon garanciák miket jogai biz
tosítására a nemzet magának a középpontban állitott, idővel sükeretle- 
neknek mutatkoztak; igy az ellenállási jog, igy a királyit ellensúlyozó ná
dori hatalom, igy a fejedelmi tanácsok felelőssége, mint a koronázási diplo
mák, a királyi eskü szentsége, az ünnepélyes békekötések is; ennél va
lamennyinél foganatosb és tartósb volt a megyei autonómia. Oka ennek 
azon political maximiába létez, mi szerint a szabadság nem élhet a jog 
nélkül, és a jog ismét mit sem ér ha annak gyakorlására az illető nép tett
leges hatalommal is nincs felruházva. És épen ez életerős hatalomnak kút
feje és orgánja nálunk a localis hatóság. Nemcsak némi törvényhozási jog
gal bir ez a maga körében, de tettlegessel, az az végrehajtásival is, mint
olyannak joga van a középponti kormány rendeletét, a törvény szerűség 
szempontjábul, Ítélet alá vonni, mint ilyen pedig azon elkerülhetlen köz-
igazgatási testület, mely nélkül és melyen kívül a fejedelem és tanácsa
legkisebb parancsot sem vehet foganatba. De azon kivül hogy a megye la
kosságának egyeteme a törvényhozás jogaiban némileg osztozik, s a vég
rehajtó hatalom' egyedüli eszköze mely által az magát . . . .  (?) 
hatja, a megye' egyeteme saját körében is érdekei fölött, nyílt üléseiben, 
még terjedelmesbb joggal intézkedik; a birodalmi országgyűlésre követeket 
küld és azoknak utasításokat ád, tisztviselőit és biráit rövid időre koron
ként szabadon választja, budgetjét meghatározza, utat csináltat, börtönt 
épit, kórházat alapit, tisztviselőit számadásra vonja s ha ok van reá, azo
kat felfüggeszti vagy cassálja, — a birodalmi érdekeket tárgyalás alá ve
szi, s erre vonatkozó eszméit hivatalos levelekben közli a fejedelemmel és 
az ország többi hatóságaival. E tisztán magyar nemzeti institutio psycho- 
logiai szempontbul is mély bölcsességre mutat, a mennyiben a hazafiui és 
egyéni törekvéseknek szabad tért nyújtván s azokat valósággal kielégítvén, 
megkevesiti azok' számát, kiket vagy nagy hivatásuk vagy nyugtalan ambi- 
tiojuk a középpont felé ragad, de mégis fontosb ama politicai szempont
bul, mi szerint az országban (6 .) törvényhozó és végrehajtó hatalom több 
sőt sok állitatván, ezekben oly élő, valódi, képes erők teremtvék megyék
ként, melyek a birodalmi kormánynak engedelmeskedni is tudnak, de an
nak, ha absolut irányt venne, ellenállni is képesek. E localis hatóságba 
a polgárok' mindennemű érdeke és jogai annyira be vannak szőve, s a 
polgári valamennyi szabadságok' szálai annyira itt pontosulnak össze, hogy 
lehetetlen volna egy szabadságot meg támadni a nélkül, hogy valamennyi 
meg ne támadtatnék, pedig épen abban áll az alkotmány' jósága, minden 
jogokat úgy fonni egymásba, hogy ne illettethessék közülök egy sem a nél
kül hogy a rázkódtatást egyetemben mind meg ne érezze. És e localis auto
nómiában áll a magyar alkotmány legfőbb nemzeti typusa, s ha egyrész
ről a nemzeti szellemből mint kútfőből származott ez intézet, másrészről 
viszont, eredményeiben, e szabad intézet a magyar character' fejlődésére 
a leglényegesb befolyással volt. Ennek köszönhetjük ama particulars haj
lamot, mely ez apró hazácskák' gondjai mellett a nagy haza' érdekeit ve
lünk néha felejteti, mi aztán ártalmunkra is vált, de ennek, köszönhetjük, 
a nemzet összes történetét jellemző őszinteséget s azon politicai józanságot 
is, mely a valódi szabadságot nem illusoricus jogokban, p. o. a puszta
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képviselőválasztásban, hanem az embert legközelebb illető összes érdekei 
szabad kezelhetésében keresi.

Magyarország nincs departamentumokra osztva, melyek puszta közigaz
gatási gépek lévén, semmi valódi Joggal és semmi hatalommal sem bírnak, 
hanem megyékre, melyek ugyan annyi, önállósággal és organismussal biró, 
kis országok. S a ma theoriában kikerülhetetlennek látszik, t. i. a súrló
dás a megyék és a középponti kormány köztt, azon nehézséget a magyar 
alkotmányban szerencsésen megoldva látjuk. A birodalom mintegy azért 
látszik felosztva lenni apróbb részekre, hogy a nagy többségben az indi
viduális képességek soha nem lévén olyan nagyok mint maga a haza, ez 
alkalmazkodjék hozzájok, hogy ekképpen semmi tehetség ne vesszen el 
a nemzetben felhasználatlanul. Ez észrevétel is bizonyítja, mikép alkot
mányunk szelleme szerint a társaságban a főmomentum a személy, a status 
nem kíván polgáraitul lehetetlenséget, sőt felosztás által magát megkicsi- 
nyiti, hogy ez által jogainak gyakorlására mindenkit képessé tegyen a sza
badságot mintegy maga hordja az egyesek házai körébe, hogy azt szó
helyeik körül a polgárok kényelmesen és tettleg élvezhessék.

De ha a localis autonómia fontos a szabadság’ biztosításának s a jó 
közigazgatásnak szempontjábul, még fontosb jelentéssel bir nemzetiségi te
kintetben. Eszembe jut egy mély gondolkodónak következő mondása: „soka
ság, melyben egység nincs, az zűrzavar, egység, melyben nincs különbféle
ség, az zsarnokság", és úgy találom, hogy ez axiómának leghübb valósí
tását a magy. állodalom szerkezete nyújtja. Mint már fölebb megemlitém 
a magyar birodalom különböző népei köztt az uniót képviseli a korona és 
az orsz. gyűlés, de a birodalomnak valódi federativ jellemét a territoriá
lis autonómia adja meg. Midőn az egyes országok, mint Slavonia és Croa
tia, meghóditattak, állodalmi függetlenségöket elvesztették ugyan, de nyer
vén községi és megyei szerkezetet, ez uj alakban polgári szabadságuk és 
nemzeti szellemök teljes mértékben nyilatkozhatott. E szerint minden na
gyobb tartomány és számosb népfaj belső közigazgatásának vezérletét meg
tartván, a magyar birodalom nem volt más, mint egymás mellé állított 
{juztap . . .) álladalmak egyesülete, melyeket eredetileg föltétien hódítás 
kapcsolt, de tettleges érdekek közössége (7.) együtt leélt hosszú történet 
erkölcsi bájereje tartott össze. Úgy hogy az unió’ eszméje által szükségessé 
lett föltételeken belől, minden népfaj, mely compact tömegben lakott együtt, 
saját földén, saját házkörében, saját templomában csaknem egészen sou
verain maradt. Innen származik azon nagy és érdekesen szép változatos
ság a megyék’ életében. Mindenik megye saját jellemmel bír, mindenik 
más szokással, más szabálykönyvvel él mely határain belöl törvénykönyv 
gyanánt szolgál, még a birodalmi úgy polgári mint büntető törvények körüli 
eljárás kevésbé lényeges formái is megyénként különböznek; mindenik me
gyének saját czimere, saját krónikája, saját színe, saját divata és saját 
dicsősége van, t. i. a közélet mindenikben hü lenyomata a benne lakó 
tisztán egy vagy vegyült népfaj szellemi és műveltségi állapotának. Ha né
hol volna példa rá, hogy valamely megyében a népfaj s a nála uralkodó 
szellem közt nincs nemzeti összehangzás, okát e tüneménynek kereshetjük 
oly nemzetileg idegen befolyásban mely szabadon elfogadtatott, de nem 
olyanban mely rá kényszeritetett.

De analysáljuk néhány szóval a megyei autonómia szervezetét s ele
meit és ez analysisból meg fogunk győződni, hogy az, belső természeténél 
fogva minden nemzeti kénszeritést kizár, sőt lehetetlenné tesz. A megye 
nálunk nem hasonlít a franczia departementhoz, melyet a középponti ha
talom, az ország területéből önkényleg kiszabdal, a megye nálunk egy ter
mészetes, ősi (primitiv) s históriai felosztás. A mint valamely tartomány 
a birodalomhoz csatoltatott, az megyékre azonnal felosztaték s ezek igy 
maradtak századok folytában változatlanul, e szerint políticai felosztás-
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nak vagy egy még a magyarnál is régibb históriai állapot, vagy a faj rokon
ság szolgált alapjául. Egy ilyen megye aztán központjává vált a benne 
lakó nép összes jogainak, szabadságainak és legdrágább érdekeinek, a bi
rodalmi törvényeket ő exequálta, belső ügyeit szabályokkal ő rendezte, s 
a bírói hatalmat is vagy választottjai által, vagy közgyűlésében ő maga 
gyakorolta. S a mi szellemi és nemzeti typust a megye magára öltött, azt 
annál hivebben megtartotta s megtarthatta, mivel a családok mint hazát 
ritkán cseréltek ép oly ritkán cseréltek megyét, melynek múltjával ösz- 
szeforrt őseik házi szent emlékezete. Ezért nálunk minden megye a haza 
és a nép egy része történetének megkristályosodott képe. Az is fontos kö
rülmény, hogy status talán sehol nem formálódott oly természethűen a tár
saság első elemeiből, mint nálunk. A személynek szabadsága sehol nincs 
jobban biztosítva mint nálunk. Az ilyen szabad személyekből áll elő a 
család. A család' vérségi kapcsolata viszont alig valahol oly tartós és folytonos. 
E családok' összege képezi aztán a községet, mely a maga körében szinte 
önhatósággal bir, és végre a községek' összege képezi a megyét, melynek 
közben jövetele nélkül a község mint magában, szemközt a központi kor
mánnyal, gyönge lény, a végrehajtó hatalommal semmi érintkezésbe nem 
jön. De a ki joggal bir a megye' tanácskozásaiban részt venni, ott nem 
képviselő által, hanem személyesen jelen' meg, következőleg ott minden 
egyes individuumnak, bár mely népfajhoz tartozik, szabad tér nyílik nem
csak érdekeit s jogait, de elvét és véleményét, sőt szenvedélyeit és vá
gyait, annyival inkább nemzeti színét és irányát érvényessé tenni. Ezért 
mióta a magyar birodalom fennáll, minden község saját népnyelvén foly
tatta dolgait, és semmi nem álla ellen századokon keresztül, hogy a köz
ségek többségének nyelve az illető megye tanácskozásainak s közigazga
tásának nyelvévé ne emeltessék. Meggyőződésem szerint, mely birodalom 
(8 .) több országokbul és különbféle népekből alakult össze, arra nézve a 
localis autonómia a legjobb, sőt az egyetlen forma melyet emberi elme 
kitalálhat, vagy inkább ez magától az isteni gondviseléstől kijelölt alak, 
melyet az ilyen viszony ha külső erő által meg nem tartatik, szükségké
pen magára ölt, — egyesit a nélkül hogy az eltérő nemzeti irány' folyását 
meggátolná, szabad fejlődést enged mindenik népfajnak a nélkül hogy az 
egységet a statusban lehetetlenné tenné. Világos mind ezekből, hogy ha 
a magyar megyei szerkezet, jogot és hatalmat párosítván magában, mind 
képes mind alkalmas a középponti kormány zsarnok törekvéseit meggátolni, 
mivel ez abból egyet nem semmisíthet meg hogy összegében valamennyi 
meg ne támadtassék, az még tagadhatatlanabb, mikép a szerkezet a kü
lönbféle nemzeti érzelmek mind fentartására mind kifejtésére a legszaba
dabb tért nyújtja, következőleg mely nemzeti elem hasznát nem vette, an
nak nem a szabad tér, hanem annál a belső erő hiányzott.

[Írónnal: Jul. 4.) íme ez rövid synopsisa a magyar alkotmány alapel
veinek. Históriai alkotmány nem hasonló philosophiai rendszerhez, mely 
egy felállított elvből kiindulva symmetricus egységet alkot, következőleg 
az elésorolt elveket a magyar jogállapotban, tudományosan egymás mellé 
állitgatva nem találják fel; de political életünk' egész folyama bizonyítja, 
hogy az első alkotmányszerzők lelkében ezen elvek szelleme uralkodván, 
ez az a mi az alkotmány lényegét és életerejét teszi. Hódítás vala a ma
gyar birodalom' eredeti alapja, de a mi azt a történet' menetében össze 
és fentartá, az a szabad unió elve volt. Mig más államokban a hóditó vagy 
a meghódított fajt tartá iga alatt, vagy azzal együtt maga is a fejedelem
nek önkényes hatalma alá esett, nálunk az összes nenmzet' politicai befo
lyása a közügyekbe mind a két fél úgy a hóditó mint a meggyőzött ré
szére biztosíttatott. Sem a status ideájának nem áldoztatott fel jogaival 
és szabadságaival a személy, sőt a statusszerkezet egyenesen az individu
ális tehetségek szabad nyilatkozatának biztosítására szolgált. Ezen kívül 
a magyar törvények mindig az universalismus characterével birnak, s ha
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bár a political jogok különböző korban különböző tekintetektől föltételez- 
tettek, de az bizonyos, hogy soha nem a származástól és nemzetségtől. 
A localis hatóság és autonómia végre olyan institutio amely a nemzetiség 
elvének legjobban megfelel, s azzal, mint firma, a leg bensőbb összhang
zásban van. A mi véletlen csoportozatban (groupe) ez az embereket s 
családokat találja, azokat azon alakban s typussal, mint political testü
leteket, azaz mint községeket elfogadja. E községi rendszer, a legliberali- 
sabb a maga nemében, jogot ád a község lakosainak ügyeiket szabadon 
igazgatni, de jogot ád mind azt tenni nemzeti szellemökben, és egy fok
kal fölebb menve, semmi sem gátolja hogy a megyei életben a különféle 
községek különféle nemzetisége az őt illető kisebb vagy tulnyomóbb be
folyást magának meg ne szerezze.

Mind ezek után én azt hiszem, hogy a magy. alkotmány' alapszer
kezetének e kivonalozása mindenkit képes arról meggyőzhetni, miképen az 
nemcsak nincs a nem-magyar népfajok' elnyomására kiszámítva, sőt az 
minden olyan elnyomást, már elvben kizár.

Azonban ez általános bebizonyítást én nem tartom elégnek, ez csak 
mögletéül (Hintergrund) s alapszínéül szolgáljon azon részletesb argu
mentumok s nyomozatok hoszu sorának, melyre ezennel áttérek.

(9.) Ha áll azon tétel, mi szerint M. országban a nem-magyar fajok 
political szabadságaikban s a mi ezzel belső összefüggésben van, nemzeti 
fejlődésükben meggátoltattak, annak nyomát vagy a törvényekben s in- 
stitutiókban, vagy az életben kell keresnünk. E kettőt megkülönböztet* 
nünk és összehasonlítanunk azonban annál szükségesb, mivel a históriai 
alkotmányokban! változatos élet a rendszerezett alkotmányokban! egyforma 
élettől különbözik, s amabban gyakran sem azon irányt sem azon előnyt 
nem találjuk, miket az írott formák mutatni látszanak. E két nembeli 
nyomozásbul aztán ellenmondhatatlanul ki fog s ki kell sülni, vagy hogy 
létezett az elnyomás melyei vádoltatunk, vagy hogy az ellenünk emelt 
vád alaptalan.

(Írónnal: Jul. 8 .) Azt a mit a political institutiokra s törvényes ren
deletekre nézve mondandó vagyok, nagyobb világosság' okáért, három 
tételbe foglalom össze.

Első tétel, hogy a magyar nép a nevéről nevezett birodalmat meghó
dítván, maga mint hóditó és a többi népek mint hódítottak köztt, a pol
gári jogokra nézve, semmi különbséget soha nem tőn.

Második tétel, hogy azon kívül, mikép a birodalmi Arözügyek előbb 
magyar, aztán a papi és a h a p s b u r g i  uralkodás befolyása alatt, latin, 
s utóbb ismét magyar nyelven vitettek, a különböző népfajok' nemzeti 
fejlődésének egyenlő szabadság engedtetett, s a mint kilencz század' foly
tában, a magyar elem nem követelt magának semmi előnyt, azon kívül 
mit a tág unió' elve szükségessé tőn, úgy történt e tekintetben a népfajok' 
panaszait sehol és soha nem említi.

Harmadik tétel, hogy az 1848iki forradalom, eredetében, tisztán alkot
mányos természetű volt, a mennyiben a magyal álladalom, igazgatási füg
getlenség' tekintetében, az ősi és igy legitim alapra vitetett vissza, és 
tisztán democrati, a mennyiben a nép' nagy tömege, a jogegyenlőség' elve 
szerint, minden polgári jogokban részesitetett, és csak utóbb a rácz, hor- 
vát, oláh fölkelések látszottak annak nemzetiségi szint adni, ezek elámit- 
tatván a királyi háztól, mely a magyarnak nem annyira nemzetiségét, 
mint ő benne a szabadság' zászlóvivőjét üldözte.

Mi az első tételt illeti, történetileg bizonyos az, hogy mig más hóditó 
népek az elfoglalt földön és annak legyőzött lakosai irányában, maguk
nak jogokat, kiváltságokat, elsőségeket tartottak fen, a magyar semmi 
különbséget nem tőn maga és a legyőzött népek köztt. A mi jó intézvényt, 
törvényt és szokást talált nálok, azt elfogadta, a mi jót ő magával hozott, 
azt velők megosztotta, a győző nem maradt ur külön jogokkal, hanem lön 
H áborús felelősség 2 0
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testvére a többi népeknek. Sehol sincs nyoma, hogy valaha valamely pol
gárjog egy vagy más népfajhoz, különösen pedig a magyarhoz tartozástul 
föltételeztetett volna, innen van, hogy bár kezdetben, sőt utóbb is, a 
honvédelem* kötelességét kiválólag a magyar faj teljesítette, mi lassú sza
porodásának is egyik oka, jobbágyokká szintúgy váltak magyarok, mint 
szabadokká vagy nemesebbé tótok, ráczok, oláhok, németek, czigányok.

Itt ismét Szent István fenséges alakával találkozunk, (10), ki 1001 
körül kimondván, miképen „unius lingue uniusque moris regnem imbecile 
est et fragile", egyik leg nehezebb political föladatra nézve vezérfonalat 
a nemzet* kezébe adta. Újabb időkben e maxima igen paradoxnak talál
tatott. Elfelejtetett miképen az csupán magasztalása volt az akkori tény
leges állapotnak, midőn nem vala egy nagyobb álladalom sem, mely
különbféle népekből nem állott volna. Különben, e mondatban az akkori 
socialis viszonybul folyó szükség emeltetett elvvé. Mi természetesb, mint
elfogadni a dolgok* megváltozhatlan rendét, mint azon országban mondani 
ki a kölcsönös türelem humánus elvét, a melyben az az elvnek annyi 
sokfélesége köztt, magának a lehetőnek föltétele. Központosításra s uni-
formitásra törekedő status* szempontjából hamis lehet e tan, de belőle 
a legemberibb gondolkodás és érzésmód s a nagyjainkban elismert nem
zetiség elvének élénk előérzete sugárzik ki, mely a magyar birodalomban 
lakó népek* egymás köztti viszonyára, majdegy ezer év* hoszu során átt, 
valósággal is jótékonyan hatott. Tanú erre maga az eredmény mit mutat 
a történet, melyből látjuk hogy a political jogokbul kizárt parasztság 
roppant számmal többször fölzendült a nemesség ellen, mint Erdélyben:
Biró Márton alatt 1437ban, Hóráé alatt 1788ban mint Croatiában Gubelaé 
alatt 1573ban, 1755ban, mint Magyarországban Dósáé alatt 1515ben, de 
népfaj népfaj ellen nemzetiségi jelszóval soha sem támadt föl, mivel vala
mely népfajhoz tartozni, az sem nem adott jogot, sem attól senkit nem 
fosztott meg.

Törvénykönyvünket és armalisainkat végig forgatván, azokban két 
olyan tényt találunk, milyent alig mutat föl más hóditó nép* története.

Egyik, hogy azon népek köztt, melyek az országot már a meghódítás
kor lakták, és a magyar nép köztt, mindeniket az illető polgári osztályok
ban tekintve, tökéletes jogegyenlőség volt, — a magyar nem emlékezett 
arra hogy ő hóditó, a többi elfelejtette hogy legyőzetett.

Másik, hogy a kik az országba később hivattak s költöztek be, vagy 
a kiknek országuk a magyar birodalom* részévé később lön, azoknak a 
magyar több jogot adott mint a mivel ő maga birt.

Ha a nem-magyar népfajokat tömegekben vesszük vizsgálat alá, a 
mint azok vagy országokban laknak melyek külön neveiket is megtar
tották, vagy vidékeken melyek nekik lakhelyül kizárólagosan adattak, 
úgy fogjuk látni, hogy ez országrészek oly jogokkal is megajándékoztat- 
tak, milyenekkel a magyaroktul lakott részek soha nem dicsekedhettek. A 
szászok a Szepességben, nem csak nyelvöket megtartották, hanem régi 
szokásaikat, törvényeiket, mint a hatóságot is, saját dolgaikat kormá
nyozni. A flanderek, Erdélyben, mind e joggal s autonómiával még na
gyobb mértékben bírtak, úgy hogy csaknem statust képeztek a statusban. 
A mint már előbb a kunok, a jászok, a tatárok nemcsak az ország* leg
jobb földét kapták lakhelyül, de különös szabadságokat is nyertek. A 
horvátok csak azon időn kívül, hogy a megyei szerkezet rájok is kiter
jesztetett, megengedteték társországi diaetát tartani, ezen felül ők sem 
voltak kötelesek katonát szállásolni, ő nálok mind a személy mind a 
vagyon adóul csak felét fizette azon összegnek mit ugyan azon személy 
és vagyon Magy.(arorsz)ágon fizetni tartozott. És e jogokat, miket (11.) a 
magyar az idegen népfajoknak maga fölött adott, 8  századon át szentül 
megtartotta.

Mi több, Horváth o(rszá)g a maga területéről a zsidókon kívül a
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magy. (arorszá)gi lakosok' protestáns részét, három milliónál többet, és ez 
jobbadán magyar, municipalis szabályánál fogva, kizárta és a magy tör
vény hozás ezt, az erő nagylelkűségével s nyugalmával s talán a béke 
kedvéért is, elnézte.

Sőt voltak hoszu időszakok midőn Erdélyben szászföldrül ,Magy.(ar- 
orszájgban a németektül lakott királyi és bányavárosokbul a magyarok 
kirekesztettek, úgy hogy 1608ban (articulus 13), 1609ben (art. 44.) és 
1655ben (art. 34.) törvényt kellett hozni, mi szerint vallásra és nemzeti
ségre nem tekintve, ezekben a magyarok, slávok, csehek is megteleped
hessenek, hivatalt viselhessenek, birtokot vehessenek, ille t . . .  lévén (mond
ja a törvény), hogy kivált a magyarok saját hazájukban mint jövevények 
tekintessenek. Hasonló szabály volt szükséges, a magyarság' érdekében, 
Budára, az ország fővárosára nézve is.

Miglen más oldalrul nincs reá példa, hogy magyar városnak vagy 
vidéknek kiváltsága volt volna más népfajok ellenében, nincs rá eset, 
hogy magyar város vagy község más népfajbelit köréből kizárt avagy ki
zárni akart volna.

Bár a magyar hóditó volt, nemzetiségi tekintetben soha sem kötötte 
azt, hogy valaki földet bírhasson, azt hogy nemes lehessen, azt hogy 
hivatalt és méltóságokat viselhessen, azt hogy hadsereget vezérelhessen. 
Tökéletes egyenlőség volt, e részben is, az ország minden lakosai köztt. 
Törvényeinkben ki van mondva, hogy magyarnak tekintetik az ország 
minden polgára, azaz, hogy a jogokra nézve minden, bár mi országrész
ben lakjék s bár mi nyelvet beszéljen, az osztályabeli többi egyenlőnek 
tartatik. Hogy a magyar hóditó faj, annak semmi nyoma nem maradt 
ien a birodalom' nevén kívül.

Példátlan tünemény a hódítások' és népek' történetében, mi szerint 
csak szívesen fogadtatik, de annak jog adatik a hóditó fölött. A törvény 
alul a magyar soha és semmi tekintetben nem tőn ilyen kivételt a maga 
javára, más népfajokéra igen gyakran.

Itt van helyén elmondani egy más észrevételt is. Mely társaság' keb
lében ellentétes elvek zajlanak, azoknak előbb utóbb okvetlenül össze
ütközésbe kell jönniök egymással. Ilyen ellentétes elv volt a magyar al
kotmányban a szabadság és szolgaság, amazt a nemesség, emezt a paraszt
ság képviselte. Látjuk is, hogy az utolsó öt században ötször dühösen 
zendült föl a parasztság s ugyan annyiszor állt rajta a nemesség véres 
boszut. Ilyen ellentétes elv volt a régi magyar pogány és a keresztyén 
vallás, később a protestantizmus és catholicismus, s ezek hoszu és véres 
tusát vívtak, mig elvégre vagy győztek vagy békét kötöttek egymással. 
De a magy. birodalom' ezer éves történetében nem találunk egy csatát s 
egy forradalmat sem, melynek motívuma nemzeti elnyomás vagy emanci
p ate volt volna, miből méltán következtethetjük, miképen ha az elmaradt, 
azért maradt el mivel rá ok nem szolgáltatott.

Lehetetlen is hogy részrehajhatlan vizsgáló ne csodálja azon ildomot 
és mértéket melyei a magyar az idegen népfajokkal bánt. Ez igazságos, 
bölcs és egyszersmind természetes politicának köszönhette a nemzet az 
uj hazábani meg- (12) maradhatását, azt hogy mindjárt a hódítás első 
éveiben az országon kívül viselt dicsőséges hadjáratokat a nélkül hogy a 
hon maradt népek' föltámadásaitól vagy a külföld' betöréseitől tartott 
volna, és hogy később is akár az osman akár a német járom ellen kelle 
hazáját és függetlenségét védeni, vele együtt hasonló elszánással ontá 
vérét valamennyi népfaj. Sőt midőn az Árpád házbeli királyok' magva- 
szakadása után, különbféle nemzetbeli fejedelmek vetekedtek a magyar 
koronáért, nem találjuk hogy a német vagy sláv trónkövetelők mellett a 
német vagy sláv népfajok különösebben buzogtak volna, sőt inkább, hogy 
egy példát említsek, az olasz Károlynak leghübb pártosai épen a horvátok

20*
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voltak a sláv Venezeligényei ellen, annyira fölébe helyeztetett már akkor 
a közhaza' álladalmi érdeke a nemzetiségi tekinteteknek.

Korántsem állítom hogy eme korban a nemzetiségi érdek oly fontos 
volt mint az fontos lön napjainkban, de nincs is itt szándékom mást be
bizonyítani, mint azt, miképen a magyar a más népfajoknak legalább is 
azon polgári szabadságot nyujtá, melyei maga élt. De azt már állítom hogy
ha más álladalmi kapocs nekik vagy annyi szabadságot vagy ezen felül 
netalán a nemzetiségük' fejlődésére szabadabb tért nyitott volna, bizonyo
san azon újabb szövetség felé hajlondottak. Mind ez azonban nem tör
tént, sőt midőn a habsburgi ház a 16 és 17ik században Horváth (orszá) 
got Magyarországiul elválasztani törekedett, a horvátok e terv ellen esde- 
kelve folyamodtak a magyar közországgyüléshez, követeiknek utasításul 
adák eljárásaikban szorosan Magyarország követei politicájához alkal
mazkodni, és később is, midőn a Napoleon által alakított Illyria meg
szűnt, melynek egy részét tette Croatia, s ez Napoleon bukása után kez
detben nem M. (orszá)ghoz vissza, hanem Ausztriához kapcsoltatott, kül
döttség küldöttség után ment Bécsbe sürgetvén az anyaországhozi vissza
csatolást, és midőn az, 1824-ben, végre megtörtént, leírhatatlan azon nem
zeti közöröm melyei Croatiában ez esemény, mint a régi szabadság' visz- 
szaszerzése, országszerte ünnepeltetett. Nemcsak hogy minden a mi ma
gyar. szokás, divat, öltözet, szin nyelv, újra divatba jött náluk, sőt a 
lelkesedés annyira ment, miképen az ifjúságnál nem-magyarnak nevez
tetni sértés volt, s e közenthusiasmus friss befolyása alatt adatott a hor- 
váth követeknek 1827-ben és 1830-ban amaz utasítás, miszerint a magyar 
nyelvnek a horváth iskolákbani tanítását a közországgyülésen sürgessék. 
Az tehát meglehet, békét és nyugalmat, jólétet és boldogságot társnépei
nek a magyar nem volt képes adni, az magának is hiányzott, de adott 
teljes szabadságot, és ez hasonló a jó földhöz mely magában semmit, de 
munkálva minden magot megterem mely bele vettetik.

Bizonyítja az eredmény, s a történet mely azt fel jegyezni szokta, 
hogy a magyar alkotmány volt az mely a szabadság által válogatás nél
kül minden népfaj érdekeinek egyképen szolgált.

A görög magas clerus hol vesz részt egy nemzet' szabad tanácskozá
sában? A magyar és görög felsőházon kívül sehol széles e világon,

113.) Nem volt e 01áho(rszá)gban és Moldvában egész 1837-ig a gö
rög nyelv a hivatalos s a fanarióták' igája alatt nem haldoklott-e az oláh 
nemzetiség akkor, midőn a szabad Erdélyből néhány tudós oláh ébredező 
szót intézett ama két fejedelemség hazafiaihoz s nem Magyar országbul 
ment e ki az élő szikra, mely ott az irodalmat s a társaságot uj életre 
költé? E szellem volt az, mely Vladimiresco lelkét hazafiui tettre buzditá.^

Kollár a pesti pap és tót költő, Schaffarick az újvidéki tanár és cseh 
tudós, nem a magyar szabadság' paizsa alatt hirdették e a sláv egység
nek nagy eszméjét akkor, midőn a slávok az absolutismus' vas vesszeje 
alatt egyebütt világszerte mély hallgatásra kénszeritettek? íme a panslav- 
ismus' bölcsője is Magyarország.

És Gay hol egyebütt mint Magyarországon merészelhetett fellépni 
Illyria tervével, melyhez ő négy külön souverain birodalmából szedegette 
össze a tartományokat és népeket? Mióta nincs meg a magyar szabadság, 
azóta a sláv Illyríáról nem csak beszélni de gondolkodni sem szabad.

Mind ezek után lehetetlen be nem vallani, hogy az oláh mindenütt 
szolga volt, csak azon oláhok köztt voltak szabadok kik M. (agyar) o(rszá) 
gban laktak; hogy minden rácz szolga volt (Szerbia függetlensége előtt)r 
kivévén azokat kik hozánk költöztek; hogy a sláv egész Európában poli
tical és szellemi jármot viselt, úgy Austriában, mint Török o(rszá(gban, 
mint a muszka birodalomban, csak M. o(rszá)gon nem. Mind az oláh, mind 5

5 Desprez idézett munkája. Tom. I. lap 121.
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az illyr, mind a sláv nemzeti egységnek eszméje földünkön, a magyar sza
badság' melegében fogamzott.6 * 8-

(Irónnal: Jul. 9.) Csupán két népfaj volt, mely ellen a magyar tör
vények néha megszorító rendeleteket hoztak, de a megszorítások alapja 
tisztán vallási és nem nemzeti különbség volt. Egyik volt az izmaelita, 
az az mohamedán bolgárság, másik a zsidó. De még irányukban is a ma
gyar alkotm(ány) türelmesbnek mutatkozott minden európai t (örvény) ho
zásoknál, mert ha voltak is időszakok melyekben keményen sújtottak, 
voltak olyanok is melyekben az álladalom' legfontosb hivatalaiba helyez
tettek.

Ö sterreichisch-ungarische D okum ente z u r  europäischen  
Politik , 1871—1914

Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. — Ministerratsprotokolle.

(B. 671.) Budapest, 1876. március 12. — 12. März 1876. — Jelzés — 
T'íummer: 1876. M. T. 12 . szám. — Magyar eredeti. Ungarisches Original.

„I. Felolvastatott a közös külügyminiszter urnák f. hó 7-n 344. sz. 
alatt a miniszterelnök úrhoz intézett átirata, melyben a fellázadt török 
tartományok pacificatiója érdekében megkéri a magyar kormányt, hogy 
a nélkül hogy a fegyverek ki- és átvitele formaszerint eltiltatnék, ezen 
czikkeknek az osztrák-magyar monarchiával szomszédos török tartomá
nyokba, valamint Szerbiába és Montenegróba szállítása ideiglenesen a to
vábbi rendelkezésig akadályoztassék meg, s e czélból nagyobb szállítmá
nyokra szóló kiviteli engedmények és szállítási igazolványok mindaddig 
ne adassanak meg, mig a pacificatio müvének sikere biztosítva nincsen.

Továbbá felolvastatott ugyancsak a közös külügyminiszter urnák f. hó 
7-én 327. sz. alatt kelt jegyzéke, melyben intézkedést kér arra nézve, hogy 
a szerb kormány által Berlinben állítólag megrendelt 60.000 darab Chas- 
sepot fegyvernek, és hozzávaló lőszernek az ország területén való átszál
lítása akadályoztassék meg, s a netán titkon megkísértendő szállítmányok 
foglaltassanak le.

Elhtároztatott, hogy az illető szakminiszter urak közegeit ily értelem
ben haladék nélkül utasítsák, és felkéretett a miniszterelnök ur, hogy a 
minisztertanács ezen határozatáról a közös külügyminiszter és osztrák mi
niszterelnök urakat értesítse s a horvát bánt és báró Mollináry táborszer
nagyot hasonló intézkedések megtétele véget keresse meg."

(Ő Felsége tudomásul vette és aláírta Wienben, 1876. március 27-dikén. 
— Von Seiner Majestät zur Kenntniss genommen und unterzeichnet in 
Wien, am 27. März 1876.)

(Deutsche Übersetzung fehlt. — Übersetzung der Herausgebers:)
„I. Es wurde vom Herrn gemeinsamen Minister des Aeußern am 7. 1.

M. unter Nr. 344. an den Herrn Ministerpräsidenten zugesendete Zuschrift

6 Desprez épen nem tartozik a magyar ügy barátai közé, sőt ellenzői 
közé tartozik, még is a különbséget a két népélet köztt, akkor midőn a 
Carinthiából a magyar Croatiába átlép, igy teszi: ,,Cette vivacité, cette 
gaieté bruyante et impétueuse que frappèrent sitôt que j'eus passé la
ligne de douanes, qui sépare les provinces autrichiennes de la Croatie
et de la Hongrie. D'où venait cet air de contentement, cette joie plus 
expansive et plus ouverte? Ce n'était pas de l'aisance, qui, loin d'être en 
progrès, avait diminué dans une proportion très sensible, mais évidement 
d'un peu de liberté  ̂ de plus aussi . , .
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zur Vorlesung gebracht, laut welcher die ungarische Regierung ersucht 
wird, daß im Interesse der Pacification der aufständischen türkischen Pro
vinzen ohne die Ausfuhr und Transit der Waffen und Munition formell 
zu untersagen, die Lieferung dieser Artikeln nach den mit der Österreich- 
Ungarischen Monarchie begrenzten türkischen Provinzen, sowie nach Ser
bien und Montenegro, vorläufig und bis zu weiterer Verfügung verhindert 
werde, und deswegen auf größere Lieferungen solange keine Ausfuhrkon- 
Zessionen und Lieferungs-Berechtigungen herausgegeben werden sollen, bis 
der Erfolg der Pacification gesichert sei.

Es wurde ferner diejenige, von Herrn gemeinsamen Minister des Aeus- 
sern am 7. 1. M. unter Nr. 327. zugesandte Zuschrift vorgelesen, in wel
cher derselbe die ung. Regierung ersuchte, Verfügungen zu treffen, daß 
die Durchfuhr der, von den serbischen Regierung angeblich in Berlin be
stellten 60,000 Stück Chassepot-Waffen und der dazu gehörenden Munition 
verhindert werde, und falls es heimlich versucht werden sollte, dieselben 
über ungarischen Gebiet zu transportieren, und die Transportgüter mit 
Beschlag zu belegen.

Es wurde beschlossen, daß die bezüglichen Fachminister ihre Behörden 
in diesem Sinne unverzüglich weisen sollen, und der Herr Ministerpräsi
dent wurde ersucht von diesem Ministerratsbeschlusse den Herrn gemein
samen Minister des Aeussern und den Herrn österreichischen Minister
präsidenten zu benachrichtigen und den Banus von Kroatien sowie Feld
zeugsmeister Baron Mollinary wegen ähnlicher Anordnung zu ersuchen^

(B. 767.) Budapest, 1878. március 25. — 25 März 1878. — Jelzés. —  
Nummer: 1878. M. T. 8 , szám. — Magyar eredeti. Ungarisches Original.

„I, A közös külügyminiszter ur az iránti felszólalása folytán, miszerint
a magyar kormány az osztrák-magyar monarchia közgazdasági érdemeiben 
a keleti ügyek leendő rendezése alkalmával miként kívánt biztosítására vo
natkozólag nézetét nyilvánítsa, a minisztertanács fontolóra vévén az e 
szempontból kérdés alá jöhető ügyeket, azon nézetben állapodott meg, hogy

á) a Duna folyót illetőleg oda kellene törekedni, hogy a dunai hajó
zás szabadsága maradjon jövőre is akként biztosítva, mint eddig volt, és
hogy a dunai hajózás szempontjából szükségesnek mutatkozó vagy teendő 
intézkedések elhatározására az osztrák-magyar monarchia részére döntő 
befolyás biztosíttassák.

b) a vasúti csatlakozások tekintetében fentartandók azok a megálla
podások, melyek e részben Törökországgal már korábban létesittettek, en
nélfogva súly helyezendő mindenekelőtt a Belgrád—nisi vonalnak a nis— 
konstantinápolyi és nis—salonichi kiágazásokkal való mihamarabbi és min
den más összeköttetés előtti kiépítésének biztosítására.

c) a kereskedelmi forgalom biztosítása végett teendő intézkedésekre 
vonatkozólag a minisztertanács azon eszmét, miszerint még meg nem ala
kult államokkal vámszövetség köttessék, nem tartja célszerűnek, hanem 
nézete szerint oda kell törekedni, hogy azon kereskedelmi előnyök, me
lyeket eddig Törökországgal szemben élveztünk, úgy általában, mint kü
lönösen a dohány- és sókivitelre nézve a török birodalomnak területén 
levő tartományokkal szemben továbbra is fenntartassanak és lehetőleg 
tovább terjesztessenek, s illetve biztosíttassanak.“

(Ő Felsége tudomásul vette és aláírta Bécsben, 1878. április 14-dikén~ 
— Von Seiner Majestät zur Kenntniss genommen und unterzeichnet in 
Wien, am 14. April 1878.)

(Deutsche Übersetzung fehlt, Übersezung des Herausgebers:)
I. Zufolge der Aufforderung des Herrn gemeinsamen Ministers des 

Aeussern, daß die ungarische Regierung ihre Meinung über die Art der 
Versicherung der volkswirtschaftlichen Interessen der Österreich-Ungarischea 
Monarchie bei den zu regelnden orientalischen Angelegenheiten ausspreche*
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hat der Ministerrat nach Erwägung derjenigen Angelegenheiten, welche die 
aus diesem Gesichtspunkte in Frage kommen können, folgenden Beschluß 
gefaßt:

a) bezüglich der Donau wäre es dahin zu streben, daß die Freiheit der 
Donauschiffart auch in der Zukunft in der gegenwärtigen Weise gesichert 
bleibe und daß der Österreich-Ungarischen Monarchie über die Bestim
mung der aus dem Gesichtspunkte der Donauschiffart nötigen oder zu ver
anstaltenden Verfügungen ein entschiedener Einfluß gesichert werden solle;

b) bezüglich der Eisenbahnverbindungen sollen die Vereinbarungen 
aufrechterhalten werden, die in dieser Hinsicht mit der Türkei schon früher 
zustandegekommen sind; deswegen muß vor Allem auf den baldmöglich
sten Ausbau der Belgrad—Nisch Linie mit den Abzweigungen von Nisch— 
Konstantinopel und Nisch—Saloniki ein Gewicht gelegt werden,

c) bezüglich der Verfügungen wegen Versicherung des Handelsver
kehrs hält der Ministerrat den Gedanken, daß mit den noch nicht zustand
gekommenen Staaten eine Zollunion gemacht werden solle, nicht zweck
mäßig, sondern nach seiner Ansicht muß man dahin trachten, daß die
jenigen Vorteile, welche man auf dem Handelsgebiete seitens der Türkei 
genossen haben, sowohl im allgemeinen, wie bezüglich der Tabak- und 
Salzausfuhr, seitens den sich auf dem Gebiete des Türkischen Reiches be
findenden Provinzen auch in der Zukunft aufrechterhalten und womög
lich weiter zu entwickeln, resp. gesichert seien.“

(A. 226.) Wien, 1878. augusztus 24. — Wien, 24. August 1878. — Jel
zés, Nummer: M. R. Z. 213. — Német eredeti, Deutsches Original.
A Török Portával kötendő szerződések Bosznia és Hercegovina megszál
lását illetőleg. — Die mit der hohen Pforte abzuschließenden Vereinbarun
gen bezüglich der Details der Occupation Bosnien und der Herzegowina.

Minister des Aeußern Graf Andrássy: glaubt, daß vielleicht von Seite 
der Regierung eine Aufforderung an die Blätter ergehen könnte, sich aus 
patriotischen Rücksichten größere Reserve aufzuerlegen.

Ministerpräsident von Tisza erwiedert, daß derartige Einwirkungen 
schon unternommen worden seien, aber einzelne Ausschreitungen nicht hin
tangehalten vermocht haben. Im heutigen Augenblicke sei ein blos auf mi
litärische Angelegenheiten sich beziehendes Einschränkungs-Gesetz nicht 
möglich. Selbst von der Regierungspartei würde es fast ausnahmlos zu
rückgewiesen werden.

Minister des Aeußern Graf Andrássy hält dennoch ein an die Redac
tionen zu richtendes Regierungscirculare für wünschenswerth und wäre es 
auch nur, um die öffentliche Meinung auf ein künftige Gesetz vorzubereiten.

Minister des Aeußern Graf Andrássy ergreift hierauf das Wort, um 
der Aufforderung Sr. Majestät entsprechend, die Situation im Allgemei
nen zu beleuchten. Seit dem erfolgreichen Vordringen unserer Truppen und 
dem Falle von Serajevo sei eine wohlthuende patriotische Bewegung in 
allen Schichten der Bevölkerung zu constatiren. Allein die Stimmung greife 
theilweise sogar darüber hinaus und gerate in jene Richtung, welche Se. 
Majestät als eine chauvinistische bezeichnet habe. Die Folgen dieser Rich
tung können so bedenklich für die Zukunft sein, als sie an sich erfreulich 
für die Gegenwart sind. Jetzt erschalle bereits das Schlagwort: „Keine 
Abmachung mit der Pforte; wir haben sie besiegt, wir können ihr gegen
über keine Verpflichtung mehr annehmen!“ — Diese Erscheinung erheische 
in der That, daß die volle Einigung in den Regierungskreisen aufrecht er
halten werde, und daß sie sich bemühen, die Harmonie der Auffassungen 
herzustellen. Es gilt vor Allem, mit klarer Erkenntniss zwischen den ein
zuschlagenden Wegen zu wählen. Der eine dieser Wege, welchen die Re
gierung bis jetzt eingeschlagen und der auf das Terrain der Feststellungen 
des Berlin'er Vertrages leite. Er gestatte, nicht über diesen Vertrag hin
auszugreifen, nicht unter demselben zu bleiben.
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Der andere Weg gehe von der Berufung auf das Recht der Erwerbung 
durch das vergossene Blut aus, er führe zur Verwerfung der Verständi
gung mit der Pforte und zur positiven Annexion. Gerade dieses letzteren 
Standpunktes habe sich die öffentliche Meinung jetzt theilweise bemäch
tiget. Die Agitation einer gewissen Richtung rufe unter dem plausibilen 
Vorwände, daß die Diplomatie nichts geleistet, die militärische Kraft des 
Staates Alles erreicht, nach dem Kriege, oder erklärt ihn wenigstens in 
Sicht. Mehr als je trete damit die Notwendigkeit in den Vordergrund, die 
Consequenzen der einen politischen Richtung, wie der andern, genau und 
scharf in‘s Auge zu fassen.

Es sei nicht undenkbar, von dem bisher befolgten Wege auf den an
deren überzugehen, und damit das Terrain der einfachen Annexion zu be
treten. Dann handle es sich lediglich um die Folgen und zwar I-tens auf 
dem Gebiete der inneren und 2-tens auf der auswärtigen Politik.

In ersterer Beziehung wäre das Ergebniss nothwendig Folgendes. Ent
weder beide Reichshälften acceptiren den Gedanken der Annexion und 
wenn dann die patriotischen Regungen in Folge der nicht zu umgehenden 
Geldfrage sich einigermaßen gedämpft haben würden, würde es heißen, 
wir wollen die Annexion an die östliche Reichshälfte nicht, oder, wir wol
len sie nicht an die westliche. Oder beide Hälften wollen sie für sich. 
Dann ensteht eine neue Ausgleichsfrage. Und unmittelbar an diese müßte 
sich die Quotenfrage anschließen. Wie sollte beispielweise die Quote von 
30 und von 70% festgestellt werden, ehe man festgestellt, welchem Theile 
der Erwerb zufallen, und an welchen damit die Nothwendigkeit der Rück
erstattung der auf gewendeten Kosten fallen würde? Und wie, wenn gerade 
diejenige Reichshälfte Eigenthümerin der betreffenden Provinzen werden 
würde, welche nur die geringere Quote für die Kosten der Annexion 
gezahlt hatte? Endlich würde ein schroffer Gegensatz zwischen jenen Ten
denzen hervortreten, die man mit kurzen Worten als deutsch-ungarische, und 
jenen, die man als slavische bezeichnen darf. Wenn nicht in den ersten acht 
Tagen, so gewiß in kurzer Frist. Letztere Tendenzen seien auf die Vernich
tung des mohammedanischen Elementes gerichtet und die Richtung, die 
jetzt den modus vivendi zum Schutze dieses Elementes perhorrescire, und 
von der kurzsichtigen Politik auch der Gegner unterstützt werde, würde 
deutlich genug in dem Organismus der Administration und in allen That- 
sachen der Verwaltung hervortreten.

Auf das Gebiet der auswärtigen Fragen übergehend, bezeichnet der Mi
nister des Aeußern als das erste Ergebniß eines Verlassens der durch 
den Berliner Vertrag geschaffenen Grundlagen der österreichisch-ungari
schen Action, die einhellige Constatirung der Thatsache, daß Österreich- 
Ungarn die Initiative ergriffen und das Beispiel gegeben habe, den Ver
trag nicht so, wie er durch den Ausspruch der europäischen Mächte fest
gestellt worden, zur Ausführung gelangen zu lassen. Es sei unwürdig zu 
behaupten, daß der Widerstand der Türkei Österreich-Ungarn ein Recht 
dazu gegeben. Denn ein officieller Widerstand lasse sich trotz mancher 
Zweideutigkeit und Doppelzüngigkeit in der Haltung der Pforte nicht be
weisen. Allein wäre es selbst zu beweisen, so könnten wir nicht hindern, 
daß auch Rußland die Consequenzen unserer Lossagung vom Vertrage zöge. 
Es würde sich einerseits an denselben nicht gebunden erachten und sich 
weigern, Bulgarien in 9 Monaten zu verlassen. Dann aber hätten wir selbst 
die ungünstige Situation, wie sie für Rußhand in Berlin geschaffen worden, 
in eine durchaus günstige umgewandelt und den Frieden von Berlin in den 
Frieden von San Stefano zurückrevidirt.

Man müsse sich gegenwärtig halten, was in Berlin geschehen. Sicher
lich sei es nicht leicht gewesen, ein Mandat zu erlangen, zu welchem Eng
land den Antrag gestellt, welchen dann Deutschland lebhaft unterstützt, dem 
Rußland nicht zu widersprechen vermocht hat, der als eine europäische



313

Polizeimaßregel die Billigung Frankreichs fapd, und den Italien über sich 
ergehen ließ. Es wäre vielleicht einfacher gewesen, den Antrag durch 
Deutschland stellen zu lassen, dann aber wäre man leicht der Mißdeutung 
ausgesetzt gewesen, als ob man die betreffenden Provinzen gewissermaßen 
als Geschenk aus der Hand des mächtigen Nachbarstaates empfangen hätte, 
Rußland hätte dies bei weitem vorgezogen und nichts hat es peinlicher 
überrascht und selbst consternirt, als die Initiative Englands. Das Mandat 
sei daher ein sehr wertvolles Ergebniß des Congresses und es aufgeben, 
hieße einfach, die Sympathien Englands verscherzen, dagegen Rußlands 
Stellung rehabilitiren. Rußland, das vertragsmäßig gehalten sei, Bulgarien 
zu räumen, habe durch einen großen Krieg, durch schwere Anstrengungen 
und Opfer nichts erreicht. Wir dagegen, sind in der Lage, ohne Krieg, ohne 
Opfer, unsere Zwecke zu erfüllen. Diese Situation wäre jedenfalls gründ
lich verdorben. Aber noch eine Möglichkeit dürfe man nicht aus dem Auge 
lassen. Es sei denkbar, daß der Sultan nicht nachgeben, und daß der Krieg 
mit der Türkei die Folge davon sein werde. Wir würden allerdings als 
Sieger aus dem Streite hervorgehen. Aber wahrscheinlich nicht als die ein
zigen Sieger. Es würde das eintreten, was die öffentliche Meinung in beiden 
Reichshälften immer perhorrescirt hat: die Parallel-Action mit Rußland. 
Und zwar die Parallel-Action ohne jeden Vortheil, post factum und gegen 
den Berliner Vertrag.

Was — so fährt Minister des Aeußern Graf Andrássy fort, — würde 
geschehen, wenn wir heute den Gedanken einer Vereinbarung mit der Pforte 
zurückweisen? Die Türkei würde sich an die Mächte wenden, und sagen, 
daß Österreich das Terrain des Berliner Vertrages verlassen habe und zur 
Annexion geschritten sei. Nothwendiger Weise müßten daher die Grund
sätze, die der Berliner Vertrag für die Territorial-Abtretungen aufgestellt, 
auch Österreich-Ungarn gegenüber zur Stellung gebacht werden.

Die Folgen davon wären: 1 . Wir wären genöthigt einen aliquoten Theil 
der türkischen Staatsschuld zu übernehmen.

2 , Ein großer Theil des Grundbesitzes in Bosnien ist Krongut. Bezüg
lich des Krongutes müßten die Eigenthumsrechte der Pforte eufrecht erhal
ten bleiben. Der Berliner Vertrag hat dasselbe in Bulgarien statuirt und Eng
land hat es für Cypern angenommen.

3. Derselbe Grundsatz müßte bezüglich des sehr ausgedehnten Moschee
guts des Vakuf adoptirt werden. Wir würden schließlich den bosnischen 
Knochen ohne Fleisch erhalten.

Diese Gründe seien nicht die einzigen, aber für sich schon völlig aus
reichend, um den Gedanken der Annexion auszuschließen.

Die Occupation und Administration dagegen genüge allen wesentlichen 
Zwecken. Sie gestatte Serbien und Montenegro zur Durchführung der Ver
tragsbestimmungen zu zwingen, sie gewähre Östereich-Ungarn die Bedin
gungen seiner Machtstellung und die Bethätigung seiner Autorität, sie er
mögliche die Wahrung der ökonomischen Interessen und den Abschluß der 
Hadelsverträge.

Endlich beseitige, — fügt Minister des Aeußern Graf Andrássy, zurück
greifend auf die inneren Fragen hinzu, — die bloße Occupation die staats
rechtlichen Schwierigkeiten. Bei der Annexion bilde die Quoten-Frage ein 
unüberwindliches Hinderniss. Die Occupation lasse die Quotenfrage unbe
rührt. Die Competenz der Vertretunkskörper schaffe dann keine Zweifel. 
Unbestreitbar sei die Occupation eine gemeinsame Angelegenheit, wie sie es 
überall sein würde, und der competente Vertretungskörper sei die Delegation.

Minister des Aeußern Graf Andrássy wirft sodann einen Rückblick auf 
die Stimmung seit dem Abschlüsse des Berliner Vertrages. Die englischen 
Bevollmächtigten seien bei ihrer Rückkehr mit Jubel begrüßt worden. Die 
österr.-ungarischen mit einer Gattung Katzenmusik, Das habe seine sehr
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gute Seite, denn sonst hätte sich das ganze Odium der Vereitlung der rus
sischen Ansprüche auf Österreich-Ungarn abgelagert.

In Rußland sage man nicht mit Unrecht: England sei weit, es könne 
nicht schaden. Österreich-Ungarn sei der nächste Nachbar. Nichtsdestoweni
ger sei die öffentliche Meinung Europa's einmüthig in der Annahme: ent
scheidend sei die Haltung Englands gewesen.

Was aber hat England gethan? Es hat mit großen Kosten ungefähr 7000 
Mann aus Indien gezogen und in Cypern gelandet, eine Truppenzahl mit 
welcher wir uns nicht getraut hätten von Metkovich nach Feinitza zu gehen. 
Die Demonstration ist geglückt, die englische Politik hat ihre Erfolge ge
habt durch die europäische Constellationen und durch unsere Unterstützung. 
Allein England ist nicht der berufene Gegner des Slavismus. Es hat keine 
Interessen in dieser Richtung, nirgends Unterthanen von homogener Natio
nalität. Jeden Augenblick kann also die öffentliche Meinung in Rußland 
ihren eigentlichen Gegner erkennen und es kann sich die Ablagerung des 
ganzen Hasses auf Österreich-Ungarn vollziehen. Sprecher habe die positive 
Überzeugung gehabt und dieser seinen Ausdruck gegeben, daß England nie
mals Krieg führen wollte. Wenn es diese in den Momenten der äußersten 
Krise nicht gethan, wo es sich unserer Unterstützung versichert halten konnte» 
wo wir die Frage einer Abmachung wegen der Garantie einer Anleihe u. s. f. 
aufgeworfen hatten, so werde es sich jetzt noch weniger dazu entschließen, 
wo seine Interessen gewahrt seien und Lord Beaconsfield seine Lorbeer
kränze eingeerntet habe.

Dennoch sei England Verpflichtungen eingegangen, die Österreich-Un
garn nicht übernommen habe. Da es die Unmöglichkeit eingesehen, ein eu
ropäisches Mandat für Cypern zu erlangen, so habe es den Weg der directen 
Verständigung mit der Türkei gewählt. Aber es sei genöthigt gewesen, den 
Preis einer Defensiv-Allianz für Cypern zu zahlen. Österreich-Ungarn habe 
keine derartige Verpflichtung und kein österr,-ungarischer Minister die 
Verantwortung übernommen, das morsche türkische Staatsgebäude zu stü
tzen und Blut und Gut der Monarchie für einen möglichen Kampf einzu
setzen. Österreich-Ungarn habe den Artikel 25 des Berliner Vertrages ohne 
jede Bedingung durchgesetzt. England seinen Anspruch auf Cypern nur 
gegen das Onus jener Allianz. Dennoch sei die öffentliche Anerkennung 
glücklicherweise nur für die Resultate der englischen Politik. Die öster
reich-ungarische Monarchie könne sich mit der Thatsache begnügen, daß 
Rußland zur Räumung Bulgariens in 9 Monaten genöthigt, daß der Nimbus 
Rußlands im Oriente gestört sei und dies Alles ohne Krieg und ohne Ver
pflichtung erreicht wurde.

Minister des Aeußern Graf Andrássy verliest sodann die englische Con
cession wegen Cypern, welche sehr weitgehende Zugeständnisse an die 
Pforte erhalte, vom Sultan aber nichtsdestoweniger nur mit einer Clausel 
unterzeichnet worden sei. Ferner den Entwurf einer Abmachung zwischen 
Österreich-Ungarn und der Pforte, über die Details der Occupation nach 
dem Vorschläge des Wiener-Cabinets. Graf Andrássy namentlich commentirt 
die einzelnen Artikel dieser Abmachung und bemerkt bezüglich der Be
stimmung wegen des Gebietes für den Sultan, daß die volle Cultusfreiheit 
in alle Stipulationen des Berliner Vertages aufgenommen worden sei. Die 
Gebetfrage habe mit der Souveränitäts-Frage nichts zu thun, da der Sultan 
zugleich der Khalif der Gläubigen sei und das Gebet für ihn keine andere 
Bedeutung habe, als etwa das Gebet der Katholiken für den Pabst. Fer
ner erörtert Graf Andrássy die Regelung der Frage eines eventuellen Über
schusses der bosnisch-herzegowinischen Revenüen über die Kosten der Ad
ministration, welche Erörterung

Seine Majestät der Kaiser dahin ergänzt, daß die betreffende Bestim
mung der abzuschließenden Convention nur die Bedeutung habe, daß der
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eventuelle Überschuss in diesen Provinzen zur Verwendung gelangen müsse 
und nicht etwa nach Wien oder Pest gebracht werden dürfe. Im Übrigen 
habe man volle Freiheit bezüglich der Verwendung und es könne der Über
schuss beispielweise auch zur Erhaltung der Truppen in jenen Provinzen 
herangezogen werden.

Minister des Aeußern Graf Andrássy berührte sodann den Punkt der 
gemischten Garnisonen im Sandjak von Novibazar, der seines Erachtens keine 
Schwierigkeiten darbiete. Da es sich um die Aufgabe handle, Montenegro 
und Serbien dort auseinanderzuhalten, habe die Pforte ein Interesse daran, 
unsere Truppen in der Enclave zu wissen. Sie werde über dies nach dem 
Prinzipe, daß wer die Maus verschenkt hat, sich wegen des Schweifes des
selben nicht zu disputiren gesonnen ist, nicht hindern, daß die Enclave das 
definitive Schicksal Bosniens und der Herzegowina theile.

Diesen ganzen Complex von Propositionen habe er nun der Pforte mit 
dem Bemerken vorgelegt, daß wenn die Pforte denselben nicht gleich accep- 
tire, er keine Bürgerschaft dafür übernehme, die Propositionen auch später 
noch aufrecht erhalten zu können. Im gleichen Sinne sei auch der k. u. k. 
Botschafter in Consantinopel instruirt worden. Österreich-Ungarn besitze 
also noch freie Hand. Allein es frage sich, ob nicht gerade jetzt angesichts 
der Einnahme von Serajevo eben zu den in Rede stehenden Concessionen 
geschritten werden könnte. Es entspräche dies dem Prinzipe, dem Schlech
ten das Gute nachfolgen zu lassen. Anstoß erregen könne nur Art, V. (die 
Fahnenfrage) und ebenfalls noch Art, VI., die Beamtenfrage, welche viel
leicht gewissen Illusionen, daß nach Bosnien alsbald die Cultur im Frack 
importirt werden würde, eine unwillkommene Enttäuschung bereiten könne.

Seine Majestät der Kaiser gibt der Hoffnung Ausdruck, daß sich eine 
wohlfeilere Administration, als die türkische werde herstellen lassen. Letz
tere wäre, sehr hoch zu stehen gekommen, Punkt 6 falle also nicht ins 
Gewicht.

Minister des Aeußern Graf Andrássy: Es bleibe also der Flaggenpunkt. 
Dem Ministerium des Aeußern lägen Berichte vor, in welchen darauf hin
gewiesen wurde, die Bevölkerung berufe sich darauf, daß die Pforte ver
sprochen habe, die österreich-ungarischen Truppen kämen als Freunde, 
während sie nun durch das Herunterreißen der Sultanflagge den feindli
chen Charakter ihres Einmarsches offen zur Schau trügen. Nach dem Ber
liner Vertrage in welchem die Souveränitätsrechte der Provinzen dem Sultan 
reservirt würden, sei das Recht auf die Fahne an sich schwer zu bestreiten. 
Ein weiteres Moment endlich sei, daß die Verweigerung der Fahne ein Agi
tationsmittel bilden werde, das mit ihrer Gestattung ganz wegfallen werde. 
Was die Hissung der türkischen Fahne auf den Minarets in der Art anbe
lange, wie sie bisher üblich gewesen, so sei dieselbe im Wesentlichen nur 
ein religiöses Zeichen, wie das Glockenläuten. Redner gestehe indess in 
dieser Frage nicht ganz entschlossen zu sein.

Seine Majestät der Kaiser hebt hervor, daß es angezeigt erscheine, auf 
die Gefühle der Bevölkerung und der Armee Rücksicht zu nehmen.

Minister des Aeußern Graf Andrássy räumt bereitwillig ein, daß es 
schwer sein werde, ein sehr berechtigtes Gefühl der Bevölkerung und der 
Armee mit der in Rede stehenden Maßregel zu versöhnen. Die öffentliche 
Meinung sei entschieden gegen die Fahne. Auf der andern Seite stehe das 
Zögern der Pforte selbst diesen Propositionen gegenüber, Graf Zichy tele- 
grafire, daß sich nun das Ministerconseil schon drei Tage mit der Berathung 
der Abmachung befasse. Vielleicht könne mit der Modalität geholfen werden, 
daß der Pforte würde, man nehme Anstand die Fahnenbestimmung in die 
Stipulationen einzuschalten, man werde aber später, wenn sich die Aufre
gung gelegt, die Aufpflanzung der Fahnen practisch gestatten oder später 
die öffentlichen Gebäude bezeichnen, an welchen die Fahnen angebracht 
werden dürfen. Die Pforte habe noch weitergehende Verlangen, Sie wün-
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sehe den provisorischen Charakter der Occupation in der Abmachung con
statât zu sehen. Das werde zurückwiesen werden. Allein es sei doch zu 
überlegen, ob man durch die Haltung in der Fahnenfrage die Verhältnisse 
auf die Spitze treiben und möglicherweise einen Conflict heraufbeschwören 
solle, der militärisch zwar zu bewältigen, politisch aber die gefährlichsten 
Consequenzen in sich tragen würde. Er müsse also die Frage, ob die Fahnen
forderung der Pforte ganz zurückzuweisen, oder ihre Schlichtung vielleicht 
im Sinne der obigen Modalität zu versuchen sei, ernster Erwägung aniieim- 
stellen.

Ministerpräsident Fürst Auersperg führt aus, daß er es in hohem Grade 
begreiflich finde, wenn der Minister des Aeußern gewillt sei, das ihm von 
den europäischen Mächten übertragene Mandat durchzuführen und dieses 
Ziel durch abzuschließende Stipulationen zu erreichen. Seit einigen Tagen 
sei die Stimmung der Presse gegen eine Concession in der Fahnenfrage. Die 
Stimmung der Presse sei aber Nebensache. Sie sei jetzt patriotisch, aber 
sie folge mit ihrem Patriotismus nur gezwungen den Patriotismus der Be
völkerung. Aber er könne nicht leugnen, daß sich ihm, so sehr er, wie ge
sagt, die Bereitwilligkeit des Ministers des Aeußern zum Abschlüsse einer 
Abmachung mit der Türkei begreife, zwei Fragen in dieser Richtung auf
drängen,: die Frage des Wann und die Frage des Wie. In ersterer Beziehung 
wäre vielleicht mit der Abmachung einige Zeit vorübergehen zu lassen, bis 
sich die Aufregung gelegt, die jetzt gerade in den besten patriotischesten 
und durch und durch österreichischen Kreisen herrsche. In erster Linie 
fühle so die Armee, aber auch alles was durch die tausend Fäden, wie sie 
die allgemeine Wehrpflicht geschaffen, mit der Armee Zusammenhänge.

Weise aber die Frage des „Wenn“ auf Wünschenswerthe einer Verzö
gerung hin, so leite die Frage des „Wie* auf den Fahnenpunkt überhaupt. 
Auch dieses speziellen Punktes habe sich nicht die Presse, denn das sei 
nicht zu überschätzen, sondern die öffentliche Meinung bemächtigt. Es müsse 
warnend gefragt werden, ob es nicht besser wäre den Punkt aus den Stipu
lationen ganz auszulassen, weil tausende und gerade die besten Elemente in 
ihren Gefühlen dadurch peinlich verletzt würden. Der Vergleich mit Cypren 
sei nicht zulässig. England habe die Besetzung in friedlichem Wege voll
zogen, wir mit Opfern an Blut. Die Stimmung, auf welche der Minister des 
Aeußern hingewiesen, erkläre sich dadurch, daß man sich gesagt, alle Mächte 
hätten vom Congresse den Frieden heimgetragen.

Zum erstenmale seit Sadowa durchwehe Radetzkyscher Geist wiederum 
die Reihen der Armee — das dürfe nicht unberücksichtigt bleiben. Die Ge
fahr sei nicht ausgeschlossen, daß eine türkische Fahne dort aufgezogen, 
wo sich öst.-ung. Truppen befänden, insultirt werden könnte. Er begreife 
den Stadpunkt den Ministers des Aeussern, allein der Fahnenpunkt sei der 
allerwichtigste, weil durch die Aufnahme desselben einer Bewegung Halt 
geboten werden könnte, die sich über alles Erwarten hinaus in patriotischer 
Richtung entfaltet hat.

Seine Majestät der Kaiser erklärt dies als ein Resultat des Wehrge
setztes, welches den lebendigsten Zusammenhang zwischen dem Volke und 
der Armee begründet habe, so daß man jetzt wirklich von einem Volke in 
Waffen sprechen könne. Es sei in hohem Grade bezeichnend, daß das Regi
ment Hess ausmarschirt sei, ohne daß ein Mann beim Auszuge gefehlt habe.

Minister des Aeußern Graf Andrässy will sich nicht prinzipiell gegen 
die Verzögerung aussprechen. Er persönlich habe keine Ziele, Wenn aber 
die Pforte die Abmachung wegen der Fahnenfrage zurückweise, was dann? 
Sie sei in der Lage in der Landzunge ernste Schwierigkeiten zu bereiten, 
selbst die Möglichkeit einer Combination mit Rußland sei nicht ausgeschlos
sen. Das schließe schwerere Consequenzen nach sich, als die Nichtberück
sichtigung der öffentlichen Meinung. Die Frage sei, ob man mit letzterer 
zu gehen habe, auch wenn Complicationen ernster Natur daraus entstehen.
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Solle man die Annexion aussprechen? Das würde alle errungenen Vortheile 
illusorisch machen, alle Erfolge in Frage stellen. Die Souveränitätsrechte 
seien anerkannt, könne die Consequenz dieser Anerkennung, die Fahnenfrage 
dem gegenüber noch so wichtig erscheinen? Und werde der patriotische Enthu
siasmus auch noch Stich halten, wenn einmal die Geldfrage an die Reihe 
kommt? Österreich besitze ein gutes, vortreffliches Volk, aber schwerlich 
könne ein gleiches Lob allen seinen Deputirten und Parteiführern nach
gerühmt werden. Für den Augenblick habe sich die öffentliche Meinung 
von ihnen emancipirt, aber es sei abzuwarten, ob dies auch so bleiben werde. 
Namentlich dann, wenn sich die Action Österreich-Ungarns als eine Coope
ration mit Rußland entpuppen würde. Und ebenso wäre eine Wendung mit 
Sicherheit zu erwarten, wenn ein Guerillaskrieg in den zu occupierenden 
Provinzen die Consequenz des Nichtabschlusses der Abmachung sein würde. 
Endlich sei Rußland jeder Vorwand zu benehmen, die Räumung Bulgariens 
zu verzögern.

Ministerpräsident von Tisza will nur ganz concret auf das Thema, 
der Erörterung beschränken. Er persönlich erblicke weder Anlass noch 
Möglichkeit von den Grundsätzen des Berliner Vertrages abzuweichen und 
zwar aus den Gründen, welche Graf Andrässy entwickelt habe. Allein auch 
abgesehen von seiner Persönlichkeit wäre in Ungarn eine derartige Politik 
überhaupt nicht möglich. Seines Erachtens sei daher an den Conferenzbe- 
schlüssen festzuhalten und die Abmachung mit der Pforte so rasch als 
möglich abzuschließen. Was die Fahnenfrage anbelangt, so sei das betref
fende Zugeständniss ein logisches Ergebniss der Reservirung der Souveräni
täts-Rechte des Sultans und im vollem Einklänge mit der öffentlichen Mei
nung Ungarns. Jedenfalls werde die eminente Mehrheit auch der Regierungs
partei es nicht gerechtfertigt finden, wenn der Abschluss der Abmachung 
an diesem Punkte scheitern würde. Die vom Grafen Andrässy als Aus
hilfsmittel angeregte Modalität eines eventuellen Hinausschiebens der defi
nitiven Feststellung der Frage könne er von diesem Standpunkte, selbst 
abgesehen von dem Umstande, daß dies Aushilfsmittel eine neue Vereinba
rung mit der Pforte notwendig machen würde, daher ebenfalls nicht billi
gen. Es empfehle sich rasch mit der Türkei in’s Reine zu kommen. Fürst 
Auersperg habe auf die Stimmung der Bevölkerung hisgewiesen. Jetzt herr
sche allerdings eine an Chauvinismus grenzende Begeisterung, komme aber 
die Abmachung mit der Türkei nicht zu Stande, entstehe ein Guerillaskrieg, 
nehme die Dauer der der Mobilisirung größere Dimensionen an, dann werde 
im Handumdrehen eine Wendung eintreten. Jedenfalls sei auch die öffent
liche Meinung Ungarns zu berücksichtigen. Noch sei der Krieg, trotz die 
Siege, nicht zu Ende und die Vereinbarung deshalb nothwendig. Er fasse 
also seine Ansicht dahin zusammen, daß die Übereinkunft sobald als mög
lich abgeschlossen und daß in Betreff des Fahnenpunktes zwar eine Form 
gesucht werde, welche den Gefühlen der Bevölkerung und der Armee Rech
nung trägt, daß aber das Zustandekommen der Abmachung dadurch weder 
gefährdet noch in die Länge gezogen werden möge.

Minister des Aeußern Graf Andrässy verweiset nochmals auf den ent
scheidenden Punkt, daß nichts geschehen dürfe, was Rußland das Verblei
ben in Bulgarien ermöglicht. Das Argument, daß Österreich-Ungarn jene 
Provinzen annectiren könne, weil es die Pforte besiegt habe, sei wenig wür
dig, ja es müsse als eckelhaft bezeichnet werden, denn es besage soviel, 
als, daß man die Türkei in die Lage gebracht habe, ihr Land nicht vertheidi- 
gen zu können und daß man gleichzeitig die Consequenzen der Nichtverthei- 
digung ziehe. Nur die eine Alternative der früher von ihm geschilderten poli
tischen Richtungen entspreche ganz der Sachlage. Dann stelle man sich auf 
den Boden des Berliner Vertrages und könne offen sagen, wir occupiren und 
administriren jene Provinzen. Werde die Frage aufgeworfen, wann die Occu-
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pátion auf hören werde, so sei die Antwort eine überaus einfache: dann wenn 
ihre Zwecke erfüllt sind.

Die Zwecke wurzeln nicht in der Ländergier Seiner Majestät und nicht 
in der Begehrlichkeit Seiner Majestät. Sie beziehen sich vielmehr auf die 
Sicherstellung Dalmatiens und Croatiens gegen die Gefahren aus Bosnien, 
und der Herzegowina und auf die Durchführung von Reformen in den letzt
genannten Provinzen. Das was nothwendig war, war die Erlangung eines 
europäischen Mandates ohne Termin. Das Ende der Occupation liegt in der 
Erreichung ihrer Zwecke. Wenn wir selbst erklären, daß Croatien und Dal
matien sichergestellt seien, daß die Reformen zur Verbesserung des Loses 
der Bevölkerung in Bosnien und der Herzegovina durchgeführt, alle wirt
schaftlichen Consequenzen aus diesem Verhältnisse durch die Handelsver
träge etc., für uns gezogen seien, — wenn wir dies Alles thun und die 
Pforte Bürgschaften dafür bietet, daß sie diese Provinzen nach ihrer Über
nahme nicht wieder deteriorirt, dann, d. h. niemals könne von dem Ende 
der Occupation die Rede sein. Das sei, offene, klare, rechtschaffene, auf 
dem internationalen Rechtsboden stehende, Politik. Diesen Standpunkt kenne 
die ganze Welt und die Pforte selbst, und es handle sich nur die Form, ihr 
denselben auch äusserlich begreiflich zu machen.

Seine Majestät der Kaiser constatirt gleichfalls, daß diese Ziele den 
europäischen Mächten bekannt seien und daß sich auch die Pforte bezüg
lich des definitiven Schicksals der occupirten Provinzen keiner Täuschung 
hingebe.

Ministerpräsident Fürst Auersperg theilt die Überzeugung, daß der Sul
tan Bosnien und die Herzegowina niemals wieder zurückerhalten werde. 
Eben deßhalb werfe er die Frage auf, ob die Gefühle nicht Schonung 
bedürfen, welche die türkische Fahne in diesen Ländern nicht wollen. 
Seine Pflicht sei es, auf die Stimmung hinzuweisen. Der Kriegsminister 
werde vom Standpunkte der Armee sich wahrscheinlich zu einem gleichen 
Hinweise veranlaßt sehen.

Minister des Aeußern Graf Andrássy wünscht ein klares Votum gerade 
darüber, ob man es darauf ankommen lassen wolle und die Verantwortung 
dafür übernehme, die ganze Frage an dem Fahnenpunkt scheitern zu 
lassen.

Vor der Einnahme Serajevos sei eine derartige Concession schwerer 
gewesen als jetzt. Man erlaubt, man läßt die Fahne zu, um ein politisches 
Agitationsmittel auszuschließen. Für ihn liege die Frage lediglich so, ob 
er, wenn er aus den Verhandlungen die Überzeugung schöpfe, daß die 
Türkei in dieser Frage sich nicht zur Nachgiebigkeit entschließe, seiner
seits das Zugeständniss machen könne.

Reichskriegsminister Graf Bylandt erklärt sich mit der Stipulation, 
die auf dem Boden des Berliner Vertrages stehe und ganz zweckmäßig 
sei, im Prinzipe einverstanden. Aber es sei noch bedenklich, im Fahnen
punkte die Gefühle der Armee zu verletzen. Die Armee werde gehorchen, 
werde thun, was man ihr befiehlt, aber der moralische Eindruck werde 
ein starker sein. Es würde schwer ergehen, in einem Gebäude, in welchem 
sich die k. k. Truppen befinden und von welchem die kaiserliche Fahne 
wehe, auch die türkische Fahne aufzupflanzen. Wo sich eine österreich
ische Garnison befinde, sei daher die Fahne auszuschließen, etwas anderes 
sei, wo sie lediglich als religiöses Symbol zur Verwendung gelange. Auch 
in dem Sandjak von Novibazar, wo sich gemischte Garnisonen befinden 
werden, und wo an einem Orte die halbe Kaserne vielleicht österreich
ische Truppen, die andere Hälfte türkische beherbergen wird, sei die dop
pelte Fahne zulässig.

Minister des Aeußern Graf Andrássy betrachtet es als selbstverständ
lich, daß in den Gebäuden, in welchen sich österr.-ungar. Truppen befinden, 
keine andere Fahne angebracht werden könne. Er denke hauptsächlich an
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die Grenzen. Vor allem aber müsse der ganze Berliner Vertrag zur Durch
führung gebracht sein und Russland keine Handhabe zu einem längeren 
Verbleiben in Bulgarien dargeboten werden.

Seine Majestät der Kaiser macht darauf aufmerksam, daß, was Ös
terreich-Ungarn anbelangte, die ganze Fahnenfrage nach vollzogener Occu
pation fast gegenstandslos sein werde. Es sei nicht üblich und wäre auch 
zu kostspielig, die Fahne fortwährend wehen zu lassen. Nur bezüglich der 
Festungen bestünden derartige Vorschriften.

Minister des Aeußern Graf Andrdssy greift nochmals auf die Berliner 
Vorgänge zurück. Monatelang vor dem Congresse sei der Pforte der 
Standpunkt Österreich-Ungarn's offen dargelegt worden. Mehr als einmal 
habe sie sich dafür empfänglich gezeigt. Im letzten Momente, als der An
trag auf die Übertragung des Mandates gestellt werden sollte, habe Kara- 
theodory eröffnet, daß er die Instruction erhalten habe, gegen diesen An
trag zu protestieren. Er — der Redner — habe dem türkischen Congress- 
bevollmächtigten gesagt, nun stehe er vor dem Graben, er werde springen. 
Die Anfrage Lord Salisbury's, ob er trotz des in Aussicht gestellten Pro
testes mit dem Anträge vorwärtsgehen solle, habe Redner dahin beant
wortet: mehr als je. Das Ergebniß war ein einstimmiger Beschluß des 
Congresses mit Ausnahme der Türkei, die sich ihr definitives Votum mit 
der Motivirung vorbehielt, die Türkei werde selbst für die Pacification 
jener Provinzen sorgen können. Die österr.-ungarischen Congressbevoll- 
mächtigten hätten hierauf erklärt, die Durchführung des europäischen 
Mandates nicht von den Illusionen der Pforte abhängig machen zu kön
nen, und letzterer sei das Protokoll zur Unterzeichnung offen gelassen 
worden. Nachträglich sei den türkischen Bevollmächtigten die Ermächti
gung zum Anschlüße an das Protokoll unter dem Vorbehalte zugegangen, 
daß eine vorhergängige Verständigung zwischen Österreich-Ungarn und 
der Pforte herbeizuführen sei. Am letzten Tage, unmittelbar vor der Unter
zeichnung des Berliner Vertrages seien neue Schwierigkeiten eingetreten. 
Die türkischen Bevollmächtigten hätten erklärt, dem ganzen Vertrage die 
Signirung verweigern zu müssen, wenn nicht ein vorläufiges Abkommen 
zwischen ihnen und Österreich-Ungarn mit der ausdrücklichen Anerken
nung der Souveränitätsrechte des Sultans auf die zu occupirenden Gebiete 
zu Stande käme. Mittlerweile habe sich die Situation auf dem Congresse 
verschoben.

Das Arrangement wegen Cypern sei bekannt geworden und habe 
zahlreiche missstimmungen, namentlich bei den französischen Bevollmäch
tigten hervorgerufen. Das Gesamtresultat des Congresses habe in Frage 
gestanden. Unter diesen Umständen und um die Gefahr eines Scheiterns 
der Congressverhandlungen auszuschließen, habe er — Redner — sich 
tereit erklärt, zu der von der Türkei verlangten Abmachung die Hand 
zu bieten. Die zu weit gehende Redaction der türkischen Bevollmächtigten, 
welche die Occupation der vorausgehenden Verständigung unterordnen 
und sie von letzterer abhängig machen wollten, sei indess zurückgewiesen 
worden. Der Reserve der Souveränitätsrechte wurde mit der Wendung 
entsprochen, dass die Thatsache der Occupation den Rechten des Sultans 
keinen Abbruch thue und fernen festgestellt, daß die in Aussicht genom
mene Abmachung sich nur auf die Details der Occupation zu erstrecken 
und unmittelbar nach dem Congress zu vollziehen haben werde. Durch 
die letzterwähnte Clausei wurde Österreich-Ungarn freie Hand für den 
Fall gesichert, als das Abkommen nicht thatsächlich im unmittelbaren An
schlüsse an den Congress zu Stande kommen sollte.

Minister den Aeußern Graf Andrássy verliest hierauf den Text der 
geheimen Stipulationen vom 13. Juli d. J., welche auf Befehl sr Majes
tät auch fernerhin noch geheim zu halten sind.

Seine Majestät der Kaiser betont, daß die Fahnenfrage mit der An
nexions- und Souveränitätsfrage nichts zu thun habe. Wohl aber sei sie
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eine Gefühlfrage. Es sei nicht zu übersehen, daß die Occupation an sich, 
ganz entschieden unpopulär sei. Wenn jetzt trotzdem ein so erfreulicher 
patriotischer Aufschwung zu constatiren sei, so beruhe dies darauf, daß 
sich die Bevölkerung Eins fühle mit der Armee, es sei eine Folge des
Wehrgesetzes und der allgemeinen Wehrpflicht. Das aber verdiene 
Berücksichtigung und mahne zur Vorsicht bezüglich der betreffenden Be
stimmung.

Reichsfinanzminister Freiherr v. Hofmann regt die Frage an, ob es
nicht für den äussersten Fall und wenn es nicht eben gelingen sollte, den
Fahnenpunkt ganz zu beseitigen, räthlich erscheine, denselben einem ge
heimen Artikel der Abmachung einzuverleiben. Das Prinzip könne ausge
sprochen werden, aber das Detail noch einer genaueren Feststellung Vor
behalten bleiben.

Reichskriegsminister Graf Bylandt wendet ein, daß sich ein Unge- 
ständniß bezüglich der Fahnen wohl nicht lange der Öffentlichkeit ent
ziehen könne.

Minister des Aeußern Graf Andrássy, daß die Pforte auf die Veröffent
lichung Alles dessen, was sich auf die Reservatrechte des Sultans in Be
treff der Landessouveränität beziehe, eben wegen ihrer öffentlichen Mei
nung besonders Gewicht legen werde.

Reichsfinanzminister Freiherr v. Hofmann geht sodann auf eine Schil
derung der öffentlichen Meinung über. Vor wenigen Tagen sei der Sieg 
unserer Truppen und die Einnahme von Serajevo gemeldet worden. Tage 
darauf sei in den Zeitungen — die Umständen weisen auf Falcon — Effendi 
als den Verbreiter der Nachricht hin, — die erste Kunde von den De
tails der in Aussicht genommenen Convention und zwar auf Basis der 
türkischen Propositionen erscheinen. Die öffentliche Meinung hätte sich 
der einen Mittheilung bemächtigt, wie der andern, es sei ihr gleichzeitig 
die Möglichkeit der high spirits wie der Opposition dargeboten gewesen. 
Es sei nicht zu hoffen, daß wenn auch der Fahnenpunkt verschwinde, die 
Opposition alsbald beschwichtigt sein werde. Es werde namentlich der 
Gedanke in den Vordergrund treten, warum man, wenn schon eine Con
vention in Aussicht genommen war, mit dem Einmärsche der Truppen 
nicht bis zu ihrem Abschlüsse gewartet wurde. Da werde es gelten aufzu
klären und die Motive darzulegen.

Reichsfinanzminister Freiherr v. Hofmann berührt sodann die Ergeb
nisse des Berliner Congresses. Es sei die Occupation und Administration 
im Gegensätze zur Annexion beschlossen worden. Fasse man den finan
ziellen Standpunkt in‘s Auge, so hätte die Annexion allerdings die Fra
gen erleichtert und vereinfacht. Dann wären die Domänen und das Mo
scheengut unbedingt zur Verfügung Sr Majestät gewesen und es wäre ge
ringeren Schwierigkeiten unterworfen gewesen, Geld zu bekommen. Denn 
die jetzigen Revenüen Bosniens reichten kaum aus, die Administrations
kosten auch nur für einen Monat zu bestreiten und mit der Geldfrage 
werde auch der Kampf in den Parlamenten beginnen. Auch die Compe- 
tenzfrage bezüglich der letzteren könne — möglicherweise einen weniger 
glatten Verlauf nehmen, als gehofft werde. Seine, des Reichsfinanzministers 
— Anfrage gehe nun dahin, ob es nicht möglich sei, die Convention 
hinauszuschieben und unter dem Hinweis darauf, daß die Occupation so
wohl als die Administration durch den Wiederstand in Bosnien sehr er
schwert worden sei, die Möglichkeit einer Hypothecirung des Vakuf und 
der Domänen zu erlangen.

Anweisungen auf die künftigen Revenüen Bosniens nach der Analogie 
der Reichsschatzscheine des Jahres 1844, welche gleichfalls auf künftige 
Revenüen basirt waren, anzugehen, sei jetzt schon statthaft. Diese An
weisungen in einem minimalen Satze veranschlagt und auf das öffentli
che Gut hypothezirt, könnten nicht allzu schwer angebracht werden und 
sie böten ein Zahlungsmittel dar, das viele Vorzüge vor den Kaime's 
darbieten.
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Minister des Aeußern Graf Andrássy hebt hervor, daß er die Reserven 
des türkischen Conventionsprojectes bezüglich der öfefntlichen Güter be
seitigt habe und verliest die einschlägigen ursprünglichen Propositionen 
der Pforte.

Seine Majestät der Kaiser billigt den vom Reichsfinanzminister ent
wickelten Gedanken, den Vakuf zu Hypothecirung, der sich als nothwen- 
dig herauszustellenden Finanzoperationen, heranzuziehen.

Ministerpräsident von Tisza erklärt sich gleichfalls einverstanden, 
wünscht aber nicht, daß irgend eine derartige Bestimmung in die Stipulatio
nen aufgenommen werde, was den Abschluß der letzteren nur verzögen würde, 
Dagegen seien jedenfalls mit den Regierungen beider Reichshälften das Ein- 
verständniss nehmen zur Beschlussfassung zu pflegen.

Reichsfinanzminister Freiherr von Hoffmann erklärt, daß er die Frage 
desshalb in Gegenwart der beiden Ministerpräsidenten zur Erörterung 
gebracht habe,

Ministerpräsident von Tisza fasst dann nochmals seine Ansichten über 
die Abmachung zusammen. Er würdige die Gefühle, auf welche man sich 
berufen, und könne nur wünschen, daß denselben Rechnung getragen 
werde. Allein er glaube nicht, das wegen dieser Gefühle allein das Zu
standegekommen der Abmachung prinzipiell und bezüglich des raschen Ab
schlusses aufs Spiel gesetzt werden sollte. Jedenfalls seien auch die Ge
fühle der öffentlichen Meinung zu berücksichtigen, um die Frage in con- 
stitutioneller Weise ihrer Lösung entgegenzuführen.

Minister des Aeußern Graf Andrássy glaubt nach seinen Informationen 
surrection nicht chronisch werden zu lassen und an die moralischen Rück
wirkungen, welche der Abschluss einer Convention mit der Pforte auf das 
mohammedanische Element, das sich an dem Aufstande betheiligt, aus
üben müsse.

Seine Majestät der Kaiser hebt hervor, daß man sich in dieser Rich
tung nicht allzu viel versprechen dürfe, weil die Pforte jeder Autorität in 
Bosnien entbehrt,

Ministerpräsident von Tisza lenkt die Aufmerksamkeit auf die serbi
schen Agitationen, denen eine große Mitschuld an den Ereignissen in Bos
nien imputirt werden müsse.

Minister des Aeußern Graf Andrássy glaubt nach seinen Informationen 
das Gegentheil annehmen zu dürfen. Fürst Wrede berichte in diesem Sinne. 
Fürst Milan habe bei Gelegenheit seiner Unabhängigkeitserklärung Dank
schreiben an Seine Majestät und an den Minister des Aeußern gerichtet. 
Die Stellung der serbischen Regierung sei eine correcte und die Betheili
gung Einzelner sei in ihrer Bedeutung nicht allzu hoch zu veranschlagen,

Seine Majestät der Kaiser constatirt, daß keiner der militärischen Com- 
mandanten über die Haltung Serbiens und eine Unterstützung des Auf
standes von diese Richtung der öffentlichen Meinung gegen Serbien sei 
der Ausfluss eines gewissen Chauvinismus und es sei sehr zu wünschen, 
daß diesem Ton, par force mit Serbien anzubinden, eine gewisse mäßigende 
Einwirkung entgegengesetzt werde.

Nachdem Seine Majestät der Kaiser hierauf nochmals auf die Noth- 
wendigkeit einer möglichst vorsichtigen Behandlung der Fahnenfrage hin
gewiesen, geruht Allerhöchstderselbe die Sitzung aufzuheben.“

(A. 231.) Wien, 1878. szeptember 17. — Wien, 17. September 1878. — 
Jelzés. Nummer: R. M. R. Z. 218. — Német eredeti. Deutsches Original. 
— Bosznia megszállásának költségei. — Beistellung der Geldmittel zur Oc
cupation Bosniens von Ende Oktober 1878 an.

„Finanzminister von Széli hält seine Situation für noch peinlicher und 
das, was er sagen muß, für noch trauriger als das soeben Vernommene. 
Nicht nur, daß die ungarischen Finanzen überhaupt in einer weniger gün
stigen Lage sind, so ist gerade heuer der schwächere Theil mit einer noch 
größerem Last belastet als der andere Theil, zu deren Bewältigung alle 
H áborús felelősség 21
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Kräfte angespannt werden müssen. Diese Last ist die schwebende Schuld. 
Sprecher hat stets auf sie hingewiesen und erklärt, daß er größeren An
strengungen insolange nicht gewachsen sein könne, bis nicht die jetzigen 
Verpflichtungen erfüllt sind. Mit der größten Anstrengung ist es gelungen, 
den ungarischen Antheil an den 60 Millionen und später an den 22  Mil
lionen aufzubringen, vielleicht kann nach Abstoßung der schwebenden Schuld 
wieder einmal eine größere Last übernommen werden, allein in dem gegen
wärtigen Augenblicke ist die Möglichkeit dazu nicht vorauszusehen.

Sprecher unterläßt es den Kriegsminister zu fragen, ob er einige Mil
lionen mehr oder weniger nachlassen könne, muß aber mit der ganzen Ehr
lichkeit der Überzeugung erklären, daß die Ungar, Regierung außer Stande 
ist, so große Summen zu beschaffen. Ihre Beschaffung wäre nur durch 
Staatsnoten möglich, und das bedeutet den Bankerott.

Diese Lage datirt übrigens nicht von heute, sie ist eine Folge davon, 
daß die Auslagen des J. 1866 noch immer nicht gedeckt sind und in der 
Form von Staatsnoten eine schwebende Schuld von 400 Millionen bilden.

Anleihen zu machen, geht nur bis zu einer gewissen Grenze und diese 
ist schon erreicht, denn das Land könnte eine Erhöhung der Zinsenlast 
jetzt nicht ertragen, die Kraft der ung. Finanzen reichte mit aller An
strengungen aus, die Verbindlichkeiten von 1871 zu erfüllen, und den ungar. 
Kredit zu restauriren. Der erste Theil der Aufgabe ist gelöst, und es ist 
die volle Kraftanstrengung noch für die weitere Durchführung des Program
mes der Consolidirung der schwebenden Schuld erforderlich. Die Kräfte 
sind viel zu erschöpft, um neuen Lasten gewachsen zu sein.

Neue Ressourcen zu schaffen gelingt nicht, und so kommt Sprecher in 
die peinliche Lage erklären zu müssen, daß er außer Stande ist, das ge
forderte Geld zu beschaffen.

Sprecher hat immer davon gewarnt, eine Action zu unternehmen, wel
che uns größere Lasten auferlegen würde. Er hat sich noch mit der Ver
sicherung beruhigen können, daß es sich um 60 oder eigentlich nur 30 
Millionen handle, allein jetzt, wo wir 60 Millionen gegenüberstehen und 
wahrscheinlich noch länger als die erste Hälfte von 1879 mit größerer 
Truppenmacht im Lande werden bleiben müssen, jetzt vermag er nicht an
zugeben, wie wir uns aus dieser Lage ziehen können.

Minister des Aeußern Graf Andrássy hält sich zu dem Verlangen be
rechtigt, daß im Rathe der Krone Klarheit darüber herrsche, ob die bis
herige Politik eine gute oder schlechte war. Im letzteren Falle trifft die 
Verantwortlichkeit den Minister des Aeußern, aber es muß gesagt wer
den, was anders hätte gemacht werden sollen. Kann man das nicht, so 
muß hier klar werden, daß weder den Minister des Aeußern noch sonst 
irgend jemand die Schuld an den Ereignissen treffe.

Bei den Ereignissen im Orient standen uns zwei Wege offen, Partei 
für Rußland oder für die Türkei zu nehmen. Niemand wird sagen, daß 
das erstere in unserem Interesse gelegen wäre, daß letztere aber hätte ge
wiss den Krieg mit Rußland bedeutet, und zwar in zwei Stadien der orien
talischen Verwicklungen. Entweder zu Anfang, um Rußland vom Kriege 
mit der Pforte abzuhalten, und dies hätte eine Coalition gegen uns, die 
Zertrümmerung der Monarchie und ganz gewiss die Abhängigkeit aller 
Völker im Orient von Rußland zur Folge gehabt, was wir eben vermeiden 
wollen. Oder im zweiten Stadium nach Plevna, da hätten wir die gleich 
schwierige Aufgabe beiden Theilen gegenüber gehabt, es hätten wahr
scheinlich beide gegen uns Front gemacht, und es wäre das schlechteste 
Resultat eintreten.

Wir hatten aber noch einen Weg, welchen wir auch wirklich betreten 
haben, dieser ist, neutral zu bleiben und unsere Interessen auf dem Con
gress zu vertreten.

Das Resultat ist, daß in Berlin keine Macht ihre Interessen besser 
gewahrt hat, als wir. Der einzige schwierige Punkt ist das Mandat für 
Bosnien.
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Hätte man es annehmen sollen oder nicht?
In den Delegationen hat Sprecher erklärt, daß wir große südslavische 

Formationen nicht zugeben können, daß Bulgarien nicht so groß bleiben 
dürfe als es nach dem Frieden von St, Stefano hätte werden sollen, und 
daß unsere Verbindung mit dem Orient durch den Sandjak Novibazar nicht 
unterbrochen werden dürfe,

Diese Gesichtspunkte haben Zustimmung gefunden; war es aber mög
lich sie anders oder kompletter zu erreichen, als wir es in Berlin gethan 
haben?

Wir wollten den Rest der Türkei lebensfähig gestalten; konnte man 
ihr aber zumuthen Bosnien zu halten, wenn sie andere minder schwierige 
Provinzen sich nicht erhalten konnte?

An dem Verhalten Serbien's und Montenegro’s zeigt es sich, daß un
sere gegenwäitige Stellung schon das Resultat hat, daß beide Länder sich 
unserem Einflüsse anheimgegeben fühlen.

Wenn man glaubt, daß wir Fehler begangen, so können wir doch we
nigstens die Befriedigung haben, sie mit ganz Europa begangen zu haben 
Es scheint aber im Gegentheil, daß das Erreichte ganz gut ist,

Der k. k. Ministerpräsident hat sich geäußert, daß wir über Nacht in 
den Krieg verwickelt worden sind, daß alle andere Staaten den Frieden 
und nur wir den Krieg nach Hause gebracht haben.

Demgegenüber glaubt Sprecher darauf hinweisen zu können, daß Nie
mand uns das Mandat gegeben hätte, wenn man hätte annehmen können, 
daß die Pforte selbst im Stande sein würde, in Bosnien Ordnung zu schaf
fen. Man hat vorausgesehen, daß dies Schwierigkeiten machen werde, allein 
man hat uns zugleich mit dem Mandat das ehrenvolle Zeichen des Ver
trauens gegeben, daß unsere Occupation nicht wie die Besetzung Bulga
rien^ durch Rußland, an eine bestimmte Zeit gebunden ist.

Italien’s Kongressbevollmächtigter wäre zu Hause bejubelt werden, wenn 
er die Ermächtigung erlangt hätte, Albanien zu occupiren.

Hätte man Serbien und Montenegro gesagt, nehmet den Frieden, aber 
keine Vergrößerung, sie wären nicht darauf eingegangen, und danken jetzt 
daß man ihnen Gelegenheit gegeben hat, mit Waffengewalt eine Vergröße
rung zu erwerben.

Man denkt also in anderen Ländern ganz anders über die Angele
genheit.

Gesetzt den Fall, wir hätten das Mandat für Bosnien nicht angenom
men, so hätten Serbien und Montenegro sich in Bosnien eingemischt, sie 
hätten ihre Gebiete verdreifacht, den Weg durch Novibazar gesperrt, und 
es wäre ein allgemeiner Kampf losgebrochen, bei dem wir auch in Mit
leidenschaft gekommen wären, und wobei nur das gewiss ist, daß Rußland 
niemals mehr aus Bulgarien hinausgehen würde.

Setzen wir den Fall eines Krieges gegen Rußland, ein solcher hätte 
uns Milliarden gekostet, wir hätten im günstigsten Falle vielleicht Polen 
annektiert, aber es bleibt fraglich, ob wir damit etwas gewonnen hätten.

Außer den vorausgegangenen Erwägungen, mußte uns zur Annahme 
des Mandates noch der Umstand bestimmen, daß alle Mächte auf dem 
Kongress noch weitere Vergrößerungen für Serbien und Montenegro 
wünschten. Wenn wir uns dagegen gestimmt hätten, wären alle gegen uns 
gewesen. So aber haben wir die Sache gehindert, ohne mit den anderen 
Mächten in Conflikte zu gerathen.

Wenn Sprecher nun auf die heutige Situation übergeht, so muß er 
daran erinnern, daß er immer die Lage vorausgesagt hat, in welche wir 
gerathen, falls wir von den Vertretungen für diese Mission Geld verlan
gen, bevor ein Abschluss ereicht ist. Die Schwierigkeiten der Lage er
scheinen dem Sprecher jedoch nicht so groß, als sie heute dargestellt wor
den sind.

Da muß Sprecher vor Allem erklären, daß er die Haltung von so viel 
Truppen bis Ende Juni 1. Js. im Lande nicht für nothwendig halte, weil

21*



324

er der Überzeugung ist, daß bedeutende Reduktionen eintreten können, wenn 
man den Verhältnissen Rechnung tragen will.

Sollte diese Macht einzig nur wegen der Insurgenten aufgeboten blei
ben, dann würde Sprecher jenen zustimmen, welche erklären, daß wir auf 
diese Weise der Pazificationsaufgabe nicht gewachsen sind, denn diese 
Aufgabe sollte von uns mit anderen Mitteln durchgeführt werden.

Ist es nicht wegen der Insurgenten, so könnte diese Machtentfalltung 
nur durch eine Bedrohung von Außen erklärt werden, welche aber nicht 
vorliegt.

Ginge es gegen die Türken, dann bedürfte es auch nicht eines so lange 
dauernden Kraftaufwandes, und könnte man vielmehr sagen, vereinigen 
wir uns mit Serben, Montenegrinern, Griechen und Russen zu einem Kriege, 
welcher der Sache bald ein Ende macht.

Dies kann aber nicht unsere Absicht sein, denn andere Staaten wür
den dann die Gelegenheit ergreifen, um über uns herzufallen, wir würden 
vielleicht wegen der Theilung der Eroberungen neue Verwicklungen be
kommen.

Nach Allem ist das Aufgeben des Mandates jetzt eine Unmöglichkeit 
und haben wir bei der Ausführung unseres Mandates zwischen zwei Even
tualitäten zu wählen, entweder finanzieller Ruin, oder die Action su zu 
reduziren, daß sie finanziell und politisch möglich sei.

Wenn verlangt wird, daß wir unser Mandat aufgeben, so könnte dies 
Sprecher nur als Abdikation der Monarchie bezeichnen. Aber abgesehen 
davon, müßte das Land irgend Jemand zurückgegeben werden Wem aber?

Den Türken? Sie würden kaum 2 Monate das Land halten können, wer 
jetzt gegen uns kämpft, wird auch gegen sie kämpfen, hinzuzufügen wären 
die . . . isten von Bosnien und Herzegovina, und die der Nachbarländer. 
Die jetzige Widerstand ist gegen die Herstellung der Ordnung überhaupt 
gerichtet.

Ist das Fallenlassen der Mission also nicht mehr möglich, so bleibt 
nichts übrig, als sie in einer Weise durchzuführen, daß sie nicht zuviel 
kostet.

Eine Solution ist nur dann möglich, wenn der militärische Standpunkt 
nicht über den politischen gestellt wird und wenn auch die beiden Landes- 
Ministerien für die Mission einstehen, welche uns übertragen worden ist. 
Noch kann man nicht sagen, daß die Monarchie ruinirt sei, wenn sie 
120—150 Millionen ausgibt, welche uns seiner Zeit durch die Produktivi
tät des Landes hereingebracht werden. Dazu kommt, daß wir während 
des Krieges an den Kriegführenden gute Geschäfte gemacht haben.

Wenn man vor dem Kongresse gesagt hätte, wir werden statt eines 
unabsehbaren Krieges und der Ausgabe von Milliarden eine klar bestimmte 
Aufgabe mit einer Ausgabe von nur 120—150 Millionen erhalten, so wäre 
Alles zufrieden gewesen.

Weshalb sollte dies nicht auch jetzt der Fall sein? Dazu gehört aber, 
daß ein Abschluss gemacht werde, man muß das Ende der Ausgaben ab- 
sehen können,

(Folytatása következik. — Fortsetzung folgt.)

Sárkány-nyomda r. t. Budapest, Horn Ede-u. 9, Vezetők: dr. Wessely A. és J.
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DER DUALISMUS UND SEINE AUFLÖSUNG

Einführung in die F rage der V erantw ortlichkeit 
Ungarns für den W eltkrieg

I. Quellen und Literatur. — Die Quellen zur Geschichte 
des Dualismus teilen sich nach neutralen Besprechungen (Louis 
Eisenmann), und nach österreichischen oder ungarischen Interes
sen (österreichische Schriften: Fried jung, Heilert, Redlich, 
Steinacker, Tezner, Zolger — ungarische Schriften: Andrássy, 
Apponyi). — Die Literatur ist im Anhang II. angeführt.

II. Einleitung. — Oesterreich-Ungarn war in seiner Ge
stalt vor dem W eltkriege nur die letzte Form jener S taaten
verbindungen, die die Geschichte unter dem Namen Habsbur
gerreich kennt.

Das erste Habsburgerreich war das Römische Reich Deu
tscher Nation, in welchem Kaiser Rudolf von Habsburg für 
seine Kinder die österreichischen Besitzungen der Familie Ba
benberg erv/arb. Das zweite war die Union von Oesterreich, 
Böhmen und Ungarn, unter den Habsburgern, von 1437 bis 
1458 und von 1526 bis 1918.

Das Habsburgerreich war vom westphalischen Friedensver
trag in 1648 durch das geschickte Manöver der französischen 
Diplomatie in seinen tiefsten Gründen erschüttert (die Habs
burger von ihren Familiengütern am Rhein beraubt, Befreiung 
der deutschen Fürsten durch das Recht der Landeshoheit, Be
ginn der Auflösung des Deutsch-Römischen Reiches) und die 
Habsburger mußten sich nunmehr auf Oesterreich beschränken. 
Dort begann am Ende des XVII. Jahrhunderts der große Krieg 
für die Erweiterung des Habsburgerreiches gegen die Türken 
und damit war Ungarn von der langen Türkenherrschaft, mit 
Hilfe einer ungarischen Erhebung, befreit.

Die Familienbesitzungen der Habsburger wurden in 1618 
durch die Einverleibung Böhmens vermehrt und man hat in 
Wien die Hoffnung nicht aufgegeben nach den Befreiungskrie
gen auch das Königreich Ungarn einzuverleiben, obwohl Un
garn, im Gegensätze zum Königreich von Böhmen, nie einen 
Teil des Deutschen Reiches bildete.
Háborús Felelősség J
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Die Unabhängigkeit des ungarischen Staates war bis da
hin von den aus dem Hause der Habsburger entstammenden 
Königen immer anerkannt und die Besetzung des befreiten Lan
des mit deutsch-österreichischen Truppen rief eine Revolution 
hervor, die man nur mit einem Kompromisse beendigen konnte. 
Das diesen ersten österreichisch-ungarischen Ausgleich enthal
tende Gesetz von 1715 wurde bei der Inartikuiierung der Prag
matischen Sanktion in 1723, sowie in 1791 erneuert und in sei
ner letzten Fassung folgendermaßen formuliert: „Hungária cum 
partibus adnexis, sit Regum liberum, et relate ad totam lega
lem regiminis formám independens, id est nulli alteri Regno 
aut populo obnoxium, séd propriam Habens consistentiam et 
constitutionem, proinde a legitime coronato haereditario rege 
suo, adeoque etiam a Sua Majestate Sacratissima, successori- 
busque ejus Hungáriáé regibus, propriis legibus et consuetudi- 
nibus, non verő ad normám aliarum provinciarum regendum et 
gubernandum.”

In der Zeit der Auflösung des Deutsch-Römischen Reiches 
wurde das Herzogtum Oesterreich in 1804 in ein Kaiserreich 
umgestaltet, aber durch das Patent vom 17 August 1804 wurde 
die Unabhängigkeit des ungarischen Staates weiterhin aner
kannt: ,,dignitas haereditaria Imperatoris Austriae — salvis 
semper juribus, legibus et constitutione Regni Hungáriáé, par- 
tiumque adnexarum.”

So hat Kaiser Ferdinand I. von Oesterreich (König F er
dinand V, von Ungarn) in 1848 zwei verschiedene Verfassungs
urkunden ausgeben müssen. Am 11 April sanktionierte er, als 
König von Ungarn, die Gesetzentwürfe des ungarischen P a r
laments von 1847—48; am 15. April aber Unterzeichnete er, als 
Kaiser von Oesterreich, die Verfassungsurkunde des österrei
chischen Kaiserstaates. Damit war das alte Habsburgerreich 
auch äußerlich auf zwei souveräne Staaten geteilt, die alten 
Hofämter (Staatskanzlei, Hofkriegsrath, Hofkammer) waren un
ter den zwei Staaten zu teilen, die Union auf Grund der Prag
matischen Sanktion durch einen neuen Ausgleich zu regeln.

111. Der österreichische Zentralismus und seine Theoreti
ker. — Es ist dokumentarisch erwiesen, daß der Krieg zwi
schen Oesterreich und Ungarn, der Unabhängigkeitskrieg von 
1848—49, aus der Rechtsfrage herauswuchs, nicht aber durch 
sie herbeigeführt wurde. Es war in der Tat vom Zaren Niko
laus I. begonnen, der die österreichische Unterstützung seiner 
Aspirationen auf Konstantinopel durch eine russische Unterstü
tzung des Kaisers von Oesterreich gegen die nationalen Be
wegungen erkaufen wollte, Darum hat er die Bewachung der 
österreichischen Grenzen in Galizien und in der Bukowina schon 
im Frühling von 1848 übernommen und damit ermöglicht,
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daß die dortigen österreichischen Besatzungen nach Italien be
fördert werden und Graf Radetzky einen entscheidenden Sieg 
über die Italiener erfechten konnte. Nun hat die kaiserlich 
österreichische Regierung, anstatt den Ausgleich mit Ungarn zu 
machen, der königlich ungarischen Regierung im Ultimatum vom 
31 August den Krieg erklärt. Nach dem Siege Radetzkys wurde 
die ungarische Regierung der österreichischen untergeordnet 
(der vom König ernannte ungarische M inisterpräsident Graf 

Ludwig Batthyány wurde am 6 Oktober 1849 hingerichtet), die 
ungarische Regierung und das ungarische Parlam ent aufgelöst, 
nach Unterdrückung der Revolutionen von Prag und Wien der 
vom ungarischen Krönungseid gebundenen Ferdinand durch E rz
herzog Franz Joseph (2 Dez. 1848) ersetzt und Feldmarschall 
Prinz Alfred W indischgraetz mit der kaiserlich österreichischen 
Armee nach Ungarn gesandt (16 Dezember 1848). Nach den 
ersten Siegesberichten hat der österreichische M inisterpräsident 
Prinz Felix Schwarzenberg am 4 März 1849 eine neue Verfas
sungsurkunde des Kaisertums Oesterreich verkündet, die von 
der vom 15 April 1848 darin abwich, daß sie das Königreich Un
garn in den österreichischen S taat einverleibte.

Seitdem war der ungarische W iderstand gegen Eroberung 
und Annexion von den österreichischen Staatsrechtlern, Histo
rikern und Publizisten als Revolution und Separatismus darge
stellt. Dank der Verbreitung der deutschen Sprache haben die 
Staatsrechtler, Historiker und Publizisten des Auslandes, die 
die ungarischen Quellen nicht kennen lernten, die Theorie der 
österreichischen Zentralisten angenommen.

Diese Theorie gewann dadurch eine wirksame U nterstü
tzung, daß die Botschafter, Gesandten und Konsuls, die bis 
dahin das Haupt des österreichischen Hauses vertraten, bezüg
lich der Teilung der alten Hofämter keine Instruktionen e r
hielten. Folglich wurden die Agenten der ungarischen Regie
rung nirgends anerkannt und Lord Palmerston erklärte einen 
solchen nur durch den österreichischen Botschafter empfangen 
zu können. Durch dieses Ausbleiben der Teilung des alten 
Hofstaates gewannen die österreichischen Zentralisten überall 
die Oberhand und so war es ihren Nachfolgern nicht mehr 
schwer diese Theorie von Wien aus mit Hilfe der deutschen 
Sprache aufrechtzuerhalten.

IV. Die Nationalitätenfrage. — Ungarn hatte im M ittelal
ter eine beinahe ausschließlich magyarische Bevölkerung, die 
im Zeitalter der Magna Charta (1215) und der Goldenen Bulle 
(1222) an Zahl gleich mit der Bevölkerung Englands war. Laut 
einem Census des XV. Jahrhunderts war sie noch immer so 
groß, daß es auf Grund eines natürlichen Zuwachses bis zum 
W eltkrieg dreißig Millionen Magyaren ergeben hätte. Die Dif-

i*
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ferenz zwischen dieser und der tatsächlichen Zahl der Magya
ren in 1910 (10 Millionen), also ein Verlust von 20 Millionen 
Magyaren, entsprang durch die 150jährige Türkenherrschaft.

Nur einigen Geschichtsforschern, die eine nähere Forschung 
in dieser Beziehung machten, ist es gelungen die durch die Aus
dehnung der türkischen Macht erfolgte Völkerwanderung der 
XV—XVIII. Jahrhunderte in ihrer wahren Bedeutung kennen 
zu lernen. Nur wenige wissen es, daß die Kroaten, Serben und 
Rumänen von den Türken getrieben sich weit von ihrer alten 
Heimat, auf ungarischen Boden niederließen, und daß da
durch, sowie durch die Einwanderung anderer Völker, beson
ders Deutschen, im XVIII. Jahrhundert nur ein Drittel der Be
völkerung Ungarns als Magyar betrachtet werden konnte.

In Wien hat man vom Anfang an die Bedeutung dieser 
Umwandlung erkannt und die Beherrschung der Magyaren mit 
Hilfe der nicht-Magyaren zu erreichen gesucht. So wollte man 
Kroatien an Oesterreich anschließen; so hat man die in Süd
ungarn angesiedelten Serben von der ungarischen Adm inistra
tion herausgenommen unter die W iener Regierung gestellt und 
unter ihnen von Wien aus Waffen verteilt; darum hat man in 
1691 Siebenbürgen nicht mit dem ungarischen M utterlande wie
dervereinigt, sondern als Großfürstentum von der ungarischen 
Regierung gesondert organisiert, die dortigen Sachsen und Ru
mänen dem kommandierenden österreichischen Generale unter
gestellt; und darum hat man aus den in 1716 befreiten Komi- 
taten Südungarns unter dem Namen ,,Banat” eine österreichi
sche Provinz organisiert, die einem anderen österreichischen 
Generale untergeordnet war.

So wurde die Nationalitätenfrage in Ungarn nicht immer 
ein Gegensatz zwischen den magyarischen und nicht-magyari
schen Bürgern des ungarischen Staates, sondern eine durch die 
fortwährende fremde Einmischung hervorgerufene Unruhe; und 
oft ein gemeinsamer Kampf gegen den gemeinsamen Feind, den 
österreichischen Militarismus und Absolutismus.

Ein eklatantes Beispiel wurde in 1848 geliefert, als auf 
Grund der am 11 April sanktionierten ungarischen Gesetze alle 
Bürger des ungarischen Staates gleichgerechtigte Staatsbürger 
wurden. Wenn wir die Beschlüsse der Volksversammlungen der 
verschiedenen ungarländischen Nationalitäten nebeneinander 
stellen, so können wir uns leicht überzeugen, daß sie nichts ver
langten, was man ihnen ohne Beschädigung der Einheit des un
garischen Staates gewähren konnte. Wenn wir aber die Peti
tionen derselben Nationalitäten, die sie mit Hilfe der österrei
chischen militärischen Behörden faßten, nebeneinander stellen, 
dann finden wir in jeder Petition das gleiche Verlangen, daß 
der von ihnen bewohnte Teil des ungarischen Staates in eine 
österreichische Provinz umgestaltet und mit der deutschen
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Am tssprache in den österreichischen Staat einverleibt werden 
soll. Wenn die Kroaten, Serben, Slowaken und Rumänen die 
deutsche Amtssprache einzuführen verlangten, so ist es leicht 
zu erkennen, daß diese Forderung ihnen von Wien aus vor
geschrieben wurde.

So war die Nationalitätenfrage eine aus der Hand der ma
gyarischen und nicht-magyarischen Völker entrissene Machtfrage 
zwischen dem österreichischen Kaiserstaate und dem gegen die 
Annektierung sich wehrenden ungarischen Staate.

V. Der Ausgleich von 1867 und die Struktur des Dualis
mus. — Der Kampf zwischen den zwei Staaten wurde in 1849 
durch die bewaffnete Intervention Rußlands zu Gunsten der 
österreichischen Zentralisten entschieden und eine österreichi
sche Großmacht ausgebaut, welche sich aber an eine noch grös
sere Wand, an die russische Macht lehnte. Darum erlangten die 
unter österreichische Herrschaft gezwungenen Völker nachein
ander ihre Freiheit zurück, als die russische Macht im Krim
kriege stürzte. Den Abfall Italiens in 1859 folgte in 1866 der 
Abfall Deutschlands, und so blieben den Habsburgern bloß das 
Kaisertum Oesterreich und das Königreich Ungarn übrig.

Ein Blick auf die Karte überzeugt uns, daß der ein Halb
mond bildende österreichische Staat nicht mehr bestehen konnte 
ohne mit dem durch diesen Halbmond umgefaßten Ungarn ei
nen Ausgleich zu machen. Obwohl mit dem österreich-ungari
schen Ausgleiche von 1867 wieder eine Machtfrage gelöst 
wurde, stellten die österreichischen Zentralisten diesen A us
gleich eine Zession vor, die sie im Zeitalter des Dualismus oft zu
rückverlangten und die sie durch den Erzherzog Franz Ferd i
nand zurückzuerlangen hofften, obwohl es keine Zession, son
dern eine mit internationalen Vertrage gemachte und von Zeit 
zu Zeit erneute Vereinbarung gewesen ist.1 Man hat das Ver
hältnis zwischen Oesterreich und Ungarn mit dem Verhältnis 
zwischen Schweden und Norwegen vergleicht.2

Diese Union war staatsrechtlich eine Personal-, in der 
W irklichkeit aber eine Realuniun. Die von Oesterreich aner-

1 „Die Beurkundung der Verträge zwischen Oesterreich und Ungarn 
weist dieselben Formen auf wie die Beurkundung der Verträge zwischen 
unverbundenen Staaten.“ (L. Bittner: Die Beurkundung der Verträge zwi
schen Oesterreich und Ungarn seit 1867, Mitteilungen des Instituts für öster
reichische Geschichtsforschung. Ergänzungsband XI. Innsbruck 1929. Pag. 
806.)

2 Zuschrift der schwedischen Regierung an den gemeinsamen Minis
ter den Aeußern und dieses letzteren an den ungarischen Ministerpräsi
denten vom 19 August 1890, unter No. 21324. Archiv des ungarischen Mi
nisterpräsidiums in Budapest, 1890. No. 2625. — Vgl. dazu L. Thallóczy: 
Verwaltung der äußeren Angelegenheiten in Schweden-Norwegen und bei 
uns (Ung.). Budapest 1898.
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kannte Souveränität des ungarischen Staates, erstreckte sieb 
auf alle Gebiete, auf welchen die Staatsangelegenheiten ohne 
Bezug auf Oesterreich geführt werden konnten, folglich auf die 
innere Verwaltung mit Ausnahme der äußeren und militärischen 
Angelegenheiten. Die mit Oesterreich gemeinsam geführten A n
gelegenheiten hat man durch eine Delegation der zwei souve
ränen Parlam ente und mit drei, diesen Delegationen verant
wortlichen gemeinsamen Ministern verwaltet (den gemeinsamen 
Ministern des Aeußern und des Krieges wurde ein gemeinsa
mer Minister der Finanzen beigegeben, der die von den zwei 
souveränen Parlam enten votierten Summen übernahm und spä
ter mit der Verwaltung von Bosnien und der Herzegowina be
trau t wurde).

Diese komplizierte Maschinerie bot viele Gelegenheiten zum 
M ißverständnis. So nannte sich der erste gemeinsame Minister 
des Aeußern, Graf Beust, Reichsminister und beansprüchte für 
sich den Titel eines Reichskanzlers mit Bezug auf die Stellung 
seines preußischen Rivalen, des Fürsten von Bismarck. Die 
Amtssprache der gemeinsamen Angelegenheiten blieb die 
deutsche; dasselbe gilt für den gemeinsamen Ministerrat, wie 
für den Generalstab, folglich hatten die österreichischen Zentra- 
listen einen scheinbaren Grund den Ausgleich von 1867 als eine 
in den Stunden der Schwäche gewährte Konzession vorzustellen. 
Das Zollgebiet war auf Grund eines österreichisch-ungarischen 
Zollvertrages gemein, ohne daß die österreichischen Publizisten 
bemerkt hätten, daß der Zollvertrag ein kündbarer Vertrag war. 
Dazu hat man in 1878 eine gemeinsame Staatsbank gegründet 
und aus Bosnien und der Hercegowina eine A rt Reichsprovinz 
gemacht, obwohl die Monarchie aus zwei souveränen Staaten 
bestand. Die ungarländischen Garnisonen der gemeinsamen 
Armee blieben die M ittelpunkte eines starken österreichischen 
Einflusses.

Die ungarischen Regierungen, gestützt auf ihre M ehrheits
partei, wollten alles behalten, was durch den Ausgleich gewährt 
wurde; die Unabhängigkeitspartei verlangte die Auflösung der 
gemeinsamen Angelegenheiten, aber nicht die auf der Pragm a
tischen Sanktion ruhende Union und folglich auch nicht die der 
Monarchie, wie es von den österreichischen Zentralisten ange
geben war.

VI. Die Nationalitätenfrage. — Oesterreich verlor mit dem 
Ausgleiche die Möglichkeit eine gleichwertige Rekompensation 
im Osten für seine Verluste im W esten zu erlangen. Darum 
verlangten die österreichischen Zentralisten eine Revision des 
Ausgleichsvertrages und darum plante Franz Ferdinand die mi
litärische Besetzung Ungarns; dieser Plan wurde als „Kriegs
fall U" im Bureau des österreichischen Generalstabes immer in
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Evidenz gehalten. Damit war die ungarische Regierung auf eine 
Vereinbarung mit den Kroaten und den ungarländischen Natio
nalitäten gewiesen.

Kroatien hat seine vorherige Autonomie in einem A us
gleichsvertrag zurückgewonnen und es wesentlich erweitert 
(Ges.-Art. XXX. des Jahres 1868). Ungarn hat sogar sein M ut
terland mit dem Ueberlassen von Slawonien an Kroatien ver
schmälert, aber die Kroaten verlangten auch andere Gebiete: 
die sogenannte Muhrinsel, die nie zu Kroatien gehörte, die aber 
die Kroaten in 1849 mit Genehmigung der österreichischen R e
gierung annektierten und in 1918 wieder besetzten um sie spä
ter annektieren zu können. Sie verlangten die Stadt Fiume, die 
als corpus separatum  eine Autonomie genoss. Sie haben Fiume 
in 1848 besetzt und die Besetzung in 1918 wurde nur von I ta 
lien verhindert. Die ungarische Regierung hat Ungarns Recht 
auf Dalmatien aufrechterhalten und sie war bereit diese P ro
vinz für Kroatien zu verlangen, folglich Kroatien wurde unter 
der ungarischen Herrschaft mehr und mehr als ein kroatischer 
Nationalstaat ausgebaut.

Die Nationalitäten Ungarns waren vom Ges.-Art. XLIV. 
des Jahres 1868 mit den Magyaren gleichgestellt und damit e r
hielt jeder Bürger des ungarischen Staates die Reichen Rechte. 
Es war ein kühner Spiel der österreichischen Zentralisten den 
ungarländischen Nationalitäten solche Vorrechte zu versprechen, 
die die ungarische Regierung ohne Schädigung des ungarischen 
Staates nicht gewähren konnte und die eine Enttäuschung der 
aufgeregten Nationalitäten zur Folge hatte. Aber es war noch 
ein kühner Spiel die Revision des Ausgleiches, die Annektie
rung Ungarns und die Aufbau eines zentralistischen Groß- 
Oesterreichs durch die Stürzung Ungarns durch Heranziehung 
Serbiens und Rumäniens zu versuchen. Der Gedanke eines 
Zollvereines mit Serbien und Rumänien ist in Wien seit 1866 
als Ersatz für die versäumten Kompensationen oft aufgetaucht, 
aber dessen Plan wurde durch die hartnäckige Opposition der 
ungarischen Regierung immer vereitelt. Die Weigerung mit 
den Balkanstaaten einen Zollverein zu machen war eine der 
besten Garantien der Unabhängigkeit und Souveränität Serbiens 
und Rumäniens.* 3

Den Trialismus wollte man in Wien nicht mit den Süd
slaven, wie man es sich im Ausland vorstellte, sondern mit den 
Kroaten gegen die Serben machen, wogegen die ungarische 
Regierung sich mit einer serbophilen Politik verteidigte. Die

3 Ueber die Verteilung des Zollvereins mit Serbien vgl, J. Baernreither: 
op. cit. Pagg. 131—32 und 151—52., über die gemeinsamen Ministerräte von
3 und 13 Oktober 1913 vgl. Bittner Uebersberger op. cit, und Conrad op. 
cit. Bd. III. Wien 1922. Pagg. 460—61., 464—65., 724—46, Ueber den Zoll
verein mit Rumänien vgl. Grot O. Czernin op. cit,, und Conrad op. cit. Bd. II,
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Verantwortlichkeit der ungarischen Regierung wurde dadurch 
wesentlich vermindert, daß sie wegen dieser serbophilen Rich
tung oft auf die Anklagebank gesetzt wurde; selbst ihre kroa
tische Politik wird in ein besseres Licht gestellt, indem sie 
weder gegen die österreichisch-kroatische Verbrüderung, noch 
gegen die Bewaffnung der Kroaten durch die Wiener Regie
rung Stellung nahm.

Erzherzog Franz Ferdinand hat seine zentralistischen 
Pläne auf die Kroaten und Rumänen gebaut, und wollte den 
Magyaren und Serben an der Spitze seiner österreichischen 
Armee, im Bündnisse mit den Kroaten und Rumänen entgegen
treten. Als er in 1909 nach Sinaia fuhr und dem rumänischen 
M inisterpräsidenten Versprechungen auf Ungarns Kosten 
machte, wurde der sonst russenfreundliche Bratianu vor 
Freude außer sich, daß er alles, wofür man mit russischer 
Hilfe kämpfen sollte, vom neuen Kaiser friedlich erhalten 
werde. Sofort erschien er in Wien und forderte vom Grafen 
Aehrenthal einstweilen einen Teil von Bulgarien und nur als 
er schroff zurückgewiesen war, erkannte er, daß seine aufge
weckten Hoffnungen noch verfrüht waren. Nach dem Tode des 
Erzherzogs warf er sich in die Armen des russischen Nachbars, 
weil die Deutschen sich nicht stark genug bewiesen um das 
vom Thronfolger versprochene Siebenbürgen Rumänien zu 
gewähren.4

Folglich war die Nationalitätenfrage in Ungarn nicht aus
schließlich eine Frage der Behandlung der Nationalitäten. Die 
kroatische Frage war wegen der fortwährenden österreichischen 
Einmischung in der Richtung Wien—Zagrab—Bosnien nicht zu 
lösen; die Vereinbarung mit den ungarländischen Rumänen in 
1914 hat der Thronfolger persönlich vereitelt.

VII. Die böhmische Frage. — Die Tschechen haben in der 
Vorbereitung des Ausgleiches nicht teilgenommen.

Sie waren in 1848 gegen einen Anschluß Oesterreichs an 
das Deutsche Reich und nach dessen Vereitelung zogen sie 
mit Oesterreich gegen Ungarn in den Kampf; während 
tschechische Beamte und Soldaten einen ansehnlichen Teil der 
österreichischen Besatzungsarmee bildeten, waren ihre Politiker 
eifrige Beförderer des österreichischen Absolutismus. Ungarn 
hat allein und isoliert den Kampf mit Oesterreich bis zum 
Ende geführt und nach 1866 mit dem österreichischen Kaiser
staate den Ausgleichsvertrag geschlossen. Damit haben die 
Tschechen die Gelegenheit versäumt um vereint mit ihren alten 
magyarischen Verbündeten eine Umwandlung des Habsburger-

4 Bittner-Uehersberger op. cit. Bd. II. Wien 1930. Pagg. 400 und 415. 
T)ie Große Politik. Bd. XXVII. Berlin 1927. Pagg. 223—25.
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reiches im Interesse seiner Völker zu verwirklichen. Folglich 
ist die Beschuldigung, daß die Magyaren nur mit Oesterreich 
einen Ausgleich machten, nicht aufrechtzuerhalten.5 Ungarn 
war nicht verantwortlich dafür, daß Böhmen (seit 1618) Teil 
des österreichischen Staates war, die Tschechen selbst haben 
in 1848 Oesterreich gerettet und der Vereinbarung mit Ungarn 
an der Seite Oesterreichs beigewohnt. Sie haben sich auch nicht 
an Ungarn, sondern an Russland und Frankreich gewendet, 
wogegen Ungarn mit Recht Protest erhob.6 Sie verlangten in 
1871 eine föderative Umv/andlung der Monarchie, in welcher 
Frage die ungarische Regierung nur in dem Sinne Stellung 
nahm, daß die Regelung der gemeinsamen Angelegenheiten, 
und nicht die der österreichisch-böhmischen Beziehungen, die 
Interessen der ungarischen Staates beeinflusse.7 Diese Stellung
nahme galt nicht den Tschechen, sondern den geplanten Maß-

5 In diesem Sinne äußerte sich Louis Eisenmann bevor er mit der 
tschechischen Propaganda für die Aufteilung der Monarchie in Verbindung 
trat (The Cambridge Modern History. Bd. XII. Cambridge 1910. Pag. 168) 
und Professor Emil Bourgeois (Manuel historique de politique étrangère. 
Bd. III. Paris 1925. Pag. 786). Dagegen Eduard Benesch: Bohemia's case 
for Independence. London 1917. Pagg. 34 und 42—43).

6 Das dem Kaiser Napoleon III. entsendete tschechische Memorandum 
wurde in der Wiener Zeitung Neue Freie Presse am 5 Juni 1870 veröffent
licht, Ein anderes im September 1869 dem französischen Botschafter in 
Wien überreichtes Memorandum (Mémoire sur la question tchèque. Am
bassade de France à Vienne. Septembre 1869. Varia de France im Wiener 
Staatsarchiv) wurde am 8 März 1916 von den Beamten des Wiener Staats
archivs, Schiitter und Bittner, als aus dem Archiv verschwunden angezeigt. 
Aus dem ersten Memorandum: , Der politische Pangermanismus ist zu 
fürchten, aber der politische Panslawismus ist es nicht, und wenn es so 
wäre, so wäre es nicht für Frankreich. Frankreich könnte daher seine Sym
pathien der Bestrebungen der Slawen Oesterreichs zuwenden." — Bemer
kung: sowohl der Pangermanismus, als der Panslawismus waren für Un
garn als gefährlich erachtet.

7 Erklärung des ungarischen Ministerpräsidenten, Graf Julius Andrássy, 
im gemeinsamen Ministerrate vom 20 Oktober 1871: ,, (Er) glaubt vor Al
lem betonen zu sollen, daß er sich nicht berechtigt fühle, vom Standpunkte 
des Landes Ungarn in der Sache mitzusprechen, weil er in der Erkenntnis 
der Pflicht jedes Ministers, Differenzen zu beseitigen und nicht zu ver
mehren, zu den ohnedies an den Tag getretenen Gegensätzen nicht auch 
noch den zur anderen Reichshälfte hinzufügen wolle. — Er habe daher in der 
ganzen Angelegenheit nur jene Punkte in das Auge gefaßt, welche sich 
auf beide Reichshälften Gemeinsames beziehen. Insofern diese Punkte 
nicht nur für Ungarn allein zur gesetzlichen Geltung gelangt seien, findet 
er hierin die Basis für seine Beteiligung an der Sache. Seiner Auffassung 
nach wirkt jede Veränderung des bestehenden Staatsrechtes auf beide 
Teile der Monarchie, deren dualistische Gestaltung füglich nur so verstan
den werden könne, daß beide Regierungen unabhängig voneinander regie
ren und administrieren, daß aber jede Veränderung von maßgebenden ober
sten Grundsätzen nur in beiderseitigem Einvernähmen geschehen könne. — 
In dieser Auffassung habe ihn die Gnade Sr. Majestät bestärkt, in dem 
Allerhöchst Dieselben ihn nur Teilnahme an diesen Beratungen zu berufen 
.geruht haben" (Wiener Staatsarchiv. Ministerratsprotokolle L. Z. 119).
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regeln der Wiener Kreise, so wie der Heranziehung einer rus
sische Intervention, durch welche Ungarn in 1849 in der Weise 
niedergeworfen v/urde, daß diese Intervention von den öster
reichisch-böhmischen Politikern herbeiführt und gegen die 
Unabhängigkeit Ungarns ausgenützt wurde. Als Folge dieser 
willkürlichen Herrschaft und Germanisierung ist also der 
désintéressement der ungarischen Regierung in der öster
reichisch-böhmischen Kontroverse anzusehen. Aber die unga
rische Regierung kann weder wegen einer Zurückweisung der 
den Ungarn sonst sympathischen nationalen Bestrebungen der 
tschechischen Nation, noch wegen der tschechischen Beziehun
gen mit Rußland und Frankreich dokumentarisch verantv/ortlich 
gemacht werden,8

VIII. Ungarn und die Aussenpolilik der Monarchie. — Die 
Aussenpolitik der Habsburger erlitt kaum eine Veränderung, 
was mit der Aufrechterhaltung der altösterreichischen diplo
matischen Vertretung im Ausland bewiesen werden kann. Selbst 
Graf Andrássy, der einzige ungarische Aussenminister vor 1915 
mußte sich der altgeübten Diplomatie fügen. Die in den diplo
matischen Dienst getretenen Magyaren waren für die ungari
schen Interessen, in den meisten Fällen auch für die ungarische 
Gesellschaft verloren. Die Grafen Kálnoky und Berchtold 
waren — im Gegensatz mit der antimagyarischen Propaganda 
— keine Magyaren; der zweite Magyar im Haus am Ballplatz 
war Baron Buríán, der dritte und letzte aber Graf Andrássy, 
der Jüngere, Von den ungarischen Forderungen waren die 
meisten nur Wunsch geblieben; diejenige die Ungarn für die 
Aussenpolitik der Monarchie verantwortlich machen, waren 
selbst W ortführer der antimagyarischen Propaganda, oder in 
der Aufteilung Ungarns interessiert.9 Selbst der deutsche Bot
schafter meldete seiner Regierung, daß der ungarische Minis
terpräsident nicht für die Aussenpolitik der Monarchie verant-

8 Erklärung des gemeinsamen Ministers des Aeußern, Graf Beust, im 
gemeinsamen Ministerrate vom 22 August 1870: „Der Zar habe die polni
sche Frage aufgeworfen und unsererseits Beruhigungen gewünscht. Letztere 
sei eine innere Frage, über welche Oesterreich Niemandem Rede zu ste
hen habe, doch könne die gewünschte Beruhigung immerhin insoweit er
teilt werden, daß wir keineswegs eine Insurrektion Polens beabsichtigen. 
Was dagegen Rußlands panslawistische Umtriebe betreffe, so könne es für 
uns in Hinblick auf die starrköpfige, auf Rußland gestützte Haltung der 
Tschechen nur von Nutzen sei, wenn Rußland seine Gemeinschaft mit den 
tschechischen Bestrebungen desarmire, und Vortragender glaube, daß zur 
Erprobung der freundlichen Gesinnungen der Petersburger Regierung von 
ihr eine öffentliche Emanation in dieser Richtung verlangt werden müßte' 
(Wiener Staatsarchiv. Ministerratsprotokolle M. R. Z. 78).

9 So Denis, und Dumaine opp. citt. im Anhang II, Dagegen J. Aulneau 
op. cit. Pag. 337.
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wörtlich sei,10 und Fürst Bismarck fügte hinzu, daß Deutsch
land nicht mit der ungarischen Opposition, sondern mit dem 
Kaiser von Oesterreich ein Bündnis hatte.11

Zwar hat man verlangt, daß der gemeinsame Minister des 
Aeussern das Gutachten der ungarischen Regierung in allen 
wichtigeren Fragen verlange, aber nach unserem W issen 
geschah dies bloß zweimal, in 1875 und 1899.12

Eine zweite Forderung war, daß man den Minister zur 
Verantv/ortung ziehen könne. Obwohl er nie vor dem ungari
schen Parlam ente erschien, hat die ungarische Regierung den 
Grafen Goluchov/sky in 1906 zum Fall bringen können.13

Eine dritte Forderung war die Errichtung ungarischer Kon
sulate in den Ländern, wo ungarische Staatsbürger sich in 
einer größeren Anzahl befanden; eine vierte die Korrespon
denz ungarischer Behörden und Staatsbürger mit den auslän
dischen Vertretungen in ungarischer Sprache. Die erstere 
wurde nie, die letztere in 1908 erfüllt,14

Die Souveränität des ungarischen Staates war nur dadurch 
bemerkbar, daß man im ungarischen Parlam ente lange Debat
ten über die Außenpolitik der Monarchie führte.

Ungarn hat seit 1526, seitdem die magyarische Mehrheit 
der Bevölkerung Ungarns verloren ging, eine defensive Politik 
getrieben. Der beste Beweis dafür war das Verlangen nach der 
Befestigung der Landesgrenze, Darum schwärmte man lieber 
für die Landwehr (Honvéd), als für die unter fremden Befehl 
stehende gemeinsame Armee. Obwohl die Frage öfters im 
gemeinsamen M inisterrate aufgeworfen wurde,15 * blieben die 
imgarischen Grenzen den Feinden überall offen und sowohl die 
Russen, als die Rumänen drängen unaufhaltsam in das Land 
herein, ín 1918 weigerten die an der italienischen Front be
findlichen siebenbürgischen Truppen weiterzukämpfen, weil sie 
aus den Briefen ihrer Angehörigen vernahmen, daß die 
Rumänen wieder durch die offen gelassenen Grenzen einzu
drängen beabsichtigten.10

IX. Die erste Balkankriese, 1871— 1880. — Nachdem die 
Tschechen gegen die Monarchie an Russland apellierten, hat

10 Die Große Politik, Bd. V. Berlin 1922. Pag. 127.
11 Ibid. Pag. 129.
12 und 13 im Anhang I.
14 Dokumente im Archiv des ungarischen Ministerpräsidiums. 1868. Nos.

146 und 1008., 1890. 708 und 1072., 1905. No. 5242. Ung. Ministerratspro
tokoll vom 7 Januar 1908 ibid.

15 Gemeinsamer Ministerrat vom 8  Januar 1873. Wiener Staatsarchiv. 
Ministerratsprotokolle No. R. Z. 140.

10 General H. Kerchnawe op. cit. Pagg. 79 und 81, General Arz op. cit, 
Pag. 346. Vgl. Anhang II.
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Graf Andrássy kein Hehl aus seiner Angst gemacht17 und 
wendete sich an Bismarck um dessen Russenfreundschaft im 
Interesse der Ausschaltung einer russischen Invasion auszu
nützen. Ihm gegenüber arbeiteten die hohen militärischen Kreise 
von Wien um Kompensationen zu erlangen.18 Das wurde nach 
den Verlusten von 1866 in Wien als notwendig erachtet, aber 
Graf Andrássy wich mit Regulierung der Donaufrage aus, was 
ihm auf der Londoner Konferenz von 1871 in vollem Maße 
gelang,19 Nun mühte er sich um das Dreikaiserbündnis zu 
Stande zu bringen,20 und es kann dokumentarisch bewiesen 
werden, daß ihm die zwei türkischen Provinzen Bosnien und 
die Herzegowina gegen seinen Willen durch die Umstände auf
gezwungen wurden. Nicht nur er hat sich in diesem Sinne ge
äußert,21 sondern war die Erwerbung der zwei Provinzen in 
den Forderungen der ungarischen Regierung (25 März 1878) 
nicht inbegriffen.22 Finanzminister Széli dankte ab, die öffent
liche Meinung schwärmte für die Türkei, gegen welche die 
militärischen Kreise in den Krieg ziehen wollten. Folglich 
mußte Graf Andrássy auf einer Seite diesen Krieg, auf der 
anderen die Annexion vereiteln und die Erwerbung der zwei 
Provinzen als Kompromiss annehmen. Seine Pläne in der 
Orientfrage, die man gegen ihn einwenden pflegt, bezogen sich 
auf einen eventuellen Zusammenfall der türkischen Macht.

Sowohl er, als sein bewährter Freund und Berater, Benja
min von Kállay und dessen Nachfolger, Baron Burián, waren 
W ortführer engerer Beziehungen mit den Serben, Kállay wurde 
in 1868 mit der Mission nach Belgrad gesandt, um die Freund
schaft Serbiens durch die Anerkennung der serbischen A nsprü
che auf Bosnien und die Herzegowina zu erkaufen und die 
Balkanpolitik der Monarchie auf Serbien zu bauen. Kurz nach 
seiner Ankunft in Belgrad wurde Fürst Michael Obrenowitsch, 
der Gemahl einer ungarischen Gräfin, am 10 Juni 1868 erm or
det, Zwar wurde der sich in Ungarn befindliche Ex-Fürst Ale-

17 Lady G. Cecil: Life of Robert Marquis of Salisbury. Bd. II. London
1921. Pagg. 10 0 ., 146., 177—78.

18 Protokolle des gemeinsamen Ministerrates veröffentlicht in der Zeit
schrift A Háborús Felelősség. Bd. I. Budapest 1930.

18 E. Wertheimer op, cit. Bd. IL Stuttgart 1910, passim.
20 Vgl. außer ibid, auch Buckle-Mony penny : The life of Benjamin Dis

raeli. Bd. VI. London 1920. Pag. 104., sowie Die Große Politik. Bd IL 
Berlin 1922. — Ueber die russische Orientpolitik (Anerbietung von Bosnien 
und der Herzegowina) ibid., sowie in den russischen Aktenstücken veröf
fentlicht von R. W. Seton-Watson: Russo-British relations during the Eastern 
crisis. The Slavonic Review. Bd. I ll—IV. London 1924—26.

21 Weisung des Grafen Andrássy an den Grafen Beust in London, vom 
21 April 1878. Die Große Politik. Bd. II, Berlin 1922. Pagg. 280—82. Vgl. 
den Bericht des deutschen Botschafters vom 13 September 1876. Ibid. Pagg. 
45—61.

22 Vgl. das Dokument im Anhang I.
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xander Karageorgewitsch festgenommen, — in der auf ungari
schem Staatsgebiete geführten Untersuchung haben auch ser
bische Polizeibehörden teilgenommen, wofür die serbische Re
gierung der ungarischen ihren Dank aussprach, — aber Fürst 
A lexander ist vom unparteiischen ungarischen Gericht gegen 
alle Anstrengungen der serbischen Regierung in Oktober 1870 
freigesprochen und nicht ausgeliefert worden.23

im Fürsten Michael hat Graf Andrássy einen treuen Ver
bündeten verloren. Sein Sohn und Nachfolger Milan reiste in 
1871 nach Livadia, wo man ihm Bosnien und die Herzegowina 
anbot und die serbischen Aspirationen in solchem Maße ver
größerte, daß der großserbische Verein Omladina in Südun
garn agitieren begann und man während den Großjährigkeits
feierlichkeiten des jungen Fürsten in 1872 die Vereinigung 
aller Serben verlangte, was ohne einer Aufteilung der M onar
chie unausführbar war.24 Der serbische Parteiführer Svetosar 
Miletitsch wollte in Südungarn sogar einen bewaffneten Auf
stand organisieren; A lexander Karageorgewitsch wollte Ban
den aus ungarländischen Serben für die Befreiung Bosniens 
gegen die Türkei führen, was einen Krieg herforgerufen hätte.25 
Miletitsch wurde verhaftet und Peter Karageorgewitsch mußte 
unter falschem Namen nach Bosnien ziehen um gegen die Tür
ken kämpfen zu können. Rußland hat seine serbischen Verbün
deten in Stich gelassen und in 1877 nicht nur Bosnien und die 
Herzegowina der Monarchie angeboten, sondern auch Nisch und 
Vranja dem unter russischen Schutze geschaffenen Bulgarien an
gegliedert; Fürst Milan wendete sich an den Grafen Andrássy, 
der das Fürstentum Serbien in seinen Schutz nahm und damit die 
Möglichkeit eines engeren Bündnisses mit Serbien schuf.26 Die-

23 Ucber Kállays Berichte vgl. R. W. Seton-Watsons Artikeln in der 
Zeitschrift Le Monde Slave. Paris 1926. — Die bezüglichen Akten erwähnt 
bei E. Horváth: Magyar Diplomácia 1815—1918. Budapest 1928.

24 Protokoll des ungarischen Ministerrats vom 1 1 , 12, 20  August und 
1 September 1872, mitgeteilt in der Zeitschrift A Háborús Felelősség. Bd. II. 
Pagg. 124—32. Budapest 1930.

25 Ueber den von Miletitsch geplanten serbischen Aufstand in Südun
garn vgl. die Dokumente der ungarischen Regierung: 1876, Nos. 948 und 
986. — Ueber die Agitation Peters Karageorgewitsch in Südungarn ibid.
1877. No. 1899., Zuschrift des gemeinsamen Ministers für Aeußern: Werbung 
serbischer Freiwilliger in Südungarn gegen die Türken. Bericht des Zagra- 
ber Militärkommandos ibid. No. 2037.

26 Der ungarische Ministerpräsident Koloman Tisza „verwahrte sich da
gegen, daß überhaupt die Zolleinigung mit Serbien als anstrebendes Ziel 
beschlussmäßig anerkannt werde" (Gemeinsamer Ministerrat vom 22  April 
1879) ; später „wünschte (er) aber seinerseits protokollarisch zu constatie- 
ren, daß die ungarische Regierung zu einer Zolleinigung mit Serbien unter 
keinen Umständen hätte die Hand bieten können" (Ibid, vom 1 Mai 1879). 
Beide Ministerratsprctokolle im Wiener Staatsarchiv. — Der Bündnisver
trag Oesterreich-Ungarns mit Serbien wurde am 28 Juni 1881 unterzeich
net. Vgl. darüber F. A. Pribram op. cit.
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ses Bündnis hat man in Wien benützen wollen um einen Zoll
verein mit Serbien zu machen und damit Serbien zu erwerben, 
was durch die ungarische Regierung verhindert wurde.

Viel schwerer war die Frage der Beziehungen mit Rumä
nien, welches von den rumänischen Emigranten Juon Bratianu 
und seinen Freunden mit Hilfe Napoleons III. geschaffen wurde, 
und für welches Kaiser Napoleon in 1866 den preußischen Prin
zen Karl Hohenzollern als Fürsten erwählen ließ. Die Tendenz 
blieb sowohl bei den Franzosen, die in 1859, als bei den Preus- 
sen, die in 1866 gegen Oesterreich kämpften, anti-österreichisch. 
Es war Oesterreich, welches die Union der Moldau und der 
W alachei und damit die Begründung des einheitlichen Rumä
niens zu verhindert strebte; die Führer der Politik des neuen 
rumänischen Staates wollten weder von einer Vereinbarung 
m it der Monarchie, noch von jener mit den Magyaren etwas 
wissen und so wurde der Bündnisgedanke der Jahre 1848—49 
nicht nur der W iener Politik geopfert, sondern auch die W ie
dervereinigung Siebenbürgens mit dem ungarischen M utter
lande durch die neue Richtung der rumänischen Politik ge
fährdet.

Der ungarische M inisterpräsident Graf Andrässy tat sein 
möglichstes um mit Hilfe der preußischen und italienischen 
Regierungen eine Wendung herbeiführen zu können,2' Er tat 
noch mehr, als er als Außenminister der Monarchie mit Rumä
nien eine Handelskonvention schloss, worauf Rumänien als ein 
V asallenstaat kein Recht hatte.27 28 Die rumänische Regierung an t
wortete mit fortwährender Rüstung und Gefährdung der unga
rischen Grenze.29 Am Vorabend des russisch-türkischen Krie
ges wendete sich Fürst Karl an die Monarchie, M inisterpräsi
dent Bratianu aber an Rußland und öffnete die Grenzen vor

27 Vgl. die Ausführungen Eduard Wertheimers op. cit. Bd. II, Stutt
gart 1913. sowie die Aufzeichnungen König Karls von Rumänien.

28 Ungarischer Ministerrat vom 24 März, 4 Mai, 13, 18 und 30 Juni 
1875 im Archiv des ungarischen Ministerpräsidiums; Protokolle des ge
meinsamen Ministerrats vom 10 Juni 1875 im Wiener Staatsarchiv.

29 Ueber die nach Siebenbürgen gesendeten rumänischen Agitatoren vgl, 
das Protokoll des ungarischen Ministerrats vom 22  Juli 1867. Ueber die 
Agenten Candiano, Costescu, Nicolescu in Siebenbürgen die Berichte aus 
Bukarest vom 1 Juli, 9 und 14 August 1867, sowie 1867. No. 1359 im Ar
chiv des ungarischen Ministerpräsidiums.

29 Ungarischer Ministerrat vom 21 Februar, 21 und 25 November 1868. 
Note des Grafen Beust an den Botschafter in Berlin vom 5 Februar 1868, 
Instruktion an dennelben vom 2 Dezember 1869; dasselbe an den Konsul in 
Bukarest vom 5 Februar 1869 im österreich-ungarischen Rotbuche vom 
1868—69. Ueber die verschiedenen in rumänischen Schulen gebrauchten 
dakorumänischen Karten vgl. die Akten der ungarischen Regierung, 1881, 
Nos. 2380., 2572., 2693. und 1882, No. 2107, im Archiv des ungarischen 
Ministerpräsidiums.
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den russischen Truppen, die das Land besetzten und am Ende 
des Krieges Bessarabien nicht Rumänien Zurückgaben.30 Die öf
fentliche Meinung nahm gegen die russische Gefahr Stellung 
und das ungarische Parlam ent verlangte die Erhaltung der In 
tegrität des rumänischen Staates.31 32 So kehrte auch Rumänien 
zur Idee einer Vereinbarung mit den Magyaren zurück und 
schloss einen Bündnisvertrag mit der Monarchie am 30 Okto
ber 1883, Auch hier tauchte nun der Gedanke eines Zollver
eins mit Rumänien auf, aber die ungarische Regierung wider
stand den Plänen, welche die so schwer hergestellte gute Be
ziehung für eventuelle Kompensationen benützen wollten.

X. Ungarn und die Dreibundpolitik, 1881— 1895. — Die 
eigentlichen W urzeln des Dreibundes lagen im russischen Vor
stoß und in der Gefahr eines russischen Revanchekrieges für 
die in Berlin hervorgebrachte Vereitelung der russischen Vor
herrschaft in Südöstlichen Europa. Damit waren Deutschland 
und Oesterreich-Ungarn aufeinander angewiesen; ihrem Bünd
nisvertrag vom 7 Oktober 1879 schlossen sich in 1881 Serbien, 
in 1882 Italien und 1883 Rumänien an.

Zwar sicherte dieses Bündnissystem der von russischer 
Seite gefährdeten Monarchie eine sichere Entwicklung, aber die 
Zollfragen zwischen den westlichen Staaten haben Deutschland, 
dem industriellen Oesterreich und den A grarstaaten Ungarn, 
Serbien, Bulgarien, Rumänien und Rußland ständige Schwierig
keiten verursacht, welche die ganze europäische Politik beein
flußten.

Nach dem Ausgleiche von 1867 herrschte in Wien die Auf
fassung, daß Oesterreich als Industriestaat, Ungarn als A grar
staat eingerichtet und behandelt werden sollten. Das entsprach 
umsoweniger dem Geiste des Ausgleiches, weil die W irtschafts
verträge zwischen Oesterreich und Ungarn eigentlich interna
tionale Verträge waren und folglich das gemeinsame Zollgebiet 
bei jeder Erneuerung des W irtschaftsausgleiches geteilt wer
den konnte, Obwohl das wirtschaftliche Verhältnisse zwischen 
den zwei Staaten der Monarchie als gesund zu betrachten war, 
hat man in Ungarn die Tatsache anerkannt und eingewilligt, 
daß Ungarn ein freies Absatzgebiet für die österreichische In
dustrie war und man die ungarischen Agrarprodukte zollfrei 
nach Oesterreich einführen konnte. Als man aber in den aus
ländischen Handelsverträgen für die österreichische Industrie 
neue M ärkte gewinnen und mit den freien Einfuhr der Lebens
mitteln aus den Oststaaien die Preise der ungarischen Agrar-

30 Vgl. die Aufzeichnungen König Karls von Rumänien,
31 E. Horváth: Magyar Diplomácia 1815—1918. Budapest 1928. Pag. 115.
32 F. A. Pribram op. cit.
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Produkte herunterdrücken wollte, protestierte die ungarische 
Regierung mit einer folgender Erklärung: „Der M inisterrat 
(d. h. der am 10 Mai 1879 gehaltene ungarische Ministerrat, 
dessen Erklärung vom M inisterrate vom 20 Mai 1880 erneuert 
wurde — Bemerkung des Verfassers) hat es hervorzuheben* 
daß er seinerseits keinen Vertragsentwurf genehmigen wolle, 
der nur für die Ausfuhr der Industrieartikeln Begünstigungen 
bietet, dafür aber die zollfreie Einfuhr der Rohstoffe fordert“. 
So machte die ungarische Regierung die Einfuhr der Lebensmit
teln aus den Oststaaten von der Ausfuhr ungarischer A grarpro
dukten nach den W eststaaten abhängig, weil eine bessere Lö
sung unter den damaligen Umständen nicht denkbar schien.

Die erfolgten Grenzsperren gegen Serbien und Rumänien 
hingen mit den obigen Umständen zusammen. Die erste Sper
rung der serbischen Grenze war vom ungarischen M inisterrate 
am 26 November 1884 damit motiviert, daß „wegen der Nicht
ausführung der veterinären Maßregeln das ungarische Handels
ministerium gezwungen war die ganze serbische Grenze bezüg
lich der Vieheinfuhr zu sperren, umsomehr, da andererseits die 
deutsche Regierung wegen des Auftauchens dieser Krankheit 
gegen die aus den Schweineständen von Kőbánya kommenden 
Vieher eine Grenzsperre anordnete. Die serbische Regierung 
hat gegen diese vollkommen begründeten Maßregeln Einwen
dungen gemacht und meinte darin eine Verletzung der Handels
konvention zu sehen. Deswegen wurde die serbische Regierung 
aufgefordert, sich durch ihren Bevollmächtigten über die Rich
tigkeit der Verfügungen des ungarischen Handelsministeriums 
zu überzeugen. Die serbische Regierung hat tatsächlich ihren 
bevollmächtigten Experten hieher gesendet, der die Sachlage 
mit den ungarischen Behörden geprüft hatte sich persönlich von 
der Wichtigkeit der Verfügungen der ungarischen Regierung 
überzeugt hatte, und bekannte, daß Serbien den veterinären Re
geln in mehreren wesentlichen Punkte nicht Genüge leistete, 
und er hat das diese Erklärung enthaltende Protokoll unterzeich
net. Daß die ungarische Regierung die Grenze gegen Serbien 
bezüglich der Vieheinfuhr wiedereröffnen könne, ist es laut des 
im gemeinsamen Einverständnis verfassten und durch den ser
bischen Bevollmächtigten Unterzeichneten Protokolls unbedingt 
notwendig, daß vorher durch die serbische Regierung folgende 
Maßregeln getroffen werden sollen“, usw. Kurz darauf hat die 
serbische Regierung die Grenzsperre damit umgangen, daß sie 
die kranken Vieher auf einem Umwege direkt nach Oesterreich 
führte, von wo sie als ungarische Vieher nach Deutschland be
fördert und dort als kranke ungarische Vieher zurückgewiesen 
wurden, worauf die deutschen Grenzen für die ungarische Vieh- 33

33 Archiv des ungarischen Ministerpräsidiums. 1884. M. T. No. 28.
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einfuhr gesperrt wurden.34 35 Am 27 Februar 1887 hat die unga
rische Regierung durch den gemeinsamen Minister des Aeußern 
die Aufhebung der deutschen Grenzsperre verlangt um den O st
staaten Erleichterungen in der Vieheinfuhr nach Ungarn machen 
zu können.3 , — Die serbische Regierung schloss in 1890 mit Ru
mänien einen Handelsvertrag und seitdem wurden die rum ä
nischen Schweine durch Serbien als serbische Schweine nach 
Ungarn eingeschmuggelt, wogegen die ungarische Regierung 
Protest erhob,36 Sie machte Serbien nur gegen die Einhaltung 
der internationalen Verpflichtungen Erleichterungen.37 Sie ver
langte, daß die serbischen Fuhrzetteln durch die österreich-un
garischen Konsulate vidiert werden sollen, aber schon in 1892 
hat sie die Vidierung der serbischen Behörden überlassen.38 Die 
serbische Regierung erhob darum nie einen Protest, weil die 
serbische Vieheinfuhr von der ungarischen Vieheinfuhr nach den 
W eststaaten abhängig gemacht wurde.39

Der Handelsvertrag mit Rumänien war von den W iener 
politischen Kreisen immer als eine politische Notwendigkeit hin
gestellt und man hat dafür von Ungarn größere Opfer verlangt.40 
Diese Opfer hat Ungarn auf eigene Kosten gebracht und dafür 
von Serbien und Rumänien Drohungen erhalten. Das 1880-er 
Programm der Radikalen Serbiens ruhte auf der Aufteilung 
Ungarns41 und Peter Karageorgewitsch plante schon in 1881 
einen Einfall in Südungarn.42 Von Rumänien wurden durch die 
Post tausende von Agitationsschriften und Flugblättern in ge
schlossenen Briefen nach Ungarn gesandt um die ungarländi
schen Rumänen aufzurühren;43 die rumänische Regierung gab der

34 Ungarischer Ministerrat vom 13 März 1886.
35 Idem vom 27 Februar 1887.
36 Idem vom 30 Mai 1890. ,,Nach den gemachten Forschungen hat es 

sich herausgestellt, daß in Serbien gegenwärtig ungefähr 50.000 Stück 
Schweine gemästet werden und davon ungefähr 20—25% aus Rumänien 
stammen.*

37 Idem vom 8  August und vom 20 September 1890.
38 Idem vom 28 Juni 1892.
39 Vgl. die Ministerratsprotokolle vom 20  Mai und 7 Dezember 1880., 

26 November 1884., 27 Februar 1887., 20 September 1890., 17 Juni 1892 im 
Archiv des ungarischen Ministerpräsidiums.

40 Vgl. die Protokolle des gemeinsamen Ministerrats vom 7 und 8  Ja
nuar 1886 im Wiener Staatsarchiv, sowie das Protokoll des ungarischen 
Ministerrats vom 15 Januar und 9 Mai 1886 im Archiv des ungarischen 
Ministerpräsidiums.

41 R. W. Seton-Watson: Sarajevo. London 1926,
42 Archiv des ungarischen Ministerpräsidiums, 1881. Nos. 297., 343.,

349., 350., 387., 459., 506.
43 Zuschrift des Handelsministers an den ungarischen Ministerpräsiden

ten und dieses letzteren an den gemeinsamen Minister des Aeußern. Ibid.
1894. Nos. 956 und 1587.
H áborúi Felelősség 2
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ungarländischen rumänischen Kirche Millionen für Propaganda
zwecke.44

XL Schwäche des mitteleuropäischen Bündnissystems, 1895 
— 1910 — Seit 1895 hat Serbien den in 1881 geschlossenen 
Bündnisvertrag nicht mehr erneuert. An seinen beiden Seiten 
erschienen die italienischen und russischen Aspirationen, wel
che die von Bukarest nach Berlin und Wien beförderten Bülow 
und Goluchowsky mit einer Verankerung Italiens in Albanien 
und Rußlands in Bulgarien als gelöst betrachteten. Es war ihr 
gemeinsames Irrtum, nicht erkannt zu haben, daß aus der italie
nisch-russischen Interessengemeinschaft eine konstruktive Bal
kanpolitik ausgewachsen ist: die Organisierung der christlichen 
Balkanvölker gegen die auf die Türkei stützenden M ittel
mächte. Damit wurde der Weg nach dem Orient durch einen 
Damm gesperrt, den Berlin und Wien nicht mehr durchbre
chen konnten.

Noch trauriger war der zwischen Berlin, Wien und Buda
pest ausgebrochene Bürgerkrieg, durch welchen die Einheit der 
M ittelmächte beeinflußt wurde.

Deutschland war von einem nur dem Kaiser verantwortli
chen Kanzler verwaltet, Oesterreich von einer M inderheitsre
gierung, Ungarn von einem Parlam ent mit allen Vor- und Nach
teilen des Parlamentarismus, den man weder in Berlin, noch in 
Wien verstand. Obwohl das Jah r des ungarischen Milleniums 
(1896) Ungarn als einen starken Pfeiler des Friedens von Europa 
vorstellte, hat man in den Feierlichkeiten nur eine orientalische 
Parade gesehen und man legte mehr Gewicht auf eine in P a
ris vom serbischen Studenten Miroslaw Spalaikowitsch veran
stalteten Versammlung, welche gegen die Unterdrückung der 
ungarländischen Nationalitäten Protest erhob; sowie auf den am 
10 August 1895 in Budapest veranstalteten Kongress der ungar
ländischen Nationalitäten, in welchem die Serben durch den 
Budapester Advokat Emil Gavrila, einen intimus der Belgra
der Regierung, die Rumänen durch die Bukarester Liga Cultu
rale vertreten waren. Die Delegierten erklärten, daß sie die 
territoriale Integrität Ungarns aufrechterhalten wollen, aber die 
Leiter des Kongresses ließen in 1896, auf Grund der Beschlüsse 
des Kongresses, ein Manifest erscheinen um gegen den magya
rischen Charakter des ungarischen Staates zu protestieren. 
Folglich war das ruhige Zusammenleben der ungarländischen 
Völker nicht von den Magyaren oder den nicht-Magyaren, son
dern von ausländischen Einflüssen gestört.

Aus den W ahlen von 1896 ging eine Opposition hervor, die 
den M inisterpräsidenten Baron Bänffy wegen seiner österreichi-

44 Näheres ibid. 1893. No. 2223.
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sehen Politik, in welcher er sich als überaus schwach erwies, 
mit allen legalen Mitteln stürzen wollte. In 1898 war nämlich 
der W irtschaftsvertrag mit Oesterreich abgelaufen. Als Baron 
Bánffy wahrnahm, daß er einen neuen Vertrag mit der öster
reichischen M inderheitsregierung nicht schließen könne, hat er 
im sogenannten Ischler Klausel in 1897 zugesagt den alten Ver
trag mit Kraft des Art. XIV. der österreichischen Verfassung 
in Geltung zu lassen. Dafür wurde er in 1899 durch den ruhi
geren Kolomann von Széli ersetzt, dem es gelang den Vertrag 
mit Oesterreich (für die Periode 1897— 1907) am 31 Dezember 
1902 zu erneuern (unterzeichnet am 16 Januar 1903).

Der Kriegslärm war nicht größer als in den Parlam enten 
der westlichen Staaten und, was noch wichtiger ist, die M onar
chie hätte auch ohne diesem Vertrage unverändert weiterge
lebt, weil ihre Basis nicht der kündbare W irtschaftsvertrag, nicht 
einmal der Ausgleichsvertrag von 1867, sondern die Pragm ati
sche Sanktion von 1722—23 war. Als am 16 Oktober 1918 der 
Ausgleichsvertrag von 1867 als aufgelöst erk lärt wurde, berei
tete das ungarische Parlam ent die Neugestaltung der Union 
auf Grund der Pragmatischen Sanktion vor. Zwar entsprach 
die von den österreichischen Zentralisten gestellte Beschuldi
gung, daß die Magyaren nach der Auflösung der Monarchie 
strebten, nicht den Tatsachen, hat die zentralistische P ropa
ganda von Wien aus und durch die deutsche W eltsprache 
erreicht, daß die ganze W elt den österreichischen Standpunkt 
annahm, während das ungarische Parlam ent als ein den F rie
den Europas störendes Institution hingestellt wurde. Es gelang 
dieser Propaganda den Kronprinzen Erzherzog Franz Ferdinand 
und die deutsche Reichsregierung für sich zu gewinnen und da
durch die Einheit der Mittelmächte zu stören.

Erzherzog Franz Ferdinand hat sich in 1901 für die A ner
kennung seiner aus der Ehe mit Gräfin Chotek zu stammenden 
Kinder gegenüber der ungarischen Nation schriftlich zu einer 
ewigen Dankbarkeit verpflichtet. Darum war es ein großer E r
folg den zukünftigen Herrscher für die zentralistischen Pläne 
gewinnen zu können. Im größten Teile war das der Verdienst 
seiner tschechischen Frau und der seines intimen Freundes, des 
böhmischen Magnaten Graf Ottokar Czernin, der die Konturen 
des zukünftigen Groß-Oesterreichs aufstellte und der dieses 
später unter Kaiser Karl verwirklichen wollte. Die Befreiung 
der ungarländischen Nationalitäten von der magyarischen H err
schaft kam als Schlagwort in die Mode, um alle Völker der 
Doppelmonarchie im zentralisierten Kaiserstaate der Habsbur
ger vereinigen zu können.

Der Sieg der ungarischen Opposition hat die Verschärfung 
der Armeefrage zur Folge gehabt. Den Grund dazu hat der 
Gesetzentwurf betreffend die Erhöhung der Rekrutenzahl für

2*
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die gemeinsame Armee geliefert, wogegen die Opposition die 
Rekruten nur gegen die Einführung der ungarischen Kommando
sprache bewilligen wollte.

Damit waren die Rollen der Parteien vertauscht. Bis dahin 
verschloß sich die seit 1875 regierende liberale Partei nicht vor 
den zeitgemäßigen Reformen im System des Dualismus; seitdem 
hat sie sich einer Erhöhung der Etats der gemeinsamen Armee 
schroffer entgegengesetzt, als die von Wien gefürchtete Unab
hängigkeitspartei. Diese strebte nicht auf eine Unabhängigkeit im 
Sinne seines nominellen Parteiführers, Ludwigs Kossuth, der 
wegen seiner Auffassung nicht heimkehren durfte; seine P arte i
genossen erkannten die Habsburger an und vorbereiteten keine 
Revolution gegen den Dualismus. Eine solche dokumentarisch 
nachzuweisen wäre eine nutzlose Mühe.

Bis dahin kämpfte die Unabhängigkeitspartei gegen die 
Forderungen der W iener Regierung, nun bot sie gegen die Ein
führung der ungarischen Kommandosprache mehr Opfer zu 
bringen an, wie die Regierung selbst. Trotzdem wurde die Lage 
im Auslande so dargestellt, daß die Dualisten der Wiener Re
gierung alles, die Unabhängigen aber nichts gewähren, sondern 
die Monarchie auf lösen wollten, was den Tatsachen nicht ent
sprach. Die W ahrheit könnte man mit einem kurzen Einblicke in 
die damaligen Deklarationen der verschiedenen Parteien fest
stellen.45 W as die weiteren Beschuldigungen — daß Franz Kos-

45 Adresse der Unabhängigkeitspartei (16 November 1901): „Mit patrio
tischer Freude sehen wir, daß Ew. Majestät es nunmehr erkannt haben, 
daß die Stärke des ungarischen Staates, der Wohlstand seiner Völker mit 
dem Glanze, der Macht und mit der Sicherheit des königlichen Hauses 
nicht im Gegensätze, sondern in enger Verbindung stehen. Obwohl wir be
reitwillig anerkennen, daß jene Agenden der Gesetzgebung, zu deren Er
ledigung Ew. Majestät uns auf fordert haben, sowohl in ihrer Gesamtheit, 
wie im Einzelnen Faktoren der Entwicklung, ja sogar der Konsolidation des 
staatlichen Lebens sein können, so können wir es dennoch, nicht verschwei
gen, daß diese an sich nicht zu der Verwirklichung jenes Zieles führen, 
welche Ew. Majestät bezeichnet haben und das wir wünschen. Es gibt keine 
staatliche Existenz ohne Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Der unga
rische Staat wird nur dann ausgebaut und gekräftet sein, wenn er seine 
Angelegenheiten frei von jeder fremden Einmengung wird leiten können. 
Es ist daher notwendig, daß all jene Schöpfungen der 1867-er Legislative 
und der späteren Gesetzgebungen, die in dem Geiste derselben gewirkt 
haben, welche Schöpfungen in zahlreichen wichtigen Beziehungen des staat
lichen Lebens zum großen Nachteil der Nation ein Hindernis für die Ver
wirklichung der ungarischen staatlichen Ziele bilden, aus der Bahn des na
tionalen Fortschrittes entfernt werden und daß jenen, auch in den 48-ten 
Gesetzen sanktionierten wahren nationalen Willen Geltung verschafft 
werde, daß „unser Land selbstständig und unabhängig sei“. Geschieht dies, 
dann — aber nur dann — können wir auf jenen patriotischen und gesun
den Gemeingeist rechnen, auf welchen Ew. Majestät — als auf einen wün
schenswerten — hingewiesen haben, und welcher das Land in den Stand 
setzen kann, seinen Beruf zu erfüllen, seine historischen Traditionen und
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suth in 1901 die Unabhängigkeitspartei gründete um die Mon
archie aufzulösen, und daß „die Rebellion des ungarischen 
Parlam ents gegen die Krone“ die Existenz der Monarchie ge
fährdete, — betrifft, so müssen wir bemerken, daß nach der 
ungarischen Auffassung das Parlam ent gegen die Krone nicht 
revoltieren konnte, weil König und Nation gleichberechtigte 
Glieder der ungarischen Krone waren; das könnte das P arla 
ment höchstens gegen die österrechische Krone tun, die aber 
Ungarn gegenüber die Krone eines fremden Staates war. So hat 
das nicht nur die Opposition des ungarischen Parlaments, son
dern auch die dualistische M ehrheitsregierung aufgefaßt, als 
M inisterpräsident Graf Tisza die Einmischung seines öster
reichischen Kollegen in die inneren Angelegenheiten Ungarns am 
18 Dezember 1903 mit den folgenden W orten zurückwies: „Ich 
fühle mich nicht veranlaßt, mich mit den auf das ungarische 
Staatsrecht bezüglichen Erörterungen des österreichischen Mi
nisterpräsidenten meritorisch zu beschäftigen. Ich bemerke nur, 
daß ich mich meinerseits nicht auf dasselbe Gebiet begeben und 
keine Aeußerungen über das österreichische Staatsrecht abge
ben werde, denn wenn der M inisterpräsident eines Staates über 
das Staatsrecht eines anderen Staates sich äußert, so können 
diese Aeußerungen weder eine rechtliche Wirkung, noch auch 
eine besondere politische Bedeutung besitzen. Um mich eines 
englischen Ausdruckes zu bedienen, so sind das die dilettanten- 
haften Aeußerungen eines distinguished foreigner, denen ein 
besonderes Gewicht beizulegen ein Fehler w äre.“

(Fortsetzung folgt.)
Eugen Horváth 46 47

nationalen großen Ziele zu verwirklichen.“ — Standpunkt der dualistischen 
Regierung: „Wir sind überzeugt, daß die Regierung Ew, Majestät jene 
Opferwilligkeit, welche Ungarn im Interesse der Wehrfähigkeit der Mon
archie jederzeit an den Tag gelegt hat, nicht über das Maß des unerläßlich 
notwendigen hinaus in Anspruch nehmen wird." — Standpunkt der Unab
hängigkeitspartei: „Für die Wehrheit des Landes zu sorgen betrachten wir 
für unsere patriotische Pflicht. Ew. Majestät königliche Stimme hat uns 
zum Ausbau und zur Festigung des ungarischen Staates aufgerufen; als 
untrennbar davon erachten wir die Errichtung des selbstständigen ungari
schen Heeres. Ohne ein selbstständigen Heer gibt es keine gesicherte staat
liche Existenz." (Uebersetzung des Pester Lloyd, 1901.) — Wir müssen hier 
bemerken, daß die Unabhängigkeitspartei nicht in 1901, sondern in 1867 
organisiert wurde, und daß Franz Kossuth nicht eine schärfere Gestaltung 
ihres Programmes, sondern eine Mäßigung ihres politischen Vorgehens 
brachte, was ihn befähigte in 1906 vom König Franz Joseph als Minister 
empfangen zu werden.

46 Professor Emil Bourgéois: Franz Kossuth „organisait en 1901 le parti 
de l'Indépendance et formulait un programme radical d'opposition au 
compromis de 1867 qui pouvait scinder la monarchie des Habsbourg en deux 
États étrangers l'un à l'autre." (Manuel historique de politique étrangère. 
Bd. IV. Paris 1926. Pag. 519.)

47 R. Charmatz: Oesterreichs äußere und innere Politik, 1895—1918. 
Leipzig 1918. Pag. 59.



UNGARNS SCHULD AM KRIEGE

i

V erantw ortung für den W eltkrieg

Ein Artikel des serbischen Ministers a. D. Jowan Jowanowitsck

Unter dieser Ueberschrift veröffentlicht ,,Politika” auf der 
ganzen ersten Seite ihrer Ausgabe vom 30. August (1930) ei
nen Leitartikel des gew. serbischen Gesandten am Wiener Hofe, 
Jotza M, Jowanowitsch, der sich in seinen Ausführungen gegen 
die „vom Budapester Universitätsprofessor Jenő Horváth und 
anderen ungarischen Geschichtsforschern vertretene These" wen
det, daß Ungarn am Kriege unschuldig sei, daß nicht die unga
rischen Magnaten eine Schuld treffe, sondern nur die öster
reichischen militärischen und die höchsten katholischen Kreise, 
die die wohlwollende Unterstützung des Vatikans genossen 
haben.”

,,In Budapest erscheint", führt Jowanowitsch einleitend 
aus, „vom Universitätsprofessor Jenő Horváth redigiert, eine 
Zeitschrift, in der Professoren und gew. Minister in verschiede
nen Sprachen über die Verantwortung für den Krieg im Jahre 
1914 schreiben. Natürlich findet sich in diesen Artikeln unter 
anderem, daß Serbien für den Krieg von 1914 verantwortlich 
sei, daß Ungarn den Krieg nicht gewollt habe, daß es auf die 
österreich-ungarische Außenpolitik keinen Einfluss genommen 
habe, usw. Vielfach herrscht in Europa und Amerika auch heute 
noch die Ueberzeugung, daß in Oesterreich-Ungarn im Jahre 
1914 einzig der ungarische Regierungschef Graf Tisza gegen 
den Krieg gewesen sei. Indes beweisen Dokumente und ge
wisse Tatsachen das direkte Gegenteil. In der serbischen Ge
schichte sind alle schweren Tage mit dem Namen irgend eines 
ungarischen Staatsmannes verknüpft. Das gilt für die Okkupa
tion und Annexion Bosniens und der Herzegovina, für den 
bekannten ,,Schweinekrieg" mit Serbien, für den Zollkrieg vom 
Jahre 1905 und schließlich für den austro-serbischen Krieg 
von 1914.

Ein-zwei Tage nach dem Serajevoer Attentat, kam Tisza 
nach Wien, wo er nach der Audienz beim Kaiser eine Unter-
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redung mit dem gemeinsamen Außenminister Berchtold hatte. 
,,Ich glaube", sprach Berchtold, ,,daß das blutige Verbrechen in 
Sarajevo zum Anlass zu nehmen wäre, um mit Serbien abzu
rechnen . . .  Es sollte ein Krieg mit Serbien provoziert und auf 
diese Weise mit diesem Hauptfeind endgültig die Rechnung be
reinigt werden . . ."

Tisza wiedersprach. Nach seiner Ansicht wäre das ein be
denklicher Fehler, für den er nicht die M itverantwortung tra 
gen könnte. Denn vor allem gebe es noch keine Beweise für das 
Bestehen einer Verbindung zwischen Serbien und dem A tten
ta t in Sarajevo. Sollte die Antwort Serbiens befriedigend lau
ten und Oesterreich somit ohne genügenden Grund einen Krieg 
mit Serbien herausfordern, dann würde es vor der ganzen 
W elt als der schuldige Teil erscheinen . . .

Am Schlüsse dieses Gespräches teilte Berchtold dem G ra
fen Tisza den Text des seit langem bereitgestellten Memoran
dums für Kaiser Wilhelm mit, dessen Resume dahin zusam
mengefasst werden kann: Serbien muß isoliert, verkleinert, als 
politischer Faktor am Balkan beseitigt werden. Tisza stimmt 
dem nicht zu. Nach seiner Auffassung hätte die Monarchie 
Serbien zur Einstellung seiner aggressiven Bestrebungen zu 
zwingen. Berchtold sendet das Memorandum dennoch ab und 
erhält von Berlin die Zusicherung, daä Deutschland seinem Ver
bündeten die Treue bewahren werde.

In der Wiener M inisterratssitzung vom 7. Juli 1914, e r
klärt Tisza, daß ihm nunmehr der Krieg gegen Serbien gerecht
fertigter erscheine: „die Untersuchung hat genügend Beweise 
für die Schuld Serbiens ergeben und die serbische Presse hat 
ihren Ton gegen die Monarchie geändert”.

„Ich bin aber gegen einen überraschenden Ueberfall auf 
Serbien", setzte Tisza hinzu, „gegen einen Angriff ohne vorher
gehende diplomatische Vorbereitung, da in diesem Falle unsere 
Stellung in den Augen der W elt eine sehr schlechte wäre. Wir 
müssen unsere Forderungen an Serbien, die zwar schwer aber 
nicht unannehmbar sein dürfen, zuerst formulieren, und erst 
dann, wenn Serbien sie ablehnen sollte, können wir ein Ulti
matum an Serbien richten. Ich bin keineswegs dafür, daß Ser
bien verkleinert oder vernichtet wird, und ebenso bin ich auch 
dagegen, daß irgend ein Teil Serbiens von der Monarchie an
nektiert wird . . . "

Den gleichen Standpunkt legte Graf Tisza in einem noch 
am selben Tage an Kaiser Franz Joseph gerichteten Schreiben 
dar. Nach neuerlichen Besprechungen mit Berchtold, Konrad 
und Tschirschky und einem aus Berlin erhaltenen Telegramm, 
erhob er aber keine Einwendung mehr dagegen, daß nach Bel
grad ein „kurzfristiges” Ultimatum gerichtet werde, „dessen.
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Forderungen mit W ahrscheinlichkeit annehmen lassen, daß es 
zum Krieg mit Serbien kommen werde".

Und als in der M inisterratssitzung am 19. Juli der defi
nitive Text des Ultimatums festgesetzt wurde, stimmte Graf 
Tisza dem beantragten Text sowie auch dem zu, daß in der 
diesbezüglichen Mitteilung an die Großmächte zwar erklärt 
werde, daß Oesterreich-Ungarn eine Eroberung oder Annexion 
nicht beabsichtige, daß es sich aber eine „strategische Korrek
tur seiner Grenzen mit Serbien” Vorbehalte. Die Bedeutung die
ses Vorbehaltes war aber jedermann klar. Somit hat der beab
sichtigten Verkleinerung und Aufteilung Serbiens auch Tisza 
mitgestimmt."

Graf Tisza war derjenige, der den englischen Antrag, daß 
der austro-serbische Konflikt einer Botschafterkonferenz vorge
legt werde, dahin beantworten ließ, „daß die Monarchie diesem 
Antrag unter der Bedingung zustimme, daß der Krieg mit Ser
bien fortgesetzt und daß die russische Mobilisierung einge
stellt werde."

Als das von Deutschen, Oesterreichern, Ungarn und Bul
garen von allen Seiten bedrängte kleine Serbien schließlich in 
die Gewalt Mackensens, Tschapratschikoffs und des k. u. k. 
Generals Savis-Seevis geriet, unterbreitete Tisza seinem Sou
verän diesen Vorschlag über die Aufteilung Serbiens: die süd
lichen und östlichen Gebiete Serbiens hätten an Bulgarien, jene 
länge der Save und Donau an Oesterreich-Ungarn zu fallen. 
Die mit dem Londoner Vertrag (1913) an Serbien und Monte
negro angeschlossene Gebiete hätten an Albanien angegliedert 
zu werden. Der Rest der Serben wäre mit Montenegro, bezie
hungsweise mit dem auf die ärmsten und unwegsamsten Gegen
den reduzierten Serbien zu vereinigen. Diese Aufteilung würde 
den Interessen der Monarchie am besten entsprechen und zu
gleich die sicherste Bürgerschaft bilden gegen ein neuerliches 
Aufleben der panserbischen Bewegung . . . W ürde Oesterreich 
ganz Serbien annektieren, so würde das keinesfalls bedeuten, 
daß die serbisch-russischen Quertreibereien gegen die M onar
chie aufhören würden. Durch die Annexion Serbiens würde die 
grosserbische Idee nicht getötet werden; im Gegenteil, die 
Vergrößerung der Zahl der Serben in der Monarchie, die S tär
kung des serbischen Volkes auf Kosten der anderen Stämme, 
die Schaffung eines großen serbisch-prav/oslawen M ajorität ge
gen die katholischen Kroaten — alles das wären neue Fakto
ren für ein Grosserbien. Ich beantrage daher, daß aus den Res
ten Serbiens und der Serben ein von der W elt abgeschnittener, 
eigener kleiner Staat gebildet werde. Eventuell könnte die 
Frage der seinerzeitigen Vereinigung Serbiens mit Montenegro 
unter der jetzigen montenegrinischen, oder einer anderen, Oes- 
tereich-Ungarn gewonnenen Dynastie, offen gelassen werden.



349

In den annektierten Gebieten Serbiens müßte lange autokratisch 
regiert werden. Durch die Stärkung der Deutschen und M agya
ren in Syrmien, im Banat und der Bácska müßte ein eiserner 
Ring aufgerichtet werden, der es verhindern würde, daß die 
serbischen Bewohner der Monarchie von der grosserbischen 
Seuche angesteckt werden . . ."

Gegen die eingangs erwähnte These des Professors Horváth 
und anderer, spricht auch noch folgendes:

1. der britische Konsul is Budapest schreibt am 14. Juli 
1914, daß im ungarischen Volke zwar Gleichgültigkeit gegen
über dem Tode Franz Ferdinands herrsche, daß aber das ganze 
Volk von einem geraden fanatischen Hasse gegen Serbien und 
alles was serbisch ist, erfüllt sei,” Ungarn sieht im A ttentat 
einen Angriff auf die hohe A utorität und es erw artet kaum den 
Moment, wo es an dem inkarnierten serbischen Feind Rache 
nehmen wird . . ."

2. Im Moment, da Graf Tisza versöhnliche Erklärungen 
abgegeben hat, stürzte sich die ganze ungarische Presse, ein
schließlich der Regierungsblätter, mit dem ,,Pester Lloyd” an 
der Spitze, mit aller Häftigkeit über Serbien und sie schrieb 
das Sarajevoer A ttentat den serbischen Nationalisten und der 
grosserbischen propaganda zu. Das große W ort führte das W ie
ner Pressebureau und das ungarische tat alles dazu, daß Hass 
und Kriegsstimmung möglichst entfacht werden.

3. Wenn gesagt wird, daß die Außenpolitik in Wien ge
führt wurde, und daß man in Budapest mit dieser Politik nicht 
einverstanden gewesen sei, so weit dem entgegenzugalten: Im
J. 1914 war Außenminister der Graf Berchtold — ein Ungar. 
Im Außenministerium war zu dieser Zeit der Hauptfaktor für 
die balkanische Politik Graf Forgách — ebenfalls ein Ungar. 
Der Beamte dieses Ministeriums, der das Ultimatum an Ser
bien konzipiert hat, war Baron Musuiin, ein Ungar. Die öster
reichischen Botschafter in Berlin, Paris, Rom, und Petersburg 
waren zu jener Zeit Ungarn.

4. Schließlich war zur Zeit als Oesterreich mit Vorbedacht 
in den Krieg gegen Serbien eingetreten ist, Graf Tisza der Dik
tator in der Doppelmonarchie. Der einzige Mensch, der ihm 
hätte wiedersprechen können, war Kaiser Franz Joseph — die
ser war damals aber nur mehr der Schatten eines Herrschers.

Demnach trifft Budapest die gleiche Schuld wie Wien. 
Graf Tisza hätte, wenn er den Willen gehabt hätte, seine F rie
denspolitik durchführen können, er hätte den Krieg verhindern 
können. Er hat es nicht getan. Seine Handlungen standen im 
diametralen Gegensatz zu seinen W orten. In der Innenpolitik 
stahlhart und unbeugsam, schwankte er in der Außenpolitik 
wie Schilfrohr im W inde”.
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IL

Ungarn und der W eltkrieg

Vom G eheim en Rat B éla  Földes, M inister a. D.

(Pester Lloyd, 1 Oktober 1930)

Herr Jowan M. Jowanowics, vor Ausbruch des W eltkrie
ges serbischer Gesandter in Wien, veröffentlichte in der Bel
grader Politika vom 30. August d. J. unter dem Titel „Verant
wortlichkeit für den W eltkrieg" eine Studie, die uns leider 
erst jetzt zuging, in der er das Verhallen Ungarns bei A us
bruch des W eltkrieges, sowie das Verhalten des Grafen Stefan 
Tisza zum Hauptgegendstand seiner Untersuchung macht. Da 
er sich mit einigen Bemerkungen an mich wendet, um einzelnen 
meiner Darlegungen entgegenzutreten, und da er auch den Pes
ter Lloyd als hauptsächlicher Kriegshetzer hinsteilt, glaube ich 
es nicht unterlassen zu dürfen, einige Reflexionen an die Aus
einandersetzungen Jovanovics' zu knüpfen, um so mehr, als es 
von jeher meine Ansicht war, daß allen unrichtigen, voreinge
nommenen Darstellungen und Einstellungen, allen falschen Da
ten, allen Angriffen berichtigend und zurückweisend im Inte
resse des W ahrheitsprinzips entgegentreten werden muß.

Auf Grund der bekannten amtlichen Daten schildert Joa- 
novics den Gang der Ereignisse im Laufe des Monats Juli 1914, 
die Stellungnahme des M inisterpräsidenten Grafen Stefan Tisza 
gegen den Krieg, gegen die Annexion, gegen die Verkleinerung 
Serbiens, um dann die angebliche, im Auslande des öftern kri
tisierte Inkonsequenz Tiszas hervorzuheben, als er den Text 
des Ultimatums annahm und der Kriegserklärung zustimmte. 
Dann teilt er den Plan Tiszas zur Aufteilung Serbiens mit. Mit 
der ausführlichen Schilderung dieses Planes und des motivie
renden Gedankenganges Tiszas schließt der erste Teil. Im zwei
ten Teile folgen einige Bemerkungen, die er an meine Adresse 
richtet. Gegenüber der Behauptung, daß Ungarn am Ausbruche 
des W eltkrieges keine Schuld trägt, führt Jovanovics eine an
gebliche Schilderung des Budapester englischen Konsuls an, wo
nach dieser nach dem A ttentat gegen den Thronfolger und seine 
Gattin keine Trauer, wohl aber in allen Kreisen blinden Haß 
gegen Serbien konstatierte, an dem man Rache nehmen wolle. 
Zweitens behauptet er, in dem Augenblick, als Tisza seine fried
liche Erklärung abgab, hätten alle ungarische Blätter, und an 
deren Spitze der Pester Lloyd, in wilder W ut Serbien angegrif
fen, ohne das Resultat der Untersuchung über das A ttentat ab
zuwarten; der Ton der serbischen Blätter dagegen wäre in 
den ersten Tagen nach dem A ttentat korrekt und anständig ge
wesen. Es ist aus dem Text nicht ganz klar, ob auch dies auf
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der Aussage des britischen Konsuls beruht. Der Behauptung 
gegenüber, daß man mit der Außenpolitik Wiens nicht einver- 
standen war, beruft sich Jovanovics drittens auf die Konstruk
tion des gemeinsamen Ministeriums, in dem Ungarn immer ver
treten war, dann auf die Rechte des ungarischen M inisterprä
sidenten hinsichtlich der Führung der Außenpolitik, ferner da r
auf, daß im Jahre 1914 der Leiter der Balkanpolitik Graf For
gács, also ein Ungar, war, daß die Gesandten in Paris, Rom 
und Petersburg Ungarn waren.Viertens macht er geltend, daß 
beim Ausbruch des Krieges Tisza Diktator der Monarchie und 
der einzige war, der den Krieg hätte verhindern können. „Seine 
W orte”, sagt Jovanovics, „standen im W iderspruch zu seinen 
Taten, In der inneren Politik war er hart und fest wie Eisen, 
in der Außenpolitik war er wie ein Baumschößling im Winde.

Da es mir bekannt ist, daß die Ausführungen Jovanovics' 
auch von anderer Seite W iderlegung finden werden, beschränke 
ich mich im folgenden auf jene Teile seiner Darstellung, die 
mehr oder minder mit meinen diesbezüglichen Ausführungen 
Zusammenhängen.

Jovanovics hebt hervor, daß Tisza Sr. M ajestät einen Vor
schlag zur Aufteilung Serbiens gemacht habe, und teilt diesen 
Vorschlag auch im Detail mit. Mit diesem Vorschlag Tiszas je
doch verhält es sich folgendermaßen: Tisza hat nach seinem 
Empfang beim Deutschen Kaiser über die dort gepflogenen Ge
spräche Sr. M ajestät ein ausführliches Referat erstattet (4. 
Dezember 1915). Tisza konstatiert darin vor allem, daß in der 
Auffassung des Deutschen Kaisers wesentliche Aenderungen 
eingetreten sind, so auch bezüglich der serbischen Frage. W äh
rend der Deutsche Kaiser zu Beginn des W eltkrieges serben
freundlich war, setzte er nun Tisza in der „gewohnten, bered
ten W eise” auseinander, daß nur eine vollständige Auflösung 
Serbiens und die Annexion des übrigbleibenden Teiles des Lan
des eine befriedigende Lösung der serbische Probleme bil
den könne. Die Idee der Annexion rührt also nicht von Tisza 
her; im Gegenteil, er erwahrte sich dagegen in dem von Jova
novics reproduzierten Plane, der die Gefahr der grosserbischen 
Idee unterdrücken würde, welche Gefahr nach Tiszas Ansicht 
die Annexion durchaus nicht beseitigen würde, weshalb er die 
Annexion ablehnte. („Im wohlverstandenen Interesse der staats
treuen Elemente Oesterreichs wäre eher eine Verminderung sei
ner südslasischen Untertanen am Platze”.) W ir haben hier nicht 
den Raum, die ausführlichen staatsmännischen Darlegungen 
Tiszas wiederzugeben, schon die hier angeführten Stellen der 
Denkschrift zeigen jedoch zur Genüge, daß erstens der Plan zur 
Aufteilung Serbiens nicht von Tisza stammt, zweitens, daß er 
sich der Annexion Serbiens durch die Monarchie widersetzte 
und darin die größte Gefahr für die Monarchie wie für das
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Ungartum erblickte. Übrigens ist die Ablehnung des Prinzips 
der Annexion von Tisza seit dem hochwichtigen gemeinsamen 
Ministerrate am 19. Juli 1914 so oft verkündet worden, daß es 
überflüssig erscheint, ihn in diesem Punkte zu verteidigen. Auch 
der jüngst erschienene Band der Memoiren des Erzherzogs 
Josef zeigt, wie sich Tisza der in Wien geplanten Annexion Ru
mäniens wie auch der Personalunion mit Rumänien widersetzte. 
Auch in dern demnächst erscheinenden fünften Band der Schrif
ten Tiszas finden wir diesbezüglich eine kategorische Aeuße- 
rung in einem an Thallóczy am 30. März 1916 gerichteten 
Schreiben: „Meine Besprechung mit Conrad bewegte sich auf 
prinzipieller Höhe. Ich wünschte, daß jede auf Popularitätsha
scherei gerichtete Reklame oder Annexionsabsichten verratende 
zukünftige Pläne und Aktionen vermieden werde.” Ferner heißt 
es in einem an den Armeeoberkommandanten Erzherzog Fried
rich gerichteten Schreiben: „Mein zweites Bedenken bezieht 
sich auf das ganz offen hervortretende Bestreben, den defini
tiven Herrn im Lande zu spielen und die feste Absicht der A n
nexion ganz Serbiens offenkundig an den Tag treten zu lassen.” 
Aus einem Briefe an den Außenminister Buriän: „ . . .S o l l  hin
gegen die Einverleibung aller Serben in die Monarchie unter 
der Lösung der serbischen Frage verstanden sein, so muß ich 
mit dem größten Nachdruck dagegen Stellung nehmen.”

W ir gehen nun auf die Behauptung Jovanovics bezüglich 
der Kriegshetzerei der ungarischen Presse über. Da Jovanovics 
den Pester Lloyd an die Spitze der die Kriegshetzerei betrei
benden Organe stellt, so habe ich mir die Mühe genommen, die 
Nummern des Pester Lloyd vom 1. bis 31. Juli 1914 durchzu
sehen. Es genüge, jeweils einige Sätze hervorzuheben.

Am 1. Juli, also unmittelbar unter dem Eindruck des 
M ordattentats, schreibt der Pester Lloyd: „Wir hegen gegen 
Serbien keinen Haß . . . Der Himmel weiß, wie sehr wir uns 
bemüht haben, mit Serbien in Freundschaft zu leben.” 2. Juli: 
„Die Rachsucht ist ein Gefühl; nicht Gefühle aber, sondern In 
teressen haben die Politik zu bestimmen . . . Genugtuung ver
langen wir für ein an uns begangenes Verbrechen . . . Der ser
bischen Regierung gegenüber müssen wir mit dem Ansinnen 
auftreten, diesen verbrecherischen Umtrieben ein Ziel zu se
tzen.” 4. Juli: „Die öffentliche Meinung unserer Monarchie 
hegt keinerlei aggressive oder feindselige Absichten gegen Ser
bien.” 10. Juli: „Überall herrscht in der Tat das Gefühl vor, daß 
unsere Monarchie in den ernsten Entscheidungen, vor die sie ge
stellt ist, sich vor jeglicher Überhastung und jeglicher Vorein
genommenheit gegen Serbien enthalten werde.” Am 18. Juli 
(als Bemerkung zu einem Interview Pasics'): „Sogar die groß
österreichische Konzeption, ein nur in wenigen Köpfen spuken
der Wahnwitz, ist jeder feindseliger Hetze gegen Serbien bar.
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In diesen Tagen der größten Aufregung sehen wir also, wie 
der Pester Lloyd in diplomatisch-gedämpften Stile, jedes ha r
te W ort mit weiser Überlegung vermeidend, immer nur von 
Genugtuung und von nichts anderem spricht. Kein W ort von 
Annexion, kein W ort von Vernichtung Serbiens!

Nun blättern wir aber ein wenig in den Organen der serbi
schen Presse. Sie predigt in der unverhülltesten Weise die 
Vernichtung der Monarchie. Am Tag der Ermordung des 
Thronfolgers erscheint eine Beilage des Organs Srbski Novine, 
dem wir folgende Stellen entnehmen können: „Unsere Brüder, 
Slovenen, Kroaten, Serben außerhalb unserer Grenzen, richten 
heute ihre Augen auf uns . . . Alle voran! Eine gebieterische 
Pflicht befiehlt uns, der heiligen, noch unerfüllten Pflicht Ge
nüge zu leisten!” Prawda schreib am 8. April 1914: „Öster
reich hat das Recht zur Existenz verloren.” Am 26. Mai 1923 
schreibt Tribuna: „Das verbrecherische Österreich hat von neu
em einen Akt von Brigandage begangen.” 7. Oktober 1913 
schreibt Mali Journal: „Österreich-Ungarn hat das Recht zur 
Existenz verloren.” 8. Oktober 1913 (Piemont) : „Eine Türkei 
ist verschwunden, der Gott der Serben wird in seiner Hilfe 
das Verschwinden der zweiten Türkei gestatten.”

Das war also die Tonart der serbischen Presse, und so 
liest man mit Wehmut die von Franz Josef an Nikolaus II. 
gerichteten folgenden W orte: „Man wird kein Beispiel finden, 
daß eine um ihr Prestige und ihre Interessen besorgte Groß
macht eine solche Langmut gezeigt hätte, wie wir sie gegen 
die schamlose Provokation unseres kleinen Nachbarn üben.” 

Was nun schließlich die von mir hervorgehobene Tatsache 
betrifft, daß Ungarn auf die Außenpolitik der Monarchie einen 
geringeren Einfluß ausübte, so möge folgendes bemerkt wer
den: Das Hauptzentrum der österreichisch-ungarischen Außen
politik war in Wien. Dort befand sich der Hof mit seinen vielen 
Erzherzogen, die höchsten Spitzen der Armeeleitung, die 
gemeinsamen Ministerien, also auch das Ministerium des 
Aeußern. Die parlamentarische Verhandlung der Außenpolitik 
geschah in der höchst fraglichen Institution der Delegationen, 
die nur einmal jährlich zusammentrat. Die politischen Organe 
Ungarns hatten infolge aller dieser und vieler anderer Um
stände viel weniger Berührungspunkte mit dem Organismus 
der Außenpolitik. Wohl waren, worauf Jovanovics hinweist, 
die Gesandten in Paris, Rom und Petersburg Ungarn, aber er 
als gewesener serbischer Gesandter dürfte wohl wissen, daß 
der Gesandte nur das Organ und Sprachrohr des Außenminis
ters ist. Wohl zeigen die Schriften Tiszas, mit welcher über
menschlichen Arbeit er in diese Maschinerie einzugreifen be
müht war; wie großen W iderständen er aber begegnete, zeigen 
seine vielfachen Klagen über die Beiseiteschiebung ungarischer
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tüchtiger Kräfte. Die ganze große Maschinerie — Armee und 
Diplomatie — arbeitete in österreichischem Geist und nach 
österreichischen Zielsetzungen. Daß Tisza den Weltkrieg hätte 
aufhalten können, ist vielleicht doch eine sehr gewagte Be
hauptung.

Zum Schluß empfehlen wir Herrn Jovanovics folgende 
W orte der englischen Admirals Troubridge zur Beachtung: 
„Ungarn war das einzige kontinentale Land, das nicht in 
geringstem Maße, selbst nicht im geheimen, die Idee irgend
eines Krieges nährte."

H I.

A ntw ort an Seine E xzellen z Jow an  Jow anow itsch

Nachdem Seine Exzellenz Béla Földes (im Pester Lloyd, 
1 Oktober 1930) schon geantwortet hat, sei es mir erlaubt mich 
auf Allgemeinheiten zu beschränken.

W as im Artikel des Herrn Jowanowitsch dem Leser viel
leicht am meisten auffällt, ist die Behauptung, daß ,,in der 
serbischen Geschichte alle schweren Tage mit dem Namen 
irgend eines ungarischen Staatsmannes verknüpft ist. Das gilt 
für die Okkupation und Annexion Bosniens und der Herzego
vina, für den bekannten „Schweinekrieg" mit Serbien für den 
Zollkrieg vom Jahre 1905 und schließlich für den austro-serbi- 
schen Krieg von 1914."

Als Diplomat sollte Herr Jowanowitsch von zwei Völkern, 
die in der Vergangenheit nie einander gegenüberstanden und 
die in der Zukunft wieder auf einander treffen können, nicht 
das suchen, was jene Völker von einander trennt, sondern das, 
was sie miteinander verbindet. Denn mit der Aufreihung der 
Erwähnten wünscht er nur jenen Vertrag zu legitimieren, durch 
welchen ein Teil des ungarischen M utterlandes dem serbischen 
Staate zufiel und durch welchen beide Völker von einander 
getrennt wurden. Wenn er von seiner Seite vielleicht ein 
stärkeres Argument gesucht und die ungarische Revolution von 
1848—49 erwähnt hätte, — ein stärkeres kann ich als Histori
ker momentan nicht finden — auch dann könnte es dokumen
tarisch bewiesen werden, daß die jetzt ihm plötzlich so häßlich 
gewordenen Magyaren in jener Zeit nicht gegen die Serben, 
sondern gegen den österreichischen Absolutismus kämpften, 
welchem die freiheitliebenden Serben sich irrtümlicher- aber 
gewiss tragischerweise gegen die ebenso freiheitliebenden M a
gyaren anschlossen. Hätten sie dann den Magyaren mit Waf-
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fen geholfen und das neue Ungarn zusammen mit den M agya
ren begründet, so hätten sie gewiss eine Gelegenheit gehabt 
für ihr Volk jene freie Entwicklung zu sichern, die sie in März 
1848 ohne fremdem Einfluss, zwischen den Grenzen des unga
rischen Staates selbst verlangten. Nach Königgrätz waren die 
Serben mit den anderen Nationalitäten Ungarns von der öster
reichischen der ungarischen Regierung überlassen, und diese 
letztere fühlte sich von politischen Umständen nicht mehr ge
zwungen, ausser dem musterhaft liberalen Nationalitätengesetz 
des Jahres 1868, dessen Minderheitsrechte durch den Pariser 
Friedensvertrag vermindert wurden, mit denen auch eine be
sondere Vereinbarung zu schließen. Das haben nicht einmal je
ne Regierungen getan, denen in 1920 Teile des ungarischen 
Staates anvertraut waren und sie mußten durch internationale 
Verträge gezwungen werden, den neuerworbenen Staatsbürgern 
die Gleichberechtigung mit den der herrschenden Rasse ge
hörigen Staatsbürgern zu gewähren.

Vielleicht nicht jedermann beurteilt heutzutage in Ungarn 
die Behandlung der ungarländischen Nationalitäten im Zeitalter 
des Dualismus als eine vernünftige, aber es war gewiss nicht we
niger vernünftiger als in den anderen Staaten Europas, und es 
muß bemerkt werden, daß die ungarische Nationalitätenpolitik 
ihre W urzeln in den treibenden Kräften der politischen Ent
wicklung und nicht in der Animosität der Regierenden hatte, 
wie es die Propagandaliteratur der in der Aufteilung Ungarns 
Interessierten vorstellt.

Wenn Herr Jowanowitsch sich jetzt als Historiker vor
stellt, und wir begrüssen ihn auf einem Boden, wo serbische 
und ungarische Fachleute gemeinsam viel zu tun haben, so 
muß er uns Recht geben, daß Serbien einen bedeutenden Teil 
von Südungarn nicht darum bekommen hat, weil die Serben 
von der ungarischen Regierung angeblich schlecht behandelt 
waren, sondern, weil Serbien an der Seite der den Krieg ge
winnenden und nicht an der den Krieg verlierenden Partei 
stand. Und wenn Herr Jowanowitsch in seiner neuen Rolle 
es troztdem für notwendig erachtet, eine jahrhundertlange 
Freundschaft zu verneinen und die Magyaren zu beschuldigen, 
so tut er es gewiß nicht als Historiker, sondern als Politiker, 
der in die Notlage gekommen ist, die Wegnahme von Süd
ungarn rechtfertigen zu müssen. Er muss, ohne Bezug auf die 
Geschichte, gegen uns Stellung nehmen, obwohl er als Politi
ker es besser weiss, daß in der Zeit seiner Amtführung in Wien 
die Magyaren v/egen ihrer Serbenfreundschaft oft getadelt 
waren.

Er hat das wahrscheinlich auch darum getan, weil wir 
eine Zeitschrift unter dem Titel „Kriegsschuldfrage" herausge
ben, in welcher aber Studien und Dokumente vielmehr zur
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neuesten Geschichte Ungarns erschienen, wie es im Untertitel, 
auch angezeigt steht.

W as nun die Kriegsschuldfrage im engeren Sinne anbelangt, 
hat doch die serbische Regierung selbst das in Paris gegen 
Ungarn gefällte Urteil unterzeichnet und damit uns in dieser 
Frage zur Antwort gestellt. Sie hat das gewiß als eine der 
Ententeregierungen getan, weil sie sonst gegen das Nachbar
land Ungarn, von dem sie einen Teil annektierte, keine Be
schwerden vorbrachte. Obwohl sie einen Vertreter in der Shuld- 
kommission der Versailler Friedenskonferenz hatte, und noch 
dazu war sie nach der Ausfertigung des Berichtes von der 
Kommission aufgefordert, noch ein Memorandum im Namen 
Serbiens, des ersten Opfers des Weltkrieges, in dieser Frage 
dem Bericht beizufügen, hat sie seine Vorrechte und die gebo
tene Gelegenheit nicht dazu benützt um Ungarn auf die A n
klagebank zu setzen. Sie hat alles das, was wir jetzt im A rti
kel Seiner Exzellenz Jowanowitsch lesen, nicht gesagt, weil 
sie überzeugt war, daß Ungarn nicht im Wege einer fried
lichen Entwicklung stand, sondern vielmehr mit Serbien iden
tische Interessen hatte. So möchten wir den illustren Verfasser 
bitten die historische Freundschaft und W ahrheit den in der 
Kriegsschuldfrage interessierten Propaganda nicht unterzuwerfen. 
W ir kämpfen nicht gegen Serbien, haben auch nicht eine Zeit
schrift gegründet um gegen Serbien zu kämpfen, sondern ge
gen eine Beschuldigung, welche Ungarn und seine Nach
barvölker, unter den auch Serbien von einander getrennt 
hat und dadurch die alte Zusammenarbeit der Donauvölker an 
einer besseren Zukunft vereitelt und verboten wurde.

Die Schriftleitung.
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I. Budapest szék h e ly

1. Németország — Allemagne.
Waecker-Gotter Karl Ludwig északnémet konzul. — I. Kül. min. 1S68. 

február 1 . 1400. szám. 1868. M. E. 156. szám. Keresk. min. február 6 — 
német császári főkonzul: I. Kül. min. 1872. február 24. 1872. M. E. 421. és 
435. E. szám. Keresk. m. márc, 2 . és 7.

Busch August Klement — I. Kül. min. 1879. május 18. 8 6 8 8 . szám. 
1879. M. E. 1384. E. szám. Keresk. min. május 2 0 . — III. Kül. min. 1879. 
junius 14. 9873. szám. 1879. M. E. 1715. E. szám. Keresk. min. junius 15.

Thielau Otto Wilhelm Florian — I. Kül, min. 1881. junius 14. 11125. 
szám. 1881. M. E. 2059, E. szám. Kül. min. junius 17.

Berchem Max gróf — I. Kül. min. 1883. junius 6 . 11608. szám. 1883. 
M. E. 1836. E. szám. Keresk. min. junius 7. — II. Keresk. min. 1883. 
junius 10. 26876. szám. 1883, M. E. 1869. E. szám. Kül. min. junius 11. — 
íII. Kül. min 1883. junius 24. 12766. szám. 1883. M. E. 2014. E. szám. 
Keresk. min. junius 26.

Bojanowsky Ernest Victor — I. Kül. min. 1885, április 13, 8945. szám. 
1885. M, E. 1238. E. szám. Kül. min. — III. Kül. min. 1885. április 24, 
9795. szám. 1885. M. E. 1365. E. szám. Keresk. min. április 25.

Plessen Ludwig báró — I. Kül. min. 1888. április 16. 9124. szám. 1888. 
M. E. 1419. E. szám. Kül. min. április 17. — III. Kül. min. 1888. április 29. 
1614. szám. 1888. M. E. 188. E, szám, Keresk. min.
Háborús Felelősség 3
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Monts Anthon báró — I. Kül. min, 1890. november 5. 30856. szám. 
1890. M. E. 3490, E. szám, Kül. min- november 11 . — III, Kül. min. 1890. 
november 25. 32635. szám. 1890. M. E. 3729. E. szám. Keresk. min, no* 
vember 27.

Henckel gróf — I. Kül. min. 1894. május 30. 22951. szám. 1894. M. E. 
1 2 1 1 . E. szám, Keresk. min. junius 3.

Raiibor-Corvey Max herceg — I. Kül. min. 1895. január 20. 2272. 
szám. 1895. M. E. 204. E. szám. Keresk min. január. 25. — II. Keres. min.
1895. február 4. 6595. szám. 1895. M. E. 361. E. szám. Kül. min. február 
8 . — III. Kül. min. 1895, február 24. 7589. szám. 1895. M. E, 707. E, szám. 
Keresk. min. március 3.

Hohenlohe Heinrich herceg — I. Kül. min. 1897. október 5. 46968. 
szám, 1897. M. E. 16607, E. szám. Keresk. min. október 7. — II. Kér, 
min. 1897, október 10. 64179. szám. 1897. M. E. 16891. E. szám. Kül. min. 
október 14. — III. Kül. min. 1897, november 4. 51128. szám. 1897. M. E. 
18226. E. szám. Keresk. min. november 9.

Below-Schlatau G. Paul — I. Kül. min. 1899. december 14. 67189. 
szám. 1899. M. E. 15597. E. szám, Keresk. min. december 17. — II. Keresk. 
min. 1899. december 22. 86351. szám. M. E. 16348. E. szám. Kül. min.
december 31. — III. Kül. min. 1900. január 23. 3660. M. E. 353. E. szám.
Keresk. min. január 27.

Wedel-Botho Friedrich gróf — I. Kül. min. 1904. julius 26. 55196. 
szám. 1904. M. E. 3604. E. szám. Keresk. min. julius 30. — II. Keresk 
min. 1904. augusztus 5. 54506. szám. 1904. M. E. 3723. E. szám. Kül. min. 
augusztus 9. — III, 1904. augusztus 31. 64100. szám. 1904. M, E, 4147. E 
szám. Keresk. min. szeptember 3.

Schönburg-Waldenburg Hermann Georg herceg — I. Kül. min. 1907. 
december 30, 98875. szám. 1908. M. E. 32. E. szám. Keresk. min. január
4. — III, Kül. min. 1908. február 7. 8483. szám. 1908. M, E. 630. E. szám.
Keresk. min. február 9.

Brockdorff-Rantzau Ulrich Karl Christian gróf — I. Kül. min. 1910. 
január 20. 3684. szám. 1910. M. E. 322. E, szám. Keresk. min. január 22.—
III. Kül. min. 1910. február 7, 7850. szám, 1910. M, E. 643. E. szám. Keresk. 
min, február 12 .

Fürstenberg-Stammheim gróf — I. Kül. min. 1912. julius 5. 45504. 
szám. 1912, M. E. 4075. E. szám. Keresk. min, julius 10 .

2 . Argentina — Argentine.
Don Baldomero F. Gayan — I. Kül. min. 1906. szeptember 28. 75408. 

szám. 1906. M. E, 4765. E. szám. Keresk min. október 5. — II. Keresk. 
min. 1906, október 19. 76641. szám. 1906. E. szám. Kül. min. október 25. 
— III. Kül, min. 1907. február 19. 1774. szám. 1907. M, E. 1024, E. szám.

Don Hcracio L. Mayer — I. Kül. min. 1913. február 5, 14025. szám. 
1913. M. E. 1489. E. szám. Keresk, min. március 6 , — II. Keresk. min. 
1913, március 28. 18395. szám. 1913. M. E. 2107, E. szám. Kül. min. április
2. —  III. Kül. min. 1913. április 29. 28727, szám. 1913. M. E. 2890. szám. 
Keresk. min, 1913. május 5.
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Don Alfredo Valdes Diaz — I. Kül. min. 1915. november 2 0 . 111530. 
szám. 1915. M. E, 4199. E. szám. — II. Keresk. min. 1915. december 4 . 
81196. szám. 1915. M. E. 4353. E. szám.

3. Belgium — Belgique.
Leysen Théodore — II. Keresk. min. 1870. november 2 0 . 20437. szám, 

1870. M. E. 1846. E. szám. — III. Kül. min. 1870. 17661. szám, 1870. M. 
E. Keresk. min. december 26.

Bols Louis — I. Kül. min. 1872, junius 12. M E. 1877. 1192. E. szám. 
Kül. min. junius 16» b^yäiiäz 9551. szám. 1872, M. E. 1336, E. szam, 
Keresk. min. julius 8 .

Stein báró — I. kül. min. 1878. január 16. 681. szám. 1878. M. E. 
1 2 1 . E. szám. Kül. min. január 19. Ugyanaz, 1878. február 26. 2770, szám.
1878. M. E. 479. szám. Keresk. min. március 2 1 . — II. Keresk. min. 1878. 
március 24. 6598, szám. 1878. M. E. 588. E. szám. Kül. min. április 8 .

Duckerts Jules — I. Kül. min. 1885. május 5. 10936. szám. 1885. M. 
E. 1456. szám. Kül. min. május 6 . — III. Kül. min. 1885. május 19. 
12106. szám, 1885. M. E. 1661. E. szám. Keresk. min. május 21.

4. Bulgária — Bulgarie.
Constantinovich Spas — kereskedelmi ügynök. — I. Kül. min, 1905. 

február 5. 6751. szám. 1905. M. E. 674. E. szám. Keresk. min. február 7.

Dorev Pancse konzul — I. Kül. min. 1914. október 2 1 . 90425. szám. 
1914. M. E. 8218. E. szám. Keresk. min. november 8 . — II. Keresk. min. 
1914. november 14. 81362. szám. 1914. M. E. 8456. E. szám. Kül. min. 
november 18.

Nedkov Teodor — I, Kül. min. 1916. április 9. 4. szám. 1916. M. E. 
1266. E. szám. keresk. min. április 9.

Stojanovics Iván — I. Külügymin. táviratai: 1917. julius 11., 13. és 
29, 1917. M. E. 2546., 2567. és 2739. E. számok. Átirat 1917: szeptember
5. 84184, szám. 1917, M. E. 3390. E. szám. Keresk. min. szeptember 13.

5. Spanyolország — Espagne.
Don José Gallart y Girbal alkomul — I. Kül. min. 1909. január 8 . 

101603. szám. 1909. M. E. 226. E. szám. Keresk. min. január 15. — II. 
Keresk. min. 1909. február 3. 39810. szám. 1909. M. E. 644. E. szám. Kül. 
min. február 6 . — III, Kül. min. 1909. julius 30. 61684. szám. 1909. M. 
E. 4150. E. szám, Keresk, min. augusztus 8 .

Don Jaime Romeo de Bagner y Corsi — I. Kül. min. 1911. október 
2 0 . 74387. szám, 1911. M. E. 6170. E. szám. Kül. min. október 25.

Don José Teisceidor y Ingo — I. Kül. min. 1916. május 9. 49388, 
szám. 1916. M. E. 1613. E. szám. Keresk. min. május 19. — II. Keresk. 
min. 1916, május 23. 35873. szám. 1916. M. E, 1772, E. szám. Kül. min. 
május 30.

Don Antonio Suque y Sucone — 1918. M, E. 4174, E. szám.
3*
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6. Északamerikai Egyesült Államok —  États-Unis d‘ Amérique.
Black József —  I. Kül. min. 1888. március 3. 5157. szám. 1888. M. 

E. 813. E, szám. Keresk. min. március 5. — II. Keresk. min. 1888. március 
13. 13089. szám. 1888. M. E. 989. E. szám. Kül. min. március 17. — III. 
Kül. min. 1888. március 29. 7460. szám. 1888. 1195. E. szám. Keresk, min. 
március 31.

Hammond P. T. Edward —  I. Kül. min. 1892. február 15. 5686. szám. 
1892. M. E. 432. E. szám. Kül. min. február 2 1 . — II. Keresk. min, 1892. 
február 26. 13029. szám. 1892. M. E. 521. szám. Kül. min. március 3. — 
III. Kül, min. 1892. március 25. 10626. szám. 1892, M. E. 714. E, szám. 
Keresk. min, március 31.

Frank Dyer Chester —  I. Kül. min. 1897. március 30. 14467. szám.
1897. M. E. 5869. E. szám. Keresk. min. április 8 . — II. Keresk. min.
1897. április 16. 24351. szám. 1897, M. E. 7127. E. szám. Kül. min. április 
25. — III. Kül. min. 1897. május 15. 22893. szám. 1897. M. E. 8747. E. 
szám. Keresk. min. május 20.

Conway Thornton — I. Kül, min. 1899. október 21. 57811. szám, 1899. 
M. E. 13664. E. szám. Keresk. min. október 24, — II. Keresk. min. 1899. 
október 30. 73158. szám. 1899. M. E. 14027. E. szám. 1899. november 3, —
III. Kül. min. 1899. november 24. 63692. szám. 1899. M. E. 15003. E. szám. 
1899. november 27.

Elliot G. Bemard —  I. Kül, min. 1902. szeptember 2 . 59667. szám. 
1902. M. E. 3402. E. szám. Keresk. min. október 5. — II. Keresk. min.
1902. szeptember 2 1 . 61850. szám. 1902. M. E. 3934. E. szám. Kül. min.
október 10 . — III. Kül. min. 1902. október 29. 71989. szám. 1902. M. E. 
4268. E. szám. Kül. min. november 4.

Frank Dyer Chester — I, Kül. min. 1904, julius 8 . 51331. szám. 1904. 
M. E. 3308. E. szám, Keresk. min. julius 11 . A kül. min. táviratai: 1904. 
julius 2 2 . és 30. 1904. M. E. 3492. és 3622, E. számok.

Nash Paul — I. Kül. min. távirat 1908. junius 9. 1908. M. E. 2523. 
E. szám. Keresk, min. junius 10 . — II. Keresk. min. 1908. junius 12 . 
51829. szám. 1908. M. E. 2624. E. szám. Kül. min. junius 17, — III. Kül. 
min. 1908. julius 26. 56420. szám. 1908, M. E. 3374. E. szám. Keresk. min, 
augusztus 1.

7. Franciaország — France
Castellane Pierre gróf. — I. Kül. min. 1868 április 2 1 . 1868, M. E. 481. 

E. szám. Kül. min. április 2 2 . — Kül. min. junius 8 . 1868. M. E. 6737. szám. 
1868. M. E. 578. E. szám.

Guyot-Montpayroux — I. Kül. min. 1872. julius 10 . 1872. 9873. szám. 
1872. M. E. 1367. E. szám. Minisztertanácsi határozat. — 1872 október 7. 
14539. szám. 1872. M. E. 1889. E. szám. Keresk. min. 1872. október 19.
II. keresk. min. 1872. október 19. 13727. szám. 1872. M. E. 1996. E. szám. 
Kül. min. 1872. november 28.

Beaumont vicomte — I. Kül. min. 1873. március 2 0 . 3981. szám. 1873. 
M. E. 682. E. szám. Kül. min. március 2 2 . — Kül. min. 1873. április 11. 
5004. szám. 1873. M. E. 937, E. szám. Keresk. min. április 16. — Kül. 
min. 1874. március 30. 4755. szám, 1874. M. E. 812. E, szám. Keresk. min., 
április 4.
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Veaux báró — I. Kül. min. 1881. január 17. 6 6 8 . szám. 1881. M. E. 
130. E. szám. Kül. min. január 15. — Kül. min 1881, január 30. 1651. 
szám. 1881. M. E. 355. E. szám. Keresk. min. febr. 2 .

Rafélis de Broves báró — I. Kül. min. 1882, julius 16. 13430. szám. 
1882. M. E. 2424. E. szám. Keresk. min. pulius 2 2 . — Kül. min. 1882. 
augusztus 5. 14776. szám. 1882. M. E. 2707. E. szám. Keresk. min. augusz
tus 8 .

Laugier-Villars gróf — I. Kül. min. 1882. december 28. 24811. szám. 
1882. M. E. 4322, E. szám. — Kül, min. 1883 január 15. 945. szám. 1883. 
M. E, 166. E. szám. Keresk. min. január 18.

Belle Henri — I. Kül. min. 1885. junius 11 . 14006. szám. 1885. M. E. 
1944. E. szám. Kül. min. 1885. junius 12. — Kül. min. 1885. junius 25. 
15309. szám. 1885. M. E. 2106. E. szám. Keresk. min. junius 27.

Delabarre Hector Louis Edouard — I. Kül. min. 1887. november 30. 
28280, szám. 1887. M. E. 4192. E. szám. Kül. min. december 2 . — Kül. min. 
1887. december 12 . 29385. szám. 1887, M. E. 7379. E. szám. Keresk. min. 
december 14.

Túr enne Paul gróf — I. Kül. min. 1894. február 12 . 5549. szám. 1894. 
M, E. 359. E. szám. Keresk. min. február 15. — II, Keresk. min. 1894. 
február 24. 13271. szám. 1894. M. E. 475. szám. Kül. min. március 9. —
III. Kül, min. 1894, március 29. 13122. szám. 1894. M. E. 740. szám. Ke
resk. min. április 2 .

de Lacarre — I. Kül. min. 1897. május 13. 2 2 2 2 2 . szám. 1897. M. E. 
8600. E. szám. Keresk. min. május 19. — II. Keresk. min. 1897. május 27. 
34312. szám. 1897. M. E. 10304. E. szám, Kül. min. junius 17. — III. Kül. 
min. 1897. szeptember 24. 44413, szám, 1897. M. E. 15961. E. szám, Ke
resk. min. szeptember 29.

Rifíault Auguste Charles Frédéric — I. Kül. min. 1899. március 12 . 
12947. szám, 1899. M. E, 3581. E. szám. Keresk. min. március 15. — II. 
Keresk. min. 1899. március 23. 19589. szám. 1899. M. E. szám. — III. Kül. 
min, 1899. április 8 . 20653, szám. 1899, M. E. 5476. E. szám. Keresk. min. 
április 2 0 ,

Poisson Maximilien — I. Kül. min. 1904, november 14. 82982. szám. 
1904. M. E. 5419. E. szám. Keresk. min. november 18. — II. Keresk. min. 
1904. november 24. 80324. szám. 1904. M, E. 5620. E. szám. Kül. min. 
november 30. — III. Kül. min. 1904, december 2 2 , 91973. szám. 1904. M. E. 
6048. E. szám. 1904. december 26.

Fontenay Louis vicomte — I. Kül. min. 1906. április 17. 26996. szám. 
1906. M. E. 2091. E, szám, Keresk. min. április 2 0 . — Kül. min. 1906. no
vember 12 . 88142. szám. 1906, M. E. 5533. E. szám. Keresk, min. november 
15. — II. Keresk. min. 1906. április 29. 31256. szám. 1906. M. E. 2298 E. 
szám. Kül min. május 3. — III. Kül. min. 1906. december 27. 100631. szám. 
1906. M. E. 6304. E. szám.

B o u r g o i n g  O t t ó  b á r ó  — I. Kül. min. 1877. április 17. 5917. szám. 1877.
M. E. 743. E. szám. Kül. min. április 20. — Kül. min. 1877. május 10. 7404.
szám. 1877. M. E. 986. E. szám. Keresk. min. május 15.
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d'Apchier le Mangin Frédéric Auguste — I. Kül. min. 1912. október. 
15. távirat. 1912. M. E. 6079. E. szám. Keresk. min. október 15. — II. Ke- 
resk. min. 1912. október 18. távirat. 1912. M. E. 6149. E. szám. Kül min. 
október 19. — III. Kül. min. 1912. november 12 . 76827. szám. 1912, M. E. 
6810. E. szám. Keresk. min. november 18,

7. Nagy Británnia és Írország —  Grande Bretagne et Irlande

Monson — I. Kül. min. 1872. január 31. 1872. M. E. 246. E. szám. 
Keresk. min. március 7,

Andey Charles Gosking — I. Kül. min, 1879. julius 14, 239. szám. 1879. 
M. E. 2034. E. szám. Kül. min. julius 15. — 1879. augusztus 9. 13989. szám.
1879. M, E, 2376. E, szám. Keresk. min. augusztus 13. — II. Keresk. min.
1880. április 3. 6371. szám. 1880. M. E. 1016. E. szám. Kül. min, április 10. 
— Keresk, min. 1880. április 19. 10248. szám. 1880. M. E. 1109. E. szám. 
Kül, min. április 2 0 . — III. Kül. min. 1880. május 3. 8286. szám. 1880. 
M, E, 1262, E. szám. Keresk. min. május 6 .

Phipps Henry Edmund Constantin — I. Kül. min. 1881, október 31.
1881. M. E. 8325. szám. 1881. M. E, 32. 111. Kül. min. október 7, — 
III. Kül. min. 1881. október 25. 19812, szám. 1881. M. E. 3433. E, szám, 
Keresk. min. október 29.

Barrington William — I. Kül. min. 1886. február 18. 4108, szám. 1886. 
M. E. 554. E, Kül. min. február 20. — Kül. min. 1886. március 3, 5331, 
szám. 1886. M. E. 716, E. szám. Keresk. min. március 5.

Nicolson Arthur — I. Kül. min. 1888. december 25. 31413. szám. 1888. 
M. E. 4528, E. szám. Kül. min. december 27 — III. Kül. min. 1889. január
13. 976. szám. 1889. M. E. 191. E. szám. Keresk. min. 1889. január 15.

Milbanke Ralph — I. Kül. min. 1893. január 27, 3095. szám. 1893. M. 
E. 280. E. szám. Keresk. min. 1893. január 30. — II. Keresk. min. 1893. 
február 10 , 8317. szám. 1893. M. E. 422. E, szám. Kül. min. február 17. — 
III. Kül. min. 1893. március 11. 9476. szám. 1893. M. E. 639. E. szám. Ke
resk. min. március 13.

Greville George — I. Kül. min. 1896. március 6 . 9754. szám. 1896. 
M. E. 4747. E. szám. Keresk. min. március 10 . — II. Keresk. min. 1896.
március 2 2 . 19702. szám. 1896. M. E. 6078. E. szám, Kül, min. 1896. már
cius 28. — III, Kül. min. 1896 április 20. 17225. szám. 1896. M. E. 7829. 
E. szám. Keresk. min április 24.

Beauclerk Nelthrope William — I. Kül. min. 1897. március 2. 9230. 
szám. 1897. M. E. 4053. E. szám, Keresk. min. március 7. — II. Keresk. 
min. 1897. március 21. 16944. szám. 1897. M. E. 5307. E. szám. Kül. min. 
március 24. — III. Kül. min. 1897. április 14, 17373. szám. 1897. M. E. 
6 8 6 6 . E. szám. Kér. min, április 2 0 .

Lowther Gerard — I. Kül. min. 1898 november 24. 58215. szám. 1898.
M. E. 16, 937, E. szám. Keresk min november 39, — II. Keresk, min. 1898.
december 8 . 83903. szám. 1898. M. E. 17631. E. szám. Kül. min. december
14. — III. Kül. min. 1899. január 8 , 509. szám. 1899. M. E. 378. E. szám. 
Keresk. min. január 11.
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Arthur James Herbert Julius — I. Kül. min. 1902. október 13. 67631. 
szám. 1902. M. E, 4037. E. szám. Keresk. min. október 17. — II. Keresk 
min. 1902. október 19. 70195. szám. 1902. M. E. 4134. E. szám. 1902. október
23. — Kül. min. 1902. november 21. 76367, szám, 1902. M. E, 4566. E. 
szám. október 25.

Stronge Francis William — I. Kül. min. 1903. julius 1. 45368. szám. 
1903. M. E. 2846. E. szám. Keresk. min. julius 1. — II. Keresk. min. 1903. 
julius 9. 45396. szám. 1903. M. E. 2982. E. szám. Kül. min. julius 14. — 
Kül, min, 1903. augusztus 12 . 56494. szám, 1903. M. E, 3399. E. szám, 
Keresk min. augusztus 15.

Clarke Seymour Friedrick — I. Kül. min. 1905 április 7, 23612. szám. 
1905. M. E. 1706. E. szám. Keresk. min. 1905. május 4. 31058. szám. 1905. 
M. E. 2060. E. szám. Kül. min. május 9.

Esme Howard Vilmos — I. Kül. min. 1909. január 12 . 1353. szám. 1909. 
M. E. 225. E. szám. Keresk. min. január 25. — III. Kül. min. 1909. február
15. 13406. szám. 1909. M. E. 831. E, szám. Keresk. min. február 18.

Grant-Duff Evelyn — I. Kül. min. távirat. 1911. február 1. 1911, M. E. 
szám. Keresk. min. február 2. — II. Keresk. min. 1911. február 3. 8465.
szám, 1911. M. E. 840. E. szám. Kül. min. február 7. — III. Kül. min.
1911. március 29. 19718. szám. 1911. M. E. 2103. E. szám, Keresk. min. 
április 4.

Max-Miiller Grenfell Vilmos — I. Kül. min, 1913. augusztus 25, 58498, 
szám. 1913. 5557. E. szám. Keresk. min. augusztus 27. — II. Keresk. min. 
1913. augusztus 28, 65221. szám. 1913. M. E. 5635. E. szám, Kül. min. szep
tember 1. — III. Kül. min. 1913, október 3. 70456. szám. 1913. M. E. 6631. 
E. szám, Keresk. min. október 10 .

8 . Görögország — Grèce
Alexanrdopoulos Joarres — I. Kül. min. 1908, október 26, 85447. szám. 

1908. M. E. 4816, E. szám. Keresk. min, október 28. — II. Keresk. min. 
1913. október 29. 93006. szám. 1913. M. E. 4927. E. szám. Kül. min. no
vember 4.

Rhousoupoulos Rhousos —

9. Olaszország — Italie
Verdinois Alessandro cavalière — I. Kül. min. 1869, szemtember 29. 

14455. szám. 1869. M. E. 1362. E. szám. Keresk. min. október 17. — Kül. 
min. 1869. október 31. 15926. szám. 1869. M. E, 1522. E. szám. Keresk. min. 
november 4.

Salvini Luigi cavalière — I. Kül. min. 1870. 12404. szám, 1870. M. E. 
1429. E. szám. Keresk. min. augusztus 10 . — II. Keresk. min. 1870. augusz
tus 12 . 722. szám. 1870. M, E. 1475. E. szám. Kül. min. augusztus 21. — 
III, Kül. min. 1870. augusztus 2 0 . 12851. szám. 1870. M. E. 1484, E. szám. 
Keresk. min. augusztus 23.

S a m m i n i a t e l l i  F a b io  — I. Kül. min. 1883. január 6. 261. szám. 1870.
M. E. 74. E. szám. Kül. min. január 8. — Kül. min. 1883. január 25. 1433.
szám. 1870. M. E. 309. E. szám, Keresk. min. január 30,
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Ponsa Alberto — I. Kül. min. 1886. március 2 2 . 7038. szám. 1886. M. 
E. 977. E. Keresk. min. március 24. — II. Keresk. min. 1886. március 27. 
17699, szám. 1886. M. E. 1049 E. szám. Kül. min. március 31, — III. Kül. 
min. 1886. április 8 . 8446. szám. 1886. M. E. 1186. E. szám. Keresk. min. 
április 10,

Tugini Salvatore — I. Kül. min. 1889. december 11 . 32578. szám. 1889. 
M. E. 4250. E, szám. Keresk. min. december 13. — Kül. min. 1889. decem
ber 28. 34100. szám. 1889. M. E. szám. Keresk. min. 1890. január 1.

Beccaria-Incise Emanuele — I. Kül. min. 1892. október. 13. 40921. szám. 
1892. M. E. 2285. E. szám. Kül. min. október 20. — III. Kül. min. 1892. 
november 5. 44221. szám. 1892. M. E. 2451. E. szám. Keresk. min. no
vember 9.

Guasco Alessandro marchese — I. 1895. február 2 0 . 6562. szám, 1895. 
M. E. 582. E. szám. Keresk. min, február 23. — II. 1895, március 5. 15118. 
szám, 1895, M. E. 767, E. szám. Kül. min, március 9. — III. 1895. április 
27. 16812. szám, 1895. M. E. 1366. E, szám. Keresk. min. május 2 .

Bollati Riccardo cavalière — I. Kül. min. 1898. április 9. 17357. szám. 
1898. M. E. 5379. I. szám. Keresk. min. április 14. — Kül. min. 1898. ápri
lis 26. 20737. szám. 1898. M. E. 6296. E, szám. Keresk. min. április 28. —
11. Keresk. min. 1898, április 23. 27032. szám. 1898. M. E. 6326. E. szám. 
Kül. min. április 30. — III. Kül. min. 1898. május 2 1 . 24795. szám. 1898. 
M. E. 7760, E, szám. Keresk. min. május 26.

Cusani-Confalonieri Lodovico Hieronimo marchese — I. Kül. min. 1901. 
szeptember 11 , 59849. szám. 1901. M. E, 3386. E. szám. Keresk. min. szep
tember 17, — II. Keresk. min. 1901 szeptember 17. — II. Keresk. min. 
1901. szeptember 27 63712. szám. 1901. M. E. 3615 ,E. szám. Kül, min 
szeptember 28. — III. Kül, min. 1901. október 16. 660650. szám. 1901. M. 
E. 3864. E, szám. Keresk. min. október 19.

Sallier de la Tour Giuseppe gróf, Calvetto herceg. — I. Kül. min. 1905. 
január 22, 3725. szám. 1905. M. E. 453. E. szám. Keresk. min. január 28.
— II. Keresk. min. 1905. február 6 , 7761. szám. 1905. M. E. 766. E. szám. 
Kül. min. február 24,

Mattioli-Pasqualini Alessandro cavalière — I. Kül. min. 1906. novem
ber 2 0 . 90657. szám, 1906. M. E. 5670. E. szám. Keresk. min. november 23.
— II. Keresk. min. 1906, december 5. 89521. szám. 1906. M. E. 5925. E. 
szám, Kül. min, december 10 . — III. Kül. min. 1907. január 2 , 102674. 
szám. 1907. M. E. 50. E. szám. Keresk. min. január 7.

Carighani dei Duchi di Novoli Francesco cavalière — I. Kül. min. 1908. 
január 20. 3966. szám. 1908. M. E. 362. E. szám. Keresk. min. január 29.

Bosdari Alessandro gróf — I, Kül. min. 1908. január 23. 56368. szám. 
1908. M. E. 3380. E, szám. Keresk. min. junius 28. — II. Keresk. min. 
1908. augusztus 25. 67750. szám. 1908. M. E. 4457. E. szám. Kül. min. 1908. 
augusztus 30.

Sforza Carlo gróf — I. Kül. min. 1910. julius 2 . 40913. szám. 1910. M.. 
E. 3816. E. szám. Keresk. min. julius 5. — II. Keresk. min. 1910. julius
12. 49067. szám. 1910 M. E. 4037. E. szám. Kül. min. julius 17. — III. Kül. 
min. 1910. augusztus 25. 53283. szám. 1910. M. £.. 4936. E, szám. Keresk. 
min. augusztus 29.
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Orsini-Barani — I. Kül. min. 1911. julius 1. 41783. szám. 1911. M. E. 
3962. E. szám. Keresk. min. julius 5. — II. Keresk. min. 1911. julius 10. 
49857, szám. 1911. M. E. 4110. E. szám. Kül. min. julius 14.

Sforza Carlo gróf — I. Kül. min. 1911. augusztus 1. 48636. szám. 1911. 
M. E. 4589. E. szám. — Kül. min. 1911. augusztus 30. 55168, szám. 1911. 
M. E. 5104, E. szám. Keresk. min. szeptember 3. —

10. Németalföld — Pays Bas
Jonkheer I. H. Teixeira — I. Kül. min. 1890. julius 10. 18682. szám. 

1890. M. E. 2 2 0 2 . E. szám. Kül. min, julius 17. — Kül. min. 1890. augusz
tus 3. 21551. szám. 1890. M. E. 2444. E. szám, Keresk. min. augusztus 7.

Van Royen H. I. B.

11. Románia — Roumaine
Voinescu Jenő — I. Kül. min. 1880. január 30. 1771. szám. 1880. M E. 

328. E. szám. Keresk. min. február 3. — II Keresk. min. 1880. február 2 0 . 
4759. szám. 1880, M. E. szám. Kül. min. február 23. — III. Kül. min. 1880. 
március 10. 4208. szám. 1880. M. E. 785. E. szám. Keresk. min. március 10.

Faura Sándor — I. Kül. min, 1880. november 12 . 20996. szám. 1880. 
M. E. 3588. E. szám. Kül. min. november 17. — III. Kül. min. 1880. no
vember 30. 22127. szám. 1880. M. E. 3767. E. szám. Keresk. min. december 2 .

Ghica I. Sándor — I. Kül. min. 1888. október 2 . 23417. szám. 1888. 
M. E, 3554. E. szám. Kül. min. október 5. — III. Kül. min. 1888. október 
2 0 , 25369. szám 1888. M. E. 3753. E. szám. Keresk. min. október 2 2 .

Papiniu N. János — I. Kül. min. 1891. december 2 2 . 44580. szám. 1891. 
M. E. 4416, E. szám. Keresk. min. december 26. — II. Keresk. min, 1892. 
január 2 . 84591. szám. 1892. M. E, 42. E. szám. Kül. min. január 5. —
III. Kül. min. 1892. január 2 2 . 2066. szám. 1892. M. E. 2 1 1 . E. szám. Ke
resk. min. január 26.

Balsh A. Sándor — I. Kül. min. 1893. október 30. 4460. szám. 1893. 
M, E. 2601. E. szám. Keresk. min. november 2 . — II. Keresk. min. 1893. 
november 9. 82473. szám. 1893. M. E. 2673. szám. Kül. min. november 11 .
— III. Kül. min. 1893. december 8 . 49175. szám. 1893. M. E, 2921. E. szárn. 
Keresk. min. december 11 ,

Cucireanu Viktor — I. Kül. min. 1899, február 17. 8272. szám. 1899. 
M. E. 2436, E, szám. Keresk. min. február 2 2 . — II. Keresk, min. 1899. 
március 3. 13741. szám. 1899. M. E. 3222. E. szám, Kül. min. 1899, április
1 . 16850. szám, 1899. M. E. 4727. E. szám. Keresk. min. április 6 .

Deroussy György — I. Kül. min. 1906. október 1 . 76142. szám. 1906. 
M. E. 4805. E. szám. Keresk, min, október 16. — II, Keresk. min. 1906. 
julius 29. 65999. szám. 1906. M. E. 4236. E, szám. Kül. min. augusztus 30.
— III. Kül. min. 1906. szeptember 3. 65896. szám. 1906. M. E. 4414. E, 
szám. Keresk. min. szeptember 11,

Bilcimrescu György — I. Kül. min. 1913. október 5. távirat. 1913, M. 
E. 6526. E. szám. Kül. min. október 6 . Kül. min. 1913. november 3. 78387. 
szám. 1913. M. E. 7368. szám. Keresk. min. november 7. — II, Keresk. min. 
1913. november 10. 84501. szám. 1913. M. E. 7465. E. szám. Kül. min. no
vember 12 .
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12. Oroszország — Russie
Blumer Miklós — I. Kül. min. 1873. julius 30. 11130. szám. 1873. M, 

E. 1467. E. szám, Kül. min. szeptember 18.

Miihlield — I. Kül. min. 1879. május 10 . 8164. szám. 1879. M. E. 1294. 
E. szám. Kül. min. május 14. — Kül. min. 1879. junius 28. 9875. szám. 
1879. M. E. 1803. E. szám. Kül. min. junius 2 1 .

Basily Alexander — I. Kül. min. 1886. október 11 . 26856. szám. 1886. 
M. E. 3730. E. szám. Kül. min. november 13. — Kül. min. 1886. november
24. 27864. szám. 1886, M. E, 3309. E. szám. Keresk. min, november 28,

Lwów Vladimir herceg — I, Kül. min. 1897. április 9. 15899, szám. 
1897. M. E. 6434. E. szám. Keresk. min. április 15. — II. Keresk. min. 1897. 
április 24. 26264. szám. M. E. 7788. E. szám. Kül. min. május 9. — IIL 
Kül. min. 1897 május 28. 25369. szám. 1897, M. E. szám, Keresk. min. 
junius 3.

Lwów Sándor — I. Kül. min. 1902. julius 27. 50732. szám. 1902. M, E. 
2966. E. szám, Keresk. min. augusztus 1. — II. Keresk. min. 1902. augusz
tus 6 . 54137. szám. 1902, M. E. 3103. E. szám. Kül. min. augusztus 11. —
III. Kül. min. 1902. szeptember 12 . 60973. szám. 1902. M. E. 3567. E. szám. 
Keresk. min. szeptember 17.

Muravjev Apostol Korobjine Vladimir —  I. Kül. min. 1908. május 1 .  
26503. szám. 1908. M. E. 1979 E. szám. Keresk. min. május 10 . — III. Kül. 
min, 1908, junius 1. 40911, szám. 1908. M. E. 2449. E. szám. Keresk. min, 
junius 5.

Nelidov Dimitri — I. Kül. min. 1909. junius 11. 52631. szám. 1909. M. 
E. 3181. E. szám. Keresk. min. junius 15. — III. Kül. min. 1909. julius 6 . 
59134, szám. 1909. M, E. 3639. E. szám. Keresk. min. julius 1.

Priklonsky Mihály — I. Kül. min. 1911. január 17. 2168. szám. 1911. 
M. E. 464, E. szám. Kér. min. január 2 1 . — II. Keresk. min. 1911. január
25. 5884. szám. 1911. M. E. 636. E. szám. Kül. min. január 28. — III. Kül. 
min. 1911. január 26. 188. szám. 1911. M. E 667. E. szám. Kül, min. ja
nuár 31. — Kül. min. február 18. távirat. M. E. 1171. E. szám. Keresk. min. 
február 2 0 . — Kül. min. február 2 2 , 11464 szám. 1911. M. E. 1292. E. szám. 
Keresk. min. február 27.

13. Szerbia — Serbie
Síaics Péter — I. Kül. min. 1882. december 1. 22818. szám. 1882. M. 

E. szám. Kül. min. december 3. — Kül min. 1883. február 18. 3377. szám, 
1883. M. E. 577. E. szám. Keresk. min. február 2 0 .

Krisziics Koszta — I. Kül. min. 1890, julius 23. 20579. szám. 1890. 
M. E, 2308. E. szám. Keresk. és földm. min. julius 24. — II. Keresk. min. 
1890. julius 25. 2606. szám, 1890. M. E. 2320. E. szám. Kül. min, julius 28. 
— Földműv. min. 1890. julius 29. 1234. szám. 1890. M. E. 2394. E. szám. 
Ad acta augusztus 4. — III. Kül. min. 1890. augusztus 2 2 . 398. szám. 1890. 
M. E. 2666, E. szám. Keresk. min, augusztus 27.

Milovanovics G. Milán — I. Kül. min. 1894. március 16. 10732. szám, 
1894. M, E. 630, E. szám. Keresk. min. március 18. — II. Keresk. min. 1894, 
március 23, 2 2 2 2 0 . szám. 1894. M. E. 696. E. szám. Kül. min. március 30. — 
III. Kül. min. 1894 április 18. 15751. szám. 1894. M. E. 879. E. szám. Ke
resk. min. április 2 2 .
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Danics Riszta — I, Kül. min. 1894. máius 28. 22385 szám. 1894. M. E, 
1187. E. szám. Keresk. min. május 30. — II. Keresk. min. 1894. junius 7 . 
41048. szám. 1894. M. E. 1274. E. szám. Kül. min. junius 11, — III, Kül. 
min. 1894. julius 5. 28497. szám. 1894. M. E. 1505. E, szám. Keresk. min. 
julius 9.

Berlovác György — I. Kül. min. 1895. április 5. 13790. szám. 1895. M. 
E. 1124. E. szám. Keresk. min. április 7. — II. Keresk. min. 1895. április
11 . 26573. szám. 1895. M. E. 1209. E. szám. Kül. min. április. 15. — III. 
Kül. min, 1895. május 1. 18201, szám, 1895. M. E. 1425. E. szám. Keresk. 
min. május 5.

Barjctkiarovics M. Milivoj — I. Kül. min. 1900. november 10 . 64207. 
szám. 1900. M. E. 4012. E. szám. Keresk. min. november 12 . — II. Keresk. 
min. 1900. november 17. 81688 szám. 1900. M. E. 4137. E. szám. Kül. min. 
november 23. — III. Kül. min. 1900. november 20 72282. szám. 1900. M. 
E. 4520. E. szám, Keresk. min. december 23.

Barbouác György — I. Kül. min. 1903. május 26. 35699. szám. 1903. 
M. E. 2254. E. szám. Keresk. min. május 30. — II. Keresk, min. 1903. iu- 
lius 17. 37154. szám. 1903, M. E. 3070. E. szám. Kül. min. iulius 23.

Petkovics Tivadar — I. Kül, min. 1904. augusztus 5. 55351. szám. 1904. 
M. E. 3768. E. szám. Kül. min. augusztus 10 .

Krisztics Jován — I. Kül. min. 1909. junius 19. 54166, szám. 1909. M. 
E. 3316. E. szám. Keresk. min. junius 28. — Kül. min. 1909. julius 21. 
63135. szám. 1909. M. E. 3906, E, szám, Keresk. min. junius 25. — II. Ke
resk. min. 1909. julius 27. 61663. szám. 1909. M. E. 4052, E. szám. Kül. 
min. augusztus 5. — III. Kül. min. 1909. augusztus 6 . 64163. szám. 1909. 
M, E. 4174. E, szám.

Milankovics Milán — I. Kül. min. 1912. julius 27. 51362. szám. 1912. 
M. E. 4574. E. szám. Keresk. min. augusztus 1. — II, Keresk. min. 1912. 
augusztus 3. 58646. szám. 1912. M. E. 4655. E.szám. Kül. min. augusztus 
5. — III. Kül. min. 1912, szeptember 5. 60235. szám. 1912. M. E. 5355. E. 
szám. Keresk, min. szeptember 11 ,

14. Törökország — Túr quid
Ali Nizami bej — I. Kül. min. 1869, február 5, 1578. szám. 1869. M. 

E. 169. E. szám. Keresk. min. február 9.

Esszád bej — I. Kül. min. 1870. október 29. Í5973, szám, 1870. M. E, 
1797. E. szám. Keresk. min. november 21.

Sermed effendi — I. Kül, min. 1872. december 10 . 17373, szám. 1872 
M. E. 2250 E. szám, Kül, min. december 15. — Kül. min. 1873. január 4. 
18732. szám. 1873. M. E. 41, E. szám. Keresk. min, január 9.

Halil effendi — I. Kül. min. 1877. junius 29. 1059. szám, 1877. M. E. 
1348. E. szám, Keresk. min. julius 1. — Kül. min. 1877. julius 2 1 . 11639. 
szám, 1877. M. E. szám, Kül. min. julius 14.

Feridun bej — I, Kül. min. 1878. október 3. 16249. szám. 1878. M. E. 
1836. E. szám. — II. Keresk, min. 1878, november 27. 27344. szám. 1878. 
M. E. 2083. E, szám. Kü.l min, november 30. — III. Kül. min. 1879. január
3. 20051. szám. 1879. M. E. 179. E, szám. Keresk, min. január 27.



368

Munir bej. — I. Kül. min. 1886. április 12. 8842. szám. 1886. M. E. 
1237. E. szám. Keresk. min. április 14. — II. Keresk. min. 1886. április 
20. 22010. szám. 1886. M. E. 1346. E. szám. Kül. min. április 27. — III. 
Kül. min. 1886. május 11. 11293. szám. 1886. M. E. 1554, E, szám. május 13.

Assim bej — I. Kül. min. 1888. december 15. 30474, szám. 1888. M. 
E. 4370. E. szám. Keresk. min. december 26. — II. Keresk. min. 1888 de
cember 25. 66110 szám. 1889. M. E. 50. E. szám. Kül. min. 1889. január
3. — III. Kül. min. 1889, január 26, 2046. szám. 1889. M E, 358. E, szám. 
Keresk min. január 29.

Lutfi bej — I. Kül. min. 1895. december 30, 52733, szám. 1896, M. E. 
45. E. szám Keresk. min. 1896. január 3. — II. Keresk, min. 1896. január 
1 2 . 1104. szám. 1896. M E, 1828. E. szám. — III. Kül. min. 1897. február 
17. 7755. szám. szám. 1896. M. E. 3570. E. szám. Keresk. min. február 23.

Fuad Hikmet bej — I. Kül. min. 1908. augusztus 25. b4888. szám. 1908. 
M. E. 3854. E. szám. Keresk. min. augusztus 28. — II. Keresk. min. 1908. 
augusztus 31. 75535. szám. 1908. M. E. 3962. E. szám. Kül. min. szeptem
ber 7. — III. Kül. min. 1908. december 10 . 97084, szám. 1908. M. E. 5725. 
E. szám. Keresk, min december 16.

Mukhtár bej — I. Kül. min. 1909. szeptember 12 . 76136. szám, 1909. 
M. E. 4709, E. szám. Keresk. min szeptember 13. — II. Keresk. min. 1909. 
szeptember 15, 72680. szám. 1909. M. E. 4803. E. szám. Kül. min. szeptem
ber 19. — III. Kül. min. 1909. október 23. 85650. szám. 1909. M. E. 5369. 
E. szám, Keresk. min. október 26.

Roumbeyoghlou Fahreddin — I. Kül. min. 1912. február 15. 9479. szám.
1912. M. E. 1024. E. szám. Keresk. min. február 17. — II. Keresk. min. 
1912. február 27. 13490. szám. 1912. M. E. 1349. E, szám, Kül. min. már
cius 1. — III. Kül. min. 1912. május 14. 31686. szám, 1912, M. E, 3055. 
E. szám, Keresk. min. május 2 0 .

Hikmet bej — I. Kül. min, 1912. szeptember 3. távirat, 1912. M. E. 
5422. E szám. Keresk. min. október 3. — III. Kül. min. 1912. november 9. 
75568. szám. 1912. M, E. 6720. E. szám. Keresk. min. november 13.

II. Fium e szék h ely

/. Németország — Allemagne
Hoffmann — I. Kül. min. 1885. október 25. 25461. szám. 1835. M. E. 

3467, E. szám.

Stannies Anthon — 1896.

Springer — 1897. Kül. min. 1898. augusztus 19. 40945. szám. 1898. M. 
E. 12415. E. szám. Keresk. min, augusztus 25. — II. Keresk. min. 1898. szep
tember 1 . 59154. szám. 1898. 1898. M. E. 13109. E. szám. Kül. min. szep
tember 10 .

Gabriel Georg — I. Kül. min. 1906. szeptember 10 . 69812. szám, 1906. 
M. E. 4437. E. szám. Keresk. min, szeptember 12 . — II. Keresk. min, 1906. 
szeptember 2 0 . 69997, szám. 1906, M. E. 4661. E, szám, Kül. min. október. 
5 . — III. Kül. min. 1906. október 25. 83172. szám. 1906. M. E. 5252, E. 
szám. Keresk. min. október 29,
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Gebsattel Friedrich báró — I. Kül, min. 1908. junius 11 . 44053. szám.
1908. M. E. 2558, E. szám. — Kül. min. 1908, julius 6 , 50400. szám. 1908. 
M. E. 3017. E. szám. Kül. min. julius 18. — II. Keresk. min. 1908. julius 
19. 62272. szám. 1908, M. E. 3227. E. szám. Kül. min. julius 23.

Ostmann von der Leye — I. Kül. min. 1909. november 28. 93093. szám..
1909. M. E. 5966. E. szám. Keresk. min, december 1 . — Kül. min, 1909. 
december 29. 99327. szám. 1909. M. E. 6462. E. szám.

Heyer Friedrich — I. Kül. min. 1914. junius 17. távirat. 1914. M. E.. 
4462. E. szám. Keresk. min. junius 17. — III. Kül. min. 1914. augusztus 8 . 
60907. szám. 1914, M. E. 6109. E. szám. Keresk. min. augusztus 16.

11 Belgium — Belgique
Ans A. — I. Kül. min. 1888. április 9. 8297. szám. 1888 M. E. 1336. 

E, szám. Keresk. min. április 11. — II. Keresk. min. 1888. május 16. 25821. 
szám. 1888. M. E, 1848. E. szám, Kül. min. május 19. — III. Kül. min. 1888. 
junius 5. 13332 szám. 1888. M. E. 2082. E. szám. Keresk. min. junius 7.

III. Spanyolország — Espagne
Don Juan San Martino — I. Kül. min. 1888. augusztus 5. 16894. szám. 

1888. M. E. 2864. E. szám. Keresk. min. augusztus 8 . — II. Keresk. min. 
1888, augusztus 27. 44910. szám. 1888. M. E. 3194. E. szám. Kül. min. szep
tember 2 . — III. Kül. 1888. szeptember 14. 22461, szám. 1888. M. E. 3332. 
E. szám. Keresk. min. szeptember 16.

IV. Északamerikai Egyesült Államok États Unis d‘Amérique 
Baies László — konzuli ügynök, 1900.

Willey Raymund — I, Kül. min. 1900. augusztus 10. 45880. szám. 1900. 
M. E. 2890. E. szám. Keresk. min. augusztus 14. — II. Keresk. min. 1900. 
augusztus 25. 60450, szám. 1900. M. E, 3086. E. szám. Kül, min. szeptem
ber 3. — III. Kül. min. 1901. julius 3. 42058. szám. 1901. M. E. szám. Ke
resk. min. julius 7.

Mailett E. Frank — I. Kül. min. 1907. december 2 . 91451. szám. 1907. 
M. E. 5713. E, szám, Keresk. min. december 5. — II. Keresk. min. 1907.. 
december 8 , 103040. szám. 1907. M. E. 5848. E. szám. Kül. min. december 14.

Moriarty G. Andrews — I. Kül. min. 1907. december 2 . 91451. szám. 
1907. M. E. 5713. E. szám. Keresk. min. december 5. — II. Keresk. min, 
1907. december 8 . 103.040, szám. 1907. M. E. 5848. E, szám. Kül, min. de
cember 14.

Clarance R. Slocum — I. Kül. min. 1908. távirat. 1908. M. E. 1906. E. 
szám. — II Keresk. min. 1908. julius 6 . 59084. szám. 1908. M. E. 3014. szánu 
Kül, min. julius 10. — III. Kül, min 1908. augusztus 4. 58769. szám. 1908. 
M. E, 3511. E. szám. Keresk. min. augusztus 9,

Schank H. Sámuel — I, Kül. min. 1912. szeptember 11. 62003. szám.
1912. M. E. 5994. E. szám. Keresk. min. szeptember 13. — II. Keresk. min. 
1912. szeptember 17. 68909. szám. 1912. M, E. 5574 E. szám. Kül. min. 
szeptember 21. — III. Kül. min. 1912, november 4 75569. szám. 1912. M. 
E. 6728. E. szám. Kér min. november 13.
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Coffin William — I. Kül. min. 1913. november 3, 78221. szám. 1913. 
M. E. 7323. E. szám. Keresk. min. november 7. — III, Kül. min. 1913. de
cember 3. 85985. szám. 1913. M. E. 8139. E, szám, Keresk. min. december S.

Chase Benjamin — I. Kül. min. 1914 október 5. 81828. szám, 1914, M. 
E. 7407 és 7868. Keresk. min. október 7.

Barclay Young James — I. Kül. min. 1916. julius 18. távirat. 1916. M. 
E. 2390. E. szám, Keresk. min. julius 29. — II, Keresk. min. 1916. junius 
22, 39667. szám, 1916. M, E. 2335. E. szám. Kül. min. junius 30. — III. Kül. 
min. 1916. november 29. 116786. szám. 1916 M. E, 4135. E. szám. Keresk. 
min, december 6 .

V. Franciaország — France 
Régné François báró — 1880.

Danloux — I. Kül, min, 1885. február 16. 3863. szám. 1885.M. E. 552, 
E. szám. Kül. min. február 18. — II. Keresk. min. 1885. március 13. 12329. 
szám. 1913. M. E. 1913. E. szám. Kül. min. március 16.

Sauvaire Auguste — I. Kül. min, 1893. augusztus 13. 32860. szám. 1893. 
M. E. 1928. E. szám. Keresk, min. augusztus 18. — II. Keresk. min. 1893. 
augusztus 27. 61604, szám. 1893. M. E. 2074. E. szám. Kül. min. szeptember 1.

Pingaud Edouard — I. Kül. min. 1893. szeptember 19. 38059. szám. 
1893. M. E. 2245. E. szám. Keresk. min. szeptember 23. — II. Keresk. 1893. 
október 8 . 71052, szám. 1893. M. E. 2441, E. szám. Kül. min, október 12 . —
III. Kül. min. 1893. október 29, 44171. szám. 1893 M. E. 2600. E. szám. 
Kül. min. november 2.

Barry — I. Kül. min. 1894. november 14. 46998. szám. 1894. M E, 
2561; E. szám, Keresk, min. november 17. — II Keresk. min. 1894, novem
ber 30. 85804. szám. 1894. M. E. 2686. E. szám. Kül. min. december 3. —
III. Kül. min. 1895. január 10 . 569. szám, 1895 M. E. 123 E. szám, Keresk.
min. január 17.

Le Vasseur — I. Kül. min. 1897. október 31, 5078. szám. 1897. M. E. 
18073. E. szám, Keresk. min. november 16.

Louis Adrien — II. Keresk. min. 1897, november 25. 73568. szám. 1897. 
M. E, 19429. E. szám. Kül. min. november 30, — III. Kül. min. 1897. de
cember 22. 58932, szám. 1897. M. E. 20741. E. szám. Kér. min. december 26.

Hugonnet Leon — I. Kül. min. 1899. november 24. 64076. szám. 1899.
M, E. 15002. E. szám. Keresk. min, november 27. — II. Keresk. min. 1899.
december 9. 81391. szám. 1899. M. E. 15614. E. szám. Kül. min. december
I I , — III, Kül, min. 1900. január 14. 70989. szám. 1900. M. E, 225. E. szám. 
Keresk. min, január 19.

Laurent Pierre Charles — I. Kül. min. 1900. május 3. 22051. szám. 1900. 
M. E. 1652. E. szám. Keresk. min. május 5. — II. Keresk. min. 1900. má
jus 12 . 34420. szám. 1900. M. E. 1832. E. szám. Kül. min. május 19. —
III. Kül, min. 1900 junius 16. 33437. szám. 1900. M. E, 2242. E. szám. Ke
resk. min junius 2 0 .

Roger Ferdinande — I. Kül. min. 1901, április 13. 20579. szám. 1901. 
M. E, 1439. E. szám. Keresk. min. április 17. — II. Keresk. min. 1901. 
április 27. 27140. szám. 1901. M. E. 1625. E. szám, Kül. min. május 2. —
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ÏII. Kül. min. 1901. május 28. 32825. 1901. M. E. 1995. E szám. Keresk. 
min. junius 1.

Farges de Chaulnes Guillaume — I. Kül. min. 1905. szeptember 1. 
68.549. szám. 1905. M. E. 4108. E. szám. Keresk. min. szeptember 23.

Petit le Brun — I. Kül. min. 1908. julius 8 . 51970. szám. 1908, M. E. 
3018. E. szám. Keresk. min. julius 11 . — III, Kül. min. 1908. augusztus 4 . 
58770. szám. 1908. M. E. 3512. E. szám. Keresk. min. augusztus 9.

Laporte François Georges — I. Kül. min. 1910. október 8 . 63097. szám.
1910. M. E. 5863. E. szám. Keresk. min, október 12 . — II. Keresk. min. 1910. 
október 15. 72181. szám. 1910. M. E. 5983. E. szám. Kül. min. október 25. 
— III. Kül. min. 1910. december 9. 76667. szám. 1910. M. E. 7091. E. szám. 
Keresk. min. december 15.

Va. Nagy Britannia és Írország — Grande Bretagne et Irlande. 
Whitehead — 1883.

Holmes William James — I. Kül. min. 1913. december 11 85552. szám.
1913. M. E. 8055. E. szám, — III, Kül. min. 1914, január 28. 6179. szám.
1914. M. E. 855. E. szám, Keresk. min. február 4.

VI. Görögország — Grèce.
Bosikis Antonios — I. Kül. min. 1871. december 2 1 . 16784. szám. 1871. 

M. E. 1928. E. szám. Keresk. min. december 28. — II. Keresk. min. 1872. 
M. E. 234. E. szám. Kül. min. február 14.

Chariates Dionysios —
Raftopoulos Aristeides — I. Kül, min. 1893. január 17. 1893. M. E. 

201. E. szám. Keresk. min. január 2 1 . — II. Keresk. min. 1893. február 
3. 6075. szám. 1893. M. E. 371. E. szám. Kül. min. február 11. — III. Kül. 
min. 1893. február 28. 7836. szám. 1893. M. E. 562. E. szám. Keresk. min. 
március 6 .

VII. Olaszország — Italie.
Leyssel de Sommariva marchese — I. Kül. min. 1869. augusztus 18 

12123. szám. 1869. M. E. 1190. E. szám. Keresk. min. szeptember 3. — 
II. Keresk. min. 1869. szeptember 2 2 . 1869. M. E. 1345. E, szám. Kül. 
min. november 18. — III. Kül. min. 1869. december 29. 18407. szám. 1869. 
M. E, 1822. E. szám., és 1870. március 8 . 3505. szám. 1870. M. E. 415. 
E. szám. Keresk. min. március 25.

Revest Nicolo — I. Kül. min, 1877. május 2, 7100. szám. 1877. M. E. 
881. E, szám. Keresk. min. május 8 . — II. Keresk. min. 1877. május 7. 
9291. szám, 1877. M. E. 989. E. szám. Kül. min. május 16, — III. Kül.
min. 1877. junius 10 . 9065. szám. 1877. M, E. 1226. E. szám, Keresk. min.
junius 15,

Bertoni Ferdinando — I. Kül, min. 1881. február 28. 1881. M. E. 1084. 
E. szám. Kül. min. március 30. — III. Kül, min. 1881. április 10. 6487. 
szám, 1881. M. E. 1274, E, szám. Keresk. min. április 14.

Villanova Rogeri Filippo — I. Kül. min. 1888. május 8 . 11038. szám.
1888. M. E. 1724. E, szám. Kül, min. május 9. — Kül. min. 1888. május
24, 12338, szám. 1888. M, E. 1939. E. szám. Keresk. min, május 26.
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Lehr echt Vittorio — I. Kül. min. 1894. julius 6 . 28599. szám. 1894. 
M. E. 1506. E. szám. Keresk. min. julius 10. — II. Keresk. min. 1894. 
julius 14. 51945. szám. 1894. M. E. 1581. E. szám. Kül. min. julius 16. — 
III. Kül. min. 1894. augusztus 4. 33153, szám. 1894. M. E. 1774. E. szám. 
Keresk. min. augusztus 8 . (1902. főkonzul),

Caccia Dominion di Sillavengo Carlo gróf — I. Kül. min. 1907. de
cember 31. 101573. szám. 1908. M. E. 17. E. szám, Keresk. min. január 4. 
— II. Keresk, min. 1908. február 13. 10578. 1908. M. E, 852, E. szám. 
Kül. min.

Cecchi Teobaldo — I. Kül. min, 1910. november 2 1 . 72208. szám. 1910. 
M. E, 6739. E. szám.

Franklin Alberto Martino — I. Kül. min. 1913. november 25, 83804. 
szám. 1913. M. E. 7892. E. szám. Keresk. min. december 3. — II. Keresk. 
min. 1913. december 9. 91820, szám. 1913. M. E. 8230. E. szám. Kül. min. 
december 13.

De Lucchi Guido — I. Kül. min. 1914. május 3, távirat. 1913. M. E. 
3436. E. szám. Keresk. min. május 6 . — Kül. min. 1914. junius 9. 47689. 
szám. 1914. M. E. 4687. E. szám. Keresk. min. junius 27

VIII. Oroszország — Russie.
Beresin Leonidas — I. Kül, min. 1869. 11892. szám. 1869. M. E, 1188. 

E. szám. Keresk min. — II. Keresk min. 1869. szeptember 2 2 . 640. szám, 
1869. M. E. 1235. E. szám. Kül. min. november 18. — III. Kül. min. 1869. 
december 5. 17600. szám. 1869. M. E. 1662. E. szám. Keresk. min.

Petkovics András — I. Kül. min. 1873. március 13. 3653. szám. 1873. 
M. E. 629. E. szám. Kül. min. március 15. — III. Kül. min. 1873. április
4. 4618, szám. 18/3. M. E. 852. E. szám. Keresk. min. április 7.

Peterson János — I. Kül. min. 1893. augusztus 24. 34577. szám. 1893. 
M. E. 2029. E. szám. Keresk. min. 1893. augusztus 27. — II. Keresk. min. 
1893. szeptember 2 . 63957, szám. 1893. M. E. 2107. E. szám. Kül, min. 
szeptember 8 . — III. Kül. min. 1893. szeptember 26. 39620. szám. 1893. 
M. E, szám. Keresk. min. október 1,

Islavine Leó — I. Kül. min. 1900. augusztus 26. 49528. szám. 1900. 
M. E. 3043. E. szám, Keresk. min. augusztus 29. — II. Keresk. min. 1900. 
szeptember 18. 66457. szám. 1900. M. E. 3327. 5. szám. Kül, min. szep
tember 23. — III. Kül. min. 1900. október 11 . 59256. szám. 1900. M. E. 
3682. E. szám. Keresk. min. október 15.

Salviati Sándor — I. Kül. min. 1901. március 18. 15012. szám 7901. 
M. E. 1 0 1 1 . E. szám. Keresk. min. március 30. 21027. szám. 1901. M. E. 
1387. E. szám. Kül. min. április 12.

IX. Törökország — Turquie.
Mavrogeni Demeter — I. Kül. min. 1884. szeptember 2 1 . 21944. szám. 

1884. M. E. 3160. E. szám. Keresk. min. szeptember 23 —. II. Keresk. 
min. 1884. október 21. 48868. szám. 1884. M. E. 3533. E. szám. Kül. min. 
október 24. — III. Kül. min. 1884. december 24. 29319. szám, 1884, M. E. 
4296. E. szám. Keresk min. december 26.

Sadreddin bej — I. Kül. min. 1891. március 27. 9947. szám. 1891. M. 
E. 1178. E. szám. Keresk. min, április 1. — II. Keresk. min. 1891. április
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7. 21285. szám, 1891. M. E. 1387. E. szám. Kül. min. április 11. — III. 
Kül. min. 1891. május 2 . 14274. szám. 1891. M. E. 1637, E. szám, Keresk. 
min. május 6 .

Nikolaki effendi — I. Kül. min. 1891. julius 26. 26, 168. szám. 1891. 
M. E, 2610. E, szám. Keresk. min. augusztus 1. — II. Keresk. min. 1891. 
augusztus 7. 50716. szám. 1891. M. E. 2916. E. szám. Kül. min. augusztus
15. — III, Kül. min. 1891. augusztus 31. 30628. szám. 1891. M. E. 3133. 
E. szám. Keresk. min. szeptember 3.

Mehmed bej — Kül. min. 1897. február 2. 4337. szám. 1897. M. E. 
2337. E. szám. Keresk. min. február 8 . — II, Keresk. min. 1897. február
15. 9894. szám. 1897. M. E. 3336. E. szám. Kül. min. február 1 2 . — III,
Kül. min. 1897. március 18. 12285. szám. 1897. M. E. 5093. E. szám. 
Keresk. min. március 24.

Nikolaki effendi — I. Kül. min. 1898. április 21. 18190. szám. 1898.
M. E. 6012. E. szám. Keresk. min. április 28. — II. Keresk. min. 1898.
május 5. 30206. szám. 1898. M. E. 6913. E. szám. Kül. min. május 11. — 
III, Kül. min. 1898. junius 5. 27601. szám. 1898 M. E. 8561. E. szám. 
Keresk. min. junius 13.

X. Uruguay —

Rey Abelardo — I. Kül. min. 1912. január 10. 728. szám. 1912, M. 
E. 289. E. szám, Keresk. min. január 15, — II. Keresk. min. 1912. január 
2 2 . 4406. szám. 1912. M. E. 523. E. szám. — III, Kül. min. 1912. február
14. 9317. szám. 1912. M. E. 1023. E. szám. Keresk. min. február 18.

Gomez Elizeo Ricardo — I. Kül. min. 1913. junius 2 . 37114. szám.
1913. M, E. 3549. E, szám. Keresk. min. junius 6 . Kül. min. 1913. julius
5. 46068. szám. 1913. M. E. 4437. E. szám. Keresk. min. julius 11. — II.
Keresk. min. 1913. julius 18. 53495. szám. 1913. M. E. 4898. E. szám. Kül. 
min. julius 29.

Sanz Nemesis — I. Kül. min. 1914. május 2 . 32633. szám. 1914. M. E. 
3464. E. szám. Kér. min. május 6 . — II. Kér. min. 1914. május 11 , 35752. 
szám. 1914. M. E. 3698. E. szám. Kül. min. május 16. — III. Kül. min.
1914. junius 19. 47689. szám. 1914. M. E. 4687. E. szám. Keresk. min. 
junius 27.

III. K assa  szék h e ly

IV. N agyszeben  szék h e ly

V. O rsóvá szék h ely

VI. Pozsony szék h e ly

VII. Tem esvár szék h e ly

I. Franciaország — France.
Picot Emile — I. Kül. min. 1869. január 23. 766, szám. 1869. M. E. 

1 0 1 . E. szám. — II. Keresk. min. 1869, április 15. 212. szám. 1869. E. M. 
495. E. szám. — III, Kül( min. 1869. április 19. 5666. szám. 1869, M. E. 
529. E. szám.
Háborús Felelősség 4
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11. Olaszország — Italie.

Lamberthengi — II. Keresk. min. 1871. október 29. 777. szám. 1871. 
M. E. 1611. E. szám. — III. Kül min. 1871. december 2 0 . 16882. szám.
1871. M. E. 1927. E. szám. Kül, min. december 23. — Kül. min. 1871,
december 31. 17367. szám. 1872. M. E. 10 . E. szám. Keresk, min. 1872. 
január 4. — Kül. min. 1872. február 28, 2403. szám. 1872. M. E. 448. E. 
szám. Keresk. min. március 7.

Macchiavelli Giovanni — I. Kül. min. 1872. augusztus 18. 11915. szám.
1872, M. E. 2133. E, szám. Keresk. min. augusztus 2 1 .

Margaria Agosto — I. Kül. min. 1874. december 28. 19942, szám. 1874. 
M. E, 2568. E. szám. Keresk. min. január 3.

Campo Clodoveco — I. Kül. min. 1874. julius 17. 11569. szám. 1874.
M. E. 1213. E. szám. Keresk. min. julius 23. — II. Keresk, min. 1874.
október 6 . 23104. szám. 1874. M. E. 1680, E. szám. Kül. min. október 11 .

111. Törökország — Turquie.

Murad effendi — I. 1868. M. E. 1612. E, szám.

Dagnes effendi — I. Kül. min. 1877. október 4. 15400. szám. 1877. 
M. E. 1930. E. szám. Keresk. min. október 5. — III. Kül. min. 1877. 
október 28. 16659. szám. 1877. M. E. 2137. E. szám. Keresk. min. novem
ber 3.

VIII. Zágráb szék h e ly

Franciaország — France.
Larger Jean Baptist — I. Kül. min. 1907. február 11 . 9908. szám. 

1907. M. E, 788. E. szám. Keresk, min. február 17. — II. Keresk. min. 
1907. február 27. 14980. szám. 1907. M. E, 1462, E. szám. Kül. min. 
február 27.

Paskievics-Czikann Peroslav — I. Kül. min. 1911, január 10. 708. 
szám. 1911. M. E. 324. E. szám. Keresk. min. január 7. — Kül. min. 1911. 
február 27. 11715. szám, 1911. M. E. 1371. E. szám, Keresk. min. március 
3. — II. Keresk. min. 1911. március 15. 17636, szám. 1911. M. E, 
1829. E. szám. Kül. min. március 24.

IX. Z engg szék h e ly

Spanyolország — Espange.
Görögország — Grèce.

Olaszország — Italie.
Carmelutti Ubaldo — I. Kül. min. 1913. február 5. 14025. szám. 1913. 

M. E. 1489 E. szám. Keresk. min. március 6 . — Kül. min. 1913. április 
14. 24966. szám. 1913. M. E. 2519. E. szám. Keresk. min. április 17.
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X. Zimony szék h e ly

Törökország — Turquie.
Fitzio effendi — III. Kül. min. 1869. december 31. 19198. szám. 1869. 

1870. M. E. 26. E. szám. — Kül. min. 1873. november 15, 16365. szám.
1873. M. E. 2816. E. szám. Keresk. min. november 19.

Artim effendi — I. Kül. min. 1875. január 21. 393. szám. 1875. M. E. 
141. E. szám. Keresk. min. január 25. — II. Keresk. min. 1875. február 1 . 
2184. szám. 1875. M. E. 275. E. szám. Kül. min. február 10. — III. Kül. 
min. 1875. február 27. 2956. szám. 1875. M. E. 393. E. szám. Keresk. min. 
március 4.

Fitzio effendi — I. Kül. min. 1875 március 1. 4426. szám. 1875. M. 
E. 581. E. szám. Keresk. min. április 3. — II. Keresk. min. 1875. április
6 . 7533. szám. 1875. M. E. 629. E. szám. Kül. min. április 12 . — III. Kül. 
min. 1875. május 13. 7416. szám. 1875. M. E. 812. E. szám. Keresk. min. 
május 16,

Kircor effendi — I. Kül. min. 1900. szeptember 12 , 53399. szám. 
1900. M. E. 3256. E. szám. Keresk. min. szeptember 16. — Kül. min. 
1900. november 17. 65348. szám. 1900. M. E, 4124. E. szám. Keresk. min. 
november 23. — II. Keresk. min. 1900. szeptember 2 1 . 67824, szám. 1900. 
M. E. 3477. E. szám. Kül. min. szeptember 29.

Névm utató a m agyarországi k ü lk ép v ise le tek h ez  
1867—1918

Accurti Giuseppe — zengi pápai alkonzul 1870, görög konzuli ügy
nök 1895.

Alexandropoulos Joannes — budapesti görög főkonzul 1908.
Ali Nizami bej — pesti török főkonzul 1869.
Altschul S. — budapesti svéd-norvég konzul 1873, svéd konzul 1907. 
Andey G. Charles — budapesti angol főkonzul 1879.
Ans A. — fiumei belga konzul 1888.
d‘Apschier le Mangin Frédéric Auguste — budapesti francia főkonzul 

1912.
Arthur James Herbert — budapesti angol főkonzul 1904.
Artim effendi — zimonyi török főkonzul 1875.
Assim bej — budapesti török főkonzul 1888.
Bagner y Corsi, Don Jaime Romeo de — fiumei spanyol konzul 1911. 
Baies Lázó — fiumei északamerikai konzuli ügynök 1900,
Ball Jenő — budapesti északamerikai konzul 1878.
Bállá Samu — budapesti sandomingoi konzul 1905.
Bals A. Sándor — budapesti román főkonzul 1893.
Bánó Jenő — budapesti mexikói konzul 1903.
Barbovatz György — budapesti szerb főkonzul 1903.
Barclay John James — fiumei északamerikai konzul.
Barjaktanovics M. Milivoj — budapesti szerb főkonzul 1900. 
Barrington William — budapesti angol főkonzul 1886.
Barry — fiumei francia konzul 1894.
Basily Sándor — budapesti orosz főkonzul 1886.
Bauer Károly — budapesti perzsa konzul 1873.
Beauclerk Neltharpe William — budapesti angol főkonzul 1897. 
Beaumont vicomte — budapesti francia főkonzul 1873.
Beccaria-Incisa Emanuele marchese — budapesti olasz főkonzul 1892. 
Belle Henry — budapesti francia főkonzul 1885.

4*
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Below-Schlatau G. Paul — budapesti német fökonzul 1899,
Berchem Max gróf — budapesti német főkonzul 1883,
Beresin Leonidas — fiumei orosz konzul 1869,
Berger Hasdrubal — zágrábi uruguayi konzul 1912.
Berlovác (Barlovác) M. György — budapesti szerb főkonzul 1894— 

1895.
Bertoni Ferdinando — fiumei orosz konzul 1881.
Bilcimirescu György — budapesti román főkonzul 1913.
Birnbaum László — fiumei portugál tiszteletbeli konzul 1911.
Black József — budapesti északamerikai konzul 1888.
Blumer Miklós — budapesti orosz főkonzul 1872.
Bojanowsky Vidor Ernest Richard — budapesti német főkonzul 1885. 
Bollati Ricardocarabiere — budapesti olasz fökonzul 1898.
Bols Louis — budapesti belga főkonzul 1872.
Bosdari Alessandro gróf — budapesti olasz fökonzul 1909.
Bosikis Antal — fiumei görög alkonzul 1871.
Brockdorff-Rantzau Ulrich Karl Christian gróf — budapesti német fő

konzul 1909.
de Braves Rafélis báró — budapesti francia főkonzul 1882,
Brüll Ignác — budapesti angol konzul 1893.
Brüll Miksa — budapesti németaföldi konzul 1870.
Bourging Ottó báró — budapesti francia főkonzul 1877.
Burchard Komád — budapesti brazíliai főkonzul 1884.
Busch Klement August — budapesti német főkonzul 1879.
Caccia Dominion di Sillavengo Carlo gróf — fiumei olasz konzul 1907. 
Campo Chlodoveco — temesvári olasz alkonzul 1875.
Carighiani dei Duchi di Novoli Francesco cavalière — budapesti 

olasz főkonzul 1908.
Carlos A. René — budapesti paraguayi konzul 1893.
Carmelutti Giorgio — zágrábi olasz konzuli ügynök 1896.
Castellane Pierre gróf — budapesti francia főkonzul 1868.
Cecchi Teobaldo — fiumei olasz konzul 1910.
Chariatis Dionysios — fiumei görög alkonzul 1874.
Chase Benjamin — fiumei északamerikai konzul 1914.
Chester Dyer Frank — budapesti angol főkonzul 1904.
Clados Evangelos — fiumei görög konzul 1881.
Clarence S. Slocum — fiumei északamerikai konzul 1908.
Clarke Seymour Frigyes — budapesti angol főkonzul 1905.
Coffin William — fiumei északamerikai konzul 1913.
Constantinovich Spas — budapesti bolgár kereskedelmi ügynök 1905. 
Conway Thornton — budapesti északamerikai konzul 1899.
Copaitich Zsigmond — fiumei norvég konzul 1906.
Cosulich Béla — fiumei görög konzul 1904.
Cosulich Kázmér — fiumei németalföldi konzul 1874.
Cucireanu Viktor — budapesti román főkonzul 1899. 
Cusani-Confalonieri Lodovico Hieronimo marchese — budapesti olasz 

főkonzul 1901.
Dagnes effendi — temesvári török konzul 1877.
Danics Riszta — budapesti szerb főkonzul 1894.
Donloux — fiumei francia konzul 1885.
Dankl Zsigmond — fiumei svéd konzul 1911.
Daubachy — zágrábi argentínai konzul 1911.
Deák Gyula — kassai argentínai konzul 1911.
Derussy György — budapesti román főkonzul 1906.
Desages — fiumei francia alkonzul 1882,
Diaz Valdez Alfréd — budapesti argentínai tőkonzul 1915.
Domony Ödön — budapesti németalföldi főkonzul 1902.
Dorev Poncse — budapesti bolgár főkonzul 1914.
Duckerts Jules — budapesti bolgár főkonzul 1886.
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Eidlitz Hugó — fiumei braziliai konzul 1906.
Elliot S. Bemard — budapesti északamerikai főkonzul 1903 
Esme Howard William — budapesti angol fökonzul 1909.
Esszad bej — pesti török konzul 1870.
Faber G. Louis — budapesti belga alkonzul 1873.
—  George Lewis — fiumei brit alkonzul 1876.
de Farges de Chaulnes Guillaume — fiumei francia konzul 1905. 
Favra Sándor — budapesti román főkonzul 1881.
Feridun bej — budapesti török főkonzul 1878.
Fery Fernando — fiumei paraguayi konzul 1899.
Fitzio effendi — zimonyi török alkonzul 1870.
Fledderus C. — budapesti németalföldi főkonzul 1907.
Fidschi Sándor — budapesti dán konzul 1901
Fontenay Louis vicomte — budapesti francia főkonzul 1906.
Francovich M. Lajos — fiumei belga konzul 1873, portugál konzul 1879. 
Frankfurter Emil — fiumei braziliai konzul 1905.
Frank Oyer Chaster — budapesti északamerikai konzul 1907.
Franklin Alberto Martino — fiumei olasz konzul 1913.
Freund Ferenc — budapesti perui főkonzul 1899.
Freystödtler Jenő lovag — budapesti perzsa főkonzul 1912.
Fuad Hikmet bej — budapesti török főkonzul 1908. 
Fürstenberg-Stammheim gróf — budapesti német főkonzul 1912.
Gabriel Georg — fiumei német konzul 1906.
Gaby László — budapesti kínai konzul 1914.
Gallarty Girbal, Don José — budapesti spanyol alkonzul 1909.
Gayan Bcldomero — budapesti argentínai főkonzul 1906.
Gebsattel Fridrich báró — fiumei német konzul 1908.
Ghika 1. Sándor — budapesti román főkonzul 1888.
Gomez Eliseus Ricardo — fiumei uruguayi konzul 1913.
Grant-Duff Evelyn — budapesti angol főkonzul 1911.
Gregersen Endre — budapesti norvég konzul 1906.
Greville György — budapesti angol főkonzul 1896.
Gossmann Zsigmond — budapesti venezuelai konzul 1911.
Guardia Fiorello — fiumei északamerikai konzuli ügynök 1904.
Guasco Alessandro marchese — budapesti olasz főkonzul 1895. 
Guttman D. Móric — pesti spanyol konzul 1871.
Guyot-Montpayroux — pesti francia főkonzul 1872.
Haggenmacher Henrik — budapesti svájci főkonzul 1875.
Hajduska Emil — budapesti chilei konzul 1899,
Halbauer Nándor — budapesti dán konzul 1873.
Halil effendi — budapesti török főkonzul 1877.
Hammod P. T. Edward — budapesti északamerikai konzul 1892.
Haris Pál — budapesti görög főkonzul 1887.
— Sándor — pesti görög konzul 1871.
Hauser György — fiumei braziliai alkonzul 1869.
Henan Tamás — fiumei északamerikai konzul 1914.
Henckell gróf — budapesti német főkonzul 1894.
Herz Zsigmond — budapesti perui konzul 1897,
Hikmet bej — budapesti török főkonzul 1912.
Hoffmann — fiumei német konzul 1885.
Hoffmann Géza — budapesti bolíviai konzul 1913.
Hohenlohe Henrik herceg — budapesti német fökonzul 1897.
Holmes William James — fiumei angol konzul 1914.
Hugonnet Leon — fiumei francia konzul 1899.
Islawine Leó — fiumei orosz konzul 1900.
Kanitz Vilmos — budapesti costaricai konzul 1909., sziámi főkonzul 

1913.
Kassel Pál — budapesti colombiai konzul 1911.
Kauser József István — pesti északamerikai konzul 1869.
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Kienast Ferenc — budapesti svájci főkonzul 1912.
Kircor effendi — zimonyi török konzul 1900.
Klein Adolf — budapesti északamerikai konzuli ügynök 1868. 
Koimzoglu G. Mikály — pozsonyi görög konzul 1912.
Krajacz László — zenggi görög konzuli ügynök 1899.
Krausz Manó — fiumei bolíviai konzul 1916.
Kremesch Leó — fiumei argentínai konzul 1905.
Krisztics Jován — budapesti szerb főkonzul 1909.
— Koszta — budapesti szerb főkonzul 1890.
Kuncz Jenő — budapesti spanyol konzul 1878.
Kuranda Emil — fiumei brazíliai konzul 1896, főkonzul 1905. 
de Lacarre — budapesti francia főkonzul 1897,
Ladenberg — fiumei német konzul 1889.
Lambertenghi — temesvári olasz konzul 1871.
Laporte François Georges — fiumei francia konzul 1909.
Larger Jean Baptiste — zágrábi francia konzuli ügynök 1907.
Laugier-Villars gróf — budapesti francia főkonzul 1882,
Laurent Pierre Charles — fiumei francia konzul 1900,
Lebrecht Vittorio — fiumei olasz konzul 1894, főkonzul 1902.
Leitner Zsigmond — budapesti libériái konzul 1904.
Le Vasseur Louis Adrien — fiumei francia konzul 1897.
Leysen Théodore — budapesti belga főkonzul 1870.
Leyssel de Somariva marchese — pesti olasz alkonzul 1869.
Lowther Gerard — budapesti angol főkonzul 1898. 
de Lucchi Guido cavalière — fiumei olasz fökonzul 1914.
Lujanovics István — orsovai szerb konzul 1901.
Luppis Antal — fiumei svéd konzul 1885.
Lutfi bej — budapesti török főkonzul 1896.
Luzzatto Giuseppe — fiumei san domingói konzul 1893.
Lwów Sándor — budapesti olasz főkonzul 1902.
— Vladimir herceg — budapesti orosz főkonzul 1897.
Macchavelli Giovanni — temesvári olasz alkonzul 1873.
Máday Sándor — budapesti északamerikai konzul 1878.
Mailett E. Frank — fiumei északamerikai konzul 1906.
Margaria Augusto — temesvári olasz alkonzul 1874.
Margiiai Szaniszló — budapesti guatemalai konzul 1913.
Marussich János — zenggi spanyol konzul 1869.
Mattioli-Pasqualini Alessandro cavalière — budapesti olasz konzul 1906. 
Mavrogeni Demeter bej — fiumei török konzul 1884.
Max-Müller Grenfel William — budapesti angol főkonzul 1913. 
Mehmed bej — fiumei török alkonzul 1897,
Meynier Károly — fiumei spanyol konzul 1898.
Milankovich Milán — budapesti szerb főkonzul 1912.
Milbanke Ralph — budapesti angol főkonzul 1893.
Milovanovich G. Milan — budapesti szerb fökonzul 1894.
Mizzan Adorján Cosala — fiumei uruguayi konzul 1911.
Molnár Mór — budapesti uruguayi konzul 1893,
Monson — budapesti angol főkonzul 1871.
Montpayroux — 1. Guot-Montpayroux.
Monts Anthon gróf — budapesti német főkonzul 1890,
Moriarty G. Andreus — fiumei északamerikai ügynök 1907.
Mühlfeld — budapesti orosz főkonzul 1879.
Mukhtár bej — budapesti török főkonzul 1909.
Munir bej — budapesti török főkonzul 1886.
Muravjev Apostol Korobjine Vladimir — budapesti orosz főkonzul 190& 
Murat effendi — temesvári török konzul 1868.
Nash Pál — fiumei északamerikai konzul 1908.
Nedhoff Tivadar — budapesti bolgár főkonzul 1916,
Nelidoff Demeter — budapesti orosz főkonzul 1909.
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Nicolson Arthur — budapesti angol főkonzul Í8 8 8 .
Nikolaki effendi — fiumei török konzul 1891.
Olivier Vladimir — zenggi olasz konzuli ügynök 1895.
Orava Zsigmond — budapesti montenegrói konzul 1911.
Orsini Barani — budapesti olasz főkonzul 1911.
Ossainack di Luigi András — fiumei mexikói konzul 1905.
Ostman von der Leye báró — fiumei német főkonzul 1909.
Palotay Ödön — budapesti japán főkonzul 1909.
Palugyay József — pozsonyi mexikói főkonzul 1907.
Pansa Alberto — budapesti olasz főkonzul 1886.
Papiniu J. N. — budapesti román főkonzul 1891.
Paskievick-Czikann Peroslav — zágrábi francia konzuli ügynök 1911. 
Pauletich Gusztáv — fiumei pápai konzul 1870.
Peterson János — fiumei orosz konzul 1892.
Petit le Brun — fiumei francia konzul 1908.
Petkovics Tivadar — budapesti szerb főkonzul 1904.
— András — fiumei orosz konzul 1873.
Phipps Edmund — budapesti angol főkonzul 1881.
Picot Emil — temesvári francia alkonzul 1896.
Pingaud Edouarde — fiumei francia konzul 1893.
Plessen Ludwig báró — budapesti német főkonzul 1888.
Poisson de la Martiniére Maximilien — budapesti francia főkonzul 1904. 
Pollio Joseph — fiumei francia alkonzul 1881.
Priklonsky Mihály — budapesti orosz fökonzul 1911.
Raftopoulos Aristeides — fiumei görög konzul 1893.
Ratibor-Corvey Max herceg — budapesti német főkonzul 1893.
Rau Gottlob — budapesti portugál alkonzul 1901.
Régné François báró — fiumei francia konzul 1880.
Revest Miklós — fiumei olasz konzul 1876.
Rey Abelardo — fiumei uruguayi konzul 1912.
Rhouscupoulos Rhausos — budapesti görög főkonzul 1912.
Richard Pierre — fiumei francia konzul 1907.
Riffault Auguste Charles Frédéric — budapesti francia főkonzul 1898. 
Roumbeyghlou Fahreddin — budapesti török főkonzul 1912.
Rudas Maxim — budapesti nicaraguai konzul 1914.
Rudmann Adolf — fiumei török konzul 1879, braziliaí alkonzul 1882. 
Sadreddin — fiumei török alkonzul 1891.
Salgó Kornél — budapesti chilei konzul 1912.
Sallier de la Tour Giuseppe gróf, Calvetto herceg — budapesti olasz 

főkonzul 1905.
Salviati Sándor — fiumei olasz konzul 1901, főkonzul 1911.
Salvini Luigi báró — pesti olasz főkonzul 1870.
Sándor Pál — budapesti perui főkonzul 1905.
San Martino Iván — fiumei spanyol alkonzul 1888.
Sanminiatelli Fabio — budapesti olasz főkonzul 1883.
Sanz Nemesis — fiumei uruguayi konzul 1914.
Sauvaire Auguste — fiumei francia konzul 1893.
Saxlehrer A. — budapesti belga főkonzul 1897,
Scassis Péter — budapesti görög főkonzul 1914.
Schank H. Sámuel — fiumei északamerikai konzul 1912.
Schlemmer Károly — fiumei venezuelai konzul 1907,
Schlesinger Gyula — Central Amerika köztársaság fiumei konzula 1897. 
Schnabl Lipót — budapesti argentínai konzul 1884.
Schönburg-Wahlenburg Hermann György herceg — budapesti német 

főkonzul 1908.
Schossberger Henrik — budapesti perui főkonzul 1887.
Schulze L. Salamon — fiumei török alkonzul 1870.
Schwimmer Simon — temesvári török konzul 1874,
Sermed effendi — pesti török főkonzul 1872.
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Sforza Carlo gróf — budapesti olasz főkonzui 1911,
Sicard René — fiumei francia alkonzul 1912.
Springer — fiumei német alkonzul 1896.
Staics Péter — budapesti szerb főkonzul 1882.
Stannies Antkon dr. — fiumei német alkonzul 1896.
Stein báró — budapesti belga főkonzul 1878.
Steinacker Arthur — budapesti belga alkonzul 1877.
Steller Ulrich — pesti svájci konzul 1871.
Sterne Henry — budapesti északamerikai konzul 18 8 0 .
Stojanouics Iván — budapesti bolgár főkonzul 1917.
Stronge Francis William — budapesti angol főkonzul 1903.
Suquey Sulcore, Don Antonio, — budapesti spanyol főkonzul 1918, 
Szvetenay Miklós — budapesti portugál konzul 1883, főkonzul 1897. 
Teis Cidor Ingo, Don José — budapesti spanyol főkonzul 1916. 
Teixeira Jonkheer I. H., — budapesti németalföldi főkonzul 1890, 
Thilau Otto Wilhelm Florian — budapesti német főkonzul 1881.
Tiller Samu — budapesti san marinói főkonzul 1899.
Tomanóczy I. Pál. — fiumei északamerikai konzuli ügynök 1902. 
Tonello József — budapesti colombiai főkonzul 1908.
Tugini Salvatore — budapesti olasz főkonzul 1889.
Túr enne Paul gróf — budapesti francia főkonzul 1894.
Ullmann Pál — budapesti ecuadori konzul 1896, hailii konzul 1908. 
Van Royen H. I. B. — budapesti németalföldi főkonzul 1899. 
de Veaux báró — budapesti francia főkonzul 1881,
Vertinois Alessandro — pesti olasz főkonzul 1869.
Villanova Rogerio Filippo — fiumei olasz alkonzul 1888.
Vogl György — budapesti guatemalai konzul 1913.
Voinescu Jenő — budapesti román főkonzul 1880.
Vranyczány Simon báró — budapesti német íőkonzul 1885.
Wdecker-Götter — pesti német főkonzul 1869.
Wedel Botho Friedrich gróf — budapesti német főkonzul 1904,
Weil Rudolf Oszkár — fiumei perui konzul 1907.
Whitehead John — fiumei argentínai konzul 1883.
Willey Raymund — fiumei északamerikai ügynök 1900.
Wodiancr Albert — pesti bajor konzul 1868, württembergi 1869.
— Béla — budapesti német konzul 1883.

A szab ad ságh arc diplom áciai történetének  
forrásanyaga

D as Q uellenm aterial der diplom atischen  G eschichte der 
ungarischen  R evolution

1848—1849

No. 1. — Pozsony, 1848. március 3. Blackwell A. I. angol ügynök 
Ponsonby lord bécsi angol nagykövethez. Kiadva: Correspondence relative 
to the affairs of Hungary 1847—49. London 1850. 34. 1. MTAK, — A párisi 
események hatása.*

Előforduló rövidítések: AH. — Affairs of Hungary 1847—1849. Lon
don 1850. — BAK = Bécsi Államlevéltár. Külügyminisztérium. — MNMK. 
=  Magyar Nemzeti Múzeum Kézirattára. — MNML. — Magyar Nemzeti
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No. 2. — Pozsony, 1848. március 4. Ugyanaz ugyanahhoz. MTAK.
— Jelentés ugyanarról.

No. 3. — Wien, 1848. március 5. Számjeles utasítás Apponyi gróf
párisi nagykövet visszahívása iránt. BAK.

No. 4. — Wien, 1848. március 7. Apponyi gróf visszahívása. BAK.
No. 5. — Pétervár, 1848 március 7. Osztrák követjelentés. — BAK.

Bericht aus Petersburg, 1849. No. 18. B. — Duhamel tábornok bécsi kül
detése.

No. 6 . — Pétervár, 1848 március 8 . Ugyanaz. No. 18. B. — Ugyanaz.
No. 7. — Stockholm, 1848. március 8 . Esterházy Bálint gróf követ

áthelyezése Münchenbe. BAK. Bericht aus Stockholm 1848. No. 7. B.
No. 8 . — Pozsony, 1848 március 9. Blackwell Ponsonby lordhoz.

Kiadva: Correspondence stb. 35. 1. MTAK. — Jelentés ugyanarról.
No. 9. — Wien, 1848 március 14. Ponsonby lord Palmerston lord

hoz. Kiadva: Correspondence stb. 21. 1. — Beterjeszti Blackwell jelentéseit.
No. 10. — Pozsony, 1848 március 15. Blackwell Ponsonby lordhoz. Ki

adva: Correspondence stb. 46, 1. MTAK. — A bécsi események hatása 
Pozsonyban.

No. 11 . — Wien, 1848 március 15. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz, Kiadva: Correspondence stb. 45. 1. — A magyar országgyűlés küldött
sége Bécsben.

No. 12 . — Pétervár, 1848 március 15. Követjelentés Berg orosz tá
bornok küldetése ügyében. BAK. Bericht aus Petersburg. 1848. No. 21. B.

No. 13. — Páris, 1848 március 17. Követjelentés. BAK. Bericht aus 
Paris 1848. No. 23, — A párisi magyarok tüntetése.

No. 14. — Wien, 1848 március 19. Ponsonby lord Palmerston lordhoz.
— kiadva: Correspondence stb. 46. 1. Beterjeszti Blackwell jelentését.

No. 15. — Pozsony, 1848 március 19. Blackwell Ponsonby lordhoz. — 
Kiadva: Correspondence stb. 50. 1. MTAK. — A magyar országgyűlés nem
zetgyűléssé alakul át.

No 16. — Pozsony, 1848 március 2 1 . Ugyanaz ugyanahhoz. — Ki
adva: Correspondence stb. 50. 1. MTAK. — Ugyanaz.

No. 17. — Pozsony, 1848 március 2 1 . Ugyanaz ugyanahhoz. — MTAK.
— Ugyanaz.

No. 18. — Pozsony, 1848 március 2 2 . Ugyanaz ugyanahhoz. — Ki
adva: Correspondence stb, 51. 1. MTAK. — Ugyanaz.

No. 19. — Pozsony, 1848 március 22. Ugyanaz ugyanahhoz. MTAK.
— Ugyanaz.

No. 2 0 . — Pozsony, 1848 március 23. Ugyanaz ugyanahhoz. — Ki
adva: Correspondence stb. 52. 1. MTAK. — A Batthyány kormány meg
alakulása.

No. 2 1 . — Pétervár, 1848 március 23. Lebzelten báró nagykövet levele 
az osztrák államkölcsön ügyében, — BAK. Varia de Russie. 1848.

No. 22. — Pozsony, 1848. március 25. Blackwell Ponsonby lordhoz.
— kiadva: Correspondence stb 53. 1. MTAK. — A Batthyány kormány pro- 
grammja.

No. 23. — Pozsony, 1848 március 28. Ugyanaz ugyanahhoz. — MTAK.
— Ugyanaz.

Múzeum Levéltára. — MTAK =  Magyar Tudományos Akadémia Kézirat
tára. — OL. =  Magyar Országos Levéltár. — MNML.VA =  Magyar Nem
zeti Múzeum Levéltára. Vörös Antal Gyűjtemény. — MNML.V AM — Ugyan
az. Miniszterelnökség iktató könyve, 1848. — R. O. =  Public Record Office. 
London.
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No- 24. — Wien, 1848 március 28. Ponsonby lord Blackwellhez. —
MTAK. — Jóslat az orosz beavatkozásról.

No. 25. — Wien, 1848 március 28. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Kiadva: Correspondence stb. 48. 1. — A nemzetiségi kérdés Ma
gyarországon,

No. 26. — Belgrád, 1848 március 28. Osztrák konzuli jelentés. BAK, 
Bericht aus Belgrad 1848. No. 85. — A nagyszerb izgatásról és Danilevszkij 
orosz konzulról,

No. 27. — Pozsony, 1848 március 29. Blackwell Ponsonby lordhoz.
— Kiadva: Correspondence stb. 54. 1, MTAK, — Kormányügyek.

No. 28. — Wien, 1848 március 30, Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Kiadva: Correspondence stb. 48. 1. — A horvátok követelései.

No. 29. — Wien, 1848 április 1. Ugyanaz ugyanahhoz. — Kiadva 
ugyanott 55. 1. — Ugyanaz.

No. 30. — Pozsony, 1848, április 3, Blackwell Ponsonby lordhoz. — 
Kiadva: ugyanott 55. 1. MTAK. — Esterházy Pál herceg elfogadja a kül
ügyi tárcát.

No. 31. — Páris, 1848 április 3. Apponyi gróf elhagyja helyét. —
BAK, Bericht aus Paris 1848. No. 27. A,

No. 32. — Pozsony, 1848 április 4. Blackwell Ponsonby lordhoz. —
MTAK. — A magyar kormány és Széchenyi István gróf helyzete.

No. 33. — Pozsony, 1848 április 4, Esterházy Pál herceg a külügyi
tárca elfoglalása iránt nyilatkozik. — MNML.VAM. 1848, 162. szám.

No. 34. — Pozsony, 1848 április 5. Blackwell Ponsonby lordhoz, —
MTAK.

No. 35. — Wien, 1848 április 9. Ponsonby lord Palmerston lordhoz.
— Kiadva: Correspondence stb, 55. 1. — Ferdinánd kiráiy poroszországi 
útját holnapra halasztotta.

No. 36. — Wien, 1843 április 9. Danilevskij belgrádi orosz konzul
rendjelre ajánlása.

No. 37. — Wien, 1848 április 10. Ponsonby lord Palmerston lordhoz.
— Kiadva: Correspondence stb. 55. 1. — Beterjeszti Blackwell április 3-diki 
jelentését.

No. 38. — Wien, 1848 április 11 . Ugyanaz ugyanahhoz. — Kiadva
ugyanott 56. 1. — A király az udvarral Pozsonyba utazott.

No. 39. — Pozsony, 1848 április 12. A minisztertanács a külügymi
niszterhez, OL Külügyminisztérium. 1848. No. 2. E, szám, — A galiciai kér
dés. Orosz támadás ellen angol szövetség keresése (44).

No. 40. — Szeged, 1848 április 12 . Szeged város felterjesztése a kor
mányhoz. — MNM.VAM 1848. 124. szám. — Kéri az olasz háború meg
szüntetését.

No. 41, Pozsony, 1843 április 13. Blackwell Ponsonby lordhoz. —  
Kiadva: Correspondence stb. 56, 1. MTAK. — Jelentés az országgyűlés 
berekesztéséről.

No. 42. — Wien, 1848 április 13. Ponsonby lord Palmerston lordhoz.
— Kiadva ugyanott 56. 1. — Jelentés a király és az udvar visszatéréséről.

No. 43. — Wien, 1848 április 15. Ponsonby lord Palmerston lordhoz.
— Kiadva ugyanott 56. 1. — Beterjeszti Blackwell április 13-diki jelentését.

No. 4 4 . — Wien, 1848 április 20. Esterházy Pál herceg Batthány La
jos grófhoz. — OL külügyminisztérium 1848, 2. E. szám. — Válasz az 
április 12-díki átiratra (39),

No. 4 5 . — Temesvár, 1848 április 22. Vukovics Sebő alispán Szemere 
Bertalanhoz. — MNML. 1848—49. Iratok. — Belgrádba és Bukarestbe ma
gyar követeket ajánl.
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No. 46 — Pétervár, 1848 április 2 2 . Kisselev orosz tábornok Bibescu 
György havasalföldi fejedelemhez. — Kiadva: Anul 1902. I. kötet. Buka
rest 1904. 345—46. .1 — Figyelmezteti őt a magyarországi veszedelemre.

No. 47. — Pest, 1848 április 25. Blackwell Ponsonby lordhoz. — Ki
adva: Correspondence stb. 63. 1. MTAK. — A Batthyány kormány pro- 
grammja. A horvát kérdés (69).

No. 48. — Pest, 1848 április 26. Klauzál Gábor Esterházy Pál her
ceghez. — OL külügyminisztérium 1848. 61. E. szám. — A pesti angol kon
zulátus felállítása ügyében (54).

No. 49 — Wien, 1848 április 26. Ponsonby lord Palmerston lordhoz.
— Kiadva: Correspondence stb. 62. 1. — A magyarországi közhangulat 
megváltozása.

No. 50. — Pétervár, 1848 április 27. Osztrák követ jelentés . — BAK. 
Bericht aus Petersburg 1848 No. 33C. — Duhamel tábornok bécsi küldetése.

No. 51—52. — London, 1848 április 28. Palmerston lord Ponsonby
lordhoz. — OL külügyminisztérium 1848. 389. E. szám. — Válasz Ponsonby 
lord 1848 április 19-diki jegyzékére (6 8 ), mely szerint Esterházy Pál her
ceg őt a magyar kormány jóindulatáról biztosította.

No 53. — Páris, 1848 május 1. Követjelentés Apponyi gróf elutazá
sáról. — BAK. Bericht aus Paris, 1848. No. 38. A.

No. 54. — Wien, 1848 május 2. Esterházy Pál herceg Klauzál Gá
borhoz. — OL külügyminisztérium 1848. 61. E. szám. — Válasz az április 
26-diki átiratra (48).

No. 55. — Wien, 1848 május 3. Esterházy Pál herceg Kossuth La
joshoz. — OL külügyminisztérium 1848. 31. E. szám. A magyar királyi kül
ügyminisztérium személyzetének névsora és fizetése.

No. 56, — Wien, 1848 május 3. Ponsonby lord Palmerston lordhoz.
— Kiadva: Correspondence stb. 62. 1. — Jóslat az orosz beavatkozásról.

No. 57. — Wien, 1848 május 3, Ugyanaz ugyanahhoz. — Kiadva ugyan
ott 62. 1. — A galíciai és olaszországi magyar csapatok visszahívásának 
cáfolata.

No. 58. — Wien, 1848 május 5. Ugyanaz ugyanahhoz. — Kiadva 
ugyanott 62. 1. — Ugyanaz.

No. 59. — Wien, 1848 május 5. Esterházy Pál herceg az osztrák kül
ügyminiszterhez. — OL Külügyminisztérium 1848. 132. E. szám. — Az orosz 
csapatok átkelésének, a Pruth folyón, megakadályozása tárgyában.

No, 60, — Temesvár 1848 május 6 . — Temes vármegye 1848. 62. sz. 
felterjesztésében Lombardia-Velence királyság függetlenítését kéri. — MNM. 
VÁM, 1848. 258. szám.

No. 61. — Wien, 1848 május 7. Ponsonby lord Palremston lordhoz.
— Kiadva: Correspondence stb. 63. 1. — Beterjeszti Blackwell április 25- 
diki jelentését (47).

No. 62. — Belgrád, 1848 május 8 . Osztrák konzuli jelentés Danilevskij 
orosz konzul lelkiállapotáról. — BAK.

No. 63. — Pest, 1848 május 9. Blackwell Ponsonby lordhoz. — MTAK.
— A magyar politikai helyzet ismertetése.

No. 64. — Wien, 1848 május 11 . Ponsonby lord Palmerston lordhoz.
— Kiadva: Correspondence stb. 64, 1. — Jellachich báró horvát bán és a 
magyar kormány viszony.

No. 65. — Wien, 1848 május 12 . Ugyanaz ugyanahhoz. — Közölve
u. ott 64. 1. — Beterjeszti Blackwell jelentését az elmúlt magyar ország- 
gyűlésről.

No. 6 6 . — Wien, 1848 május 12 . Ugyanaz ugyanahhoz. — Közölve
u. ott 72. 1. — A horvát kérdés.
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No. 67. — Pest, 1848 május 13. Pejacsevics Márk gróf Pejacsevics 
László grófhoz. — MTAK. Ajánlólevél Blackwell részére.

No. 6 8 . — Wien, 1848 május 13. Esterházy Pál herceg Batthány La
jos grófhoz. — OL Külügyminisztérium és MNML.VAM 1848. 238. szám.
— Megküldi Palmerston lord április 28-diki jegyzékét (51).

No. 69. — Buda, 1848 május 14. Szalay László és Pázmándy Dénes 
megbízólevele Frankfurtba. — Közölte Szalay L.: Diplomatische Actenstücks 
zur Beleuchtung der Ungarischen Gesandtschaft in Deutschland. Zürich 
1849. 5—6 . 1. — István nádor és Batthyány Lajos gróf aláírásával.

No. 70, — Buda, 1848 május 14. Ugyanazok részére utasítás. — Kö
zölte: Szalay id. m. 6—7. 1.

No. 71. — Buda, 1848 május 15. Szemere Bertalan Hrabovszky báró 
altábornagyhoz. — MNML. 1848—1849. Iratok. — A belgrádi pasa és az 
osztrák főkonzul értesítendők a szerb mozgalmakról.

No. 72. — Buda, 1848 május 16. Batthyány Lajos gróf Esterházy Pál 
herceghez. — OL Külügyminisztérium 1848. 2 . E. szám. MNML.VAM 1848, 
192, szám. — A prágai szláv kongresszus ügyében és angol támogatás meg
szerzése végett.

No. 73. — Buda, 1848 május 16. Minisztertanácsi határozat u. abban
az ügyben. — Ugyanott.

No. 74, — Buda, 1848 május 16, Szemere Bertalan Esterházy Pál
herceghez, — MNML, 1848—1849. Iratok. — Diplomáciai lépés kérése a 
szerb mozgalom ügyében.

No. 75. — Wien, 1848 május 19. Esterházy Pál herceg az osztrák
belügyminiszterhez. — OL Külügyminisztérium 1848, 2 . E. szám. — A prá
gai szláv kongresszus ügye.

No. 76. — Wien, 1848 május 19. Esterházy Pál herceg az osztrák
külügyminiszterhez. — OL Külügyminisztérium 1848, 8  E, szám. — Szalay 
és Pázmándy frankfurti küldetési ügyében.

No. 77. — Wien, 1848 május 2 0 . Pillersdorf báró osztrák külügymi
niszter Esterházy Pál herceghez. OL. Külügyminisztérium 1848. Közli: 
Szalay id. m. — Hozzájárulás az osztrák kormány részéről Szalay és Páz
mándy frankfurti küldetéséhez.

No. 78, — Pétervár, 1848 május 2 1 , I. Miklós cár Ferdinánd osztrák 
császárhoz. BAK. 1848, Varia de Russie,

No. 79. — Buda, 1848 május 24. Szemere Bertalan Szalay Lászlóhoz.
— MNML. 1848—1849. Iratok. Utasítás Párisba és Londonba utazás iránt.

No. 80. — Buda, 1848 május 24. Szemere Bertalan Pap Zsigmondhoz.
— Ugyanott, — Az aldunai eseményeknek figyelemmel kisérése iránt.

No. 81—82. — Wien, 1848 május 24. Esterházy Pál herceg Batthyány 
Lajos grófhoz. OL Külügyminisztérium 1848. 34. E. szám. — Közli az 
osztrák külügyminisztérium hozzájárulását a frankfurti küldetéshez. — 
Ugyanaz. MNML.VAM 1848. 243. szám. Pulszky Ferenc államtitkár közli 
a miniszterelnökkel, hogy a kérdésben az osztrák belügyminiszternél eljárt.

No. 83. — Frankfurt, 1848 május 24. Gagern Henrik meghívó levele 
Szalayhoz és Pázmándyhoz. — Közli Szalay id. m. 8 . 1,

No. 84. — Wien, 1848 május 25. Pulszky Ferencz Esterházy Pál her
ceghez. — Esterházy hercegi levéltár.

No. 85. — Wien, 1848 május 26, Ugyanaz ugyanahhoz. — Ugyanott,
No. 8 6 . Buda, 1848 május 28. Szemere Bertalan Szöllősy Balázshoz.

— MNML. 1848—1849. Iratok. — Utasítás Belgrádba és Bukarestbe kül
detés iránt.

No. 87. — Buda, 1848 május 28. Szemere Bertalan Vukovics Sebőhoz.
— MNML. 1848—1849. Iratok. A temesi alispánnal közli Szöllősy küldetését.
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No. 8 8 . — Wien, 1848 május 28. Pulszky Ferencz Esterházy Pál her
ceghez. — Esterházy hercegi levéltár.

No. 89. — Wien, 1848 május 29. Ugyanaz ugyanahhoz. — Ugyanott,
No. 90. — Wien, 1848 május 30, Ugyanaz ugyanahhoz. — Ugyanott,
No. 91. — Kolozsvár, 1848 május 30. Perényi Zsigmond báró Szemere 

Bertalanhoz. — MNML. 1848—1849. Iratok, — Bizalmi embert küld az 
aldunai fejedelemségekbe.

No. 92. — Wien, 1848 május 31. Pulszky Ferencz 94. sz. átirata az 
osztrák külügyminisztérium azon értesítéséről, hogy a konstantinápolyi ma
gyarok követséget kértek. — MNML.VÁM 1848. 267. szám. Elintézve a jú
nius 6 -diki minisztertanácsban.

No. 93. — Kolozsvár, 1848 junius 1. Teleki József gróf erdélyi kor
mányzó István nádorhoz. — OL Nádori kancellária 1848. 1367. szám. — 
Puchner báró jelentése szerint Erdélybe és a Bánátba magasrangú orosz 
tiszt jött izgatni (109).

No. 94. — Bukarest, 1848 junius 2 . Mandl Lajos francia ügynöki je
lentése. — Közli az Anul 1848 I. kötet Bukarest 1903. 479—80. 1.

No. 95, — Wien, 1848 junius 2. Pulszky Ferencz Esterházy Pál her
ceghez. — Esterházy hercegi levéltár.

No. 96. — Wien, 1848 junius 3. Ugyanaz ugyanahhoz, — Ugyanott.
No. 97. — Pest, 1848. junius 3. Deák Ferenc Szalay Lászlóhoz. —

Közli Kónyi M.: Deák Ferencz beszédei. II. kötet Budapest 1903. 237—38. 1.
No. 98. — Wien, 1848 junius 4. Pulszky Ferencz Esterházy Pál her

ceghez. — Esterházy hercegi levéltár.
No. 99. — Wien, 1848 junius 5. Ugyanaz ugyanahhoz. — Ugyanott.
No. 100, — Wien, 1848 junius 6 . Ugyanaz ugyanahhoz. — Ugyanott.
No. 10 1 . — Budapest, 1848 junius. 6 . István nádor Batthyány Lajos 

grófhoz. — OL Nádori Kancellária 1848. 1306. szám. MNML.VAM 1848. 
544. szám. — A konstantinápolyi magyarok kérése.

No. 102 . — Buda, 1848 junius 7. Kossuth Lajos Pulszky Ferenchez. —  
MNML.VA 1050. szám. — Diplomáciai hireket kér.

No. 103. — Buda, 1848 junius 7. Kossuth Lajos Pázmándy Déneshez. 
— MNML.VA 1051, szám. — Sürgeti a német szövetség megkötését.

No. 104. Budapest, 1848 junius 7. Mészáros Lázár Esterházy Pál her
ceghez. — OL Külügyminisztérium 1848. 168. E. szám, — A hadügyminisz
ter Szerbia ellen védőhadsereg felállítását kéri.

No. 105. — Belgrád, 1848 junius 7. Osztrák konzuli jelentés, BAK 
Bericht aus Belgrad 1848, No. 192. J Obrenovics Milos és Milán száműzött 
fejedelmek tevékenysége.

No. 106. — Wien, 1848 junius. Pulszky Ferencz Esterházy Pál her
ceghez. — Esterházy hercegi levéltár.

No. 107—108. Wien, 1848 junius 8 . Ugyanaz ugyanahhoz. — Ugyan
ott (2  drb.).

No. 109. Budapest, 1848. junius 8 . István nádor Szemere Bertalanhoz.
-— OL Nádori Kancellária 1848. 1367. szám, — Átteszi Teleki gróf jelen
tését (98),

No. 11 0 . — Kolozsvár, 1848 junius 8 . Teleki József gróf István nádor
hoz. — OL Nádori Kancellária 1848, 1499. szám. — Mellékeli a moldvai 
osztrák ügyvivő jelentését (128).

No. 111—112. — Ischl, 1848 junius 9. Esterházy Pál herceg felségfel
terjesztése és átirata az osztrák külügyminiszterhez. — OL Külügyminisz
térium. 1848. 168. E. szám. — Szerbia ellen védőhadsereg felállítását kéri.

No. 113 — Kolozsvár, 1848 junius 9. Teleki József gróf 1487. sz. je-
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lentése Batthyány Lajos grófhoz. — MNML.VAM 1848. 363. szám. — Mold
vai konzuli jelentés beküldése.

No. 114. — Zágráb, 1848 junius 9. Rajacsics szerb pátriárka a belgrádi 
hormányhoz. — Közli Margalits Ede: Szerb történelmi repertórium. I. kö
tet. Budapest, 1918. 271—73. 1.

No. 115. — Kolozsvár, 1848 junius 11, Teleki József gróf jelentése. — 
OL Nádori Kancellária 1848. 1500. sz. — MNML.VAM 1848. 319. szám. — 
Az aldunai orosz betörés tárgyában (136).

No. 116. — Brassó, 1848 junius 11. A főbíró jelentése. — OL Nádori 
Kancellária 1848. 1541. szám. — Az akkori orosz betörés tárgyában.

No. 117, — Jassy, 1848. junius 12 . Eisenbach osztrák ügyvivő jelen
tése. — BAK. — Ugyanaz.

No. 118. — Jassy, 1848 junius 12 . Eisenbach osztrák konzul jelentése 
Esterházy Pál herceghez, — OL Külügyminisztérium 1848. 259. È. szám.

No. 119. — Innsbruck, 1848 junius 12 . Legfelsőbb elhatározás Szerbia 
ellen egy védősereg felállítása iránt. — OL Külügyminisztérium 1848. 220. 
E. szám 129).

No. 120. — Jassy, 1848 junius 13. Eisenbach jelentése. OL Nádori 
Kancellária 1848. 1542, szám.

No. 121 — Wien, 1848 junius 15. Pulszky Feiencz Esterházy Pál her
ceghez. — Esterházy hercegi levéltár.

No. 122. — Wien, 1848 junius 16 Ugyanaz ugyanahhoz. — Ugyanott.
No. 123. — Innsbruck, 1848 junius 16. Esterházy Pál herceg Mészáros 

Lázárhoz. — OL Külügyminisztérium 1848. 220. E, szám. — Értesítés leg
felsőbb elhatározásról (119).

No. 124. — Wien, 1848 junius 17. Pulszky Ferenc Esterházy Pál her
ceghez. — Esterházy hercegi levéltár.

No. 125. — Budapest, 1848 junius 17. Kossuth Lajos 953. sz. átirata 
Esterházy Pál herceghez. — OL Külügyminisztérium 1848. 258. E, szám. — 
A külügyminisztérium személyzete és fizetése (131).

No. 126. — Wien, 1848 junius 18. Pulszky Ferencz Esterházy Pál her
ceghez. — Esterházy hercegi levéltár.

No. 127. — Innsbruck, 1848. junius 18. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 76. 1. — Horvát ügyek.

No.128. — Budapest, 1848 junius 19, István nádor Teleki József gróf
hoz, OL. Nádori Kancellária 1848. 1499. szám. — Válaszirat (110).

No. 129. — Budapest, 1848. junius 19. Szemere Bertalan Esterházy 
Pál herceghez. — OL Külügyminisztérium 1848. 471. E. szám. — A Kár
pátok felé közeledő orosz haderő megállítására kéri (166).

No. 130. — Kolozsvár, 1848. junius 20. Teleki József gróf István ná
dorhoz (1745. sz. jelentés). — OL Nádori Kancellária 1848. 1634. szám. — 
Mellékeli Eisenbach jelentését (163).

No. 131. — Wien, 1848 junius 20. Esterházy Pál herceg Kossuth La
joshoz. — OL Külügyminisztérium 1848. 258. E. szám. — A külügyminisz
térium személyzete és fizetése (125).

No. 132. — Pétervár, 1848. junius 20. Lebzelten báró levele Berg orosz 
tábornok küldetése ügyében. — BAK. Varia de Russie 1848.

No. 133. — Innsbruck, 1848 junius 21. Esterházy Pál herceg Batthyány 
Lajos grófhoz. — OL Külügyminisztérium 1848, 259. E. szám. — Megküldi 
Eisenbach junius 12-diki jelentését (117).

No. 134. — Wien, 1848 junius 22. Pulszky Ferencz Esterházy Pál her
ceghez, — Esterházy hercegi levéltár.
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No. 135. — Innsbruck, 1848 junius 22. Esterházy Pál herceg Batthyány 
Lajos grófhoz, — MNM.VA 867. szám és MNML.VAM 1848. 406, szám. — 
Milos fejedelem Pestre óhajt jönni.

No. 136. — Budapest, 1848 junius 23. Batthyány Lajos gróf Teleki Jó
zsef grófhoz. — OL Külügyminisztérium 319. E. szám. — Válaszirat (115).

No. 137. — Budapest, 1848 junius 23. Batthyány Lajos gróf 319. sz.
átirata Esterházy Pál herceghez. — OL Külügyminisztérium 1848. 472 E. 
szám. — Lőpor és ónkiviteli tilalom az aldunai tartományokba (167).

No. 138. — Kolozsvár, 1848 junius 23. Teleki József gróf 1654. sz.ámú 
jelentése István nádorhoz. — OL Nádori Kancellária 1848. 1572. szám. 
MNML.VAM 1848. 380. szám. — Beküldi Eisenbach jelentését (152).

No. 139. — Innsbruck, 1848 junius 23. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 77. 1. — Horvát ügyek.

No. 140. — Bukarest, 1848 junius 23. Bratianu Demeter budapesti ro
mán ügynök megbízólevele. — Közli az Anul 1848. I. kötet. Bukarest
1902. 515. 1.

No. 141. — Budapest, 1848. junius 24. Batthyány Lajos gróf 326. sz.
átirata Esterházy Pál herceghez, — OL Külügyminisztérium, 1848. 445. E. 
szám. MNML.VAM 1848. 319. szám. — A moldvai magyarok és a Brassóba 
menekült bojárok ügyében.

No. 142. — Budapest, 1848. junius 24. Klauzál Gábor 157. sz. átirata 
Esterházy Pál herceghez, — OL Külügyminisztérium 1848. 361. E. szám. — 
A felállítandó magyar konzulátusok díjazása iránt érdeklődik (165).

No. 143. — Budapest, 1848. junius 24. Batthyány Lajos gróf válasz
átirata Pulszky Ferenc 259. E. sz. átiratára a moldvai csángók ügyében. — 
MNML.VAM 1848. 326, szám,

No. 144. — Kolozsvár, 1848 junius 24. Teleki József gróf jelentése Ist
ván nádorhoz. — OL Nádori Kancellária 1848. 1689. szám. — Bukaresti 
jelentést küld (173).

No. 145. — Kolozsvár, 1848 junius 24. Az erdélyi főkormányszék 7234. 
sz. jelentése, — OL. Nádori Kancellária 1848. 1692. szám. — Moldvai és 
havasalföldi jelentést küld.

No. 146. — Kolozsvár, 1848 junius 25. Teleki József gróf 1567. sz. 
jelentése István nádorhoz. — OL Nádori Kancellária 1848. 1552. szám. — 
Beküldi Eisenbach jelentését (148).

No. 147. — Innsbruck, 1848 junius 25. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondencestb. 78. 1. — Horvát ügyek.

No. 148. —- Budapest, 1848 junius 26. István nádor Batthyány Lajos 
grófhoz. — OL Nádori Kancellária 1848 1552. szám. — Megküldi Eísen- 
bach jelentését (146).

No. 149. — Wien, 1848 junius 26. Wessenberg osztrák miniszterelnök 
1301. sz. átirata a brassói bojárok ügyében. — MNML.VAM 1848. 381. sz.

No. 150, — Páris, 1848 junius 26. Szalay László Eötvös József báró
hoz. — Közli Szalay Gábor báró: Szalay László levelei. Budapest 1913. 
125—27. 1.

No. 151. — Budapest, 1848 junius 27. Batthyány Lajos gróf 352. sz, 
átirata Esterházy Pál herceghez. — OL. Külügyminisztérium 1848, 346, 
szám, — Magyar konzul kiküldése Belgrád, Bukarest, Jassy és Konstanti
nápoly városokba (161).

No. 152. — Budapest 1848 junius 27. István nádor Batthyány Lajos 
grófhoz. — OL. Nádori Kancellária 1848. 1572. szám, — Megküldi Eisen- 
bach jelentését (138).

No. 153. — Kolozsvár, 1848 junius 27. Az erdélyi főkormányszék 7879. 
sz. jelentése. — OL. Nádori Kancellária 1848. 1770. szám, — Moldvai és 
havasalföldi jelentéseket küld.
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No. 154. — Dresden, 1848 junius 27. Osztrák követ jelentés. — GAK 
Bericht aus Dresden 1848. No. 58. E. — A külföldön tartózkodó orosz ka
tonakötelesek behívása.

No. 155. — Innsbruck, 1848 junius 29. Esterházy Pál herceg Batthyány 
Lajos grófhoz. — OL. Külügyminisztérium 1848. 345. E. szám. — Milos fe
jedelem magyarországi látogatása ügyében.

No. 156. — Innsbruck, 1848 junius 29, Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 78. 1. — Az erdélyi unió végrehajtása.

No. 157. — Kolozsvár, 1848 junius 30. Teleki József gióf 1751. sz. je
lentése István nádorhoz. — OL. Nádori Kancellária. 1848. 1683. szám. — 
Beküldi a bukaresti osztrák ügynök jelentését (169).

No. 158—159. — Kolozsvár, 1848 junius 30. Teleki József gróf 1567. és 
1745. sz. jelentései a miniszterelnökhöz. — MNML.VAM 1848. 365. és 366. 
számok. — Az aldunai mozgalma.

No. 160. — Wien, 1848 junius 30. Pulszky Ferenc Esterházy Pál her
ceghez. — Esterházy hercegi levéltár.

No. 161. Wien, 1848. julius 1. Esterházy Pál herceg az osztrák külügy
miniszterhez. — OL. Külügyminisztérium 1848. 346. E. szám. — Batthyány 
gróf junius 27-diki átirata ügyében (151),

No. 162. — Innsbuck, 1848 julius 1. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 78. 1.

No. 163. — Budapest, 1848 julius 2 . István nádor Batthyány Lajos 
grófhoz. — OL. Nádori Kancellária 1848, 1634. szám. — Közli Teleki Jó
zsef gróf junius 20-diki jelentését (130).

No. 164. — Kolozsvár, 1848 julius 2 . Teleki József gróf 1760. sz. je
lentése István nádorhoz. — OL. Nádori Kancellária 1848. 1721. szám. —  
Moldvai jelentést küld (177),

No. 165. — Wien, 1848 junius 2 . Esterházy Pál herceg Klauzál Gá
borhoz. — OL. Külügyminisztérium 1848. 361. É. szám. — Válasz Klauzál 
junius 24-diki átiratára (142).

No. 166. — Innsbruck, 1848 julius 3. Esterházy Pál herceg Szemere 
Bertalanhoz, — OL. Külügyminisztérium 1848 471. E. szám. — Válaszirat 
az orosz támadás ügyében (129),

No. 167. — Innsbruck, 1848 julius 3. Esterházy Pál herceg Batthyány 
Lajos grófhoz. — OL. Külügyminisztérium 1848. 472. E. szám. — Lőpor és 
ón kiviteli tilalom (137).

No. 168. — Innsbruck, 1848. julius 3. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 78. 1.

No, 169. — Budapest, 1848 julius 4. István nádor Batthyány Lajos 
grófhoz. — OL, Nádori Kancellária 1848. 1683. szám. — Megküldi Teleki 
gróf junius 30-diki jelentését (157).

No. 170. — 1848 julius 4. A bukovinai magyar telepesek kérése a ma
gyar kormányhoz. — OL. Nádori Kancellária. 1848. 2326. szám.

No. 171. — Wien, 1848 julius 5. Külügyminiszteri átirat Kossuth La
joshoz. — OL. Külügyminisztérium 1848 422. E, szám. — Az aldunai kon
zulátusok és díjazásainak ügyében.

No. 172. — Wien, 1848 julius 5. Pulszky Ferencz 45. sz. alatt magán
levelet tesz át az aldunai orosz beavatkozásról. — MNML.VAM 1848. 
403. szám.

No. 173. — Budapest, 1848 julius 6 . István nádor Batihyány Lajos gróf
hoz. — OL. Nádori Kancellária 1848. 1692. szám. — Átteszi Teleki gróf 
junius 24-diki jelentését (144),

No. 174. — Bukarest, 1848 julius 6 . Timoni osztrák ügynök jelentése. 
— Melléklet a számhoz. Az orosz csapatok átkeléséről a Pruth folyón (191)~
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No. 175. — Páris, 1848 julius 6 . Mandl Lajos francia ügynök Balcescu 
Miklós havasalföldi külügyminiszterhez. — Közli az Anul 1848. II. Buka
rest 1903. 320—22. 1.

No. 176. Ojtoz, 1848 julius 7. N[agy] Ferenc jelentése Szemere Ber
talanhoz. — MNML.VA 1242. szám. — Beszámolás moldvai küldetéséről.

No. 177. — Budapest, 1848 julius 8 . Teleki József gróf jelentése át- 
téve Klauzál Gáborhoz. — OL. Nádori Kancellária 1848. 1721. szám — 
MNML.VAM 1848 389. szám (164).

No. 178. — Budapest, 1848 julius 8 . Bratianu Demeter budapesti román 
ügynök Bataillard Pálhoz. Közli: Anul 1848 II. kötet. Bukarest 1902 
187—89. 1.

No. 181. — Innsbruck, 1848 julius 9. Esterházy Pál herceg az osztrák 
külügyminiszterhez. — OL. Külügyminisztérium 1848. 445. E. szám. — A 
moldvai magyarok humánusabb elbánása érdekében.

No 182—183. — Budapest, 1848 julius 11. Az erdélyi főkormányszék 
7879. sz. jelentése István nádorhoz. — OL. Nádori Kancellária 1848. 1770. 
szám. — Áttéve Batthyány Lajos grófhoz. — Az aldunai mozgalmak.

No. 184. Budapest, 1848 julius 11. Bratianu Demeter Bataillard Pálhoz.
— Közölve: Anul 1848. II. kötet. Bukarest 1903. 187—89. 1. — Értekez
zék Duprattal.

No. 185. — Kolozsvár, 1848 julius 11. Mikó Imre gróf kormányzóhe
lyettes István nádorhoz. — OL. Nádori Kancellária 1848. 1824. szám. — 
Moldvai jelentést küld be.

No. 186 — Budapest, 1848 julius 12 . Batthyány Lajos gróf 381. sz. át
irata Esterházy Pál herceghez. — OL. Külügyminisztérium 1848. 596. E .  
szám. — A havasalföldi menekült bojároknak Brassóba vonulása tárgyában.

No. 187. — Kolozsvár, 1848 julius 12. Mikó Imre gróf István nádor
hoz. — OL. Nádori Kancellária 1848. 1907. szám. MNML.VAM. 1848. 455. 
szám. — Galaci jelentést küld be (212).

No. 188. — Nagyszeben, 1848 julius 12. Puchner tábornok 3726. sz. 
jelentése a nádorhoz. — OL. Nádori Kancellária 1848. — Az aldunai orosz 
betörés tárgyában (érkezett julius 19).

No. 189. — Wien, 1848 julius 12 . Külügyminiszteri elnöki határozat 
magyar konzulátusok felállítása iránt Belgrádban, Bukarestben, Galacban 
és Jassyban. — OL. Külügyminisztérium. 1848. 552. E. szám (238).

No. 190. — Jassy, 1848. julius 12 . Osztrák konzuli jelentés, 7880. szám.
— MNML.VAM. 1848. 396. szám.

No. 191—192. — Budapest, 1848. julius 13. Mészáros Lázárhoz érke
zik Pfersmann tábornok 3344. sz. jelentése Timoni julius 6 -diki jelentésé
vel együtt (174). — Áttéve Batthyány Lajos gróf miniszterelnökhöz.

No. 193. — Wien, 1848 julius 14. Esterházy Pál herceg az osztrák kül
ügyminiszterhez. OL. Külügyminisztérium 1848. 552. E. szám. — Az al
dunai konzulok felállítása ügyében (189).

No. 194 — Budapest, 1848 julius 14. István nádor Batthyány Lajos 
grófhoz. — OL. Nádori Kancellária 1848. 1824. szám. MNML.VAM. 1848. 
386. szám. — Átteszi Mikó Imre gróf julius 11-diki jelentését (185).

No. 195. — Kolozsvár, 1848 julius 14. Mikó Imre gróf István nádorhoz.
— OL. Nádori Kancellária 1848. 1906. szám. MNML.VAM. 1848. 445. szám. 
-— Moldvai jelentést küld be (217).

No. 196—197. — Budapest, 1848. julius 15. Karacsay Fedor gróf diplo
máciai utasítása. — MNML.VAM. 1848. 392. szám. — Megbízólevél és 
utasítás Belgrádba.

No. 198. — Bukarest, 1848 julius 15. Jelentés. — Közli Pap D.: Ok
mánytár az 1848—49. függetlenségi harc történetéhez. I. kötet. 305. 1.
Háborús Felelősség 5
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No. 199. — Wien, 1848 julius 16. Magenis angol ügyvivő Palmerston 
lordhoz. — Közölve: Correspondence stb. 79. 1. — Kossuth julius 11-diki 
beszéde.

No. 200. — Budapest, 1848 julius 17. Mészáros Lázár közli az erdélyi 
főhadparancsnok jelentését az aldunai orosz betörésről. — MNML.VAM. 
1848. 420. szám (205).

No, 201. — Wien, 1848. julius 17. Esterházy Pál herceg az osztrák 
hadügyminiszterhez. — OL. Külügyminisztérium 1848. 596. E. szám. — A 
brassói menekült bojárok ügyében.

No. 2 0 2 . — Jassy, 1848 julius 17. Jelentés. — Közölte Pap D. id. m.
l. 312—13. 1.

No. 203. — Frankfurt, 1848 julius 17. Szalay László István nádorhoz. 
— OL. Nádori Kancellária 1848. 1973. szám.

No. 204. — New York, 1848 julius 17. Hülsemann osztrák ügyvivő je
lentése. — BAK. — A magyar külügyminisztérium illetékessége ügyé
ben (285).

No. 205. — Budapest, 1848. julius 18. Batthyány Lajos gróf Mészáros 
Lázárhoz. — MNML.VAM. 1848. 420. szám. — Válaszirat (20o).

No. 206. — Innsbruck, 1848 julius 18. Ferdinánd osztrák császár Mik
lós cárhoz. — BAK, Varia de Russia, 1848.

No. 207. Belgrád, 1848. julius 18. Mayerhofer konzul jelentése. — Pap
D. id. m. I. 313. 1.

No. 208. — Belgrád, 1848. julius 18. Osztrák konzuli jelentés Dani- 
levskij lelkiállapotáról. BAK.

No. 209—210. — Wien, 1848 julius 18. Esterházy Pál herceg az oszt
rák külügyminiszterhez. — OL. Külügyminisztérium 1848. 608. E. szám. — 
Megküldi Batthyány Lajos grófnak julius 17-dikén beérkezett azon értesí
tését, hogy az orosz csapatok julius 6 -dikán átlépték a Pruth folyót (221).

No. 211. — Buda, 1848 julius 19. Nádori megbízásból Szalay László 
részére János főherceg német birodalmi helytartó mellé. — Kelt a julius 
19-diki minisztertanácsban, elküldetett julius 2 0 -dikán. — MNML.VAM. 
1848. 423. szám. — Közölte Szalay László id. m. 13. 1.

No. 212. — Budapest, 1848 julius 20. István nádor Batthyány Lajos 
grófhoz. — OL, Nádori Kancellária 1848. 1907. szám. — Átteszi Mikó gróf 
jelentését (187).

No. 213. — Bukarest, 1848 julius 20. Jelentés. — Közli Pap. D. id.
m. I. kötet, 318—21. 1.

No. 214. — Belgrád, 1848 julius (15—22). Karacsay Fedor gróf jelen
tése. — MNML.VAM. 529. szám. — A szerbiai mozgalmakról.

No. 215. — Jassy, 1848 julius 2 1 . Jelentés. — Pap D. id. m. I. 323. 1. 
No. 216. — Wien, 1848 julius 21. Külügyminiszteri elnöki határozat 

és átirat Batthyány Lajos grófhoz. — OL. Külügyminisztérium 1848. 645.
E. szám. MNML.VAM. 1848. 463. szám. — Milos fejedelem útlevele 
ügyében.

No. 217. — Budapest, 1848 julius 21. István nádor Batthyány Lajos
grófhoz. — OL. Nádori Kancellária 1848. 1906, szám. — Átteszi Mikó
gróf julius 14-íki jelentését (195.

No. 218. — Kolozsvár, 1848 julius 2 1 . Mikó Imre gróf István nádor
hoz. — OL. Nádori Kancellária 1848. 2008. szám. MNML.VAM. 1848. 511.
sz. — Aldunai ügyek.

No. 219. — Budapest, 1848 julius 22. Karacsay Fedor gróf Batthyány 
Lajos grófhoz. — MNML. VÁM. 1848. 548. szám. — Belgrádi küldetésé
nek megakadályozását jelenti.
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No. 2 2 0 . — Budapest, 1848 julius 2 2 . A Brassóban tartózkodó 140 
menekült bojár család ügyében. — MNML. VÁM. 1848, 432. szám. (224).

No. 2 2 1 . — Wien, 1848 julius 2 2 . Az osztrák külügyminiszter 4872. 
számú átirata Esterházy Pál herceghez. — OL. Külügyminisztérium 1848. 
673. E. szám. — A 209—210. sz. alatt közölt átirat ügyében.

No. 222. — Bukarest, 1848 julius 22. Jelentés. — Pap D. id. m. I. 
323. 1.

No. 223. Wien, 1848 julius 23. Esterházy Pál herceg Batthyány 
Lajos grófhoz. — OL. Külügyminisztérium. MNML. VÁM. 472. szám. — 
Eljárt az osztrák külügyminiszternél az aldunai orosz betörés ügyében.

No. 224. — Brassó, 1848 julius 24. Vay erdélyi királyi biztos 260. sz. 
jelentése a brassói menekült bojárokról. — Ugyanaz mint 217, szám (233).

No. 225. — London, 1848 julius 24. Blackwell I. A. Palmerston lord
hoz. — MATK, — A magyarországi helyzetről.

No. 226. — Budapest, 1848 julius 24. István nádorhoz beérkezik Ti- 
moni jelentése az orosz csapatoknak Bukarestbe történt bevonulásái'ól. — 
OL. Nádori Kancellária 1848.

N. 227. — Budapest, 1848 julius 25. Boczkó Dániel békésmegyei kép
viselő javaslata egy önálló magyar külügyminisztérium megszervezése 
iránt.

No. 228 — Budapest, 1848 julius 25 Osztrák konzuli jelentés Leovesin 
orosz főkonzulról.

No. 229. — Bukarest, 1848 julius 25. Jelentés. — Pap. D. id. m. L 
323. 1.

No. 230. — Kolozsvár, 1848 julius 26. Mikó Imre gróf István nádor
hoz. — OL. Nádori Kancellária 1848 (232).

No. 231, — Innsbruck, 1848 julius 26. Medem Pál gróf orosz nagy
követ Esterházy Pál herceghez. — Esterházi hercegi levéltár.

No. 232. — Budapest, 1848 julius 27. István nádor Batthyány Lajos 
grófhoz — OL, Nádori Kancellária 1848. — Átteszi Mikó gróf julius 26- 
diki jelentését (230).

No. 233. — Budapest, 1848 julius 27. Batthyány Laios gróf Esterházy 
Pál herceghez. — MNLM. VÁM. 1848. 432. szám. ÓL. Külügyminisztérium 
1848. 779. E, szám. — Átteszi Vay julius 24-diki jelentését (224. 248).

No. 234—236. Vay királyi biztos a brassói főbíróhoz. — Erdélyi Fő
kormányszék 1848. 294. és 300. számok. — Bibescu fejedelem útlevél nél
kül jött Erdélybe.

No. 237. — Wien, 1848 julius 28. Az osztrák külügyminiszter Ester
házy Pál herceghez, 4997. sz. átirat. — OL. Külügyminisztérium 1848. 747, 
E. szám. — Értesítés az orosz csapatok bevonulásáról az aldunai tarto
mányokba.

N. 238. — Wien, 1848 julius 29. Ugyanaz ugyanahhoz, — Ugyanott 
763. E. szám. — Válaszirat az aldunai magyar konzulátusok ügyében (189).

No. 239. — Galac, 1848 julius 29. Jelentés. — Pap D. id. m, I. 323— 
24. 1.

No. 240. —Kolozsvár, 1848 julius 30. Vay királyi biztos 374. sz. je
lentése, — MNML. VÁM. 1848. 487. sz. — Az aldunai kormányokkal jó 
viszonyt fog tartani.

No. 241. — Pétervárad, 1848 julius 30. Berchtold báró altábornagy 
D4. sz. jelentése. — MNML. VÁM. 1848. 493. sz. — A szerbek betöréséről.

No. 242. — Wien, 1848 julius 30. Az osztrák külügyminisztérium kör
jegyzéke. — BAK. és OL. Külügyminisztérium 1848. 763. E. szám.

No. 243. — Wien, 1848. julius 31. Az osztrák külügyminiszter Ester-
5*
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házy Pál herceghez. — OL. Külügyminisztérium. 1848. 763. 1848. E. szám. 
— Megküldi julius 30-diki körjegyzékét (242).

No. 244. — Wien 1848 julius 31. Esterházy Pál herceg Batthyány 
Lajos grófnak. — Ugyanott. — Ugyanazt továbbítja (243).

No. 245. — Wien, 1848 julius 31. Ugyanaz ugyanahhoz. — Ugyanott 
747. E. szám. — Közli Medem gróf válaszát, miszerint Oroszország az 
aldunai megszállásban a Portával egyetértésben jár el.

No. 246. — Nagyszeben, 1848 augusztus 2. Puchner tábornok 904 
számú jelentése. — Erdélyi Kormányszék. — Protonotar Sándor buka
resti plébános erdélyi dákoromán izgatása. Kéri Bibescu és a brassói me
nekült bojárok belebbezését (321).

No. 247. — Kolozsvár, 1848 augusztus 2 . Mikó Imre gróf Batthyány
Lajos grófhoz. — MNML. VÁM. 1848. 531. sz. — Galaci jelentést
mellékel.

No. 248. — Wien, 1848 augusztus 3. Esterházy Pál herceg az osztrák 
külügyminiszterhez. — OL. Külügyminisztérium 1848. 779. E. szám. — Meg
küldi Batthyány gróf julius 27-diki átiratát (233).

No. 249. — Wien, 1848 augusztus 3. Magenis angol ügyvivő Palmers
ton lordhoz. — Közölve: Correspondence stb. 79. 1, — Horvát ügyek. —

No. 250. — Budapest, 1848 augusztus 4. Mészáros Lázár Battyhány
Lajos grófhoz. — MNML. VÁM. 1848. 494. szám. — Kéri Bibescu feje
delem kiutasítását.

No. 251.. — Stockholm, 1848 augusztus 4. Esterházy Bálint gróf je
lentése. BAK. Bericht aus Stockholm 1848 No. 25. — Búcsúkihallgatás.

No. 252. — Budapest, 1848 augusztus 5. Batthyány Lajos gróf 463
sz. átirata Esterházy Pál herceghez. — OL. Külügyminisztérium 1848. 869. 
E. szám. — Milos fejedelem ügyében.

No. 253. — Kolozsvár, 1848. augusztus 5. Mikó Imre gróf István ná
dorhoz. — OL. Nádori Kancellária 1848. 2133. szám. — Galaci jelentést 
küld (257).

No. 254. — London, 1848. augusztus 5. Blackwell Szalay Lászlóhoz. — 
MTAK.

No. 255. — Budapest, 1848 augusztus 6 . Batthyány Lajos gróf Ester
házy Pál herceghez. — MNML. VÁM. 1848. 461. szám. — Milos herceg
nek az útlevél ne adassék meg.

No. 256. — Budapest, 1848 augusztus 8 . István nádor Batthyány La
jos grófhoz. — OL. Nádori Kancellária 1848. 2133. szám. — Közli Mikc
gróf augusztus 5-diki jelentését (254).

No. 257—258. Kolozsvár, 1848 augusztus 8 . Mikó gróf 2128. sz. je
lentése István nádorhoz. — OL. Nádori Kancellária 1848. 2199. szám 
MNML. VÁM. 1848. 533. szám. — Galaci jelentést mellékel (253).

No. 259. — Stockholm, 1848. augusztus 8 . Esterházy Bálint gróf je
lentése. — BAK. Bericht aus Stockholm 1848.

No. 260. — Innsbruck, 1848 augusztus 8 . Ponsonby lord Palmerston
lordhoz. — Közölve: Correspondence stb. 80. 1. — Ferdinánd császár
Wienbe utazik.

No. 261. — 1848 augusztus 9 (érkezett). Batthyány Lajos gróf Ester
házy Pál herceghez. — OL. Külügyminisztérium 1848. 869. E. szám, — 
Milos fejedelem útlevele ügyében.

No. 262—263. — Nagyszeben, 1848. augusztus 9. A kaionai főparancs
nokság 3332. és 3333. sz. jelentései. — Erdélyi Kormányszék 1848. 520, 
szám. — Havasalföldi hírek.

No. 264. — Wien, 1848 augusztus 9. Az osztrák külügyminiszter
5176. sz. átirata Esterházy Pál herceghez. — OL. Külügyminisztérium 1848. 
876. E. szám. — Az osztrák érdekek védelme Törökországban.
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No. 265. — Nagyszeben, 1848 augusztus 10 . A katonai főparancsnok
ság 3386. sz. jelentése. — Erdélyi Kormányszék 1848. 521. szám. — Havas- 
alföldi hírek.

No. 266—267. — Nagyszeben, 1848 augusztus 10. Puchner báró 911. 
és 912. sz. jelentései. — Ugyanott 525. szám. — Havasalföldi hírek.

No. 268. — Stockholm, 1848 augusztus 10 . Esterházy Bálint gróf je
lentése. — BAK. Bericht aus Stockholm 1848. No. 26.

No. 269. — 1848 augusztus 11. Válaszirat Puchner bárónak Bibescu 
fejedelem belebbezéséről.

No. 270—271. Wien, 1848 agusztus 11. Esterházy Pál herceg Klauzál 
ós Szemere miniszterekhez. — OL. Külügyminisztérium 1848. 874. E. szám.

No. 272. — Frankfurt, 1848. augusztus 11 . Szalay László Hechscher 
német külügyminiszterhez. — Közölte Szalay László id. m. 9. 1. — A 
magyar-német szövetség ügyében.

No. 273. — Budapest, 1848 augusztus 12. Batthyány Lajos gróf Ester
házy Pál herceghez. — OL, Külügyminisztérium 1848. 936. E. szám MNML. 
VÁM, 1848. 439. szám, — Erélyesen felhívatni kéri a szerb kormányt a 
betörés eltiltására (291).

No. 274. — Budapest, 1848 augusztus 12 . Kossuth Lajos 1434, E. sz. 
elölegkiutalása Szalay László részére fegyvervásárlásra. — OL. Külügy
minisztérium 1848. 966. E. szám.

No. 275. — Budapest, 1848 augusztus 12 . Karacsay Fedor gróf alkal
mazást kér, — MNML.VAM. 1848. 552. szám.

No. 246. — Budapest, 1848 augusztus 12. Batthyány Lajos gróf rende
leté. — MNML.VAM. 1848, 494. szám. Erdélyi Kormányszék 1848. 568. 
szám. — Bibescu belebbezése iránt.

No. 277. — Frankfurt, 1848 augusztus 12 . Szalay László Leiningen Ká
roly herceghez. — Közölte Szalay László id. m. 16—18. 1. — A német-ma
gyar szövetség ügyében.

No. 278—279. — Budapest, 1848 augusztus 13, Batthyány Lajos gróf 
Puchner báróhoz és Vay királyi biztoshoz. MNML.VAM. 1848. 494. szám. 
— Bibescu fejedelem kiutasítása ügyében (281—282).

No. 280. — Budapest, 1848 augusztus 14. István nádor Batthyány La
jos grófhoz. — OL. Nádori Kancellária 1848. — Átteszi Mikó gróf augusz
tus 8 -dikí jelentését (257—258).

No. 281—282. — Nagyszeben, 1848 augusztus 14. Puchner báró 931. és 
935. sz. jelentései. — Erdélyi Kormányszék 1848. 569. szám. — Bibescu 
felebbezése ügyében.

No. 283—284. — Nagyszeben, 1848 augusztus 14. A főhadparancsnokság 
3422. és 3430. sz. jelentései. — Erdélyi Kormányszék 1848. 570. szám. — 
Aldunai hírek.

No. 285. — Frankfurt, 1848 augusztus 14. Wessenberg báró osztrák 
külügyminiszter Hülsemann washingtoni ügyvivőhöz. — BAK. — Válasz
irat (204).

No. 286. — Budapest, 1848 augusztus 15. Kossuth Lajos Wimmer Th. 
A, londoni magyar ügynökhöz. — MNML.VA. 1066. szám. — Fegyvervá
sárlás és kölcsönkeresés.

No. 287. — Kolozsvár 1848 augusztus 17. Vay királyi biztos 568. sz. 
átirata Batthyány Lajos grófhoz, — MNML.VAM. 1848. 520. szám. — In
tézkedett Bibescu felebbezése iránt.

No. 288. — Kolozsvár, 1848 augusztus 17. Ugyanannak utasítása Puch
ner tábornokhoz. — Erdélyi Kormányszék 1848. 569. szám.

No. 289. — Budapest, 1848 augusztus 18. Batthyány Lajos gróf Szalay 
Lászlóhoz, — Közölte Szalay László id. m. 40. 1.
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No. 290. — Nagyszeben, 1848 augusztus 19. Puchner báró felvilágosí
tást kér Bibescu fejedelem felebbezése iránt. — Erdélyi Kormányszék 1818. 
641. szám.

No. 291. — Wien, 1848 augusztus 19. Esterházy Pál herceg Wessenberg 
báróhoz. — OL. Külügyminisztérium 1848. 936. E. szám. — Batthány gróf 
augusztus 12-diki átirata ügyében (273),

No. 292. — Wien, 1848 augusztus 2 0 . Wessenberg báró 5595. sz. át
irata Esterházy Pál herceghez. — OL. Külügyminisztérium 1848. 1102, E. 
szám. — A moldvai magyarok ügyében (299).

No. 293. — Páris, 1848 augusztus 20. Mandel Lajos francia ügynök 
Golescu Sándorhoz. — Közölte az Anul V. kötet Bukarest, 1904. 26—27. L

No. 294. — Kolozsvár, 1848 augusztus 21. Vay királyi biztos Puch
ner báróhoz. — A 272. számú rendelkezés alapján.

No. 295. — Nagyszeben, 1848 augusztus 2 1 . A főhadparancsnokság je
lentése. — Erdélyi Kormányszék 1848. 522, — Salamon havasalföldi ezre
des pár hétre Szebenbe jött.

No. 296—297, Nagyszeben, 1848 augusztus 21. A főhadparancsnokság 
3476. és 3505. számú jelentései. — Erdélyi Kormányszék 1848. 714. szám.
— Fiumei jelentéseit mellékeli.

No. 298. — Kolozsvár, 1848 augusztus 2 2 . Az erdélyi kormányszék 
745. sz. alatt elrendeli Bibescu fejedelem belebbezését.

No. 299. — Wien, 1848 augusztus 23. Esterházy Pál herceg Batthyány 
Lajos grófhoz. — OL. Külügyminisztérium 1848. 1 0 1 2 . E. szám. MNML.VAM. 
1848. 566. szám. — Átteszi Wessenberg báró augusztus 2 0 -diki átiratát (292).

No. 300. — Wien, 1848 augusztus 24. Külügyminiszteri elnöki határo
zat Lombardia-Velence alkotmányáról. — OL. Külügyminisztérium 1848. 
1054. E. szám, — Kiadva Batthyány Lajos grófnak.

No. 301. — Wien, 1848 augusztus 24. Külügyminiszteri elnöki határozat: 
az aldunai országokban felállítandó magyar ügynökségek iránt a minisz
térium intézkedése kéretik. — OL, Külügyminisztérium 1848. 1052. E. szám.

No. 302. — Frankfurt, 1848 augusztus 24. Szalay László Batthyány 
Lajos grófhoz. — MNML.VAM. 1848. 774. szám. — Pár nap múlva be fog 
mutatkozni a német birodalmi gyűlésben.

No. 303. — Frankfurt, 1848 augusztus 24. Heckscher birodalmi kül
ügyminiszter Szalay Lászlóhoz. — Közölte Szalay László id. m. 18—19. 1.
— János főherceg, birodalmi helytartó fogadni fogja.

No. 304. — Wien, 1848 augusztus 25. Esterházy Pál herceg az osztrák 
belügyminiszterhez. — OL. Külügyminisztérium 1848. 1072. E. szám. — Szer
biának szánt fegyverszállítmány feltartóztatása ügyében (307).

No. 305. — Wien, 1848 augusztus 25. Esterházy Pál herceg intézkedik 
Szalay László fegyvervásárlási előlegének kiutalása iránt. — OL. Külügy
minisztérium 1848. 966. E. szám.

No. 306, — Budapest, 1848 augusztus 26. Batthyány Lajos gróf 558. 
sz. átirata Esterházy Pál herceghez. — OL. Külügyminisztérium 1848. 
1 1 1 2 . E. szám. — Vucsics betörése ellen az osztrák kormány mit sem tesz. 
(314—315. 325).

No. 307. — Wien, 1848 augusztus 26. Az osztrák belügyminiszter 2387. 
sz. átirata Esterházy Pál herceghez. — OL. Külügyminisztérium. 1127. E. 
szám. — Válasz az augusztus 25-díki átiratra (304).

No. 308. — Wien, 1848 augusztus 26. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 80. 1. — Kossuth túlsúlya a magyar 
kormányban.

No. 309—310. — Nagyszeben, 1848 augusztus 27. Puchner báró 976. 
és 997. sz. jelentései. — Erdélyi Kormányszék 1848 830. szám, — A ha
vasalföldi mozgalmakról.
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No. 311. — Zimony, 1848 augusztus 27. Rajacsics pátriárka az orosz 
szent szinódushoz. —  K özli Margalits id. m. I. kötet. 287—90. 1.

No. 312. — Frankfurt, 1848 augusztus 27. Szalay László Batthyány La
jos grófhoz. —  MNML.VAM. 1848. 777, szám. — Értekezlet a német biro
dalmi külügym iniszterrel.

No. 313. — Budapest, 1848 augusztus 28. A magyar kormány kéri a 
bukaresti császári ügynök mellé Szőllősi Nagy Ferenc alkalmazását. — 
MNML.VAM. 1848. 521. szám.

No. 314. — Wien, augusztus 28. Pulszky Ferencz Batthyány Lajos 
grófhoz. — MNML.VAM. 1848. 579. szám. — Értesítés a külügym. 1 1 1 2 . E. 
ügyirat elküldéséről az osztrák hadügyminiszterhez.

No. 315—316. — Wien, 1848 augusztus 28. Esterházy Pál herceg az 
osztrák hadügyminiszterhez. — OL. Külügyminisztérium 1848. 1112. E. 
szám. — Batthyány gróf augusztus 26-diki átirata ügyében (306).

No. 317. — Nagyszeben, 1848 augusztus 28. Puchner báró Batthyány 
Lajos grófhoz. — MNML.VAM. 1848.789. szám. — Az orosz-román viszony. 
Panaszkodik Szőllőssy ellen.

No. 318. — Frankfurt, 1848 augusztus 28. Szalay László Batthyány 
Lajos grófhoz. — Ugyanott 776. szám. — Rövid jelentés.

No. 319. — Budapest, 1848 augusztus 29. Kossuth Lajos 926. sz. át
irata Esterházy Pál herceghez. — OL. Külügyminisztérium 1848. 1188. E. 
szám. — Az Angliából rendelt fegyverek ügyében.

No. 329. — Frankfurt, 1848 augusztus 29. Szalay László Batthyány 
Lajos grófhoz. — MNML.VAM. 1848. 775. szám. — Eisenmann interpel
lációja a magyar ügyben.

No. 321. — Nagyszeben, 1848 augusztus 30. Puchner báró 985. sz. át
irata ugyanahhoz. — Ugyanott 593. szám. — Protonotar kihallgatása és 
szabadonbocsátása ügyében (246).

No. 322. — Nagyszeben, 1848 augusztus 30. Puchner báró 1 0 0 2 . sz. 
jelentése. — Erdélyi Kormányszék. 835. szám. — Havasalföldi jelentést 
küld.

No. 323. — Nagyszeben, 1848 augusztus 30. Puchner báró jelentése. — 
Ugyanott 858. szám. — Protonotar Élőpatakon volt és minden baj nélkül 
hazautazott Havasalföldre.

No. 324. — Frankfurt, 1848 augusztus 30. Szalay László Batthyány 
Lajos grófhoz. — MNML.VAM. 1848. 778. szám. — Eisenmann interpel
lációját és Gagern nyilatkozatát beküldi.

No. 325. — Wien, 1848 augusztus 31. Wessenberg báró 5601. sz. át
irata Esterházy Pál herceghez. — OL. Külügyminisztérium 1848. 1177. sz.
— A belgrádi osztrák konzul utasítást kapott a szerb betörés meggátlá- 
sára (306. 326).

No. 326. — Wien, 1848 augusztus 31. Esterházy Pál herceg Batthyány 
Lajos grófhoz. — Ugyanott 1177. E. szám. — Átteszi a 321-dik számú ügy
iratot (306. 325).

No. 327. — Nagyszeben 1848 augusztus 31. Puchner báró jelenti, hogy 
Bibescu neje beteg és Brassót nem hagyhatja el. — Erdélyi Kormányszék 
1848. 864. szám.

No. 328. — Wien, 1848. augusztus 31. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 81. 1.

No. 329. — Frankfurt 1848 augusztus 31. Szalay László a német biro
dalmi külügyminisztériumhoz. — Közölte: Szalay László id, m. 20—23. 1,
— Az osztrák-magyar közös viszonyról.

No. 330. — Frankfurt, 1848 augusztus. Szalay László előterjesztése 
János főherceg birodalmi helytartóhoz. — Közölve ugyanott 19—20. 1. — 
A német-magyar szövetség ügyében.
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No. 331. — London, 1848 augusztus. A Sieveking E. és fia londoni 
bankház számlája a magyar kormány részére, — MNML.

No. 332, — Budapest, 1848 szeptember 1. Kossuth Lajos Wodianer-
hez. — OL. Pénzügyminisztérium 1848. 1497. E. szám. — 50 font kiuta
lása Londonból érkezett Wimmer részére (336).

No. 333. — Budapest, 1848 szeptember 1 . Batthyány Lajos gróf Szalay 
Lászlóhoz. OL. Külügyminisztérium 1848. 1217. E. szám. — Elismerő levél.

No. 334. — Kolozsvár, 1848 szeptember 1. Mikó Imre gróf 2360. sz,
átirata István nádorhoz. — OL. Nádori Kancellária 1848. 2395. szám (350),

No. 335. — Wien, 1848 szeptember 1. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 81. 1. — Jeliachich báró követelései.

No. 336. — Budapest. 1848 szeptember 2. Wodíaner & Fia bankcég
Kossuthhoz. — OL. Pénzügyminisztérium 1848. 1497. E. szám. — Válasz
irat (332).

No. 337 — Nagyszeben, 1848 szeptember 2 . Puchner báró beküldi Ti- 
moni jelentését. — Erdélyi kormányszék 1848. 909. szám.

No. 338. — Brassó, szeptember 3. Brassó városa Batthyány Lajos gróf
hoz. — Ugyanott 854. sz. — Kéri Bibescu herceg eltávolítását.

No. 339. — Wien, 1848 szeptember 3. Külügyminiszteri elnöki hatá
rozat Mayerhofer osztrák konzul felelősségre való vonása iránt. — OL. 
Külügyminisztérium 1848. 1235, E. szám (341).

No. 340. — Wien, 1848 szeptember 3. Wessenberg báró János főher
ceghez a frankfurti magyar misszió ügyében. — Idézi Angyal D.: Szalay 
László.

No. 341. — Wien, 1848 szeptember 4. Esterházy Pál herceg Wessen
berg báróhoz. — OL. Külügyminisztérium 1848. 1235. E. szám. — Átirat 
Mayerhofer felelősségre vonása iránt (339).

No. 342. — Wien, 1848 szeptember 5. A külügyminisztérium felség- 
felterjesztése a szerb betörés ügyében. — OL. Külügyminisztérium 1848. 
1273. E. szám (346).

No. 343. — Wien, 1848 szeptember 5. Wissenberg báró 5738. sz. át
irata Esterházy Pál herceghez. — OL. Külügyminisztérium 1848. 1506. sz. 
— Az osztrák-magyar alattvalók védelme az aldunai tartományokban, az 
orosz megszállással kapcsolatban.

No. 344. — Frankfurt, 1848 szeptember 5. Szalay László a német bi
rodalmi külügyminiszterhez. — Közölte Szalay László id. m. 23—25. 1. — 
Kéri német követ küldését Budapestre.

No. 345. — Wien, 1848 szeptember 6 . A magyar külügyminisztérium
a z  osztrák külügyminisztériumhoz. — OL. Külügyminisztérium 1848 1273. 
E. szám. — A szerb betörés tárgyában a 342. sz. ügyirat megküldése.

No. 346. — Wien, 1848 szeptember 7. Ugyanaz megküldve Batthány
Lajos grófnak. — Ugyanott,

No. 347. — Wien, 1848 szeptember 8 . Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 81. 1. — Esterházy herceg lemondása. 
Jeliachich előnyomulása.

No. 348—349. — Nagyszeben, 1848 szeptember 9. Puchner báró beter
jeszti Timoni 1033,. 1034. és 1035, sz. bukaresti jelentéseit. — Erdélyi Kor
mányszék 1848. 1025. szám.

No. 350. — Budapest, 1848 szeptember 9. István nádor Batthyány La
jos grófhoz. — OL. Nádori Kancellária 1848. 2395. szám. — Mikó gróf je
lentését megküldi (334).

No. 351. — Frankfurt, 1848 szeptember 9. Maiorescu János Goleseu 
Sándorhoz. — Convorbiri Literura XXII. Bukarest 1898. 7. 1.
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No. 352. — Wien, 1848 szeptember 11 . Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence etc. 82. 1, — Jellachich előnyomulása.

No. 353. — Wien, 1848 szeptember 12 , Wessenberg báró 6096. sz. át
irata a magyar külügyminisztériumhoz. — OL, Külügyminisztérium 1848. 
1430. E. szám. — Intézkedés a szerb betörés ellen (372).

No. 354. — Párizs, 1848 szeptember 12 . Osztrák követjelentés. — BAK. 
1848. Bericht aus Paris No. 10 2 . — Duprat Pascal küldetése.

No. 355—356. — Páris, 1848 szeptember 13. — U. ott No. 103. B. és C, 
chiffré — Duprat bécsi és budapesti, Teleki László gróf párisi küldetése.

No. 357. — Páris, 1848 szeptember 14. — Ugyanaz. — U. ott No. 104. 
— Ugyanaz.

No. 358. — Nagyszeben, 1848 szeptember 15. Puchner báró beküldi Ti- 
moni 1043. sz. jelentését. — Erdélyi Kormányszék 1848. 1052. szám.

No. 359. — Frankfurt, 1848 szeptember 15. Heckscher német külügy
miniszter Szalay Lászlóhoz. — Közölte Szalay László id. m. 25—26. 1.

No. 360. — Páris, 1848 szeptember 16. Golescu Sándor Voinescu ha
vasalföldi külügyminiszterhez. — Közölve: Anul 1848 IV. kötet. Bukarest 
1903. 198—199. 1. — Pénzt kér magyarellenes propagandára.

No. 361. — Páris, 1848 szeptember 16. Golescu Sándor Bataillard Pál
hoz. — Közölve u. ott 395. 1. — Fegyvereket kér a magyarok ellen.

No. 362. — Frankfurt, 1848 szeptember 17. Szalay László Heckscher né
met külügyminiszterhez. — Közölte Szalay László id. m. 27—30. 1.

No. 363. — Budapest, 1848 szeptember 18. Batthyányi Lajos gróf a kül
ügyi tárcát felkínálja Erdődy Sándor grófnak. — MNML.VAM. 1848. 651. sz.

No. 364. — Wien, 1848 szeptember 18. Az osztrák külügyminiszter uta
sítása a párisi oszták nagykövet részére. — BAK. 1848. Dépêché à Paris. 
No. 3. — Duprat és Teleki gróf küldetése ügyében.

No. 365. — Wien, 1848 szeptember 18. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence etc. 82. 1. — Jellachich báró előnyomulása.

No. 366. — Wien, 1848 szeptember 19. Ugyanaz. Ugyanott 83. 1. — 
Ugyanaz.

No. 367. — Wien, 1848 szeptember 2 0 . Ugyanaz — Ugyanott 83. 1. — 
Ugyanaz.

No. 368. — Frankfurt, 1848 szeptember 2 1 . Maiorescu János Golescu 
Sándorhoz. — Convorbiri Literare ZXII. Bukarest 1898. 155—56. 1. — 
Schmerling külügyminiszter beavatkozását kéri Nagyrománia megalakítá
sához.

No. 369. — Berlin, 1848 szeptember 2 1 , Osztrák követjelentés. — BAK. 
1848. Bericht aus Berlin. No, 195. A. — Duprat küldetése tárgyában.

No. 370. — Karlóca, 1848 szeptember 2 2 . Rajacsics szerb pátriárka levele 
a belgrádi kormányhoz. — Közölte Margalits id. m. I. kötet. 303—10. 1.

No. 371. — Wien, 1848 szeptember 22. Wessenberg báró 6134. sz. át
irata a magyar külügyminisztériumhoz. OL. Külügyminisztérium 1848. 1431. 
E. szám. — Beküldi a bukaresti osztrák ügynök (Timoni) jelentését Maio
rescu frankfurti román ügynöknek Budapesten történt letartóztatásáról (373, 
376).

No. 372. — Wien, 1848 szeptember 23. Pulszky Ferencz Batthyány La
jos grófnak. — Ugyanott 1430. E. szám. — Megküldi Wessenberg báró 
szeptember 12-diki átiratát (359).

No. 373. — Wien, 1848 szeptember 23. Ugyanaz ugyanahhoz. — OL. 
Külügyminisztérium 1848. 1431. E. szám. MNML.VAM. 1848. 751. szám. — 
Megküldi Wessenberg báró szeptember 22-dikí átiratát (371).

No. 374. — Budapest, 1848 szeptember 25. Batthyány Lajos gróf a kül
ügyminisztériumhoz. — OL. Külügyminisztérium 1848. 1508. E. szám. Szép-
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tember 26-diki dátummal MNML.VAM. 1848 751, szám. — Értesítés Maio- 
rescu szabadonbocsátásáról (371., 373., 374., 383., 389).

No. 375. — Wien, 1848 szeptember 25. A külügyminisztérium átirata 
Wessenberg báróhoz. — OL. Külügyminisztérium 1848. 1445. E. szám. — 
A cseh Svornost olmützi gyűlésén elhatározta a betörést Magyarországba 
(376).

No. 376. — Wien, 1848 szeptember 25. Az osztrák belügyminiszter át
irata a magyar külügyminisztériumhoz. — Ugyanott — Ugyanabban az ügy
ben (375).

No. 377. — Wien, 1848 szeptember 26. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence etc. 84. 1. — István nádor lemondása.

No. 378. — Frankfurt, 1848 szeptember 26. Maiorescu János Golescu 
Sándorhoz. — Convorbiri Literare XXII. Bukarest 1898. 159. 1. — Német
ország beavatkozását kéri Nagyrománia megalkotása iránt.

No. 379. — Páris, szeptember 26. Golescu Sándor Bataillard Pálhoz. 
— Közölve: Anul IV. Bukarest 1903. 395—97. 1. — A magyar iskolák ellen.

No. 380. — Wien, 1848 szeptember 27. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence etc. 84. 1. — Lamberg gróf királyi biztos.

No. 381. — Zalánkrrén, 1848 szeptember 28. Rajacsics szerb pátriárka 
Sándor szerb fejedelemhez. — Közölte Margalits id. m. I. kötet 311—12. 1. 
(384).

No. 382. — Wien, szeptember 29. Pulszky Ferencz Wessenberg báró
hoz. — OL. Külügyminisztérium 1848 1508. E, szám, — Megküldi Batthyány 
gróf szeptember 25-diki átiratát (372).

No. 383. — Frankfurt, 1848 szeptember 29. Maiorescu János I. emlék
irata Schmerling német külügyminiszterhez. — Közölve: Convorbiri Literare 
XXII. Bukarest 1898. 160. 1. — Ghika /.: Amaintini din pribegia. Bukarest 
1893. 120—45. 1. — Anul IV. kötet. Bukarest 1903. 414—20. 1, — Nagyro
mánia tervezete.

No. 384. — Karlóca, 1848 szeptember 29, Rajacsics szerb pátriárka 
Leovvcsin belgrádi orosz konzulhoz. — Közölte Margalits id. m. I. kötet. 
317—19. 1.

No. 385. — Belgrád, 1848 szeptember 29. Sándor szerb fejedelem Raja
csics pátriárkához. — Közölve u. ott 312. 1. — Válaszlevél (381).

No. 386. — Belgrád, 1848 szeptember 29. A szerb kormány levele Kni- 
tyaninhoz. — Közölve u. ott 312—13. 1.

No. 387. — London, 1848 szeptember 29. Palmerston lord Ponsonby 
lordhoz. — Közölve Correspondence etc. 83. 1. — Óhajtandó, hogy az Osztrák 
Birodalom egysége megtartassák.

No. 388. — Wien, 1848 szeptember 30. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve Correspondence etc. 85. 1. — Lamberg gróf megöletése.

No. 389. — London, 1848 szeptember 30. Koller báró osztrák ügyvivő 
jelentése. — BAK. Bericht aus London. Számjeles távirat. — Magyar fegy
vervásárlás Angliában.

No. 390. — Wien, 1848 szeptember. Pulszky Ferencz Wessenberg báró
hoz. — OL. Külügyminisztérium 1848. 1508. E. szám. — Megküldi Batthyány 
gróf szeptember 25-diki átiratát (374).

No. 391. — 1848 szeptember. Bibescu herceg kéri, hogy Brassóban ma
radhasson, — Erdélyi Kormányszék 1848. 958. szám.

No. 392. — 1848 szeptember, Bibescu herceg engedélyt nyer, hogy 
Brassóban maradhasson. — Ugyanott 1074. szám.

No. 393—394. Belgrád, 1848 október 1. A szerb kormány Rajacsics pát
riárkához. — Közölte Margalits id. m. I. kötet 320—25. 1,



Irodalom  — L iteratur

Schmitt Bernadoite: The coming of the war, 1914. 2 kötet. New York, 
Charles Scribner’s Sons. 1930. VIII, és 539, 515 1.

A háborús felelősség  irodalmában eddig az amerikai történetírók, Fay  
és Schmitt professzorok alkottak maradandó értékű munkát. A z előbbit 
magasabb és általánosabb történelm i szem pontok irányították, az utóbbi 
a részletekbe hatolt. Senki nem közelíti meg őket a források gondos fe lku
tatásában és egybeállításában, ítéleteikben, a tárgyilagosságra való törek
véseikben, m egállapításaiknak széles köröktől való elfogadásában.

Schmitt csikágói professornak, aki a közelmúltban a Magyar Kül
ügyi Társaságban is előadást tartott, ezer oldalt meghaladó munkában ősz- 
szesen 22  fejezetben írta meg a háborús felelősség kérdésének kéziköny
vét, amelyekből nem is egészen kétszáz oldal esik a történelmi előzmények 
elmondására. Talán ebből a szempontból különbözik a leginkább Fay pro
fesszor munkájától, ki az előzményeknek félezernél több oldalt szentelt. 
Fay elgondolása talán inkább a történetíróé, aki az eseményeket az előz
mények következményeként mutatja be, míg Schmitt professzor munkájá
nak súlypontját csak a következményekben helyezte el. Fay professzor el
mélyedése az európai viszonylatok történetében értékes és beható vizs
gálat, az európai tudósok előtt nem egy éidekes megvilágítással és meg
állapítással; Schmitt professzor csupán annyit akar mondani, amennyi a 
következmények megismeréséhez és mérlegeléséhez okvetlenül szükséges
nek mutatkozott. Ez az eltérés még ma is eldöntetlenné teszi azt a kér
dést, hogy vájjon történetkritikai szempontból megirható-e a háború ki
törése anélkül, hogy az előzmények évtizedekig visszamenőleg felderít- 
tessenek. A németek és a franciák 1871-ig visszamenőleg tárják fel diplo
máciai okmányaikat és Fay professzor is 1871-től kezdi az előzmények is
mertetését. Schmitt professzor maga csak azért látszik más módszert kö
vetni, hogy a kérdés főrészével behatóbban foglalkozhassék.

A monarchiát illető részlet Ausztria-Magyarország és Szerbia viszo
nyának ismertetésével veszi kezdetét, melyben az ellentét kezdetét 1875-re 
teszi. Ezt megelőzően is bőven használja Kállay diplomáciai levelezését, 
amely a magyar ügynek kétségtelenül nagy szolgálatot tett, mikor a kér
désben a magyar felfogást a szerb aspirációkkal egyezőnek mutatta be. 
Megállapításai azonban helyenként módosításra szorulnak. A horvát-szerb 
koalíciót azért nevezi lojálisnak, mert a magyar ellenzéki pártokkal ösz- 
szeköttetésben állott (I. 119. 1.), de nem veszi figyelembe, hogy ugyanak
kor a belgrádi kormánnyal is összeköttetésben állott és onnan vette uta
sításait. Hasonlóképen az a megjegyzés, hogy a külügyminiszter a magyar 
kormány befolyására igényelte Boszniát (I, 121 . 1.), holott ennek az el
lenkezője áll. Az erdélyi románokról szálló ige lett az, hogy a magyar ura
lom alatt rabszolga sorban éltek (I. 157. 1.), holott az aldunai románság
nál minden tekintetben jobb körülményekben voltak.

A  szarajevói m erénylet ügyében Schmitt professzor teljesen  pártatlan  
igyekszik maradni; sem nem vádolván, sem nem m entegetvén a szerb hiva
talos köröket.

Ugyanezt mondhatjuk róla egyébként a magyar kormány eljárását il-
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letőleg is, alig találva a könyvben olyan kijelentést, ami az igazság érde
kében módosulásra szorulna; legfeljebb olyan kiegészítésekkel láthatnánk el 
a tárgyalást, amelyek a kérdésnek élesebb megvilágítását eredményeznék. 
Vonatkozik ez Tisza állítólagos „megtérésére" (I. 352—57. 1.), amit csak 
részben tud be a reá gyakorolt befolyásnak és Tisza jellemét közelebbről 
ismervén, másutt, sokkal komolyabb okokban keresi a fordulat indokait. 
Amíg magyar részről is érthetetlennek tartják — különösen volt politikai 
ellenfelei — azt, hogy Tisza nem mondott le, azt Schmitt professzor azzal 
igyekszik megmagyarázni, hogy akkor a háborús párt szabad keze kapott 
volna. Sokat ártott Magyarországnak a budapesti angol főkonzul 1914. jú
lius 14-diki jelentése, melyben a Szerbia elleni hangulatról írt, de aki ez 
okiratot felhasználja, nem szabad elmulasztania hozzátenni azt, hogy a 
kormány nem a lapok után indult, amelyeknek Bécsből nyert háborús hí
rei ellen a miniszterelnök is óvást emelt.

A kritika főleg azt veti szemére Schmitt professornak, hogy Anglia 
érdekében Németországot kedvezőtlen színben tünteti fel. Ebben a formá
ban a vád nem tartható fenn, mert a német kormány a monarchia fellépé
séhez igazodva egy konkrét kérdéshez, a szerb kérdéshez kötötte magát, 
amelyet elszigetelt kérdésként akart elintézni. Ezzel szemben Anglia hal
lani sem akart arról, hogy egy ilyen, az ő érdekeitől távoleső kérdés miatt 
háborúba menjen és az egész iránt csak akkor érdeklődött komolyan, mi
kor az már európai üggyé lett. Valószínűleg ezért nem is találkoztak Anglia 
és Németország az esetleges megegyezés terén. Közöttük már nem Belgrád 
sorsa állott, hanem Belgiumé, a gyarmatoké.a tengeri uralomé. Németor
szág súlyos dilemma elé került, mert két ellentétes kérdésben volt lekötve, 
amelyekben sem a szerb, sem az angol kérdésben nem tudott kitérni a há
ború elől. Schmitt professzor legfeljebb azt nem domborította ki eléggé, 
hogy a brit kormánynak az orosz kormány háborús kedvét kellett volna 
mérsékelnie.

A  munka egyébként elism erést érdem el és mi ez elism erést készség
gel adjuk meg a szerzőnek.

von Metzsch, Generalleutnant a D.: „W ehrwende?“ Ein Buch für Sol
daten und Nichtsoldaten. G eheftet 3.50 Mark, G anzleinen 5.— Mark (Ver
lag Scherl, Berlin).

Das Buch ist eine historisch-wehrpolitische Betrachtung, die die Frage 
aufwirft, ob der Weltkrieg einen Zustand herbeigeführt hat, der weitere 
Kriege unwahrscheinlich macht. Der Verfasser geht dabei von der jetzigen 
Antikriegs-Einstellung aus, hält aber den Weltkrieg als Einzelereignis für 
eine zu schmale Basis der Untersuchung und greift deshalb bis zur Wehr
epoche der Volksheere der französischen Revolution zurück, Metzsch legt 
keinen Wert auf das Waffentechnische und Organisatorische, sondern er 
sucht Zusammenhänge zwischen Wehrform, Staatsidee, Volkscharakter, 
Zeitgefühl und prüft den Einfluß dieser Faktoren auf Krieg und Frieden. 
Die wichtigsten Kriege des 19. Jahrhunderts werden in bezug auf einige 
bedeutsame Begleiterscheinungen betrachtet. Vom Weltkrieg wird eine 
Reihe vielumstrittencr Einzelfragen herausgehoben. An den einzelnen Heeren 
der Nachkriegszeit wird die Wehrpolitik der Siegermächte und Nachfolge
staaten erläutert. Schließlich wird die wehrpolitische Gedankenwelt des 
heutigen Deutschland der der vergangenen Epoche und der gegenwärtigen 
Umwelt gegenübergestellt, um in den Schluss auszumünden, daß der Krieg 
zwar die beste Predigt gegen sich selbst ist, daß aber die beste Predigt 
eine ungläubige Gemeinde nicht überzeugen kann.
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V orlesungen  an den deutschen  H ochschulen  
W intersem ester 1930/31

über
K riegsschuldfrage und n eu este  G eschichte se it  1871*

K r ie g s s c h u ld ^  a g e  im  e n g e r e n  S in n e

Breslau: Das Problem der Kriegsschuldfrage. Mi. 17—18. Professor 
Dr. Siegfried Kaehler.

Frankfurt a. M.: Die Entstehung des Weltkrieges. Mo., Do. 17—18» 
Professor Dr. Georg Küntzel. (Auch an der Technischen Hochschule in 
Darmstadt.)

Gießen: Entstehung des Weltkrieges. Mi. 17—18. Professor Dr. Gustav 
Roloff.

Marburg: Vorgeschichte des Weltkrieges (Kriegsschuldfrage). Fr. 17—18. 
Professor Dr. Wilhelm Mommsen.

Wien: Die Friedensdiktate und die Kriegsschuldfrage nach des bis
herigen Forschungsergebnissen. So, 10—11 . Professor Dr. Gustav Turba

G eschichte se it  1S71

Berlin: Das politische Weltbild der Gegenwart. Mi. 11—13. Professor 
Dr. Otto Hoetsch.

— Ueber Wesen und Bedingungen der auswärtigen Politik. Mi. 18—19. 
Professor Dr. Hermann Oncken.

— Geschichte des modernen England 1814—1914. Do. 16—17. Privat' 
dozent Dr. Peter Richard Rhoden.

— Französische Geschichte 1815—1914. Mo. 17—19. Professor Dr. 
Wolfgang Windelband.

Deutsche Hochschule für Politik: Vorgeschichte und Verlauf des Welt
krieges. Mi. 17—19. Dr. Theodor Heuß, M. d. R.

— Einführung in Methode und Technik der diplomatischen Verhand
lungen (am Beispiel des Juli 1914), Uebungen. Mi. 17—19. Dr. Eckard Kehr.

Staatsbürgerkundliches Seminar:
Lehr er abteilung :
Vortragsreihe: „Das politische W eltbild der G egenwart“. 3. 11 . 30 bis 

23. 2. 31.
Schülerabteilung :
14. 11 .: Deutsche Weltpolitik nach Bismarcks Sturz. Dr. J. Strunz.
1. 12 .: Die Gestaltung der Kriegsschuldfrage. Dr. h. c. Hans Draeger.
8 . 12 .: Versailles und die deutsche Westpolitik. Dr. H. Philipp.
Bonn: Bismarcks Außenpolitik 1871—1890. Mi. 17—18. — Uebungen 

über Bismarcks Bündnispolitik. Mi. 18—20. Privatdozent Dr. Hans Hallmann.
— Weltkriegsende 1918/19. Mi, 17—18. Privatdozent Dr. Kirch. 

Braunschweig, Technische Hochschule: Die Ursachen des Weltkrieges.
— Deutsche Geschichte von der Reichsgründung bis zur Gegenwart. Ein
zelvorträge. Privatdozent Dr. Lange.

— Geschichte der deutschen Außenpolitik 1871—1918. — Der Auf
bau und die Hauptabschnitte der Weltgeschichte von der französischen Re
volution bis zur Gegenwart. Einzelvorträge und Uebungen. Professor Dr. 
Roloff.

Abgedruckt aus der deutschen Zeitschrift „Der Weg zur Freiheit"»
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Danzig, Technische Hochschule: Probleme des Weltkrieges. Di. 16—17. 
Professor Dr. Friedrich Luckwaldt.

Darmstadt, Technische Hochschule: Die Vorbereitungen des Weltkrie
ges im Zeitalter der deutschen Weltpolitik. Vortrag. Professor Dr. Küntzel.

Erlangen: Das neue Europa und die Weltpolitik seit 1919. Mo., Di. 
Do., Fr. 17—18. Professor Dr. Otto Brandt.

— Das Zeitalter des Imperialismus 1884—1908. Fr. 18—19. Privat
dozent Dr. Hellmuth Weigel.

Frankfurt a. M.: Allgemeine Staatengeschichte von 1871 bis Ende 19. 
Jahrhundert. Professor Dr. Walter Platzhoff.

Freiburg i. Br.: Bismarck, Persönlichkeit und Werk. Mi. 19— 20. Pro
fessor Dr. Gerhard Ritter,

— Politisches Colloquium über außen- und innenpolitische aktuelle 
Probleme. Mi. 20—22. Professor dr. Wilhelm Kapp.

Gießen: Neue Wege der Politik (Staat und Rasse, Nationalitätenrecht, 
Faschismus). Mi. 18—19. Professor Dr. Hans Gmelin.

Göttingen: Weltgeschichte 1871—1914. Di., Do., Fr. 12—1. Professor 
Dr. Darmstaedter.

— Der Weltkrieg als geschichtliches Problem. Do. 16—18. Oberst 
a. D. Dr. h. c. Schwertfeger.

Halle-Wittenberg: Allgemeine Geschichte im Zeitalter Bismarcks. Mo., 
Di., Fr. 12—13. Professor Dr. Otto Becker.

— Die Entwicklung des Staatensystems seit dem Versailler Vertrag. 
Di., Fr. 16—18. Professor Dr. Hans Herzfeld.

Hamburg: Die Freiheit der Meere. Di. 20—2 1 . Professor Dr. Adolf Rhein.
— Analyse von Weltkriegsdichtungen. M. 11—13. Professor Dr. Wal

ter Berendsohn.
Hannover, Technische Hochschule: Deutsche Geschichte von Oberst a. 

D. Dr. h. c. Schwertfeger.
Heidelberg: Bismarcks Friedenspolitik 1870—1890. Als Einführung in 

die deutsche Außenpolitik. Mo., 18—19. Professor Dr. Willy Andreas.
— Weltgeschichte seit 1890 unter besonderer Berücksichtigung der 

Kriege. Mi. 17—18. Privatdozent Dr. Paul Schmitthenner.
Jena: Weltkrieg und Kriegsgeschichte. Uebungen. Mi. 16—18. Gene

ralmajor a. D. Ernst Buchfink.
— Geschichte Bismarcks, Fr. 16—17. Professor Dr. Georg Mentz. 

Köln: Politische Geschichte des Weltkrieges und der Gegenwart. Mo.
9—11, Di. 9—10. Professor Dr. Martin Spahn,

Königsberg: Allgemeine Geschichte im Zeitalter Bismarcks. Di., Mi., 
Do., Fr. 11—12. — Probleme der Bismarckschen Außenpolitik Uebungen. 
Do. 18—20. Professor Dr. Hans Rothfels.

Marburg: Geschichte des Weltkrieges 1914—1919. Mo., Do. 17—18. — 
Uebungen über Probleme des Weltkrieges. So. 11—13. Privatdozent Dr. 
Egmont Zechlin,

München: Der deutsche Zusammenbruch 1918. seine Ursachen und seine 
Lehren. Mo., Do. 18—19. — Uebungen zum gleichen Thema. Do. 19—20. 
Professor Dr. Eugen v. Frauenholz.

—, Technische Hochschule: Deutsche Geschichte im Zeitalter Bis
marcks. Mo., Di. 18—19, Professor Dr. Graf Du Moulin-Eckart.

Rastock: Deutsche Geschichte seit dem Weltkrieg im Ueberblick. Mi. 
9—10. Professor Dr. Wilhelm Schüßler.

Tübingen: Die Weltpolitik des Deutschen Reiches im Zeitalter Kaiser 
Wilhelms II. Mo., Do. 9—10. Privatdozent Dr. Kurt Borries.
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— Uebungen über die große Politik der europäischen Mächte 1871— 
1914. Fr. 14—16. Privatdozent Dr. Borries.

— Uebungen über Bismarcks sogenantes Bündnissystem 1870—1890. 
Professor Dr. Karl Jacob.

Wien: Die Krise der europäischen Demokratie und die Diktatur seit 
dem Weltkriege. Fr. 18—19. Privatdozent Dr. J. Baxa.

— Das österreichische Gesamtstaatsproblem. 1526—1918. Fr. 18—20. 
Privatdozent Dr. O. Brunner.

Würzburg: Die äußere Politik Deutschlands von 1871—1914 als Vor
geschichte des Weltkrieges. Mo., Mi., Do., Fr. 17—18. Professor Dr. Anton 
Chroust.

Zürich: Europäische Geschichte 1848—1918. Fr. 18—19. Professor Dr. 
C. Burckhardt.

Ö sterreich isch-ungarische D okum ente zur europäischen  
Politik , 1871—1914

Minisztertanácsi jegyzőkönyvek —  Ministerratsprotokolle 

(Folytatás —  Fortsetzung)

Wenn wir sagen können, die Niederwerfung des Widerstandes ist vol
lendet und hat so und so viel gekostet, jetzt beginnt die Administration, 
diese kostet so und so viel, das Land hat früher so und so viel nach Con- 
stantinopel abgeführt (circa 20  Millionen Piaster), es ist also die Möglich
keit vorhanden, daß es sich selbst erhalte — wenn wir über Alles dieser 
klare Angaben machen können, dann werden die Leute einsehen, daß dies 
die Liquidation des Krieges ist, bei welchem wir ruhig geblieben sind, und 
welcher anderen Staaten kolossale Summen gekostet hat. Jeder weiß, daß 
wir an den Orientangelegenheiten der meißt interessirte Staat sind, und 
wird es natürlich finden, daß wir etwas thun müssen. Sind wir zu einer be
grenzten Summe gelangt, so wird sie sich im Wege eines gemeinsamen An
lehens aufzubringen lassen, und ihre Verzinsung wird weniger kosten als 
die bisherigen Auslagen für die Flüchtlinge allein ausmachen.

Was die Delegationen anbelangt, so muß Sprecher davon warnen, daß 
man die Vertretungskörper vor unbestimmte Ziffer stelle und in die Mög
lichkeit versetze, in die Aktion selbst einzugreifen.

Wir können das Begonnene nicht rückgängig machen oder gar uns da
von zurückziehen, wir müssen es also zu Ende führen, können es aber nur, 
wenn wir den Delegationen bestimmte Zahlen bieten. Wir müssen ein be
stimmtes Budget für die ganze Angelegenheit machen, und nachweisen, 
wie viel bis zur Vollendung der Aufgabe erforderlich ist. Weil mit diesem 
Opfer ein Krieg von uns abgewendet und der europäische Friede erhalten 
wurde, wird sich auch das Geld dazu finden.

Ministerpräsident von Tisza begreift und fühlt die Consequenzen, denen 
wir ausgesetzt würden, wenn die Monarchie sagen müßte, sie sei der ihr 
übertragenen Aufgabe nicht gewachsen. Deshalb müsse er die Vollziehung 
des übernommenen Mandaten wünschen. Es ist leicht zu sagen, die Occu
pation kostet so und soviel, die Administration so und soviel, allein dazu 
muß die Occupation vollendet sein. Es ist zu hoffen, daß mit dem jetzigen 
Machtaufgebot die Occupation bald vollzogen sein werde und daß nicht 
mehr als 150.000 Mann werden im Lande bleiben müssen, wenn aber die 
jetzt geforderten 82 Millionen noch für 2 Monate 31 Millionen und für 1879 
abermals 82 Millionen notwendig sein sollten, dann wäre die Monarchie an 
den Rand des Bankerotts gebracht.
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Deshalb müsse Sprecher darauf drängen, daß die Aufgabe in einer 
Weise vollzogen werde, welche den Kräften der Monarchie angemessen ist.

Was die Delegationseinberufung anbelangt, so stimmt Sprecher dem 
Freiherr von Pretis in dem Wunsche nach möglichster Beschleunigung zu, 
doch glaubt er, daß der Zusammentritt der Delegationen vor dem 20. Ok
tober kaum möglich sein werde."

(Folytatása következik —  Fortsetzung folgt)

Sárkány-nyomda r.-t. Budapest, VI., Horn Ede-utca 9.
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D ie K rieg ssch u ld fra g e , 
ihre M ethod en  und ihre L ösu ng

Die Anklage. — W ährend der Kriege der letzten Zeit leg
ten die einander gegenüber stehenden Regierungen immer mehr 
Gewicht darauf, ihre Vorkriegspolitik zu verteidigen. Durch 
Veröffentlichung einer Menge von Farbbüchern bestrebten sie, 
auf Grund aus ihren Archiven entnommenen Dokumenten, ihre 
Friedfertigkeit und die Kriegslust ihrer Gegner zu beweisen. 
Dies geschach in einem höheren Maße zur Zeit des W eltkrie
ges, als die verantwortlichen Regierungen der kriegführenden 
Staaten ihr Recht nicht nur in Farbbüchern, sondern in um
fangreichen Deklarationen, Reden und Denkschriften vor der 
W elt behaupteten. Diese Kategorie der Quellen, nämlich die 
Farbbücher, die Reden der verantwortlichen Staatsmänner über 
den Kriegsausbruch, sowie ihre durch die Presse veröffentlich
ten, oft sehr umfangreiche und dokumentierte Erklärungen, 
endlich die für ihre Selbstverteidigung veröffentlichten Denk
schriften bildeten das erste Quellenmaterial, die der Geschichts
forschung zur Verfügung gestellt wurde.

Nach meines Erachtens ist es überflüssig zu behaupten, 
daß das M aterial, welches einige schon während des Krieges 
zu sammeln begannen, trotz seiner ungeheueren Fülle und 
reichlichen Daten meistenteils nur als eine polemische Litera
tur betrachtet werden kann. Es ist trotzdem Schade, daß die
jenigen, die das M aterial mit einem unvergleichlichen Eifer 
Zusammentragen trachteten, mit der Zeit dessen müde gewor
den seien. Die Ursache dieses Müdewerdens ist darin zu su
chen, daß einerseits der Krieg sich in die Länge zog, anderseits 
bewährten sich die später veröffentlichten Dokumente als viel 
wertvoller, und daher hörte die Herausgabe der polemischen 
Kriegsliteratur auf eine fruchtbringende Aufgabe zu sein.1 Dies 
verhindert uns nicht dem Wunsche Ausdruck zu geben, daß die 
Farbbücher, und die während der Jahre von 1914— 18 abgehal-

1 Vgl. K. Junker: Dokumente zur Geschichte des europäischen Krieges. 
Bd. I—II. Wien 1914—15., E. Müller-Meiningen: Diplomatie und Welt
krieg. Ein Führer durch die Entstehung und Ausbreitung der Weltkriese 
auf Grund der amtlichen Materialien. 2  Bände. Berlin 1917., J. B. Scott:
Háborús Felelősség 1
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tcnen und in der Presse veröffentlichten Reden der Staatsm än
ner sowie die verschiedenen Denkschriften neuerdings zusam
mengefaßt und einer kritischen Prüfung unterzogen und somit 
für die Geschichtsforschung aufbewahrt werden.

Seit Ende des Krieges waren es die Memoiren, die die 
Rolle der Farbbücher, Reden und Denkschriften übernahmen. 
Aber gleichzeitig beabsichtigten die Siegerstaaten die Diskus
sion mit einem im Friedensvertrag bekanntzugebenden Urteil 
zum Abschluss zu bringen. Die formelle Anklage ging aus dem 
Prinzip aus, daß am Ende des Krieges die Armeen der Besieg
ten überall auf dem Staatsgebiete der Siegerstaate standen, 
daher beanspruchten die letzteren als Gegenforderung für die 
Besetzung eine Reparation, bzw. wollten sie am Ende des Krie
ges die Kriegsschaden und die Kriegskosten unter dem Titel 
„Reparation“ eintreiben. Als Begründung der so auferlegten Re
paration wurde aber nicht das allmählige Recht des Siegers an
gegeben, vielmehr suchte man die Besiegten zu brandmarken, 
was im Gestalte eines Urteils verewigt werden sollte. Dies 
wurde durch Einsetzung einer Kommission bezweckt, die aus 
der Plenar Sitzung vom 25 Januar 1919 der Pariser Friedens
konferenz bestimmt wurde, die Kriegsschuld der Besiegten, 
nicht aber die Verantwortlichkeit für den Krieg festzustellen. 
Diese Kommission beschuldigte in ihrem, am 29. März ersta t
teten Bericht die Mittelmächte, den Krieg frevelhaft hervorge
rufen zu haben.* 2 Als Unterlag dienten der Kommission die im 
Jahre  1914 veröffentlichten Farbbücher und einige unbedeu
tende Publikazionen, deren Verfasser entweder der siegenden 
Partei angehörten (wie Morgenthau, der amerikanische Bot
schafter von Konstantinopel), oder haben Aeußerungen für 
die siegende Partei gegeben (wie der deutsche Botschafter von 
London, Fürst Lichnowsky), oder waren es Leute, deren Aus
sagen man bis heute noch nicht feststellen konnte (wie der
jenigen von Bassri Bey).

Durch diese Anklage haben die Siegermächte, was ihr 
eigenes Interesse betrifft, einen taktischen Fehler begangen, 
indem sie den Gegner gegen die einseitige Beschuldigung und 
wegen einer Entfreiung von der durch den Vertrag auf Grund 
des Urteils auf erlegten schweren Lasten, zur Verteidigung

Diplomatic correspondence relating to the outbreak of the European War. 
2 Bände. Oxford 1916.

2 Rapport présenté à la Conférence des Préliminaires de Paix par 
la Commission des Résponsabilités des auteurs de la guerre et sanctions. 
(Das deutsche Weißbuch über die Schuld am Kriege. Berlin 1927. Pagg. 
Í5—61). Eine eingehende Kritik des Rapports und der Unterlagen war 
von A. von Wegerer zusammengestellt: Kriegsschuldfrage. Bd. V. Berlin
1927. Pagg. 1087—1106., Bd. VI. Berlin 1928. Pagg. 1—76 und 825—47., 
sowie: Die Wiederlegung der Versailler Kriegsschuldthese. Berlin 1928.
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zwangen. Denn damit haben sie selbst eine neue Front organi
siert, wo sie bestrebt waren die militärische und politische 
F ron t aufzulösen.

Mit Bezug auf den Umstand, daß die amerikanische Re
gierung seine Teilnahme an dem Kriege vor der öffentlichen 
Meinung damit zu rechtfertigen versuchte, daß sie gegen den 
Angriff des Feindes einen Verteidigungskrieg führte, stellte 
die deutsche Regierung am 29 November 1918 den Siegermäch
ten den Antrag, eine neutrale Kommission einzusetzen. Diese 
Note wurde von der britischen Regierung am 7-ten März 1919 
mit der Begründung abgelehnt, daß nach Ansicht der alliirten 
M ächte die Kriegsschuld Deutschlands in einer jeden Zweifel 
ausschließenden Weise festgestellt wurde. Drei Wochen später 
kam  die im Bericht der Schuldkommission (29 März 1919) en t
haltene Anklage in den der deutschen Delegation übergegebe
nen Vertragsprojekt (7 Mai 1919). Die deutsche Delegation 
erinnerte daher in ihrer Note vom 13 Mai die alliirten Mächte, 
daß Deutschland seine Reparationspflicht schon vor dem W af
fenstillstand, und ohne Feststellung der Kriegsschuld aner
kannte, und sprach sich gegen die Aufnahme des betreffenden 
Artikels in den Friedens vertrag aus, da dies keiner praktischen 
Notwendigkeit entspreche. Sie erbat zugleich die Uebergabe je
nes Berichtes, auf Grund welcher die Friedenskonferenz 
Deutschlands Schuld festgestellt hat. Aber Clémenceau lehnte 
diese Bitte am 20 Mai 1919 mit der Begründung ab, daß das
selbe Dokument zu den vertraulichen Schriften der Friedens
konferenz gehöre. Da die Daten des Berichtes bald allge
mein bekannt wurden, setzte die deutsche Regierung am 28 Mai 
eine Kommission von Sachverständigen ein, deren Mitglieder 
der Berliner Professor Hans Delbrück, der Diplomat M endels
sohn-Bartholdy, General Montgelas und Professor Max Weber 
waren. Der Führer der deutschen Delegation, Graf Brockdorff- 
Rantzau übergab die Bemerkungen der Sachverständigen, aber 
Clémenceau forderte die Delegation auf die Friedensbedingun
gen unverändert zu unterzeichnen. Das geschah am 28 Juni 
1919, und so wurde die Anklage in ihrer originalen Form in 
den Friedensvertrag einverleibt.3

Dasselbe Verfahren wiederholte sich auch entgegen der 
ungarischen Delegation, deren Führer, Graf A lbert Apponyi, 
in einer Note vom 14 Januar 1920 sich mit der erwähnten A n
klage befaßte,4 mit dem Unterschied, daß der Versailler Bericht 
und das dort beigefügte serbische Memorandum von Ungarn 
keine Erwähnung machten, während das kurz bevor herausge

3 Die erwähnten Dokumente veröffentlicht: Das deutsche Weißbuch 
über die Schuld am Kriege. Neue Auflage. Berlin 1927,

4 Négociations de la Paix Hongroise. Bd. I. Budapest 1920.
1*
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gebene neue österreichische Rotbuch das Vorgehen der unga
rischen Regierung in das richtige Licht setzte.5 Trotzdem zwan
gen die alliirten Mächte am 4 Juni 1920 die ungarische Regie
rung dieselbe Anklage in unveränderter Form zu unterzeich
nen, obzwar dieselbe auf Grund der veröffentlichten Dokumente 
bereits widerlegt wurde.

Es ist nicht ohne Interesse zu erwähnen, daß der franzö
sische Senat das parteische Verfahren nicht in allem billigte 
und forderte den Professor der diplomatischen Geschichte an 
der Pariser Universität, Emil Bourgeois, ferner den Oberin
spektor des öffentlichen Unterrichtswesens, Georges Pagès, auf, 
die Frage in aller Hinsicht zu begründen. Ihr umfangreicher 
Bericht wurde von der bezüglichen Kommission des Senats; 
( Commission sénatoriale d'enquête sur les faits de la guerre)  
veröffentlicht.6 Von französischer Seite war das der erste Ver
such das in aller Eile gefälltes Urteil durch das Gutachten 
ihrer eigenen Sachverständigen, zwei berühmten Historiker, zu 
unterstützen. Nachdem die deutsche Regierung dasselbe tat, 
kann man feststellen, daß beide Regierungen bestrebt waren 
die Frage schon 1919 durch ihre eigene Sachverständigen prü
fen und erörtern zu lassen.

11. Fachgemäße Selbstverteidigung. — Die zweite Periode 
der Selbstverteidigung karakterisierte das Bestreben, die Frage 
auf Grund der Archiven der W iener und Berliner Auswärtigen 
Aemter zu klären. Dieser Entschluß kann teilweise den sozia
listischen Regierungskreisen der Revolutionsperiode zugerech- 
net werden, die bestrebt waren den entfernten Herrscher auf 
Grund der unbekannten Dokumente der geheimen Archive zu 
verurteilen, was das voreingenommene Urteil der Verträge be
deutend unterstützt hätte.

Die diesbezügliche Arbeit wurde in Deutschland von dem 
sozialistischen Schriftsteller tschechischer Herkunft, Karl Kau- 
tsky, geleitet, der auf Grund der Dokumente in einer Flug
schrift Deutschland für den Ausbruch des Krieges verantwort
lich machte (1919), was bei den Verfassern des Friedensver
trages einen allgemeinen Beifall fand.7 Nach eingehenderer 
Prüfung wurde aber festgestellt, daß die Randbemerkungen 
des deutschen Kaisers anderes beweisten und daß die deutsche

5 F. Wiesner: Das serbische Memorandum vom Jahre 1919. über die 
Kriegsschuld der Mittelmächte. Die Kriegsschuldfrage. Bd. VI. Berlin 1928. 
Pagg. 1115—35.

8 Bourgéois-Pagès: Les origines et les résponsabilités de la Grande 
Guerre. Preuves et aveux. I—II. Ausgabe. Paris 1922, Deutsche Ausgabe 
veröffentlicht durch Oberst Bernhard Schwertfeger in Berlin 1927.

7 K. Kautsky: Wie der Weltkrieg entstand, Berlin 1919. Französische 
Ausgabe in Paris 1921.
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Regierung auf den Frieden beharrte. Die die Interessen des 
Feindes befördernde Flugschrift machte eine fachmäßige H er
ausgabe der gesammelten Dokumente notwendig, mit der die 
deutsche Regierung den Grafen Montgelas und den Professor 
W alter Schücking betraute.8

Die österreichischen Dokumente wurden im Aufträge der 
W iener sozialistischen Regierung (der Kanzler Karl Ren
ner selbst ist in Böhmen geboren) durch den siebenbürgisch- 
sächsischen Archivaren Roderich Goss zusammengestellt.9 Ueber 
die ungarischen Beziehungen gab Bischof Fraknöi eine kurze 
Zusammenfassung.10

Die Herausgabe der österreichischen und deutschen Akten 
bezweckte daher, entsprechend der auf der Friedenskonferenz 
erhobenen Anklage, die unmittelbare Vorkriegszeit (Juli 1914) 
zu klären. Die begonnene Arbeit wurde durch die in 1926 ver
öffentlichten britischen Staatsakten ergänzt,11 während die Ver
vollständigung der französischen und russischen Farbbücher 
durch die Deutschen bewerkstelligt wurde.12 Nunmehr stehen 
also die Farbbücher in einer ganz anderen Form vor unseren 
Augen, wie sie von den verschiedenen Regierungen in 1914 
herausgegeben worden sind. Das neue deutsche Weißbuch ent
hält 879, das neue österreichische Rotbuch 352, das im Jahre 
1925 herausgegebene russische Orangebuch 208, das neue fran
zösische Gelbbuch von 1926, 160 und das im denselben Jahre 
verfaßte neue englische Weißbuch 677 Aktenstücke, so daß 
dadurch die Aktenstücke der Großmächte die Zahl von 2276 
erreichten.

Die Zusammenstellung der bayerischen Staatsschriften, 
durchgeführt von Pius Dirr, muß als Vervollständigung des 
deutschen Weißbuches betrachtet werden, Dirr hat nachgewie» 
sen, daß ein Bericht, bezw. ein Teil des Berichtes des bayeri
schen Gesandten in Berlin, auf welchen sich auch die Schuld
kommission der Friedenskonferenz berief, als falsch erwiesen 
wurde, was nachträglich auch die Franzosen anerkannten. Die

8 Die deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch 1914. Vollständige 
Sammlung der von Karl Kautsky zusammengestellten Aktenstücken mit 
einigen Ergänzungen. 4 Bde. Berlin 1920 und 1924. Zweite Ausgabe 1926. 
Englische Ausgabe in 2 Bden. Oxford 1923. Französische Ausgabe in 
Paris.

9 Die österreich-ungarischen Dokumente zur Vorgeschichte des Welt
krieges. 3 Bde. Wien 1919. Englische Ausgabe in London s. d. — Vgl. 
R. Gooss: Das Wiener Kabinett und die Entstehung des Weltkrieges. Wien
1919. II. Auflage in Berlin 1919.

10 IV. Fraknöi: Die ungarische Regierung und die Entstehung des 
Weltkrieges. Wien 1919.

11 Herausgegeben von Headlam-Morley in der Sammlung von Gooch- 
Temperley.

12 Herausgegeben von A. Wegerer in Berlin, 1925 und 1926.
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Verfälschung wurde vom Führer der sozialistischen Revolution, 
Kurt Eisner verübt, um dadurch Deutschland mit dem Hervor
rufen des Krieges zu beschuldigen.13 Er erreichte sein Ziel in
sofern, daß der Bericht vom 29 März teilweise auf dieser Be
schuldigung ruhte, während die Verfälschung erst am 101 
August 1919 entdeckt wurde.

Auf das obige M aterial von 1914 stützte sich jene Methode, 
die die Verantwortlichkeit für den Krieg aus den Vorkriegs- 
ereignissen feststellen wollte. Auf dieser Grundlage haben der 
deutsche General Graf Montgelas und der französische P ierre 
Renouvin ihre Handbücher der Kriegsschuldfrage bearbeitet.1* 
Beide W erke bewerteten sich als erstklassige Leistungen, da 
sie auf Grund der bereits herausgegebenen Dokumente auf 
gleiche Weise nach Objektivität strebten.

U l. Die russischen Aktenstücke. — Das Bestreben der 
Sozialisten, das am Ende des Krieges die Lösung der Frage 
aus dem M aterial der W iener und Berliner Archive erhoffte, 
führte zu einer Enttäuschung, welche eine heftige Reaktion 
zur Folge hatte. Das Verfahren der russischen Maximalisten 
war von einer anderen Natur. Das Emporkommen der Bolsche
wisten rief keine Reaktion hervor, und die russischen Zeitun
gen Iswestija  und Prawda, sowie die Zeitschrift Krasny A rkiu  
veröffentlichten Dokumente, aus welchem zu wahrnehmen war, 
daß die russische Regierung kein Hehl daraus machte, schon 
in Friedenszeiten Ziele vor Augen gehabt zu haben, deren 
Verwirklichung nur auf Kriegs wege bewerkstelligt werden 
konnte.

So haben die veröffentlichten Aktenstücke das Interesse 
der ganzen W elt erweckt. Die öffentliche Meinung legte den 
größten W ert auf die Briefe des Pariser Botschafters Iswolsky, 
die der russische Professor Pokrowsky dem französischen 
Schriftsteller René Marchand bekannt machte, der dann die
selben veröffentlichte.15 Im Aufträge des deutschen Auswärti
gen Amtes hat der Legationsrat Friedrich Stieve das erwähnte 
M aterial einer eingehenden Prüfung unterzogen; er hat das
selbe in einer musterhaften deutschen Ausgabe erschienen las
sen16 und mit wertvollen Arbeiten ergänzt.1'

13 P. Dirr: Bayerische Dokumente zum Kriegsausbruch und zum 
Schuldspruch von Versailles. München 1919. Zweite Auflage in 1922. II. 
Auflage 1925.

14 Graf M. Montgelas: Leitfaden zur Kriegsschuldfrage. Berlin 1923. 
Französische Ausgabe in Paris 1925. Englische Ausgabe in London 1927. 
— P. Renouvin: Les origines immédiates de la guerre. Paris 1925. Zweite 
Auflage in 1927. Englische Ausgabe in New Haven 1928.

15 R. Marchand: Un livre noir. Diplomatie d'avant-guerre, 1910—14. 
2 Bde. Paris 1922—23. III. Bd. 1927.

18 F. Stieve: Der diplomatische Schriftwechsel Iswolskis, 1911—1914.
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Die russischen Dokumente wurden sonst eilends übersetzt 
und zuerst das von der russischen Presse veröffentlichte M a
terial herausgegeben.17 18

Damit wurde es alsbald offenbar, daß das Orangebuch 
von 1914 von dem Vorgehen der russischen Regierung kein 
klares Bild darstellte. Der deutsche Diplomat Baron Romberg 
wies sogar nach, daß es viele Fälschungen erhält,19 und A. von 
Wegerer war es gelungen das M aterial von 79 auf 208 A kten
stücke zu ergänzen.20

Diese Forschungen wurden von den zuerst 1924 im Krasny 
Arkiv  erschienenen Tagesaufzeichnungen ergänzt, die die A k
tivität des russischen Außenministeriums vom 16 Juli bis 2 
August 1914 beleuchteten.21 Als Verfasser derselben wird nach 
der Meinung des deutschen Botschafters in Petersburg, Graf 
Pourtalès, der Stellvertreter Sasonows, Baron Schilling be
trachtet, der sich selber als Verfasser der Aufzeichnungen 
erhüllte.

Zur Ergänzung diente ein Aktenstück, das mit anderen, 
von Amerikanern erkauften M anuskripten in den Besitz der 
amerikanischen Hoover W ar Library gelangte. Dieses A kten
stück ist das Protokoll des unter dem Präsidium des Zaren 
Nikolaus II am 24 Juli 1914 gehaltenen M inisterrates,22 das 
zuerst Robert C. Brinkley in der Zeitschrift Current History 
veröffentlichte. Mit dem bezüglich der Mobilisation befaßten 
Beschluss hat die russische Regierung anstatt der Lokalisie
rung, aus der österreichisch-serbischen Krise einen europäi
schen Krieg entfaltet.

Die Aktenstücke der russischen Botschaft in London wur
den vom Botschaftssekretär Bernhard Siebert in deutscher 
Sprache veröffentlicht.23 Nach allgemeiner Auffassung über-

4 Bde. Berlin 1925 (zusammen 1373 Stück Dokumente), Iswolski im Welt
kriege. Der diplomatische Schriftwechsel Iswolskis, 1914—17. Berlin 1925 
(308 Stück). Berlin 1925. — Volksausgabe: Im Dunkel der euro
päischen Geheimdiplomatie, Iswolskis Kriegspolitik, 1911—1917. 2  Bde. 
Berlin 1926. Englische Ausgabe in London 1926, Italienische Ausgabe in 
Bologna, 1926.

17 F. Stieve: Iswolski und der Weltkrieg. Berlin 1925. Deutschland und 
Europa, 1890—1914. Berlin 1927. Ungarische Ausgabe in Budapest, 1928.

18 S. Cocks in London, 1918. — Die deutsche Regierung in Berlin, 
1918. — Die rumänische in Jassy, 1918. — A. B. Harsom in Bern, 1918. 
— E. Laloy in Paris, 1919. — A. W. Mörner in Stockholm, 1918.

19 Baron Romberg: Die Fälschungen des russischen Orangebuches. 
Berlin 1922.

20 A. von Wegerer: Das Russische Orangebuch von 1914 ergänzt durch 
die inzwischen bekanntgegebenen Dokumente. Berlin 1925.

21 Der Beginn des Krieges. Tagesaufzeichnungen des ehemaligen russi
schen Außenministeriums. Berlin 1924. Englische Ausgabe in London, 1925.

22 C. R. Brinkley: New light on Russia’s war guilt. Current History. 
New-York 1926.

23 B. Siebert: Diplomatische Aktenstücke zur Geschichte der Entente-
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7

gab Siebert die Abschriften dem Berliner Universitätsprofessor 
Theodor Schiemann, und aus dessen Nachlass gelangten die
selben zur Veröffentlichung.

Die russischen Dokumente brachten in die Forschung und 
Methode der Kriegsschuldfrage neue Gesichtspunkte, weil sie 
nicht nur jene Akten veröffentlichten, die zur Verteidigung 
ihrer eigenen Regierung dienten. Infolgedessen enthielten diese 
Dokumente solche Hinweisungen, die auf das Verfahren der 
mit Rußland verbündeten Regierungen ein Licht warfen, was 
dieselben dazu zwang, auch ihrerseits neues Material erschei
nen zu lassen. Hier gab man Dokumente heraus, die sich nicht 
nur auf die Julibegebnisse bezogen* sondern den Zeitraum er
weiternd der Geschichtsforschung ein wertvolles Quellenmate
rial schenkten.

IV. Die deutschen Aktenstücke. — Die deutsche Regie
rung hat mit der genauen Prüfung des Archivs des Ausw ärti
gen Amtes am 3 August 1919 den Verfasser der Versailler 
Denkschrift, M endelssohn-Bartholdy beauftragt, dem sich A n
fang 1920 Johann Lepsius und Friedrich Thimme anschlossen. 
Daraus entstand die Aktenpublikation „Die Große Politik der 
Europäischen Kabinetten, 1871— 1914“ in 56 Bänden mit 
15.893 Dokumenten,24 welche sich im Gegensätze zu den von 
Fall zu Fall erschienenen russischen Veröffentlichungen als 
eine systematisch durchgeführte und aus wissenschaftlichen 
Standpunkte eine überaus wertvolle Leistung bewährte. Das 
W erk wurde am 3 März 1927 vom Reichskanzler Wilhelm 
M arx der Öffentlichkeit übergeben. Die politische Wichtigkeit 
desselben bezeichnete der Reichspräsident von Hindenburg in 
seiner am 18 September 1927 gehaltenen Rede darin, daß er

politik der Vorkriegsjahre. Berlin 1921. Zweite Auflage: Benckendorffs 
diplomatischer Briefwechsel, 1907—1914. 3 Bde. Berlin 1928. Mit 1070 
Stücken.

24 Die große Politik der europäischen Kabinette, 1871—1914. Samm
lung der diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes. Im Aufträge des 
Auswärtigen Amtes herausgegeben von Johannes Lepsius, Albrecht Men
delssohn-Bartholdy, Friedrich Thimme. 40 Bde in 56 Teilen. Berlin 1922—
26. Ferner: Die Auswärtige Politik der Deutschen Reiches 1871—1914. 
Einzige vom Auswärtigen Amt autorisierte gekürzte Ausgabe der amtli
chen Großen Aktenpublication der Deutschen Reichsregierung. Unter Lei
tung von A. Mendelssohn-Bartholdy und Friedrich Thimme, herausgege
ben vom Institut fur Auswärtige Politik in Hamburg. 4 Bde. Berlin 1928. 
— Vgl. dazu Oberst Bernhard Schwertfeger: Die diplomatischen Akten des 
Auswärtigen Amtes, 1871—1914. Ein Wegweiser durch das große Akten
werk der deutschen Reichsregierung. 5 Bde in 8  Teilen. Berlin 1923—27., 
Dokumentarium zur Vorgeschichte des Weltkrieges, 1871—1914. Berlin
1928., Zeitkalender der Diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes, 
1871—1914. Berlin 1928., Der Weltkrieg der Dokumente. Zehn Jahre 
Kriegsschuldforschung und ihr Ergebnis. Berlin 1929.
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die im Versailler Friedensvertrag erhobene Anklage zurück
wies und kundgab, daß Deutschland jederzeit bereit sei die 
.Kriegsschuldfrage einem unparteiischen Gerichtshof zu unter
breiten,

Die Zentralstelle für Erforschung der Kriegsursachen gab 
seit 1923 unter Leitung Alfreds von W egerer eine Fachzeit
schrift (Die Kriegsschuldfrage, Berlin 1923 und ff,, seit 1929 
Berliner Monatshefte für internationale Aufklärung) und eine 
Serie von Monographien heraus,

V. Die englischen, französischen und belgischen Doku
mente. — Was die westlichen Staaten anbelangt, waren die 
von den Deutschen während der Besetzung Belgiens entdeck
ten Dokumente fast ein Jahrzehnt die einzigen, die sich auf 
die Vorkriegszeit bezogen und die in musterhafter Ausgabe 
veröffentlicht wurden,25

In Frankreich befaßte man sich mit der Frage in V orträ
gen (Raymond Poincaré), die darauf hin deuteten, daß es die 
offiziellen Kreisen als erledigt hielten,26 Aber auch das fran
zösische Auswärtige Amt veröffentlichte mehrere Dokumente, 
die sich auf die französisch-italienische Annäherung, auf die 
russisch-französische Allianz und auf die Balkankriege bezo- 

[■ gen.27 Die Société de Vhistoire de la guerre mondiale und ihre 
r Zeitschrift, die von Pierre Renouvin geleitete Revue d'histoire 
) de la guerre mondiale befaßten sich seit 1923 eingehend mit 
v der Kriegsschuldfrage.

Nach Veröffentlichung der deutschen Dokumente forderte 
) die Ligue des Droits de Vhomme die Eröffnung des Archivs 
> des französischen auswärtigen Amtes. Unter der radikalen 
1 Regierung von Herriot begannen in 1924 die Vorarbeiten, auf 
) deren Grundlage M inisterpräsident Poincaré am 10 Februar 
t 1927 mit den technischen Schwierigkeiten der Durchforschung 
3 der ungefähr acht Millionen Dokumente sich entschuldigte, 
t. Als aber nach den verschiedenen Veröffentlichungen der Pro- * 1 * * * * * * * 9

25 Belgische Aktenstücke, 1905—1914, Berichte der belgischen Vertre- 
t ter in Berlin, London und Paris an den Minister des Aeußeren in Brüssel. 
1 Herausgegeben vom Auswärtigen Amt. Berlin 1915. Neue Ausgabe von
1 B. Schwertfeger: Zur europäischen Politik, 1885—1914. 5 Bde. Berlin 1919.
\ Neueste Ausgabe von demselben: Amtliche Aktenstücke zur Geschichte
b der europäischen Politik, 1885—1914. Die belgischen Dokumente zur Vor-
ç geschichte des Weltkrieges. Vollständige Ausgabe der vom Deutschen Aus-
H wärtigen Amt herausgegebenen Diplomatischen Urkunden aus den Belgi-
iz sehen Staatsarchiven. 8  Bde. Berlin 1925.

28 R. Poincaré: Les origines de la guerre. Paris 1921.
27 Les accords franco-italiens de 1900—1902. Documents diplomatiques

9 Paris 1918., L’alliance franco-russe. Troisième livre jaune français. Paris 
! 1918., Les affaires balkaniques, 1912—1914. Documents diplomatiques. 3 

8  Bde. Paris 1922—23.
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fessor der Geschichte A ulard sich dahin äußerte, daß die A n
klage des Versailler Vertrages nachzuweisen sei, nahm die 
französische Kammer am 28 Juni 1927 eine Summe von 200.000 
Francs in das Budget auf um die Vorarbeiten zu beschleunigen. 
Am 6 Januar 1928 setzte der M inisterrat eine Kommission von 
44 Mitgliedern zwecks der Veröffentlichung der bezüglichen 
Akten ein, welche Kommission die Herausgabe der Dokumente 
in ungefähr 50 Bänden plante.28

In England wurde die Frage in der 1920 gegründeten 
British Institute for International Affairs  im Rahmen mehre
rer Vorträge und einer Zeitschrift erörtert. Als Folge des offe
nen Briefes von Seton-Watson vom 25 November 1924 und der 
Antwort des Staatssekretärs des Auswärtigen, Sir Austen 
Chamberlain, vom 28 November forderte die britische Regie
rung die Professoren Gooch und Temperley auf die englischen 
Dokumente zu veröffentlichen, was in 1926 in Gang gebracht 
wurde.29

W ährend die deutschen und französischen Dokumente bis 
1871 zurückreichen, ging die englische Publikation nur bis 1898 
zurück. Unter den drei Publikazionen ist die französische am 
besten proportioniert.

VI. Die serbischen Dokumente, — Von serbischer Seite 
machte zuerst der gewesene serbische Diplomat Milan Boghit- 
schewitsch Mitteilungen,30 die serbische Regierung aber über
ging die Sache mit Stillschweigen. Dies war die Lage, als in
1923 das falsche Gerücht sich verbreitete, daß über das Sara- 
jevcer A ttentat wichtige Dokumente zu erscheinen im Begriffe 
sind, worauf der Belgrader Professor Stanoje Stanojewitsch 
eine Abhandlung herausgab, in welcher er mit Rücksicht auf 
die erwartenden Beschuldigungen mehrere Aufklärungen über 
die Vorbereitungen des A ttentats enthüllte.31 Die im Jahre
1924 veröffentlichten Erinnerungen des serbischen Ministers a. 
D. Ljuba Jowanowitsch dienten als Ergänzung der erwähnten 
Abhandlung,32 In diesen wurden die Beziehungen der serbischen

28 Documents diplomatiques français, 1871—1914. Paris 1929 und ff. 
Deutsche Ausgabe. Berlin 1930 und ff,

29 Gooch-Temperley: British Documents on the Origins of the War, 
1898—1914. 11 Bde. London 1926 und ff. Deutsche Ausgabe in Berlin. 
1926 und ff.

30 M. Boghitschewitsch: Kriegsursachen. Zürich 1919. Englische Aus
gabe in London, 1920. Französische Ausgabe in Paris, 1925. — Le procès 
de Salonique. Paris 1925., Le Colonel Dragoutine Dimitriévitch Apis. Pa
ris 1928. — Die auswärtige Politik Serbiens, 1903—1914, Bde I—II. Doku
mente, Berlin 1928—1929. Bd. III. 1931. Berlin.

31 Erschienen in Belgrad in 1924 im Sammelwerk Krv Slovenstva. 
Deutsche Uebersetzung in der Kriegsschuldfrage. Bd, III. Berlin 1925. 
Seite 6 8 ., englische Ausgabe in London, 1925.
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Regierung zum A ttentate bekanntgegeben, was im Ausland 
einen heftigen Sturm erweckte, weil durch diese viele den Ein
druck gewonnen haben, daß Serbien für die Entstehung des 
W eltkrieges verantwortlich war, und daß ein bedeutender Teil 
dieser Verantwortlichkeit der zaristisch-russischen Regierung zu
geschrieben werden müsse. Zwar versprach der Verteidiger 
Serbiens, Seton-Watson, ein zweites serbisches Blaubuch, aber 
die serbische Regierung blieb mit der Erfüllung dieses Ver
sprechens schuldig.32 33

VII. Die österreichisch-ungarischen Dokumente. — Nach 
der Herausgabe des zweiten Rotbuches (1919) beauftragte die 
österreichische Regierung den Direktor des W iener S taats
archivs, Ludwig Bittner, ferner die Professoren Pribram und 
Hans Uebersberger eine neue Dokumentensammlung zusammen
zustellen, die in einem Umfang von 9 Bänden erschien und 
mehr als 11.000 Dokumente enthielt.34 Das W erk wurde ohne 
Zuziehung von ungarischen Fachleuten gemacht. Aus ungari
schem Gesichtspunkte muß der erste Teil des Werkes, die 
Rechtfertigung der bosnischen Annexion als eine Frage zwei
ten Ranges erachtet werden, die eine viel wichtigere Frage, die 
des russischen Vordringens in Hintergrund drängte. Darum be
faßten sich sowohl das große W erk der ungarischen Friedens
delegation,35 wie das W erk des Professors Angyal mit Fragen 
(wie z. B. der Zollkrieg mit Serbien), die der Annexion vor
angingen.36

Infolge dessen wurde es als notwendig erachtet, das unga
rische Quellenmaterial zu bearbeiten und zu diesem Zwecke 
wurde in 1925 eine Studienkommission eingesetzt. Der mit der 
Arbeit beauftragte Verfasser dieser Zeilen hat über das umfang
reiche Material einen Bericht erstattet und auf Grund des 
Berichtes die Zeitschrift Háborús felelősség begründet (Die 
Kriegsschuld. Vierteljahrschrift für diplomatische und Zeitge
schichte. Budapest 1928— 1931),

VIII. Die Methoden. — Vor der Unterzeichnung des Ver
sailler Vertrages überreichte die deutsche Regierung eine Note, 
in welcher sie zur Lösung der Frage die neutralen Staaten als

32 Stanoje Stanojewitsch: Die Ermordung des Erzherzogs Franz Fer
dinands. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Weltkrieges. Frank
furt 1923.

33 Aus der reichen Literatur vgl. Miss Edith Durham: Sarajevo. Lon
don 1925 und R. W. Seton-Watson: Sarajevo. London 1926.

34 Oesterreich-Ungarns Außenpolitik, 1908—1914. Diplomatische Akten
stücke des österreichisch-ungarischen Ministeriums des Aeußern. 9 kötet. 
'Wien 1930.

35 Négociations de la Paix Hongroise. 4 Bde. Budapest 1920.
38 D. Angyal: Ungarns Verantwortlichkeit für den Weltkrieg (Ung.). 

Budapest 1923.
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geeignet bezeichnete. Man kann zwar gegen die Unparteilich
keit und Kompetenz der neutralen Staaten keine Einwendung 
machen, jedoch wurden die Vorteile dieser Methode dadurch 
entkräftet, daß weder die öffentliche Meinung der neutralen 
Staaten, noch die neutralen Staaten selbst bei weitem nicht 
über jene A utorität verfügen, daß ihre Stellungnahme eine wirk
same Sanktion zur Folge haben könne. Die neutralen Staaten 
konnten sich eben wegen ihrer Schwäche schon während des 
Krieges nicht isolieren und so kam ihre N eutralität vielmehr 
nur in der Theorie als in der Praxis zur Geltung.

Diese Feststellung beabsichtigt nicht der Bemühung der 
neutralen Kommission, welche unter der Leitung des Ge
neraldirektors des niederländischen Reichsarchivs Japikse, 
und dem Osloer Professor Aall in der Kriegsschuldfrage 
so erfolgreiche Tätigkeit entwickelte, die Anerkennung zu ent
ziehen. Die Kommission wurde in 1922 als Central Commission 
for Neutral Investigation of the Causes of the W orld War ge
gründet, aber nach der Konferenz von Kopenhagen in 1922 
und von Zürich in 1928 lösten sich die Holländer los. Die 
Arbeit der Kommission bestand aus der Veröffentlichung eini
ger Zeitschriften37 und Studien des Generaldirektors Japikse,38 
sowie aus den wertvollen juristischen Erörterungen der Profes
sors Aall.39

Am 4 Dezember 1925 stellte der amerikanische Senator 
Robert L. Owen an den Sekretär der neutralen Komitees fol
gende zwei Fragen: 1. Beruhen die Friedensverträge auf der 
Behauptung, daß der eine Teil die ganze Verantwortlichkeit 
für den Krieg tragen muß? 2. Wenn ja, kann es die Mensch
heit bei dieser Sachlage der Dinge als eine gerechte Verurtei
lung derjenigen betrachten, die den Krieg herbeigeführt hatten? 
— Professor Aall veröffentlichte zwar die von den Mitgliedern 
des Komitees eingelaufenen Antworten, die für die Zentral
mächte günstig waren, sie hatten aber keinen praktischen 
Erfolg.40

Nun tauchte der Gedanke auf, daß der Völkerbund zu e r
suchen sei eine internationale Kommission einzusetzen, die die 
Vorarbeiten einleiten sollte. Dies entspricht zwar dem Geiste

37 Mededeelingen van het Nedcrlandsche Comité.
38 N. Japikse: Betrachtungen über die sogenannte Kriegsschuldfrage 

in neutralen Ausland. Breslau 1925., Europa und Bismarcks Friedenspoli
tik. Herausgegeben von niederländischen Komitee zur Untersuchung der 
Ursachen des Weltkrieges. Berlin 1925.

39 H. H. Aall: Die neutrale Erforschung der Kriegsursachen. Die 
Kriegsschuldfrage. Bd. III. Berlin 1925. Seite 558.

40 Neutrale Komitees und Gelehrte über die Kriegsschuld. Antworten 
auf zwei Fragen des Senators Robert L. Owen, U. S. A. Herausgegeben 
von der neutralen Kommission Norvegens zur Untersuchung der Kriegs
schuld. Oslo 1927.
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des Völkerbundes, ist aber in praktischer Hinsicht ebenso 
fruchtlos, weil der Völkerbund in seiner gegenwärtigen Zusam
mensetzung auf der Grundlage der Pariser Friedensverträge 
ruht.

So wendeten sich die Deutschen an den Haag und wünsch
ten im Wege eines gerichtlichen Verfahrens die Aufhebung der 
Anklage (Art. CCXXXI. des Versailler Vertrages) zu errei
chen. Nachdem aber der Haager Gerichtshof vom Völkerbunde 
errichtet wurde, und sich nur mit jenen Angelegenheiten be
faßt, die ihm der Völkerbund übermittelt, ist eine Lösung der 
Frage auf diesem Wege auch nicht zu erhoffen.

Die Frage fiel daher in dasselbe Stadium zurück, in wel
chem sie zur Zeit der Unterzeichnung des Friedensvertrages 
war, als sie die Streitfrage zweier, sich einander gegenüber
stehenden Regierungen bildeten. Als die deutsche Regierung 
am 26 September 1925 die Frage im Wege der Londoner und 
Pariser Botschafter aufwarf, bekam sie zur Antwort, daß die
selbe durch den Versailler Vertrag geregelt sei.

IX. Die amerikanische Aktion. — Obwohl die Vereinigten 
Staaten zu den kriegführenden Mächten gehörten, machte sich 
Amerika von den europäischen Verhältnissen unabhängig. Die 
amerikanische öffentliche Meinung hat das Urteil nur darum 
anerkannt, weil dies zur Rechtfertigung ihrer eigenen Kriegs
zug diente, aber die Teilnahme der amerikanischen Kommissi
onsmitgliedern, des Staatssekretärs Robert Lansing und Jam es
B. Scott an der Bearbeitung eines übereilten Urteils begann die 
Geister allmählig zu beunruhigen, sobald die an Tageslicht ge
langten Aktenstücke eine Voreingenommenheit in der Aus
sprache des Urteils bewiesen.

Die Verteidiger des Friedensvertrages fanden alsbald einen 
entschlossenen Gegner in der Person des Professors H arry E, 
Barnes.41 Der Berühmte Leiter der amerikanischen H istoriker 
Professor Sidney B. Fay schrieb das beste Buch über die 
Kriegsschuldfrage,42 W ährend Professor Bernadotte E. Schmitt 
sich die Mühe nahm mit einem Werk, das das eindringlichste 
zu betrachten ist, in der Frage Stellung zu nehmen.43 Inzwischen 
hat auch die amerikanische Regierung ihre Kriegsdokumente 
herausgegeben.44

41 Harry E. Barnes: The Genesis of the World War. New York 1926. 
Deutsche Ausgabe in Berlin, 1928. Französische Ausgabe in Paris, 1930. —  
In Quest of XXX Truth and Justice. Chicago 1928.

42 Sidney B. Fay: The Origins of the World War. 2  Bde. New York
1929. Deutsche Ausgabe in Berlin, 1930.

43 Bernadotte E. Schmitt: The Coming of the War. 2 Bde. New York
1930.

44 Papers relating to the Foreign Relations of the United States. 1914. 
Supplement. The World War. Bd. I—II. 1914—1915. Washington 1928—  
1929.
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X. Kriegsschuld frage und Geschichtswissenschaft. — Der 
Umstand, daß die Sachverständigen den Zeitraum der For
schung bis 1871 ausdehnten, bewies, daß sie nach wissenschaft
lichen Endergebnissen strebten. Zwar verlor dadurch die Dis
kussion jene Elastizität, auf welchen die politischen Gegner 
ein größeres Gewicht legten, aber die Geschichtswissenschaft 
ist imabhängig von den Experimenten mit den Neutralen, mit 
dem Völkerbund, mit dem Haager Gerichtshof, mit der inter
parlamentarischen Union und anderen internationalen juristi
schen Institutionen.

W issenschaftlich kann die Methode nur so vorgestellt 
werden, daß die Erforschung der Frage einen internationalen 
wissenschaftlichen Karakter habe. Die Mitglieder dieser Kom
mission sollen für ihre Aufgabe nicht die Erörterung der 
Kriegsschuldfrage, sondern das Ordnen des riesig aufgewach
senen M aterials haben, das die Geschichtswissenschaft als eine 
dringende Aufgabe aufzufassen und im Interesse der Forschung 
zu lösen hat.

Die Aufwerfung der Frage auf dem Osloer Kongress der 
Historiker in 1928 war eben darum abgewiesen, weil die Ge
schichtswissenschaft sich einem politischen Kampfe nicht hin
geben könnte, was den Verfasser dieser Zeilen dazu b e w o g  auf 
der Londoner Konferenz des Comité International des sciences 
historiques am 2 Mai 1930 den Bericht des Generalsekretärs 
über die Zusammenstellung einer Répertoire der sich auf den 
Ursprung des Krieges beziehenden Aktensammlungen mit der 
Bemerkung anzunehmen, daß man einen für die Geschichts
forschung unentbehrlichen und immer notwendigeren Katalog 
der Dokumente auf internationalem Wege anfertige. Der Vor
schlag ist einstimmig angenommen, und der Commission des 
listes de diplomates übermittelt worden.

A n h a n g
I. Vorschlag, betreffend eine internationale Kooperation in der Kriegs

schuldfrage. — Vorgeschlagen durch: Professor Eugen Horváth Phil, D. 
— Veröffentlicht in der ungarischen Zeitschrift „Háborús Felelősség“. 
Budapest, 1 Juni 1928. Abgedruckt in der Zeitschrift „Die Kriegsschuld
frage'. Bd. VI, Berlin 1928. Pagg. 812—813.

„I. Die Friedensverträge haben die besiegten Völker durch eine ein
seitige Feststellung der Kriegsschuldfrage gezwungen, sich zu rechtfertigen.

II. Die erste Phase der Kriegsschuldfrage bestand aus einer theore
tischen Verteidigung: durch die Veröffentlichung geheimer Dokumente 
wurde der durch theoretische Diskussionen erstarrte Gegensatz aufgelöst 
und entstand die Notwendigkeit einer direkten Diskussion, in der den 
einander Gegenüberstehenden das gleiche Recht gewährt werden sollte.

III. Indem als Endziel der Diskussion eine womöglich allgemein an- 
-Zuerkennende und allgemein bindende Lösug aufzustellen sei,

IV. bietet sich die folgende, allgemein annehmbarste Basis an:



419

1. Der europäische Frieden war durch den aus der Vertiefung der 
am Anfang des XX. Jahrhunderts bestehenden Bündnisse entstandenen 
■Gegensatz beeinflußt; und

2 . die gegenüberstehenden Regierungen haben gegenseitige Angriffe 
■gefürchtet (causalité),

3. Demzufolge ist die Verantwortung der einzelnen Regierungen zu 
l)eschränken: a) inwiefern sie für eine Ueberbrückung der gegenüberste
llenden Gegensätze arbeiteten, um dadurch die Gefahr eines Krieges zu 
vermeiden, und b) inwiefern sie für die Vertiefung des bestehenden Ge
gensatzes arbeiteten und dadurch die Gefahr eines Krieges vergrößert 
wurde (responsabilité),

4. und inwiefern einzelne Regierungen oder einzelne verantwortliche 
Personen den bestehenden Gegensatz zu einem Krieg entwickelten, um 
daraus wirtschaftliche, politische oder militärische Vorteile zu erreichen 
(culpabilité).

Demzufolge würde es im Interesse einer endgültigen Lösung der 
Tiriegsschuldfrage empfehlenswert sein:

1. Daß die Fachmänner der verschiedenen Nationen nicht darum auf
gefordert werden sollen, um für die eine Partei Erklärungen abzugeben 
oder um ihre Auffassung auf die andere aufzuzwingen oder ihren Stand
punkt aufzuopfern, denn dadurch wird man zur Erstarrung des Gegen
satzes zurückgedrängt, sondern um alle für ein allgemein gewünschtes 
’Ziel Zusammenarbeiten zu wollen.

2 . Es scheint notwendig, eine Dokumentation zusammenzustellen, in 
der das ausschlagend wichtige Material und die wichtigsten Fragen ge
prüft werden sollen.

Lösungen durch Regierungen auf diplomatischem Wege, durch Parla
mente, durch den Völkerbund oder durch das ständige Schiedsgericht 
sind nur nach der technischen Lösung der einzelnen politischen Fragen 
denkbar.“

11. — Proposition du Professeur Eugène Horváth (Budapest) adopté 
par le Comité International des Sciences Historiques dans son assemblée 
plénière de 1930 en Angleterre.

„Considérant qu’il a été proposé d’entreprendre la publication d’un 
répertoire des „livres du couleur" des différentes ministères des affaires 
étrangères;

considérant que, selon le rapport du Sécrétaire général „rien n’em
pêche d’ajouter au répertoire envisagé les autres publications utiles comme 
les documents sur les origines de la guerre publiés ou en cours de 
publication à l’heure actuelle dans les différents pays";

considérant qu’un Inventaire général des 30 ou 40 mille documents 
déjà publiés par les différents gouvernements entre 1871 et 1914 serait 
indispensable pour les historiens:

il est recommendable
a) que le répertoire envisagé soit fait par le Comité international des 

Sciences historiques et que la Commission pour la liste des diplomates 
soit appelée à s’en occuper;

b) que ce travail doit être complété par un Inventaire général des 
documents publiés par les différents gouvernements, sans aucune orienta
tion nationale;

que le dit Inventaire général contienne la chronologie des documents 
ainsi que celle des événements documentés; qu'ils soient indiqués les rap
ports existant entre eux, — et qu’il soit complété par un index détaillé 
des noms des personnes, des places géographiques, des événements et des 
affaires mentionnées ou traitées par les „livres de couleur" et par des 
documents publiés par les différents gouvernements."

Eugen Horváth



D er D u alism u s und se in e  A u flösu n g

Einführung in d ie F rage der V erantw ortlichkeit 
Ungarns für den W eltkrieg

(Schluß)

Wie ein Blitzschlag erschien der während des Manövers 
in Galizien vom Kronprinzen am 16 September 1903 heraus- 
gegebene Tagesbefehl: „Mein Heer möge wissen, daß Ich nie 
Rechte und Befugnisse Mich begebe, welche seinem obersten 
Kriegsherrn verbürgt sind. Gemeinsam und einheitlich, wie es 
ist, soll Mein Heer bleiben; die starke Macht zur Verteidigung 
der österreichisch-ungarischen Monarchie gegen jeden Feind.“ 
Im Kampfe für und gegen die alte Armee wurden Széli (am 
23 Juni 1903), Graf Khuen-Héderváry (am 3 November 1903) 
und Graf Stephan Tisza (am 18 Juni 1905) nacheinander ver
braucht; der König hat ein im ungarischen konstitutionellen 
Leben unbekanntes Amtsministerium ernannt und die Verwal
tung des Königreiches Ungarn dem Generalen Fejérváry anver
traut. Auf der anderen Seite war auch der vom Kronprinzen 
begangene Fehler durch ein königliches Patent (am 22 Septem
ber 1903) gutgemacht und Erzherzog Franz Ferdinand zog 
sich in sein militärisches Bureau im Schloss Belvedere zurück. 
Er hat aber den Plan einer Eroberung Ungarns durch öster
reichische Truppen nicht aufgegeben und das war der erste 
Krieg, den sein Vertrauensmann, General Conrad führen 
wollte.48

Die erste Folge dieses Kampfes war in Böhmen wahrzu
nehmen. Die Tschechen eröffneten vom Neuen den Kampf für 
ihre administrative Unabhängigkeit. Als sie nach den W ahlen 
von Januar 1905, in welchen die ungarischen Liberalen (Dua- 
listen) vernichtet wurden und die Unabhängigen zum ersten 
Male die Mehrheit erwarben, den leader Franz Kossuth be
grüßten, antwortete dieser, daß die neue Mehrheit freien Lauf 
den tschechisch-nationalen Forderungen gewähren wird.4'

48 G en eral C o n r a d  op. cit. B d. I. W ien  1922. E . v o n  G la is e -H o r s te n a u r
F ran z J o se p h s W eggefäh rte . D as L eben d es G en era lstab sch efs G raf B eck -
W ien  1930. Pagg. 402— 403., 406.
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Die Tschechen hielten aber zwei Waffen im Feuer.
Kramarz verlangte die — durch Ungarn sonst nicht be

drohte — Einheit der Monarchie und wollte die Sache mit den 
österreichischen Zentralisten nicht verderben. Man registrierte 
mit einer Freude im Belvedere seine Rede über die „Notwen
digkeit der Aufrechterhaltung der Einheitlichkeit der M onar
chie“ ; seine Verwahrung gegen „eine Zerschlagung dieser Mon
archie in zwei unabhängige Teile, was doch die Personalunion 
ist“ ; seine Verwahrung „daß eine Verlegung des Schwer
gewichtes nach Budapest etwas gefährlich w äre“.

Die zweite Waffe der Tschechen war das Verlangen des 
allgemeinen W ahlrechts, welches sie mit den österreichischen 
Zentralisten auf dieselbe Platform  stellte. Das haben sie als 
Mittel erwählt, mit welchem sie Oesterreich-Ungarn in eine 
slawische Macht umzuwandeln und die Monarchie mit einer 
slawischen M ajorität in enger Beziehung mit den anderen sla
wischen Staaten (Rußland und Serbien) zu verwalten hofften.49 50 
Darum war die ungarische Regierung als Hindernis auf dem 
Wege der Demokratisierung hingestellt, weil sie den Ursprung, 
das Ziel und die Folgen dieser Umwandlung richtig erkannte. 
Damit hätte nämlich nicht nur der Ausgleich von 1867 auf ge
hört, sondern v/äre auch die Monarchie aufgelöst. W ährend 
der Kronprinz von einem auf das allgemeine W ahlrecht be
gründeten deutschen Reiche träumte, bereiteten seine slawische 
Freunde die Entwaffnung der deutschen Minderheit, der deut
schen Regierung, der deutschen Armee — mit Hilfe der rus
sischen Macht vor.51

49 „Meine Partei hat es stets mißbilligt, daß die großen historischen 
Vergangenheiten bedeutender Nationen ohne Berücksichtigung ihrer histo
rischen Rechte in das einheitliche Oesterreich zusammengeschweißt wer
den. Die natürlichen Folgen dieses Vorganges sind die Reibungen und 
Zwistigkeiten zwischen den Nationen, welche die Großmachtstellung zur 
Fiktion machen. Mit einem konföderirten Oesterreich könnte das in einer 
natürlichen Entwicklung nicht mehr behinderte Ungarn in ewigem Bünd
nis zu gegenseitiger Verteidigung verpflichtet, in Freundschaft leben zum 
Ruhme unseres greisen Herrschers und zu unserer All Heil."

50 Zuschrift des gemeinsamen Ministers des Aeußern vom 1 Februar 
1906. No. 107. Archiv des ungarischen Ministerpräsidiums, 1906, No. 587.

51 Gegenüber der Beschuldigung, daß Graf Tisza die deutsche Min
derheitsregierung in Oesterreich mit Gewalt erhalten hat, siehe seine Er
klärung im ungarischen Parlament vom 2 2  Juli 1914: „Ich frage: Wäre 
das der Beruf des Magyarentums, daß es unter solchen Verhältnissen, 
wenn sich das österreichische Deutschtum auf natürlichem Wege in seiner 
Harmonie nicht aufrechterhalten kann, mit irgendeiner gekünstelten und 
gewalttätigen Verfügung hervorträte, um dem Deutschtum in Oesterreich 
ein scheinbares Uebergewicht zu sichern, das mit dessen Kraft nicht in 
Verhältnis steht? Ich glaube, daß dies auch gegen die wohlverstandenen 
Interessen der ungarischen Nation verstoßen würde" (Uebersetzung des 
Pester Lloyds).
Háborús Felelősség 2
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Die Folgen des parlamentarischen Kampfes zeigten sich
a) im Bündnisse der österreichischen Zentralisten mit den un
garländischen Nationalitäten; b) in der Beziehung mit der von 
ihnen informierten deutschen Reichsregierung; c) in der Ein
führung der österreich-ungarischen Frage in die europäische 
Politik, wodurch die Monarchie der zweite „kranke M ann“ von 
Europa geworden ist.

In 1905 erschienen zum ersten Male slowakische Partei
führer auf tschechischen Propagandaversammlungen in Böhmen 
(in Göding, 13— 14 August 1905). Die Rumänen entschieden 
sich für die politische Aktivität (Konferenz gehalten in Nagy
szeben am 10 Januar 1905, die Serben folgten am 26 Mai 1905) 
und verlangten die deutsche Amtssprache. Aurel C. Popovici 
erschien im Belvedere mit dem Projekt der Föderalisierung 
der Monarchie (vgl. sein W erk: Die Vereinigten Staaten von 
Groß-Oesterreich. Leipzig 1906). Damals erwähnte er nicht, 
was seine Freunde später von diesem Experiment als vom 
Uebergang zur Auflösung sagten. Der Wiener Bürgermeister 
Karl Lueger schlug im österreichischen Parlam ent vor “mit 
denjenigen Nationalitäten, die den Kaiser treu gedient haben“, 
Bündnis zu machen (2 Oktober 1906), hat aber noch nicht ge
wußt, daß das am 1 Dezember 1906 vom Reichsrat angenom
mene allgemeine W ahlrecht die Herrschaft der deutschen Min
derheit, zu welcher auch Lueger gehörte, vernichten werde. 
Nur Ungarn wehrte sich bewußt gegen die Gefahr, deren Vor
zeichen die tschechische Propaganda in Oberungarn, der Vor
schlag Popovici, die den serbischen Einfluss in die Monarchie 
einführende Resolution von Fiume waren; diese Verteidigung 
seiner Interessen war der Grund für seinen Standpunkt in der 
W ahlrechtsfrage.

Die Nachrichten aus der Monarchie haben im Auslande 
den Eindruck einer unmittelbaren Auflösung der österreich- 
ungarischen Monarchie gemacht. Mit Vermittlung von Joseph 
Redlich und Karl Renner wendeten sich ausländische Publi
zisten (man könnte sagen Kriegskorrespondenten) nach Prag, 
Belgrad und Bukarest um die ungarische Frage kennen zu ler
nen, Traurigerweise hatten auch die diplomatischen Berichte 
denselben Standpunkt verraten.52

Durch diese Wendung war am meisten Deutschland ge
troffen, dessen einzige Verbündete die Monarchie war, und so 
lag es in der Natur der Dinge, daß Berlin die Monarchie nicht 
zerfallen sehen wollte. Bald wurde in Ungarn das Gerücht ver- * 27

52 Berlin, 8  Juni und 7 Oktober 1905., London, 16 Mai 1906., Paris,
27 Oktober 1905. Berichte der belgischen Gesandten. — Vgl. B. Schwert
feger: Die belgischen Dokumente zur Vorgeschichte des Weltkrieges. Bd.
III. Berlin 1925. Pagg. 67., 137., 145., 163).
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breitet, daß der deutsche Kaiser für den Kronprinzen Franz 
Ferdinand und für die österreichischen Zentralisten Stellung 
nahm und es erregte ein großen Aufsehen, daß bald nachher 
der gemeinsame Minister des Aeußern, Graf Goluchowsky, we
gen den Ungarn zurücktreten mußte.33

Inzwischen erlitt Baron Fejérváry eine Niederlage. Der 
General, für wen das gedruckte Manifest betreffend die Suspen
dierung der ungarischen Verfassung in der Staatsdruckerei 
bereits fertig lag, wollte Selbstmord verüben, wenn er nicht 
zurückberufen werde und kurz darauf bot er selbst die Lösung 
der Verfassungsfrage dem leader der Unabhängigen Franz 
Kossuth, an. So endete der Kampf mit vollem Siege der Oppo
sition und König Franz Joseph hat nur das erreichen können, 
daß der Präsident der neuen Regierung nicht der Unabhängig
keitspartei, sondern einer dualistischen Partei angehörte. We- 
kerles Koalitionsregierung (1906— 10) beschäftigte sich mit in
neren Angelegenheiten und darum könne man heute schwer 
entscheiden ob Graf Goluchowsky wegen seiner inneren oder 
äußeren Politik zum Fall gebracht wurde. Nur das eine blieb 
sicher, daß er von den Magyaren gestürzt wurde und daß ihn 
selbst die persönliche Intervention des Königs nicht rettete.53 54 55

Die letzte und gewiss die schwerste Folge war die Gefahr, 
<laß die Monarchie zwischen Rußland und Deutschland geteilt 
werde. Reichskanzler von Bülow wendeie sich schon Anfang 
1905 an die russische Regierung und erteilte dem deutschen 
Botschafter in Petersburg — auf Grund W iener Berichte53 — 
die Weisung um einen désintéressement zu ermitteln: ,,ein rus
sisch-deutsches Abkommen, durch welches die beiden Kontra
henten erklären, unter keinen Umständen, und gleichviel wel
che Wendung die inneren Verwicklungen Oesterreich-Ungarns 
nähme, aus denselben für sich territoriale Vorteile irgendwel
cher A rt ziehen zu wollen.“56 Dadurch wären Rußlands Hände 
gebunden, aber Bülow erhielt keine Antwort, Die russische Re
gierung, dessen Agenten in Prag, Belgrad und Bukarest arbei
teten, wollte nicht ihre Hände binden lassen. Nach britischen 
Meldungen war die Anfrage in 1907 durch die deutsche Re
gierung wiederholt;57 diesmal blieb die Antwort unbekannt.

53 Siehe Anhang I. — Der heftigste Angriff von Seite der ungarischen 
Opposition beschränkte sich auf das deutsche Zollgesetz (G. Polónyi: 
Deutschland und das ungarische Zollgebiet. Pester Lloyd, 11 Oktober 
1905).

54 Siehe Anhang I.
55 Die Große Politik. Bd. XXII. Berlin 1928. Pagg. 11—12 .
59 Ibid. Bd. XXII. Berlin 1927.
57 Gooch-Temperley: British Documents etc. Bd. VI. London 1930. 
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XII. Die letzten Kämpfe, 1910—1918. — Graf Tiszas Rück
kehr in das politische Leben (Begründung und Sieg seiner neuen 
„Partei der nationalen A rbeit“ in den W ahlen von 1910; Graf 
Tisza Vorsitzender des Abgeordnetenhauses, seit 6 Juni 1913 
M inisterpräsident) bedeutete den Sieg des Dualismus über die 
österreichischen Zentralisten, sowie den Sieg des alten H err
schers, der selbst zur Eröffnung des neuen Parlam ents nach 
Budapest fuhr, und seines Ausgleiches mit dem Thronfolger; 
die Ralliierung aller Kräfte um den Ausgleich von 1867 gegen 
die Föderalisten und Separatisten, Das Programm der Kon
zentration war: Aufrechterhaltung des Ausgleiches und des 
Dualismus; Vereinbarung mit den Kroaten und Rumänen, die 
der Thronfolger Ungarn gegenüberstellte; Abwehr gegen die 
von Rußland unterstützte tschechisch-serbische Propaganda 
(Friedj'ung-Prozess in Oesterreich, Prozess in Zagreb, Kombi
nation Masaryk-Spalaikowitsch) durch eine versöhnliche Poli
tik gegenüber den Slowaken im Norden und den Serben im 
Süden,

Tisza sprach bei jeder Gelegenheit gegen das in Mode ge
kommene schärfere Verfahren gegen die Serben; die Kroaten 
wollte er mit Konzessionen für eine engere Beziehung zu Un
garn gewinnen, die Rumänen mit einem Bündnisangebot, Da
mit wollte Tisza eine einheitliche Front gegen die inneren und 
äußeren Feinde des ungarischen Staates schaffen.

Ihm gegenüber tra t der Thronfolger mit der Ausarbeitung 
seines Manifestes für den Fall der Thronbesteigung, vor,58 Als 
Sasonow in Baltiskij Port den deutschen Reichskanzler fragte: 
„Und wie sieht es in Oesterreich aus?“, antwortete Bethmann- 
Hollweg folgenderweise: „Für die Lebzeiten Kaiser Franz Jo 
sephs sei es unbesorgt. Im Hinblicke auf den Thronfolger äus- 
sere man Besorgnisse, die er aber persönlich eigentlich nicht 
teile. Erzherzog Franz Ferdinand werde sich seine Stellung 
und namentlich seine Stellung in Ungarn erst schaffen müssen. 
Dabei werde er keine waghalsige Politik treiben können.“50

Der Kronprinz wollte sein Großösterreich mit „Festlegung 
der deutschen Staatssprache für alle gemeinsame Institutionen“ 
errichten um dadurch die Unterstützung des Deutschen Rei
ches für seinen Plan zu gewinnen. Bewußtlos zerriß er die 
Einheit seines Reiches mit Schaffung einer slawischen Mehrheit 
und mit Versprechen betreffend territoriale Autonomien, weil 
hinter seinen Freunden oft fremde Interessen standen. Die sla
wische Konzentration, für welche seit 1910 Masaryk arbeitete, 
wollte die Revolutionisierung der Monarchie vorbereiten um 
das deutsche Reich des Thronfolgers auf die russischen Schie- * 39

58 Th. Sosnosky op. cit. Pagg. 78—105.
39 Die Große Politik. Bd. XXXI. Berlin 1927. Pagg. 442—43.
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nenwege zu überlegen. So waren die am schärfsten einander 
gegenüberstehende Feinde nicht Oesterreich und Ungarn, son
dern der Thronfolger, sein großösterreichischen Plan und die 
gegen die zwei letztere rüstende russische Macht.

Dadurch wurde Ungarn vor die Alternative gestellt sich 
gegen zwei Kriege zu verteidigen; gegen einen „Krieg, aus dem 
eine Umwandlung Oesterreich-Ungarns in einen zentralisierten 
Föderalismus hervorgehen sollte“, und gegen einen anderen 
Krieg, in welchem die ungarische Nation sich vor der tödlichen 
Umarmung der russischen Armeen retten mußte. An der Spi
tze der feindlichen Armeen sollten die angeblichen Freunde 
des Kronprinzen marschieren und am Ende wäre der E rz
herzog mit dem von ihm bedrängten Ungarn allein geblieben. 
Dieser herankommenden Gefahr wollte Graf Tisza Vorbeugen. 
Als verantwortlicher Leiter der ungarischen Regierung durfte 
er die Unabhängigkeit seiner Nation weder Oesterreich noch 
Rußland opfern, sondern Oesterreich und dessen zukünftigen 
Kaiser mit der einheitlicher Front aller Nationalitäten Ungarns 
zwingen, die Doppel-Monarchie gegen den allgemeinen Angriff 
zu verteidigen. Gegen jene Feinde, die den Kronprinzen als 
Sturmbock gegen Ungarn benützen und durch ihn den Krieg 
gegen die Monarchie beginnen wollten.

W ir lassen die Episoden dieses inneren Krieges — die 
Mission des Grafen Ottokar Czernin nach Bukarest (Ver
trauensmann des Thronfolgers), die Klagen des Thronfolgers 
vor dem deutschen Kaiser und die Verheimlichung der tatsäch
lichen Nummer der magyarischen Bevölkerung (2 anstatt 10 
Millionen) — beiseite, weil das aufgeschlossene Quellenmate
rial diese Einzelheiten genügend erhellt. W ir müssen nur hin
zufügen, daß nach seiner Ermordung ging die Verteidigung der 
Monarchie auf den greisen Herrscher über und so erklärte 
Graf Tisza in seiner Rede vom I Januar 1915 für „gemeinge
fährlichen Wahnsinnigen, der noch einmal zu den zentralisti
schen Bestrebungen zurückkehren wollte“. Darum bestreben 
sich diejenigen, die den langjährigen Kampf zwischen den öster
reichischen Zentralisten und den Dualisten kannten, den G ra
fen Tisza mit der Ermordung des Thronfolgers Franz Ferdi
nand zu beschuldigen. Damit verraten sie aber, daß sie nur 
«ine Ausflucht suchen und die Frage absolut nicht kennen.

Zwar hatten die Rumänen versucht die österreichischen 
Zentralisten im Interesse einer Vereinigung Siebenbürgens mit 
Rumänien zu organisieren, aber Tisza gelang es diese Bestre
hungen zu vereiteln. Rumänien mußte zu Rußland übergehen, 
wenn es Siebenbürgen erwerben wollte.60

60 T isza  w ar b ereit d ie  von W ien  em p foh len en  rum änischen  P a rte i
fü h rer  „sehr gern zu  em pfangen", aber b ezü g lich  Funder, den  zen tra lis t i-
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Mit der Aufrollung der polnischen Frage geriet die Mon
archie vor die schwierige Aufgabe ihr Gebiet zu vergrößern; 
durch die Aufteilung Kongress-Polens wurde aber das Gleich
gewicht in der Monarchie gestört und die ungarische Regie
rung auf das Verlangen Dalmatiens, Bosniens und der Herze
gowina gezwungen.* 61 Diese Ausdehnung der ungarischen Gren
zen hätte aber nur für die Kroaten einen Gewinn (Dalmatien), 
für die Magyaren aber eine neue Bürde (Bosnien und die H er
zegowina) bedeutet. Kroatien hätte sich durch Annexion aller 
kroatischen Länder wesentlich vergrößert, mit ungarischer 
Hilfe die Revision des kroatisch-ungarischen Ausgleiches von 
1868 verlangt und mit österreichischer Hilfe Ungarn auf die 
alte ungarisch-serbische Freundschaft zurückgeworfen. Darum 
bleibt es eine Frage ob Graf Tisza mit der Erwerbung Bosniens 
und der Herzegowina nicht die serbische Unterstützung kau
fen wollte.

Das eine steht fest: daß er, der mit schwerem Herzen in 
den Krieg zog, diesen Krieg vom Anfang an bei jeder Gelegen
heit zu beendigen strebte.62 Die letzte Gelegenheit für einen 
Friedensschluss war das Ableben des Kaisers und Königs Franz 
Joseph (21 November 1916), als der rumänische Feldzug mit 
der Eroberung von Bukarest beendet wurde (6 Dezember 1916).

sehen Freund des ermordeten Erzherzogs, bemerkte er: „ich könnte einen 
österreichischen Journalisten als Vermittler zwischen ungarischen Staats
bürgern und mir nicht annehmen“ (Graf Tisza an den Grafen Berchtold. 
Briefe. Ungarische Ausgabe. Bd. II. Budapest 1924. Pagg. 130—131. Deut
sche Ausgabe. Bd. I. Berlin 1928. Pag 77), In derselben Zeit verlangte 
Bratianu Siebenbürgen mit Hilfe Karls von Hohenzollern (Marghilomans 
Tagebücher. Bd. I. Bukarest 1927. Pagg. 261—62., Revue des deux mondes. 
Bd. XLIX. Paris 1929. Pag 819). Demarsch des deutschen Botschafters für 
Konzessionen in Siebenbürgen (Wien, 15 September 1914. Tiszas Briefe. 
Ungarische Ausgabe. Bd. II. Budapest 1922. Pag. 142., Deutsche Ausgabe. 
Bd. I. Berlin 1928. Pag. 80). Die am 22 September gegebenen Konzessio
nen (ibid. Bd. II. Pagg. 272—88) mitgeteilt vom deutschen Gesandten der 
rumänischen Regierung (Marghilomans Tagebücher, zum 26 September 
1914. Bd. I. Bukarest 1927. Pag. 283). Vereinbarung Bratianus mit Sasonow 
am 1 Oktober, während am 4 Oktober Marghiloman von den österreich
ungarischen und deutschen Gesandten die Autonomie von Siebenbürgen 
verlangt (Tagebücher. Bd. I. Bukarest 1927, Pag. 296). 4 Oktober 1914. 
Tschirschky an den Grafen Tisza (Briefe. Ungarische Ausgabe. Bd. II. 
Budapest 1924. Pagg. 190—98. Deutsche Ausgabe. Bd. I. Berlin 1928. Pagg. 
88—90). Mission Erzberger in 1915 (Ibid. Ungarische Ausgabe. Bd. III. 
Budapest 1926. Deutsche Ausgabe. Bd. I. Berlin 1928). Graf Tisza in 
Deutschland in 1915 (Ibid.).

61 Siehe Anhang I.
62 Siehe seinen Brief an Baron Buriän vom 30 August 1914 (Ibid. Bd. 

II. Budapest 1924. Pagg. 61—64., Bd I. Berlin 1928. Pagg. 50—54), vom 
27 April und vom 3 Mai 1915 (Ibid. Bd. 3. Budapest 1926. Pag. 260., Bd. 
I. Berlin 1928. Pag 189, sowie Pagg. 274 und 2 0 2 ), — Berlin, 17 Juni 
1915: „Friede. — Rascher Friede“ (Ibid. Pagg. 307 und 253). — Zwei 
Denkschriften an den König vom 2 Oktober und 4 Dezember 1915 (Ibid. 
Bd. IV. Budapest 1927. Pag. 296).
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Wenn Ungarn überhaupt ein Kriegsziel hatte, so hat es als sol
ches die Selbstverteidigung vor den Augen gehabt und dieses 
Ziel ist am Ende des Jahres 1916 erreicht worden. Kein feindli
cher Soldat stand auf ungarischem Boden; der so gefürchtete 
russisch-rumänisch-serbische Angriff brach zusammen; ungari
sche Soldaten standen auf russischen, rumänischen und serbi
schen Gebieten um die Garantien eines sicheren Friedens zu 
erzwingen.

Aber der Friedensangebot der Mittelmächte (Dezember 
1916) wurde zurückgewiesen (Januar 1917); der unbeschränkte 
Unterseebootkrieg gegen den Grafen Tisza beschlossen; Ame
rika gegen die Mittelmächte gewendet ohne daß man den Zu
sammenfall der russischen Macht ausgenützt hätte. Die Kräfte 
der Monarchie waren erschöpft; ihr W eiterleben hing nicht 
mehr von der Fortsetzung, sondern von der Beendigung des 
Krieges ab.

Selbst der neue Kaiser und König, Karl, bemerkte, daß 
sein Reich nur dann gerettet werden kann, wenn es ihm ge
lingt den deutschen Verbündeten zu einem raschen Frieden zu 
gewinnen. Nach dessen Vereitelung wendete sich Kaiser Karl 
an die französische Regierung, durch welche Italien von den 
geheimen Verhandlungen benachrichtigt wurde. So kam die 
Nachricht zur deutschen Regierung und die Monarchie wurde 
im Vertrage von Spaa unter deutsche Oberhoheit gestellt (12 
April 1918). Die Behauptung des Grafen Erdödy, daß die 
Deutschen Siebenbürgen für einen Sonderfrieden angeboten hät
ten, konnte nicht festgestellt werden.

Der neue Berater des Hofes, Graf Czernin, seit 22 Dezem
ber 1916 gemeinsamer Minister des Aeußern, wollte die Gele
genheit benützen um mit Entfernung des Grafen Tisza den 
alten Plan seines hohen Gönners, des Kronprinzen Franz F er
dinands zu verwircklichen. Erzherzog Joseph war nach Baden 
bestellt und der Kaiser sagte ihm die Hände ringend, daß Czer
nin Tisza durch den populären Erzherzog aus dem Sattel zu 
heben beabsichtigt.83 Czernin vereinbarte sich mit der radika
len Linke und mit den Sozialdemokraten und am 28 April 1917 
erschien ein königliches Patent, welches die Ausdehnung des 
ungarischen W ahlrechts verkündigte. Graf Tisza machte schritt
weise Platz; er hatte auch den Gedanken der W ahlrechtsre
form angenommen aber am 23 Mai wurde er entlassen. Nur 
nach dem Rücktritt des Grafen Czernin (15 April 1918) nahm 
das Zwischenspiel ein Ende und dankte die Minderheitsregie- 63

63 Januar 1917. Erzherzog Joseph: A háború, a milyennek én láttam 
(Der Krieg wie ich es gesehen habe). Bd. IV. Budapest 1930. Pagg. 286., 
318—19., 704—05., 727—28. Vgl. dazu Graf Polzer-Hoditz op. cit. Pagg. 
408—20.
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rung ab (Graf Moritz Esterházy, 1917— 18. Alexander We~ 
kerle), um einer Konzentration aller bürgerlichen Parteien ge
gen die Radikalen und die Sozialisten Platz zu machen.

Noch schlechtere Ausgang nahm die Politik des Grafen 
Czernin in Oesterreich, wo die Parlamentsregierung versagte 
und nur die Regierungsgeschäfte weiter fortgeführt wurden. 
Je tz t erst haben sich die Deutschen Oesterreichs entschlossen 
Schulter an Schulter mit den Magyaren die Monarchie mit a l
len Mitteln aufrechtzuerhalten und riefen den allgemeinen A n
griff der feindlichen Propaganda gegen die deutsch-ungarische 
Gemeinschaft aus, obwohl diese Gemeinschaft einen Anschluss 
an das Deutsche Reich ausschloss. Der Dualismus wurde durch 
den W irtschaftsvertrag vom 24 Februar 1917 wieder befestigt;'’4 
sein System wurde mit der Trennung der gemeinsamen Armee 
durch das Patent vom Januar 1918 nicht gelockert. Die Erfül
lung dieser alten ungarischen Forderung hatte viel tiefere W ur
zeln als für die im W irtschaftsverträge gemachten Konzessio
nen eine Kompensation zu sichern. Die ungarischen Grenzen 
lagen den feindlichen Invasionen gegenüber offen und die Be
völkerung verlangte die Verteidigung des Landes in die Hand 
ungarländischer Truppen zu übertragen, Die österreichische 
Regierung verlangte dafür die Pragmatisierung des wirtschaft
lichen Ausgleiches.* 65

Diese neue mitteleuropäische Interessengemeinschaft wurde 
durch die endlose Fortsetzung des Krieges auf den Schlacht
feldern aufgelöst.

Im letzten Moment wollte Kaiser Karl seinen zerfallenden 
österreichischen K aiserstaat durch eine Umbildung in einen 
Bundesstaat retten. Damit wurde der Ausgleich von 1867 auf
gelöst und das Habsburgerreich fiel auf die Pragmatische Sank
tion zurück, um auf dieser Basis eine neue Union der zwei 
Staaten bewerkstelligen zu können. Die Aufrechterhaltung die
ser Union und damit der Monarchie auf Grund eines neuen 
Dualismus wurde von ungarischer Seite nicht verweigert und 
damit fällt auch die Annahme weg, daß die Aufstellung eines 
ungarischen Kriegs- und Außenministeriums die Preisgebung 
der Pragmatischen Sanktion und der Union mit Oesterreich 
bedeutete.

Der Fehler lag nicht in der Umwandlung der Monarchie in 
eine foederative Großmacht auf Grund der Unabhängigkeit 
des ungarischen Staates, sondern in der Bestrebung diese Um
wandlung zu vereiteln, was durch Professor Masaryk mit Hilfe 
des amerikanischen Präsidenten Wilson herbeigeführt wurde. 
M asaryk war vom Oktober-Manifest Kaiser Karls in dem

84 A. Spitzmüller op. cit. Pag. 72.
65 Ibid. Pagg. 73—74.
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Maße bestürzt, daß er einen anderen Manifest — die Unabhän
gigkeitserklärung der Tschechen — mit dem Präsidenten W il
son annehmen ließ um die Konstituirung des tschechischen 
Staates unter den Habsburgern zu verhindern und einen sich 
von Rußland bis Serbien erstreckenden tschechischen Staat mit 
Ausschluss der nichttschechischen Bevölkerung des ganzen Ge
bietes herbeizuführen. Das hat er selbst erzählt und damit die 
Grenze zwischen der alten Monarchie und der mit russischer 
Hilfe geplanten und unter tschechischer Oberhoheit aufzurich
tenden Donaukonföderation gezogen. Der letzte gemeinsame 
Minister des Aeußern, Graf Julius Andrássy der Jüngere, ver
knüpfte seinen Namen mit der Annahme dieser Forderung als 
Basis für zukünftige Diskussionen, aber die Annahme sämtli
cher Forderungen des Präsidenten Wilson hat den Ereignissen 
schon keine Wendung mehr geben können.

Dieses war zum Verdienst den durch die feindliche P ro
paganda hervorgerufenen Revolutionen zuzuschreiben, die die 
militärische Besetzung und Aufteilung der Monarchie und die 
Unterjochung ihrer wehrlos dastehenden Völker erleichterte. 
Oesterreich verfiel auf seine Provinzen und Nationalitäten; 
das während des dualistischen Zeitalters vernachläßigte, mit 
offenen Grenzen dastehende Ungarn aber wurde nach der re 
gelmäßigen Beendigung eines Krieges, nach einem internationa
len, bindenden, regelmäßigen W affenstillstandsvertrag ange
griffen und seine wehrlose Bevölkerung mit militärischer Macht 
unter fremde Herrschaft gezwungen.

A n h a n g  I.
D okum ente zur u ngarisch en  P o litik  w ährend  d es D ualism us

1878—1915.

I. Die Ziele der ungarischen Politik in der Orientfrage.
Protokoll des ungarischen Ministerrates vom 25 März 1878.
I. Zufolge der Aufforderung des Herrn gemeinsamen Ministers des 

Aeußern, daß die ungarische Regierung ihre Meinung über die Art der 
Versicherung der volkswirtschaftlichen Interessen der Österreich-Ungarischen 
Monarchie bei den zu regelnden orientalischen Angelegenheiten ausspreche, 
hat der Ministerrat nach Erwägung derjenigen Angelegenheiten, welche die 
aus diesem Gesichtspunkte in Frage kommen können, folgenden Beschluß 
gefaßt:

a) bezüglich der Donau wäre es dahin zu streben, daß die Freiheit der 
Donauschiff art auch in der Zukunft in der gegenwärtigen W eise gesichert 
bleibe und daß der Österreich-Ungarischen Monarchie über die Bestim 
mung der aus dem Gesichtspunkte der Donauschiffart nötigen oder zu ver
anstaltenden Verfügungen ein entschiedener Einfluß gesichert werden solle;

b) bezüglich der Eisenbahnverbindungen sollen die Vereinbarungen 
aufrechterhalten werden, die in dieser Hinsicht mit der Türkei schon früher
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zustandegekommen sind; deswegen muß vor Allem auf den baldmöglich
sten Ausbau der Belgrad—Nisch Linie mit den Abzweigungen von Nisch—  
Konstantinopel und Nisch—Saloniki ein Gewicht gelegt werden,

c) bezüglich der Verfügungen wegen Versicherung des Handelsver
kehrs hält der Ministerrat den Gedanken, daß mit den noch nicht zustand
gekommenen Staaten eine Zollunion gemacht werden solle, nicht zweck
mäßig, sondern nach seiner Ansicht muß man dahin trachten, daß die
jenigen Vorteile, welche man auf dem Handelsgebiete seitens der Türkei 
genossen haben, sowohl im allgemeinen, wie bezüglich der Tabak- und 
Salzausfuhr, seitens den sich auf dem Gebiete des Türkischen Reiches be
findenden Provinzen auch in der Zukunft aufrechterhalten und womög
lich weiter zu entwickeln, resp. gesichert seien.“

(Bemerkung: Von Seiner Majestät zur Kenntis genommen und unter
zeichnet in Wien, am 14 April 1878. — Übersetzung des Herausgebers aus, 
dem ungarischen Originale).

II. Unterzeichnung des Haager Abkommens von 1899.
Protokoll der ungarischen Ministerrates vom 13 September 1899.
Die ungarische Regierung verlangt — auf Anfrage des gemeinsamen 

Ministers des Aeußern — Unterzeichnung des Haager Abkommens. — 
Von Seiner Majestät zur Kenntnis genommen und unterzeichnet in Wien, 
am 4 Oktober 1899,

III. Die ungarische Regierung und Graf Goluchowsky.
Protokoll des ungarischen Ministerrates vom 18 Oktober 1906.

,,15. Unterstützung des Ministers des Aeußern. — Der Herr Minister
präsident trägt vor, daß der Herr Minister des Aeußern, Graf Goluchowsky 
nach jener Opposition, der er in der ungarischen Delegation ausgesetzt 
war und nach jenen immer wiederkehrenden Angriffen, denen er von Seite 
der ungarischen Presse, sogar auch von der Seite der die Regierung unter
stützenden Presse ausgesetzt ist, — jenes Ansehen, das ihm als Minis
ter des Aeußern im Interesse einer erfolgreichen Wirksamkeit unbedingt 
notwendig sei, als beeinträchtigt erachtet, und demzufolge kann er die 
Führung der äußeren Angelegenheit weiterhin nur dann unternehmen, 
wenn er von Seite der ungarischen Regierung Garantie bekommt, daß er 
einer ähnlichen Opposition und Angriffen in der Delegation nicht aus
gesetzt wird, und wenn er auf die Unterstützung aller Mitglieder der 
ungarischen Regierung rechnen könnte, — und wenn es in einer Com
muniqué erklärt wird, daß die ungarische Regierung sich mit seiner 
Außenpolitik identifiziert und ihre volkommene Unterstützung verspricht.

Der Herr Ministerpräsident trug weiter vor, daß als er die Forde
rung des Herrn Ministers des Aeußern Seiner Majestät vorgelegt hat, 
geruhte Seine Majestät sich dahin zu äußern, daß das Fortgehen des 
Grafen Goluchowsky ihn unangenehm berühre, nicht nur deswegen, weil 
er sich mit einem neuen Ratgeber verkehren solle, sondern der Personen
wechsel auch für die Führung unserer Außenpolitik und für die Beziehun
gen zu den äußeren Mächten unvorteilhaft wäre, insofern die Sympathie, 
der er sich bei den äußeren Mächten und besonders bei unseren Verbün
deten freut, kaum zu ersetzen wäre. — Unter solchen Umständen hält 
er von seiner Seite nur wünschenswert, daß der Wunsch Goluchowski's 
erfüllt werden solle, und er hat den Ministerpräsidenten gewiesen, daß 
er die Sache mit dieser Betonung dem Ministerrate verlegen solle. — 

Der Ministerrat hätte von seiner Seite gern dem höchsten Wunsche 
Seiner Majestät entsprochen, denn von einigen wichtigen Einzelheiten ab
gesehen, hat er mit den Grundprinzipien der Außenpolitik des Ministers
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des Aeußern einverstanden, hält es aber für seine Pflicht mit voller Auf
richtigkeit zu erklären, daß er in unserer parlamentarischen Lage auch 
mit der Einsetzung seiner Autorität keine Hoffnung hätte, daß er von 
Seite der Delegation auch das kleinste Maß der notwendigsten Unter
stützung sichern könnte, weil die Stimmung der parlamentarischen Krei
sen gegen den Minister des Aeußern nicht nur auf einen vollkommenen 
Mangel des Vertrauens gegen seine Person, sondern auch auf in den Be
ratungen der Delegation von mehreren Seiten verkündeten objektiven 
Gründen zurückzuführen ist.”

(Bemerkung: Von Seiner Majestät zur Kenntis genommen und unter
zeichnet in Wien, am 16 November 1906. — Uebersetzung des Heraus
gebers aus dem ungarischen Originale).

IV. Die Frage von Dalmatien, Bosnien und der Herzegovina.

Protokoll des ungarischen Ministerrates vom 2 Oktober 1915.
„Die königlich ungarische Regierung kann sich der Ansicht nicht ver

schließen, daß sich eventuell die Trennung Congress-Polens vom russi
schen Reiche als ein natürliches Product dieses Krieges ergeben wird, 
in welchem Falle eine Angliederung desselben an die Monarchie trotz 
der damit verbundenen zahlreichen Komplikationen und Schwierigkeiten 
als die zweckmäßigste Lösung des Problems erscheint.

Sie muß jedoch betonen, daß dieses Ergebnis bei der jetzigen Kriegs
lage noch keineswegs mit Gewißheit angenommen werden kann, und die 
Möglichkeit, den Krieg mit Rußland auf Basis der Zurückerstattung des 
ganzen besetzten russischen Gebietes oder eines großen Teiles desselben 
zu beenden, gewahrt werden müsse.

Selbst bei der günstigsten Kriegslage darf nicht außer Acht gelassen 
werden, nicht nur, daß das Kriegsglück Schwankungen ausgesetzt ist, son
dern auch daß die Zeit einer Erschöpfung unserer Reserven an Menschen- 
malerial und den für den Krieg unbedingt notwendigen wirtschaftlichen 
Gütern in einem näheren Zeitpunkte eintreten müsse, als dies bei den 
Gegnern der Fall ist.

Wir müssen die ganze Reihe von militärischen Aufgaben, welche es 
uns ermöglichen würden, wenigstens einen Teil unserer Gegner zum Frie
den zu zwingen, in relativ kurzer Zeit lösen, oder uns mit einem bescheide
neren Ergebnis abfinden und Frieden schließen, bevor das Erschöpfungs
moment eintritt oder dessen Herannahen vom Feinde bemerkt wird.

Es wäre also mit der größten Vorsicht alles zu vermeiden, was als 
eine dem polnischen Volke gemachte bindende Zusage gelten und die 
Monarchie in die Zwangslage versetzen würde, den Krieg um Polens wil
len mit Gefährdung der eigenen Lebensinteressen weiterzuführen oder 
beim Abschluß eines Polen zurückerstattenden Friedens schwere Einbuße 
am Prestige zu erleiden und bittere Enttäuschung und Entfremdung beim 
ganzen polnischen Volke hervorzurufen.

Die Frage wäre daher mit der größten Vorsicht zu behandeln, so
lange die militärische Situation nicht in einer Weise herangereift ist, 
welche zur sicheren Hoffnung auf die Erwerbung Polens berechtigt.

Freilich steht diese notwendige Rücksicht auf eventuelle spätere Wen
dungen der militärischen und diplomatischen Lage einer Vorbereitung der 
Frage sowohl im Schooße der verantwortlichen Organe in der Monarchie, 
wie auch mit dem deutschen Verbündeten keinesfalls im Wege. Im Gegen
teil, scheint es ratsam dieser Eventualität gegenüber schon jetzt Stellung 
zu nehmen.

Die ungarische Regierung erklärt der Angliederung des nicht von 
Deutschland zu annektirenden Teiles Russisch-Polens an die Monarchie im 
Prinzipe unter folgenden Bedingungen zuzustimmen:



432

1 . Diese Angliederung kann der dualistischen Structur der Monarchie 
und der paritätischen Stellung Ungarns keineswegs Einbuße tun. Nicht 
nur das historische Recht Ungarns, sondern die Lebensinteresse der Mon
archie als Großmacht, fordern gebieterisch, daß der neu angegliederte 
Teil der Monarchie nicht als drittes Staatswesen mit derselben selbst
ständigen staatsrechtlichen Stellung und mit den gleichen Befugnissen 
bezüglich der gemeinsamen Angelegenheiten, wie die jetzigen zwei Staa
ten der Monarchie, in dieselbe eingefügt werde, sondern in ein unmittel
bares Verhältniß zum österreichischen Kaiserstaate gelange und sowohl 
hiedurch, wie durch die Aufrechterhaltung der paritätischen Stellung 
Ungarns der ausschlaggebende Einfluß solcher Elemente auf das Heer
wesen und die äußere Politik gesichert werde, welche sich für alle Zeiten, 
auf Leben und Tod mit der Dynastie und der Großmachtsstellung der 
Monarchie verwachsen fühlen.

Es müsste freilich das aus dem ganzen Galizien oder einem großen 
Teile desselben und den neu angeworbenen polnischen Gebieten zu bil
dende Königreich Polen mit einer möglichst weitgehenden Autonomie be
traut werden. Eine Frage, welche in erster Reihe in die Kompetenz der 
k, k. österreichischen staatlichen Organe fällt, in ihren, die Grundlage 
der Monarchie berührenden Grundzügen jedoch auch die Verantwortung 
der kön. ungarischen Regierung tangirt.

Mit Rücksicht darauf, daß es sich um eine, in erster Reihe öster
reichischen Frage handelt, will die kön. ungarische Regierung der Stel
lungnahme der k. k. österreichischen Regierung nicht vorgreifen, glaubt 
jedoch in Einverständniß mit derselben in der Auffassung zu sein, daß 
diese Autonomie sowohl aus dem Standpunkte einer Zufriedenstellung der 
Polen, sowie auch mit Rücksicht auf die Stellung der Deutschen Öster
reichs eine möglichst weitgehende sein sollte, damit diese Letzteren in 
Bezug auf wichtige und die ethischen Standpunkte in erster Reihe be
rührende Zweige des Staatslebens in ein wesentlich besseres Kraftver- 
hältniß mit den slavischen Elementen treten können, als es jetzt der 
Fall ist,

2 . In Anbetracht des großen Zuwachses, welches Oesterreich durch die 
Angliederung Polens erhält, wäre die Frage Bosniens und der Herzeg
owina auf Basis der historischen Rechte Ungarns zu regeln und es wären 
diese Länder an die ungarische heilige Krone anzugliedern.

Ebenso wäre ein schmales Territorium an der Meeresküste westlich 
von Fiume an Ungarn abzutreten, um die Entwicklung der genannten 
Hafenstadt zu ermöglichen.

Schließlich wäre es Ungarn anheimzustellen das Königreich Dalmatien 
an die ungarische heilige Krone anzugliedern. Die kön. ungarische Regie
rung bittet die diesbezügliche Einwilligung der k. k, österrechischen Regie
rung und würde sich vorbeihalten, diese Frage noch einem näheren Studi
um zu unterziehen und sich diesbezüglich während der Kriegsdauer end- 
giltig zu äußern . . . “

(Bemerkung: Von Seiner Majestät nicht unterzeichnet, — Deutsches 
Original).
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V e g y e s e k  — D ivers

T elek i L ászló grófi párizsi k ü ld etése  Í848>ban

A Pragmatica Sanctio megállapította a Habsburg-monarchia két 
államának egységét — jobban mondva együvétartozását — és a közös 
védelem kötelezettségét- Bár a szerződés végrehajtásának százhuszonöt 
éves gyakorlata szerint emez egység és közös védelem eszközei a közös 
külpolitika és közös diplomáciai képviseletek, továbbá a közös hadsereg 
és a közös védelemre szükséges pénz közös kezelése — Bécsben közpon
tosítva — voltak, az 1847/48. évi magyar törvényhozók a Pragmatica 
Sanctioban hangoztatott „védelmi hadsereg egységes működését" eléggé 
biztosítottnak találták az osztrák és külön magyar hadsereg legfelsőbb 
vezetésének egységében. így a király által szentesített 1848 évi III. t.-c. 
világosan intézkedik egy magyar hadseregről és egy magyar honvédelmi 
minisztériumról s a Batthyány-kormány elérte, hogy a király a kifejezet
ten magyar hadügyminiszterré kinevezett Mészáros Lázár önálló hatás
köre alá helyezte az addigi császári hadseregnek Magyarországon állomá
sozó összes csapatait. Önálló magyar külügyminisztériumról azonban és 
önálló magyar külképviseletekről nincsen szó e törvénycikkben, Csak arról 
rendelkezik, hogy a király személye mellett állandóan egy magyar mi
niszter legyen, ki mindama ügyekben, „melyek a hazát az örökös tarto
mányokkal közösen érdeklik, befolyjon és azokban képviselje az orszá
got". A magyar törvényhozók nyilvánvalóan a Pragmatica Sanctioból 
folyó közös és együttes védelmi kötelezettség alapján a monarchia védel
mének hathatós eszközét a monarchia országait együttesen érdeklő kül- 
ügyek olyan közös vezetésében látták, hogy a birodalom a külföld irányá
ban továbbra is mint egységes hatalom képviseltessék, de a közös külügy
miniszter a Bécsben székelő és Pestről irányított magyar miniszter állás- 
foglalásával mindenkor számolni tartozik.

A valóságban az új alkotmányos osztrák kormány — mely csak az 
osztrák Reichsratnak volt felelős — az addigi közös külügyi hivatalt és 
közös diplomáciai képviseleteket önkényesen a saját osztrák külügyi szol
gálata részére foglalta le, mely természetesen vajmi keveset törődött a 
bécsi magyar miniszternek törvénybiztosította befolyásával. Oly külügy
minisztérium híján, mely esetleg az uralkodóház minisztériuma is és nem 
egyoldalúan csak az osztrák Reichsratnak felelős kormányszerv, a bécsi 
magyar minisztérium voltaképen csak az lett, ami 1867 után a király 
személye körüli minisztérium volt. Mint a magyar kormánynak az udvar
ral és az osztrák minisztériummal összekötő szerve magyar részről úgy
szólván csak az egyéb — addig — közös kormányszervek kettéosztásának, 
illetve likvidálásának nehéz munkáját végezte. Míg az addig közös kül
ügyi képviseletek a valóságban egy csapásra az új osztrák állam képvise
leteivé változtak át és így az 1848 márciusa után létrejött új osztrák ál
lamot mindenütt minden további nélkül elismerték, a Batthyány-kormány- 
nak a kényszerhelyzet következtében kiküldött ülőn diplomáciai megbí
zottai csak annyiban találtak hivatalos elismerésre, amennyiben küldeté
sükhöz a bécsi kormány is hozzájárult. így Pázmándy Dénes és Szalay
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László frankfurti küldetése ügyében Pestről Hg. Esterházy Pál, a király 
személye körüli miniszter útján az osztrák minisztériumhoz fordultak 
hogy adja hozzá beleegyezését. A Pillersdorf-kormány meg is adta, mert 
az István nádor által is aláírt megbízó levelüknek nem volt osztrákelle
nes éle és különben is a megbízottak nem mint Magyarország követei, ha
nem csak mint a magyar országgyűlés ad hoc küldöttei szerepeltek.

A bécsi kormány hozzájárulásának kérésétől Pesten mihamar eltekin
teni kényszerültek. A magyar kormányférfiak tudták, hogy az európai 
alkotmányos mozgalmakkal szemben I. Miklós orosz cár telerakta Len
gyelországot katonasággal. Prágában az oroszok oltalmának reményében 
az osztrák szlávok kimondták egyesülésüket, viszont a havasalföldi alkot
mányos törekvések letörésére a bécsi kongresszuson biztosított orosz pro
tektorátus alapjában az orosz csapatok már az alsó-dunai fejedelemségekbe 
vonultak. Az oroszok részéről mindjobban nőtt a magyarországi nemzeti
ségek ellenforradalma megsegítésének veszedelme, másrészt az osztrák 
kormány mindinkább akadékoskodott az önálló magyar had- és pénzügy
minisztérium kiépítésének ügyében. így a magyar kormányférfiak az utób
biban is mindinkább ellenséget kezdtek látni s az osztrák-magyar szakí
tás és összeütközés eshetőségének gondolata mindjobban tért nyert szá
mításaikban. Az önálló magyar külpolitika érvényesítésének halaszthatat
lan szüksége állott be. A magyar szempontból kívánatos gyors külügyi in
tézkedések foganatosítása végett már nem fordulhattak az idővel magyar 
külügyminisztériumnak elnevezett bécsi magyar minisztérium útján az 
osztrák kormány hozzájárulása végett a császárvárosba, hanem Szemere 
Bertalan belügyminiszter és főleg Kossuth Lajos pénzügyminiszter de 
facto magukhoz ragadták a magyar külügyek intézését és Batthyány mi
niszterelnökkel egyetértve vagy önhatalmúlag nemcsak olyan utasítások
kal látták el utólag a frankfurti küldötteket, amelyeknek már oszcrákelle- 
nes élük volt, hanem az osztrák kormánnyal nem törődve más diplomáciai 
megbízottakat is küldtek a külföldre, hogy a magyarságot nemcsak az 
Oroszország, hanem Ausztria részéről is fenyegető veszedelemmel szem
ben támaszt keressenek és egyúttal a magyar kormány nemzetközi elismer
tetését is szorgalmazzák. így Pesten a beállott kényszerhelyzetben ön
álló külügyi adminisztráció is létesült.1

A Magyarországot fenyegető kettős veszedelemmel szemben a magyar 
hormánvférfiak egyideig bíztak az osztrák uralom ellen fellázadt lombar
diai és veneziai olaszok győzelmében és az egységessé váló német nemzet
tel kötendő szövetségben. A képviselőház elnökévé választott Pázmándy 
Dénes hazatérése után Szalay tovább tárgyalt a Frankfurtban székelő né
met központi kormánnyal, de megbeszélései szeptember végén megsza
kadtak, Radetzky legyőzte az olaszokat, Windischgrätz leverte a prágai 
és bécsi forradalmat s Ausztria szláv nemzetiségei meghódoltak Becsnek. 
A hatalmában megerősödött osztrák kormány a monarchia külügyei inté
zésének jogát kizárólag a császári minisztérium részére igényelte és tilta
kozott Magyaroszág külön diplomáciai képviseltetése ellen. Kérésére V. Fer- 
dinánd hatálytalanította Szalay kiküldetését, mire a frankfurti hivatalos 
körökben felülkerekedett osztrákbarát irány férfiai nem voltak többé haj
landók vele hivatalosan érintkezni. Németországban már nem a forradalmi 
érzelmű nemzetgyűlés tagjai, hanem a fejedelmek és kormányaik voltak a 
helyzet urai, kik a fejedelmi előjogok érdekében a győzelmes osztrák császár 
mögé sorakoztak.

Az olaszok veresége és a frankfurti kudarc után Kossuth és befolyása 
alatt a magyar kormány olyan nemzetnél keresett összeköttetést, amely

1 Berzeviczy A.: Az abszolutizmus kora Magyarországon, I. 25—29. 1. 
és Horváth J.: Magyar Diplomácia, 25—29. 1.
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tői már eleve nemcsak rokonszenvet, hanem adott esetben tettleges támo
gatást is remélt, Amint a bécsi udvar visszavonatta az István nádorra ru
házott felségjogokat és határozottan a bécsi — magát részben közösnek 
tartó — kormány számára követelte Magyarország had- és pénzügyeinek 
vezetését, a magyar kormányférfiak elhatározták, hogy az addiginál eré
lyesebb külpolitikai akciót kezdenek és külpolitikájuk súlypontját Pá
rizsba helyezik.

A Bourbonok hagyományos Habsburgellenes politikája és I. Napo
leon császárnak a magyar nemzetet Ausztriától elszakadásra buzdító prokla- 
mációja után Franciaország a magyar függetlenségi politika természetes 
oltalmazójának tűnt. És vájjon a nagy forradalom Franciaországa nem az 
általános szabadság tribun ja, melynek a hasonló szabadságra törekvő né
peket testvériesen támogatnia kell? Nem hangoztatta-e a februári forra
dalom utáni első francia kormány külügyminisztere, Alphonse de Lamar
tine is az európai állami kancelláriákhoz március 5-én intézett körleve
lében, hogy ,,a francia köztársaság nem lázit ja szomszédait gyújtó propa
ganda útján, de ha a Gondviselés végzése szerint egyik-másik elnyomott 
nemzetiség felszabadulásának órája ütött, jogosnak tartaná, hogy fegyve
resen is védelmezze az ilyen törvényes mozgalmakat".’ Nem indítványoz
ták-e május 16-án a francia nemzetgyűlésen, hogy francia hadsereget küld
jenek Lengyelország felszabadítására? Nem hozott-e a francia nemzetgyű
lés május 24-én olyan határozatot, mely szerint óhajtja a Németországgal 
való testvéri szövetséget, Lengyelország függetlenségének helyreállítását és 
Itáliának a szolgaságtól való megváltását? 2 3 Franciaország a februári for
radalom után is nagyhatalom maradt és így megengedhette magának egy 
szabadságra törekvő nemzet kormányának elismerését, támogatását.

Kormányférfiaink annál nagyobb reménységgel tekintettek Párizs felé, 
mert meg voltak róla győződve, hogy a francia kormány, a francia sajtó 
és a francia nép máris érdeklődik a magyar nemzet iránt. Amint a febru
ári forradalom uralomra juttatta Lamartine köztársasági kormányát, a Pá
rizsban élő külföldiek népes küldöttségek útján biztosították a francia köz
társasággal való szolidaritásukról. Az akkor ott időző Hugó Károly és 
Dobsa Lajos írók vezetése alatt háromszáz magyar is — legnagyobbrészt 
odavándorolt ipari munkások — a Place Vendôme-on lévő Café de Dane- 
marck-ból — a magyarok szokott gyülekező helyéről — elindulva magyar 
és francia zászlók alatt a városházára vonult, ahol Lamartine, a kormány 
feje és külügyminisztere, az összes többi minisztertől környezetten fo
gadta őket s Hugó Károly üdvözlő beszédére így válaszolt:

„Ha önök nekünk jókívánságaikat hozzák ama szabadsághoz, amely 
hazánkban új, mi önöknek tiszteletünket nyilvánítjuk ama régi szabadság 
iránt, melyet bölcsen és dicsőségesen fenntartottak hazájukban. E testvéri
sége a két szabadságnak és két népnek még növekedik a rokonszenvvel, 
melyet önök irányunkban tanúsítottak. Ha visszatérnek szép hazájukba, 
mondják meg honfitársaiknak, hogy annyi barátot számlálnak Franciaor
szágban, ahány francia polgár van."

A romantikus költő szavai után a magyar küldöttség végigvonult a 
nagy Boulevard-on és zászlóval tisztelgett a Bastille-téren lévő júliusi 
oszlop előtt és a St-Denis kapunál. A köréje sereglett párizsi nép a Mar- 
seillaise-t énekelte, éltette Magyarországot és a francia köztársaságot, 
majd visszakísérte a magyarokat a Place Vendôme-ra. A francia és ma
gyar sajtónak minderre vonatkozó híradásaiból azt következtették itthon, 
hogy a francia kormány, a francia sajtó és a francia nép tudomást vett 
a magyar nemzetről, rokonszenvezik vele és figyel rá.4

2 Débidour A.: Hist. dipl. de 1‘Europe, I./2 k. 5. 1.
3 Compte rendu des séances de l'Assemblée nationale Constituante, 

I. 388—396. és 414—415. 1.
4 Hugó K.: A magyar követség a francia köztársaság kormánya előtt. 

(Pesti Divatlap, 1848. IV. 1 . ) ,  Dobsa L . :  A februári forradalom, 51—53. 1.
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Mikor Pesten mindjobban aggódtak, hogy az osztrák szlávoknak Prá
gában kimondott egyesülése után Ausztria javarésze előbb-utóbb szláv 
állam és Oroszország vazallusa lesz, Szemere és Kossuth május 24-én ön
hatalmúlag olyan megbízó levelet küldtek a Frankfurtban működő Szalay- 
nak, melyben Magyarország létének biztosítására a Franciaországgal és 
Angliával kötendő szövetség ügyét is lelkére kötötték. Szalay június kö
zepe körül járt is Párizsban, de a polgárság és munkásság közt akkori
ban ott utcai harcok folytak. Alig tudott érintkezni valakivel és ered
mény nélkül visszatért Frankfurtba. Onnan azt írta Pestre, hogy nagyon 
ajánlatos volna egy külön diplomáciai megbízott küldetése a francia fő
városba. Alexandru Golescu román követ fellépésére Bastide francia kül
ügyminiszter felvilágosításokat kért a magyarországi és erdélyi románok 
helyzetéről.

A magyar miniszterek meghányták-vetették az ügyet, melyet az oszt
rák-magyar viszony kiélesedése után Batthyány miniszterelnök maga vett 
kezébe. De Gérando Ágoston francia író útján — aki Gr. Teleki Emmát 
bírta feleségül, — azt a kérdést intézte Bastide francia külügyminiszter
hez, vájjon — Gr. Teleki László személyében — szívesen fogadnának-e 
egy magyar követet és vájjon Franciaország viszonozná-e egy magyar dip
lomáciai megbízottnak Párizsba küldését. Az udvarias Bastide De Gérando 
útján szívélyesen bíztatta a magyar miniszterelnököt, hogy valósítsa meg 
eszméjét.5

A kiélesedett helyzetben Batthyány nemcsak arra gondolt, hogy a 
kormány párizsi megbízottja a magyar-román üggyel kapcsolatban tájé
koztassa a francia kormányférfiakat a magyar kormány törvényes céljai
ról és intézkedéseiről, hanem az osztrák és magyar kormány közti komoly 
összeköttetés lehetőségeivel is számolt s nagyon kívánatosnak tartotta, hogy 
ebben az esetben Párizsban egy magyar megbízott a magyar nemzet részére 
biztosítsa a francia kormány rokonszenvét és segítségét. E küldetésre 
Gr. Teleki László országgyűlési képviselőt ajánlotta, kiben az erre szüksé
ges képességek csakugyan megvoltak. Mellékesen — mint később beval
lotta — az a szándéka is vezérelte, hogy ilymódon a radikálisokhoz hú
zódó ellenzéki és a belső politikában szerinte nem helyes úton haladó ba
rátját eltávolítsa addigi működési teréről.

Megbízható tanuk — Kuthy Lajos, Gr. Batthyány Lajos titkára, Stul- 
ler Ferenc, pénzügyminisztériumi elnökségi, majd kormányelnökségi tit
kár, továbbá Irinyi József országgyűlési képviselő és Teleki hazatért kö- 
vetségi tanácsosa a Teleki ellen Világos után megindított osztrák hadbíró
sági eljárás alkalmával azt vallották, hogy megbízó levelét Teleki maga 
fogalmazta meg Kossuth hivatali helyiségében. Benne a magyar kormány 
felhatalmazta, hogy mint képviselője és megbízottja a francia köztársaság 
kormányával Magyarország érdekében tárgyaljon. A fogalmazványt Stuller 
letisztázta, majd Kossuth parancsára széttépte. Külön írásbeli instrukciót 
a jelek szerint nem csatoltak a megbízó levélhez.

Élénk megbeszélés tárgyát képezhette, hogy ki írja alá a megbízó le
velet. A tekintélyesebb fellépés szempontjából előnyös lett volna István 
nádor aláírása, de tőle már megvonták a királyi felségjogok gyakorlását. 
A magyar és osztrák kormány között beállott ellenséges viszony miatt azt 
is bizonyosra vették, hogy a főherceg vagy épen a király részéről a külde
téshez való hozzájárulás semminemű formájára sem számíthatnak. Ugyan
ebből az okból az új Ausztria részére lefoglalt régi bécsi külügyminiszté
rium beleegyezését sem kérték. Másrészt az akkori Franciaországban nem 
volt formális államfő, hanem csak ideiglenes kormány, melynek Cavaignac 
tábornok állott az élén és külügyminisztere Jules Bastide volt. A magyar 
külügyminiszterként szerepelt Hg. Esterházy Pál lemondani készült hiva

5 A Teleki részére kiállított megbízó levél és Telekinek 1848 október 
6 -án küldött jelentése.
Háborús Felelősség 3
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taláról s így elégnek tartották, hogy Gr. Batthyány Lajos miniszterelnök 
egyedül írja alá a megbízó levelet.6

A Teleki részére kiállított megbízó levél bizonyára az a Telekit be
mutató és küldetését bejelentő irat, mely megvan a francia külügyminisz
térium levéltárában és magyar fordításban így szól:

„Külügyminiszter úr! De Gérando úr nevemben azt a kér
dést intézte önhöz, vájjon szívesen fogadnának-e Párizsban egy 
magyar követet (envoyé) és vájjon Magyarország számíthatna-e 
Franciaország részéről hasonló intézkedésre. Az általa hozott vá
lasz arra bír engem, hogy legott megvalósítsam azt a tervemet, 
hogy Gr. Teleki Lászlót küldj em önökhöz kormányunk nevében.

Gr. Teleki László, magyar nemzetgyűlési képviselő, a magyar 
kormány teljes bizalmát bírja, Ő majd felvilágosítja önt Magyar- 
ország újabb fejlődéséről, Európában tanúsított magatartásáról és 
arról a szerepéről, melyet a civilizáció érdekében vinni hivatva 
van. A februári forradalom közvetlen hatása alatt Európa több 
részében fontos események mentek végbe, melyek néhány államá
nak helyzetét annyira megváltoztatták, hogy részben pusztulásra 
vannak szánva, részben újjászületésre vannak rendelve.

Meg vagyok önről győződve, hogy előrelátásával tisztában 
van azzal, hogy Magyarország azt a helyet készül elfoglalni Euró
pában, mely egy tizennégy millió lélekből álló és a modern esz
méket haladék nélkül magáévá tett nemzetet megillet.

Pest, 1848 augusztus 29.
Kiváló tisztelettel 

Gróf Batthyány Lajos, 
miniszterelnök. " 7

Noha Teleki nem a nemzetközi szokásoknak megfelelő módon — az 
államfő által — küldött követként, hanem csak mint a kormány meghatal
mazott képviselője készült útjára, azt remélte, hogy majd a hely színén 
kivívja kellő diplomáciai pozícióját és hivatalos elismertetését. Kiváló szel
lemi képességei és ritka nagy műveltsége szinte predesztinálták a reáruhá
zott feladatra. Természetében valami franciás is volt, s így jobban élhette 
magát be a párizsi társaságba, mint bárki más honfitársai közül. Franciául 
is úgy beszélt, hogy senki sem vette észre idegen voltát. Arisztokratikus 
formái és liberális politikai elvei csak kedveltté tehették az akkor ural
kodó francia társadalmi rétegekben.8 Viszont úri büszkesége, szenvedélyes 
természete és nagy érzékenysége kevéssé alkalmassá tették arra, hogy egy 
küszködő, magára hagyott és Párizsban alig ismert nemzet képviselője testi 
és lelki alkatának sérülése nélkül végezze nehéz megbízatását.

Az utóbbiról természetesen nem tudva augusztus 31-én örömmel és re
ménységgel indult Párizsba. A titkáraként melléje adott Szarvady Frigyes, 
a Preßburger Zeitung volt szerkesztője és a párizsi Constitutional levele
zője kísérte útjában. Bécsben néhány napra meállt, hogy egyetmást elin-

6 A Teleki megbízó levelére vonatkozó adatokat magukban foglalják 
a bécsi Kriegsarchivból a M. Hadtört. L.-ba szállított Teleki László-féle 
iratok közti votum informativum és Telekinek említett 1848 okt. 6 -i jelen
tése, (1851: 10/63), továbbá ugyanott a magyar forradalom külügyi poli
tikájáról az osztrák katonai rendőrség által készített és a Kossuth elleni 
vádirathoz csatolt nagy referátum és a Batthyány Lajos-féle akták közti 
votum informativum.

7 Teleki megbízó azaz bemutató levelének eredetije megvan a francia 
külügyminisztérium levéltárában. (Corresp. dipl. d'Autriche, 436. k. 143— 
144. 1.)

8 Pulszky F.: Életem és korom, II. 255. 1.
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iézzen, de főleg, hogy az ugyanakkor ott időző Batthyány Lajossal és Deák 
Ferenccel értekezzék.

A miniszterelnök és az igazságügyminiszter a kormány megbízásából 
még egy kísérletet tettek a császárvárosban, hogy a független magyar kor
mány létét teljes összetételében biztosítsák és hogy a nemzetiségi ellenfor
radalmak leveréséhez az ottani illetékes körök őszinte közreműködését el
nyerjék. Elsősorban a királyt óhajtották megkérni, hogy szentesítse a pesti 
országgyűlésen hozott és a honvédség felállítására vonatkozó törvényeket, 
továbbá hogy a magyar kormány iránti engedelmességre intse a magyaror
szági katonai parancsnokokat, végre hogy a magyar kormány óhajára báni 
méltóságától megfosztott, de katonai rangjában meghagyott horvát pártütőt, 
Jellachichot, tiltsa el Magyarország megtámadásától. Napokon át tartózkod
tak Bécsben, de nem juthattak az uralkodó elé. Csupán az új osztrák Dobl- 
hoff-kormány tagjaival értekeztek, kik előtt Deák Ferenc mint a magyar 
kormány álláspontjának képviselője a már életbe léptetett puszta dinasztiái 
unió fenntartása mellett nyilatkozott, bár bizonyos feltételek mellett a kül
ügyminisztérium közösségét és az osztrák államadósságok egy részének ter
hét is vállalni hajlandó volt.

A magyar kormányférfiak mihamar belátták, hogy az irigy és félté
keny osztrákok, — kiket voltaképen csak a magyar nemzeti és liberális 
mozgalom juttatott alkotmányos kormányhoz, — nem megegyezésre törek
szenek, hanem az udvar biztatására a magyar kormánytól feltétlen 
meghódolást kívánnak. Br. Wessenberg külügyminiszter emlékiratba foglalta 
az osztrák kormány álláspontjait. Kifejtette benne, hogy a Pragmatica 
Sanctio megalkotása óta Ausztria és Magyarország mindig közösen viselték 
háborúikat és hogy most a Németországgal való közvetlen diplomáciai ösz- 
szeköttetésük útján a király személye körüli minisztériumot önálló magyar 
külügyminisztériummá óhajtják átalakítani a magyarok. Magyarország ön
álló külügyi, hadügyi és pénzügyi kormányzata ellenkezik a Pragmatica 
Sanctioval, sérti a monarchia érdekét és addigi egységét s így az ural
kodónak nem is állott jogában, hogy az erre vonatkozó magyar törvényeket 
szentesítse. Ezek érvénytelenek és Magyarország csak akkor várhatja a 
bécsi udvari és hivatalos köröknek az ottani megzavart közrend helyreállí
tására irányuló közreműködését, ha országgyűlése az emlékirat tartalmának 
megfelelően megváltoztatja az 1848. évi III. törvénycikket és így a közös 
birodalmi kormány visszaállításához hozzájárul. Ezt az emlékiratot az ud
var befolyásának engedő király mellékelte ahhoz a leiratához, melyet 
augusztus 31-én István nádorhoz intézett Pestre és melyben — mintha 
Batthyány és Deák nem is lettek volna Bécsben — arra szólította fel a 
nádort, hogy az osztrák kormánnyal való tárgyalás végett küldjön oda 
néhány magyar minisztert. A tárgyalás alapjául már eleve az általa is he
lyeselt emlékiratot jelölte meg.

Minderről a Bécsben időző két magyar miniszter nem a király, hanem 
Br. Doblhoff és Wessenberg osztrák miniszterek útján értesült. Látták, hogy 
nemzeti önállóságunk és alkotmányos szabadságunk leglényegesebb részé
nek feláldozását követelik a békesség föltételeként.8 Látták azt is, hogy az 
udvar semmi jelét sem adja, hogy Jellachichot eltiltsa Magyarország ellen 
tervbe vett támadásától, sőt a jelek szerint bíztatására és az osztrák kor
mány támogatásával a Dráván mihamar való átkelésre készül. E nehéz hely
zetben Batthyány és Deák tanácskoztak a szintén Bécsbe érkezett és onnan 
Párizsba tovább utazni készülő Telekivel. Megállapodásuk szerint Batthyány 
fölkereste a bécsi francia követség ügyvivőjét, Edmond de Lacourt, hogy a 
francia köztársaság kormányát a magyar ügy támogatására bírja és egy
úttal Teleki küldetésének céljáról sajátmaga is tájékoztassa.

De Lacour — szeptember 4-én küldött — jelentése szerint Batthyány 9

9 Deák F. Tarányi Ferenchez 1848 szept. 2 2 , (Közli Kónyi M.: Deák 
Fér. beszédei, II, 320—21. 1.)
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kifejezte előtte azt az aggodalmát, hogy a nemzetiségek fegyveres mozgal
mai akkora mérvet öltöttek, hogy veszélyeztetik a magyarság létét. Vádolta 
az osztrák kormányt, hogy maga idézte föl és mindennemű titkos úton-mó- 
don támogatja harcaikat. Magyarország pártjait és népeit mindjobban egy
más ellen uszítja, hogy ilymódon elnyomja a magyarságot, melynek függet
lenségre irányuló és ellenzéki szelleme mindig akadálya volt az osztrák 
politikának. Ezzel egyúttal megsemmisíteni törekszik az áprilisi törvények
ben adott engedményeket, hogy megállítsa azt a politikai fejlődést és a 
nemzeti szellemnek azt a haladását, mely természetes következménye az új 
közszabadságoknak.

Ennek előrebocsátása után a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a ki
rály hozzájárult ahhoz, hogy az osztrák minisztériumtól teljesen független 
magyar minisztérium alakuljon és így két koronájának e szétválasztása tör
vényes úton ment végbe. Ezzel kapcsolatban azt kérdezte a francia ügy
vivőtől, „vájjon a francia köztársaság kormánya nem tekinti ezt az európai 
politikai kombinációkban jelentős eseménynek és vájjon nem volna-e haj
landó támogatni Magyarországot függetlenségének biztosítása végett folyta
tott küzdelmében, továbbá vájjon nem találná-e helyén valónak, hogy 
Magyarországnak, mint független államnak létét elismerje és hogy függet
lenségének oltalmazása végett meggyőzés vagy más hivatalos fellépés út
ján az osztrák kormánynál eljárjon“.

A francia ügyvivő azt válaszolta, hogy a francia kormány bizonyára 
élénk rokonszenvvel kíséri Magyarország ama törekvéseit, melyekkel poli
tikai intézményeit javítani és fejleszteni törekszik, de neki nem áll mód
jában, hogy ez ügyben a francia köztársaság nevében és hivatalos úton az 
osztrák kormánynál valamit mondjon vagy tegyen. A Franciaország és 
Magyarország közti politikai érintkezés meghatározása és létesítése a fran
cia kormány feladata. Nézete szerint ez az európai közjogi kérdés eléggé 
nehéz, mert sem Magyarország, sem Ausztria nem adta tudtul egy európai 
kormánynak sem, hogy a két korona szétvált és hogy milyen feltételek mel
lett történt ez a szétválás. Magyarország mindeddig nem tett semmit, hogy 
valamely kormánnyal elismertesse függetlenségét. Előbb is bizonytalan volt 
ama politikai kötelékek természete és terjedelme, melyek Magyarországot 
összekötötték az osztrák monarchiával és e bizonytalanság továbbra is fenn
áll. Épp Magyarország feladata volna, hogy politikai helyzetének megvilágí
tásával lehetővé tegye a kormányoknak, hogy a nemzetközi érintkezés föl
vétele tárgyában az ügy teljes ismeretével foglalhassanak állást.

Batthyány mindezt helyeselte, majd megjegyezte, hogy a független Ma
gyarország nemzetközi elismertetésének kérdése implicite már eldőlt azzal, 
hogy Németországnak Frankfurtban székelő központi kormánya, — melynek 
élén egy osztrák főherceg (János) áll, — diplomáciai jellegében elismerte 
és fogadta az odaküldött magyar követet. Egyúttal azt is közölte a francia 
ügyvivővel, hogy a magyar kormány Gr. Teleki László országgyűlési kép
viselőt bízta meg, hogy barátságos köteléket létesítsen Magyarország és a 
francia köztársaság között.

E beszélgetés leírása után De Lacour a maga részéről bemutatta Tele
kit a francia külügyminiszternek. Azt írta róla, hogy mint a radikális (le 
plus avancé) párt feje a képviselőházban előkelő helyet foglal el Magyar- 
ország politikai életében. Az osztrák kormány politikájával és a magyar 
országgyűlésen lévő híveivel szemben folytatott erélyes ellenzéki működé
sével már régóta előtérben van a magyar közéletben. Mint sok más honfi
társa, ő is tűzzel beszélő és sokszor felszólaló szónok, emellett aktív szel
lem s nemzete függetlenségének és faja szupremáciájának szenvedélyes har
cosa. E kettős ideáljáért való lelkesedése áramlik beszédeiből és nyilatkozik 
meg élénk propagandájában. Még az új magyar kormánnyal szemben is az 
ellenzék élén áll mindama belpolitikai intézkedések ügyében, melyeket nem 
tart megfelelőknek, de teljes erjével támogatja ott, ahol Magyarország füg
getlenségéről van szó.
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Teleki bemutatása után a bécsi francia ügyvivő szkeptikusan azt jegyzi 
aneg, hogy mire a magyar küldött Párizsba érkezik, Magyarország sorsa — 
Jellachich küszöbön álló betörésének sikere esetén — talán már el is lesz 
döntve. Az ellenforradalom bécsi központjának és a magyarral szemben el
lenséges osztrák liberális párt férfiaitól szerezte információinak anyagát s 
bár a pártatlan tudósító látszatára törekszik, már eme jelentéséből kitűnik, 
hogy Magyarország küzdelmei iránt hideg és közömbös.10

Bár semmi nyoma annak, hogy Teleki írásbeli instrukciót is kapott 
volna Batthyánytól, természetes és kétségtelen, hogy a miniszterelnök leg
alább élő szóval közölte vele küldetésének konkrét célját. E szóbeli utasí
tás tartalma kitűnik Batthyánynak a bécsi francia ügyvivőhöz intézett ké- 
résszerü kérdéseiből. A magyar és az udvar által bíztatott osztrák kormány 
között formális harc fejlődött ki Magyarország függetlenségének terjedelme 
ügyében s így Batthyány és kormánya azzal a konkrét feladattal bízta meg 
Telekit, hogy szorgalmazza Magyarországnak mint önálló államnak elismer
tetését a francia köztársaság kormányánál és hogy e kormányt rábírja arra, 
hogy Magyarország veszélyeztetett függetlenségének oltalmazása végett „ta
nácsadás, meggyőzés vagy más hivatalos fellépés útján az osztrák kormány
nál eljárjon“.

Küldetése előrelátható költségeinek fedezésére a magyar kormány meg
hízottja Pestről és útja közben Bécsböl Napoleon-aranyokban és hitellevél
lel jelentős összeget vitt magával, majd szeptember 4-én este — ugyanazon 
a napon, melyen a király a pártütő Jellachichot visszahelyezte báni méltó
ságába és így szentesítette küszöbön álló fegyveres betörését — Bécsböl kí
sérőjével együtt Frankfurt irányában tovább utazott. A német szövetség 
leözponti kormányának székhelyén találkozott Szalay Lászlóval, majd 
útját folytatva szeptember 8 -án este Franciaország fővárosába érke
zett. Az Avenue des Champs-Elysées 66  sz. házában rangjához illő szállást 
fogadott és nagy reményekkel hozzáfogott munkájához.11

Első fellépésével Teleki sikert aratott. Tisztelgett Jules Bastide kül
ügyminiszternél, majd Louis-Eugène Cavaignacnál, a francia ideiglenes 
lrormány fejénél s mindkettőjüket fölvilágosította a magyar nemzet, Auszt
ria és a magyarországi nemzetiségek közti viszonyról, majd hangsúlyozta, 
mennyire rokonszenvezik a magyar nemzet Franciaországgal. Végre arra 
kérte a francia kormányt, hogy a két ország közti rokonszenv és érdek- 
közösség jeléül diplomáciai képviselőt küldjön a nádor kormányzása alatt 
álló Magyarországba.

Felvilágosításaival különösen Cavaignacra hatott, ki az előítéletektől 
nem mentes Bastide-ot magával ragadta. De Lacour jelentése is eléggé 
előnyös színben mutatta be Telekit a francia kormányférfiak előtt. Külde
tésének viszonzására a párizsi kormány legott Pascal Duprat demokrati- 
lcus köztársasági nemzetgyűlési képviselőt szemelte ki, hogy egyelőre mint 
francia hivatalos megfigyelő Bécsbe, majd Pestre induljon.

E hírre nagy riadalom támadt a párizsi osztrák követségen, mire Br. 
Thom ügyvivő megkezdte aknamunkáját Teleki ellen. Kijelentette Bastide- 
nak, hogy a magyar nádornak nincsenek felségjogai és így nem fogadhat 
diplomáciai megbízottakat. Erre az esetleges kompromittálástól való félel
mében a francia kormány elejtette Pascal Duprat küldetését és az előtte

10 Corresp. dipl. d'Autriche, 436. k. 57. sz. 173—74. 1. (A francia 
külügyminisztérium levéltárában.)

11 Kossuth pénzügyminiszter utasítása Pulszky külügyi államtitkárhoz 
1848 augusztus 30. (Az 1848. évi magyar külügyminisztérium iratai az O.
L.-ban: 1254. E. sz.), továbbá Schwarzenberg-Nachlaß, VIII. 396. sz. (a 
bécsi H.,- H.- u. Staatsarchivban.), Br. Thom jelentése Wessenberghez 1848 
szept, 13. (Polit. Arch., France 103. B. ugyanott) s De Lacour i. jelen
tése.
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zavarossá lett osztrák-magyar kérdés ügyében a bécsi francia követségtől 
kimerítő tájékoztatást kért. Sikerétől felvillanyozva Thom a Bécsből érke
zett utasítások értelmében is Teleki tekintélyének megsemmisítéséhez látott.

Telekit a francia kormánykörök tovább is szívélyesen fogadták és álta
lában mindenhova meghívták, ahova a legalább félhivatalos jellegű szemé
lyiségeket meghívni szokás. A kormányelnök meghívta estélyeire és a 
külügyminiszter a nemzeti és hivatalos jellegű ünnepségekre. Cavaignac 
egyik estélyén Thom félrevonta Bastide-ot és panaszkodott, hogy folyton 
találkoznia kell „ezzel az emberrel (ce personnage)". Újra és újra nehez
telt előtte, hogy a francia kormány bensőségesnek látszó kapcsolatot tart 
fenn „egy állítólagos idegen hatalom úgynevezett követével".

Amint a Batthyány-kormány lemondása után az V. Ferdinánd áltat 
Pestre küldött teljhatalmú királyi biztost, Gr. Lamberg altábornagyot,
megölte a feldühödt nép, Thom felbátorodva már tiltakozott is az ellen, 
hogy Telekit a most már „valóságosan forradalomban lángoló" Magyar- 
ország követének ismeri el a francia kormány.

Kifejtette Bastide-nak, hogy a diplomáciai képviselő mindenütt az 
államfőt képviseli és nem a kormányt. V. Ferdinándnak mindenütt meg
van a maga elismert képviselője, viszont a Habsburgmonarchia feje nem 
értesítette az európai kancelláriákat, hogy kettéválasztotta volna a biro
dalom külügyi szolgálatát. Hogyan is lehet egy államfőnek két képvise
lője, mikor az egyik a másik kormánya ellen működik! Magyarország 
Ausztriának egy része, melynek hivatalos képviselője a bécsi udvar által 
küldött követ. Magyarországnak sohasem volt joga hozzá, hogy a kollek
tív osztrák császárság diplomáciai képviseletein kívül önálló diplomáciai 
képviselete is legyen a külföldön. Teleki missziójához a császárság szuve
rén fejedelme nem járult hozzá és így törvénytelen. Thom azt kívánta,
hogy a francia kormány szakítson meg vele mindennemű összeköttetést.

A francia kormányférfiak nem akarták elrontani az autokrata kor
mányokkal fenntartott jó viszonyt és Telekit most már csak mint a ma
gyar országgyűlésnek Párizsban időző tagját és így mint előkelő idegent 
fogadták hivatalaikban. A francia külügyminiszter mosolyogva magyarázta 
Thomnak, hogy miniszteri állásuk nem engedi, hogy ne hallgassák meg a 
náluk jelentkező előkelő „utasokat“ .12

Óvári-Avary Károly

A szabadságharc diplom áciai történetének  
forrásanyaga

D as Q uellenm aterial der diplom atischen  G eschichte der  
ungarischen  Revolution

1848—1849.
(Folytatás — Fortsetzung)

No. 395 — Frankfurt, 1848 október 1. Schmerling német külügymi
niszter Szalay Lászlóhoz. — Közölte Szalay László id. m. 30—32. 1.

No. 396. — Wien, 1848 október 2. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 85. 1. — Batthyány gróf Bécsben- 
Jellachich báró előnyomulása.

12 Teleki első föllépéséről Thom bőséges jelentéseket küldött Wessen- 
bergnek 1848 szept, 12., 13., 13. (chiffré), 14., okt. 6 ., 11., nov. 12. és 
14-én. (Polit. Arch., France, 1 02 . 103 B. és C. 104. 118 A. és B., 122 . 
133. és 134. sz.)
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No. 397. — Pétervár, 1848 október 2 . Nesselrode gróf Medem Pál 
grófhoz. — BAK 1848. Varia de Russie.

No. 398. — Frankfurt, 1848 október 4. Szalay László Schmerling né
met külügyminiszterhez. — Közölte: Szalay László id. m. 32—33. 1.

No. 399. — Wien, 1848. október 5. Ponsonby lord Palmerston lordhoz.
— Közölve: Correspondence stb. 85. 1. — Jellachich báró előnyomulása. 

No. 400. — Páris, 1848 október 5. Osztrák követ jelentés. — BAK 1848.
Bericht aus Paris No. 118A. — Teleki gróf párizsi küldetése.

No. 401. — Páris, 1848. október 6 . Ugyanaz. — Ugyanott 118. A. szám.
— Duprat és Teleki küldetése.

No. 402.— Wien, 1848 október 9. Ponsonby lord Palmerston lordhoz.
— Közölve: Correspondence stb. 8 8 . 1. — Jellachich báró visszavonulása.

No. 403. — Wien, 1848 október 10. Ugyanaz. — Ugyanott 8 8 . 1. —
Ugyanaz.

No. 404. — Páris, 1848. október 10. Teleki László gróf Kossuth La
joshoz. — MNML.VA 1418. szám. — Háború veszélye és angol-francia 
közvetítés szüksége.

No. 405. — Párizs, 1848 október 11 . Osztrák követ jelentés. — BAK 
1848. Bericht aus Paris. No. 122 . — Duprat és Teleki küldetése.

No. 406. — Wien, 1848. október 11 , Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 89. 1. — Jellachich báró Bécs előtt.

No. 407. — Firenze, 1848 október 12. Metzburg báró osztrák követ
jelentése. — BAK. Bericht aus Florenz No. 4. — Kossuth felhívása az
olasz földön álló magyar ezredekhez.

No. 408—409. Nagyszeben, 1848 október 13. A főparancsnokság 1271 
és 1272, számú jelentései. — Erdélyi Kormányszék 1848. 1428. szám. — 
Orosz-török hadikészülődések (412).

No. 410. — Wien, 1848. október 14. Ponsonby lord Palmerston lordhoz.
— Közölve: Correspondence stb. 90. 1. — Bécs ostroma és a magyarok 
előnyomulása.

No. 411. — Pétervár, 1848 október 14. Nesselrode gróf Medem gróf
hoz. — Utasítás a magyar kérdésben.

No. 412. — Bukarest, 1848 október 15. Osztrák követ jelentés. — BAK. 
Bericht aus Bukarest. No. 127. Chiffré. — Colquhoun angol konzul maga
tartása.

No. 413. — Wien, 1848 október 16. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 91. 1. — Bécs ostroma

No. 414. — Kolozsvár, 1848 október 17. Vay beterjeszti a Honvédelmi 
Bizottmánynak Puchner báró 1848. október 13-iki jelentését. — Erdélyi Kor
mányszék 1848. 1445. szám (408—409).

No. 415. — Kolozsvár, 1848 október 17. Vay jelentése. — Erdélyi 
Kormányszék 1848. 1524. szám. — Beterjeszti Puchner 4240. sz. jelentését.

No. 416. — Wien, 1848 október 18. Utasítás a berlini osztrák nagy- 
követség részére. — BAK. — Fegyverszállítmány Szászországon keresz
tül Magyarországba.

No. 417. — Wien, 1848. október 18. Ponsonby lord Palmerston lordhoz.
— Közölve: Correspondence stb. 92. 1. — Bécs ostroma.

No. 418. — Wien, 1848 október 19. Ugyanaz. — Ugyanott 93. 1. —
Ugyanaz.

No. 419. — Zimony, 1848 október 20. Rajacsics szerb pátriárka a bel
grádi orosz konzulhoz. — Közölte: Margalits id. m. 330—31. 1.

No. 420. — Zimony, 1848 október 2 0 . Ugyanaz Vucsics szerb vajdá
hoz. — Ugyanott 331—32. 1.
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No. 421. — Buda, 1848 október 21. Matkovich Gáspár nyugtája. —
MNMK. — Az Implacabile hajó Londonba vitele iránt.

No. 422, — London, 1848 október 23. Blackwell Palmerston lordhoz.
— MTAK.

No. 423. — Karlóca, 1848 október 25. Rajacsics levele a szerb kor
mányhoz. — Margalits id. m. I. 354. 1.

No. 424. — Karlóca, 1848 október 25. Ugyanaz a belgrádi orosz kon
zulhoz, — Ugyanott.

No. 425. — 1848 október 26. Duhamel orosz tábornok az erdélyi álla
potokról. — BAK. 1848 Varia de Russie.

No. 426. — Wien, 1848 október 28. Utasítás a berlini osztrák nagy-
követség részére. — BAK. — Fegyverszállítás Magyarország részére.

No. 427—428. — Hietzing, 1848 október 28. Ponsonby lord Palmerston 
lordhoz. — Közölve: Correspondence stb. 93. és 94. 1. — Bécs ostroma.

No. 429. — Belgrád, 1848 október 28. Mayerhofer osztrák konzul
Rajacsics pátriárkához. — Margalits id. m. I. 358—60. 1.

No. 430—431. — Hietzing, 1848 október 29. Ponsonby lord Palmerston 
lordhoz. — Közölve: Correspondence stb. 94. 1. — Bécs ostroma.

No. 432. — Hietzing, 1848 október 30. Ugyanaz. — Ugyanott 95. 1. — 
Ugyanaz.

No. 433. — Hietzing, 1848 október 31. Ugyanaz. — Ugyanott 96. 1.
Ugyanaz.

No. 434. — Hietzing, 1848 november 1. Ugyanaz. — Ugyanott 97. 1.
— Ugyanaz.

No. 435. — Hietzing, 1848 november 3. Ugyanaz. — Ugyanott 98, 1.
— A magyarok visszavonulása.

No. 436. — Lisboa, 1848 november 9. Esterházy Györgynek madridi 
követté történt kinevezése. — BAK. 1848. Bericht aus Lissabon. Bericht 
No. 26.

No. 437. — 1848 november 10 , Jellachich báró horvát bán 673. sz. 
átiratában közli, hogy a montenegrói vladika neki 20 0 0  katonát ajánlott fel.

No. 438. — London, 1848 november 10. A Sieveking & Sons bankház 
a Wodianer bankházhoz. — MNML. — A magyar kormány pénzátutalásai.

No. 439. — Hietzing, 1848 november 11. Ponsonby lord Palmerston 
lordhoz. — Közölve: Correspondence stb. 1 0 1 . 1. — Windischgraetz herceg 
magyarországi hadjárata.

No. 440. — Párizs, 1848 november 12, Osztrák követjelentés. — BAK. 
1848. Bericht aus Paris No. 133. C. — Duprat küldetése.

No. 440a. — Bukarest, 1848 november 11 . H. de Ségur francia konzul 
jelentése. — Közölve Hurmuzaki: Documente stb. I. Supplement V. kötet.
— Lüders tábornok csapatai Orsóvá és a Kárpátok felé vonulnak.

No. 441. — Budapest, 1848 november 12 . Kossuth Lajos (Szalay 
Lászlóhoz). — Közölve: Correspondence stb. 106. 1. — Megbízólevél az 
angol kormányhoz.

No. 442. — Wien, 1848 november 14. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Ugyanott 101. 1.

No. 443. — Párizs, 1848 november 14. Osztrák követ jelentés. — BAK. 
Bericht aus Paris, 1849. No. 134. — Duprat Pascal küldetése.

No. 444. — Hannover, 1848 november 16. Károlyi Alajos gróf követ-
ségi attaché távozása. — BAK. 1848. Bericht aus Hannover No. 152.

No. 445. — Frankfurt, 1848 november 16. Maiorescu János II. emlék
irata Schmerling német külügyminiszterhez. — Közli: Ghika /.: Amintiri
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din pribegie 120—45- 1. Anul 1848 V- kötet. Bukarest 1904. 361—69. 1. — 
A román unió megteremtése.

No. 446. — Torino, 1848 november 17. Karacsay Fedor gróf akkredi
tálása. — Wertheimer E.: Andrássy Gyula gróf élete és kora I. kötet 25. 1.

No. 447—448. — Wien, 1848 november 19. Ponsonby lord Palmerston 
lordhoz. — Közölve: Correspondence stb. 102 . 1.

No. 449. — Berlin, 1848 november 19. Osztrák követjelentés . — BAK. 
1848. Bericht aus Berlin No. 246. D. szám. — Fegyverszállítás Szászorszá
gon keresztül Magyarország részére.

No. 450. — Wien, 1848 november 2 0 . Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 102. 1. — Az orosz beavatkozás ve
szedelme.

No. 451. — Wien, 1848 november 2 1 . Ugyanaz. — Ugyanott 103. 1. — 
Schwarzenberg herceg miniszterelnök.

No. 452. — Wien, 1848 november 2 2 . Ferdinánd osztrák császár Mik
lós cárhoz. — BAK.

No. 453. — 1848 november 2 2 . Szarvady Frigyes Kossuth Lajoshoz. — 
MNML. Kossuth Iratok. — Németországi hirek.

No. 454. — Pest, 1848 november 29. Kossuth Lajos Stiles bécsi ame
rikai ügyvivőhöz. — Közli Stiles H. W.: Austria in 1848—49. New York 
1852. II. kötet 404. 1. — Közvetítést kér.

No. 455. — Bukarest, 1848 november 30. H. de Ségur jelentése. — 
Közölve: Hurmuzaki id. m, V. 532—33. 1. — Erdélyi hírek.

No. 456. — New-York, 1848 december 1. Osztrák konzuli jelentés. — 
FSAK. Variad’Amérique, 1848. — Amerika magatartása a magyar kérdésben.

No. 457. — Wien, 1848 december 2 . Stiles Kossuth Lajoshoz. — Stiles 
id. m. II. kötet. 404. 1. — Megígéri a közvetítést.

No. 458. — Wien, 1848 december 3. Schwarz G. J. északamerikai 
konzul Schwarzenberg herceghez. — BAK. — Elárulja Kossuth levelét.

No. 459. — Wien, december 3. Stiles Kossuth Lajoshoz. — Stiles id. 
m. II. kötet. 405. 1. — Beszámol a közvetítés meghiúsulásáról.

No. 460. — Wien, 1848 december 3. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 103. 1. — A trónváltozás.

No. 461. — Pétervár, 1848 december 4. Miklós cár Ferenc Józsefhez.
— BAK. — Lemond magyar huszárezredének tulajdonosi tisztéről.

No. 462—463. — Pétervár, 1848 december 6 . Miklós cár két levele 
Ferenc Józsefhez. — Közölte Steier L.: Haynau és Paskievics. I. kötet. 
Budapest 1926. 396—98. 1.

No. 464. — Wien, 1848 december 6 . Ferenc József Miklós cárhoz. — 
BAK.

No. 465. — Wien, 1848 december 6 . Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. Közölve: Correspondence stb. 104. 1. — Kossuth amerikai közvetítést 
keres.

No 466. — Dresden, 1848 december 9. Osztrák követ jelentés. — BAK. 
Bericht aus Dresden 1848 No. 115. B. — Fegyverszállítmány Szászorszá
gon keresztül Magyarországba.

No. 467. Bukarest, 1848 december 10. De Ségur francia követ jelen
tése. — Közölve: Anul 1848 V. kötet. Bukarest 1904. 610—11. 1. — Erdé
lyi hirek.

No. 468. — London, 1848 december 11 . (Szalay László) Palmerston 
lordhoz. — Közölve: Correspondence stb. 105. 1. Szalay Gábor id. m. 134. 1.
— Kihallgatást kér.

No. 469. — Wien, 1848 december 12 . Stiles ügyvivő Bucharan észak
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amerikai államtitkárhoz. — Közölte Stiles id. m. II. 402. 1. — Beszámol 
a közvetítésről (582.)

No. 470. — London, 1848 december 13. Eddisbury lord külügyi he
lyettes államtitkár (Szalay Lászlóhoz). — Correspondence stb. 107. 1. —  
Szalay kérésének elutasítása.

No. 471. — Pétervár, 1848 december 13. Osztrák követ jelentés. BAK.
Bericht aus Petersburg 1848. Bericht aus Petersburg No. 72. C, — BuoL 
gróf pétervári követsége.

No. 472. — Wien, 1848 december 14. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 109. 1. — Harctéri hirek.

No. 473. — Berlin, 1848. december 14. Osztrák követ jelentés. — BAK. 
Bericht aus Berlin 1848. No. 267. — Fegyverszállítmány Szászországon ke
resztül Magyarországba.

No. 474. — Wien, 1848 december 15. Utasítás a turíni osztrák követ
ség részére. — BAK. 1848 Dépêché à Turin, No. 3. — A Cerutti fivérek
belgrádi küldetése ügyében.

No. 475. — London, 1848 december 15. (Szalay László) Palmerston
lordhoz. Közölve: Correspondence stb. 107. 1. Szalay Gábor id. m. 136. 1___
Magyarország függetlenségének bizonyítása.

No. 476—477. Wien, 1848. december 16. Ponsonby lord Palmerston 
lordhoz. — Közölve: Correspondence stb. 110. 1. — Harctéri hírek.

No. 478. — Wien, 1848 december 17. Ugyanaz. — Ugyanott 111. 1. —
Ugyanaz.

No. 479. — Wien, 1848 december 18. Ugyanaz. — Ugyanott. Ugyanaz.
No. 480. — London, 1848 december 19, Eddisbury lord (Szalay László

hoz). — Ugyanott 109. 1, — A magyar kormányt nem ismeri el.
No. 481. — Bruxelles, 1848 december 2 0 . Woyra gróf jelentése. BAK. 

1848 Varia de Belgique. — Hody báró rendőrfőnök részére a Lipót ren
det kéri.

No. 482. — Lisboa, 1848 december 2 2 . Osztrák követ jelentés. — BAK. 
1848: Bericht aus Lissabon No, 30. — Esterházy György gróf madridi ki
nevezése.

No. 483. — Turin, 1848 december 23. Osztrák követ jelentés. — BAK.
1848 Bericht aus Turin. No. 7. A. — A Cerutti fivérek belgrádi működése.

No. 484. — Hága, 1848 december 25. Esterházy Móric gróf elutazása.
— BAK. Bericht aus dem Haag.

No. 485. — Hága, 1847 december 27. Ugyanaz. — Ugyanott.
No. 486. — Wien, 1848 december 27. Ponsonby lord Palmerston lord

hoz. — Közölve: Correspondence stb. 1 12 . 1. — Harctéri hirek.
No. 487. — Turin, 1848 december 27. Monti Alessandro Magyaror

szágba küldetése. — Közölte Bettoni-Cazzago: Gli Italiani nella guerra 
d'Ungheria, 1848—49. Milano 1887. 59—60. 1. — Utasítások.

No. 488. — Pétervár, 1848 december 27. Buol gróf megérkezése. — 
BAK. Bericht aus Petersburg. 1848. No. 79.

No. 489. — Wien, 1848 december 28. Ferenc József Miklós cárhoz. —
BAK.

No. 490. — Belgrád, 1848 december 28. Balcescu Ghika Jánoshoz. — 
Közölte Ghika J.: Amintiri din pribegie. Bukarest 1892. 238—42. 1.

No. 491. — Lisboa, 1848 december 28. Esterházy György gróf eluta
zása. — BAK. 1848. Bericht aus Lissabon. No. 31.

No. 492. — Wien, 1848 december 29. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz, Közölve: Correspondence stb. 116. 1. — Harctéri hirek.

No. — 493. — Páris, 1848. december 29, — Golescu Sándor Ghika Já
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noshoz. — Közli Ghika id. m. 82. 1. és Anul 1848. V. kötet. Bukarest 1904, 
658—63, 1, — Csatlakozás Ausztriához Magyarország ellen.

No. 494. — Wien, 1848 december 30. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve Correspondence stb. 117, 1. — Harctéri hírek.

No. 495. — London, 1848 december 30, A Sieveking & Son bankház- 
kimutatása — MNML. — A magyar kormány fegyvervásárlásai.

No. 496. — London, 1848 december 31. Koller báró osztrák ügyvivő 
jelentése. BAK. 1848. Bericht aus London No. 85. A. — A Times magyar 
tárgyú cikkei.

No. 497. — Wien, 1848 december 31. Ponsonby lord Palmerston lord- 
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 118. 1. — Harctéri hírek.

No. 498. — Budapest, 1848 december 24. Kossuth Lajos Teleki László
hoz. — Említve a 704. sz. okmányban. — Utasítások.

No. 499. — Budapest, 1848. Kossuth Irinyi Józsefnek utalványoz. — 
OL. Pénzügyminisztérium 1848. 14.779. szám.

No. 500. — Budapest, 1848 Ugyanaz Karacsay Fedornak utalványoz. 
Ugyanott 8362. szám.

No. 501. — Budapest, 1848. Ugyanaz ugyanahhoz elszámolás tárgyá
ban. — Ugyanott 9093. szám.

No. 502, — Budapest, 1848. Szemere Bertalan Esterházy Pál herceg 
külügyminiszterhez. — OL, Belügyminisztérium 1848. 2671. szám.

No. 503. — Budapest, 1848. Kossuth Szarvadynak utalványoz. OL. 
Pénzügyminisztérium 1848. 19.837. szám.

No. 504—505. — London, 1849 január 2 . Koller báró osztrák ügy
vivő jelentései. — BAK. 1849. Bericht aus London No. 1. A. — B. — Sza- 
lay László londoni küldetése.

No. 506. — Wien, 1849 január 3. Ponsonby lord Palmerston lordhoz,
— Közölve: Correspondence stb. 119. 1. — Harctéri hírek.

No. 507. — Bukarest, 1849 január 3, De Ségur francia konzul jelen
tése. — Közölve: Anul 1848. V. kötet. Bukarest 1904. 694 .1. Hurmuzaki 
id. m. 96—97. 1.

No. 508—509. — Pétervár, 1849 január 3. Buol gróf Pétervárra érke
zése. — BAK. 1849. Bericht aus Petersburg No. 1. A. B. — Ferencz Jó
zsef tervezett varsói utazása.

No. 510. — Pétervár, 1849 január 3. Buol gróf jelentése. — BAK. 
1849. Bericht aus Petersburg No. 1. C. — Ausztria Oroszországtól pénz
beli támogatást kér.

No. 511—512. — Wien, 1849 január 5. Ponsonby lord Palmerston 
lordhoz. — Közölve: Correspondence stb. 121. és 124. 1. — Harctéri hírek.

No. 513. — London, 1849 január 6 . Koller báró jelentése. — BAK. 
1849. Bericht aus London. No. 2. B. — Az Inplacabile hajó ügye. Közölte 
Horváth /.: A magyar kormány adriai politikája, 1848—49. Budapest 1927.

No. 514. — Pétervár, 1849 január 6 . Buol gróf jelentése. — BAK, 
1849. Bericht aus Petersburg No. 4. B. — Az orosz beavatkozás ügyében.

No. 515. — Wien, 1849 január 7, Ponsonby lord Palmerston lordhoz.
— Közölve: Correspondence stb. 124. 1. — Harctéri hírek.

No. 516. — Wien, 1849 január 7. Schwarzenberg herceg Gyulay gró
fot értesíti arról, hogy Törökország felől Magyarországba fegyverszállít
mány érkezik. — BAK.

No. 517. — Wien, 1849 január 8 . Utasítás Mayerhofer belgrádi osztrák 
konzul részére a szerb hadtest parancsnokságának átvétele iránt. — BAK.

No. 518. — Krakkó, 1849 január 8 . Hammerstein tábornok Schwar
zenberg herceghez a galíciai határon álló orosz csapatok felől. — BAK.
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No. 519. — Wien, 1849 január 9. Ponsonby lord Palmerston lordhoz.
— Közölve: Correspondence stb. 125. 1. — Harctéri hírek.

No. 520. — Bukarest, 1849 január 9. Osztrák konzuli jelentés. — 
BAK. 1849. Bericht aus Bukarest No. 3. — Az orosz beavatkozás kérdése.

No. 521. — Wien, 1849 január 10 . Utasítás a hannoveri osztrák követ
ség részére. — BAK. 1849. Depeche nach Hannover. Károlyi gróf attaché 
visszahívása.

No. 522. — Pétervár, 1849 január 10 . Buol gróf jelentése. — BAK. 
Bericht aus Petersburg, 1849. No. 2 . — Konstantin nagyherceg olmützi útja. 

No. 523. — Wien, 1849 január 11 . Ponsonby lord Palmerston lordhoz.
— Közölve: Correspondence stb. 126. 1. — Harctéri hírek.

No. 524. — Wien, 1849 január 12 . Schwarzenberg herceg Hammerstsin 
tábornokhoz. — BAK. — Az orosz seregek ügyében.

No. 525. — Bukarest, 1849 január 12 . Timoni jelentése. — BAK. Be
richt aus Bukarest. 1849 No. 4. — Az orosz beavatkozás.

No. 526. — Wien, 1849 január 13. Ponsonby lord Palmerston lordhoz.
— Közölve: Correspondence stb. 126. 1. — Újságcikk Magyarországról. 

No. 527. — London, 1849 január 14. Koller báró jelentése. — Bericht
aus London. 1849. No. 6 . D. — Szalay László küldetésének kudarcáról.

No. 528—529. — Pétervár, 1849 január 15. Buol gróf jelentése. — 
BAK. 1849. Bericht aus Petersburg. 1849. No. 3. — Az erdélyi orosz be
avatkozás. Ausztria pénzbeli támogatást kér Oroszországtól.

No. 530. — Belgrád, 1849 január 16. Balcescu Ghika Jánoshoz. — 
TCözli: Ghika id. m. 242—45. 1.

No. 531. — Bukarest, 1849 január 16. De Ségur francia konzul je
lentése. — Közölve: Hurmuzaki id. m. 101. 1.

No. 532. — Krakkó, 1849 január 16. Hammerstein báró jelentése. — 
BAK.

No. 533. — Varsó, 1849. január 16. Osztrák konzuli jelentés. Magyar
országihadműveletek. — BAK.

No. 534. — Wien, 1849 január 17. Ponsonby lord Palmerston lordhoz.
—  Közölve: Correspondence stb. 129. 1. — Harctéri hírek.

No. 535. — Bukarest, 1849 január 17. Timoni jelentése. — BAK. Be
richt aus Bukarest. 1849. No. 3. B. — Fuad effendi támogatása.

No. 536. — London, 1849. január 17, Koller báró Esterházy Pál her
ceghez, — Esterházy hercegi levéltár.

No. 537. — Wien, 1849 január 18. Ponsonby lord Palmerston lordhoz.
— Közölve: Correspondence stb, 129. 1. — Harctéri hírek.

No. 538. — Krakkó, 1849 január 19. Hammerstein báró jelentése. — 
BAK.

No. 539. — Bukarest, 1849 január 19. De Ségur francia konzul jelen
tése. — Hurmuzaki íd. m. 102—3, 1.

No. 540. — Párizs, 1849 január 19. Osztrák követ jelentés. — BAK. 
Bericht aus Paris, 1849. No. 8 . A. — Teleki gróf működéséről.

No. 541—542. — Wien, 1849 január 20. Schwarzenberg herceg Puch- 
ner báróhoz. BAK. — Aubin őrnagy küldetése.

No. 543. — Wien, 1849 január 2 1 . Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 130. 1. — Harctéri hírek.

No. 544. — Wien, 1849 január 2 2 . — Ugyanaz. — Ugyanott 130. 1. — 
Ugyanaz.

No. 545. — Wien, 1849 január 22. Hammerstein báróhoz. BAK. — 
Utasítás.
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No. 547. — Bukarest, 1849 január 2 2 . Ugyanaz. — Ugyanott 104—5. L 
— Lüders orosz tábornok válaszlevele Puchner báróhoz.

No. 548. — Bukarest, 1849 január 2 2 . Timoni Puchner báróhoz. —  
Közölte Kőváry L.: Okmánytár. 1861. 147—48. 1. — Értesíti az orosz se
gítség érkezéséről.

No. 549. — Bukarest, 1849 január 22. Duhamel orosz tábornok jegy
zéke Fuad pasához. — Közölte Hurmuzaki id. m. 106—7. 1. (554).

No. 550. — Madrid, 1849 január 2 2 . Esterházy György gróf követi ki
nevezése. — BAK. Bericht aus Madrid. 1849. No. 22.

No. 551. — Dresden, 1849 január 2 2 . Osztrák követ jelentés. — BAK. 
Bericht aus Dresden. No. 9. — Schütte drezdai tartózkodásáról.

No. 552. — Bukarest, 1849 január 23. Timoni jelentése. — BAK. Be
richt aus Bukarest. 1849. No. 9. — Az erdélyi orosz beavatkozás kérdése.

No. 553. — Pétervár, 1849 január 23. Az angol és francia nagykövet
ségek tiltakozó jegyzéke az oroszoktól Havasalföldön elrendelt általános 
lefegyverzés ellen. — BAK. Bericht aus Petersburg. 1849. No. 5.

No. 554. — Bukarest, 1849 január 24. Fuad pasa válaszlevele Duha
mel orosz tábornokhoz. — Közölte Hurmuzaki i. m. 107. 1. (549).

No. 555. — Bukarest, 1849 január 24. De Ségur francia konzul jelen
tése. — Ugyanott 108—9. 1. — Szeben elestének híre.

No. 556. — Wien, 1849 január 24. Hammerstein báróhoz. — BAK. — 
Utasítás.

No. 557. — Wien, 1849 január 24. Utasítás Timoni részére. — BAK. 
Depeche nach Bukarest. — Az erdélyi orosz beavatkozás ügyében.

No. 558. — Bukarest, 1849 január 24. Timoni jelentése. — BAK. Be
richt aus Bukarest. 1849. No. 10. — Ugyanabban az ügyben.

No. 557. — Wien, 1849 január 25. Utasítás Pétervárra. — BAK. Dé
pêche à Petersbourg. — Lobkowitz herceg pétervári küldetése.

No. 560. — Wien, 1849 január 25. Ugyanaz. — Ugyanott. Lüders tá
bornok erdélyi megbízatására vonatkozólag.

No. 561. — Bukarest, 1849 január 26. De Ségur francia konzul jelen
tése. — Közölte Hurmuzaki id. m. 109—10. 1. — Timoni levele Fuad 
pasához.

No. 562. — Madrid, 1849. január 26. Esterházy gróf jelentése. — 
BAK. Bericht aus Madrid 1849. No. 1 . — Első kihallgatása.

No. 563. — Bukarest, 1849. január 27. Luders tábornok Puchner báró
hoz. — Közölte Kőváry L. id. m. 148—50. 1.

No. 564. — Trieszt, 1849. január 27. Gyulay gróf tábornok jelentése 
Dickson olasz ügynöknek Magyarországba való utazásáról. — BAK. (584).

No. 565. — Bukarest, 1849. január 28. De Ségur francia konzul jelen
tése. — Közölte Hurmuzaki id. m. 11 1 . 1. — Puchner báró az orosz csapa
tok behívására nem volt feljogosítva.

No. 566. — Wien, 1849. január 28. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 132. 1. — Harctéri hírek.

No. 567. — Wien, 1849. január 29. A Wodianer bankcég számlaki
mutatása 1848. július—1849. januárról a magyar kormány részére. — 
MNML.

No. 568. — London, 1849. január 29. Koller báró jelentése. — BAK. 
Bericht aus London 1849. No. 8 . Chiffre. — Palmerston lord Ausztria 
egységét óhajtja.

No. 569. — Bukarest, 1849. január 30. De Ségur francia konzul jelen-

No. 546. — Bukarest, 1849 január 22. De Ségur francia konzul jelen
tése. — Közölte H u r m u z a k i  id. m. 104. 1. — A pétervári fután érkezése.



450

lése. — Közölte Hurmuzaki id. m. 11 2 , 1. — Kotzebue orosz konzul és 
Lüders orosz tábornok ellentéte az erdélyi beavatkozás miatt.

No. 570. — Karlsruhe, 1849. január 30. Apponyi Rudolf gróf követ 
levele a magyar ügyekről. — BAK. Bericht aus Karlsruhe. Varia de 
Bode 1849.

No. 571, — Bukarest, 1849. január 31, Luders tábornok Omer pasá
hoz. — Közölte Hurmuzaki id. m. 114—15. 1. (572).

No. 572 — Bukarest, 1849. január 31. Omer pasa válaszlevele Lüders 
tábornokhoz. — Ugyanott 115. 1. (571).

No. 573—574. — Konstantinápoly, 1849. január 31. Osztrák követjelen
tés. — BAK. Bericht aus Constantinopel 1849. No. 5. B—C. — Havasal
földen orosz katonáktól foglyul ejtett osztrák-magyar alattvalók ügyében.

No. 575. — Ugyanaz. — Ugyanott No. 5. E. — Oroszország a Portá
val szerződésre akar lépni.

No. 576. — Wien, 1849. január 31. Utasítás az athéni osztrák követ
ség részére. — BAK. Depesche nach Athen, 1849. — Az erdélyi orosz
beavatkozás ügyében.

No. 577. — Pétervár, 1849. január 31. Buol gróf jelentése. — BAK.
Bericht aus Petersburg. 1849. No. 6 . B. Chiffré. — Ausztria pénzbeli támo
gatása ügyében.

No. 578. — London, 1849. január 31. Colloredo gróf jelentése. —
BAK. Bericht aus London, 1849. No. 10. A. — A nagyköveti címet illető
leg (589).

No. 579. — Wien, 1849, január 31. Utasítás. Esterházy gróf madridi
Lövet részére, — BAK,

No. 580. — Belgrád, 1849. február 1. Balcescu Ghika Jánoshoz. —
Közölte Ghika id. m. 245—49. 1.

No. 581. — Bukarest,' 1849. február 1 . De Ségur francia követ jelen
tése. — Közölte Hurmuzaki id. m. 113. 1. — Az erdélyi orosz beavatko
zás ügye.

No. 582. — Washington, 1849. február 2 . Buchanan államtitkár Stiles 
ügyvivőhöz. — Közölte Stiles id. m. II. kötet. 405. 1. — A decemberi köz
vetítésről (469).

No. 583. — Páris, 1849. február 2. Osztrák követ jelentés. — BAK.
Bericht aus Paris 1849. No. 13. — Pulszky Ferenc Párisba érkezése.

No. 584—585. — Wien, 1849. február 3. Ponsonby lord Palmerston 
lordhoz. — Közölve: Correspondence stb. 132—33. 1. — Harctéri hírek.

No. 586. — Trieszt, 1849. február 3. Dickson olasz ügynökre vonat
kozó jelentés (562).

No. 587. — Nápoly, 1849. február 3. Osztrák követ jelentés. — BAK. 
Bericht aus Neapel. 1849. No. 1. — Esterházy Móric gróf követ Gaetába 
küldetése.

No. 588. — Wien, 1849, február 4. Utasítás a drezdai osztrák követ
ség részére a magyar kormány esetleges menekülése ügyében. — BAK.

No. 589. — Wien, 1849. február 4. Schwarzenberg herceg Colloredo 
grófhoz. — BAK. — A nagyköveti cím ügyében (578).

No. 590. — Bukarest, 1849. február 4. De Ségur francia konzul jelen
tése. — Közölte Hurmuzaki id. m. 115—16. 1. — Az orosz beavatkozást 
az erdélyi lakosság kérte.

No. 591. — Bukarest, 1849. február 4. Albrichfeld János és Schmid 
Vilmos Lüders tábornokát beavatkozásra kérik. — Közölve ugyanott 117. 1.

No. 592. — Dresden, 1849. február 5. Osztrák követ jelentés a magyar 
kormány várt meneküléséről. — BAK.
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No. 594. — Konstantinápoly, 1849. február 6 . Stürmer jelentése. — 
BAK. Bericht aus Konstantinopel, 1849. Az orosz-török kapcsolat.

No. 595. — Wien, 1849. február 7. Ferencz József levele Lipót belga 
királyhoz. — BAK.

No. 596. — Nápoly, 1849. február 7. Esterházy gróf követ jelentése.
— BAK. Bericht aus Neapel 1849. No. 2. — Gaetai küldetése ügyében.

No. 597—598. — Pétervár, 1849. február 7. Buol gróf jelentése. — 
BAK. Bericht aus Petersburg. 1849. No. 7. és 8 . B. — Az erdélyi orosz 
beavatkozás ügyében.

No. 599—600. — Konstantinápoly, 1849. február 7. Osztrák követ jelen- 
lés. — Bericht aus Konstantinopel, 1849. No. 7, B. D. és E. — A Porta 
és az angol és francia követek magatartása az erdélyi beavatkozás kér
désében. Czartorysky herceg összeköttetései a magyarokkal.

No. 601. — 1849. február 8 . Puchner báró Schwarzenberg herceghez 
Aubin őrnagy küldetése ügyében. — BAK.

No. 602 — Wien, 1849. február 9. Lipót belga király a Lipót rend 
nagykeresztjét kapja. — BAK.

No. 603. — Wien, 1849. február 9. Hody báró bruxellesi rendőrfőnök 
kitüntetése. — BAK.

No. 604. — Bukarest, 1849. február 9. De Ségur francia főkonzul 
jelentése. — Közölve Hurmuzaki id. m. 117—18. 1.

No. 605. — Pétervár, 1849. február 9. Buol gróf jelentése. — BAK. 
Bericht aus Petersburg 1849. No. 8  B. — Az erdélyi beavatkozás ügyében.

No. 606. — Bukarest, 1849. február 10. Timoni jelentése. — BAK. 
Bericht aus Bukarest 1849. No. 18. — Az oroszok visszavonulása Erdélyből.

No. 607. — Wien, 1849. február 10. Utasítás Hammerstein báróhoz.
— BAK.

No. 608. Athén, 1849. február 11 . Osztrák követ jelentés. — BAK. Be
richt aus Athen, 1849. No. 45 B. Az erdélyi orosz beavatkozás ügyében.

No. 609. — Bukarest, 1849. február 13. De Ségur francia konzul jelen
tése. — Közölte Hurmuzaki id, m. 119—20. 1.

No. 610. — Bukarest, 1849. február 13. Timoni jelentése. — BAK. 
Bericht aus Bukarest, 1849. No. 20. — Orosz-török összeköttetések.

No. 611.—613. — Pétervár, 1849. február 14, Buol gróf jelentése. — 
BAK. Bericht aus Petersburg, 1849. No. 9. A. B. E. — Ausztria pénzbeli 
támogatása. Angol-francia tiltakozás a Havasalföldön az orosz csapatok 
által elrendelt lefegyverzés ellen.

No. 614—617. Konstantinápoly, 1849. február 14. Stürmer jelentése. — 
BAK. Bericht aus Konstantinopel. 1849. No. 8 . B. D. E. F. — A Porta 
állásfoglalása. Fuad barátságos magatartása. Czartoryski herceg. — A 8 . 
E. számot közli Hajnal István: A Kossuth emigráció Törökországban. I. 
kötet. Budapest 1927. 699—701. 1.

No. 618. — Dresden, 1849. február 15. Osztrák követ jelentés. — BAK. 
Bericht aus Dresden. 1849. No. 23. — Fegyverszállítmány a magyar kor
mány részére.

No. 619. — London, 1849. február 15. Kayser Albert Teleki László 
grófhoz. — MNML. Közölte Horváth J.: A magyar kormány adriai poli
tikája 1848—49. Budapest 1927. 127—129. 1, — Az Implacabile hajó el
kobzása.

No. 620. — Wien, 1849. február 16. Utasítás Hammerstein báróhoz. — 
BAK.

N o, 593. —  W ien , 1849. február 6. U ta s ítá s  a k o n sta n tin á p o ly i osztrák
k ö v e tsé g h e z  F u ad  e ffen d i tá m o g a tá sa  ügyében . —  B A K . D ep esch e  nach
K o n sta n tin o p el 1849.
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No. 621. — Bukarest, 1849. február 16. De Ségur francia konzul jelen
tése. — Közölte Hurmuzaki id. m. 120—121. 1.

No. 622. — London, 1849. február 16. Koller báró jelentése. — BAK, 
Bericht aus London. 1849. No. 15. C. — Közölte Horváth id. m. 129—130, 
1. — Domini gróf küldetésének részletei.

No. 623. — Wien, 1849. február 16. Schwarzenberg herceg Puchner 
tábornokhoz. — BAK.

No. 624. — London, 1849. február 17. Koller báró jelentése. — BAK. 
Bericht aus London. 1849. No. 16. — Közölte Horváth id, m. 131. 1.

No. 625. — Bukarest, 1849. február 17. Timoni jelentése. — BAK, 
Bericht aus Bukarest No. 3. B. — Fuad effendi támogatása.

No. 626. — Wien, 1849. február 18. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 139. 1. — Harctéri hírek.

No. 627. — Pétervár, 1849. február 18. Nesselrode gróf Schwarzen
berg herceghez. — BAK.

No. 628. — Pétervár, 1849. február 18. Buol gróf jelentése. — BAK. 
Bericht aus Petersburg, 1849. No. 10. A. — Az erdélyi orosz beavatkozás 
ügye.

No. 629. — Wien, 1849. február 20. — Kör jegyzék az erdélyi orosz
beavatkozásról. — BAK.

No. 630. — Wien, 1849. február 20. Utasítás a konstantinápolyi kö
vetséghez. — BAK. Depesche nach Konstantinopel, 1849. — Az orosz
török együttműködés iránt.

No. 631. — Wien, 1849. február 20. Utasítás a berlini nagykövetség
hez. — BAK. Depesche nach Berlin. — Az erdélyi orosz beavatkozásról.

No. 632. — Madrid, 1849. február 2 0 . Esterházy gróf jelentése. — 
BAK. Bericht aus Madrid. 1849. No. 12. B. —

No. 633, — Wien, 1849. február 21. Utasítás Buol grófnak. — BAK.
Dépêché à Petersbourg, 1849. — Lüders tábornok erdélyi megbízatása 
tárgyában.

No. 634. — Wien, 1849. február 2 0 . Utasítás Stürmer részére. — BAK, 
Depesche nach Konstantinopel, 1849.

No. 635. — Konstantinápoly, 1849. február 21. Stürmer jelentése, — 
BAK. Bericht aus Konstantinopel. 1849. No. 9. A. — A Porta állásfogla
lása az erdélyi orosz beavatkozás tárgyában.

No. 636. — Wien, 1849. február 2 1 . Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 139. 1. — Harctéri hírek.

No. 637. — Bukarest, 1849. február 2 1 . Timoni jelentése. — BAK.
Bericht aus Bukarest, 1849. No. 9. A. — Fuad effendi barátságos maga
tartása.

No. 638. — Wien, 1849. február 22. Ugyanaz. — Ugyanott 141. 1. — 
Ugyanaz.

No. 639. — London, 1849. február 2 2 . Colloredo gróf jelentése. — 
BAK. Bericht aus London, 1849. No. 1. A. — A nagyköveti cím ügyében.

No. 640.— Pétervár, 1849. február 22. Buol gróf jelentése. — BAK. 
Bericht aus Petersburg, 1849. No. 11. A. — Az erdélyi beavatkozás
ügyében.

No. 641. — Prága, 1849. február 23. Jelentés a külügyminiszterhez 
ehemnitzi fegyverszállítmány tárgyában. — BAK (662. 678. 679. 738. 754. 
780. 788).

No. 642. — Bukarest, 1849. február 23. De Ségur francia konzul jelen
tése. — Közölte Hurmuzaki id. m. 121—22. 1.
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No. 643. — Berlin, 1849. február 23. Osztrák követ jelentés. — Bericht 
aus Berlin, 1849. No. 37. — Az oroszok visszavonulása Erdélyből.

No. 644. — Debreczen, 1849. február 24. Kossuth Lajos Palmerston 
lordhoz. — Közölve: Correspondence stb. 164. L

No. 645. — Wien, 1849. február 24. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Ugyanott 164. 1.

No. 646. — Páris, 1848. február 25. Osztrák követjelentés. — BAK. 
Bericht aus Paris, 1849. No. 23. B. — A francia kormány álláspontja a 
magyar kérdésben. Hammerstein és Paskievics viszonya.

No. 647. — Wien, 1849. február 26. Utasítás a drezdai osztrák követ
ség részére. — BAK. Depesche nach Dresden, 1849. — Fegyverszállítás 
Magyarország részére.

No. 648. — Wien, 1849. február 26. Utasítás a bukaresti osztrák kö
vetség részére. — BAK. Depesche nach Bukarest, 1849. — Az orosz be
avatkozás ügyében.

No. 649. — Páris, 1849. február 26. Teleki László gróf Browne F ri
gyes Vilmos angol állampolgárt őrnaggyá nevezi ki. — MNML.VA. 1351. 
B. szám.

No. 650. — Páris, 1849. február 26. Pulszky Ferenc Kossuth Lajoshoz. 
— MNML.VA. 1351. A. szám. — Browne kinevezése. Az Implacabile 
hajó ügye.

No. 651. — Páris, 1849. február 26. A romániai emigránsok Drouyn
de Lhuys francia külügyminiszter előtt tiltakoznak az aldunai orosz be
avatkozás ellen. — Közli Hurmuzaki id. m. 123—24- 1,

No. 652—654. — Bukarest, 1849. február 26. Timoni jelentése. — 
BAK. Bericht aus Bukarest, 1849. No. 13—15. — Az erdélyi orosz beavat
kozás ügyében.

No. 655. — Wien, 1849. február 26. Utasítás Timoni részére. — BAK. 
Depesche nach Bukarest, 1849. — Timoni viselkedése Puchner báróval 
szemben.

No. 656. — Wien, 1849. február 27. Utasítás a drezdai osztrák követ
ség részére. — BAK. Depesche nach Dresden, 1849. — A magyar kor
mány várt menekülése ügyében.

No. 657. — Wien, 1849. február 27. Utasítás a jassyi osztrák konzul 
részére. — BAK. Depesche nach Jassy, 1849. — Az erdélyi orosz beavat
kozás ügyében.

No. 658. — Páris, 1849. február 27. Szarvady Frigyes nyugtája. — 
MNMK.

No. 659. — Páris, 1849. február 27. Osztrák követ jelentés. — BAK. 
Bericht aus Paris, 1849. No. 25. B. — A francia kormány álláspontja a 
magyar kérdésben. Hammerstein és Paskievics viszonya.

No. 660. — Konstantinápoly, 1849. február 27. A felkelő magyar tisz
tek kérelme. — BAK.

No. 661. — Wien, 1849. február 27. Utasítás Stürmer részére. — BAK. 
Depesche nach Konstantinopel. — Fuad pasa utasításai ügyében.

No. 662. — Wien, 1849. február 28. Az osztrák pénzügyminiszter 
Schwarzenberg herceghez a chemnitzi fegyverszállítmány ügyében (641).

No. 663. — Wien, 1849. február 28. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve Correspondence stb. 146, 1. — Harctéri hírek.

No. 664. — Dresden, 1849. február 28. Osztrák követ jelentés. — BAK. 
Bericht aus Dresden, 1849. No. 29. C. — Fegyverszállítás a magyar kor
mány részére.

No. 665. — Konstantinápoly, 1849. február 28. Stürmer jelentése. —
Háborús Felelősség 4
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BAK. Bericht aus Konstantinopel, 1849. No. 10, B. — A magyarországi 
orosz beavatkozás.

No. 6 6 6 . — Ramsgate, 1849. február 28. Pulszky Ferenc partraszállási 
igazolványa. — MNMK.

No. 667. — Wien, 1849. február 28. Schwarzenberg herceg Nesselrode 
grófhoz. — BAK. Varia de Russie, 1849.

No. 6 6 8 . — Wien, 1849. március 1. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 148. 1. — Harctéri hírek.

No. 669. — London, 1849. március 1. Colloredo gróf jelentése. — BAK. 
Bericht aus London, 1849. No. 4. — Az orosz beavatkozás híre.

No. 670. — Wien, 1849. március 1. Utasítás Stürmer részére. — BAK. 
Depesche nach Konstantinopel. No. 4. — Az erdélyi orosz beavatkozás 
ügyében.

No. 671. — Kopenhága, 1849. március 1. Károlyi Alajos gróf követ- 
ségi attaché lesz. — BAK. Dépêché du Cabinet danois. Varia de Dane- 
marc, 1849.

No. 672. — Dresden, 1849. március 1. Osztrák követ jelentés. — BAK. 
Bericht aus Dresden, 1849. No. 30. — A chemnitzi fegyverszállítmány 
ügyében (641).

No. 673. — Bukarest, 1849. március 2 . De Ségur francia konzul jelen
tése. — Közölte Hurmuzaki id. m. 125—26. 1. — Angol és francia tilta
kozás az orosz beavatkozás miatt.

No. 674. — Wien, 1849. március 3. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 149. 1. — Harctéri hírek.

No. 675. — Torino, 1849. március 3. Monti ezredes visszahívó levele. 
— Közölte Bettoni-Cazzago id. m. 62—64. 1.

No. 676. — Trieszt, 1849. március 3. Jelentés Dickson olasz ügynök 
ügyében. — BAK,

No. 677. — Wien, 1849. március 3. Legfelsőbb elhatározás Hody báró 
bruxéllesi rendőrfőnök kitüntetése ügyében.

No. 678. — Dresden, 1849. március 3. Osztrák követjelentés. — BAK. 
Bericht aus Dresden, 1849. No. 31. — A chemnitzi fegyverszállítmány 
ügyében (641).

No. 679. — Wien, 1849. március 4. Schwarzenberg herceg az osztrák 
pénzügyminiszterhez u. a. ügyben. — BAK (641).

No. 680. — Párís, 1849. március 5. Nemeskéri Kiss Miklós Kossuth 
Lajoshoz. — MNML.VA. 1034. szám. — Browne kinevezése. Pulszky lon
doni küldetése.

No. 681—682. — Wien, 1849. március 6 . Utasítás Esterházy gróf ré
szére. — BAK. Dépêché à Madrid, 1849. —

No. 683. — Frankfurt, 1849. március 6 . Osztrák követ jelentés. — 
BAK. Bericht aus Frankfurt, 1849. No. 84. — Az erdélyi orosz beavat
kozás.

No. 684. — Pétervár, 1849. március 6 . Buol gróf jelentése. — BAK. 
Bericht aus Petersburg, 1849. No. 13. — Az erdélyi orosz beavatkozás 
ügyében.

No 685. — Páris, 1849. március 7. Teleki László gróf emlékirata a 
francia kormányhoz, — Melléklet a 651. sz. ügyirathoz.

No. 6 8 6 . — Párís, 1849. március 7. Teleki László gróf Kossuth Lajos
hoz. — MNML.VA 1034. szám. — Pulszky londoni küldetése.

No. 687. — Páris, 1849. március 7. Teleki László gróf állítólagos béke
ajánlata Czartorysky herceg útján Kremsierbe. — Schlesinger M.: Aus 
Ungarn. II. kiadás, Berlin 1850, valamint Geheimarchiv der ungarischen 
Revolution. II. kötet. Pest. 1851. 21. 1.
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No. 6 8 8 . — Páris, 1849. március 7. Nemeskéri Kiss Miklós Kossuth 
Lajoshoz. — MNMK.

No. 689. — Konstantinápoly, 1849. március 7. Stürmer jelentése. — 
BAK. Bericht aus Konstantinopel, 1849, No. 11. — Az orosz-török szer
ződés előkészítése.

No. 690. — Wien, 1849, március 8 . Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 152. 1. — Közli az osztrák alkot
mánylevelet.

No. 691. — Páris, 1849. március 8 . Sandford Vilmos Pulszky Ferenc
hez. — MNMK. — Diplomáciai hírek.

No. 692. — London, 1849. március 8 . Lovelace lord Pulszky Ferenc
hez. — MNMK. — Meghívás.

No. 693. — Torino, 1849. március 8 . Abercromby brit követ jelen
tése a szárdiniai parlament 6 -iki magyarbarát tüntetéséről.

No. 694. — London, 1849. március 9. Banfield Tamás Pulszky Ferencz- 
hez, — MNMK. — Ajánlólevél Dudley lordhoz.

No. 695. — Bukarest, 1849. március 9. De Ségur francia főkonzul je
lentése. — Közölte Hurmuzaki id. m. 126—27. 1. — Erdélyi hírek. Mal- 
kowsky tábornok tárgyalásai.

No. 696. — London, 1849, március 10 . Stuart Dudley lord Pulszky 
Ferenczhez. — MNMK, — Palmerston lord magához kéreti Pulszky 
Ferenczet.

No. 697. — Wien, 1849, március 10 . Utasítás a berlini osztrák nagy- 
követség részére. — BAK. — Fegyverszállítás Magyarország részére.

No. 698. — Prága, 1849, március 11. Mecséry báró jelentése Breslau- 
ban levő fegyverszállítmánynak esetleges becsempészése ügyében Magyar- 
országba. — BAK (717).

No. 699. — Szeben, 1849. március 12 . Bem tábornok Boulay de la 
Meurthe francia köztársasági alelnökhöz. — Közölve Hurmuzaki id. m. 
127—28. 1.

No. 700. — London, 1849. március 12. Metcalfe Frigyes Pulszky Fe
renczhez. — MNMK. — Klubját felajánlja Pulszkynak.

No. 701. — Dresden, 1849. március 12 . Osztrák követjelentés. — BAK. 
Bericht aus Dresden, 1849. No. 38. B. — Fegyverszállítmány Magyarország 
részére.

No. 702. — Wien, 1849, március 13. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 166. 1.

No. 703. — Wien, 1849. március 13. Utasítás a frankfurti osztrák
követség részére, — BAK. Depesche nach Frankfurt, 1849. — Az erdélyi 
orosz beavatkozás ügyében.

No. 704. — Pétervár, 1849, március 13. Buol gróf jelentése. — BAK. 
Bericht aus Petersburg. — Ausztria pénzbeli támogatása ügyében.

No. 705. — Wien, 1849. március 13. Az osztrák pénzügyminiszter
Schwarzenberg herceghez a chemnitzi fegyverszállítmány ügyében. — BAK 
(641).

No. 706. — Bukarest, 1849. március 14. De Ségur francia főkonzul
jelentése. — Közölve Hurmuzaki id. m. 129—30. 1.

No. 707. — Pétervár, 1849. március 14. Buol gróf jelentése. — BAK, 
Bericht aus Petersburg, 1849. No. 14. — Angol-francia tiltakozás a havas- 
alföldi lefegyverzés ellen.

No. 708. — Wien, 1849. március 15. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 167. 1.

No. 709. — Páris, 1849. március 15. Szarvady Frigyes Kossuth Lajos
hoz. — MNML.VA 1379. szám. — Diplomáciai hírek,

4*
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No. 710. — Páris, 1849. március 15. Irinyi József nyugtája. — MNMK,
No. 711. — Dresden, 1849. március 15. Osztrák követ jelentés. — BAK, 

Bericht aus Dresden, 1849. No. 39. B. — Fegyverszállítás Magyarország 
részére.

No. 712. — London, 1849. március 16. Pulszky Ferencz Palmerston 
lordhoz. — Közölve: Correspondence stb, 164. 1.

No. 713. — Wien, 1849. március 16. Utasítás a drezdai osztrák követ
ség részére. — BAK. — Fegyverszállítás Magyarország részére.

No. 714. — Páris, 1849. március 17. Browne Frigyes Vilmos Pulszky 
Ferenczhez. — MNMK. — Diplomáciai hírek.

No. 715. — Páris, 1849. március 17. Sandford Vilmos Pulszky Ferencz
hez. — MNMK.

No. 716. — Brighton, 1849. március 17. Metcalfe Frigyes Pulszky
Ferenczhez. — MNMK.

No, 717. — Dresden, 1849. március 17. Osztrák követjelentés. — BAK, 
Bericht aus Dresden. 1849. No. 40, B. — Fegyverszállítás Magyarországba,

No. 718. — Bukarest, 1849. március 17. Timoni jelentése. — BAK, 
Bericht aus Bukarest, 1849. No. 38. — Az oroszok visszavonulása Erdély
ből.

No. 719. — Brighton, 1849. március 18. Metcalfe Frigyes Pulszky
Ferenczhez. — MNMK.

No. 720. — Bukarest, 1849. március 18. De Ségur francia főkonzul
jelentése. — Közölve Hurmuzaki id. m. 131—32. 1.

No. 721. — Pétervár, 1849. március 18. Buol gróf jelentése. — BAK, 
Bericht aus Petersburg, 1849. No. 15. B. — Az erdélyi kérdésről.

No. 722. — Dresden, 1849. március 19. Osztrák követ jelentés. — BAK, 
Bericht aus Dresden, 1849. No. 42. — A magyar kormány várt menekülése 
ügyében Szászországba.

No. 723. — Wien, 1849. március 19. Karagyorgyevics Sándor szerb 
fejedelem a Lipót rend nagykeresztjét kapja. — BAK (729).

No. 724. — Bukarest, 1849. március 2 0 . De Ségur francia főkonzul
jelentése. — Közölve Hurmuzaki id. m. 132—33. 1.

No. 725. — Bukarest, 1849. március 2 0 . Timoni jelentése. — BAK, 
Bericht aus Bukarest, No. 39, — A havasalföldi hatóságok magatartása.

No. 726. — Wien, 1849. március 20. Schwarzenberg herceg Mecséry 
báróhoz. — BAK (693).

No. 727—728. — Wien, 1849. március 21. Két utasítás Thun gróf ré
szére Pétervárra. — BAK.

No. 729. — Wien, 1849. március 21. Legfelsőbb elhatározás a Lipót- 
rend nagykeresztjének megadása iránt Karagyorgyevics Sándor fejedelem 
részére (723).

No. 730. — Konstantinápoly, 1849. március 21. Stürmer jelentése. — 
BAK. Bericht aus Konstantinopel. No. 13. A. — Anglia és Franciaország 
magatartása az erdélyi orosz beavatkozás kérdésében.

No. 731. — London, 1849. március 2 1 . Lansdowne lord Pulszky Fe
renczhez. — MNMK.

No. 732. — Bukarest, 1849. március 2 2 . De Ségur francia főkonzul 
válaszlevele Bem tábornokhoz. — Közölve Hurmuzaki id. m. 134. 1.

No. 733.— Bukarest, 1849. március 23. De Ségur francia főkonzul je
lentése. — Ugyanott 134—35. 1.

No. 734—735. — Krakkó, 1849. március 23. Hammerstein báró jelen
tése. — BAK.
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No. 737. — Brassó, 1849. március 23. Bem tábornok Fuad pasához.
— Ugyanott 140—41. 1. (746.).

No. 738. — Prága, 1849. március 23. Jelentés a chemnitzi fegyverszál
lítmány ügyében. — BAK.

No. 739. — Wien, 1849. március 24. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 168. 1.

No. 740. — London, 1849. március 24. Birkbeck Pulszky Ferenczhez.
—  MNMK.

No. 741—742. — Pétervár, 1849. március 25. Buol gróf jelentése. — 
BAK. Bericht aus Petersburg. 1849. — Erdélyi hírek. Radetzky gróf orosz 
marsallá lesz.

No. 743. — Pétervár, 1849. március 25. Nesselrode gróf Medem gróf
hoz. — BAK. Varia de Russie 1849.

No. 744. — Pétervár, 1849. március 25. Miklós cár Ferencz József
hez. — Közölte Steier Lajos id. m. II. kötet, 398—99. 1.

No. 7 4 5 . — London, 1849. március 26. Lovelace lord Pulszky Ferencz
hez. — MNMK.

No. 746. — Bukarest, 1849. március 26. Fuad pasa Bem tábornokhoz.
—  Közölve Hurmuzaki id. m. — Válaszlevél (737).

No. 747. — 1849. március 26. Bem tábornok Kossuth Lajoshoz. — 
MNML.VAM. 1849. 40bb. szám. — Közli De Ségur főkonzul válaszlevelét.

No.748. — Ancona, 1849. március 27. Albini szárdiniai flottaparancs
nok Monti ezredeshez. — Közli Bettoni-Cazzago id. m. 69—70. 1,

No. 749. — München, 1849. március 27. Osztrák követ jelentés. — 
BAK. Bericht aus München 1849, No. 8 . D. — A Münchener Zeitung ma
gyar tárgyú cikkeinek dicsérete.

No. 750. — Wien, 1849. március 27. Utasítás Esterházy Móric gróf 
madridi követ részére. — BAK.

No. 751. — Konstantinápoly, 1849. március 28. Stürmer jelentése Bem 
tábornok összeköttetéséről a bukaresti angol konzulátussal. — BAK. Be
richt aus Konstantinopel, 1849. No. 14. A.

No. 752. — Krakkó, 1849. március 28. Hammerstein báró jelentése. — 
BAK.

No. 753. — Wien, 1849. március 28. Utasítás Hammerstein báró ré
szére. — BAK.

No. 754. — Wien, 1849. március 28. Schwarzenberg herceg az osztrák 
pénzügyminiszterhez. — BAK. — A chemnitzi fegyverszállítmány ügyé
hen (641).

No. 755. — London, 1849. március 29. Kemble M. J. Pulszky Ferencz
hez. — MNMK.

No. 756. — London, 1849. március 29. Mac Neill Pulszky Ferencz
hez. — MNMK.

No. 757. — Wien, 1849. március 30. Schwarzenberg herceg az osztrák 
belügyminiszterhez, — BAK. — A breslaui fegyverszállítmány ügyében.

No. 758. — Bukarest, 1849. március 30, Timoni jelentése. — BAK. 
Bericht aus Bukarest, 1849. No, 48. — A havasalföldi hatóságok maga
tartása.

No. 759. — Torino, 1849. március 30. De Launay külügyminiszter 
Monti bárót visszahívja. —

N o. 736. —  B rassó , 1849. m árcius 23, B em  tábornok  Ségur francia  fő 
k o n zu lh o z . —  K ö zö lv e  H u r m u z a k i  id . m. 135. 1.

N o. 760. —  B uk arest, 1849. m árcius 30. D e  Ségur francia fők on zu l je 
le n té se . —  K ö zö lv e  H u r m u z a k i  id. m. 135— 37. 1.
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No. 761. — London, 1849. március 31. Mac Neill Pulszky Ferenchez.
— MNMK.

No. 762. — Konstantinápoly, 1849. március. Tecco báró szárdiniat
követ Monti báróhoz. — Közölte Bettoni-Cazzago id. m. 71—74. 1.

No. 763. — Páris, 1849. március. Szarvady Frigyes nyugtája. —
MNMK.

No. 764. — Páris, 1849. március—április. Szarvady Frigyes Pulszky 
Ferenczhez. — MNMK.

No. 765—766. — Pétervár, 1849. április 1. Buol gróf jelentése. —  
BAK. Bericht aus Petersburg. 1849. No. 18. A. és B. — Balta Liman. 
Erdélyi hírek.

No. 767. — Debrecen, 1849. április 1. Beöthy Ödön bukaresti főkon
zul megbízólevele Kossuth Lajostól. — MNML.VA 1107. szám.

No. 768. — Debreczen, 1849. április 1, Ugyanaz a Honvédelmi Bizott
mánytól. — U. ott 1107, szám.

No. 769. — Debreczen, 1849. április 1. Beöthy Ödön utasításai. —  
Ugyanott 1107, szám.

No. 770, — Krakkó, 1849. április 2 . Hammerstein báró jelentése. —  
BAK.

No. 771. — Páris, 1849. április 2 . Zglinicki Jenő vezérkari tiszt nyug
tája. — MNMK.

No. 772. — Bukarest, 1849. április 2 . De Ségur francia főkonzul jelen
tése. — Közölve Hurmuzaki id. m. 137—39. 1. Omer pasa Bem tábornok 
betörésétől fél.

No. 773. — Madrid, 1849. április 2 . Esterházy György gróf jelentése-
— BAK. Bericht aus Madrid. No. XXXVI.

No. 774. Wien, 1849. április 3. Ponsonby lord Palmerston lordhoz-
— Közölve: Correspondence stb. 172. 1.

No. 775—776. — Bukarest, 1849. április 3. Timoni jelentése. — BAK. 
Bericht aus Bukarest. 1849. No. 50. és 51. — Grant és Colquhoun maga
tartása.

No. 777. — Szászsebes, 1849. április 4. Bem tábornok De Ségur fran
cia főkonzulhoz. — Közölve Hurmuzaki id. m. 140. 1.

No. 778. — Konstantinápoly, 1849. április 4. Stürmer jelentése. —  
BAK. Bericht aus Konstantinopel. 1849. No. 15. D. — A Cerutti fivérek 
működése.

No. 779. — Ugyanaz. — Ugyanott 15. C, — Jelentés Duhamel orosr 
tábornokról.

No. 780. — Wien, 1849. április 4. Az osztrák pénzügyminiszter Schwar
zenberg herceghez. — BAK. Varia de Dresde, 1849. — A chemnitzi fegy
verszállítmány ügyében (637. és köv. számok).

No. 781. — Páris, 1849. április 4. Osztrák követ jelentés. — BAK. Be
richt aus Paris. 1849. No. 44. E. szám. — Teleki gróf működése.

No. 782. — Szászsebes, 1849. április 5. Bem tábornok Kossuth Lajos
hoz. — MNMK. —Colquhounnak levelet írt.

No. 783—784. — Pétervár, 1849. április 5. Buol és Thun grófok jelen
tése. — BAK. Bericht aus Petersburg, 1849. No. 27. és 1. szám. — Thun 
gróf küldetése.

No.785. — Wien, 1849. április 5. Grünne tábornok Schwarzenberg; 
herceghez. — BAK. — Az erdélyi orosz beavatkozás ügyében.

No. 786—787, — Bukarest, 1849. április 6 . De Ségur francia főkon
zul jelentése. — Közölve Hurmuzaki id. m. 140—42. 1. — Malkowsky tá
bornok tárgyalásai.
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788. — Wien, 1849. április 6 . Utasítás a drezdai osztrák követség 
részére. — BAK. — Fegyverszállítás Magyarország részére. Chemnitzi 
fegyverszállítmány (641).

No. 789. — Wien, 1849. április 6 . Schwarzenberg herceg az osztrák 
belügyminiszterhez. — BAK. — Ugyanaz (641).

No. 790. — Jassy, 1849. április 6 . Osztrák konzuli jelentés. — BAK 
Bericht aus Jassy, 1849. No. 587. B. — Osztrák lőszer átvitele ügyében.

No. 791. — Wien, 1849. április 6 . Utasítás a pétervári osztrák nagy- 
követség részére. — BAK. — Lobkowitz herceg küldetése.

No. 792. — Bukarest, 1849. április 6 . Timoni jelentése. — BAK. Be
richt aus Bukarest, 1849. No. 53. — A havasalföldi hatóságok magatartása.

No. 793. — Bukarest, 1849. április 7. De Ségur francia konzul jelen
tése. — Közölve Hurmuzaki id. m. 142. 1. — Az oroszok kiürítik Havas
alföldet.

No. 794. — Wien, 1849. április 7. Utasítás Timonihoz. — BAK. De
pesche nach Bukarest, 1849. — Puchner báró hadseregének megsegítése 
ügyében.

No. 795. — Páris, 1849. április 8 . Sumner György Pulszky Ferencz-
hez. — MNMK.

No. 796. — Wien, 1849. április 8 . Utasítás a müncheni osztrák követ
ség részére. — BAK. Depesche nach München. 1849. — A magyarországi
hadműveletekről.

No. 797. — Páris, 1849. április 9. Sandford Vilmos Pulszky Ferencz-
hez. — MNMK.

No. 798. — Bruxelles, 1849. április 9. Lipót belga király Ferencz 
Józsefhez. — BAK. Varia de Belgique, 1849. — A magyarországi orosz 
beavatkozás ügyében.

No. 799. — Pétervár, 1894. április 9. Követ jelentés. — BAK. Bericht 
aus Petersburg, 1849. No. 20. K. — A felkelő magyar tisztek kérelme.

No. 800. — Ugyanaz. — Ugyanott 20. B. szám. — A baltalimani 
egyezményről.

No. 801—802. — Ugyanaz. — Ugyanott 20. A. B. és C. szám, — Ausz
tria pénzbeli támogatása.

No. 803. — Páris, 1849. április 10. Szarvady Frigyes Pulszky Ferencz- 
hez. — MNMK.

No. 804. — Wien, 1849. április 10. Utasítás Stürmernek. — BAK. De
pesche nach Konstantinopel, 1849. — A török hatóságok magyarbarát maga
tartása ügyében.

No. 805. — Wien, 1849. április 10. — Ferencz József Lipót belga 
királyhoz. — BAK.

No. 806. — Krakkó, 1849. április 10. Hammerstein báró jelentése. — 
BAK.

No. 807. — Bukarest, 1849. április 10. Timoni jelentése. — BAK. Be
richt aus Bukarest, 1849. No. 53. — Kossuth és Kiss ezredes elfogott 
levelei.

No. 808. — Wien, 1849. április 10 . Utasítás Timoni részére. — BAK. 
Depesche nach Bukarest, 1849. —

No. 809. — Wien, 1849. április 10. Schwarzenberg herceg az osztrák 
pénzügyminiszterhez. — BAK. — Teleki László gróf küldetéséről (819).

No. 810. — Wien, 1849. április 11. Radetzky hadserege egy részének 
átkérése. — BAK.

No. 811—812. — Pétervár, 1849. április 11. — Buol én Thun grófok 
jelentése. — BAK. Bericht aus Petersburg, 1849. No. 29. és 2. szám. —-- 
Thun gróf küldetése.
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No. 813. — Konstantinápoly, 1849. április 11 . Stürmer jelentése. — 
BAK. Bericht aus Konstantinopel, 1849. No. 16. B. — Bem levele Fuad 
effendihez.

No. 814. — Wien, 1849. április 12 , Ponsonby lord Palmerston lord
hoz, — Közölve: Correspondence stb. 178. 1.

No. 815. — Páris, 1849, április 12 . Teleki László gróf Pulszky Ferencz- 
hez. — MNMK.

No. 816. — London, 1849, április 12 , Bratianu Demeter Pulszky Fe- 
renczhez. — MNMK.

No. 817. — Szászsebes, 1849. április 12. Bem tábornok Kossuth La
joshoz. — MNML. — Értesíti, hogy Omer pasának levelet írt.

No. 818. — Stuttgart, 1849. április 12 . Osztrák követ) elentés. — BAK. 
Bericht aus Stuttgart,, 1849. No. 36. B. — Magyarországi hadműveletek.

No. 819. — Wien, 1849. április 13. Az osztrák pénzügyminiszter 
Schwarzenberg herceghez. — BAK. — Válaszlevél Teleki gróf küldetése 
ügyében (809).

No. 820. — Wien, 1849, április 13. Ponsonby lord Palmerston lord- 
Tioz. — Közölve: Correspondence stb. 179. 1.

No. 821. — London, 1849. április 13. Blackwell A. J. Palmerston 
lordhoz. — MTAK.

No. 822—823. — Pétervár, 1849. április 13. Buol és Thun grófok 
jelentése. — BAK. Bericht aus Petersburg. 1849. No. 31. és 3. — Thun 
gróf küldetése.

No. 824, — Krakkó, 1849. április 14, Hammerstein báró jelentése.
No. 825. — Wien, 1849. április 14. Utasítás a pétervári osztrák nagy

követség részére. — BAK, Dépêché à Petersbourg. 1849.
No. 826. — Bukarest, 1849. április 14. De Ségur francia főkonzul 

jelentése. — Közölve Hurmuzaki id, m. 144—45. 1. — Malkowsky tábor
nok tárgyalásai.

No. 827. — Wien, 1849. április 14. Utasítás Timonihoz Puchner báró
megsegítése ügyében. — BAK.

No. 828. — Wien, 1849. április 15. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 179. 1.

No. 829, — Wien, 1849. április 15. Utasítás Hammerstein báró ré
szére, — BAK.

No. 830. — Olmütz, 1849. április 15. Ferencz József Miklós cárhoz.
— Közölte Steier Lajos id. m. II. kötet 399—400. 1.

No. 831. — Wien, 1849. április 16. Ponsonby lord Palmerston lord-
Koz. — Közölve: Correspondence stb, 180. 1.

No. 832. — Wien, 1849. április 16. Körlevél az osztrák külképvisele
tekhez Brandt magyar ügynök megfigyelése iránt (896. 934).

No. 833—835. — Wien, 1849. április 17. Ponsonby lord Palmerston 
lordhoz. — Közölve: Correspondence stb. 180. és 182. 1.

No. 836. — London, 1849. április 17. Blackwell Palmerston lordhoz.
— MATK.

No. 837. — London, 1849. április 17. Stolzmann Pulszky Ferenczhez.
—  MNMK.

No. 838. — Bukarest, 1849, április 18. De Ségur francia főkonzul je
lentése. — Közölve Hurmuzaki id. m. 145—46. 1.

No. 839—840. — Konstantinápoly, 1849. április 18. Stürmer jelentése.
— BAK. Bericht aus Konstantinopel, 1849. No. 18. A. és B. — Grabbe 
tábornok küldetése. Az osztrák csapatok átvonulása Havasalföldön.

No. 841—842. — Konstantinápoly, 1849. április 18. Stürmer gróf je-
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lentése. — BAK. Bericht aus Konstantinopel, 1849. No. 17. és 17.a. — 
Grabbe tábornok küldetése. Az osztrák csapatok átbocsátása Havasalföldön.

No. 843. — Krakkó, 1849. április 18. Hammerstein tábornok jelentése 
— BAK.

No. 844. — Milano, 1849. április 17. Radetzky gróf válaszlevele serege 
egy részének hazarendelése iránt. — BAK.

No. 845. — Wien, 1849. április 19. Utasítás Hammerstein báró ré
szére. — BAK.

No. 846. — Krakkó, 1849. április 19. Hammerstein báró jelentése. — 
BAK.

No. 847. — London, 1849. április 19. Lovelace lord Pulszky Ferencz- 
hez. — MNMK.

No. 848. — 1849. április 19. Bem tábornok Kossuth Lajossal közli 
Omer pasa levelét. — MNML.VAM 1849. 5826. szám.

No. 849. — Debreczen, 1849. április 2 0 . Kossuht Lajos Manin Dániel 
velencei diktátorhoz. — Közölte Horváth J. id. m. 146. 1. — Kormányzóvá 
választásáról.

No. 850. — Debreczen, 1849. április 2 0 . Kossuth Lajos ugyanahhoz. — 
Közölve u. ott 147. 1. — Bratich János küldetése.

No. 851. — Wien, 1849. április 2 0 . Medern gróf megküldi kormányá
nak Ausztria segélykérését. — Schiemann Th.: Nikolaus I. IV. kötet. Ber
lin 1920. 192. 1.

No. 852. — Krakkó, 1849. április 2 0 . Hammerstein báró jelentése. — 
BAK.

No. 853. — Pétervár, 1849. április 20. Osztrák követ jelentés. — BAK. 
Bericht aus Petersburg, 1849. No. 21. A. —

No. 854. — Bukarest, 1849. április 20. Timoni jelentése. — BAK. Be
richt aus Bukarest, 1849. No. 60. Colquhoun brit főkonzul magatartása.

No. 855. — Wien, 1849. április 2 1 . Magenis angol ügyvivő Palmerston 
lordhoz. — Közölve: Correspondence stb. 183. 1.

No. 856. — Bukarest, 1849. április 21. De Ségur francia főkonzul je
lentése. — Közölte Hurmuzaki id. m. 147—48. 1.

No. 857. — Wien, 1849. április 2 1 . Jegyzék Medem grófhoz Lüders 
orosz tábornok erdélyi megbízatására vonatkozólag. — BAK.

No. 558.— Wien, 1849. április 2 1 . Utasítás a pétervári osztrák nagy
követséghez ugyanabban az ügyben. — BAK. Dépêché à Petersbourg, 1849. 
No. 9.

No. 859. — Páris, 1849. április 22. Teleki László gróf Pulszky Fe-
renczhez. —  MNMK. Közölte Pulszky F.: Emlékiratai. I. kötőt. 1884.,
469—70. 1.

No. 860. — Pétervár, 1849. április 2 2 . Buol gróf jelentése. — BAK. 
Bericht aus Petersburg, 1849. No. 22. A. — Berg tábornok küldetése 
ügyében.

No. 861. — Boston, 1849. április 22. Putnam Pulszky Ferenchez. — 
MNMK.

No. 862. — Wien, 1849. április 23. Magenis Palmerston lordhoz. —
Közölve: Correspondence stb. 183. 1.

No. 863. — Wien, 1849. április 24. Ugyanaz. — Ugyanott 184. 1.
No. 864. — Wien, 1849. április 24. Utasítás Stürmerhez. — BAK.

Depesche nach Konstantinopel, 1849. — A Cerutti fivérek és a tervezett 
belgrádi szárd konzulátus ügyében.

No. 865. — Korfu, 1849. április 24. Jelentés Cowath (Horváth?) Ká
roly magyar menekült ottani működéséről.
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No. 866—867, — Bukarest, 1849. április 24. Timoni jelentése. — BAIC 
Berichte aus Bukarest. 1849. No. 61. 62. és 63. — Az orosz seregek vissza
vonulása Erdélyből. A Puchner sereg megsegítése. A havasalföldi hatósá
gok magatartása.

No. 8 6 8 . — Wien, 1849. április 25. Magenis Palmerston lordhoz. —  
Közölve: Correspondence stb. 185. 1.

No. 869. — Marseille, 1849. április 25. Podczaski József Pulszky Fe- 
renczhez. — MNMK.

No. 870. — Franfurt, 1849. április 25. Osztrák követ jelentés. — BAK* 
Varia de Bavière, 1849. No. 12 — Széchenyi Kálmán gróf frankfurti kül
detése.

No. 870—872. — Konstantinápoly, 1849. április 25. Stürmer jelentése.
— BAK. Bericht aus Konstantinopel, 1849. No. 18. A. és B. — Canning 
brit követ magatartása ügyében. Grabbe küldetése. Az orosz-török szer
ződés előkészítése.

No. 873. — Ugyanaz. No. 18. C. — Fuad pasa barátságos magatartása. 
No. 874. — Debreczen, 1849. április 26. Kossuth Lajos Bratich János

hoz. — Közölte Horváth J. id. m. 147—48. 1. — Utasítások.
No. 875. — Wien, 1849. április 28. Magenis Palmerston lordhoz. — 

Közölve: Correspondence stb. 188. 1.
No. 876. — Krakkó, 1849. április 27. Hammerstein báró jelentése. —  

BAK.
No. 877. — Lemberg, 1849. április 27. Reisinger Ferenc Pulszky Fe- 

renczhez. — MNMK.
No. 878. — München, 1849. április 27. Osztrák követ jelentés. — BAK. 

Bericht aus München. 1849. No. 27. B. — Magyarországi hadműveletek.
No.879. — Wien, 1849. április 28. Magenis Palmerston lordhoz. — 

Közölve: Correspondence stb. 189. 1.
No. 880. — Bukarest, 1849. április 28. De Ségur francia főkonzul 

jelentése. — Közölve Hurmuzaki id. m. 149—50. 1.
No. 881. — Leipzig, 1849. április 28. Osztrák konzuli jelentés. — BAK. 

Bericht aus Leipzig, 1849. No. 35. — Magyarországi hadműveletek.
No. 882. — Frankfurt, 1849. április 28. Osztrák követjelentés. — BAK. 

Veria de Bavière, 1849. — Széchenyi Kálmán gróf küldetése a württem- 
bergi királyhoz.

No. 883. — Hannover, 1849. április 28. Osztrák követ jelentés. —  
BAK. Bericht aus Hannover, 1849. No. 63. — Magyarországi hadműve
letek.

No. 884. — Madrid, 1849. április 28. Osztrák követ jelentés. — BAK. 
Bericht aus Madrid, 1849. — Nemeskéri Kiss Miklós Madridban.

No. 885. — Pétervár, 1849. április 28. Miklós cár Ferencz Józsefhez.
— Közölte Steier Lajos id. m. II. 401—2. 1.

No. 8 8 6 . — Wien, 1849. április 29. Magenis Palmerston lordhoz. —  
Közölve: Correspondence stb. 190. 1.

No. 887. — Negotin, 1849. április 29. Balcescu Ghika Jánoshoz. —  
Közölte Ghika id. m, 252—59. 1.

No. 8 8 8 . — München, 1849. április 29. Osztrák követ jelentés. — BAK. 
Bericht aus München, 1849. No. 28. B. — Magyarországi hadműveletek.

No. 889. — Hamburg, 1849, április 29. Osztrák követ jelentés. — Be
richt aus Hamburg, 1849. No. 15. — Magyarbarát újságcikkek.

No. 890. — Madrid, 1849. április 29. Osztrák követ jelentés. — BAK. 
Bericht aus Madrid, 1849. — Nemeskéri Kiss Miklós Madridban.
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No. 891. — Wien, 1849. április 30. Stiles amerikai ügyvivő Clayton 
államtitkárhoz. — Correspondence with the Secretary of State. Vol. III. 
Library of the Congress. Washington.

No. 892. — Negotin, 1849. április 30. Balcescu Ghika Jánoshoz. —
Közölte Ghika id. m. 259—60. 1.

No. 893. — London, 1849. április 30. Stuart Dudley lord Pulszky
Ferenczhez. — MNMK.

No. 894. — London, 1849. április 30. Vipan Pulszky Ferenchez. —
MNMK.

No. 895. — Páris, 1849. április 30. Teleki László gróf Pulszky Fe
renczhez. — MNMK, Közölte Pulszky id. m. I. kötet 470. 1.

No. 896. — London, 1849. április 30. Osztrák követ jelentés. — BAK^ 
Bericht aus London, 1849. No. XXXVIII. A. — Brandt megfigyelése ügyé
ben (832. 934).

No. 897. — Pétervár, 1849. április 30, Miklós cár Paskievics herceg
hez. — Schiemann id. m. IV. kötet. 192. 1.

No. 898. — Wien, 1849. április 30. Schwarzenberg herceg Grünne
grófhoz az erdélyi orosz beavatkozásról. — BAK.

No. 899. — Wien, 1849. április 30, Utasítás Buol grófhoz. — BAK^
Dépêché à Petersbourg, 1849. — Lobkowitz herceg küldetése ügyében.

No. 900. — Debreczen, 1849. április. Wass Sámuel gróf megbízólevele^ 
— MNML.VAHB. 3210. szám.

No. 901. — Wien, 1849 május 1. Magenis Palmerston lordhoz. —
Közölve: Correspondence stb. 191. 1.

No. 902. — Karlsruhe, 1849 május 1. Osztrák követ jelentés. — BAK^
Bericht aus Carlsruhe, 1849. No. 25. B. — Magyarországi hadműveletek.

No. 903. — Wien, 1849 május 1 , Legfelsőbb előterjesztés az iránt,
hogy Radetzky gróf hadseregéből egy hadosztály Magyarországba rendel
tessék. — BAK. Vortrag, 1849. No. 24.

No. 904. — Wien, 1849 május 1. Ferenc József Miklós cárhoz. — BAK.
No. 905. — Wien, 1849 május 1. Schwarzenberg herceg Paskievics her

ceghez. — BAK.
No. 906. — Wien, 1849 május 1. Ugyanaz Caboga tábornokhoz. —

BAK. — Vasúton eszközlendő orosz csapatszállítások ügyében.
No. 907. — Pétervár, 1849 május 1. Osztrák követ jelentés. — BAK. 

Bericht aus Petersburg, 1849. No. 23. — A magyarországi kérdés.
No. 908. — Páris, 1849 május 2 . Teleky László gróf Pulszky Ferenc

hez. — MNMK. Közölte Pulszky id. m.
No. 909. — Páris, 1849 május 2 . Hübner báró jelentése. — BAK. Be

richt aus Paris, 1849. No. 54. A. — Magyarországi hadműveletek.



Irodalom  — Literatur
Dr. Milan Boghitschevitsch: Die auswärtige Politik Serbiens, 1903—- 

1914. Band III. Serbien und der Weltkrieg. Berlin, 1931. Brückenverlag. 
VIII. és 224 1.

Bogicsevics szerb diplomata néhány évvel ezelőtt igen használható 
gyűjteményt adott a világháború előzményeire vonatkozó szerb okmányok
ból. A szerb és szerbvonatkozású egyéb okmányok után harmadik kötet
ként most kutatásainak eredményeit tette közzé. Sajnos, hogy szerző, 
előttünk ismeretlen okból, csak 1913 végéig halad az elbeszélésben és épen 
ott szakítja meg a fonalat, ahol az a legérdekesebbé kezd válni és ahol 
épen Bogicsevics maga közölte a legérdekesebb dolgokat. így a címtől el
térően a háború közvetlen előzményeiről, és a szarajevói merényletről 
semmit sem találunk benne.

A mű egyébként rövid bevezetés után, amelyben az 1903-diki szerb 
trónváltozás körülményeit adja elő, voltaképen két csoportjával foglalko
zik csupán az eseményeknek és a forrásoknak. Az egyik a boszniai annexió, 
a másik a balkáni államok szövetségének megalkotása és pollitikája. Ko
moly és elismerésre méltó buzgalommal használta fel a rendelkezésére álló 
-összes forrásműveket; mivel pedig a szereplő személyeket is közvetlen 
érintkezésből ismerte és az eseményekhez is közel állott, művét elsőrendű 
forrásmunkának kell tekintenünk,

Dr. Viszota Gyula: Gróf Széchenyi István írói és hírlapi vitája Kossuth 
Lajossal, 1841—1848. 2 kötet. Budapest, 1927—30. Kiadja a Magyar Tör
ténelmi Társulat, (Gróf Széchenyi István összes munkái VI, 1—2). 
CLXXVIII és 846, CDLX és 1211 1.

Széchenyi István műveinek VI. kötete olyan hatalmas térfogatban je
lent meg, amely a mai nehéz kiadói viszonyok között örvendetesen lep 
meg mindenkit, aki Magyarország újabb történetével foglalkozik. Viszota 
összeállítása, gondos bevezetésekkel és jegyzetekkel, 2695 oldalra terjed; 
a két bevezetés magában véve 638 oldalra rugó testes kötet. A valóságban 
tehát kaptunk Széchenyi publicisztikai tevékenységéről egy hetedfélszáz 
oldalas munkát és Széchenyi kisebb műveiből egy kétezer oldalas jegyze- 
tes kiadást, Már a fentiek elmondása alapján is meg lehet állapítanunk 
azt, hogy ezzel a Széchenyire vonatkozó irodalom milyen hatalmas arány
ban gyarapodott.

Ami a mű tartalmi részét illeti, szerzője ügyes és hiányt pótló beve
zetést ad a magyar politikai életnek egyik figyelmen kívül hagyott intéz
ményéről, a kaszinóról, Széchenyi politikai érintkezéseiről, Wesselényi 
Miklóssal való meghasonlásáról. Wesselényi ugyanis Széchenyi és a fiatal, 
temperamentumos, szónoki képességekkel bíró Kossuth Lajoshoz csatlako
zott. Az elhagyott Széchenyi annál nagyobb lendülettel vonult azután fel 
a fiatal óriás ellen, akitől a nemzetet féltette. A Kelet népe 1841-ben, a 
Garat 1842-ben, az elkeseredett hirlapi vita 1843-ban és 1844-ben, A két 
garas, végül a legsúlyosabb: a Politikai Programm Töredékek 1847-ben 
a mérföldkövei ennek a hatalmas küzdelemnek, amelynek Viszota örök 
emléket állított azzal, hogy annak vonatkozásait a legapróbb részletekkel 
•összegyűjtötte és a magyar olvasó elé tárta. Befejezésül Széchenyi 1848-
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diki működésével foglalkozik, amelyre vonatkozólag már Károlyi Árpád 
is gyűjtött igen értékes adatokat.

A közzétett munka sokkal nagyobb arányú, mintsem azzal egy rövid 
ismertetés keretében részletesen lehetne foglalkozni. Azt hisszük, és kí
vánjuk is, hogy az még hosszú ideig legyen kimeríthetetlen kincses bá
nyája történetírásunknak és publicisztikánknak.

Az újkori propaganda története

A külpolitika történetének és egyben a diplomáciai történelemnek is 
egyik legérdekesebb, bár megiratlan fejezete a propaganda története. Nem 
is gondoljuk, mennyi fontos és érdekes adat, milyen fontos és érdekes 
megvilágítás kerül felszínre akárhány olyan történelmi eseménnyel, amely
nek fogalmi köre a kézikönyvek egyhangúsága folytán lassanként elkopik. 
Már a nemzetközi viszonylatok tanulmányozása és a diplomáciai történe
lem kiemelése magában véve teljesebbé teszi a nagy történelmi események
ről alkotott ismereteinket. Az elmúlt világháború emlékei a figyelmet nem 
ok nélkül fordították azon titkos és nyilt munka felé, amelyet propagan
dának neveznek. Annak rendszeres feldolgozását tűzte ki maga elé Everth 
Erich lipcsei professzor és tette közzé munkájának első kötetét, melyben 
a „külpolitika nyilvánossága“ címen az V. Károlytól Napóleonig terjedő 
anyagot adja elő.1

A középkori események rövid összefoglalása után szerző rövidesen át
tér a XVI. századra, melyben az általános nyugtalanság először a vallás- 
háborúkban nyilvánult meg. Az ellenfelek azon voltak, hogy egymásnak 
külföldi hitsorsosaik támogatását biztosítsák és ezen az úton jutunk el a 
diplomáciai propagandához. Annak két első eszköze volt a nyomtatott röp- 
irat, mellyel a nyugati ellenfelek egymás ellen harcoltak; azonkívül a nyom
tatott híradás, mely leginkább a török veszedelemre vonatkozott. A röp- 
iratokból fejlődött ki a publicisztika, a híradásokból a hírlapirodalom.

V. Károly császár propagandája már megválasztásakor igen erős volt. 
Hogy arra nagy szükség volt, azt a két jelölt idegen származása mutattar 
mert I. Károly és I. Ferenc királyokban voltaképen két idegen uralkodó, 
egy spanyol és egy francia ember küzdött egymás ellen. A választás sike
rét szerző nagyrészt egy elszászi német, Gebwiler Jeromos strassburgi 
tanító röpiratának tulajdonítja (Libertás Germaniae, quo Germanos Gallis. 
neminem verő Gallum Germanis imperasse probatur). Gebwiler Habsburg 
Károlyt mint német embert igyekezett a német közvélemény előtt bemutatni; 
Valois Ferencet pedig mint idegent, akinek francia honfiársai fölött néme
tek is uralkodtak, de sohasem franciák a németek fölött. A röpirat tehát a 
francia-német ellentétet élezte ki.

Károly császárt azonban csakhamar idegennek nevezték Németország
ban, mikor a németalföldi protestánsok üldözésének híre megérkezett. A 
német protestánsok a „hollandi mészáros" ellen a hollandi protestánsok 
mellé állottak és a polgárháborúban a császár és a német nép között 
csakhamar megjelentek a franciák, akiknek királya, I. Ferencz a császár
választásban vesztes maradt. Ferencz király nyomtatott leveleivel a pápá
hoz és a német fejedelmekhez fordult, akiket sikerült maga mellé vonnia. 
Nagyon érdekes az a röpiratháború, mely a francia-német háborúkat, vala
mint a német polgárháborút nyomon kísérte, mert abból világosan látható 
volt a németek megoszlása és idegen érdekek szolgálatába való szegődése 
Most már nemcsak a hollandi protestánsok mellett harcoltak németek a 
spanyolok ellen, hanem a franciák oldalán is a német császár ellen; a

1 Everth Erich: Die Oeffentlichkeit in der Außenpolitik von Karl V 
bis Napoleon. Jena 1931. Verlag von Gustav Fischer. X és 500 oldal. (Poli
tik und Oeffentlichkeit, Beiträge zur Lehre der Publizistik).



466

röpiratháború igen érdekes megvilágításokat nyújt az ellenfelek magatar
tását illetőleg.

A XVII. század a hírlapok megindulásának korszaka, mi a külpolitika 
nyilvánosságát nagy mértékben emelte. Azokkal kapcsolatban indulnak 
meg a folyóiratok, köztük elsősorban a hágai Mercure historique et poli
tique, melyet 1686-ban a francia Courtilz de Sandras a francia érde
kek szolgálatában indított meg, de mely az ő távozása után is 1782-ig 
megmaradt.

Mindenesetre több külpolitikai anyagot tartalmaznak a röpiratok, 
melyekből Európa nagy közkönyvtárai magából a XVII. századból szinte 
beláthatatlan tömeggel rendelkeznek. Csupán az angol polgárháború két 
évtizedéből 15 ezer darabot őriz a londoni British Museum.

Nagyon érdekes, hogy az 1618-diki cseh forradalomnak olyan kitűnő 
propagandája volt (csak 1618-ban 1800 darab röpirat foglalkozott vele), 
hogy nem áll távol az a feltevés, miszerint ennek a külpolitikai nyilvános
ságnak a hullámai szereztek Csehországnak angol születésű királynét 
Stuart Erzsébet személyében, kinek férjét, Wittelsbach Frigyes pfalzi feje
delmet cseh királynak hívták meg. Az 1620-diki fehérhegyi csatában, abol 
Frigyes koronáját elveszítette, szövetségese, Keresztély anhalti herceg, a 
német protestáns ellenzék szövetségének, az Uniónak feje, a nála levő 
hivatalos iratokat is elveszítette. A császárpárti bajor herceg az ellenfél 
titkos államiratait 1621-ben egy közel négyszázoldalas testes kötetben adta 
ki, ami a maga idejében európaszerte feltűnést keltett. A gyűjtemény 
(Fürstlich Anhaitische Geheime Kanzlei. 1621) latin és olasz kiadásban is 
megjelent; eredménye az Unió feloszlatása és pfalzi Frigyes száműze
tése volt.

Ugyanakkor a protestáns csapatok a Felső Rajna mellett a császár
nak Spanyolországba küldött leveleit fogták el és tették közzé 1622-ben 
három részben, több mint hatszáz oldalon. A leleplezés következményeként 
a polgárháború Németország egész területére kiterjedt és a császár ügyé
nek súlyos veszteségeket okozott (a három röpirat címe Literae inter- 
ceptae, Prodromus és Spanische Kanzlei, 1622).

A harmincéves háború expedíciói (a dánok és svédek németországi, a 
Habsburgok balti vállalkozása) meglehetős propagandával indultak meg, 
amelyek természetesen ellenpropagandát váltottak ki. Mindezeknél nagyobb 
propagandát fejtettek ki az angol forradalom pártjai és vezető emberei, 
akik közül Cromwell Milton költőt használta fel politikai céljaira. Az 
angol-hollandi háborúk, amelyek a tenger uralmával kapcsolatos nemzet
közi jogi kérdéseket felszínre vetették, igen érdekes vitairodalomhoz vezet
tek, amelyről a korabeli német közvéleménynek, amint azt a szerző maga is 
elismeri, fogalma sem volt. A német közvéleményt ugyanis csak német 
kérdések érdekelték, a külpolitikai kérdésekben még mindig a középkori 
európai helyzetnél tartott. Németországban még azzal sem törődtek, hogy 
a hollandok Cromwell ellen írt röpirataik egy részét német földön nyo
matták, ami a semlegesség megsértése volt. Szélesebb propagandát egye
dül Frigyes Vilmos, a brandenburgi nagyválasztó fejtett ki, de csupán a 
svéd-porosz kérdésre szorítkozott. A hollandi politikát is a svéd viszony
lat szemszögéből nézte és európai fontosságra nem tudta emelni a porosz 
ügyet.

Európai szabású politikát akkor a Bourbonok és a Habsburgok űztek 
és ez az európai politika 1648-tól egészen 1790-ig, sőt mint francia
német erőmérkőzés 1815-ig tartott. Nyitányát a franciáknak meglehető
sen nagyszabású propagandával megindított akciója képezi, melyben 
szerző ugyan nem lát európai fontosságú kezdeményezést, de amelynek 
világtörténelmi fontosságát nem lehet elvitatni. Mégis lenyűgözi őt az a 
felkészültség, amellyel XIV. Lajos európai hegemóniára való törekvését 
előkészítette. Gondos figyelemmel kíséri a francia politika gyors elchala- 
dását a spanyol örökség igénylése és a német császári korona megszer
zése körül (Aubéry 1667-diki röpirata: Des justes prétentions du roy sur
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T empire). Aubéry munkája váltotta ki Lisola Ferenc hágai császári követ 
névtelen válaszát (Bouclier d‘Estât, 1668), mely a francia igényeknek 
liadat üzent. Ebből a párviadalból vette kezdetét a nagy vetélkedés a 
Bourbonok és Habsburgok között, melynek egyes fejezeteit a röpiratok 
ezrei kísérték és világították meg: a támadás Belgium ellen, Lotharingia 
megszerzése, Hollandia megrohanása (mely a hollandok francia lapjaiban 
talált éles kritikája), Németország egyes részeinek a régi francia királyok 
jogán való igénylése, a spanyol örökösödési háború.

Szerző munkájának nagy része a XVIII. század második felére esik, 
melyben Nagy Frigyes, az északamerikai szabadságharc, a francia forra
dalom és Napoleon propagandáját mutatja be (312—478. 1.). A tárgyalás 
voltaképen a felvilágosult abszolutizmus és a forradalom propagandájának 
ismertetése; telve apró és érdekes részletekkel, melyekben azonban szerző 
jobbára csak egyes röpiratokat ismertet meg. Mindenesetre meg kell 
jegyeznünk, hogy Nagy Frigyes propagandája egészben véve a német 
ügyekre vonatkozott, és hogy az északamerikai szabadságharc is voltaképen 
helügye volt a Brit Birodalomnak.

Számottevő külpolitikai propagandát tehát ismét a franciáknál és 
«llenfeleiknél kell keresnünk, akik negyedszázadon keresztül bombázták 
egymást a propaganda fegyvereivel, Everth azonban itt jóformán csak a 
kormánypropaganda bemutatására szorítkozik. Burke tevékenységéről alig 
néhány sorban emlékezik meg, pedig Burken kívül az angol irodalom igen 
gazdag a vonatkozású irodalomban. Napoleon idejében viszont mindössze 
a sajtót ismerteti, amelynek fontosságát senki sem vonja kétségbe. Csupán 
azt kell hozzátennünk, hogy Napoleon és ellenfelei a hatást nem a hír
lapok útján érték el és a nagy propagandát nem a sajtó útján csinálták. 
Ezért szerző munkájának legjobban kidolgozott részének a XVII. századra 
vonatkozó részt kell tekintenünk és bizonyos aránytalanságot kell megálla
pítanunk abban, hogy a spanyol örökösödési háborút követő századot 
(1715—1815) olyan rövidre fogta. Szívesebben elméleti kitéréseit enged
tük volna el, melyeket a németek talán jobban tudnak értékelni, de amely 
nekünk sokszor fölöslegesnek, sokszor erőltetettnek látszik; sokszor pedig 
az ellenkezőjét találjuk abban, amit a felhozott példák mutatnak.

Ennek ellenére a munka úttörő munka, mely megérdemli az elisme
rést, az átdolgozást és a helyes kiegészítést.

Az 1918>dikí ö sszeo m lá s

Jó szolgálatot tett a magyar ügynek Dr. Szende Zoltán azzal, hogy 
német nyelven részletesen megírta az 1918-diki magyar összeomlás 
történetét.1

A munka négy részre tagolódik: a háború befejezése és az 1918. októ
beri manifesztum; a birodalom szétbomlása; a magyar csapatok hazavo
nulása; a belgrádi fegyverszünet.

Bevezetésben a szerző rövid áttekintést nyújt a honvédség szerepéről 
a világháborúban, ami annál örvendetesebb, mert külföldi munkákban el
siklanak a kérdés fölött (4—20. 1.). Ide kell számítanunk a monarchia nem
zetiségi problémáinak ismertetését is (21—33. 1.), amely azonban főleg 
a háborús időkre vonatkozik. Nagyon érdekes volna tovább kiszélesíteni 
az 1918. októberi osztrák-magyar tárgyalásokra vonatkozó ismereteinket és 
azt a törekvést, hogyan igyekeztek a magyar politika vezető emberei az 
új Magyarország alapjait lerakni. A magyar probléma ismertetése (33— 
44. 1.) fejezi be a történelmi összefoglalásokat, melyek egészben véve az

1 D r .  Z o l t á n  S z e n d e :  Die Ungarn im Zusammenbruch 1918. Feldheer-
Hinterland. Oldenburg i. O. 225. 1. Schulzesche Hofdruckerei und Verlags
buchhandlung R. Schwartz.



468

idegen olvasót helyesen tájékoztatják; nagyobb kitérést nem kívánhatunk 
a szerzőtől azért, hogy az idegen olvasótól nem ismert anyagban az egyes 
államjogi fogalmak részletesebb megmagyarázást kaphassanak.

Igen tanulságos és új adatokban bőséges a Verduntől a Fekete tenge
rig mindenütt kihirdetett októberi manifesztum hatása a szárazföldi csa
patokra (44—56. 1.), melyek abból az általános visszavonulás elrendelésére 
következtettek. A magyar csapatok nyomban késznek nyilatkoztak a hatá
rok védelmére, és szerző számtalan példával bizonyítja, hogy az engedel
messég megtagadása általában véve az idegen területen való céltalan hada
kozásra vonatkozott. Mindenesetre nem tekinthetünk el attól a katonai
felfogástól, mely a csapatok magatartásával szemben állást foglal, de 
hozzá kell tennünk, hogy éppen a magyar határoknak védelem nélkül való 
hagyása minden irányban lehetővé tette az ellenséges csapatok bevonulá
sát és hogy Magyarország fegyveres megszállása 1918-ban és 1919-ben éppen 
a szervezett határvédelem hiánya következtében volt katasztrofális arány
ban lehetséges. Szerző elismerésre méltó szorgalommal állította össze a 
vonatkozó adatokat.

A második rész (77—126. 1.) voltaképen az 1918. októberi forradalom 
történeti áttekintése, melyet behatóbban meg kellene vizsgálnunk, mit a
helyszűke nem enged, hogy azt kiegészíthessük. Azt mindenesetre meg kell 
mondanunk, hogy szerző nem siker nélkül kísérli meg a bonyodalmas és 
nehezen kezelhető anyagnak harmonikus egészbe való egybeolvasztását. 
Munkáját a későbbi tárgyalásoknál alig lehet majd mellőzni, már adatai
nak gazdagsága folytán sem. Igen érdekes szerzőnek az a megállapítása, 
hogy a Budapesten tartózkodó katonai kötelékeknek a nemzeti tanács
részére való megnyerése a prágai cseh és a zágrábi délszláv példákra 
való hivatkozással történt (87. 1.). Helyesen jegyzi meg, hogy a kérdés 
azért bonyolult, mert a nacionális és anti-nacionáíis elemek egybefonódtak 
(90. 1.) ; szétválasztásuk csak később, a részletek beható tanulmányozása
útján iesz majd lehetséges.

A véderő felbomlása és a magyar csapatok hazavonulása (127—179. 1.) 
a munka második főrészét képezi. Kétségtelenül azon fordult meg minden, 
hogy ez a hazavonulás vájjon együtt fog-e járni a határok megvédelmezé- 
sével. Az antinacionális elemek diadala és a határok nyitvahagyása 
plasztikusan domborodik ki Szende munkájának adataiból és alkalmat fog 
nyújtani a tanulmány folytatásához.

A negyedik részt, mely a belgrádi fegyverszünetet és az ország meg
szállását adja elő (180—194), rövidre fogottnak tartjuk. Szerzőnek bizo
nyára csupán az volt vele a célja, hogy munkájához befejezést adjon. Hibás 
az a felfogás, hogy a páduai fegyverszüneti szerződés csupán az olasz 
frontra szorítkozott (181. 1.), mert a fegyverszüneti szerződést államok és 
nem frontszakaszok kötik. A fejezetet jelentékenyen ki kellene bővíteni és 
az előzmények után szerző volna leginkább hivatott arra, hogy azt meg
kísérelje. Maga is érzi, hogy a végső pont a trianoni békeszerződés, tehát 
a megszállásnak birtoklásba való átvitele lehet, A fejezet így csonkának 
mutatkozik.

A függelékben közölt okmányok jó szolgálatot tesznek az általános 
felbomlás egyes részeinek megvilágítása körül.

Összegező véleményünk szerint szerző tekintve azt, hogy munkája 
német nyelven jelent meg, nagy szolgálatot tett a magyar probléma meg
ismertetésével a magyar ügynek. A kínálkozó bőséges anyagból a fontos- 
sabbakat helyesen csoportosította és mutatta be, amiért elismerés illeti 
meg. Óhajtandó volna, hogy ha esetleg munkájának második kiadása is 
lesz, a bevezető politikai részeket kiegészítse, a befejezést pedig egé
szítse ki azzal, ami a magyar birodalom felbomlását a békeszerződés 
megkötéséig teljessé tette.



O k m án yok  — D ocu m en ts

D eath of A lexander Csorna de Körös

Documents preserved in the Vienna Staatsarchiv, Berichte. England. 
CCCIX—CCCX. 1842.

No. I.
Enclosure to No. III.

Darjeeling, 15 April 1842. Superintendent A. Campbell to the secretary 
of the East India Company, Bushby

Text published by Th. Duka in his work entit
led: Life and works of Alexander Csorna de 
Körös. London 1885. Pagg. 145—53.

„It is with much regret that I report the 
death at this place, on the 11th instant (April 
1842), of Csorna de Körös, the Hungarian traveller 
and Tibetan scholar. He fell a victim to fever, 
contracted on his journey hitherto for the cure of 
which he would not be persuaded to take any 
medicines until it was too late to be of any avail.

M. de Körös arrived here on the 24th ult. 
(March 1842), and communicated to me his desire 
of proceeding to the residence of the Sikkim 
Raja, and thence to Lassa, for the purpose of 
procuring access to stores of Tibetan literature, 
which he had been taught to believe, from his 
reading in Ladak and Kanum, were still extant 
in the capital of Eastern Tibet (Lassa), and might 
have thence found their way into Sikkim.

As the eldest son of the Sikkim Raja is by 
the usage of the family a Lama, and as the pre
sent T u b g a n i  L a m a  is a learned priest, and 
said to be in possession of an extensive library, 
I had some hopes that by making the Raja 
acquainted with M. de Körös' unobtrusive charac
ter and known avoidance of political and reli
gious subjects in his intercourse with the people 
of the countries he has visited, I might have con-

Text of Enclosure to 
No. III.

„Extract Letter from 
A. Campbell Esqure, 
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tributed to procuring him permission to proceed 
into Tibet, and to this end I sent the Raja’s 
Vakeel to visit M. de Körös, that he might satis
fy himself as to the extent to which he had pro
secuted his studies into the language and litera
ture of Tibet, as well as of the objects he had in 
view in desiring to visit the Tubgani Lama and 
the city of Lassa. The Vakeel, who is a man of 
intelligence and some learning, was altogether 
amazed at finding a Feringhee a complete master 
of the colloquial language of Tibet, and so much 
his own superior in acquaintance with the reli
gion and literature of that country. I endeavoured 
to answer his numerous questions about M. de 
Körös by detailing the particulars of his early 
life and later travels in Asia, with which I was 
acquainted; by stating his devotion to the pro
secution of his lingual and literary studies; my 
certain knowledge that in permitting him to visit 
Sikkim and Lassa the Raja would have nothing to 
apprehend from ignorance of the usages and re
ligion of the people, nor an indiscreet zeal in the 
attainment of his objects; that he was not at all 
connected with the service of our Government, or 
any other power in India, but that the Governor- 
General had granted him his permission to tra
vel through India, and that any facilities afforded 
him by the Raja would be noted approvingly by 
his lordship and myself.

The Vakeel at my desire addressed the Rajah, 
explaining fully my wishes, and M. de Körös re
solved to remain here, pending a reply from Sik
kim. He was full of hope as to the favourable 
result of the reference, and in the most enthusiastic 
manner would dilate on the delight he expected 
to derive from coming in contact with some of 
the learned men of the East (Lassa), as the La
mas of Ladak and Kanum, with whom alone he 
had previous communion, were confessedly in
ferior in learning to those of Eastern Tibet. He 
was modest and almost silent on the benefits 
which might accrue to general knowledge from the 
results of his contemplated journey; but ,,what 
would Hodgson, Tumour, and some of the philo
sophers of Europe not give to be in my place 
when I get to Lassa?” was a frequent exclamation 
of his during the conversations I had with him 
previous to his illness. He had arranged, in the 
event of his getting permission to proceed, to 
leave wdth me all his books, papers, and bank
notes to the amount of 300 rupees, to be cared 
for on his behalf; and a complete copy of the 
„Journal of the Asiatic Society“, which he had 
received from the Society, he said he should ask 
me to keep, in the event of his never returning. 
How soon were all his enthusiastic anticipations 
clouded, and his journeyings stopped for ever!

On the 6 th instant I called on him, and found 
him feverish, with foul tongue, dry skin, and head-
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ache. I urged him to take some medicine, but in 
vain. He said he had suffered often from fever 
and other ailments, from which he had recovered 
without physic; that rhubarb was the only thing 
of the sort he had ever used, except tartar emetic. 
The former had been recommended to him by 
Moorcroft, and the latter by a Persian doctor. He 
took out of his box a small bit of decayed rhu
barb and a phial of tartar emetic, and said, whit 
apparent distrust in their virtues, „As you wish 
it, I will take some to-morrow, if I am not better; 
it is too late to-day, the sun is going down." I 
sent him some weak soup, and returned to see 
him on the 7th. He was then much better, got off 
Tiis pallet, entered into conversation, chatted ani
matedly with me for an hour on his favourite 
subjects of thought and inquiry. For the first 
time since I had seen him, he this day showed 
Tiow sensitive he was to the applause of the world 
as a reward to his labours and privations. He 
went over the whole of his travels in Tibet with 
fluent rapidity; and in noticing each stage of the 
results of his studies, he mentioned the distingui
shed notice that had been accorded in Europe and 
India to the facts and doctrines brought to light 
by him. He seemed especially gratified with an 
editorial article by Prof. Wilson in the supplement 
to the „Government Gazette" of 9th July 1829, 
which he produced, and bid me read; it related 
to the extreme hardships he had undergone while 
at the monastery of Zanskar, where, with the 
thermometer below zero, for more than four 
mounts he was precluded by the severity of the 
weather from stirring out of a room nine feet 
square; yet in this situation he read from mor
ning till evening without a fire, the ground form
ing his bed, and the walls of the building his 
protestion against the rigours of the climate and 
still he collected and arranged forty thousand 
words of the language of Tibet, and nearly com
pleted his Dictionary and Grammar.

Passing from this subject, he said, in a play
ful mood, „I will show you something very cu
rious“, and he produced another number of Wil
son's paper of September 10 , 1827, and pointing 
to one editorial paragraph, desired me to read it 
first, and then hear the explanation. It runs thus 
(after noticing some communications to the Asiatic 
Society from Mr. Hodgson) : „In connection with 
the literature and religion of Tibet, and indeed of 
the whole of the Bhoti countries, we are happy to 
learn that the patronage of the Government has 
enabled the Hungarian traveller, Csorna de Körös, 
to proceed to Upper Besarh to prosecute his Ti
betan studies for three years, in which period he 
engages to prepare a comprehensive Grammar and 
"Vocabulary of the language, with an account of 
ihe history and literature of the country.

Thibet

Thibet
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„These objects are the more desirable, as we 
understand M. de Körös considers the recent 
labours of Klaproth and Rémusat, with regard to 
the language and literature of Tibet, as altogether 
erroneous. Monsieur Rémusat, indeed, admits the 
imperfectness of his materials, but Klaproth, as 
usual, pronounces e x  c a t h e d r a ,  and treats 
the notion of any successful study of Tibetan by 
the English in India with ineffable contempt. ‘ — 
„Now, I do not recollect," said M. de Körös, „that 
I gave my opinion of Klaproth as it is given here, 
but oh! Wilson was very, very," and he shook his 
head significantly," against Klaproth, and he took 
this opportunity to pull him down, and favour 
Rémusat. It is very curious"; and he laughed hear
tily, Not being of the initiated in the curiosities of 
Tibetan literature, I did not fully appreciate the 
jest, but others probably will; and I was greatly 
interested with the keen enjoyment produced in 
the mind of the Ascetic by this subject.

At the same visit he produced Hodgson's „Il
lustrations of the Literature and Religion of the 
Buddhists", and asked me if I had seen it. On 
being told that I had a copy, and had been 
familiar with its contents, in progress of col
lection, although unversed in the subject, he 
said. ,,He sent me this copy; it is a wonderful 
combination of knowledge on a new subject, with 
the deepest philosophical speculations, and will 
astonish the people of Europe. There are, however, 
some mistakes in it." I think he then said: „In 
your paper on the L i m b o o s you asked if the 
appellation „Hung", distinctive of families of tribe, 
had any reference to the original „Huns", the 
objects of my search in Asia. It is a curious si- 
military, but your „Hungs" are a small tribe, and 
the people who passed from Asia, as the progeni
tors of the Hungarians, were a great nation. „I re
plied, that as the original country of the Limboo 
„Hungs" was undoubtedly north of the Himalaya, 
and as he believed the same to be the case as re
garded the „Huns", it was at all events possible 
that the „Huns' of this neighbourhood might have 
been an offshot from the same nation. „Yes, ves," 
he rejoined, „it is very possible; but I do not think 
it is the case." And then, as if preferring to luxu
riate in remote speculations on his beloved sub
jects rather than in attempting to put an end to 
them by a discovery at hand, he gave a rapid 
summary of the manner in which he believed his 
native land was possessed by the original „Huns", 
and his reasons for tracing them to Central or 
Eastern Asia. This was all done in the most enthu
siastic strain; b u t  t h e  t e x t u r e  of  t h e  
s t o r y  w a s  t o o  c o m p l i c a t e d  f o r  me  t o  
t a k e  c o n n e c t e d  n o t e  of  it.  I gathered, 
however, from his conversation of this day, and 
of the previous ones since our acquaintance, that

I think. „He then 
said," In
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all his hopes of attaining the object of the long 
and laborious search were centered in the disco
very of the country of the „Yoogars". This land 
he believed to be to the east and north of Lassa 
and the province of Kham, and on the western 
confines of China. To reach it was the goal of his 
most ardent wishes, and there he fully expected 
to find the tribes he had hitherto sought in vain. 
The foundation of his hopes, to any one not deeply 
imbued with enthusiasm, or accustomed to put 
faith in philological affinities, will probably ap
pear vague and insecure. It was as follows, in so 
far as I could gather from his repeated conver
sations: In the dialects of Europe — the Slavonic, 
Celtic, Saxon, and German — I believe the people 
who gave their name to the country now called 
Hungary, were styled „Hunger" or „Ungur", „Oon- 
£ar" or „Yoongar", and in Arabic, Turkish and 
Persian works there are notices of a nation in 
Central Asia resembling in many respects the 
people who came from the East into Hungary. 
In these languages they are styled „Oogur", 
„Woogur", „Voogur”, or Yoogur* , according to the 
pronunciation of the Persian letter,; and from the 
same works it might be inferred, he said, that the 
country of the „Yoogurs" was situated as above 
noted. There were collateral reasons which led 
Kim to this conclusion, but he did not lay much 
stress on them, and they have escaped my memory. 
It has since occurred to me, that at the time of 
the conversations now detailed, M. de Körös had 
some presentiment that death was near him, for 
on no former occasion was he so communicative, 
nor did he express opinions as if he was very- 
anxious they should be remembered. On this day 
he certainly did so, and I feel it due to his me
mory to record them, even in this imperfect man
ner. To g i v e  h i s  o p i n i o n s  p o i n t ,  i t  
w o u l d  r e q u i r e  a k n o w l e d g e  of  t h e  
s u b j e c t s  on w h i c h  he  d i s c o u r s e d ,  to  
w h i c h  I c a n n o t  p r e t e n d ;  yet such as 
they are, they may, as the last words of an extra
ordinary man, be prized by those who honoured 
him for his acquire — ments, and admired him 
for his unwearied exertions in the cause of lite
rature, language, and history.

Although so much better on the 7th than on 
the previous day, I dreaded that a return of fever 
was impending, and I again urged him to take 
medicine, but in vain. On the 8th I did not see 
him, but on the morning of the 9th, on visiting 
Kim with, Dr. Griffith, I found that fever had 
returned; he was confused and slightly delirious, 
his countenance was sunken, anxious, and yellow, 
and altogether his state was bad and dangerous. 
After much trouble, we got him to swallow some 
medicine, and had his temples rubbed with blis
tering fluid. On the morning of the 10th he was

Hungar or Ungar 
Ongar or Yoongar
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somewhat better, but still unable to talk connec
tedly or distinctly; towards evening he became 
comatose, and continued so until 5 A. M. of the 
11th, when he expired without a groan or struggle. 
On the 12th, at 8  A. M., his remains were inter
red in the burial-ground of this station. I read 
the funeral service over him in the presence of 
almost all the gentlemen at the place.

The effects consisted of four boxes and papers, 
t h e  s u i t  o f  b l u e  c l o t h e s  w h i c h  he  a l 
w a y s  wo r e ,  and i n w h i c h  he  d i e d ,  a 
few sheets, and one cooking-pot. His food was con
fined to tea, of which he was very fond, and plain 
boiled rice, of which he ate very little. On a mat 
on the floor, with a box of books on the four 
sides, he sat, ate, slept, and studied, never undres
sed at night, and rarely went out during the day. 
He never drank wine or spirits, or used tobacco 
or other stimulants.

Annexed is a detailed list of the contents of 
the boxes. Among his papers were found the 
banknotes for 300 rupees, to which he alluded be
fore his death, and a memorandum regarding Go
vernment papers for 5000 rupees, which is stated 
in transcript of a letter to the Government, dated 
8 th February 1842, it was his wish to leave at his 
death to the Asiatic Society of Bengal for any 
literary purpose. Cash to the number of 224 rupees 
of various coinage, and a waist-belt containing 
26 gold pieces (Dutch ducats, I believe), complete 
the money part of his effects. From this I shall 
deduct the funeral expenses and wages due to his 
Lepcha servant, and retain the remainder, along 
with the books and papers, until I receive the 
orders of Government for disposing of them. As 
the deceased was not a British subject, I have not 
made the usual advertisement of the possession of 
his effects, nor have I taken charge of them in the 
civil court, but in my capacity as political officer 
in this direction.

From a letter of James Prinsep's among the 
papers, I gather that he was a native of the town 
of Pest, or Pesth, in the province of Transylvania, 
and I have found transcript of a letter addressed 
by him to the Austrian Ambassador in London, 
apparently on matters connected with his native 
country; I presume, therefore, that the proper 
mode of making his death known to his relations, 
if such there be, and of disposing of the money 
not willed by him, will be through the Austrian 
Ambassador at the British Court, In some docu
ments I found his address to be Körösi Csorna 
Sándor."

„Pest" or „Pesth“

Kerosi Csorna Sándor
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From A. Csorna de Koros Esçre to the Government Agent, Calcutta 
(F. G. Macklintock).

Sir,
Since on the 13th October last I have signed a form of power of 

Attorney to the Government Agent to sell or indorse the promissory 
notes deposited by me, I beg now to request you again that by virtue 
of that Power of Attorney you will kindly receive and keep the accu
mulated interest on my account, and favour me once a year through 
any of the Political Agents in the North of India with such a sum as 
I shall request you, hereafter acquainting you with the name of the 
place to which the money may be sent.

In case of my death on my tour to Tibet, my will is, that the whole 
of my deposited papers be placed at the disposal of the Asiatic 
Society of Calcutta for any literary purpose.

Calcutta, 8 th February 1842.
I am &c

(Signed) A. Csorna de Koros.
True copy.
Sd A. Campbell Supdt, Darjeeling.

„List of Articles of the late Mr. A. 
Csorna de Koros 

No I Box 
Books

Bengali Grammar 1
German Bible 1
Turc Francois Dictionary 1
Thibetan Grammar Do Do
Turkish L French Do 1
Russian Testament 1
Greek Lexicon Dictionary 1
Latin Do 1
English & Bengali Vocabulary 1
Hodgsons Buddhism 1
Greek Grammar 1
Index to As. Society's Transactions 1 
Blank Paper 2 Bundles
1st Part, 20  Vols. As. Society's

Transactions 1
Medicine Box 1
2 Parcels Manuscript Papers 2
Prinsep's useful Table 1

No 2 Box 
Books

Wilson's Sanscrit Dictionary 1 Vol. 
Eng. & Bengali Munipoori Dy 1 Vol. 
Elemens De Turques Language 1 
Alphabetum Thibettan 1
Mahawanda 1
Holy Bible 1
Testament in Sanscrit 1
Book of Genesis 1
Radjatarangini 1

List published by Th. Duka op. cit. 
Pagg. 161—162.

„1st Box.

1. Grammar and dictionaries of Ben
gali, Turkish, Tibetan, Greek, 
Latin, French, and English lan
guages. 7 volumes.

2 . New Testament in Russian.
3. Hodgson, On Buddhism in Nepal.
4. Index of the Asiatic Society's

Transactions.
5. The twentieth volume, Part L, of

Asiatic Researches.
Total 13 volumes 
A medicine-box.

2d Box

1. Grammars and dictionaries: Wil
son s Sanskrit Dictionary; San
skrit Grammar; Bengali and Eng
lish Dictionary; Bengali, Turkish, 
and English grammars; Sanskrit 
Dictionary; Greek Exercises; 
English, Bengali, and Manipuri 
Grammar and Dictionary.

2. Alphabetum Tibetanum of Giorgi.
3. Bible in English; New Testament
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Bengali Pamphlet 3
Adams Geography 1
Bengali Testament 1
Complete introduction 1
Greek Exercises 1
Sanscrit Vocabulary 1 Vol.
Journal of the As. Society 9 Vols.
Eng. Bengali Dictionary 1
German Books 6
Gospel of St. Mathew in Bengali 1 
Bengali Pamphlets 5
Asiatic Researches 1
Analysis of the Bengali Grammar 1

in Sanskrit; St. Matthew's Gos
pel in Bengali; Genesis in Eng
lish.

4. Raja Tarangini. 2  volumes; Maha-
vansa; eight Bengali pamphlets.

5. Journal Asiatic Society, 9 volumes;
Asiatic Researches, twentieth va- 
lume, Part I.; foreign books 6 
volumes.

No 3 Box 
Books

Mohabharut 4 Vols.
Radjatarangini 1 Do.
Thibettan Grammar 1 Do.
Suscruta (Sanscrit) 1 Do.
Maishada Charita 1 Do.
Bengali Pamphlets 4

No 4 Box 
Books & ca

Slate 1
Ruler 1
Prinsep's Useful Table 1
Pocket Dictionary 1
Thibettan Grammar 2
Greek Testament 1
Latin Testament 1
Ovid 1
Tacitus 2  Vols.
Virgil 1 Do.
Thibettan Grammar 2  Vols.
Do Dictionary 1 Do.
Yales Sanscrit Grammar 1
Bengali Pamphlets 1
Do Common Prayer 1
Esop's Fables (German) 2 Vols.
Selections from the Spectator 1 Do.
Dictionary of the Brotan Lan

guage 1
English and Bengali Vocabulary 1 
Do Do Exercises 1
Russian Grammar 1
Small Atlas 1
Sallust 1
Juvenal 1
Prayer Book 1
Xenophon 1
Ciceros Orations 1 Vols.
Thibet Grammar 1
German Geography 1 Vol.
Princep'Useful Table 1
Livy 4 Vols.

3d Box
Tibetan Grammar; Mahabharata, 4 

volumes; Raja Tarangini; Susrita; 
Naishada Charita; four Bengali 
pamphlets.

4th Box
1. Grammars and dictionaries:

English Grammar and Exercises; 
English and French Dictionary; 
English pocket-dictionary; Eng
lish and Bengali Dictionary and 
Exercises; Yates Sanskrit Gram
mar; Bhutia Vocabulary; Tibetan 
Grammar and Dictionary, 3 co
pies; Russian Grammar; two La
tin and one Dutch Dictionaries; 
Latin Selection; Greek Grammar.

2 . New Testament in Greek and La
tin; Prayer-Book in Bengali,

3. Aesop's Fables in German; 2 vo
lumes Cicero's Orationes; Quin- 
tilianus; Homer; Horace; Cae
sar’s Commentaries, Livy, Ovid, 
Tacitus, Virgil, Sallust, Juvenal, 
Xenophon, altogether 13 volumes.

4. Robertson's History of India; Klap
roth's Tibet; Dickens' Pickwick; 
Journal Royal Asiatic Society; 
Prinsep's Useful Tables, I vo
lume.

5. Small Atlas; Map of Chinese Em
pire; Map of Western Asia; a 
memorandum book.

6 . Inkstand, ruler bundle of pencils,
wafers, slate, a small glass.

N. B. — The blue dress was given to 
his Lepcha servant.
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Cicero 1 Do.
Klaproth's description of Thibet 1
Quintilian 1
Homer's Iliad 1
English Grammar 1 Vol.
French & English Vocabulary 1
Latin Grammar 1 Vol.
A Manual of the Russian Lan

guage 1 Do.
Robertson's History of India 1
Royal Asiat. Society's Transactions 1 
Greek Grammar 1
Horace 1
Latin Dictionary 1
English Vocabulary 1
Latin Dictionary 1
Phinwick (Pickwick) 1
Caesar’s Commentaries i
Lead Pencils 1 Bdle
Pocket Compass 1
Inkstand 1
Small Memo Book 1
Do Looking Glass 1
B . . .  afer Box 1
Blue Dress I Pair given to his

Servant 1 Pair
China Map 1
Map of Western Asia 1

A. Campbell 
Superintendent.

No. II.
Enclosure to No. III.

No. 78 of 1842.
From, the Junior Secretary to the Government of India with the 

Governeror General — To, G. A. Bushby Esqre officiating Secretary of 
the Government of India, Political Department, Fort William.

Dated Allahabad 3rd May 1842.
Poll Dept.
Sir,

With reference to the letter from the Superintendent of Darjee
ling, of date the 15th Ultimo No. 65, respecting the death of M. Csorna 
de Koras the Hungarian Traveller, the Right Honourable the Government 
General presumes that a copy of that letter has been sent to the Court 
of Directors for communication to the Austrian Ambassador in London.

Allahabad 3rd May 1842.
I have & ca 
C. G. Mansel

Jr Secrety to the Gov/ of India 
with the Go vnor Gen l ,,

No. III.
Report of the Chargé Baron Neumann to Prince Metternich

„London, den 21 Juli 1842
No. XXVII. Lit. A.-F.
Durchlauchtig hochgeborener Fürst,
Unter 14ten dieses haben mich die Direction der Ostindischen Ge

sellschaft von dem am Ilten April d. J. zu Darjeeling in Indien statt
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gefundenen Ableben des gelehrten und ausgezeichneten Ungarischen Rei
senden Herrn Alexander Csórna de Körös in Kenntniss gesetzt, und ich. 
habe die Ehre in der Anlage Euer Durchlaucht gehorsamst den mir unter 
einem übermittelten Auszug eines Schreibens des Herrn Campbell, Super
intendenten von Darjeeling ./. zu unterlegen, welches über die Leistun
gen und Pläne des Verstorbenen sehr interessante Auskünfte und zu
gleich ein Verzeichniss der von ihm, nebst den Vorgefundenen 300 Bank
noten in Banknoten, 224 Rupien in verschiedenen Münzen, und 26. hol
ländischen Ducaten — hintergelassenen Bücher und Schriften enthält, die 
er ddo Calcutta 8 ten Februar 1842 (note with pencil: außer 5000 Rupien, 
in Ostindischen Papieren — note of the publisher), der dortigen Asia
tischen Gesellschaft vermachte.

Wie Euer Durchlaucht aus dem erwähnten Schreiben zu entnehmen 
geruhen werden, war der verdienstvolle Reisende im Begriffe, das Land 
der Yoogurs nordöstlich von Lhassa und der westlichen Gränze des Chi
nesischen Reiches aufzusuchen und hatte sich zu diesem Zwecke nicht 
nur mit den Sitten, Gebräuchen und dem religiösen Glauben der dortigen 
Völkerschaften vertraut gemacht, sondern sich auch die Landessprache 
auf eine vollkommene und das Staunen der Eingeborenen erregende Weise 
zugeeignet. -

Das Ziel, welches dem sehr betrauerten Csórna de Körös unaufhör
lich vor Augen schwebte und dem er in der letzten Zeit sein ganzes
Streben und Studium widmete — war das Abkunftsland der Ungarn zu 
erforschen, und er war vor dem Vorgefühle innichst durchdrungen es 
nordöstlich von Lhassa, wo der Stamm der Yoogur wohnt, aufzufinden, 
eine Meinung in welcher er nebst vielen gelehrten Gründen sich auch
durch die wahrscheinliche Entstehung des Staates U n g a r n  aus Yoogur, 
Yungar bestärkt sah. — Ich habe an die Direktoren der Ostindischen
Gesellschaft das doppelte Ersuchen gestellt, mich in den Besitz eines
Todtenscheines und letzten Willens zu setzen, und die Veranlassung zu 
treffen, daß die hinterbliebene Baarschaft und Effekten in sicherer Ver
wahrung gehalten werden mögen, bis die vermeintlichen Erben ihre An
sprüche geltend machen werden.

Genehmigen Euer Durchlaucht den Ausdruck meiner tiefsten Ehr
furcht.

Neumann.

An Seine Durchlaucht den Herrn Fürsten von Metternich &c, &c. &c.“
No. IV.

The same to the same.
„London, den 12 November 1842.

No. XLI. D.
Durchlauchtig hochgeborener Fürst,

Infolge des hohen Reskriptes vom 16 Septemb. 1. J. habe ich 
nicht verfehlt, den Direktoren der Ostindischen Gesellschaft den Wunsch 
zu ausdrücken, in den Besitz der Originale oder Abschriften jener in dem 
Nachlasse des verstorbenen Reisenden Csorna de Körös Vorgefundenen und 
von ihm der Bibliothek in Bengalen vermachten Papiere zu gelangen, 
welche auf seine Nachforschungen über das Stammland der Hungarn Be
zug haben und daher für das zu gründende siebenbürgische Museum von 
besonderem Werthe sind.

Die Ostindische Gesellschaft hat mir hierauf unterm 28 Octob. erwie- 
dert, daß sie zu diesem Zweck bereits die erforderlichen Veranlassungen 
getroffen habe und sich Vorbehalte mir seiner Zeit diese Schriften zu
kommen lassen.

Genehmigen Hochdieselben den Ausdruck meiner tiefsten Ehrfurcht
Neumann.

An Seine des Herren Fürsten von Metternich & Durchlaucht.*
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Szem ere B ertalan em lékirata
a z  1848—49. m agyar korm ány n em zetiség i politikájáról

Denkschrift des ungarischen Ministerpräsidenten Bartholomaeus von Szemere 
über die Nationalitätenfrage in Ungarn, 1854.

(Folytatás — Fortsetzung)

„(14.) (Iránnal: Jul. 10.) Eddigelé szólottunk a népfajokrul a meny
nyiben azok mint tömegek költöztek be vagy különös hatóságot s vidéket 
képeztek, s láttuk hogy mint ilyenek vagy hasonló vagy több jogokkal bír
tak mint magok a magyarok.

Tekintve őket most egyenkint, személyeikben, úgy fogjuk találni, hogy 
a polgári állás s befolyás a származástól soha nem volt föltételezve. A tör
ténet mutatja, miképen virágzása korában Róma, a meghódított fajokat az 
állodalmi jogokbul folyvást kizárva tartotta, mikép a frankok a galluso- 
kat, a normannok az angolszászokat a hivatalokbul s méltóságokbul ki
rekesztették, sőt Vallis kantonban még nem rég is, bár a német elem az 
olasznál tetemesen kisebb, püspöki kanonok, Landvogt csak német lehe
tett; akármerre fordítjuk vizsgáló tekintetünket, mindenütt találunk ilyen 
fajelsőségekre, csak a magyar nem utánozta soha e példát. Innen van, 
hogy minden nemzetből, mely az o(rszá)got lakja, egyképen támadtak 
férfiak, kik vagy a hadsereg élén vagy a polgári pályán dicsőséget árasz
tottak a magyar hazára. Ám forgassuk végig évkönyveinket, s bennök 
keressük föl ama nagy momentumokat, midőn a birodalom a veszedelem 
szélén vagy a dicsőség fénypontján állott, s úgy fogjuk tapasztalni, mi 
szerint az illető kornak legnagyobb embere majd egyik majd másik nép- 
faj' sarjadéka volt. Belus (nádor 1272 táján) szerb, Myze (nádor 1289 
körül) tatár vagy bolgár, Gara (nádor) horvát, Stibor (erdélyi vajda) sláv, 
Hunyadi talán oláh, Frangepani olasz, Cilley német volt; 1224-ben neme
sekké s előjogokra nézve a királyi családdal egyenlővé tétettek a Zorian, 
Vezt, Damian, Zladech, Vranko, Blaz, Friedrich, Dobrogost, Vlehan, mint 
sláv, oláh és német nevek; s végig olvasván a királyi . . .  jószágadomá
nyozások lajstromát, azokban nogaji tatár, bolgár, kun, sláv, német, oláh 
nevekkel vegyesen találkozunk. Alig van példa reá, hogy a magyar faj 
tömegben szabadsággal megajándékoztatott volna, de a Turopolyai egész 
kerület' horvát lakosai öt négyszögmfdnyi kiterjedésben már 1225ben ne
mességre emeltettek, mint a jászok és kunok' összes faja is 1279 körül, 
és a királyi városság' fontos privilégiumait is a horvát és tót és német 
városok előbb és nagyobb számban kapták mint a magyar városok.

Szóval, ha végig nézünk azok' névsorán kik a múltban az egyházi és 
világi méltóságokat viselték, ha megtekintjük a mostan élő főnemességet, 
csaknem annyit találunk közttük vagy névre, vagy eredetre nézve más 
népfajbelit, mint magyart. Ez áll a kisebb nemességre nézve is, melynek 
száma több száz ezerre megy, és a melynél volt 1848 előtt, minden poli
tikai jog, képesség és hatalom. A nemesség szaporodott valamennyi nép
fajból, abból sem törvény sem gyakorlat senkit nem zárt ki. Mely megyé
ben a népesség magyar, természetesen a nemesség is magyar, mert hiszen 
a nemesség mindig a népből emeltetik ki, de a hol a lakosság német, tót, 
oláh, horvát, rácz, a nemesség is az. így például Aradban, Krassóban 
a nemesség csaknem mind oláh, Trencsényben, Liptóban, Árvában csak
nem mind tót (slavon); Szepesben csaknem mind német; Máramarosban, 
Sárosban nagy részben orosz; Szerémben, Verőczében, Posegában mind 
csupa rácz; Varasdban, Zágrábban mind horváth.

Figyelmet érdemel itt még az 1848 választói törvény. Tudjuk, 1848 
előtt választó volt minden nemes. Nemes pedig lehetett (15.) s lett min
denki, tekintet nélkül a nemzetiségre; hanem az is igaz, az aristocratia 
magát kizárólag magyarnak tartotta. Nem birt ugyan a magyar első
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seggel, nem a törvény kizárta ezt, a testületnek volt ez a szelleme. E sze
rint az aristocratia a magyarosításnak legbiztosabb alapja és eszköze volt, 
és e hatalmas helyzet az, miről a magyarság, 1848-ban, a szabadság javára 
önkényt lemondott. Sőt áltengedtük az egész political hatalmat a demo- 
cratiának, mely téren a magyar faj minden más faj' irányában, egyenkint, 
többségben, de összesen valamennyinek irányában, kisebbségben volt.

Kiváltság megszűnt lenni a képviselet' alapja, s ez nem a népfaj, ha
nem a népszám lön. Az 1848&Î törvény szerint a nemeseken és városi pol
gárokon kívül, választó lön minden a ki sem gyámi sem gazdai hatalom 
alatt nem lévén 850 fr. értékű házat, vagy 114 úrbéri telket, vagy 250 
fr. évi jövedelmet, vagy saját műhelyt birt, avagy olyan értelmességek 
bizonyos categoriájába esett. E liberális választó törvény alkalmat nyúj
tott az ország minden nép fajainak, mindenféle úgy polgári mint nemesi 
érdekeiket a törvényhozásban tökéletesen képviseltetni. Az 1848Í& előtti 
régi rendszer szerint, a követek’ házában, Horváth ország' szavazata úgy 
állt a szavazatok' összegéhez, mint 57 : 1 hez, az 1848ki reform után Hor
váth o(rszá)g és a végvidékek 34 szavazatot kapván 377ból, szavazatuk 
úgy állandóit a szavazatok összegéhez, mint 11 : 1 hez. És a dynastia s 
bécsi osztrák kormány elszánt akarata ellen, a magyar országgyűlés ré
szeltette képviseletben a végvidéki katonai telepet is, mely soha nem volt 
képviselve, s melynek 1,038.000 lakosságábul egy milliónál több az oláh, 
német, rácz, horváth népfajhoz tartozik. íme e nagylelkű rendszabály az, 
melyei a magyar nemesség a népszabadságnak áldozott. Lemondott azon 
egy elönyrül is, melyei nem a positiv törvény rendelete, hanem a 
históriai események természetes fejlődése szerint birt. Az aristocratiai 
szerkezet volt vagy lehetett volna a magyar nemzetiség' legbizto
sabb erőssége (Feste), és leszállóit bástyái közül, nem uralmát, nem bel- 
sulyát, de békés léteiét veszélyeztette csakhogy a közös szabadságot meg
alapíthassa.

Szabad legyen ez első tételt két jellemző esemény elbeszélésével, a 
forradalom' napjaibul, berekesztenem. A szellemet és irányt, mely a nép
mozgalmakban uralkodik, a törvényeknél gyakran hivebben jellemzik ese
mények, mely azokban s azoknak tényezőiben önkényt nyilatkozik.

Ha a népben a mozgalmat valamely osztály híven képviseli, az bizo
nyosan az ifjú nemzedék, mely tettetésre sem elég ravaszsággal, sem 
elég élettapasztalással nem bír. Midőn Pest megye ‘azon választmányá
ban, mely a diaetára utasításokat készítette, 1848-ban April' elején, a 
választási törvény fölött tanácskozás tartaték, s a diaetai, később tör
vénybe ment, törvényjavaslat helyett ez egyszerű indítvány téteték: választó 
legyen minden a ki 18ik évét betölté, atyai hatalom alatt nincs, és a köz
ségben hat hó óta állandó lakást tart, ama észrevételt tevén: miképen, ha 
a választási törvény kidolgozásánál óvatosan nem járunk el, állásában a 
magyar nemzetiség meg fog ingattatni és ez észrevételt tapogatólag csak 
azért tevém, vájjon a tanácskozók, kik köztt sok ifjú ember vala, öntuda
tosan szólnak e, s a javaslott módosítás' egész hatását (portée) ismerik e? 
Észrevételeimre fölkele egy szép szőke ifjú ember, és tűzzel fejtegeté, 
hogy a szabadság' élvezését nemzetiségi tekintettől föltételezni nem lehet 
s nem szabad. Ez volt Vasvári, ritka jeles szónok, kedvencze az uj nem
zedéknek, — később mint őrnagy az oláhok által kínosan öletett meg. 
Utána egy más ifjú kelt föl, barna, mogorva, s haragos képpel mondá: 
miképen a nemzetiség (16) szent, de a szabadság még szentebb, s Magy. 
o(rszá)gban a polgári jogok mindig a nemzetiségre való tekintet nélkül 
adattak meg. Ez volt Petőfi, az ifjú költő, M. (agyar) o(rszá)g legnagyobb 
népköltője, — később, úgy mondják, mint őrnagyot a muszkák golyója 
ejté el. És fölkelt még egy harmadik is, öregebb ama kettőnél és higgad
tabb is, és erélyes okoskodásokkal mutogatá: hogy ha a magyar nemze
tiség a polgári szabadság' föltétien kiterjesztése által elveszne is, e szem
pontból nem szabad megtagadni senkitől a jogot mi őt nem mint egy 
népfaj' tagját, de mint embert illeti. Ez utóbb az új törvénynél fogva ősz-
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szehivott képviselőház tagja lett, — később a horwátok1 üldözése közben 
életveszedelem köztt menekedett szomorú számkivetésbe.

Azt hiszem, e rajz ép oly híven bélyegzi az 1848ki magyar mozgalom* 
szellemét, mint az a mit most előadni fogok, mi kicsinységnek csak az 
előtt fog látszani, ki nem tudja, mikép a kor* lelke a mellék tünemények
ben legvalódibban tükrözi magát vissza. Mint minden nép a magyar is 
ragaszkodik nemzeti szokásaihoz és öltözetéhez. Soha nem tartaték nálunk 
alkotmányos actus, királyi ünnepély és political gyülekezet a nélkül, hogy 
a benne résztvevők nemzeti köntöst nem öltöttek és hozá kardot nem 
kötöttek volna. És midőn 1848óan, Julius havában, a pesti országgyűlést 
a nádor mint királyi képviselő megnyitá, ő és udvara maga jelent meg 
magyar diszköntösben, de a felsőház és a képviselőház* tagjai egyszerű 
polgári ruházatban jelentek meg, mintha az 1848&Î népszabadság* kivívása 
után a magyar aristocratia még ruháit is áldozatul akarná adni a köz
szabadságnak. S ezt nem előzte meg semmi értekeződés, önkénytes volt 
e tett, tettleges bevallása annak, hogy a magyar még külsejében is az 
uj democratia szelleméhez kívánta magát alkalmazni.

Mos átmegyek a második tételre.
A második tételben állítom, mikép azon kívül, hogy a birodalmi ügyek 

előbb magyar, aztán latin, és később újra magyar nyelven vitattak, a 
különböző népfajok nemzeti fejlődésének egyenlő szabadság engedtetett, 
s a mint a magyar nem követelt magának, kilencz század* folytában, 
semmi előnyt azon kívül mit a létező unió' elve szükségessé tőn, úgy a 
történet e tekintetben a népfajok panaszait sehol és soha nem említi.

Magyarország belső viszonyait megismerni s róla helyes ítéletet hozni 
lehetetlen, alkotmánya valódi szellemének jellemzése nélkül. Ezért bocsá
tom előre annak rövid rajzolatát. Abból világos, mikép szerinte egyes 
osztályai a társaságnak elnyomathattak, de népfajok nem, tett különb
séget az emberek között politicailag, de nem tett nemzeti tekintetekből. 
Azonban e szempont nem meríti ki tárgyunk* egész tartalmát. Ha a nép
fajok egymáshozi viszonyairól historiailag hiv képet óhajtunk nyerni, 
vissza kell pillantanunk a birodalom* eredetére. Irányát kapja a folyam 
leginkább az első kutfőtül, melyből ered.

(Irónnal: Jul. 19.) A magyar faj történeti szerepét a szó hogy hóditó 
volt, nem fejezi ki teljesen. A magyar ennél több volt. Alapitó volt a 
mennyiben egymástul független két kis országbul egy birodalmat alko
tott, úgy hogy a közép- (17.) korban a magyar birodalom volt a leg
nagyobb egységes állodalom, mert hiszen a német birodalom már akkor 
is több statusok szövetsége, a keleti császárság pedig csak puszta név és 
félig rom volt. Népesítő (colonisaló) volt, a mennyiben a kevés népességű 
s utóbb is időnkint többször pusztulásnak indult országba uj meg uj tele
peseket plántált által. A magyar birodalom tehát mint status, egyenesen 
a magyar faj* müve, előtte az nem létezett, s a benne lakó népesség egy 
uj political nemzetiség, melyet a jog* bőkezű osztogatása által, különféle 
népfaj okbul, szinte ő teremte. Oly fontos két szempont, melyet nem sza
bad elevenen nem tartani emlékezetünkben, ha a magyar faj világtörté
neti hivatásáról méltányosan akarunk ítélni.

Történeti nyomozás* utján igen nehéz, sőt, csaknem lehetetlen a be
költözött népek* akár megtelepedését akár vegyülését a legrészletesb pon
tossággal meghatározni. Azonban évkönyveink a nagyobb néptömegek be
telepedéséről világos tanúbizonyságot tesznek. Hasonlítsuk ezeket össze, 
sorba menve a különböző népfajokon.

Németek, kevés számmal, a legrégibb idők óta laktak M (agyar) 
o(rszá)g nyugat—északi részében. Behívattak a magyarok által 1146 körül 
Erdélybe, a flanderek, kiknek száma most tesz, 250.000 Szepesbe behivat
tak 1260 tájban, a szászok 1160 körül, a metzenséfek, Abaujba; más német 
fajok, Vasba, Mosonyba; 1547ben a mühlbergi csata után Vik Károly csá
szár beküldötte a bányavárosok* német lakosait, mind ezeknek száma, ma 
összesen, tesz, 250.000. Ezekhez adandók a XVII és XVIIIiÆ századbeli
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telepítések Bácsban, Szathmárban, Torontálban, Zemplénben, a Vág vidé
ken, melyeknek népessége tesz 203.000. A behívott német népesség szá
mát tehetni legalább 703.000re.

A kunok, jászok, mongolok, nogaji tatárok és bolgárok részint mint 
hadi foglyok, részint mint meghívottak, 1080, 1285, 1344. és 14706en tele
píttettek le, számukat, a mai állapotot véve, 2 0 0 .0 0 0 re tehetni.

A czigányok főkép 14176en költöztek be, számuk rámegy 50.000re.
A zsidók szinte nagy számmal jöttek be, oka volt, mivel irányokban 

a magyar törvényhozás a többi európainál humánusabb volt. Számuk
300.000.

Az oroszok vagy ruthének, Koriatovich herczeg' vezérlete alatt, 1380 
körül hivattak be, s a M (agyar) or (szágó) t Galliciától elválasztó Kárpát 
hegyek körül, Gömör, Borsod, Szathmár, Sáros, Abauj, Zemplén, Ung, 
Bereg, Ugocsa, Maramaros megyékben telepedtek le, az összes népesség 
tesz 450.000.

Az oláhok‘ egy részét a magyar mint hóditó már az országban találta, 
de a hires statusférfiu Veráncz' tanúsága szerint, ki 1540 körül élt és irt, 
bizonyos az, mikép az oláhok akkor még Erdélyben is kevesb számmal 
voltak, s mint 12856en, úgy később is, majd a mongol, majd a tatár, majd 
a török votumnak engedve, seregestül futottak ki, Moldvábul és a havas 
alföldrül, menedéket M(agyar) o(rszág)ban keresvén. Az ekként befoga
dottak számát, a mai népességet véve fel, legalább 500.000re tehetni.

A ráczok vagy szerbek több ízben kértek s kaptak menhelyet a ma
gyar földön. 1428ben Sigmond, 14396en Albert, 1459ben és 14646en Mátyás 
alatt, 14816en a hires hadvezér Kinisi, hadjárattal 50.000 családot hozott 
ki a török szolgaságbul, 1688ban és 16906en I. Leopold (18.) alatt előbb 
Brankovics vajda, utóbb Csernovics metropolita vezérlete mellett 40.000 
Tácz családnál több kért hont a magyar hazában. Nem szenved kétséget, 
hogy az összes ráczság, mely a magyar és slavoniai megyéket és a vég
vidéket lakja, mind uj telep, s a nagy tömegekbeni telepítések a későbbi 
folytonos beköltözések által szakadatlanul tápláltatván, igy szaporodott e 
fajnak száma 1.300.000re.

A magyarországi népesség' genesisét ekkép elemezvén, a következő 
•eredményre jutunk. Egyrészről nem vévén figyelembe a gothok, longobar- 
dok, gepidák, avarok, bolgárok' maradványait, melyeket bejövetelökkor a 
magyarok ben találtak, s melyek idő múltával, más népfajokban, észre
vétlenül felolvadtak, másrészről, régi adatok hiányában, alapul véve föl 
minden népfaj' jelenlegi számát, mint az illető törsökök természetes sza
porodásának vég összegét, úgy találjuk: hogy a birodalom alapításakor 
benne a fő fajok voltak, a németek (370.000), tótok (1.723.000), a horvátok 
(943.000), az oláhok (1.600.000), összesen 4.635.000, kik' ellenében a ma
gyar-székely népfaj 5.237.000re/ áll, mely összeghez adatván a fölebb elő
sorolt telepek, 3.460.000 (a montenegroiakat, francziákat, görögöket, cle- 
mentinusokat, olaszokat, örményeket mint kevésbe számosakat ide nem 
értve) a magyar faj a maga telepeivel (melyeket századokon át mindig 
vendégeknek nevezett a törvénykönyv) úgy áll a meghódított népfajhoz, 
mint 8.717.000 áll 4.635.000hoz.

Nem akarom ezzel azt állítani, hogy a szaporodó telepek teljesen a 
magyar faj' érdekéhez csatlakoztak az ő fajok ellen, de azt még kevésbé 
állíthatni, hogy a túlsúlyt ezek' mérlegébe vetették volna, mert e jövevé
nyek itt tömeget nem képeztek, sőt gyakran mint szigetek szóródtak el az 
ország területén, nyelv, származás, történeti múlt sem vonzotta őket az 
ősfajokhoz, avagy közbeeső fajok által, épen azoktul lőnek elválasztva, 
melyekhez némi rokonság kapcsolta volna, minden esetre pedig azt jól 
tudták és érezniök kellett, miképen a magyar volt az mely a szabad hazá
nak kapuit nekik megnyitotta. Aztán a mit ők kerestek az nem annyira 
haza mint menhely, nem uralkodás de béke, nem tér mely dicsőséget ád 
hanem jó föld mely bő kenyeret nyújt, s nem ismeri, kivált azon nyers 
korbul, az emberi természetet az, a ki nem képes felfogni, hogy hosszú
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időnek kellett lefolynia mig e menekvők talán ridegebb régi hazájukat, 
de a hol őseik sírjai vannak, képesek valának elfeledni, s valóban hónuk
nak tartani az uj országot hova csak szükség vagy ellenség által kiuta- 
-sitattak. Mig azon közben a magyar faj' szelleme nem szűnt meg folyvást 
iatni, s a magokat vendégeknek tekintő népek' erkölcsi tétlensége által 
lényegesen elősegítette nemzeti saját színét s jellemét átruházni az állo- 
dalomra.

Figyelmet érdemel még egy más körülmény is, az t. i. hogy bár 
azon időben a nemzetiség, vezér eszmekép a népek' történetében nem 
jelent meg, de mint természeti ösztön, s rokon avagy ellenszenv mindig 
élt az emberek' keblében. Tudjuk pedig, hogy az ős fajok külön külön 
gyöngék lévén a magyar elemmel küzdésbe ereszkedni, pillanataikkal ho
mályos vágyban azon országok felé fordultak, hol a hason vagy rokon 
iajok teljes hatalomban és erőben virágoztak. Úgy hogy azt lehet mon
dani, mig azok ösztönszerüleg állandóan ki felé gravitáltak, hogy a közel 
vagy távol nagy anyanép' testének tagjaivá váljanak, a magyar lelkének 
-összes erejét a hazában összpontositá. Érezte hogy ha elfajul, nincs sehol 
rokon faja mely segedelmére siessen (19.) vagy karjaiba fölvegye; érezte, 
Fogy e föld van számára a gondviseléstől kijelölve, s ha itt megbukik, a 
hazán kívül sehol nincs hona. Ezért mint régente úgy újabb időben is 
Magy(ar) o(rszá)got kiválólag a magyar nép tekintette örökös hazájának, 
csak ez becsülte, csak ez védte, csak ez szerette mint olyant, s folytató
lag azt kell mondanunk, e hazában kezdet óta, csak ez az egy látszott 
lenni a valóságos és bevégzett nemzetiségnek. A többi mind töredéke volt 
-egy nagyobb nemzetiségnek, a többi mind a birodalom körvonalán (péri
phérie) ki felé nehezedett, de a magyar összes honszerelmének központja 
M(agyar) o(rszá)g volt, patriotismusa határain túl nem nyúlik. És ez 
-erkölcsi és politicai helyzet az mi nyújtja a magyarázatot ahhoz, miért 
nyert az ország' dolgaiban a magyar elem s szellem oly túlsúlyt. Ő sze
rette legégőbben a hazát mert az mindene volt, ő ontott érette legtöbb 
vért, mert kívüle nem volt más hazája, az ő nemzeti szellemébe öltözködött 
az állodalom mivel az ő lelke legteljesb szeretettel sugározta azt körül. 
Neki e szerint uralkodnia kellett a nélkül hogy talán akart, a testvérfajok 
köztt szükségkép első szülött lön, intézte a birodalom' ügyeit mert más 
senki nem mozdult, gazdája lett a háznak, előbb mivel a tusa' pillanatai
ban kellett, hogy akarjon az lenni, utóbb mivel azt senki nem ellenezte, 
így történt hogy a tartományokbul birodalmat ő alkotott, ő adott neki 
királyt és nevet, ő szerzett neki alkotmányt, s korona, birodalom és al
kotmány, mint magyar, fénnyel foglalt helyt az európai állodalmak' 
sorában.

Hozzájárul mind ehhez, hogy a magyar hóditó is volt. És ebben, javára, 
roppant súly és tekintély feküdt. Akkor a nyers erő volt minden jog' 
kútfeje, a hóditó egyike sem nem támaszkodott, sem támaszkodni nem 
Alkart; a hódított, ha a jármot nem bírta lerázni, sorsában egyszerűen 
megnyugodott. Elveket a nemzetek még nem ismertek, csak tényeket. S 
miben fekszik titka azon történeti tüneményeknek, mik szerint látjuk, 
hogy kis népek maguknál számosabbakat legyőznek? Az egységben. Látunk 
hóditó fajokat, melyek belsejökben bár mi szakadozottságot mutatnak, de 
az ellenség' irányában, anyagi és erkölcsi tömör testet képeznek. Ez föl
tétele minden hódításnak, s ez volt az mi a magyar elemet is mind hódí
tásra, mind a hóditmány' megerősítésére képessé tette. Minden lépésnél 
s vállalatnál ő egész léteiét koczkáztatta. A körülötte hullámzó fajok 
nemcsak nem szövetkeztek ellene, sőt egymagokban sem vergődtek uni- 
tásra. Megnyugodtak a törvények azon nemes universal jellemében, mi 
szerint mindenki vagy szolga vagy szabad volt, de szolga volt magyar is, 
■és szabad állapotra mindenki emelkedhetett nemzetiségre tekintet nélkül. 
Jóllétre, vagyonra és szabadságra törekedett mindenki, a nemzetiségi fő
szerepet pedig hagyá azon fajnál, melynek azt a história' menetele tör
ténetesen adta.
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Ezen előzmények után s ilyen körülmények között semmi sem ter
mészetest), mint hogy a birodalmi statusélet' képviselője a magyar fajr 
s annak organ ja a magyar nyelv lön. E helyre őt a történeti események 
rohama állította. Nem annyira kivívta ezt, mint egyszerűen elfogadta. S 
elfoglalta. Az egymástól független országokbul s a különféle népekből a 
alkotott egy birodalmat s nemzetet, ő volt az unió kútfeje s eleme, s igy 
az unió ő benne és ő általa fejezte ki magát. így történt hogy a magyar 
nyelv vala a király és udvar' nyelve, a nemességé mely azt körülsereglé, 
a táboré mely azt védte, és az orsz. (ág) gyűlésé mely a királyai együtt 
törvényeket hozott, és hivatalos nyelv maradt nemcsak az Árpád házbeli, 
hanem a választott királyok alatt is, ép úgy Nagy Lajos alatt ki (2 0 .) az 
an joui házbul származott s lengyel király is volt, mint Sigmond alatt ki 
eredetére cseh és egyszersmind római császár volt, mint Hunyadi Mátyás 
alatt. Kétséget nem szenved, miképen századokon keresztül a törvények 
magyar nyelven hozattak, bár a tollvivő clerus által latin nyelvbe öltöz
tettek ált, magyarul irt a birodalmi orsz (ág) gyűlés a horvátországinak, 
néha békekötés is Íratott e nyelven, a XVIIÍifc század előtt az ország* 
legfőbb hivatalnokai csak magyarul végezték a közügyeket, s ezen köz- 
használat egyik oka, hogy míg más népfajok semmi irodalmi művet föl 
nem mutathattak, a mi ez időkorbul fenlévő irodalmi emlékeink nyelvbeli 
erőben, szépségben és tisztaságban a legújabbak fölött is máltán ragyog
nak. Szóval, csaknem minden mi az állodalmi központbul eredt vagy 
oda folyt, e vonal' határain belöl magyar volt, de az alkalmazásban min
den átváltoztatott nyelvére azon népfajnak, melynek körében a törvény, 
rendelet, avagy ítélet végrehajtandó volt. A nyelvek' használatát e kor
ban tökéletesen kimeríti a következő s a dolgok' természetéből önkényt 
eredő fokozat: a község és törvényhatóság azon nép nyelvével élt mely 
nép azt lakta, az állodalom' összes ügyei magyar nyelven végeztettek, a 
külföld' irányában az akkori európai általános szokás szerint, a latin 
nyelv használtatott, sőt, kivételesen az egyházi alapítványok és jogado
mányozások is e nyelven szerkesztettek.

Ez az állapot nem volt más mint a históriai viszonyok természetes 
eredménye. Ebben a legfigyelmesb vizsgáló sem találhat egy kiszámított 
politicai eszközt az olvasztásra, annyi legalább bizonyos hogy felolvasz
tásra ez előny a magyar által föl nem használtatott. Az individuum és 
család, házának küszöbén belül, tűzhelye körül, szabadon használta nyel
vét, azon szabadon hallgatta isten' igéjét az egyházban, azon szabadon 
vitatkozott a községben érdekei fölött, midőn pedig az állodalommal 
érintkezésbe jőve, nem neki kellett magát ehhez alkalmaznia (?), hanem 
az állodalom hajolt le hozá, s vele az ő anyai nyelvén közlekedett. Nem
csak nem erőteték reá jók a közállodalmi nyelv, sőt tén nyuj taték nekik 
legbecsesb emberi s polgári érdekeiket nemzeti jellemben ápolni s gyara
pítani. Egy helyről más helyre költöztek a népfajok, de nemzetiségüket 
azért nem változtatták meg. Mindenik azon eredeti typust viseli magán 
most nyolcz száz év múlva is, melyei őt a teremtő megjelelte. Legfölebb az 
érintkezési pontokon mossák el a fajok kölcsönösen egymást, mint a folyam 
szokott egyik partbul egy részt elnyelni, hogy ugyan annyit az ellenolda
lon visszapótoljon. Sőt állíthatni, hiteles adatok' nyomán, hogy mig egy
részről a más népfajok közé szorult magyar családok és községek, idő 
múltával, eloláhosodtak vagy eltótosodtak, az ellenkezőre példa történe
tünkben alig van, s mind e napig találtatnak egészen magyar vidékeken 
elszórva, egyes tót, német, orosz, rácz helységek, a nélkül, hogy a napon- 
kinti érintkezés által nemzetiségükből kivetkőztek volna.

A dolgok ez igazságos és természetes folyásának és rendének azon
ban volt egy fontos következménye, t. i. az hogy a legkülönfélébb népisé- 
gek oly állandó békében és testvéri harmóniában éltek nálunk, milyent más 
országban, hol szinte annyiféle elemet halmozott össze a sors, világszerte 
sehol' sem találunk. Innen magyarázható meg, hogy ezer éves annaleseink- 
ban nem volt egy harcz és forradalom sem, melynek alapjául nemzeti



485

ellen- vagy rokonszenv szolgált volna, és hogy áltforgatván azon törté
neti munkákat, miket, mint egykoruaktól Írottakat, kútfőknek nevezünk, 
örömmel vesszük észre, miképen bár azoknak a szerzői különböző nép
törzsöktől származnak, munkáikban semmi olyan törekvést nem találunk 
(2 1 .), mi külön váló vagy ellenséges nemzeti particularismusra mutatna, 
mely két észrevételből bátran azt következtethetjük, mikép ellenszenv a 
magyar és az unió ellen sem a népek' tömegében sem a tudósok' gondol
kodásában s vágyaiban nem létezett. Valamennyi faj belsőleg egyesült a 
két magas eszmében: haza és alkotmány, mert bár mindkettőnek nevet a 
magyar adott, de az mindnyájoknak sajátja volt.*

(Irónnal: Jul. 21.) Nem emberi bölcsesség, az események rendezték 
ekkép nálunk a népfajok’ viszonyait. A dolgok rendének e természetes és 
históriai folyamát egy fontos esemény változtatta s háborította meg: 
a királyi koronának a habsburgi házra történt átruháztatása. Ez időszakig 
Magyaro(rszá)g két bajjal (nehézséggel) volt küzdésben, külső ellenség
gel, mely a török volt, és önmagával, a mennyiben az aristocratia az alkot
mányos jogokbul kizárt néposztályokat azokon kívül tartani igyekezett. 
A habsburgi ház' politicája két egészen új nehézséget teremtett a nemzet' 
életében, mely ezt a jelen időkig foglalkoztatta. Mint több országok' feje
delme M(agyar)o(rszá)g(ot) coloniává akarta sülyeszteni, mint idegen szár
mazású, a nemzetet germanisálni törekedett. Ennek sejtelme volt azon 
ösztön, mi szerint a Magyarországot lakó népek a ház ellen kezdet óta 
egy belső irtózást éreztek, de ez csak azt eszközölte, hogy a dynastia 
annál hangosabban Ígérjen, annál ünnepélyesebben biztasson, s mind 
ennek nagyobb erősségéül a magyar alkotmány s nemzetiség tiszteletben 
tartására, hitet tőn az evangéliumra. I. Ferdinánd, a habsburgi házbul az 
első magyar király, mint trónvágyó, 1527ben ismételve hirdetgeti, ,,nos 
verő, sicuti ex aliis literis nostris jam pridem intellexistis, rationem et lin- 
guam vestram servare non perdere interdimus" ép úgy mint az előbbi 
nemzeti királyok, kik alatt a hivatalos nyelv a magyar volt. De alig hogy 
ő a királyi székbe ült, az ország gyűlésnek latinul irt, a főbb hivatalno
koknak megparancsolta miképen eljárásaikban ők is a latin nyelvet hasz
nálják; utódja, Maximilián pedig már németül szólt a diaetán egybegyült 
rendekhez, és azt hivatalos nyelvvé tenni utána a többi királyok is 
igyekeztek.

Alkotmánya s függetlensége mellett a nemzet, három századon ált, 
mi harczokat vívott a habsburgi dynastiával, annak előadása nem tartozik 
e helyre, csak azt jegyzem meg, mikép a magyar álladalom ez időszak 
óta lön, lassankint kiszorítva az európai önálló állodalmak' sorábul.

Mi a nemzeti kérdést illeti, sem a nemzet nem volt képes jogát e 
részben kellőleg biztosítani, sem a dynastia egészen nem boldogult anti- 
nationalis szándékában. A nemzet hiában hozott törvényeket (1550. art.

Desprez, fen idézett munkájában, Tome I. 1. 51. azt mondja: „La 
Hongrie changea son nom (legújabb időben) en celui de Magyarie, au le 
synonime magyar Magyarország. C'était à la fois un affranchissement, et 
une conquête." Ép oly nagy philologiai tévedés, mint nagy históriai járat
lanság. Az első, mivel a magyar hazáját, mint a latin, ő róla,, Hungáriá
nak, a tót Uherska, a lengyel Wegerska krajéná-nak nevez, magyar nyel
ven kezdet óta „Magyarországnak" nevezi, sohasem nevezte máskép; a 
második, mivel azon birodalmat, mit majd ezer év óta Magy(ar)o(rszá)g 
név alatt ismer a világtörténet, több apró országokbul a magyar faj alkotta, 
előtte az nem létezett. E csekélység említést sem érdemelne, h a . . .  pél
dát nem akartam volna mutatni föl arra, hogy a franczia írók’ legnagyobb 
része ilyen históriai és philologiai fogalmakból indul ki Ítéleteiben a ma
gyar ügy fölött. De ép azért föltettem magamban nem ereszkedni cáfo
latokba, nem vitát de sympathiát keresek nálok. Csak egyet kérek, a 
magyar nemzet nevében, ne ítéljetek és azután vizsgáljatok, hanem előbb 
vizsgáljatok és úgy ítéljetek.
Háborús Felelősség 6
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5 &c.) hogy a trónörökös és kir, h(erce)gek a hivatalos nyelvre tanítas- 
sanak, azt mind e napig egy fejedelem sem beszélte; de más részről a 
dynastia sem tehetvén diplomaticai nyelvé a németet, minden erejét oda 
forditá, mikép a magyarnak helyét a latin foglalja eh E vállalatában ha
talmas szövetségesre talált a catholicus clerusban, mely az aristocratiának 
rangban első osztálya lévén, mint ilyen a latin nyelvet igen alkalmas esz
köznek Ítélte általa erős válaszfalat vonni a nemesség és nép között, mi
ként ugyan az által az összes laicusságot a vallás' mysteriumaiból sőt a 
tudományokbul is kizárnia sikerült. Csalatkoznék ki azt hinné, hogy a 
latin nyelv a különbféle nyelvek közt mint médius terminus állíttatott fel; 
nem lévén közöttük ellenkezés, médius terminusra szükség sem volt. De 
mint ilyen a (2 2 .) latin nyelv czélszerü azért sem lehetett, mert nem volt 
időpont, midőn clerus és aristocratia latinul értő része az összes clerus 
és aristocratia Viorészét tette volna, mig ellenben a magyarul tudók' száma 
ennek legalább is 4/s részét tette. Hogy pedig a latin nyelvet a nemzet 
political jogokkal felruházott osztálya kevesb ellenszenvvel fogadá, annak 
oka lehet, mivel azt a diplomatiai életben europaszerte divatozni szem
lélte. Azonban mind e mellett is a nemzetlenitési munka' összes ered
ménye ennyiből állt: a királyi és cancellariai nyelv lön a latin, de a ha
táron belöl vagy a községben mint a megyében, úgy a törv.(ény) székeken, 
a belső közigazgatásban, mint az országgyűlésen vagy az illető nép nyelv 
tartatott meg, vagy a magyar használtatott a szerint a mint annak a histó
riai szükség itt ott túlsúlyt adott.

Alig jellemzi valami hüvebben a különböző népfajok' különböző szel
lemét és életrendjét mint ez időszak története. A XVIIIifc század' közepe 
körül odajutott a dolog, hogy minden népfaj (értem a politicailag szabad 
osztályt) kivált melynél a catholicismus uralkodott, a maga saját körében 
nemcsak a közügyeket latin nyelven vitte, de magány dolgait is azon vé
gezte, sőt igen sok helyen az házi és társalgási nyelvvé vált. Különösen 
kitűnt e buzgalomban Horváthország, mely e political nyelvtől még 1876- 
ban sem akart megválni. Csak a magyar vidékek nem fogadták el az uj 
igát. Hol a magyar elem vagy egyedül vagy többségben volt, ott a latin 
nyelv sehol nem verhetett gyökeret, hanem a régi állodalmi szokás a nyelv’ 
használatában is fentartatott. E történeti tünemény világosan bizonyítja, 
mikép ha a többi népfajok nemzeti nyelvöket elhagyták, az bünül csak 
nekik magoknak, de nem a magyarságnak rovathatik fel. Jellemzi egy
szersmind a magyar nemzeti szellemet, mely saját nyelvét másra nem tolta 
soha, talán indifferentismusból, talán jogérzetből, de a magáétól nem válik 
meg, ebben legyőzhetetlen.

Hajlandó is vagyok hinni, miképen germanisáló törekvésében a habs- 
burgi ház kedvezőbb körülmények köztt, vagy sükerrel haladt volna elő. 
Békére volt volna szüksége, és mindig háborúja volt. Harmadfél századig 
folyvást csak harczolt, a török ellen az ország' területéért, a hazafiak 
ellen az alkotmányos szabadság' lerontásráa. De a mint Mária Theresia 
uralkodásának utolsó felében egy hosszabb béke bekövetkezett, az ide
gen kormányelv' rongáló hatása e tekintetben is azonnal mutatkozék. E 
nagy tehetségű és ügyes armida (?), az asszonyi tapintat és ravaszság' 
szelíd, eszközeivel sükeresebben működött, mint elődei roppant hadseregek' 
élén. Az ország' nagyait udvarába édesgette, családaikban keresztanyasá
got vállalt, váraikban őket meglátogatta, hogy igy annál bizonyosabban a 
fővárosba s ott körébe vonhassa, gazdag magyar leányokat külföldiekhez 
adott férjhez, idegeneknek a diaeta által magyar polgárjogot adatott, 
hogy aztán mint ilyeneket dus magyar adományokkal felgazdagithassa. 
Az alkotmányt ő nem eltörölni, hanem elfelejteni akarta, a magyar nyel
vet nem tiltotta el, hanem a divatbul akarta kihozni. Jól tudta, mikép 
nincs jövendője azon nyelvnek, mely elvesztvén azon osztály által, mely 
minden political hatalomnak, minden szellemi és anyagi gazdagságnak 
birtokában van, csupán a pórnép által használtatik. S valóban volt idő, 
midőn a nemesség' legfőbbjei nemzetiségükből teljesen kivetkőztek, az
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előtt közülök igen ritka értette a német szót, utóbb ritka értette a ma
gyart. A clerus általában, s a (23.) sláv, német, rácz, oláh, horvát közép 
nemesség egészen ellatinult. Úgy hogy a magyar közép nemességet kivéve, 
mely az ország' középrendét és a political nemzet' magvát képezte ná
lunk, az összes magyarországi aristocratia' egy része csaknem teljesen el-
németesedett, már néha csaknem teljesen eldiákosodott. Ez volt a ma
gyarországi aristocratia képe Mária Theresia’ halálakor.

Ekkor lépett föl nagy terveivel II. József. Ő a legliberalisabb despota 
volt ki valaha élt. Elveiben ép oly liberális, mint a gyakorlatban absolut. 
Eszméiben tömérdek jó volt, de mind azt a sok bár kevesb (?) rósz ma
gával együtt eltemette. A mi czélt anyja modorral s lassadon akart el
érni, azt ő merev rendszerré emelte. Anyja az alkotmányos szabadságot
az ususbol csendesen akarta kitolni, ő azt egy tollvonással törölte el;
anyja a német nyelvet igyekezett megkedveltetni, ő ezt a nemzetre rá
parancsolta. Intézkedéseiben a főhiba nemcsak a belső ellenmondás volt, 
hanem az is, hogy azok az összes nemzet’ valamennyi érdekeivel össze
ütközésbe jöttek. Az aristocraticus stamszerkezetet felforgatván, azt a mi 
benne a szabadság csirája vala, nem a népelembe ültette át, hanem sa
ját abszolút hatalma alatt a népet a szolgaságban tette egyenlővé; a catho- 
licismus* uralmát megdönté, de trónjára a vallásbeli szabadságot nem 
állitá fel elvül; a latin nyelvet a hivatalos polczrul letaszítván, abba sem 
a históriai igénynyel biró magyar nyelvet nem helyezte vissza, sem más 
valamelyik számosb népfaj' nyelvét nem emelte, hanem a németet, mely 
faj az akkori 10 millió lakosbul legfölebb 5—600.000 számlált, s mely 
azon kívül hogy gyönge csoportozatokban volt elhintve az ország' terüle
tén, sem históriai, sem szellemi, sem anyagi sulylyal távolrul sem támo
gathatta efféle követelését. Mi természetesb mint hogy valamennyi érdek 
megtámadtatván valamennyi szilárdul ellenált. Leírhatatlan azon volcani 
forrongás mely az összes nemzet' kebelében lángolt. A forradalom* kiüté
sét semmi nem volt képes vissza tartóztatni mint az a mi bekövetkezett: 
visszavonása alkotmányellenes rendeletéinek, és halála. Maria Theresíának 
alkalmasint sükerült volna elaltatni a nemzetet, József volt az a ki álmá
ból fölriasztotta.

Rendeletéiből csak a catholicismus hatalmának megcsonkítására vo
natkozó nem adott okot panaszra, ellenben az összes nemzet az őrjön
géssel határos lelkesedéssel követelt kettőt: az alkotmány' visszaállítását 
és a német mint hivatalos nyelv kiküszöbölését. S a gát elhárittatván, a 
latin és magyar nyelv önkényesen hajolt vissza előbbi helyére. Sőt a moz
galom’ rohama itt sem állapodott meg. A törekvés volt a magyar nyelv
nek vissza adni mind azon tért, melyet a latin a habsburgi ház' befolyása 
alatt attól idő' haladtával, elfoglaltatott. Általában e történeti momentum a 
históriai egyetemes állapot visszaállításának kora lévén, ez ut a népeket 
természetesen vezette vissza azon időkorba, midőn a latin inkáb az archí
vumok, s a magyar a közélet* nyelve volt. Hiszen olvassuk ált ezen kor
hűi (1789—1796) valamennyi városok, megyék, tartományok és valamennyi 
népfajok* tanácskozásait és határozatait, s belőlük meg fogunk győződni, 
miképen valamennyinek ebben pontosul össze tartalma: a német nyelvet 
a hivatalos polczrul levetni, a latin használatát megszorítani, a magyarét 
terjeszteni. Egy faj sem indítványozta a maga nyelvét, még a német sem. 
egy sem ellenezte a magyar nyelvet, még a szász és horvát sem, a kérdés 
íe kor embereire s az ekkor élt nemzedéki-e nézve) nem nemzeti, hanem 
históriai és political természetű volt, csak arrul volt szó: a német nyelv 
által elfoglalt hivatalos helyet visszaadni annak, melyet az a történeti előz
mények szerint tényleg illetett.

Talán ez is az oka hogy a leghevesebb küzdés a magyar elem' részé
ről indíttatott. (24.) De a tusát nem fegyverrel kezdte mint hóditó, hanem 
szellemi eszközökkel. Az első ellenállás a germanisatio ellen irodalmi 
alakban s törekvésben nyilatkozott, és pedig magában az udvar* körében,

C*
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hol a királyi magyar testőrség’ némely lelkesebb tagjai a franczia litera- 
túra* nyomán a nemzeti nyelv’ művelésére buzdultak. Azonban az egyszer 
fölébredt nemzeti szellem útjában nem állapodhatik meg, mint mentében 
a folyóviz nem, s igy az történt, hogy a nyelvforma mihamar politicai re
form eszméket szült, melyeknek egyike volt, a magyar nyelvet tökéleíesb 
kiművelés által alkalmassá tenni azon állodalmi hivatás’ betöltésére, mire 
a történet által hajdan, és ekkor, . . . át ,  két ízben kijelöltetett. És külö
nös megjegyzést érdemel itt azon körülmény, miképen a germanisatio’ e 
kísérlete friss munkásságot és uj életet csak a magyar irodalomba öntött,, 
minden más népfaj, mely a birodalmat lakja, százados szendergését to
vább folytatta háborítatlanul, s irodalma a rácznak, a slávnak, az oláh
nak mind e napiglan nincs, a horváté pedig csak 1835 óta adja az életnek 
némi gyönge jeleit.

(Irónnal: Jul. 2 2 .) De e germanisáló kísérletnek, formailag is, volt egy 
fontos következménye. T. í. az hogy a hivatalos nyelv’ kérdése a törvény- 
hozás terére vitetett ált. Mi jogot addiglan pusztán a história alapított 
meg, ugyan azon jog akkor a törvény’ oltalma alá helyeztetett. E bizto
sításra azonban a jognak nem a többi népfajok’ irányában volt szüksége, 
azt a fejedelmek’ törekvése ellen kellett körülsánczolni. Ez időszak előtt 
a hivatalos nyelv’ kérdésével a t. (örvény)hozás soha nem foglalkozott, leg- 
fölebb annyira terjedt ki, hogy a fejedelmi ház tagjainak a magyar nyelv' 
tudását kötelességévé tette. Ez uj ösvényre tehát a kérdés nem a népek 
egymás köztti egyenetlensége, hanem tisztán és egyedül a királyok nem- 
zetlenitő törekvései által tolatott.

Nézzük végig a törvényhozás’ rendeletéit chronologiai rendsorozatában.
1790ben, tehát József’ halálát követő évben, törvényben mondatott ki, 

mi szerint a latin nyelv csak addig marad hivatalos, miglen helyét a ma
gyar elfoglalhatja.

1792ben elrendeltetett annak az iskolákbani tanítása, hogy e szerint 
azt mindenki megtanulhassa, ki magát közhivatalra kívánja képezni.

18056en hasonló értelmű határozat hozatott.
1807&en a király köteleztetett, hogy tisztei a magyar ezredeknek (me

lyekbe a kormány külföldi származású tiszteket szeretett becsusztatni) a 
magyar nyelvre oktattatni fognak.

18256en a magyar nyelv’ mivelése végett egy (magánosoktul dotált) 
tudós társaság alapittatott.

1830&an a magyar nyelv használása még tágasb körre terjeszteték ki, 
például, a Magy.(ar)o(rszá)gban lévő katonai kormány a magyar nyelven 
szerkesztett iratokat tartozik elfogadni, a törvényszékek tartoznak ítéle
teiket ezen nyelven megírni, de csak azon por ükben, melyek elejökbe 
magyar nyelven terjesztetnek.

18266ar? elvégeztetett, miképen (latinul és magyarul Íratván) a törvé
nyek, eredeti szövegnek a magyar tekintendő, a legfőbb törvényszékek Íté
leteiket (25.) magyarul is fogalmazhatják, a hiteles oklevelek eleje és vége 
e nyelven is irathatik.

18406e7? ismét egy lépés történt előre, a mennyiben, az országgyűlés 
és a t. (örvény) hatóságok, a latint mellőzve, csupán magvarul is írhattak 
a fejedelemnek, a mennyiben nem ugyan az udvari cancellaria, de a hely
tartó tanács, a kamara, az egyházi és katonai hatóságok magyarul tartoz
tak felelni, de csak azon hatóságoknak melyek nekiek e nyelven írtak, 
úgy hogy a közigazgatás’ minden ágaiban már volt némi része a magvar 
nyelvnek, bár a központi dicasteriumok belső nyelve még mindig vagy 
latin vagy német volt.

18446er? végre csaknem teljesen elfoglalta a magyar nyelv azon helyet 
melyet régente a latin és német előtt, folyvást bírt. T. i. ekkor elhatároz
tatott hogy király és országgyűlés köztt minden értekezés magyarul tör
ténik, hogy a törvények csupán magyar nyelven szentesitetnek meg, hogy 
az udv.(ári) cancellaria s helytartó tanács, mint a felső itélőszékek is csak
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a  magyar nyelvet használják, hogy a magy.(ar) nyelv' tanitatására min
den academiában egy külön tanszék állittatik.

De lényeges dolog itt megjegyeznünk, miként kivételképen Horváth- 
«(rszá)gon az határoztatott: hogy az ő követeik a diaetán latinul is szól
hatnak, hogy ők a magyarországi testületekkel nem kötelesek magyarul 
levelezni, hogy a középponti dicasteriumok velők ezután is latinul fognak 
közlekedni, a mi pedig belső igazgatási nyelvűket illeti, mi addig a latin 
volt a megyében is, annak elhatározása 1848-ban reájok bízatott.

Kérdem, vájjon lehetett e több óvatossággal, több kímélettel, több tü
relemmel a hivatalos nyelv' megváltoztatását foganatosítani, meggondolva 
azon körülményt is, hogy oly országrul van szó hol a political jog és ké
pesség csak a nemesi osztályhoz volt kötve, mely szellemében egészen, 
nyelvében főkép magyar volt, és azt hogy a latin mindig csak egy rész
ben vala hivatalos nyelv? Ötvenöt év, mely alatt két uj nemzedék születik, 
nem elég hosszú sőt bő idő-e egy reform' behozatalára? Nincs e ez év
számban kifejezve a magyarok körültekintő, és szolid bánásmódjának leg
nagyobb magasztalása, miután az 17906en megkezdett mű csak 1844-ben 
végeztetett be, azaz, csak akkor midőn a latin nyelv országszerte annyira 
hi jött a szokásbul és az életből sőt az iskolákbul is, hogy az uj nemze
dék azt csak tökéletlenül értette, beszélni s írni azon épen nem tudott?

És e tusában a magyar nyelv nemcsak a m.(agyar)o(rszá)gi t(örvény) 
hatóságok, hanem Horvát o(rszá)giak által is pártoltatott, úgy hogy a diae- 
tában egész 1840ig a hivatalos nyelv' kérdését illető minden törvény egy
hangúlag ment határozatba.* A horvátok 1840 után is nem saját nyelvük* 
behozatala, de a latinnak saját belső igazgatásukban leendő lentartása 
mellett szólaltak fel, mit nemzeti buzgalomnak bizonyosan senki nem fog 
nevezhetni.

(26.) A kérdés igen egyszerű volt. Mindenki belátta annak szükségét, 
hogy a közkormány nyelvének egynek kell lennie; a történet' folyamában 
€ feladás három nyelvnek, a magyarnak, a latinnak és a németnek jutott. 
A  németet a fejedelmi önkényen kívül semmi tekintet nem támogatta, igé
nyéről ez eleve lemondott, senki nem akarta sem behozni sem kitenni. A 
latin mint holt nyelv egy népé sem volt, s naprul napra menvén ki a di- 
vatbul, a mely mértékben kezdték felejteni az emberek, azon mértékben 
növekedett iránta a gyülöletök, mint olyan járom ellen melyet századokig 
hiában hordoztak. De e nyelv különben is az aristocraticus szerkezetnek

1827, és 1830fean Horváth o(rszá)g ismételve meghagyta orsz.(ág)- 
gyülési követeinek minden törvényjavaslatot pártolni mi a magyar mint 
kormányzati nyelv' fejlesztésére vonatkozik. Ezen utasításokban találjuk 
a következőket: ,,Si in scholis nationalibus (in Croatia) in quantum aliquis 
magistrorum gnarus esset linguae hungaricae statim juventutem legere do- 
ceat, in possessu vero nemo ad magisterium admittatur qui r e . .. proba- 
verit idiomate hungarico legere scire nec ullus juvenum qui aeque ita hun- 
garice sicut croatice, et latine non legerit, ad latinas scholas frequentandas 
admittatur etc. (Instructio Comitatus Zagrabiensis. 1840). — Egy más 
horvát megye pedig ezt adta utasításul: ,,Quandoquidem gens hungarica 
linguam hungaricam ad eum perfectionis gradum condita in postremis regni 
comitiis lege. ..  intenderet, ut cuncta negotia publica in ea pertractentur, 
partes vero Regni Hungáriáé adnexae aequali perfectionis zelo flagrarent, 
omniaque necessaria condiscendae linguae hungaricae media adhibere de- 
siderarent, ideo exoperabuntur Domini Deputati, ut ea quoque instructis 
regni ablegatis detur, ut in Comitiis Regni, quo stúdium linguae hungaricae 
ad stúdium ordinarium elevetur, proponant, et de modalitate et mediis ad 
id necessariis agant, legemque exoperentur.“ (Instructio Comitatus Varas- 
diensis, 1830). Ugyanez évben történt, hogy a zágrábi academiai horvát 
ifjúság a magyar nyelvet tanító professorok' fizetésére szükséges pénz
alapot önkénytes aláírás utján gyűjtötte össze.



490

képviselője lévén, fen tarthatatlan lön azon pillanattól kezdve, melyben 
a szabadság a nép' birtokává kezdett válni. Élő szabadságnak élő nyelv 
kellett. Mint követelő csak a magyar nyelv lépett föl különböző czimeknél 
fogva, mint a mely ez elsőségre históriai alappal birt, mint a mely a latin 
és német nyelv által hivatalos állásából csak kiszorittatott, mint a hóditó 
és az aristocratia nyelve, mint azon fajé mely a vallási és polgári szabad
ságért mindig legelői harczolt, mint azon nép fajé, mint relative legszá
mosabb faj, mint legelterjedtebb, és, a németen kivül, mint legműveltebb 
nyelv, és végre a mi csaknem legfontosabb czim, mint azon nyelv, melyet 
követelésekor valamennyi népfaj szavazata támogatott. Ha tehát magában 
véve joggal nem birt volna is a hivatalos méltósághoz, jogot nyert ahhoz 
a többi népfajok positiv megegyezéséből. Mindenik ellenezte a latin nyel
vet, a horvátokat kivéve, helyére a magyaron kivül egyiké sem törekedett, 
a horvátoknak kivánatuk, a latint megtarthatni, teljesült.

De ne vegyük tekintetbe azon súlyt, mit a magyar elemnek a histó
riai előzmények nyújtottak, s vegyük a kérdést úgy mintha az a jelen
ben merült volna fel, akkor is a magyar nyelv részére kell vala a hatá
rozatnak eldőlnie. Az utóbbi időben a latin annyira kiment divatbul, 
hogy azt az országban alig értette néhány ezer. Az a német nyelv mit 
nálunk 12 százezer ember beszél, a legközönségesb pórnyelv, mely vidé
kenként változik, annyira hogy magok a német törzsökök köztt sem szol
gálhat közlekedési eszközül, a miveit könyvnyelv nekik idegen. A slávok, 
e genericus név alatt, roppant számot képeznek az igaz, de a fajnak 
egysége csak látszó s mázszerinti, a tiz százezer horvát nem érti az öt
százezer ruthént, a ruthén nem érti a 12 százezer ráczot, a rácz nem érti 
a 17 százezer tótot, s a tótok maguk köztt lényegesen különböző dialectu- 
sokra vallanak, vagy hogy az utóbbi időkben két tót újság keletkezvén, 
mindenik mihamar megszűnt, mert egyik egy, másik más vidék népének 
lévén érthetetlen, elég olvasókat már ez oknál fogva sem kaphatott. E fajo
kat tehát nem lehet az egyetemi sláv név alatt mint összeget, venni, min
denik külön külön mint egész szókimondó. Az oláhok’ száma 2 2 százezerre 
megy (Erdélylyel együtt), ezeknek nyelvök ugyan annyi táj szólásra mint 
a slávoké nem ágazik el, (27.) de e faj értelmi tekintetben annyira e'sü- 
lyedt, hogy a műveltség legalsóbb fokára még papjai sem vergődtek fel 
Mind ezen fajoknak különben szép nyelvök épen nincs kiművelve (a hor- 
vátok magok csak 1835 óta kezdenek írni) úgy hogy valamennyinek iro
dalma a biblián, és imakönyvön, a kalendáriumon és némi népkölteménye- 
ken kívül egyébre alig terjed. Ezekkel most hasonlítsuk össze a magyar 
elemet. A magyar e népek ellenében S. 257,000 lelket számlál, nvelve- 
ment minden dialectusoktól, nála a nép és köznyelv ugyan az s ötvenöt év 
óta megújult erővel művelt irodalma virágzónak mondathatik.* Hozá járul 
ehhez még az is, hogy mig a többi nyelv’ használata magára az illető nép
fajra van szorítva, a magyar nyelvet a többi nép fajokkal legalább bar- 
madfél millió érti vagy beszéli. (Irónnal: Jul 24.) Tehát vagy áll az, hogy 
mig a birodalom egy egészet képez, egy hivatalos nyelv nélkülözhetetlen, 
s ez esetben a magyar nyelv’ igényeivel egyik sem mérkőzhetik vagv föl 
kellett volna magát a politicai uniót bontani, de ez esetben a népeknek 
megtámadást a korona és a királyi ház ellen kellett volna intézniük, mit 
tenni mindenik vonakodott.

Minden népfaj’ nemzetiségi mozgalmait adnom, unalmas részletekbe 
vezetne. Szabad legyen itt néhány észrevételt elmondanom csak azon két 
népfajra nézve, mely a múlt forradalom alatt ellenünk legerélyesebben

18466an volt oláh folyóirat 1 (250 előfizetővel) ; rácz 1 (600 előfize
tővel); horváth 1 (450 előfizetővel); tót és ruthén egy sem; német 5 (7000 
előfizetővel); magyar 19 (35—40.000 előfizetővel), E számok eléggé gaz- 
ságos mértékben kifejezik az illető irodalmak’ nemcsak külső terjedelmét, 
de azoknak belső értékét is.
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pronunciálta magát és a mely, tágas autonómiájánál fogva, leginkább ált 
foederalisticus viszonyban a magyar álladalomhoz. Értem Erdélyben a 
szászokat, M. (agyar) o(rszá) gon a horvátokat.

Mi a szászokat illeti, a Szászföld* kormánynyelve kezdet óta német 
volt, bár a népesség felénél több oláh vala, s bár a dialectusok vidékek 
szerint annyira különböznek egymástól, hogy az illetők alig képesek egy
mással közlekedhetni, az irói német nyelvet pedig csak kevesen beszélik. 
Az által tehát hogy a latin a közszolgálati polczrul letolatott, uj ür épen 
nem nyilt, melyet betölteni kelljen, minden esetre a rendszabályoktól a 
német nyelv* használata semmiben nem szoritatott meg. Megjegyzendő, 
mikép a szászok a legteljesb belső önkormányzattal birván, igen ritka 
esetben állt elő a szükség a középponti kormánnyal, t. i. az Erdélyi Kor
mányszékkel és a bécsi erdélyi udv. cancellariával érintkezni. Ez érint
kezési nyelv egy század óta latin volt, s pusztán ez az mi a magyar nyelv
vel fölcseréltetni czéloztatott. Szándékosan éltem e kifejezéssel, czélozta- 
tott, mert nevezetes körülmény, miként Erdélyben a magyar nyelv* orszá
gos használatáról csak javaslatok tétettek, de törvények nem hozattak, 
A nyelv* ügyét az 1848ki év azon stádiumon találta a hol az 1791óen el
hagyatott. A latin a közvéleményben meg volt bukva, de nem az intéz
ményekben. Vitatkozások történtek, de nem volt bevégzett tény mi a gyű
lölet tárgyául szolgálhatott. Ámbár ama törekvések Erdélyben csaknem 
erősebb históriai alapja volt mint Magy.(ar)o(rszá)gban, a mennyiben a 
habsburgi ház uralkodása (1700) előtt, Erdély* minden törvényei folyvást 
magyarul szerkesztettek. Mind ebből látszik, miként ha a dákok* egy ré
szében volt ingerültség a magyarság ellen, valóságos ok reá nem szol
gáltatott az által, hogy a magyar nyelv vissza akarta szerezni a helyét, 
melyet tőle, és nem a némettől, a latin elfoglalt.

(28.) Mi a horvátokat illeti, a nagy tömeg Horv. (át)o(rszá)gban ép 
oly békés és nyugodt volt, mint a szász .. . földön. A tusa mi a latin 
nyelv körül folyt, azt nem érdekelte. Mindkét népfaj a maga körében 
tömör testet képezvén, s a magyar elemmel csak a székeken jővén érint
kezésbe, nemzetiségét veszélyben nem láthatta, mint háboritlanul használta 
ősi nyelvét az előtt századokon ált, azon beszélt, azon imádkozott, azon 
végezhette összes ügyeit, A vezérek távolabrul sem mindig valódi kép
viselői a népek’ szellemének. Nemzetiség* tekintetében is úgy tapasztal
juk, hogy a nép maga mind türelmesb mind méltóságosb mint hangos szó
szólói. A horvát nép nemcsak a magyar haza polgárának érezte magát, 
hanem erkölcseiben, szokásaiban és öltözetében is a magyar jellemet vette 
ált. Ellenséges viszony nyomaira nálok 1835 előtt sehol nem találunk. A 
panslavismus* eszméje csak ekkor hatolt ide ált, és ennek organumaképen 
jelent meg a Gay által szerkesztett „Horvatske Novine'*, mely előbb a déli 
slávok* irodalmi, aztán politicai egyesülését hirdette. Azonban csakhamar 
a horvát nevezet illyrre változtatván ált, s a horvát nyelv a szerbbel 
összevegyitetvén, ez újítás ellen hévvel keltek ki mind azon horvátok 
kik ősi nevök s nyelvök dicsőségeire büszkék valának. És az a valódi 
szempont melyből a horvát országi pártokat tekinteni kell. A mi ott küz
dött az két párt de mindkettő nemzeti párt volt. A magyar név ott csak 
mint zászló és jelszó szolgált, a harczban, következőleg rokonszenvet vagy 
gyűlöletet másként nem érdemelt mint minden tábori zászló. Az egyik, 
mely magyar-horvát pártnak nevezte magát, a birodalmi ügyekben hiva
talos nyelvül a latin helyett a magyart kívánta, a politicában reformokat 
óhajtott, és óhajtá az alkotmányos unió fentartását M.(agyar)o(rszá)ggal; 
a másik, mely magát illyr-horvát pártnak nevezte, a latin nyelv* uralma 
mellett küzdött, a politicában a bécsi absolut kormány sugallatait követte, 
s a M. (agyar) o(rszá)ggali uniót csupán addig vélte fenlartandónak, mig 
valamennyi déli slávok egy birodalmat fognak alkothatni. A mig az udvar, 
bizonyos mértékig, az illyr-horvát párt* törekvését segítette elő, úgy ter
mészetes, hogy a magyar-horvát párt talált rokonszenvre M. (agyar) o(rszá)g- 
ban, mely különben az egészt oly tusának nézte, melyet a hor\át nép ön
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maga keblében saját jövendője fölött viv.* Az egész ingerültség tehat 
(t. i. az illyr pártté) onnan eredt, mivel a horvát párt mint nemzeti, mint 
liberális, mint alkotmányos a magyar ellenzék' szellemi segedelmére tá
maszkodott. Honnan is eredt volna különben? A magyar nyelvet Horvát
országba bevinni soha és senki nem szándékozott. A latin nyelvet belső 
közigazgatásukban ők magok tartották fen, és az orsz.(ag) gyűlésen soha 
nem sürgették annak a nemzeti nyelv általi felcserélését. Sőt a mi több, 
a horvát párt ezt positive ellenezte, attól tartván, mikép a horvát ősnyelv 
az illyrek által felkapott szerb dialectus által a közéleiből kiszorittatnék. 
És igy ha a horvátok magok nem sürgették nemzeti nyelvök bővebb alkal
mazását, hogyan lehet annak megtagadásával a magyarokat vádolni? A 
magyarság bűne az hogy bennök a nemzetiség érzete oly soká nem ébredt 
föl? Lehet állítani hogy létezhet nemzetben szellemi szükség és vágy mely 
tolmácsra, szabad országban, nem talál? Ezért hiában állítja bár ki, hogy 
a horvát nép nagy tömege a magyarok ellen (29.) gyűlölettel viseltetnek, 
mert gyűlölet csak ott származik, hol melegen ápolt és élénken sürgetett 
vágyak és eszmék váltak ellenállás által semmivé, az pedig világos, mikép 
midőn a magyar a latin nyelvet a közigazgatásbul kitolni igyekezett, ez 
által a horvát nyelv' érdekeit teljességgel nem sértette.

Ily állapotban találta az 1848Î& év a nemzetiségi kérdéseket. A ma
gyar nyelv' előnye virág volt mely a história' földéhül természetesen nőtt 
Id. A törvényhozás e jogot csak megerősítette, s a mi e téren legújabban 
történt a többi népfajok' megegyezésével történt. Irodalmunk az utóbbi 
negyven év alatt oly roppant haladást tőn, milyent a történet hasonló kö
rülmények köztt egy népnél s egy országban sem mutathat föl, és ennek 
erkölcsi tekintélye s befolyása alatt példátlan gyorsasággal terjedt nyel
vünk' szeretete a többi népfajoknál is. Az elnémetesedett főbb aristocratía' 
ifjabb nemzedéke buzgalommal tért vissza a nemzetiség' zászlója alá, sőt 
maga a clerus is kezdett a latinismus' hálóibul végkép kibontakozni. Más 
részről a német szellem tétlenül hevert, maga nem tervezett semmit, egy
szerűen a nagy német irodalom' gyümölcseivel táplálkozott. A tótnak sem 
volt irodalma, az egész országban alig volt öt iró (auctor). A horvát sem 
számlál 10—15nél többet, kiknek munkáit a 943.000 horvátbul kevesen 
olvassák, még a műveltebbek közül is, t. i. mind azok nem olvassák, mivel 
nem értették, kik az uj illyr-nyelvvegyüléknek ősi nyelvóket nem akarták 
feláldozni. A tót, orosz, rácz, horváth és oláh nyelvek nálunk annyira nin
csenek kimerülve, hogy ha a magyar nyelv political szerepéről önkényt 
lemondott volna, kénytelenek fogtak lenni a latint visszavenni, és felszá
zadig várakozni mig saját nyelvöket kellőleg kiképezendik."

„Az 1848ki európai crisis M. (agyar) o(rszá)gra különösen fontos volt. 
Az alkotmányos ellenzék jutott kormányra, mely magyar és szabadelvű 
volt. Előtte folyvást a conservativ párt vezette a kormányt, mely, teítleg. 
puszta eszköze volt a bécsi cabinetnek, úgyhogy állíthatni, miképen mind 
az a mi akkor, sőt 1841 fő/—1848íg történt, az osztrák politica' müve vala, 
a mit azon közben bár mely nép tűrt és szenvedett, mind az annak fel- 
rovandó, a magyar e hosszú időszakban nem volt ura a többieknek, ha
nem társa az elnyomatásban, hiszen épen az ő nemzetisege bukott legmé
lyebben, mert leverettetett azon diplomaticai polezrul, melyet századokig 
elfoglalva tartott. És mi volt első tette az első magyar nemzeti kormány
nak? Kikiáltotta az általános nép szabadságot, de a díaetán saját nemze
tisége' érdekében egy betiieskét sem irt. Épen midőn a magyar elem min
denható volt, magáért s nemzetiségéért ép akkor nem tőn semmit.

De különben is a népfajok a legjobbat várhatták azon ministeríum- 
iól, melynek feje Batthyány Lajos volt, azon férfiú ki már 18446en és

E tárgyra nézve a mennyiben eredeti adatokat közöl, igen érdekes 
e részben a következő munka: Geschichte des Illyrismus. oder des südsla- 
vischen Antagonismus gegen die Magyaren. Wachsmuth Leipzig 1849.
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18476en két diaetán állította fel azon elvet, hogy a Horv. (át)o(rszá)gbeli 
belső közigazgatás' nyelve ne is a latin, de a nemzeti nyelv legyen. Oly 
indítvány melyet akkor senki nem pártolt, s a mi legkülönösebb, magok a 
horvátok sem.

És mit tőn a ministerium mindjárt 18486en, az orsz. gyűlés' berekesz
tése után?

A ministeriumokban a horváth ügyek vitelére nézve tisztán horvátok- 
bul egy külön osztályt állított, mi az osztrák ministerium' idejében nem 
létezett.

Az előtt a törvények’ hiteles példányai csak latinul (30.) küldettek 
meg a horvát t.(örvény)hatóságoknak; e ministerium azért horvát és ma
gyar nyelven terjesztette a király elébe s igy aláírva köldette meg azo
kat nekiek.

Az előtt, az osztrák ministerium idejében, a kormánynak a horvátok 
csak latinul írhattak, ellenben a magyar ministerium a horvát leveleket is 
elfogadta és horvátul is felelt azokra. E részben a ministerium a íenálló 
törvények rendeletéin tulment, de tette saját felelősségére, bízván abban 
hogy azt a nemzet jog és méltány érzete helyeselni fogja.

Egyszersmind rögtön irt Jellacsicsnak a bánnak, kérdvén őt, mi az 
amit a horvátok még netalán kívánhatnak, s e czélból meg is hívta a ta
nácskozásra, de mire ő azt felelte, hogy a horvátok kivánatait ő maga sem 
ismeri, tehát azokat elő sem adhatja, azonban meg nem jelenhet.*

A görög vallásu ráczoknak pedig a ministerium megengedte nemzeti 
gyűlést hívni össze, melynek megtartását az osztrák kormány 1790 óta 
nem engedte meg. Ezen kívül a szegényebb papok közül elsőben is a rácz, 
oláh és orosz papoknak rendelt segedelmet, s ugyan azon nyelveken, állo- 
dalmi költséggel, hírlapokat és népoktatási röpiratokaí szerkesztetett.

Ekképen kezdte meg a magyar ministerium pályáját, ekképen foly
tatta azt. Sőt utóbb a kilobbant harcz' folyama közben is a föllázitott nép
ségek kibékéltetésére semmi alkalmat nem mulasztott el. A ráczok, olá
hok és horvátok részéről nekünk soha nem tétetett semmiféle egyességi 
ajánlat, ellenben mi minden alkalmat felhasználtunk a nevezett népfajok
kal alkuba ereszkedni, de kísérleteink sükertelenek maradtak. Mi igye
keztünk nekik módot nyújtani hogy a zsarnokkali szövetségtől elálljanak, 
ők voltak azok kik velünk a szabadság" védőihez nem közeledtek.

Miért nem volt mind ennek sükere? annak fejtegetése nem tartozik 
e fejezetbe. Elég legyen annyit megjegyezni, mikép már ez maga tisztán 
mutatja, hogy ha a magyar elleni mozgalmak kiütöttek és nem szűntek, (?) 
oka az mivel azokban az intéző erő és vezérlet a nemzeti szellemet és 
érzetet képviselte.

(30 bis) Ha tisztán a nemzetiségi féltékenység vagy elnyomás volt 
szülőoka a népfajhareznak M. (agyar) o(rszá) gon, hogy van az, hogy 
hasonló tüneménynyel nem találkozunk más országokban, hogy hasonló 
okok még nagyobb mértékben megvannak? A Villers-Cotteretsi edict által 
Franczia országban a latin nyelv' helyébe a franczia hozatván be, melyet 
akkor alig beszélt 12 departamentum* lakossága, ellene föltámadtak-e a 
provencalok, az elsassok, a bretonok, a basqueok, kiknek a franczia hiva
talos nyelv a mai napiglan is idegen? Észkamerikában, hol a franczia, né
met, olasz elem milliókat számlál, kinek jutott eszébe az angol nyelv 
diplomaticus állása ellen felszólalni? Maga a spanyol nemzet nem a leg- 
különbfélébb néptörzsekbül áll e? Belgiumban nem haladja-e a flamandok 
száma (2,500.000) túl a francziákét (1,700.000)? és mind a mellett ezek
nek nyelve a hivatalos nyelv.

E levelet Jellacsics 1848-ban Aprilban, a nádornak főherczeg István
nak hivatalosan irta.
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De okoskodásunkkal maradjunk az Ausztriai birodalom határai köztt. 
A számok legvilágosabban szólnak, tehát ide iktatok egy összehasonlító 
rovatot, mely a népfaj ok’ arányát egymáshoz, Ausztria' némely tartomá
nyaiban élőnkbe tünteti.

Német Sláv
(tót, rácz, horváth, 

wend, lengyel, orosz)

Cseh országban van 1.810,732 2.508,000
Moraviában és Sleziában 791,167 1.861,000
Carinthiában 218,000 100,000
Carnioliában 12,541 446,000
Littoval és Dalmatiában 480,000 420,000

(398,000 olaszon kívül)
Galliciában 11,000 5.130,000
Ehhez adjuk a magyar országbeli határőrséget mint a mely nem ma

gyar közjog, hanem ausztriai rendszer szerint ígazgattaték; ebben lakik 
(magyaron, oláhon stb. kívül)

32,189 856,509

3.355,629 11.321,509

íme mind ezen tartományokban nem a tót, rácz, horvát, wend, orosz, 
lengyel volt a hivatalos nyelv, hanem a német volt az mindenütt, a kerü
letekben, a helységekben, a törvényszékeken, az mi székeken hol a föl- 
desur és paraszt köztti viszony elintéztetik, németül vitettek az anyaköny
vek is, németül taníttattak az iskolákban, az aristocratia egészen elnéme- 
tesedett, hivatalt mind az egyházi mind a világi pályán mindenki csak az 
elnemzetlenedés' árán kaphatott, és azon németek’ nagy része is kik most 
mint ilyenek vétetnek számításba, a folytonos pressio kénytelensége alatt 
slávokbul lőnek azokká, mig ellenben ha Magy. (ar)o(rszájgon a magyar 
elem gyarapodott, az az individuumok' szabad akaratának következménye 
volt. Ha tehát valahol volt ok a nemzetiség' elnyomatása ellen panasz
kodni, nem Ausztriában volt e reá a legnagyobb ok? E szemponibul a 
m. (agyar) o(rszá)gi határőrségnek nem épen Ausztria s a német nyelv 
ellen kellett volna e fölzendülnie és nem a magyar nyelv, másfélszázad 
óta nehezedik reá? S ezen népek még csak a polgári szabadság' élveze
tében sem találhattak vigasztalást, mit élveztek azok a slávok kik M.(a- 
gyar)o(rszá)gban laktak. Megengedtetett e képviselőknek a saját nyel- 
vökön szólani, 18486an a bécsi ország gyűlésén? Sőt ezek tőnek c . . . ra 
kísérletet is, 1849ben, a kremsieri ország gyűlésen másképen mint németül 
beszélni? És sürgették e e két helyen ők, hogy az illető tartományok* 
hivatalos nyelvéül a nagy néptöbbség' nyelve nyilvánitassék? Nem mél
tán következtethetjük-e e szerint, hogy ha a népfajok az elő sorolt tar
tományokban fegyvert nem ragadtak, a magyar országbeli lázadások csak 
azért ütöttek ki, mivel az ausztriai kormány a nemzeti szellemet saját 
czéljának elérésére mind felkölteni, mind felhasználni tudta? Megfoghat
lak hogy Europa nem látszik tudni miképen a nemzetiségek' teljes elnyo
matását nem M.(agyar)o(rszá)gban, hanem Ausztria örökös tartományai
ban kell keresni, s ha a népfajharcz M. (agyar)o(rszá)gban tört ki egyik 
oka, mivel itt alkotmányos szabadság létezvén, ez tág tért nyújtott mind 
azon harag és boszu' kirohanására melyet az Ausztriában elnyomott nép
törzsök régóta keblökben hordoztak. A nemzetiségi harcznak nem okát 
kell keresni M. (agyar) o(rszá)gban, ez annak csak színhelye volt.

(Oldalt: Jul. 25.) Hibának tartom, hogy miután az alkudozás nem 
sükerült, az országgyűlés nem sietett nyíltan és ünnepélyesen jelenteni 
ki elveit valamennyi nemzetiségek' épségben tartása iránt. Nép néppel ne
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végezzen kárpitok mögött, ügyét vigye a világbiróság' itélőszéke elébe, igyr 
ha rögtön czélt nem ér is, de igazságos Ítéletet talál a közvéleménynél. 
E nézetből kiindulva tette e sorok Írója az országgyűlés 1848 (sic! 1849 
helyett) Jul. 28ki ülésében, Szegeden a következő indítványt, mely köz
éi telmüleg azonnal határozattá is emeltetett:

,,Im Bezug auf die verschiedenen Nationalitäten und auf die Kirche 
des griechischen Ritus wird, noch ehe in der zu verfassenden Confessionen 
ausführlichere Bestimmungen hiefür getroffen werden, theils zur größeren 
Beruhigung der im Lande wohnenden verschiedenen Völker, theils zur 
Richtschnur, w'elche die Regierung in ihren positivischen Anordnungen zu 
beobachten hat, nachfolgender Beschluß gefasst:

(31.) 1. Die freie Entwicklung der Nationalität aller, im Umfange des 
ungarischen Reiches lebenden Völker, wird vollkommen garantir!.

2. In den allgemeinen Regierungs-Verwaltungs-Gesetzgebungs- und 
Kriegsangelegenheiten bleibt auch künftighin als Geschäftssprache die un
garische in Anwendung.

Hinsichtlich der übrigen im Reiche gebräuchlichen Sprachen wird pro
visorisch folgendes bestimmt.

3. In Communal-Sitzungen und Angelegenheiten kann sich jeder Ein
wohner der eigenen Muttersprache bedienen, das Protocoll wird in jener 
Sprache geführt, welche durch die freie Wahl der Mehrheit dazu fest
gelegt wird.

4. Auch in den Sitzungen der Behörden kann Jedermann, der Sitz 
und Stimme hat, in seiner Muttersprache seine Meinung vortragen. In je
nen Behörden, wo die eine oder die andere Nation die Hälfte der ganzen 
Bevölkerung ausmacht, da wird das Protocoll auch in deren Sprache ge
führt werden. Doch hat, der nöthigen Einförmigkeit wegen, die Correspon- 
denz mit der allgemeinen Reichsverwaltung, mit der Centralregierung und 
mit den übrigen Behörden, stets ungarisch statt zu finden.

5. Bei dem Geschworenengericht, und bei den Gerichten erster In
stanz, wird das unter § 4. ausgesprochene Grundsatz auch in Anwendung 
gebracht.

6 . Die Nationalgarden jeder Commune werden in jener Sprache be
fehligt, welche als Sprache der Commune festgesetzt worden ist.

7. In den Elementarschulen wird als Unterrichtssprache immer die 
der Commune angewendet.

8 . Die Matrikel der Kirchengemeinden und überhaupt die geistlichen 
Angelegenheiten werden in der Nationalsprache der Kirchengemeinde 
geführt.

9. Jedermann steht es frei eine Bittschrift in was für immer eine 
Sprache verfasst, an jedwede Behörde einzureichen.

10 . Die Synode des griechischen Ritus wird einberufen, und kann in 
geistlichen u. Schulangelegenheiten, wie alle andere Confessionen, frei ver
fügen, kann Bischöfe wählen, wie auch. , . die kirchliche Einheit der 
Walachen und Ratzen zu ausscheiden.

11 . Die Kirchen und Schulen des griechischen Ritus werden allen 
jener Vortheile theilhaftig, welche durch den Staat der übrigen Confessio
nen gegeben werden.

12 . Die griechischen Glaubensgenossen werden ihre Kirchen u. Schu
len Fundationen ausschließlich selbst verwalten.

13. Auf der Universität zu Pest-Ofen und für sie eine theologische 
Lehrkanzel errichten.

14. Die Betheiligung zu allen Stellen und Aemtern und, ohne Rück
sicht auf Sprache und Religion, bloß durch Verdienst und Fähigkeiten 
bestimmt.
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15. Die Regierung wird ermächtigt, bezüglich wird es ihr zur Pflicht 
gemacht, ihre betreffenden Anordnungen im Sinne der hier ausgesproche
nen Grundsätze zu treffen.

16. Der Regierung wird hiemit Vollmacht gegeben, den gerechten An
sprüchen der Walachen u. Ratzen Genüge zu leisten, deren Beschwerden 
zu heben, sei es durch Regierungsmaßregeln, sei es mittelst eingebrachten 
Gegenvorschläge.

17. Die Regierung wird bevollmächtigt allen denen, die in der fest
gesetzten Frist die Waffen niederlegen, . . .  im Namen der Nationen 
Amnestie zuertheilen.**

(32.) És e határozat, mely egyébiránt távolból sem szabatos és ki
merítő, nem a közel bukás előérzetének fatális befolyása alatt hozatott. 
Hadi erőnket és a sereg’ gyakoroltságát tekintve mi akkor jobban lát
nánk  állani, mint midőn Windischgrätz Budapestet elfoglalta. E határo
zatban nem a szabályok fontosak, hanem a szellem mely a harcz' köze
pette és a béke' zászlója felé mutat. Arra hogy rögtönös sükere legyen, 
már késő volt e nyilvánítás, de az elvet kimondani mindig idején van, és 
azt hiszem, bár a zsarnok szövetség győzött, a nyilatkozat most engesz
te lő ig  ott zeng a kiábrándult népek* lelkében.

Nem akarom állítani hogy a magyarság* részéről is hiba és balfogás 
nem következett volna el. Sőt elismerem. De ha a dolgot közelebbről vizs
gáljuk, azt fogjuk találni, hogy ennek oka részint a magyarság sajátos 
helyzetében, részint némi eszmezavarban keresendő.

Egy törzsnek nyelve az események* folyamában s históriai fejlődés ut
ján békésen válhatik egy országban az összes political nemzetiség* kép
viselőjévé. Ezzé a magyar birodalomban a magyar ekképen lön. És e histó
riai állapot háboritlanul tartott és fejlődve haladt azon időszakig, midőn 
a királyi székbe a habsburgi ház jutott. Ekkor az ország nemcsak önálló
ságát és függetlenségét veszté el, hanem alkotmánya is veszedelemben 
íorga. Miután érette a nemzet változó szerencsével hosszú ideig küzdött, 
egy szellemi biztosítékot a magyar nemzetiség ki fejtésében és szilárdítá
sában vélt találni, azt hívén nem ok nélkül, mikép minden mi Austriától 
elválasztja, alkotmányának s hazájának a német tartományokba áltolvasz- 
tását meg fogja nehezíteni. Ellenben a fejedelmi ház belátta, hogy czél- 
jainak épen az országbeli szakadozottság kedvez, ezért mindent ellenzett, 
a mi M. (agyar) o(rszá)gban, bár mi tekintetben, unitást idézett volna elő. 
Innen kell megmagyarázni azon keserű tusát, mely a magyar nyelv fölött, 
újabb időben, a király és a nemzet köztt folytatott; a dynastia magyar 
nyelvben az egy és fcöznyelvet üldözte, bizonyság rá az, hogy a magyart 
nem pártolván soha egyik fő faj* nyelvét sem ajánlotta köznyelvül. 
E bonyolódott helyzetnek szomorú következmények származtak. Midőn 
a magyarság oly tulhévvel védelmezte nyelvét a kormány ellen, a népfajok 
Trezdték azt gondolni, e törekvés kezdete oly uraságnak mely utóbb nyel- 
vök ellen is zsarnokoskodni fog, oly félelem melyet a kormány szorgalma
san táplálni és éleszteni nem mulasztott el. Midőn a kormány a magyar 
nyelvtől sokáig megtagadott jogokat is, miket nem volt volna szabad meg
tagadnia, a magyarság, másrészről alku s a jövendő engedmények* fejé
ben, elfogadott tőle egyes engedményeket, miket nem kellett volna elfo
gadnia. Ilyen volt azon rendelet, mely az anya könyvek* magyarul vitelét 
hagyja meg. Az előtt latinul vitetvén, a magyarság azt hitte, minden hely
nek melyet a latin tarta elfoglalva, ő a törvényes örököse, holott a hely 
a tárgy* természeténél fogva mindenütt, az illető népfaj* nyelvét illette 
volna. Magában véve nem oly iszonyú hiba, de roppant következményei 
lettek, mert az 1848&Í forradalom alatt a rácz izgatok* kezében e volt a 
leghatásteljesb fegyver. Ezen egyen kívül összes törvénykönyvünkben alig 
találunk rendeletet, mely a más népfajoknál valóságos ellenszenvet köl- 
iött volna, úgyhogy mint thesist állíthatni fel, miként ha van némi vád
nak helye, az nem a valóságos ösvényeket és rendszabályokat, hanem a
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néha sértő okokat illetheti melyekkel azok az ország és megyei gyűlése
ken támogattattak, és a szenvedélyes vitákat melyekből azon (?) szület
tek és az egyes javaslatokat, a melyek egykormáskor magában a törvény
hozó teremben is meggondolatlanul egyes képviselők által tétettek. Minden 
kis engedményt nehezen és nagy lármával lehetett kivinni, de e zaj melyei 
a kérdés vitattaték, Austria ellen volt intézve, és nem a többi népfajok ellen.

Az eszmezavar pedig, mi jobbra és balra, valamennyi nemzeti párt
nál uralkodott, az volt, hogy áz ezeréves és a nagy néptömeg lelkében 
mély gyökeret vert úgy nevezett political nemzetiséget, az erről különböző 
tisztán nyelvbeli nemzeti- (33.) séggel sokan összetévesztették és identifi- 
cálták. A ki a m. (agyar) o(rszá)gi mozgalomban nem különbözteti meg a 
két munkált (?) elemet, melyek váltva egymást majd támogatták, majd 
g'yöngíték, az e mozgalom* természetét nem érheti. Mint voltak slávok 
kik nem kevesb hévvel mint naivsággal a magyart azon országbul, melyet 
fegyverrel szerzett kiutasították, hogy ezt adná ált a nálánál e földön 
régiebb népfajoknak, és a kik neki az itt maradás' föltételéül az elslávo- 
sodást tűzték ki; úgy voltak magyarok is, kik Magy.(ar)o(rszá)g létét 
a nyelvbeli nemzetiség eszméjének tökéletes valósításában keresték, s a 
kik a magyar elemet nem csupán úgy tekinték mint a politicai magyar
ság (Ungarthum) kifejezését, hanem mint ennek olyan osztályát mely faj 
és nyelv tekintetében egyedül bir politicai magasb jogokkal. E két túlzó 
és zavaros nézet a legalkalmasb mód volt annyi különb nemzeti törekvést 
idézni elő, a hány törzs és idiom az országban volt. Fájdalom hogy azok 
közé tartozott épen Kossuth is. Alig hogy néhány szenvedélyes illyr, ki 
a horvát nép lelkületét bizonyosan nem képviselte, a magyar nyelv* előnye 
ellen félj aj dúlt, Kossuth (18466an) sietett indítványozni, hogy egész Hor
váth o(rszá)g szakitassék el a birodalomtul, nem gondolván meg hogy ha 
a 100 ,000  menő horvát-rácz határkatonaság M.(agyar)o(rszá)g polgára 
megszűnt lenni, ellenünk leend, hasonló lévén ez erő Aaron vesszejéhez, 
mely kézben bot, a védelemre elsujtva veszedelmes kígyó. És midőn a hor
vát képviselők a diaetán (1847) folyvást a latin nyelv mellett küzdöttek, 
ugyan ő türelmét vesztve, indulatosan kiálta föl: ,,es werde nie und nim
mer unter der heiligen Krone Ungarns eine andere Nation oder Nationa
lität anerkennen, als die ungarische, er wisse sehr wohl, daß es verschie
dene Menschen u(nd) Racen gäbe, die eine andere Sprache spärchen, doch 
mehr als eine Nation gäbe es nicht im Lande“. E tekintetben valóságos 
szerencsétlenség volt, hogy a sors a nemzet élére őt állitá. Ily emberrel 
nem lehetett jövendője a hazának, ki oly elvet és igy mond ki, ily ember
rel a többi népfajok alkudozásba nehezen ereszkedhettek.

(Irónnal: Jul. 26.) Egyébiránt annyi bizonyos, hogy a népek* tömegei 
vajmi türelmesebbek s mérsékeltebbek voltak mint vezéreik, hogy a túl
zók minden népfajnál kis számban voltak a hogy valóban egyik népfaj 

: sem osztotta szószólóinak sem túlfeszített vágyait sem ábrándos álmait.
De a kiket a történeti nyomozások* e kor rajzolata a magyarok* mél

tányos eljárásától meg nem győzött volna, azok* ellenében ime, végül, 
i magoknak a nem-magyar népfajoknak tanúbizonyságára hivatkozom.

Hol volt valaha egy megrendített állodalomban a ben lakó néptör- 
: zsöknek oly kedvező alkalom, mint az 1848&Í, a netalán tapasztalt méltat- 
[ lanságokért boszut állani?

Hol nyílt oly valószinü kilátás egy birodalom feldarabolhatására 
I ethnographiai határok szerint, mint nálunk, hol maga a fejedelem vezette 
az önállóságra vágyódó és önállással kecsegtetett kisebb népeket azon faj 

> ellen, melyet a hisztéria tőn elsővé a hasonlók köztt?
És, lássuk miként nyilatkozott a népek* közvéleménye a magyarok 

i iránt a forradalom alatt, és a forradalom után?
Ha M.(agyar)o(rszá)g és Erdély népességét 14 millióra vesszük, s azo- 

ikat kiket Austriával szövetségben láttunk, mind elleneinknek tekintjük, mi 
J tételt igy egészben elismernünk különben sem lehet, s e szerint ide sorol
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juk a kapcsolt részekbeli s határőrségi horvátokat (773,000), a görög val- 
lásu ráczokat (850,000), az oláhok’ felét (1.100,000), az erdélyi szászokat 
(250,000) s mind ezeket összegezzük, úgy találjuk, miként 2.973,000 állott 
(34.) az austriai szövetséghez, 11.037,000 ellen kik a magyar zászló alatt 
küzdöttek. A magyar hadsereg mely egy Ízben 160,000 embert számlált, 
valamennyi népfajbul alakult össze, abban volt rácz és magyar, oláh és 
tót, orosz és német, zsidó és czigány, horvát és lengyel. A forradalom 
alatt mind ezek vérökkel tettek tanúbizonyságot a magyar ügy igaz
sága mellett.

Midőn aztán a forradalom legyőzetett, Austria két módon kívánt a 
magyar elemen boszut állani. Először, meg akarta semmisíteni azon egy
ség’ eszméjét mit a birodalomban a história s a magyarság teremtett, 
e szerint az országot Erdélyre, Vojvodinára, Horvátországra és M. (agyar) 
o(rszá)gra, tehát négy felé darabolta. Másodszor, a véres diadal’ nyomasztó 
befolyása alatt népszámitást rendelt, hogy akképen a magyar elem képzelt 
törpeségét kimutassa, remény lévén miként a többi néptörzsbeliek óva
kodni fognak magokat a királyi átokkal megjegyzett fajhoz soroztaim. 
A népösszeirók többnyire külföldiek és katonatisztek voltak. Eleinte a 
rovat melybe mindenki, népfaja szerint, bejegyzendő volt, „nemzetiség" 
czimet viselt, s ime az emberek a múlt’ politicai traditiojához híven sere
gestül magyarnak jegyeztették be magukat. A magyarok száma jóval meg
haladta a 8 milliót. De e politicai demonstratiora a kormány megijedvén, 
uj összeírást rendelt, a „nemzetiség" rovatot kitöröltette, helyibe ezt té
tette „nyelv"; azonban bár az összeírok az illetők bevallására nem figyelve 
a legnagyobb önkénnyel jártak el, p. o. valakit nevének hangzása szerint 
soroztak be a nyelv rovatba bár azon nyelvet nem beszélte is, mind a 
mellett magyarok száma ..............  A forradalom után, a hatalom’ fenye
getései’ daczára is igy tettek a népfajok önkénytes vallomást a magyar 
faj s unió mellett.

íme ellenségeink magok igy nyilatkoznak rólunk s így éreznek irán
tunk. S azt hiszem, ha annak, a mit mi magunkról mondunk, hitelt sokan 
nem hajlandók adni, a hitelt nem tagadhatják meg azon bizonyságtól mit 
ügyünkben ellenünk tesznek.

De hiában, a históriai igazságnak előbb utóbb be kellett teljesedni. 
A vész elmúlván, mindenik népfaj, mint ugyan annyi élőfa, visszanyerte 
természetes állását, melyből a vész terhe alatt kihajtott. A kik ellenünk 
harczoltak most azok kiengesztelődtek irántunk, a kik velünk vívtak azok 
most még inkább ragaszkodnak hozánk, mert látják hogy a magyarosi- 
tástoli félelem hiú rettegés volt, de a germanisálás szörnyű valóság lön, 
és most érzik hogy az alkotmányos szabadság azon pillanatban veszett el, 
melyben a magyarság letipratott.

(35.) (Oldalt: Aug. 2.) Következik bebizonyítanom a harmadik tételt, 
t. i, hogy az 1848/&Î forradalom eredetében tisztán alkotmányos volt, a 
mennyiben a magyar állodalom, közigazgatási függetlenség tekintetében, 
alkotmányos és igy legitim alapra vitetett vissza, és tisztán democrati, 
a mennyiben a nép’ nagy tömege, a jogegyenlőség’ elve szerint, minden 
polgári jogokban részesitetett, s csak utóbb, a rácz, horvát, oláh fölkelé
sek adtak a forradalomnak nemzetiségi színt, elnémittatván ezek a királyi 
Tiáztól, mely a magyarnak nem annyira nemzetiségét, mint benne a sza
badság zászlóvivőjét üldözte.

A hapsburgi vagy austriai dynastía, az idők’ folytában, sok országok
nak jutott birtokába, de a hová lábát tette, oda a szabadságot magával 
soha nem vitte, sőt megsemmisítette azon alkotmányokat is melyeket azok
ban fenállva talált.

E politicájához hiv maradt M. (agyar)o(rszá)gban is. 327 éves ural
kodása alatt összes erejét, példás kitartással, három eszme kivitelére íoi- 
ditá, t. i. Magy. (ar) o (rszá) gban alkotmányt talált, helyébe absoluttsmu >■. 
akart állítani, különféle népfajokat talált, ezeket germanisálni igyekezett,
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iöbb vallásokat talált, ezeket catholisálni akarta. Mióta az austriai ház 
jutott a magyar trónra, a nemzet* története folyvást e három tengely kö
rül forog, ez nem egyéb, mint szakadatlan küzdés az absolutismus, a ger- 
manisatio, és catholicismus ellen.

Azonban czéljához bár némileg közeledett, azt teljesen nem érhette 
el, hiában nyomott el s irtott ki, koronkint egész nemzedékeket, a szel
lem túlélte a halottakat.

Az igaz, törekvéseinek folytában elmúlt azon kor, midőn a nemzet* 
legnagyobb része s csaknem az összes nemesség protestáns volt, de elmúlt 
az is, midőn a protestáns papokat százankint küldözhette gályarabságra. 
Hiában üldözte a görög vallás híveit is, hiában történt hogy ezektől a 
XVIIIifc században egy egész ivadék született, élt, összekelt, és elhalt 
keresztség, papi áldás, isteni tisztelet és egyházi temetés nélkül, minden 
erőszakos térítgetései daczára is az evangelicusok, görög hitüek és álta
lában a nem-római catholicusok* száma, 14 millió köztt, még 6.862,688ra 
megy. Sőt nincs Európában ország, melyben magát a catholicismust a pro
testáns szellem annyira áthatotta volna.

Elnemzetleníteni sem tudta a birodalmat. A latin nyelv* behozatala 
által a különbféle nemzetiségeket nem ölte meg, csak fejlődésöket késlel
tette, a németesítés pedig, melyre néha socialis, néha political utón töre
kedett, maradt mindig puszta kísérlet, mit süker soha nem koronázott. 
Látjuk ugyan, mikép a német nyelv némely dicasterium* hivatalos nyelve 
huzamosan maradt, mikép az a magyar hadseregre ráerőltetett, mikép az 
a határőrség* sláv és oláh népénél (1.0 0 0 ,0 0 0 ) iskolai s hivatalos nyelv 
maiglan, mikép a német telepesek az ország* különböző vidékein olvasztó 
számítással hintessék el, de ezen részletes eredménykék figyelmet nem 
érdemelnek a dolgok azon történeti menetele mellett, mi szerint minden 
idegen elem mely az országba behozatott, vagy összvegyült a szomszéd 
fajokkal, vagy békésen ülepedett meg mellettük, minden esetre pedig, 
egész a legújabb időkig, az uj haza* meleg szeretete által valamennyi faj 
áltolvadt a magyar politicai nemzetiségbe.

Az alkotmány* eltörlése még nehezebb föladat volt. A mely nemzet
ben vallási phanatismus és törzsbeli különbféleség által meghasonlást 
könnyű volt előidéznie, azt tömegében, mindig egyesülve találta a fejede
lem midőn az alkotmányt kellett védeni. Kevés országban van (36.) a föld* 
hátán melyei úgy bántak fejedelmei mint a Magy.országgal a mieink az 
austriai házbul bántak. Volt idő, midőn az ország északi része a lengye
leknél vala zálogban, Croatiát az osztrákok bírták hasonló czimmel, a 
jászkun területet a német lovagrend, a keleti megyéket az erdélyi feje
delmeknek metszették el, azonban az ország az összemarczangolt csonka 
állapotban is képes volt vívni alkotmányos jogai mellett, Trónját egész 
1681íg nem adta ált örökösen az austriai háznak, és ekkor is csak vilá
gosan kijelölt föltételek mellett, mikre, koronázása előtt, mindenik király 
esküt tenni és azok szentül leendő megtartása iránt biztosító oklevelet 
kiadni tartozott.

(Oldalt: Aug. 5.) Azonban százados tusát a nemzet nem vívhatott min
den jogveszteség nélkül. Ebből a legfőbb abban állt, hogy internationalis 
tekintetben önállóságát a magyar birodalom elvesztette, s mint ilyen el
tűnt az európai állodalmak* sorábul. Mindig az orsz. (ág) gyűlés határozta 
ugyan meg az adót és a kiállítandó hadsereg számát, de abban mind az 
Lova forditassék, a fejedelmet korlátolni nem bírta. De megjegyzendő, 
mikép a t.(örvény)hozás előtt a nemzet e jogát a királyi ház soha nem 
vonta kétségbe, bár tettleg mindig máskép cselekedett. Ellenben az ország 
határain belöl szabadságát s autonómiáját a nemzet e . . . gben megőrzi, 
sőt a fejedelemmel a végrehajtó hatalomban osztozván, ebben roppant esz
köze volt az alkotmány ellen intézett minden megtámadásokat, magáról 
elhárítani, nem teljesítvén semmi törvénytelen felsőbb parancsot. Király 
és nép e szerint mintegy megosztozott az állodalommal, nevében amaz fel
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lépett a külföld irányában mint egy absolut hatalom, mig emez ben az 
alkotmányosság' minden jogait tettleg élvezte és gyakorolta. Ez elvbeli 
ellentét ama fő kutforrás melyből a nemzet s királyi ház köztti örökös, 
ellenségeskedés ered, nem szemlélhetvén a nemzet egykedvüleg is meg
nyugvással azt hogy fiai a hadseregben oly ügyek mellett véreznek, me
lyeket mint alkotmányos nép magáéinak nem ismerhet el.

Legszomorubb azon népeknek sorsa, a világon, melyeket idegen kirá
lyok kormányoznak. És ez volt szerencsétlen sorsa a magyarnak is. Ezért 
nekünk a török' majdnem kétszázados uralkodása kisebb ártalmunkra volt, 
mert a török csak mezőinket pusztitá el, csak barmainkat és vagyonúnkat 
dúlta szét, csak egyeseket hurczolt rabszolgaságra, mind ez igen terhes 
volt, de mind ez volt egy nagy förgeteg mely elmúlt, mig királyaink 
magát a szellemet nyomták el. Miben a nép jólét' legislegfontosb lényege 
központosul, mind azt nem szűntek meg folyvást megtámadni: a szabad
ságot, a nemzetiséget, és a szabad isteni tiszteletet. Oly zsarnokság mely 
nem annyira az egyénekre, mint magára a nagy tömegre nehezedék, innen 
van hogy politicai összeesküvésekre példát nálunk alig mutat a történet, 
ellenben 1604fó7 kezdve 171 lig hétszer fogott fegyvert maga a nemzet, 
s ezek' folytában a megrendített alkotmány öt ünnepélyes békekötéssel 
erősittetett meg újra. Mint a birodalom fegyverrel alkottatott, úgy az al
kotmány is vérrel tartatott fen. Minden ilyen forradalom tettleg felbon
totta az eredeti alkut a király és nemzet köztt, következőleg minden béke 
mint egy uj kötés tekintendő, — oly különbség mely a magy. király és 
nemzet köztti viszonynak egy egészen sajátságos jellemet ád.

Ilyen körülmények köztt lehetetlen vala minden belső haladás és 
reform. Nemzetnek, mely évről évre saját léteiéért küzd, erre nem marad 
ideje. Választani kellett férges és gazdag szolgaság, és szegény szabadság 
köztt, és a nemzet emberi méltósága' érzetében ez utóbbit választotta. 
S annyival hűbb kitartással feszité meg erejét politicai institutioi fentar- 
tása körül, mivel az alkotmány (37.) eszméje volt azon egyetlen tüzpont 
mely az országban lévő valamennyi nép elem' érdekeit magában egyesí
tette. Az alkotmány volt a birodalom' lelke és életereje. E volt azon kútfő 
melyből a magyar halhatatlan Patriotismus származott. E volt azon kincs 
és palladium, melyért küzdvén a szolga elfelejtette hogy neki is vannak 
követelései, a catholicus azt hogy eretnek oldala mellett harczol, a sláv 
azt hogy a német vele együtt viv, hiszen a szabadság nem ismer sem val
lás sem faj különbséget, s azt imádja és óhajtja lánczaiban a szolga is mint 
a napot melyet lát a magasban bár el nem érheti. Innen van a magyarban 
az a nagy ragaszkodás alkotmányához, mely nem halt ki kebléből akkor 
sem, midőn az a kor szükségeinek többé meg nem felelt. Hasonlított a 
feudális szerkezet egy feudális várhoz, mely lakóinak nem nyújt semmi 
kéjeimet, de azért híven őrzik, támogatják, erősítik, mert ellenség ellen 
biztos védelmet ád.

(Folytatása következik — Fortsetzung folgtJ

Sárkány-nyomda Részvénytársaság Budapest, VI., Horn Ede-utca 9.
Vezetők : Dr, Wessely Antal és Wessely József.
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U n garn s V era n tw o rtlich k e it für d en  W eltk r ieg

I. Quellen und Literatur. — Ueber Ungarns Verantwortlich
keit für den Krieg findet man bloß in den Titeln einiger W er
ke Erwähnungen.

Das erste Buch, welches sich damit befaßt, erschien wäh
rend des Krieges und enthielt den Stoff ungarnfeindlicher Be
schuldigung. Gottfried Beck’s W erk: Ungarns Rolle im W elt
krieg, französisch: La responsabilité de la Hongrie (beide in 
Lausanne, 1919) diente als Quelle zum Buche des Raoul Ché- 
lard: Responsabilité de la Hongrie dans la guerre mondiale 
(Paris, 1930) in welchem derselbe sich mit der Frage auf Grund 
persönlicher Erlebnisse zu befassen wünschte. Der Titel seines 
W erkes ist aber geeignet den Leser irre zu führen, da er darin 
über Ungarns Kriegsschuld nichts meritorisches berichtet und 
sich auf Quellen auch nicht beruft.1

Die Forschungen von Roderick Gooss: Das Wiener Kabinett 
und die Entstehung des W eltkrieges (Wien 1919, II. Auflage in 
Berlin, 1919), ferner die zweite Auflage des österreich-ungari
schen Rotbuches [Die Oesterreich-Ungarischen Dokumente zum  
Kriegsausbruch. 3 Bände. Wien, 1919) bewogen den Bischof 
Wilhelm Fr aknái, das Verfahren der ungarischen Regierung 
einer eingehenden Prüfung zu unterziehen [Die ungarische R e
gierung und die Entstehung des Weltkrieges. Wien 1919). Pro
fessor David Angyal verlegte in Verteidigung des Grafen Tisza 
ein Sammelwerk (Magyarország felelőssége a világháborúért. 
Tanulmányok. — Ungarns Verantwortlichkeit für den W elt
krieg. Studien. Budapest 1925), Durch die Veröffentlichung der 
diplomatischen Akten des gemeinsamen Ministeriums des 
Aeußern, zusammengestellt von Bittner, Pribram und Srbik, 
wurde endlich das alte Rotbuch ergänzt (Oesterreich-Ungarns 
Außenpolitik, 1908—14. Diplomatische Aktenstücke des Oester
reich-Ungarischen Ministeriums des Aeußern. 9 Bde. Wien 1930).

1 Dasselbe gilt vom Propagandawerk des Kroaten Rudolf Bartulich: 
Ungarns Rolle im Weltkrieg (Lausanne 1915), und vom A, Ziebert's Buch: 
Der Mord von Sarajevo und Tiszas Schuld am Weltkriege (Ljubljana, 1919). 
Im ersteren kommt zum erstenmal die Beschuldigung vor, daß Erzherzog 
Franz Ferdinand vom Grafen Tisza ermordet wurde.
Háborús Felelősség J
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Nach der Veröffentlichung der Dokumente befaßte man 
sich meistens mit der Rolle, die Graf Stefan Tisza spielte und 
welche in solchem Maße bereinigt wurde, daß mit der 
Zeit die Frage der Verantwortlichkeit Ungarns mit der Ver
haltung Tiszas identisch wurde. Die veröffentlichten Daten be
weisen, daß das Verhalten Tiszas durchgehends defensiv und 
negativ war, was das Bestehen eines, Ungarn von nahe interes
sierenden Positivums vorauszusetzen ließ. Eine Menge von Do
kumenten beweist, daß dieses Positivum sich in denjenigen Be
strebungen der russischen Regierung äußerten, welche, mit 
Ausnützung der inneren Schwäche der Monarchie, die Ent
scheidung in den Angelegenheiten der Donauländer zu sich zu 
reißen bezweckte. Dieses Ziel konnte aber nur durch das Zer
fallen der Monarchie oder durch deren Verteilung erreicht 
werden.2

11. Oesterreich und Ungarn. — Die Voraussetzung, daß die 
Monarchie sich in äußerster Zersetzung befand, wofür haupt
sächlich Ungarn verantwortlich gemacht wurde, wünscht nur 
die Einmischung fremder Mächte in die Angelegenheiten der 
Monarchie zu rechtfertigen und Ungarns Zerstückelung zu ent
schuldigen.3

Die Habsburg-Monarchie bildete nähmlich nie einen ein
zigen Staat. Seit 1867 äußerten sich beide Souveränitäten, die 
österreichische und die ungarische, auch in allen Beziehungen. 
Nur in der Administration der gemeinsamen Angelegenheiten 
war es wahrzunehmen, daß bei der Trennung das stärkere 
Oesterreich sich mehr Vorteile Vorbehalten und für die Zukunft 
gesichert hat, da die Amtssprache der gemeinsamen Angelegen
heiten die deutsche blieb. Ferner wurden unter dem Titel der 
gemeinsamen Armee österreichische Truppen teilweise nach 
Ungarn versetzt; in die gemeinsamen Truppen, deren Regiments
sprache die deutsche war, wurden auch ungarische Staatsbür
ger assentirt und in österreichische Garnisonen verteilt. Dennoch 
richteten sich die ungarischen politischen Kämpfe nie gegen die 
Einheit der Monarchie, auch nicht gegen die Souveränität des 
Kaisertums Oesterreich, das staatsrechtlich nicht höher stand 
als das Königtum Ungarns, dessen staatsrechtliche Unabhängig
keit immer anerkannt wurde. Sie bezweckten nur, Ungarn mög
lichst davon zu befreien, daß unter dem Titel der gemeinsamen

2 Die Herausgabe einer ungarischen Zeitschrift unter dem Titel A Há
borús Felelősség (Die Kriegsschuld. Vierteljahrschrift für diplomatische 
und Zeitgeschichte. Budapest 1928—1931.) erzielte daher die Erforschung 
ungarischer Quellen zur neuesten Geschichte und zur Kriegsschuldfrage.

3 Siehe die bezügliche Propagandaliteratur der in der Aufteilung 
Ungarns interressierten Regierungen und ihrer Freunde.
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Monarchie, aber im Gegensätze mit dem Begriffe des Dualis
mus, auf seinem Gebiete Organe einer fremden Souveränität 
verfügen.

Dieser Unterschied beweist auch, daß Ungarn nicht den 
Zerfall der Monarchie wünschte, sondern darnach strebte, den 
seit 1867 verwirklichten Dualismus nach Möglichkeit in jeder 
Hinsicht geltend zu machen. Infolgedessen können die Unab
hängigkeitsbestrebungen nicht so beurteilt werden, als ob da
mit die Unabhängigkeit Ungarns durch den Umsturz der Mon
archie erzielt werden sollte, da die Unabhängigkeitspartei, was 
Loyalität betrifft, der M ehrheitspartei durchaus nicht zurück
blieb. Jener Fall, welchen die an die englische Regierung ge
richtete tschechische Denkschrift von 1915 erwähnt, daß die 
Tschechen der Habsburger die Romanowen bevorzugten, kam 
in Ungarn niemals vor.

Aber Ungarns Beharren auf seine historische Unabhängig
keit stand jenen österreichischen zentralistischen Bestrebungen 
hemmend im Wege, welche die aus zwei Souveränitäten zu
sammengesetzte Monarchie in einen souveränen österreichischen 
Staat zu umwandeln versuchten; und zwar durch Aufhebung der 
Unabhängigkeit Ungarns im Kriegswege, um das Land in Oester
reich zu einverleiben. Die inneren Gegensätze gestalten sich 
um die Frage, ob es gelingen wird aus den zwei Staaten im 
Kriegswege, also gegen die Interessen und den Willen Ungarns, 
einen österreichischen Staat zu bilden, besser gesagt, in Oester
reich zu einverleiben.

An die Spitze jener Bewegung war durch die österreichi
schen Zentralisten der Kronprinz Franz Ferdinand gestellt, 
und sie suchten den Erfolg durch Zusammenarbeit mit den N a
tionalitäten Ungarns zu sichern. So wollten sie mit Hilfe der 
Kroaten Serbien, durch die Rumänen Ungarns Rumänien an 
die Monarchie anzuschließen und Ungarn auf jenes Gegiet zu
rückdrängen, welche später für es der Vertrag von Trianon fest
gestellt j^at. Vorausgesetzt, daß es den Tschechen, die in diesem 
Falle an der Seite der Oesterreicher gekämpft hätten, gelungen 
wäre, was trotz ihrer Verdienste und Bemühungen ihnen in 
1848 nicht gelungen ist, Oberungarn einem deutsch-tschechi
schen Imperium zu unterwerfen.

Der Gegensatz zwischen ein durch die österreichischen 
Zentralisten zu gründenden Groß-Oesterreich und das um seine 
Unabhängigkeit besorgten Ungarn war die Ursache,4 daß im 
Auslande, nach Wiener Quellen, das Gerücht sich verbreitete, 
daß mit dem Tode Franz Josephs die Habsburg-Monarchie auch

4 Siehe die Werke von Glaise-Horstenau und Sosnosky.
1*
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ihr Ende erreichen werde.5 Schon während der parlam entari
schen Kämpfe in 1905 faßte der Generalstabschef Baron Beck 
den Plan einer Besetzung Ungarns ab (Kriegsfall U).6 So daß 
der deutsche Reichskanzler von Bülow, auf Grund Wiener Nach
richten, es begründet fand, an die russische Regierung die A n
frage zu stellen, ob im Falle der Auflösung der Monarchie Ruß
land in territorialer Hinsicht sein désintéressement zu erklären 
geneigt wäre. Nichts karakterisierte mehr die russische Auf
fassung, als daß die Anfrage ohne Antwort blieb; Rußland wollte 
daher im Falle der Auflösung der Monarchie auch sein Teil 
haben.7 Nach englischen Berichten machte die deutsche Reichs
regierung auch noch 1907 im Interesse Oesterreichs Schritte, 
um Rußland, falls Ungarn sich von Oesterreich trennen sollte, 
zur Aktion zu bewegen.8 Die Wiener Propaganda hat es näm
lich immer verheimlichen können, daß alle Parteien Ungarns, 
also auch die Unabhängigkeitspartei, auf der Grundlage der 
Pragmatischen Sanktion, also einer Union mit Oesterreich 
standen.

Die Behauptung, daß die Leiter der ungarischen Politik 
gegen Rußland feindlich gesinnt gewesen wären, entspricht 
nicht der W ahrheit. Es muß aber festgestellt werden, daß in 
Ungarn gegen Rußland ein großes Mißtrauen wahrzunehmen 
war, in Folge der Voraussetzung, daß Rußland nach Ungarns 
Auflösung strebe. Diese Voraussetzung wurde übrigens dadurch 
bestätigt, daß als in 1901 und im Frühling 1914 die Opposi
tion im ungarischen Parlamente mit russischen Kreisen in di
rekte Verhandlungen zu treten beabsichtige, stellte man sich 
in Petersburg in beiden Fällen die Sache so vor, daß die Ver
treter der Magyaren und diejenigen der ungarländischen Natio
nalitäten den Rahmen der zukünftigen Politik Ungarns und der 
Monarchie unter dem Vorsitze des russischen Außenministers, 
und nach seinem Wunsche festsetzen werden.

Die Gegner, die sich auf einer Seite gegenüber standen, 
waren daher nicht die Monarchie und Ungarn, sondern die 
österreichischen Zentralisten und der ungarische Staat? auf der 
anderen Seite standen nicht die Magyaren und die Nationali
täten einander entgegen, sondern die ersteren und die von der 
russischen Propaganda gegen die Habsburg-Monarchie auszu
nützenden Nationalitäten.

5 Siehe u. a. B. Schwertfeger: Die belgischen Dokumente zur Vorge
schichte des Weltkrieges. Bd. III. Berlin 1925.

6 General Conrad: Aaus meiner Dienstzeit, 1906—18. Bd. I. Wien 1922, 
Glaise-Horstenau: Franz Josephs Weggefährte. Wien 1930. Pagg. 402J06.

7 Die Große Politik der europäischen Kabinette, 1871—1914. Bd. XXII. 
Berlin 1922.

8 British Documents on the Origins of the War, 1898—1914. Bd. VI.. 
London 1930.
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Folglich begann der Zerfall der Monarchie nicht aus Un
garns Schuld, wenn Ungarn seine tausendjährige Unabhängig
keit im Rahmen der Monarchie verteidigte. Die Verantwortlich
keit belastet diejenigen, die sich gegen die Monarchie an fremde 
Regierungen wendeten, welche letztere ihnen zur Beförderung 
der Auflösung der Monarchie ihre militärische Macht in A us
sicht stellten.

Oft strebt man den Gegensatz zwischen Oesterreich und 
Ungarn mit dem Gegensatz zwischen Konservatismus und Li
beralismus, zwischen Aristokratie und Demokratie festzustellen. 
Aber man vergißt hinzufügen, daß man in Oesterreich mit Hilfe 
des Art. XIV. der Verfassung waltete, während man in Ungarn 
nicht ohne Parlam ent oder mit Verordnung regieren konnte. 
Zwar ist das ungarische Wahlgesetz veraltet gewesen, aber auch 
das Ziel und die Folge der W ahlreform war nicht die Demo
kratisierung, sondern die Schaffung einer slavischen Mehrheit. 
Durch eine gleiche W ahlreform in Oesterreich und Ungarn 
hätte  die Monarchie eine slawische Mehrheit bekommen und 
sich russischen Direktiven fügen müssen. Die Reform drang nur 
in Oesterreich durch und damit hat Ungarn mit seiner Opposi
tion gegen das allgemeine W ahlrecht, die Umgestaltung der 
Monarchie in eine slawische Monarchie verhindert.9 Erzherzog 
Franz Ferdinand, der sich an die Spitze der österreichischen 
Zentralisten stellte, war nun vor die undankbare W ahl ge
stellt, gegen eine deutsche Minderheit oder eine nicht-deutsche 
Mehrheit zu kämpfen, aber auch Ungarn hat mit seiner H art
näckigkeit eine Welle des Hasses gegen sich selbst gewendet. 
Seine Demokratisierung war im Ausland ein Schlagwort gewor
den und spätere Publizisten haben die Frage so aufgestellt, daß 
für Ungarns Schuld Magyarien sühnte,10 bezw. daß die Schei
tern der Demokratisierung Ungarns die Ursache des Trianoner 
Vertrages geworden ist. Auf Grund der Dokumente bleibt es 
aber eine offene Frage, ob die Regierungen Ungarns nicht von 
anderen Gefahren als einer Demokratisierung gefürchtet haben. 
Darauf scheint zu deuten, daß selbst die Mächte eine 
Auflösung der Monarchie fürchteten, und daß man im Auslande 
von den Kämpfen im ungarischen Parlam ent ein durchaus fal
sches Bild hatte. In Belgrad hat man die Lage so aufgefaßt, daß 
Ungarn in eine Republik umgestaltet wird und man hat den 
Professor Mile Pavlovich zu einer Agitation in diesem Sinne

9 Edward Benesh: „The political and economic development of the Slav 
nations was already beginning to threaten the Magyar domination; they 
were insisting on universal suffrage, which would have completely deprived 
the Magyars of their predominance. (Bohemia's case of independence. 
London 1917. Pag. 44). — Bemerkung: die Magyaren haben eine knappe 
Mehrheit über die Nationalitäten des ungarischen Staates.

10 Die Werke von Oskar Jászi.
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zu den Budapester Radikalen und Sozialisten gesendet.11 Da
gegen schwärmten die Wiener Zentralisten für eine Foederation,, 
die in 1906 vom rumänischen Publizisten Aurel C. Popovici vor
geschlagen wurde. Sein Projekt enthielt viel vernünftiges, aber 
man hat im Westen, wo die Idee der Foederationen populär war, 
nicht darum gekümmert, daß Oesterreich und Ungarn zwei sou
veräne Staaten waren. Dort hat man die innere Krankheit der 
Monarchie mit der Foederation heilen wollen, worüber selbst 
die Förderer der Idee eingestanden haben, haß die Foederation 
von ihnen nur als ein Uebergang zur endgiltigen Aufteilung der 
Monarchie geplant war.12

Folglich war die Nationalitätenfrage in Ungarn ein W ett
lauf zwischen den österreichischen Zentralisten und der anti
österreichischen Foederalisten, eine Frage der Machtpolitik. So 
hat es auch der Thronfolger betrachtet als er sein einheitliches 
Oesterreich auf die Nationalitäten bauen wollte: „Die Nationa
litäten muß ich mir erhalten, denn dies ist die einzige Rettung 
für die Zukunft. Gehen dieselben in das groß-ungarische Lager 
über, so ist alles verloren.”13 Darum hat er ihnen mehr verspro
chen, als es die ungarische Regierung tun konnte, und darum 
beabsichtigte er sich nicht krönen zu lassen bevor Ungarn nicht, 
von österreichischen Truppen besetzt und die Verfassung und 
Unabhängigkeit des ungarischen Staates nicht aufgehoben wor
den wäre. Darum bot er ein Bündnis den Kroaten, die durch den 
General Conrad mit Waffen besorgt wurden, und überraschte 
den sonst russenfreundlichen rumänischen Ministerpräsidenten.. 
Bratianu in 1909 mit Versprechungen von denen dieser nicht ein
mal geträumt hat. Er begab sich nach Wien um für sein Land 
territoriale Erwerbungen zu verlangen und klagte sich auch we
gen der schroffen Zurückweisung, die er vom entrüsteten Baron 
Aehrenthal bekommen hat.14 Alles das war nur im Interesse des 
Zentralistischen österreichischen Staates gemacht worden, wofür 
die sich an Oesterreich anzuschließenden Kroaten und Rumä
nen die deutsche Amtssprache bekommen hätten (Art. XII. 
des Programms des Kronprinzen Franz Ferdinand: „Festlegung 
der deutschen Staatssprache für alle gemeinsame Institutionen”),

11 Archiv des Ministerpräsidiums. 1909. No, 6 . Eingelaufen am 6  Ja
nuar 1909. Zuschrift des gemeinsamen Ministers des Aeußern vom 31 De
zember 1908., unter No. 2977. Weitergegeben dem Minister des Innern anx 
11 Januar 1909. — No. 34. Eingelaufen am 3 Januar 1909. Dieselbe vom 
2 Januar 1909. No. 16. Ueber den Bericht des serbischen Generalkonsuls 
von Budapest an seine Regierung: die Demonstration hat stattgefunden und 
das Geld ist deren Organisatoren versprochen worden.

12 Edward Benesh: ,,The Magyars could lose neither more or less 
wether (Austria-Hungary) were federated or dismembered“ (Germany and 
the Habsburg Problem. The New Europe. No. 26 July 1917. London).

13 L. von Chlumetzky op. cit. Pag. 323.
14 Näheres ibid., sowie bei Bittner-Pribram-Uebersberger op. cit. Bd. IL.
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111. Die Anklage. — Ungarns Kriegsschuld wurde in dem 
am 4-ten Juni 1920 in Trianon Unterzeichneten Vertrag, auf 
Grund der am 28 Juli 1914 erfolgten Kriegserklärung, also ähn
lich wie bei Ungarns Verbündeten, festgestellt.

Wenn man aber den Verlust, den Ungarn in Folge der obi
gen Feststellung, Anklage und Urteils, erlitt, mit dem seiner 
Bundesgenossen vergleicht, findet man sogleich, daß Ungarn un
ter allen am schwersten getroffen wurde, da es zwei Drittel 
seines Gebietes, und zwar des M utterlandes, verlor. Obwohl in 
Folge dessen die Schuld, welche die Strafe hervorrief, mit dem 
Verluste gleichgestellt werden müßte, beschuldigt der Friedens
vertrag nicht Ungarn allein, sondern die Oesterreich-Ungarische 
Monarchie. Er macht sogar keine Erwähnung davon, daß für 
die österreich-ungarische Politik Ungarn zur Verantwortung ge
zogen werden müßte. Diejenige Kommission der Friedenskon
ferenz, die sich mit der Kriegsschuldfrage befaßte, und auf 
deren am 29 März 1919 erfolgten Bericht der Vertrag die Mon
archie in Anklagestand versetzte, macht von Ungarn keine E r
wähnung;15 * * so wie auch die dem Bericht beigeschlossene Denk
schrift des serbischen Delegierten Ungarn außer Erwähnung 
ließ, obzwar Serbien und Ungarn Nachbarstaate waren und der 
Krieg an der Serbisch-ungarischen Grenze seinen Anfang nahm.18

Nur nach Unterzeichnung des eine Rechtfertigung entbeh
renden Friedensvertrages begann man von feindlicher Seite Un
garn zu beschuldigen, und zu behaupten, daß die Außenpolitik 
Oesterreich-Ungarns von Ungarn geleitet wurde, und daß der 
Ursprung des Krieges in jener Feindseligkeit zu suchen ist, mit 
welcher Ungarn seine Nationalitäten unterdrückte.

Wir haben daher mit zwei Kategorien der Beschuldigungen 
zu rechnen. W ir sind imstande es zu beweisen, daß Ungarn 
auf die österreich-ungarische Außenpolitik nur einen verhältnis
mäßig geringen Einfluß hatte. Im Archive der ungarischen Re
gierung findet man keine außenpolitische Aktenstücke, welche 
von der ungarischen Regierung herrühren, darum sind wir nur 
diejenige Schuld auf uns zu nehmen geneigt, die der Friedens
vertrag erwähnt und auf deren Grund Ungarn verurteilt wurde: 
dies aber nur insofern, als die Beschuldigung auf das Verfahren 
der ungarischen Regierung bezieht. Jene Beschuldigung aber, 
welche durch die feindliche Propaganda uns aufgebürdet wurde, 
und sich auf eine angebliche Mißhandlung der Nationalitäten 
bezieht, von welcher im Friedensvertrage keine Spur vorhanden 
ist, sind wir nur in dem Falle geneigt anzunehmen, wenn die

Wien 1929 und in der deutschen Aktensammlung Die Große Politik. Bd. 
XXVII. Berlin 1927.

15 Das deutsche Weißbuch über die Schuld am Kriege. Berlin 1927.
Pagg. 25—61.

10 Die Kriegsschuldfrage. Bd. VI. Berlin 1928. Pagg. 1117—21.
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Urheber des Friedensvertrages erklären, daß der Vertrag nicht 
auf Grund derjenigen Beschuldigung zustande kam, von wel
cher darin Erwähnung gemacht wurde. Es ist wahr, daß 
würden sie es tun, so würde die moralische und juridische Ba
sis des Friedensvertrages ins W anken geraten. Folglich müs
sen sie sich mit einer Beschuldigung begnügen, die die harte 
Bestrafung nicht rechtfertigt und an deren W ahrheit, nach der 
Herausgabe so vieler diesbezüglichen Dokumente, die W elt zu 
zweifeln beginnt.

Es kann dokumentarisch bewiesen werden, daß die im Ver
trag von Trianon durchgeführte Verstümmelung Ungarns schon 
in den Friedenszeiten vorbereitet wurde, und daß sich die un
garische Regierung nur dann gegen den Krieg ausgesprochen 
hat, als der Feind mit einer Uebermacht vor der Tür erschien.

Es ist allgemein bekannt, daß Ungarn an der Seite Oester
reichs von Anfang bis zum Ende Deutschland treu blieb, der 
ihm gegen das zaristische Rußland, welches Ungarn im Jahre 
1849 dem österreichischen Absolutismus auslieferte, und sich 
hinter den neueren Agitationen steckte, diesen Schutz sicherte. 
Deshalb legte Ungarn auch auf den deutschen Bündnis einen 
großen W ert, und nahm seine, im Vertrage gesicherte Hilfe in 
1914 in Anspruch, als Rußland mit seiner ganzen militärischen 
Macht Ungarn bedrohte. So hat es auch Lord Bryce in seiner 
im englischen Oberhause am 17 Dezember 1919 gehaltenen Rede 
gemeint.

IV. Die russische Initiative in 1901—04. — In seiner Ex
pansion nach den mitteleuropäischen Gebieten verfügte Ruß
land über zwei mächtige Faktoren: einesteils die im Süden der 
Monarchie wohnhaften slawischen Völker, die die Realisierung 
der slawischen Einheit von Rußland erwarteten, andererseits die 
nicht-slavischen griechisch-orientalischen Völker, von denen die 
Rumänen den Beruf hatten, die Verbindung der unter den Glau
bensgenossen aufrechtzuerhalten und dadurch die slavische 
Brücke zum Balkan und zum Adriatischen Meere auszubauen.

Nachdem die Obrenovitsch-Dynastie Serbiens mit Oester
reich-Ungarn verbündet war, hatte die russischen politischen 
Kreisen in 1901 mit Hilfe serbischer Emigranten diejenige Pro
paganda eingeleitet ,welche die slavischen und die orthodoxen 
Völker unter russischer Leitung gegen Oesterreich-Ungarn zu 
vereinigen bezweckte. Diesmal veröffentlichte ihre Zeitschrift in 
Bukarest zum erstenmal eine Karte, welche die von den Ser
ben und Rumänen bewohnten ungarische Gebiete als in Serbien, 
bezw. in Rumänien einverleibte Provinzen darstellte.1 ' Nachdem * 21

17 Das Blatt Pravoslavni Vostok — L'Orient Orthodoxe erschien seit
21 August 1901 in Bukarest unter der Schriftleitung des serbischen Emig-
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diese Agitation auf rumänischem Staatsgebiete stattfand, ver
teidigte sich auch die Monarchie auf rumänischem Staatsgebiete, 
und suchte durch einen Vertrag mit den nicht-slavischen Völ
kern der Balkanhalbinsel, besonders mit Rumänien, und Grie
chenland, dem russischen Vorstoß entgegenzusteuern.* 18 Da es 
aber ihr nicht gelang ein Bündnis zu stände zu bringen, hat die 
Monarchie am 17 April 1902 denjenigen Allianz vertrag er
neuert, welcher im Jahre 1883 mit Rumänien geschlossen wurde, 
und damit hoffte sie der russischen Gefahr Einhalt zu tun,19 
Der Grundfehler dieses Vertrages bestand darin, daß er streng 
geheim gehalten wurde, und außer dem rumänischen König, 
Karl Hohenzollern, seinem M inisterpräsidenten, und dem dies
mal zur Unterzeichnung zugezogenen Ministers des Aeußern ad 
interim, Jonel Bratianu, niemend davon Kenntnis hatte.20 Es 
war daher umso auffallender, daß zwei Wochen später Rußland 
mit Bulgarien einen militärischen Vertrag schloss, dessen Not
wendigkeit, laut erstem Artikel des Vertrages, mit der Entste
hung des Bukarester Vertrages begründet wurde, was ein Be
weis war, daß Rußland davon Mitteilung hatte.21 Ende des Ja h 
res 1902, als anläßlich der im Schipkapass gehaltenen jubilari- 
schen Feierlichkeiten (1877— 1902) eine glänzende russische De
legation erschien, an deren Spitze sich der Großherzog Nikolai 
Nikola jewitsch befand, verkündigte der russische General Ignat
iev/ vom Balkon der russischen Gesandtschaft, daß Rußland am 
Balkan eine größere Aktion einzuleiten beabsichtigt.22Diese A k
tion wurde aber schon am Ende des Jahres wegen der ostasia-

ranten Dragutin Ilitsch. In derselben Zeit stellte sich Prinz Georg Kara- 
georgewitsch als serbischer Thronprätendent vor (Pester Lloyd, 27 August 
1901), während das russische Birschewija Wjedomosti verlangte die Ueber- 
tragung Bosniens und der Herzegowina von Oesterreich-Ungarn an Serbien. 
Die russische Initiative begann mit dem Plan einer serbisch-bulgarischen 
Allianz gegen die Türkei Erwerbung von Mazedonien für das russenfreund
liche Bulgarien) und gegen Oesterreich-Ungarn (Erwerbung von Bosnien 
und der Herzegowina für Serbien im Falle der Bekehrung dieses letzteren) 
veröffentlicht in der Sofioter Zeitung Nova Borba (1901). Die Aktion wurde 
fortgesetzt während des Besuches des Großherzogs Alexander Michailo- 
witsch in Varna (begrüßt von russophilen Ministerpräsidenten Dragan 
Danew) und Constanza (begrüßt von Minister Jonel Bratianu). Es endete 
mit einer Begegnung der serbischen und bulgarischen Ministerpräsidenten 
Wuitsch und Danew in Belgrad am 4 Oktober 1901). Nähere Berichte in 
der französischen Aktensammlung, Documents Diplomatique Français, 
1871—1914. Reihe IL Bd. 1 . Paris 1929). Fallenlassen der serbischen Ak- 
tion'wegen der Dynastie Obrenowitsch.

18 Begegnung der griechischen und rumänischen Könige ín Abbazia.
19 Dokumente bei Pribram op. cit. und in der Großen Politik. Bd. XVI. 

2. Berlin 1927,
20 Ibid. Pag. 678. Bericht Kiderlen-Waechters vom 22  April 1902.
21 Sasonow an Benckendorff bei Siebert op, cit. Bd. II. Pag. 121.
22 British Documents Bd. V. und Doc. Dipl. Français Reihe II. Bd. I.
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tischen Verwicklungen fallen gelassen,23 und an deren Stelle 
die österreichisch-russische Reformaktion in Mazedonien ver
stärkt.

Die öffentliche Meinung Serbiens sah es mit begreiflicher 
Aufregung, daß während Serbien seitens der Monarchie keiner
lei Begünstigungen genoß, stellte sich Rußland mit seiner gan
zen militärischen Macht an die Seite des mit Serbien rivalisie
renden Bulgariens, und es ist nunmehr außer Zweifel, daß bei 
der Vernichtung der austrophilen Obrenowitsch und der Restau
ration der russophilen Karageorgewitsch dieser Standpunkt 
eine große Rolle spielte. Wenn andere Beweise nicht vorhanden 
wären, die Tatsache selbst, daß König Peter die russenfreund
lichen Radikalen zur Macht erhob, würde genügen, um festzu
stellen, daß nach dem Königsmord in der serbischen Außenpo
litik ein wesentlicher Umschwung eingetreten ist.24 Dieses ver
heimlichen selbst die Serben nicht; die offizielle serbische Ge
schichtsschreibung bekennt es sogar öffentlich, daß die Wich
tigkeit des Umschwungs von 1903 darin bestand, daß Serbien 
sich seitdem nach den politischen Bestrebungen Rußlands 
richtete.25

Diese Umschwung war in erster Linie für Ungarn als Nach
barland von großer Wichtigkeit, da die neuen Leiter der serbi
schen Regierung schon 1903 ein großserbisches Programm ausge
arbeitet haben, dessen Verwircklichung sie in Verbindung mit 
Bulgarien und durch Bulgarien mit Rußlands Hilfe erhofften. Sie 
wußten es wohl, daß sie dieses weitgehende Programm mit 
eigener Kraft zu verwirklichen nicht imstande waren; vielmehr 
erhofften sie ihr Ziel mit russischen Waffen zu erreichen, da 
man Nachgiebigkeit seitens der Monarchie nur nach einem sieg
reichen Kriege erwarten konnte. Der Plan umfaßte die Einver
leibung Bosniens und der Herzegovina in Serbien, was man 
nach einer Niederlage der Habsburg-Monarchie, folglich durch 
einen Krieg, sich vorstellen konnte, ferner die Unabhängigkeit 
Kroatiens und Slawoniens, die Vereinigung der Südslawen der 
Monarchie nicht unter den von Wien aus unterstützten Kroaten, 
sondern unter dem serbischen Imperium, endlich die Lostren
nung Südungarns.26 Besonders der letzte Punkt war unverständ-

23 Reise des russischen Außenministers Lamsdorff nach Belgrad, Sofia 
und Wien in Dezember 1902.

24 Näheres bei Gooch op. cit. Pag. 417., R. W. Seton-Watson: Sarajevo, 
London 1926. Pag. 27., Nova Evropa (Zagreb) aufgeführt im Contemporary 
Review. Bd. CXXXIV. London 1928. Pag. 305., Lontscharevitsch op. cit. Pag.
332.,Enquete des Balkans. Paris 1914. Pag. 23 (Carnegie Endowment).

25 Nova Evropa, wie oben.
26 Veröffentlicht im Pester Lloyd, 28 April 1908,
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lieh, weil die Ungarn und die Serben in Wien als für Oester
reich gefährliche Verbündete galten.27

Wenn man es sich auch vorstellen konnte, daß das M an
dat .welches Oesterreich-Ungarn behufs der Besetzung und Ver
waltung Bosniens und der Herzegowina am Berliner Kongresse 
von 1878 erhielt, entzogen werden kann; oder daß die politi
schen Führer Kroatiens einer südslavischen Union nicht abge
neigt wären: ging es weder die europäischen Mächte, noch die 
Autonomie der kroatischen Nation an, daß die aus der Türkei 
eingewanderten serbischen Flüchtlinge einen Teil des ungari
schen M utterlandes, das in der Geschichte nie zu Serbien gehörte 
und in welchem sie nur eine Minderheit bildeten, gegen den W il
len der Bevölkerung in Serbien zu einverleiben. Abgesehen da
von, daß Ungarn fremdes Gebiet zu erobern durchaus nicht be
absichtigte, da es die Zahl der Nationalitäten zu vermehren nicht 
wünschte, waren die Serben sogar diejenigen, mit denen Ungarn 
in guter Nachbarschaft lebte und sie gegen die österreichisch
kroatische Interessengemeinschaft immer bevorzugten. Demnach 
müssen die serbischen Aspirationen als vom Grunde aus einsei
tig betrachtet werden.

Nachdem die Realisierung des im Jahre 1903 verfaßten 
grosserbischen Programmes nur mit Hilfe Bulgariens und Ruß
lands geschehen konnte, wünschte man vor allem die Anbah
nung eines serbisch-bulgarischen Bündnisses. W ährend der Vor
bereitung desselben brach aber der russisch-japanische Krieg 
aus, welcher die Verhandlungen in solchen Maße ausschob, daß 
dem am 25 April 1904 geschlossenen bulgarisch-serbischen 
Bündnisse erst in Ju li 1905 eine serbisch-bulgarische Zoll
union folgte.28

V. Der Zollkrieg mit Serbien.29 — In Folge des deutschen 
Zollgesetzes von 1902 war Oesterreich-Ungarn mit seinen Ag
rarprodukten vom W esten verdrängt. Dasselbe Schicksal hat 
auch das agrarische Rußland getroffen, das aber wegen des 
mit Japan geführten Krieges gezwungen war am 28 November 
1904 das deutsche Zollgesetz anzuerkennen. Oesterreich-Ungarn 
schloß erst in Januar 1905 einen Handelsvertrag mit Deutsch-

27 Beziehungen der Opposition im ungarischen Parlamente zu den ser
bischen Regierungskreisen; serbenfreundliche Politik der ungarischen Staats
männer (Kállay, Burián etc.) in Bosnien und der Herzegowina, sowie der 
ungarischen Regierungen in Kroatien und Slawonien.

28 Nach der Thronbesteigung König Peters I wurde in Belgrad eine 
Zeitung mit dem Titel „Union“ (Uyedinyenye) in serbischer und bulgari
scher Sprache herausgegeben. — Weitere Daten: 30 März 1904. serbisch
bulgarischer Vertrag [M. Bogitschewitsch op. cit. Bd. I. Pagg. 5—6 ); 14 
Mai, 30 Oktober und 29 Dezember 1904: Zusammenkunft des Königs von 
Serbien mit dem Fürsten von Bulgarien in Nisch, Sofia und Belgrad.

28 Über den Zollkrieg vgl, die Dokumente im Anhang I.

o
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land, kündigte aber gleichzeitig seine Handelsverträge mit den 
Oststaaten um ein Gleichgewicht in den Verwicklungen 
zu finden. W ährend der Verhandlungen erfuhr der gemeinsame 
Minister des Aeußern Graf Goluchowsky, daß zwischen Ser
bien und Bulgarien eine Zollunion zustande gekommen ist, des
sen bekenntes Ziei die M ärkte Serbiens und Bulgariens von 
demjenigen der Monarchie unabhängig zu machen war. Der 
Minister teilte sogleich den Delegierten der serbischen Regie
rung mit, daß sie entweder auf den österreich-ungarischen Ver
trag oder auf die serbisch-bulgarische Zollunion verzichten 
müssen. Als die serbische Regierung darauf sich zugunsten des 
letzteren ausgesprochen hat, brach der österreich-ungarische 
Zollkrieg aus.

Wenn man die Beschuldigung, daß der Zollkrieg von den 
ungarischen Agrariern herbeigeführt wurde, einer genaueren 
Prüfung unterzieht, erfährt man mit Ueberraschung, daß diese 
Beschuldigung nicht von den Serben, sondern von Seite Oester
reich herstammt. Die Serben fanden es nämlich selbstver
ständlich, daß Ungarn sich im Schutze seiner Agrikultur gegen 
die Hereinströmung der aus Deutschland verdrängten serbi
schen Schweine währen werde, und sie behaupteten, daß der 
Zollkrieg im Interesse der der österreichischen Industrie er
k lärt wurde.30 Für die aus der Monarchie verdrängten Schwei
ne suchten sie schon vornherein in den westlichen Staaten 
einen Markt, nachdem sie ihre Kanonen anstatt Oesterreich in 
Frankreich bestellten.31 32 Paschitsch selbst erzählte dem engli
schen Geschäftsträger, daß der Ausbruch des Zollkrieges je
nem Umstande zuzuschreiben ist, daß Serbien seine Munition 
nicht aus Oesterreich, sondern aus Frankreich bezog, was nach 
seiner Ansicht deshalb von Wichtigkeit war, daß Serbien mit 
Bulgarien und Rußland gleichförmige Munition besitze um 
einen gegenseitigen Austausch deren zu ermöglichen,31’ Es wäre 
schwer sich vorzustellen, gegen wen sich die gemeinsame Front 
Rußlands, Bulgariens und Serbiens richtete, wenn nicht gegen 
Oesterreich-Ungarn und die Türkei, die über Munition deutscher 
und österreichischer Herkunft verfügten.33

Zu Gunsten der ungarischen Regierung muß es erwähnt 
werden, daß die österreischischen Agrarier viel größere Forde
rungen stellten als die ungarischen; daß die Grenzlinie,, welche 
die ungarische Regierung gegen Serbien absperrte, nicht bloß

30 Siehe Lontscharewitsch op. cit., passim.
31 Judgment No. 14., XVIth Session, Permanent Court of International 

Justice at the Hague. Den Haag 1929. — Vgl. dazu J. Aulneau: Histoire 
de 1‘Europe Centrale. Paris 1926. Pag. 297: „La Serbie acheta au Creusot 
son matériái de campagne. De cette époque date sa régénération.“

32 British Documents etc. Bd. V. London 1928. Pag. 159.
33 Wie es später auch geschehen ist.
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Ungarns, sondern auch Oesterreich-Ungarns Grenze war; fer
ner daß die ungarische Regierung die Grenze nur dann abzu
sperren geneigt war, wenn es die kaiserlich österreichische Re
gierung, der gemeinsame Minister des Aeußern und der Kaiser 
und König selbst im Namen der Monarchie verordnen werden. 
Eine einseitige Absperrung der Grenze der Monarchie von Sei
ten der ungarischen Regierung war undenkbar und ausge
schlossen.

Laut einem englischen diplomatischen Berichte war es Pa- 
schitsch selbst, der im Interesse der Verwirklichung seines 
großserbischen Programms die wirtschaftlichen Verbindungen 
mit der Monarchie abbrach um das serbische Volk von der 
Monarchie abwendig zu machen, ja sogar eine Frontverände
rung in der öffentlichen Meinung Serbiens herbeizuführen.34 In 
Folge des Zollkrieges blieb Serbien nur ein Weg offen, welchen 
es einschlagen mußte, nämlich die Vorteile, die aus den Diffe
renzen mit der Monarchie, und den freundlichen Beziehungen 
mit Rußland ersproßten, zugunsten des droßserbischen P ro
gramms zu verwerten.

In diesem Sinne begannen die ersten Kämpfe serbischer 
Banden gegen die Türken und die Agitation in Kroatien und 
Slawonien.35 Hier wurden bedeutende Veränderungen dadurch 
hervorgerufen, daß in den W ahlen von 1905 die kroatisch-ser
bische Koalition den Sieg davontrug. In enger Zusammenarbeit

3* British Documents etc. Bd. V. London 1928. Pag. 155,
35 Bezüglich der serbischen Agitation in Kroatien und Slawonien vgl. 

die Mitteilung über die Belgrader Konferenz der serbischen Staatsmänner 
am 4—7. August 1905 (M. Bogitschewitsch op. cit. Bd. I. Berlin 1928. Pagg. 
2 ). — Verbindungen des kroatischen Abgeordneten Supilo mit der serbi
schen Regierung: am 27 Februar 1907 verlangte er im kroatischen sabor 
die Uebertragung Bosniens und der Herzegowina an Serbien (lebhafter 
Protest von den Seiten aller Kroaten. L. von Südland: Die südslawische 
Frage und der Weltkrieg. Wien 1918. Pag. 663). — Bemerkung des engli
schen Publizisten R. W. Seton-Watson im Zagreber Obzor: „es wäre ein 
großer Nachteil für die Kroaten, durch die Einheit mit den Serben sich 
der orientalischen Kultur anzuschließen.“ (Ibid. Pag. 670). — Documente 
im Archiv des ungarischen Ministerpräsidium: 1907. No. 4944. Eingelaufen 
am 12 September 1907. Zuschrift des gemeinsamen Ministers des Aeußern 
vom 11 September 1907, unter No. 1323, Zusendung eines geheimen Be
richtes bezüglich einer Zusammenkunft des kroatischen Abgeordneten 
Supilo mit dem serbischen General Atanatzkowitsch wegen Uebertragung 
von Bosnien-Herzegowina, Dalmatien, Kroatien und Mazedonien an Serbien. 
Ad acta verlegt. — No. 5767. Eingelaufen am 7 Dezember 1907. Zuschrift 
desselben vom 6 Dezember 1907, No. 1755, Zusendung eines geheimen Be
richtes bezüglich einer Bitte des kroatischen Abgeordneten Supilo an die 
serbische Regierung um 100 .000  Francs wegen serbischer Propaganda
zwecke. — Vgl. dazu No. 5300, eingelaufen am 5 November 1907. Zuschrift 
des gemeinsamen Ministers für Finanzen vom 4 November 1907, unter No. 
1265 Praes., bezüglich geheimer serbischen Propaganda auf der Zagreber 
Universität. — No. 5373. Eingelaufen am 11 November 1907. Zuschrift des 
gemeinsamen Ministers des Aeußern vom 9 Oktober 1907, unter No. 1623,
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mit der serbischen Regierung kam noch in 1905 die Fiumaner 
Resolution zustande, die die Autonomie Kroatiens und Slawo
niens verkündete. Da Kroatien seit Jahrhunderten mit Ungarn 
in Union lebte, bedeutete diese Resolution insofern eine Ver
änderung, daß damit das Loßreissen Kroatiens und Slawoniens 
von Ungarn verkündet worden ist.36 Darauf bezog sich die Be
merkung Paschitschs, daß es dem agrarischen Serbien von 
großen Interesse sei, sich mit dem agrarischen Kroatien und 
Slawonien zu vereinigen und statt mit dem agrarischen Ungarn, 
mit dem industriellen Oesterreich eine gemeinsame Grenze zu 
erhalten.37 Man muß hier bemerken, daß der W ortführer der 
neuen Richtung in Kroatien, Franjo Supilo, ein dalmatinischer 
Journalist, also kein ungarländischer Kroate und im Anfang 
auch kein ungarischer Staatsbürger, sondern wegen der Ver
folgungen durch die dalmatinischen (österreichischen) Behör
den nach Ungarn geflüchteter österreichischer Staatsbürger 
war.

Das großserbische Programm war solange nicht realisier
bar, bis Rußland seine Unterstützung nicht gewährte.

Die öffentliche Meinung Rußlands war derzeit von den 
Nationalisten beeinflußt, von denen Graf Bobrinsky die pan- 
slawistische Propaganda lenkte, während Paul Miliukov und 
seine Oktobristen sich die Unterstützung der Westmächte zu 
erwerben bestrebten. Beide Richtungen haben das Hauptgewicht 
auf die Befreiung der Balkanslaven und der Balkanorthodoxen, 
auf die Ausschaltung der türkischen Macht aus der europäi
schen Politik gelegt. Mit diesem Programm wollten die Russen 
die Sympathie der englischen Liberalen erwerben und gaben 
sie das Schlagwort der Befreiung der Balkanchristen dem Lon
doner Balkankomitée.

Man hat aber nicht gewußt, inwieweit die liberale Regie
rung das alte Schlagwort der Partei (das Regierungsprogramm * 38

Zusendung eines geheimen Berichtes des Belgrader Gesandten bezüglich 
der von den kroatischen Abgeordneten Pribitschewitsch und Budisawlje
witsch an die serbische Regierung gerichteten Bitte für Geld für serbische 
Propagandazwecke.

38 Vgl. L. von Südland op. cit. Abschnitt VIII, Punkt 5: Die Fiumaner 
Resolution. Pagg. 638—664. Unterschied zwischen den von den Kroaten und 
Serben auf der einen und von R. W. Seton-Watson (Die südslawische 
Frage. Berlin 1913. Pagg. 514—16) veröffentlichten Texte lag in der Weg
lassung in dem englischen Publizisten gegebenen Texte der folgenden 
Satzung: „jedes Volk besitzt das Recht, frei und unabhängig über sein 
Wesen und sein Schicksal zu entscheiden". Bemerkung Pilars: „Die von 
Seton-Watson gebrachte (Uebersetzung der Resolution von Zara, 17 Okto
ber 1905) ist ungenau, da die tendenziöse Auslassungen aufweist. Alle der 
Monarchie feindlichen Stellen sind ausgelassen oder abgeschwächt. Ein 
klassisches Beispiel, wie systematisch Seton-Watson von seinen serbischen 
Gewährsmännern in Kroatien irregeführt wurde.

17 British Documents. Bd. V. London 1928. Pagg. 165—66.
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^von 1880) behielt und der britische Staatssekretär des Auswär
tigen Amtes, Sir Eduard Grey, hat nicht geahnt, daß, als er 
den vom russischen Botschafter Graf Benckendorff vorgeleg
ten apokryphen Brief das türkischen Gesandten, laut welchem 
die britische Regierung die Integrität des türkischen Reiches 
garantierte, auch von seiner Seite als apokryph erklärte und 
hinfügte, daß „wir keine wie immergeartete neue Verpflichtung 
haben in Bezug auf das türkische Kaiserreich auf uns ge
nommen. Wenn es möglich ist, ein Dementi noch kategorischer 
zu gestalten als dieses, so bin ich gerne bereit, es zu geben":38 
er selbst den Weg zur Revision des Berliner Vertrages, im 
Sinne des durch die Slaven beeinflußten Balkankomités, öffnete. 
Die Erklärung (26 März 1906) fiel zwischen die serbische 
Grenzsperre (22 Januar 1906) und die französische Staats
anleihe (Ratifikation am 12 Dezember 1906). Der Balkanko- 
mité begann eine starke Agitation gegen die Türkei und wegen 
der Revision der Berliner Vertrages und am 18 Dezember 1907 
schlug Sir Eduard Grey vor — sein Vorschlag wurde vom Pro
fessor Gooch als eine kühne Initiative vorgestellt39 — die öster
reichisch-russische Reformaktion in Mazedonien im Sinne des 
Verlangens des Balkankomités (Evakuation durch die türki
schen Truppen, ein christlicher Gouverneur) zu revidieren.40

Baron Aehrenthal entschloß sich darauf mit dem (in den 
Exposés des Grafen Goluchowsky seit einem Jahrzehnte allge
mein bekannt gemachten) Projekte der Mitrowitzaer Bahn (so
genannte Sandschak-Bahn) hervorzutreten um sich im diploma
tischen W irrwar orientieren zu können (27 Januar 1908). Er 
ist nie mehr auf dieses Projekt zurückgekehrt und es bleibt 
für immer eine Frage, ob er mehr als eine Beleuchtung des 
W irrwars erreichen wollte.41

Sein russischer Kollege, Iswolsky antwortete am 24 März 
1908 mit einer Auflösung der russisch-österreichisch-ungarischen 
Reformaktion in Mazedonien. Damit hat er die englische Ini
tiative vollends ausgenützt, aber auch die Aussichten eines 
Dreikaiserbündnisses zerstört.42 Damit hat er eine Verantwort
lichkeit auf sich genommen, von welcher er sich nicht mehr 
befreien konnte. Obwohl er seit Anfang überzeugt war, daß er 
das Ziel, die Frage der Meerengen nach russischem Wunsche 
zu lösen, nur mit den kontinentalen Mächten erreichen konnte,

38 Lord Eduard Grey: Fünfundzwanzig Jahre Politik, 1892—1916. 
Deutsche Ausgabe. Bd. I. München 1926. Pag. 156.

39 Professor Gooch op. cit. Pag. 404.
40 Seine Zuschrift war an den französischen Botschafter Paul Cambon 

gerichtet.
41 So auch Seton-Watson in seinem Buch: Sarajevo. London 1926. 

Pag. 29.
42 Baron Taube op. cit. Pag. 158.
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hat er sich von diesen gelöst und den Weg der von den russi
schen Nationalisten verlangten Revision des Berliner Vertrages
betreten.

Nachdem Iswolsky die Frage der Meerengen als offiziel
les Programm der russischen Regierung aufwarf und auf un
überwindliche Schwierigkeiten zu geraten fürchtete, konnte 
er der Notwendigkeit einer Vereinbarung mit den Nach
barregierungen nicht mehr ausweichen. Dies wurde durch die 
Tatsache bemerkbar, daß er nach vorhergehenden Andeutun
gen am 16 September 1908 die Zustimmung des wegen der 
Auflösung der mazedonischen Reformaktion gereizten Oester
reich-Ungarns mit der Ueberlassung Bosniens und der Herzego
wina, also mit Fallenlassen der sich auf die zwei Provinzen 
bezüglichen serbischen Aspirationen erkaufte. Damit hat er für 
die Revision des Art. LXIII im russischen Sinne die Revision 
des Art. XXV. in österreichischen Sinne angeboten.

Am 8-ten Oktober 1908 erklärte Baron Aehrenthal in den 
Delegationen: „Wir befinden uns in Einvernehmen nicht nur 
mit unseren Alliierten, Deutschland und Italien, sondern auch 
mit den anderen Mächten, und in erster Linie mit Rußland.” 
Der Herrscher teilte in seinen an die Signatarmächte des Ber
liner Vertrages gerichteten Briefen vom 29 September sein Be
schluß bezüglich der Annexion mit. Die Briefe sollten am 5-ten 
Oktober übergeben werden, aber die Pariser Botschaft über
reichte ihn schon am 3-ten um 1 Uhr. Diese Zeit ist aus dem 
ungarischen Gesichtspunkte überaus wichtig, weil erst in den 
Abendstunden desselben Tages (3 Oktober) wurde der Vor
schlag betreffend die Annektierung der zwei Provinzen dem 
ungarischen M inisterrate vorgelegt, als es schon ein fait accom
pli war. Der M inisterrat beschloß für die Annexion, durch 
welche der Berliner Vertrag verletzt wurde, alle Verantwort
lichkeit auf den gemeinsamen Außenminister zu schieben und es 
ist merkwürdig, daß dieses Protokoll41 aus unbekannten Grün
den nur am 22-ten März des folgenden Jahres von Franz Jo 
seph unterzeichnet wurde. Entweder war es durch den Baron 
Aehrenthal nicht dem König vorgelegt, oder hat der König die 
Unterzeichnung wegen der darin befindlichen Kritik für eine 
ungewöhnlich lange Zeit ausgeschoben.

Trotzdem mußte die ungarische Regierung die Annexion 
vor der Öffentlichkeit nicht nur billigen, sondern ihre bedeu
tenden Kosten zu decken; abgesehen von der Verantwortung, 
die sie teilen, und das Odium, welches sie tragen mußte. 
W ahrscheinlich nicht auf diese Frage bezieht sich die Bemer
kung des Fürsten Bülow: „ich lehnte mit Entschlossenheit ab, 43

43 Siehe Anhang I. — Die Dokumente sind in der österreich-ungari
schen Aktensammlung veröffentlicht worden.
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mich durch die Magyaren in einen Krieg mit Rußland hinein
ziehen zu lassen",44 denn dies entspricht ebenso wenig der 
W ahrheit, als die Beschuldigung, daß die Annexion durch die 
ungarische Regierung verlangt wurde.45

Überdies hatte die ungarische Regierung mit serbischen 
Anstiftungen zu rechnen,46 die jetzt mit einer gesteigerten In- 
tensivität gegen Ungarn losgingen. Man hat auf das linke Ufer 
der Save und der Donau von Serbien aus — in Friedenszeit — 
geschossen,47 48 * * * und das serbische Konsulat in Budapest ist in ein 
Zentrum gefährlicher feindlichen Aktion umgewandelt.46

44 Fürst Bülow: Denkwürdigkeiten. Bd. I. Berlin 1930. Pag. 162.
45 Jowan Jowanowitsch in der Belgrader Zeitung Politika, 30 

August 1930.
40 Archiv des ungarischen Ministerpräsidiums in Budapest 1908. No. 

845. Eingelaufen am 23 Februar 1908. Zuschrift des gemeinsamen Kriegs
ministers vom 21 Februar 1908, unter No. 958, bezüglich serbischer Agi
tation in der Batschka in Südungarn. Weitergegeben an den Minister des 
Innern am 6 März 1908. — No 1924. Eingelaufen am 1 Mai 1908. Zuschrift 
des gemeinsamen Ministers des Aeußern vom 30 April 1908, unter No. 
533, Bericht des österreich-ungarischen Gesandten in Belgrad bezüglich 
der serbischen Agitation in Ungarn. — No. 4869. Eingelaufen am 30 Ok
tober 1908. Zuschrift des gemeinsamen Finanzministers vom 26 September 
1908, unter No. 1499 Praes., bezüglich einer Zusammenkunft des russischen 
Abgeordneten Paul Miliukov, des Belgrader Professors Mile Pawlowitsch 
und von Milan Pribitschewitsch in der Redaktion der serbischen Zeitung 
Srbobran in Zagreb. Besprechungen über die Zukunft Bosniens und der 
Herzegowina. Weitergegeben an den Banus von Kroatien am 1 Oktober 
1908. — No. 4884. Eingelaufen am 31 Oktober 1908. Zuschrift des gemein
samen Kriegsminister vom 30 Oktober 1908, unter No. 9670, verlangt dia 
gesetzliche Verfolgung der serbischen Zeitungen Zastava und Novi List. —  
No. 5747. Eingelaufen am 16 Dezember 1908. Zuschrift desselben vom 15 
Dezember 1908, unter No. 11914, verlangt die gesetzliche Verfolgung der 
Zeitung Zastava.

47 Zuschrift des Banus von Kroatien vom 16 März 1909 unter No. 
1087 Praes. (Archiv des ungarischen Ministerpräsidiums, No. 1455, einge
laufen am 17 März 1909). Uebermittelt dem gemeinsamen Ministern des 
Aeußern in Wien am 25 März 1909. — Dieselbe vom 19 März 1909, No. 
1164 (eingelaufen am 20  März 1909. No. 1525 Ibid.) Uebermittelt dem ge
meinsamen Ministern des Aeußern in Wien am 23. März 1909.

48 Archiv des ungarischen Ministerpräsidiums in Budapest. 1909. No.
34. Eingelaufen am 3 Januar 1909. Zuschrift des gemeinsamen Ministers 
des Aeußern von 2  Januar 1909, unter No. 16, bezüglich eines Berichtes 
des serbischen Generalkonsuls von Budapest an seine Regierung, daß die 
mit dem Geld der serbischen Regierung in Budapest organisierte Demon
stration stattgefunden hat. Am 13 Januar 1909 teilte Baron Aehrenthal 
der ungarischen Regierung mit (No. 128. Secret., eingelaufen am 15 Ja
nuar 1909), daß das serbische Generalkonsulat von Budapest das Zentrum 
einer großserbischer Agitation sei (Weitergegeben an den Minister des 
Innern am 17 Januar 1909). Am 16 Januar 1909 teilte der gemeinsame 
Kriegsminister mit (Unter No. 177., eingelaufen am 21 Januar 1909 und 
registriert unter No. 358), daß geheime serbischen Berichte wurden von 
Újvidék, Temesvár und Nagybecskerek (Südungarn), von Mostar und Sa
rajevo (Bosnien und die Herzegowina) durch Budapest der serbischen
Háborús Felelőssé.? 2
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Schließlich war es der russische Außenminister Iswolsky 
selbst, der in der bosnischen Krise die größte Niederlage er
litt, da er entsprechend seinem dem Baron Aehrenthal gegebe
nen Versprechen Serbien keine bewaffnete Unterstützung ge
währen konnte. Seitdem betrachtete er seinen glücklichen öster
reichischen Kollegen als einen Sündenbock, dem es die A n
nexion mit russischer Hilfe zu verwirklichen und Serbien zu 
entwaffnen gelang, während er die Frage der Meerengen wegen 
der Weigerung der britischen Regierung fallen lassen mußte. 
Um sich dafür zu rächen, hat er durch den Zaren dem serbi
schen M inisterpräsidenten Paschitsch sagen lassen, daß ,,die 
bosnisch-herzegowinische Frage nur durch einen Krieg ent
schieden werden werde. Unsere Direktive möge sein: militä-

Regierung in Belgrad befördert und daß diese Berichte durch den ser
bischen Advokat in Budapest, Gavrila, dem serbischen Generalkonsul in 
Budapest, Petkovich, übermittelt wurden (Weitergegeben dem Ministern 
des Innern am 25 Januar 1909). Am 24 Januar 1909 hat derselbe (unter 
No. 755, eingelaufen am 25 Januar 1909, registriert unter No. 426) von 
den öftlichen Besuchen des kroatischen Abgeordneten Franjo Supilo im 
serbischen Generalkonsulat in Budapest berichtet (Weitergegeben dem 
Ministern des Innern am 30 Januar 1909). — Am 2 März teilte derselbe 
mit (unter No. 2401 Praes., eingelaufen am 3 März 1909, registriert unter 
No. 1193), daß die kroatischen Abgeordneten Supilo und Medakowitsch vom 
Verein Slovenski Jug durch den Generalkonsulat Petkowitsch 6000 Dinars 
bekommen haben. Ad acta am 17 März 1909. — Geheimer Bericht über den 
Advokaten Gavrila. Zuschrift des gemeinsamen Kriegsministers unter No. 
1345 Praes., datiert 1 Februar 1909, eingelaufen am 5 Februar 1909 und 
registriert unter No. 615, weitregegeben dem Ministern des Innern am 19 
Februar 1909. — Zuschrift desselben vom 4 März 1909, unter No. 3027 
Praes,, eingelaufen am 15 März 1909, registriert unter No. 1401, übermit
telt einen Brief des Präsidenten der serbischen Skupschtina, Ljuba Jowa- 
nowitsch, an den serbischen Außenminister über eine Sitzung der Vereine 
Slovenski Jug und Narodna Odbrana, bezüglich der serbischen Agitation 
in Kroatien-Slawonien und Bosnia-Herzegowina. Weitergegeben dem Ba- 
nus von Kroatien am 2 April 1909). — Zuschrift des gemeinsamen Kriegs
ministers vom 13 März 1909, unter No. 3442 Praes., eingelaufen am 24 März 
1909, registriert unter No. 1604,, übermittelt eine Meldung über eine ge
heime Zusammenkunft auf dem Budapester serbischen Generalkonsulat. Ad 
acta. — Dieselbe vom 30 März 1909, No. 4180 Praes., eingelaufen am 31 
März 1909, registriert unter No. 1767, verlangt die Zurückrufung des ser
bischen Generalkonsuls Petkowitsch. Weitergegeben dem Munustern des 
bischen Generalkonsuls Petkowitsch. Weitergegeben dem Ministern des 
Aeußern vom 18 April 1909, eingelaufen am 19 April 1908, registriert 
unter No. 1601, bezüglich der Zurückrufung des Konsuls Petkowitsch. 
Reskript am 25 April 1909. — Ausweisung des Budapester serbischen Ad
vokaten Gavrila aus Bosnien und der Herzegowina. Zuschrift des gemein
samen Finanzministers vom 17, 18 und 19 Mai 1909, unter Nos. 1249, 1269 
und 7487 Praes., eingelaufen am 18, 19 und 21 Mai 1909, registriert unter 
Nos. 2713, 2722 und 3294, und — dieselbe des gemeinsamen Kriegsministers 
vom 28 Mai 1909, unter No. 7905., eingelaufen am 4 Juni 1909 und registriert 
unter No. 3016. — Zuschrift des gemeinsamen Kriegsministers vom 16 
Juni 1909, unter No. 7983 Praes., eingelaufen am 17 Juni 1909, registriert 
unter No. 3230, übermittelt das Protokoll der XI. Sitzung des grosserbi-
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Tische Vorbereitung und Abwarten."49 Kurz darauf hat der 
Generalsekretär des serbischen Außenministeriums, Spalaiko- 
witsch, dem britischen Minister dasselbe gesagt,50 und am 1 
Januar 1909 fügte der serbische Außenminister Milowanowitsch 
zu: ,,im nationalen Programm des serbischen Volkes ist die 
Emanzipation Bosniens und der Herzegowina aufgenommen. 
Die rechtliche Grenze zwischen Oesterreich und dem Balkan 
muß die Save und die Donau bleiben."31 Dies alles hing aber 
nicht von Serbien, sondern von seinem russischen Gönner ab. 
Iswolsky eignete sich den offensiven Standpunkt der serbischen 
Regierung an und noch vor seinem Sturze stellte er an die 
Spitze der russischen Gesandschaft in Belgrad denselben H art
wig, der sich in Teheran unmöglich machte und dem er nun 
die Instruktion gab das serbisch-bulgarische Bündnis wieder
herzustellen und die orthodoxen und slawischen Völker der 
Balkanhalbinsel unter russischem Protektorat zu vereinigen.52

sehen Vereins Slovenski Jug: Geldsendung für Supilo und seine Freunde 
in Kroatien und Slawonien. Weitergegeben dem Banus von Kroatien am 
28 Juni 1909. — Bemerkung zu den Dokumenten: Einige von den gemein
samen Ministern in Wien an die ungarische Regierung übermittelten Do
kumente erwiesen sich im Fried) ung-Prozess als falsch (vgl. R. W. Seton- 
Watson: The Southern Slav Question. Deutsche Ausgabe: Die Südslawische 
Frage. Berlin 1913. Pagg. 248 und ff., 519—34), aber der Inhalt entsprach 
den Tatsachen (Erörterung von Gustav Gratz im Pester Lloyd 1930). 
Die oben aufgeführten echten oder falschen Dokumente waren von den ge
meinsamen Ministern in Wien an die ungarische Regierung nach Budapest 
gesendete Akten, über welche diese letztere kein Urteil fällte und kein 
Verfahren einleitete. Auch die Zurückrufung des serbischen Generalkon
suls von Budapest fiel in die Kompetenz der gemeinsamen Ministern und 
nicht der ungarischen Regierung. Selbst Heinrich Friedjung war einer der 
Führern der österreichischen Zentralisten und die öffentliche Meinung 
Ungarns hat für den Prozess ein absolutes désinteressement gezeigt. An
dere Dokumente wurden in dieser Frage von Wien der ungarischen Re
gierung nicht mitgeteilt worden.

49 M. Boghitschewitsch op. cit, Bd. I, Berlin 1928. Pagg. 36—37.
50 British Documents Bd. V. London 1928. Pag. 509.
51 Pester Lloyd, 3 Januar 1909. Andere Textierung bei Lontscharewitsch 

op. cit. Pagg. 262—64.
52 Ibid. Pagg. 440—41. Dezember 1909: russisch-bulgarischer Bündnis

vertrag. Artikel V: „Die Verwirklichung der hohen Ideale der slawischen 
Völker auf der Balkanhalbinsel, die dem Herzen Rußlands so nahe stehen, 
nur nach einem günstigen Ausgange des Kampfes Rußlands mit Deutsch
land und Oesterreich-Ungarn möglich ist“, — In derselben Zeit hat Ser
bien eine neue Staatsanleihe in Paris erhalten: ,,a loan of 150 millions 
gold francs intented for the construction of railways and the completion 
of the stock of war material" (Judgment No. 14. XVIth Session. Permanent 
Court of International Justice at the Hague. 1929). Bemerkung des fran
zösischen Publizisten E. Lémonon in seinem Buch VEurope et la politique 
britannique. Paris 1910, angeführt von Miss Edith Durham in ihrem Buch 
The murder of Sarajevo. London 1925: „it seems indispensable to give Ser
bia the means to arm and to raise herself, for a strong Serbia would be 
a dagger in the flank of Austria". Ueber Spalaikowitsch vgl. die Schilde-

2*
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V ll. Der Balkanbund von 1911. — Als Grundlage des im 
Herbst 1911 begründeten und in 1912 mit Verträgen befestig
ten ersten Balkanbundes hat Hartwig vor Allem das serbisch
bulgarische Bündnis zustande gebracht, dem sich später das 
serbische Montenegro und Griechenland anschlossen, Kontrolle 
und oberste Leitung des Bundes kam Rußland zu, wo man den 
Bund mit einer aktiven Politik in Galizien und mit der Heran
ziehung Rumäniens unterstützen wollte.

Hartwig aber strebte nach einer Vereinigung aller slawi
schen und orthodoxen Völker der Balkanhalbinsel unter russi
schem Protektorat und nach der Ausdehnung des politischen 
Einflusses der russischen Macht bis zu den Adriatischen und 
Mittelländischen Meeren. Da er aber in vollem Bewußtsein 
dessen war, daß dieser Plan die Türkei und die Monarchie 
gleichmäßig berühre, verfiel er schon im Herbst 1911 auf den 
Gedanken, die Monarchie und die Türkei gleichzeitig anzu
greifen. Dahin deutete nämlich seine Ermunterung an Serbien 
und Rumänien, Süd- und Ostungarn sich zu verschaffen.* 53 Nach
dem dies nur im Wege des Krieges und nach dem Sturze der 
Monarchie geschehen konnte, dazu aber weder Serbiens noch 
Rumäniens Kräfte genügten, war es offenbar, daß Hartwig die 
bewaffnete Unterstützung Rußlands in Aussicht stellte. Als der 
französische M inisterpräsident Poincaré den Vertrag des Bal
kanbundes zum erstenmal durchlas, erklärte er unverzüglich, 
daß derselbe den Keim eines Krieges mit der Monarchie ent
hält.54 Es ist merkwürdig, daß die neue Aktion schon damals 
als eine Fortsetzung der in 1904 ins Stocken geratenen serbisch- 
bulgarischen Aktion, also als ein planmäßige Vormarsch von 
Seite Rußlands erachtet wurde.55

Nach Hartwigs Plan ginge der Krieg vor allem gegen die 
Türkei los und Rußland hätte der Beruf, die militärische Kraft 
der Monarchie in Schach zu halten. Zu diesem Zwecke dienten 
die Rüstungen und Truppenverschiebungen, die panslawisti- 
schen Umtriebe in Galizien und im Maramaroscher Komitat, 
wo der russische Mönch Alexej Kabalyuk die Überschreitung 
der Karpathen durch russische Truppen verkündete; er for-

rung des französischen Publizisten René Pinon in der Revue des deux 
mondes, 15 Dezember 1908.

53 Erklärung des serbischen Ministerpräsidenten Milowanowitsch aa 
den bulgarischen Ministerpräsidenten Geschow am 11 Oktober 1911 (/. E. 
Geschow: L'Alliance balkanique. Paris 1915. Pag. 27).

54 „Le traité contient donc en germe, non seulement la guerre contre 
la Turquie, mais une guerre contre l'Autriche." (Documents diplomatiques 
Les affaires balkaniques. Bd. I. Paris 1922. Pag. 38., R. Poincaré: Au ser
vice de la France. Bd. IL Paris 1926. Pagg. 114—16).

55 Enquête des Balkans. Paris 1914. Pag. 23. Herausgegeben von dem 
Carnegie Endowment. M. Boghitschewitsch op. cit. Bd. I. Berlin 1928. 
Pag. 181.
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derte die Ruthenen auf sich noch vor deren Ankunft der russi
schen Staatskirche anzuschließen.56 In derselben Zeit versprach 
der russische Außenminister Sasonow Serbien die südslawischen, 
Rumänien die rumänischen Gebiete der Monarchie — und spe
ziell Ungarns57 — ; damit hat er die Möglichkeit einer V erstän
digung der Magyaren mit der Nationalitäten durch eine rus
sische Intervention vereitelt und die Verantwortlichkeit dafür 
auf sich genommen.58 59

Diese Anzeichen deuteten darauf hin, daß Rußland sich 
schon in 1911— 12 mit dem Gedanken befaßte die Monarchie 
anzugreifen. Die W urzeln dieser Bestrebung waren in der Ge
fahr zu suchen, daß Rußland seine balkanischen Verbündeten 
für schwächer hielt, als das Türkische Reich. Die Niederlage 
der ersteren hätte die russische Intervention nach sich gezogen, 
weil das Erscheinen der ganzen militärischen Macht der Türkei 
zu unabsehbaren Konsequenzen geführt hätte. Darum forderten 
Rußland und seine westlichen Verbündeten am Anfang des 
Balkankrieges von der Monarchie die Garantierung des alten 
Siaius quo;™ als dann der Balkanbund gegen alle Erwartung 
siegte, verlangten sie gerade das Gegenteil, nämlich, daß die 
siegenden Balkanvölker die eroberten Gebiete behalten können.60 
Darum sagte Graf Stephan Tisza vor seinen W ählern in Arad, 
am 18 Nowember 1912, daß die Monarchie den alten Status 
quo im Interesse des europäischen Friedens aufrechterhielt 
und die Veränderung desselben im Interesse der Balkanvölker 
begrüßte, folglich im Interesse des europäischen Friedens beide 
Forderungen nacheinander annahm.

Obwohl die Monarchie diesen entgegengesetzten Forderun
gen Genüge leistete und damit ihre Friedensliebe bewies, 
lenkte nun Hartwig den durch die Nachgiebigkeit der Monarchie 
geretteten und gestärkten Balkanbund gegen die Monarchie.

56 Die Agitation unter den ungarländischen Ruthenen war vom Grafen 
Wladimir Bobrinsky in Rußland und von den Brüdern Gerowsky in 
Czernovitz geleitet. In Frühling 1912 schrieb die Novoje Vremja von der 
Gefangennahme von 300 Bauern, obwohl in Allem 46 angeklagt waren. 
Graf Bobrinsky hat die Ausdehnung der Agitation auf die Slowaken von 
Oberungarn empfohlen um gegen Böhmen ein Korridor zu schaffen. In 
1910 hat er in Serbien die Arsenale angeschaut (M. Boghitschewitsch op. 
cit. Bd. I. Berlin 1928. Pagg. 165—66).

07 Belgrad, 12 November 1912. Oesterreich-ungarische Aktensammlung. 
Bd. III. Wien 1930. Pag. 851.

58 M. Boghitschewitsch op. cit. Bd. I. Berlin 1928. Pag. 273.
59 Geheimtelegramm des russischen Außenministers Sasonow am 4 

Oktober 1912. Ibid. Bd. II. Berlin 1929. Pagg. 238—39. Die bezügliche Note 
war durch den französischen Botschafter in Wien dem gemeinsamen Mi
nistern des Aeußern am 5 Oktober 1912 übergegeben.

60 Das zweite Ultimatum war in der am 9 November 1912 vom engli
schen Ministerpräsidenten Asquit gehaltenen Rede aufgestellt. Vgl. Hart
wigs bericht vom 9 November 1912. Ibid. Bd. II. Pag. 298.
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Schon in Mai 19Í3 hat man von der serbischen Saveufer auf das- 
kroatische Dorf Klenak geschlossen,61 wofür die Monarchie keine 
Genugtuung verlangte. Noch weiter gingen die Serben mit der 
Eroberung Albaniens, welche im Gegensatz mit dem Leitmotiv 
des Befreiungskrieges — ,,der Balkan den Balkanvölkern" —  
stand und gegen welche der gemeinsame Minister Graf Berch- 
told, noch mehr aber der Kronprinz und der Generalstab Stel
lung nahmen. Seit 1901 hatte Oesterreich-Ungarn eine geschrie
bene Vereinbarung mit Italien, die auch Serbien nicht unbe
kannt war und laut welcher Albanien einer fremden Eroberung 
gegenüber unter österreichisch-ungarisch-italienische Garantie 
gestellt wurde. In der Interpretation entstand aber ein großer 
Unterschied zwischen den drei Regierungen. Italien ließ die 
Monarchie im Vordergrund; Graf Berchtold unterstützte 
das scharfe Verfahren der militärischen Kreise; Graf Tisza 
steuerte nur mit der Behauptung bei, daß internationale Ver
pflichtungen halten wrerden sollen. Ganz anders lag diese 
Frage für Serbien, dessen Truppen nach der diesbezüglichen 
Stellungnahme der Londoner réunion sich aus Albanien zurück
ziehen mußten. Die serbische Regierung verlor ein Gebiet wel
ches zwar Serbien nicht vesprochen, aber von serbischen Trup
pen besetzt war, und sie suchte dafür Kompensation in dem 
Gebiete, welches durch den serbisch-bulgarischen Bündnisver
trag Bulgarien versprochen wurde. Damit löste sich der erste 
Balkanbund, der die ganze Balkanhalbinsel bis auf Konstanti
nopel von der türkischen Herrschaft befreite, auf. Der russische 
Schiedsrichter hat seine ganze Kraft angestrengt um den Bund 
Zusammenzuhalten, aber alles war vergeblich. Den durch den 
ersten Balkanbund errungenen großen Sieg und den Friedens
vertrag vom 30 Mai 1913 hat die ganze W elt vergessen.

VIII. Verantwortlichkeit des Grafen Tisza für den zweiten  
Balkankrieg. — Die seit dem veröffentlichten zahlreichen Do
kumente beweisen, daß Hartwig und Sasonow es viel besser 
als irgendeiner gewußt haben, daß der so schwer zusammen
gebrachte Balkanbund von 1911 auf der albanesischen, oder 
vielmehr auf der mazedonischen Klippe Schiffbruch erlitt. Die 
feindliche Propaganda beschuldigt den Grafen Tisza damit, 
daß er in seiner am 19 Juni 1913 gehaltenen Rede Bulgarien 
zu einem Kriege mit Serbien aufforderte; und nachdem das 
diesbezügliche Memorandum des ungarischen M inisterpräsi
denten erst zur Zeit des Attentats von Sarajevo fertiggestellt

61 Archiv des ungarischen Ministerpräsidiums 1913. Nos. 2209., 2342.*
2990., 3204., 5020., 6255. Briefwechsel des Banus von Kroatien mit der 
ungarischen Regierung. Ad acta gelegt.
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und nach Berlin weitergegeben wurde, sollte Graf Tisza da
durch den Ausbruch des W eltkrieges verursacht haben.62

Als Graf Tisza am 6 Juli 1913 die Regierung übernahm, 
war bloß ein formeller Balkanbund vorhanden, da sich schon 
die Vorzeichen einer Abrechnung im Kriegswege andeuteten. 
Hätte der Bund noch immer auf einer festen Basis geruht, so 
hätte ein eventueller Angriff von außen nicht das Zerfallen 
desselben, sondern eine einheitliche Verteidigung nach sich ge
zogen. Sasonow selbst wußte es am bester, daß der Bund schon 
vor einem halben Jahre sich aufzulösen anfing; deshalb trach
tete er mit aller Kraft die Griechen und Rumänen den Serben 
anzugliedern um einer drohenden Katastrophe vorzubeugen 
Selbst die Serben erwähnen nicht die Rede des Grafen Tisza, 
sondern stellen als Ursache das Festhalten Bulgariens am ori
ginalen, auch Serbien bindenden Bündnisverträge vor. Schon 
am 5 Mai 1913 wurde in Athen ein Protokoll unterzeichnet, in 
welchem Serbien und Griechenland für die Revision des Ver
trages vereinbarten und in welchem die neuen Grenzen Bulga
riens ohne Heranziehung der bulgarischen Regierung gezogen 
wurden. Am 1 Juni war die Vereinbarung in einen Bündnis
vertrag verwandelt und mit einer militärischen Konvention be
gleitet, was alles nicht auf eine friedliche, sondern eine kriege
rische Lösung hinweist. Graf Tisza wird damit beschuldigt, daß 
er gegen die Schiedsrichterschaft des russischen Kaisers, was in 
den ersten Bündnisverträgen der Balkanländer aufgenommen 
war, Protest erhob, wozu er eigentlich kein Recht hatte. Ras 
könnte niemand leugnen, aber wenn wir den Text anschauen, 
dann können wir es leicht feststellen, daß Graf Tisza nicht da
gegen protestierte, daß der Kaiser von Rußland die ihm angebo
tene Schiedsrichcerschaft übe, sondern gegen die katastrophalen 
Folgen der Behandlung der Balkanstaaten, von denen der eine 
für die Erfüllung seiner internationalen Verpflichtungen gestraft, 
der andere für die nicht-Erhaltung derselben gelohnt werde. Noch 
dazu hat Graf Tisza nicht einmal so viel gesagt, als der gemein
same Minister des Aeußern Graf Berchtold, und noch weniger 
als der Chef des Generalstabes General Conrad. Was er ta t
sächlich sagte, damit hat er die Unabhängigkeit der Balkanstaa
ten unterstützt und die hegemonischen Pläne der Großmächte 
auf der Balkanhalbinsel verurteilt. Wenn er in derselben Zeit 
im gemeinsamen M inisterrat so scharf gegen einen Krieg mit

62 Die Beschuldigung war von R. W. Seton-Watson gestellt (The 
Austro-Serbian dispute. The Round Table, No. 16 September 1914, und 
wiederholt in seinem Buch: Sarajevo. London 1926. Pagg 47—48). Sasonow 
(op. cit. Paris 1927) erkennt, daß Paschitsch eine Revision des Bündnis
vertrages mit Bulgarien verlangte und schon am 1 Juni 1913 mit Grie
chenland gegen Bulgarien einen Bündnisvertrag schloß.
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Serbien sein W ort erhob, ist es sehr schwer anzunehmen, daß 
er mit dem kleinen Serbien nicht, aber mit dem mächtigen Rus
sischen Reiche einen Krieg herbeiführen wollte. Sasonow selbst 
dementiert die Beschldigung damit, daß er selbst Serbien gegen 
die Monarchie zum Krieg anstiftete und Serbien nur darum 
freundlich und Bulgarien feindlich behandelte, weil er Serbiens 
militärische Kraft gegen die Monarchie brauchen wollte.

Vielleicht ist es von einer noch größeren Bedeutung, daß 
Graf Tisza mit Bulgarien nur durch Rumänien und unter ru 
mänischer Kontrolle vereinbaren wollte, was am besten be
weist, daß er Bulgarien nicht gegen Serbien behalten, wie man 
es in Wiener politischen und militärischen Kreisen verlangte, 
sondern Rumänien durch Bulgarien und Bulgarien durch Rumä
nien binden wollte. Eine genauere Prüfung der Dokumente be
weist, daß er, einer der besten Kenner der rumänischen Frage in 
Europa, es schon wahrgenommen hat, daß wenn Rußland alles 
auf die serbische Karte setzt, dann muß er Rumänien mit allen 
verfügbaren Mitteln für sich gewinnen. Darum finden wir einen 
klaren Gegensatz zwischen seiner und des Generals Conrad Auf
fassung; letzterer wollte Bulgariens Hartnäckigkeit gegen Serbien 
ausnützen, während Graf Tisza offen gegen den geplanten 
Feldzug nach Serbien Stellung nahm. Mit Bulgarien wollte er 
in keine indirekte Bündnisverhältnisse treten, sondern Rumä
nien ein M andat für das bulgarische Bündnis geben um da
durch Rumänien vom russischen Eifluß retten zu können.63

6Î Dieser wenig gekannter Teil der diplomatischen Geschichte der 
Vorkriegsjahren können wir nicht ohne Kenntnis der Quellen verstehen. 
Die Quellen zeigen uns die folgende Folgenreihe: 1. Plan der Vereinigung 
Serbiens mit der Monarchie: a) durch eine Zollunion (Mission Baernreither 
und Redlich. Vgl. Baernreither op. cit. Pagg. 168., 196—97; Joseph Red
lich wurde von den Serben als Tscheche angenommen. Nova Europa und 
Kriegsschuldfrage. Bd. VI. Berlin 1928. Pagg. 756—57). — b) durch Krieg 
(Conrad op. cit. Bd. II—III. Wien 1922—23). — Beide Pläne vereitelt in 
1913 durch die Haltung der ungarischen Regierung. — II. Plan einer Ver
einbarung des Kronprinzen Franz Ferdinand mit den Jugoslawen (Kroa
ten) und Rumänen gegen die Magyaren. Anstrengungen der ungarischen 
Regierung für eine Vereinbarung mit den ungarländischen Nationalitäten. 
— III. Plan einer Anstiftung Serbiens durch Rußland gegen die Monarchie. 
Übertragung der südslavischen Gebiete Oesterreich-Ungarns an Serbien, 
versprochen vom russischen Außenminister Sasonov dem serbischen Ge
sandten in Petersburg und durch den russischen Gesandten in Belgrad 
(Hartwig) der serbischen Regierung. — IV. Plan einer Anstiftung Rumä
niens durch Rußland gegen die Monarchie. Übertragung der rumänischen 
Gebiete Oesterreich-Ungarns an Rumänien, versprochen vom russischen 
Außenminister Sasonow. — V, Plan einer Union Rumäiens mit Sieben
bürgen mit deutscher Vermittlung (König Karl). — VI. Plan einer Ver
einigung Rumäniens mit der Monarchie durch eine Zollunion (Kronprinz 
Franz Ferdinand). — Dokumente betreffend die von der russischen Regie
rung auf Kosten des ungarischen Staatsgebietes in Friedenszeit gemachten 
Versprechungen: 1 . 11 . Oktober 1911. Siebenbürgen wurde durch den ser
bischen Außenminister Milowanowitsch Rumänien angeboten (J. E. Geschow:
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IX. Vorbereitung des Weltkrieges, Januar— Juni 1914. — 
M an muß sich mit der Verneinung einer aggressiven Politik 
seitens des ungarischen M inisterpräsidenten nicht begnügen, 
denn Graf Tisza wollte die Unabhängigkeit der Balkanstaaten 
der Türkei gegenüber mit einem mit Rußland gemeinsam ge
führten Feldzug ausflechten und befestigen.04 Dagegen war sich 
Sasonow seit Anfang darüber im klaren, daß der Erfolg eines 
Krieges mit der Monarchie von der Haltung Rumäniens abhänge; 
so verwendete er, von dem Momente an, als er dort Elemente 
fand, die auf ein Bündnis gegen die verbündete Oesterreich- 
Ungarische Monarchie einzugehen bereit waren, seinen ganzen 
Einfluß um Rumänien zu gewinnen und den Weg zu den Bal
kanslawen auszubauen.

Als in Dezember 1912 Großfürst Nikolai Nikolaiewitsch in 
Bukarest einen Besuch abstattete, stellte er an den rumänischen 
M inisterpräsidenten Maiorescu die seltsame Frage, an welche Sei
te sich Rumänien im Falle eines russisch-österreichisch-ungari
schen Krieges stellen werde. Der konservative Maiorescu gab eine 
ausweichende Antwort, Take Jonescu aber, der mit der russi
schen Gesandschaft schon in enger Verbindung war, versicherte 
den serbischen Gesandten, und in 1913 den Präsidenten der 
französischen Republik, Poincaré, daß im Falle eines Krieges * 8 * * II.

L'alliance balkanique. Paris 1915. Pag. 27), — 2. Belgrad, 12 November
1912. Bericht des deutschen Gesandten Baron Griesinger (M. Boghitsche- 
witsch op. cit. Bd. II. Berlin 1929. Pagg. 304—05). — 3. Belgrad, 12 No
vember 1912. Bericht des österreich-ungarischen Gesandten (Oesterreichisch- 
ungarische Aktensammlung. Bd. IV. Wien 1930. Pag. 851). — 4. Bukarest, 
24 November 1912, Zusammenkunft in der Privatwohnung des rumänischen 
Parteiführers Take Jonescu (A. Marghiloman op. cit. Bd. I. Bukarest 1927. 
Pag. 130). — 5. Belgrad, 1 Dezember 1912. Bericht des österreich-ungari
schen Gesandten (Oesterreichisch-ungarische Aktensammlung. Bd. V. Wien 
1930. Pag. 1). — 6 . Belgrad, 21 Dezember 1912. Bemerkung von Paschitsch 
( M. Boghitschewitsch op. cit. Bd, I. Berlin 1928. Pag. 273). — 7. Bukarest, 
21 Dezember 1912. Bericht des serbischen Gesandten (Ibid. Pag. 273). —
8 . Belgrad, 12 April 1913. Bericht des österreichisch-ungarischen Gesand
ten (Bittner-Uebersberger op. cit. Bd. VI. Wien 1930. Pag. 118). — 9. Peters
burg, 6 Mai 1913. Sasonow an Hartwig (M. Boghitschewitsch op. cit. Bd.
II. Berlin 1929. Pag. 409). — 10. Petersburg, 12 Mai 1913. Bericht des 
serbischen Gesandten (Ibid. Bd. I. Berlin 1928. Pag. 331). — 11. Peters
burg, 2 August 1913. Dasselbe (Ibid. Pag. 373). — 12. Belgrad, 10 September
1913. Bericht des deutschen Geschäftsträgers Bethmann-Hollweg (Große 
Politik Bd. XXXVI. Berlin 1926. Pagg. 363—64). — 13. Petersburg, 6 
Dezember 1913. Bericht von Sasonow an den Zaren (Documents diploma
tiques. Les affaires balkaniques. Bd. III. Paris 1923. Pag. 32). — 14. Buka
rest, 6 Dezember 1913, Bericht des französischen Geschäftsträgers Dard 
(Ibid. Pag. 95). — 15. Wien, 9 Dezember 1913. (Die Große Politik etc. Bd. 
XXXVI. Teil I. Berlin 1926. Pag. 421). — 16. Petersburg, 21 Dezember 
1913. Bericht des serbischen Gesandten (M. Boghitschewitsch op. cit. Bd. I. 
Berlin 1928. Pagg. 404—405).

64 Vgl. sein Memorandum vom 11 August 1913. (Bittner-Uebersberger 
op. cit. Bd. VII. Wien 1930. Pagg. 112—14).
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Rumänien sich gegen seine eigenen Verbündeten wenden werde.05. 
Als nachher Rumänien mit Hilfe Rußlands Silistria erhielt —  
ein Geschenk, für welches Rumänien sich dem Balkanbunde an
schließen sollte — konnte König Karl nur unter großen Schwie
rigkeiten und geheim den ablaufenden Bündnisvertrag mit den 
Mittelmächten erneuern.60 Er dachte mit besonderer Besorgnis 
daran, daß an die Stelle des konservativen Maiorescu der libe
rale (und russenfreundliche) Bratianu treten wird, und als das 
im Januar 1914 wirklich geschah, behaupteten die russischen 
Berichte, daß dadurch die Mittelmächte ihren ganzen Einfluß 
verloren haben.07 So wurde an der Jahreswende 1913— 14 Ruß
lands Weg nach Serbien freigemacht.

Die Serben gestehen es nunmehr offen, daß Anfang 1914 
in Serbien alles zu einem planmäßigen Angriffe vorbereitet 
w ar;08 dementsprechend weisen Teile dieses Angriffes auch im 
Lichte der bereits erschienenen Dokumente ein logisches Nach
einander auf.

Ende Januar und Anfang Februar 1914 fanden in Peters
burg unter dem Vorsitz des russischen Außenministers und mit 
Teilnahme der serbischen und griechischen M inisterpräsiden
ten Paschitsch und Veniselos wichtige Besprechungen statt, zu 
denen auch die bulgarischen und rumänischen Gesandten zu
gezogen wurden,00 Daß in diesen Besprechungen vom Angriffe 
der Oesterreich-Ungarischen Monarchie die Rede war, kann 
man aus der am 31-sten Januar datierten Schreiben des fran
zösischen Außenministers Doumergue folgern. Dieses Rund
schreiben teilte auf Grund eines Berichtes des französischen 
Botschafters in Petersburg mit, daß Paschitsch gegen entspre- * 87 88 89

65 Vgl. die Aufzeichnung des rumänischen Staatsmannes Alexander 
Marghiloman über eine in der Wohnung von Take Jonescu gehaltene Kon
ferenz ( A. Marghiloman op. cit. Bd. I. Bukarest 1927. Pag. 130). Kurz 
darauf hat Petersburg in Bukarest sagen lassen: „(man) müsse doch alle 
Eventualitäten im Augen halten, auch die eines Konfliktes zwischen Ruß
land und Oesterreich-Ungarn" (Bittner-Uebersberger op. cit. Bd. V. Wien 
1930. Pagg. 181—82).

68 Vgl. darüber die Große Politik. Bd. XXX. Teil II. Berlin 1926. 
CCXL. §. Pagg. 581—93.

87 Noch viel wichtiger war seine damals dem König gemachte Er
klärung: Bratianu „dit à son souverain qu’il était, quant à lui, inquiet de 
voir son pays lié, pour des longues années encore, par un traité d’alli
ance, à une Puissance à l’égard de laquelle, le cas échéant, la Roumanie 
devait faire valoir ses plus grandes aspirations nationales." (G. Fotino in 
Revue des deux mondes. Bd. LVIII. Paris 1930. Pag. 530).

88 Nova Evropa, Zagreb, Angeführt in Contemporary Review, Bd. 
CXXXIV. London 1928. Pag. 309.

89 Vgl. die Petersburger Zeitung Novoje Vremja sowie die Berichte bei 
Bittner-Uebersberger op. cit. Bd. I. Wien 1930. Pagg. 816., 831—32., 834—
35.. 837. Die russischen diplomatischen Akten angezeigt in der Berliner 
Zeitschrift Kriegsschuldfrage Bd. VIII, Pagg. 1005—23.
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chende Entschädigungen es ermöglichen werde, daß die Bulga
ren im gegebenen Falle sich nicht der Monarchie anschließen 
und daß man in diesem Falle auf die Intervention Rumäniens 
rechnet.70 Damit war soviel gesagt, daß Bulgarien befriedigt, 
und daß die von bulgarischer Seite gedeckten serbischen und 
rumänischen Regierungen unter russischer Führung sich ruhig 
gegen die Monarchie wenden können um ihre nationalen A s
pirationen mit russischer Unterstützung zu erreichen. Damit 
müssen wir dieser Petersburger Konferenz eine viel größere 
Wichtigkeit beimessen wie es bisher geschehen ist.

Diese Wichtigkeit wurde noch erhöht als Paschitsch und 
Veniselos -sich im Aufträge des russischen Außenministers Sa- 
sonow nach Bukarest begaben, wo sie die in Petersburg begon
nenen Besprechungen unter dem Vorsitze des russenfreundli
chen rumänischen M inisterpräsidenten Bratianu, mit Zuziehung 
des russischen Gesandten fortsetzten. Der französische Ge
schäftsträger von Petersburg berichtete seiner Regierung,71 daß 
zwischen Serbien und Griechenland ein vollständiges Überein
kommen zustande gebracht wurde und daß die Bukarester 
Reise des griechischen M inisterpräsidenten den Anschluß Ru
mäniens zu erhoffen läßt. In derselben Zeit teilte der Stellver
treter des serbischen M inisterpräsidenten Paschitsch, Patschu, 
dem französischen Gesandten von Belgrad, Descos, als eine ab
gemachte Tatsache mit, daß Bratianu sich gegen die Monarchie 
an Serbien anschließen werde.72 Nach seiner Ansicht war es 
bloß der Fehler des Königs Carol von Rumänien, daß noch 
keine schriftliche Vereinbarungen zustande kamen. Laut zwei 
Berichten des österreich-ungarischen Gesandten von Athen teilte 
Veniselos dem deutschen Gesandten mit, daß er und Paschitsch 
in Bukarest Bratianu einen Bundesantrag stellten.73 Folglich 
ist die Bukarester Konferenz nicht wenige! wichtig als es die 
Petersburger Konferenz war.

Paschitsch und Veniselos kamen am 11-ten Februar 1914 
nach Belgrad an, wo, mit Zuziehung der Gesandten von Ruß
land und Rumänien eine dritte Konferenz gehalten wurde.74

'° Documents diplomatiques. Les affaires balkaniques. Bd. III. Paris 
1923. Pg. III.

71 Ibid. Pag. 112.
72 Ibid. Pag. 113.
73 Bittner-Uebersberger op. cit. Bd. VII. Wien 1930. Pag. 903.
74 Über die Folgen der drei Konferenzen vgl. die Artikeln der rus

sischen Zeitungen. Die Zeitung Novosti schrieb von einer serbisch-rumäni
schen Allianz, durch welche die militärischen Kräfte Oesterreich-Ungarns 
gebunden werden. Das gilt wahrscheinlich für den Fall eines Krieges 
zwischen Rußland und der Monarchie, wie es in Bukarest schon vorher 
angedeutet wurde. Über die russische Propaganda in Rumänien vgl. die 
zahlreichen Berichte in den österreich-ungarischen und deutschen Akten
sammlungen.
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So ist nun das ganze M aterial der vorherigen Besprechungen in 
die Hände von Hartwig gekommen, der vom Anfang an den 
Standpunkt vertrat Serbien und Rumänien für eine Beteiligung 
an der Aufteilung von Oesterreich-Ungarn für Rußland zu ge
winnen.

Zwölf Tage später, am 23-sten Februar wurde ein A tten
ta t gegen den Hajdüdoroger Bischof in Debrecen ausgeführt.

Es ist nun allgemein bekannt geworden, daß die Vereite
lung einer Vereinbarung der Rumänen mit den Magyaren den 
österreichischen Zentralisten und den rumänischen Separatisten 
am meisten am Herzen lag. Doch die höchste Beschwerde, die 
die russophile Liga Culturale von Bukarest gegen die ungarische 
Regierung aufbrachte, — die Nationalpartei der ungarländi
schen Rumänen hat nur administrative Forderungen gestellt, 
— war das griechisch-katholische Bistum von Hajdüdorog. Es 
war am 8 Juni 1912 durch die Bulle Christi fideles Graeci für 
die griechisch-unierten Magyaren, als Erfüllung eines langen 
Wunsches gegründet. Dadurch wurden die griechisch-unierten 
Magyaren der Jurisdictionen der ruthenischen und rumänischen 
Nationalkirchen, welche in Ungarn volle Autonomie genossen, 
entzogen und unter ihre eigene Jurisdiction gestellt worden. 
Die neue Diözese enthielt eine rumänische Minorität (40 tau
send nicht-Magyaren unter den 200 tausend Mitgliedern der 
Diözese), was man wegen der starken Mischung der Bevölke
rung nicht vermeiden konnte. Als aber diese Tatsache als eine 
Beschwerde von der rumänischen Nationalpartei im ungari
schen Parlam ent vorgebracht wurde, versprach M inisterpräsi
dent Graf Tisza eine Revision,75 Aber die rumänische Propa
ganda kämpfte nicht für die Reunion der rumänischen Kirchen
gemeinden, sondern gegen das Bistum, folglich für die Ruma- 
nisierung der anderthalbhunderttausend Magyaren — im unga
rischen Staate.

Rumänien ging auf demselben Wege verloren, auf welchem 
Serbien für die Monarchie verloren wurde. Man könnte keinen 
besseren Beweis für den defensiven Charakter ihres Bündnis-

75 Graf Tisza erklärte im ungarischen Unterhause am 6 März 1914: 
„Eine Errichtung der Hajdüdoroger Diözese ist aus rein defensiven Zwecken 
erfolgt. Niemend beabsichtigt die Magyarisierung rumänischer Kirchen
gemeinden an das Bistum angeschlossen werden wären, so kann gegen die 
Rückversetzung dieser Gemeinden keine Einwendung erhoben werden." — 
Über die Flugschriften des Bukarester Professors und Generalsekretärs der 
Bukarester Liga Culturale, Nicolae Jorga siehe Anhang II. Er schrieb in 
1913: „Si la nouvelle arrive d’une révolution roumaine en Hongrie, il ne 
faut pas s’étonner plus que des derniers événements qui ont rendu leur 
liberté aux peuples balcaniques. Les oppresseurs sans vergogne l’auront 
bien mérité" (Pag. 27). Diese Revolution der ungarländischen Rumänen 
blieb aus, aber das Debrecziner Attentat wurde von einem Schüler Jorgas 
verübt.
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ses mit Österreich-Ungarn finden, als daß weder der serbische 
noch der rumänische Verbündete in ihren Aspirationen auf 
fremdes Staatsgebiet verstärkt waren. Man hat sie von Wien 
aus streng bewacht und nur als diese von anderen Stellen mit 
Begünstigungen gelockt waren, bemerkte man die wachsende 
Sehnsucht sich von dieser Bewachung zu befreien. Diese Be
günstigungen zeigten sich für den Frieden Europas durchaus 
gefährlich; in der ersten Reihe aber für Oesterreich-Ungarn, 
auf dessen Aufteilung man nach der des türkischen Reiches 
rechnete. So wurden die serbischen Aspirationen auf türkisches, 
die rumänischen auf bulgarisches Gebiet (Mazedonien und Si- 
listria) ermuntert um dadurch gebunden sich später gegen die 
Monarchie zu wenden. Dagegen wollte man in Wien sowohl 
Serbien als Rumänien in eine Zollunion mit Oesterreich-Ungarn 
locken, wodurch die zwei Balkanstaaten ihre Souveränität teil
weise aufgeopfert hätten. Diese Bestrebung der österreichischen 
Zentralisten erzielte zwar die Ausdehnung der Grenzen, aber 
damit hätte man auch die Einheit der Monarchie gelockert, die 
Führung der Südslawen der Belgrader, die der Rumänen der 
Bukarester Regierung anvertraut. Schon die Rumänien gege
benen Versprechungen (Siebenbürgen als Zufluchtsort der ru 
mänischen Armee im Falle eines russischen Angriffes auf das 
verbündete Rumänien, Mission des Grafen Czernin, der inti
mer Freund des Kronprinzen Franz Ferdinand war usw.) ha
ben es offenbar gemacht, mit welchen Opfern man Rumäniens 
Bundestreue erhalten wollte: mit Opfern die ausschließlich auf 
Ungarns Kosten geplant wurden, weil der Chef des General
stabes, General Conrad, selbst ein Mann des Erzherzogs Franz 
Ferdinand gewesen ist. Laut Aussage kompetenter Politiker 
trug der Erzherzog selbst die Schuld für die Unterbrechung der 
Verhandlungen zwischen der ungarischen Regierung und der 
Nationalpartei der ungarländischen Rumänen (17 Februar 1914). 
In dieser Sache stand er aber mit seinem Rivalen, dem russi
schen Außenminister Sasonow auf derselben Plattform, weil 
alle beide auf die Auflösung des Pufferstaates Ungarn arbeite
ten. Die Ausgestaltung eines großen österreichischen Reiches 
hätte dann einen unmittelbaren Zusammenstoß mit dem russi
schen Reiche nach sich gebracht, weil beide Reiche die E r
werbung der serbischen und rumänischen Königreiche, folglich 
derselben Länder bestrebten.

Es war in diesen Tagen, daß Vater Alexej (Alexius Kaba- 
lyuk, ein ungarländischer Ruthene, der in Rußland geweiht und 
als Mönch vom Grafen Bobrinsky als Agitator zurückgesendet 
wurde) vor dem Gericht für seine Erklärungen — „Rußland 
wird nicht demobilisieren, ehe die russische Fahne auf den 
Karpathen wehen wird“ — stand und daß die Augen Europas
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auf Máramarossziget gelenkt wurden. Nicht deshalb, weil der 
Prozess des ruthenischen Bauersohnes und seiner Genossen, 
meist armer russischen Bauern, etwas auffallendes darbot, son
dern weil Graf Bobrinsky seine Leute nicht verurteilen lassen 
wollte. Darum hat die Petersburger Zeitung Novoje Wremja 
schon in Dezember 1913 einen serbisch-rumänischen Vertrag 
veröffentlicht, laut welchem die Hälfte Ungarns unter Serbien 
und Rumänien afgeteilt werden sollte. Der Vertrag war sowohl 
von der Seite des gemensamen Ministers des Aeußern in den 
Delegationen (am 13 Dezember 1913), als vom russischen 
Außenministers Sasonow als falsch erklärt und der Plan einer 
Aufteilung von allen Seiten widergelegt, aber Ungarn wurde 
doch auf eine durch den Vertrag bezeichnete Weise aufgeteilt; 
folglich muß die Veröffentlichung eines wenn auch falschen 
Teilungsvertrages als W arnung von Seite der nationalistischen 
Kreise Rußlands aufgefaßt werden. Bevor der vom Gericht als 
Zeuge vorgeladene Graf Bobrinsky nach Ungarn reiste, erklärte 
er einem Korrespondenten, daß er für den Prozess ein ausge
zeichnetes M aterial in der Zeitung Novoje Wremja zusammen
stellen ließ. Selbst Sasonow tra t für seinen Schützling ein und 
hat vor dem österreichisch-ungarischen Geschäftsträger nicht 
nur von der Schuldlosigkeit des Grafen Bobrinski gesprochen, 
sondern „begann sogar einen unangenehmen Ton anzuschlagen“ 
und erklärte, „daß die Reibungsflächen nicht verschwinden 
werden, bevor den Leuten hier nicht der Vorwand genommen 
werde, sich mit dem Schicksal der Konnationalen hinter der 
Grenze zu befassen“.76 Das war nicht nur eine Einmischung in 
die innere Angelegenheiten eines fremden Staates, sondern eine 
im Interesse des nach Ungarn reisenden Grafen gegebene W ar
nung, der sich übrigens in Ungarn gut befand (4—6 Februar 
1914), nach seiner Rückkehr in Rußland von Ungarn überall 
mit Anerkennung sprach und seinen ganzen Zorn auf Oester
reich übertrug. Die Lage hat sich nur mit der Verurteilung der 
Agitatoren verändert, für welche man in Rußland von Rache, 
Krieg und Vernichtung sprechen begann.

Selbst Bobrinsky hatte zwei W affen im Feuer. Vor seiner 
Reise nach Máramarossziget hat er Paris aufgesucht und reiste 
über Wien, wo er sich mit der russischen Botschaft in Verbin
dung setzte, nach Máramarossziget. Von dort reiste der Graf 
nicht über Oesterreich, sondern über Rumänien zurück, weil 
man ihn auf österreichischem Gebiet verhaften wollte. Auf 
seiner Durchreise in Rumänien hat er angeblich mit Catarau, 
einem in rumänischem Dienst stehenden Russen, eine Unter
redung gehabt und durch diesen schon vor der Verurteilung 
Kabalyuks eine Rache gegen Ungarn mit Benützung der Ru- 78

78 Bittner-U ebersberger op. cit. Bd. VII. Wien 1930. Pag. 838.
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mänen besprochen. Die Methode der Herausforderung der 
Monarchie war, nach einem Berichte des serbischen Geschäfts
trägers in Petersburg, Taditsch, folgender Weise festgestellt: 
„Unser Standpunkt ist der folgende: die Schuld an den Ereig
nissen von uns abzuwälzen und sie Europa als dem unwissent
lich Schuldigen und Oesterreich als dem bewußt Schuldigen 
in die Schuhe zu schieben."77 78 Catarau, der Schüler von Profes
sor Jorga, kannte wohl die Agitation seines Professors gegen 
das Hajdudoroger Bistum und reiste mit einem falschen Reise
pässe nach Czernowitz in Oesterreich, wo er im Nahmen eines 
ungarischen Mädchens dem ungarischen Bischof eine Höllen
maschine durch die Post sendete.7*4 Also die Sache war so ge
ordnet, daß das A ttentat dem Scheine nach von einem öster
reichisch-ungarischen Untertanen verübt wurde; es wurde als 
die Folge der Unzufriedenheit der ungarländischen Rumänen 
vorgestellt. Catarau hatte keine Ahnung davon, daß O ester
reich und Ungarn zwei verschiedene Staaten waren und daß 
er sich nach Ungarn hätte begeben müssen, wenn er das A ttentat 
auf die Kosten der ungarländischen Rumänen verüben wollte. Er 
ging aber nach Czernovitz in Oesterreich, wo die anderen 
Freunde des Grafen Bobrinsky, die Brüder Gerowsky, den 
ruthenischen Agitatoren Kabalyuk und Gegossen halfen. Die 
ungarländischen Rumänen aber fielen ir Verzweiflung, weil 
ihre Verhandlungen mit der ungarischen Regierung kurz vor 
dem Debreczener A ttentat (23 Februar 1914) unterbrochen wa
ren (17 Februar 1914), Sie haben sofort und mit einer würdi-

77 M. Boghitschewitsch op. cit. Bd. I. Berlin 1928, Pag. 382.
78 Vgl. über dem Attentat die folgenden Einzelheiten: Aussage des 

deutschen Staatssekretärs von Jagow von 5 März 1914 (Die Große Poli
tik. Bd. XXXIX. Berlin 1927. Pag. 477). — Bericht des deutschen Ge
sandten von Waldthausen in Bukarest vom 30 März über die Erklärung 
des Königs von Rumänien (Ibid. Pagg. 482—83). — Bemerkung des ru
mänischen Staatsmannes Alexander Marghiloman (op. cit. Bd. I. Buka
rest 1927. Pag. 557). — Über den Protest der russischen Regierung in 
der ungarischen Zeitung Az Est, 3 März 1914. — Über dem Protest des 
russischen Generalkonsuls in Budapest, Michael Priklonsky ibid. 5 März 
1914. — Die Maschine wurde in Bukarest gemacht (Ibid. 7 März 1914). — 
Über einem Briefe des Catarau von Tulcea ibid. 12 März 1914. — Chef 
der Zivil-Abteilung der Budapester Polizei, Dr. Karl Nagy, über seine 
Reise nach Aegypten, wo Catarau verborgen wurde, ibid. 5 April 1914. — 
Kirilov, der Catarau nach Czernowitz begleitete, war ein nach Rumänien 
geflüchtete Matrose des russischen Kriegsschiffs Potemkin (1905). — Über 
den Prozess gegen die Inhabern der Reisepässe, Todor Avram und Silviu 
Mandasescu, vgl. die Noten des österreich-ungarischen Gesandten, Graf 
Ottokar Czernin, vom 5 März, 12 März, 17 März 1914. Die Auslieferung 
der Genossen von Catarau, sowie von Marietta Salomon, die den ungari
schen Brief für Catarau schrieb, wurde von der rumänischen Regierung 
im Ministerkonferenz vom 27 Oktober 1914 verweigert, obwohl Marietta 
Salomon eine geborene Siebenbürgerin war (Antwortschreiben der rumä
nischen Außenministers Porumbaru vom 22  Oktober 1914).
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gen Entrüstung gegen jede Insinuation protestiert; sowohl die 
ungarische Regierung als die öffentliche Meinung in Ungarn 
waren vom Anfang an überzeugt, daß die Hand nur dem Na
men nach eine rumänische, aber tatsächlich eine fremde Hand 
war. So wurde die Aufmerksamkeit langsam auf Catarau ge
lenkt, der von Bukarest nach Rußland flüchtete und in des
sein Besitz man Visitkarten des Grafen Bobrinsky fand. Ob
wohl Sasonow selbst dagegen einwendete, daß man Rußland 
mit dem A ttentat von Debreczen in Zusammenhang bringe, hat 
selbst König Karl bemerkt, daß die Sache von Russen veran
staltet wurde. Die Maschine hat man aber in Bukarest gemacht 
und dem Russen zur Flucht die Hand geboten.

Trotzdem daß das Verhalten der russichen politischen 
Kreise durchaus aggressiv war, waren dieselbe Kreise am 
meisten empört, als Kabalyuk und seine Genossen am 3 März 
vom Märamarosszigeter Gericht verurteilt wurden. Man schrieb 
in der russischen Zeitung Swjet: ,,Das ungerechte Urteil kann 
jedermann davon überzeugen, was von der ungarischen Regie
rung zu erwarten ist. Diese Unterdrückung des Rechtes und 
der W ahrheit wird einen derartigen Ausbruch des Zornes über 
die Politik der Gewalt nach sich ziehen, daß das Kabinett 
Tisza unfähig sein wird, seinen Platz zu behaupten. Die Poli
tik hat bereits das Debreczener A ttentat provoziert, und man 
wird in allen Teilen der zusammengeflickten Monarchie noch 
viel bösere Erscheinungen des Terrors erleben." (Pester Lloyd, 
9 März 1914). Es war merkwürdig, daß die Rumänen, auf 
deren Kosten das Debreczener A ttentat verübt wurde, es nie
mals als einen Akt ihrer Erbitterung bezeichneten, und daß 
die Russen einen noch größeren Terrorismus anmeldeten, ob
wohl Graf Tisza und die ungarische Regierung keinen Einfluß 
auf das Gericht ausübten, was man sich im absolutistischen 
Rußland nicht vorstellen konnte. Darum begann nun ein Feld
zug gegen den Grafen Tisza, der für die Verurteilung der rus
sischen Hochverräter verantwortlich gemacht wurde, aber noch 
in größerem Masse darum, weil er an der Spitze der gegen den 
russischen Angriff sich verteidigenden ungarischen Regierung 
stand. Der russische Generalkonsul von Budapest hat eine Bro
schüre über den Prozess schreiben lassen, deren Verfasser, der 
Sozialist Viktor Aradi während seiner Gefangenschaft in Ruß
land viele Begünstigungen genoß, die Richter des M äram aros
szigeter Gerichtes aber unter den ungarischen Kriegsgefangenen 
eifrig nachgeforscht wurden.

Obwohl der angemeldete Ausbruch des rumänischen Zor
nes ausblieb, berichtete die Bukarester Gesandtschaft schon am 
1-ten März von einer Mobilisierung in Rußland. In derselben 
Zeit langten mehrere Berichte über dieselbe in Rumänien und 
Serbien ein, so daß man annehmen kann, daß die russisch-
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rumänisch-serbische Mobilisierung und die Beförderung rumä
nischer und serbischer Truppen gegen die ungarische Grenze 
nicht als isolierte Fälle betrachtet werden sollen. Im W esten 
hat man nur den bekannten Artikel der Kölnischen Zeitung 
vom 2 März 1914 gelesen; die Details über eine allgemeine 
Mobilisierung längst der östlichen und südlichen Grenzen der 
Monarchie sind bis jetzt nicht systematisch zusammengestellt 
worden. Allerdings kann man die verschiedenen Konferenzen 
in Petersburg, Bukarest und Belgrad von den russischen, ru 
mänischen und serbischen Mobilisationen und auffallenden 
Truppenverschiebungen nicht trennen. Was das französische 
B latt Liberté darüber am 4 März schrieb, wiederhallte in 
den ungarländischen rumänischen Zeitungen, wo auch die 
Petersburger Reise des rumänischen Kronprinzen angemeldet 
wurde. Ein höherer rumänischer Offizier hat dem Korrespon
denten der rumänischen Zeitung Romanul erklärt, daß ein 
Krieg ausbrechen wird, weil Rußland die Kriegsaktion schon 
mit dem Debreczener A ttentat begonnen hat (12 März 1914. 
Románul in Arad, Ungarn). Am 17 März berichteten die rum ä
nischen Blätter über eine ausdehnte russische Mobilisation 
längst der rumänischen Grenzen. Am 18 März erklärte Graf 
Bobrinsky einem Korrespondenten der Zeitung A z Est, daß 
Rußland mit Deutschland abrechnen wird und er bedauerte, 
daß Ungarn wegen seines Bündnisses mit Deutschland aufge
teilt wird. Zwei Tage später veröffentlichte die rumänische Zei
tung Romanul das russische Projekt über die Aufteilung der 
Monarchie (Impartírea Austro-Ungariei. Romanul, 20 März 
1914), und daß nach dem in der Novo je Wremja veröffentlich
ten Plane Rumänien Siebenbürgen erhalten werde. Das Buka- 
rester Blatt Universul hat am 28 März 1914 eine Erklärung 
des gewesenen russischen Ministers Nikolaus Durnovo veröf
fentlicht, in welcher Bessarabien Rumänien angeboten wurde 
— gegen eine Allianz mit Rußland für die Aufteilung des 
Habsburgerreiches. Am Ende des Monats März hat die Novoje 
Wremja Rumänien aufgefordert „sich auf die Tripleentente zu 
stützen, die im Falle eines glücklichen Ausfalles des Krieges 
Rumänien die 31/, Millionen Rumänen geben könne“ (Pester 
Lloyd, 2 April 1914. Vgl. den auffallenden Artikel von Charles 
Rivet im Pariser Temps vom 1 April 1914).

Noch niemand hat nachgeforscht, in welcher Beziehung 
diese Mobilisationen und Treppenverschiebungen mit der un
erwarteten Erkrankung des greisen Franz Josefs standen, aber 
die Annahme scheint nicht unnatürlich sein, daß die Verbün
deten dicht an den Grenzen der sterbenden Monarchie daste
hen wollten um deren Verteilung beizuwohnen.

Damit ist die Verteidigung der bedrängten ungarischen 
Regierung, und zwar der beruhigenden Erklärung des Grafen
Háborús Felelősség 3
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Tisza bezüglich der Festigkeit des Dreibundes und des Bünd
nisses mit dem Deutschen Reiche, sowie seiner Denkschriften 
im Interesse eines Bündnisses mit Bulgarien gegeben. Die euro
päische Presse war sowohl über die erste (erschienen ungarisch 
in dem ungarischen Volksblatt Igazmondó), als über den Ge
danken eines Bündnisses mit Bulgarien außerordentlich em
pört, aber in der ersten hat Graf Tisza viel weniger gesagt, als 
die russische Presse; das Bündnis mit Bulgarien war die ein
zige Garantie, daß Rumänien Siebenbürgen an der Spitze der 
russischen Armeen nicht angreifen werde. Mit Recht wies Graf 
Tisza in seiner ersten Denkschrift (15 März 1914) auf die 
Gefahr eines russisch-rumänisch-serbischen Angriffes; er hat 
ein Bündnis mit Bulgarien nur für die Sicherheit Siebenbür
gens und nicht, wie es später vom Generalen Conrad umgestal- 
tet wurde, für einen gegen Serbien zu richtenden Angriff emp
fohlen. Das war ein großer Unterschied zwischen den zwei 
Auffassungen, die einander schroff gegenüberstanden. Mit der 
letzten Fassung dieser Denkschrift hat am Ende Juni 1914 Ge
neral Conrad gesiegt und Graf Tisza erlitt eine Niederlage; das 
Bündnis mit Bulgarien wurde gegen Serbien gelenkt und Sieben
bürgen lag mit offenen Grenzen einem russisch-rumänischen 
Angriff gegenüber. —

Die serbische Frage hing mit der tschechischen zusammen; 
seitdem die Slawen der Monarchie von den Tschechen in eine 
gemeinsame Front vereint wurden, haben nur die Serben der 
Aufforderung gefolgt. Die Tschechen standen in enger Beziehung 
auch mit der russischen Botschaft in Wien und mit dem serbi
schen Generalkonsulat in Budapest. Die Pariser Zeitung Le 
Temps berichtete am 7 Februar 1914 von der Reise einer 
tschechischen Delegation nach Galizien um die Ruthenen Ost
galiziens während des Máramarosszigeter Prozesses zu ermu
tigen (encourager dans la lutte).

Als nun die Unabhängigkeitspartei sich in April 1914 für 
eine Reise nach Petersburg interessierte, wollte man auch die 
Delegierten der ungarländischen Nationalitäten einladen ,,und 
zwar als Sachverständige über die ungarischen Verhältnisse, 
damit in Petersburg darüber unter russischem Präsidium bera
ten werden könnte“ (Pester Lloyd, 18 April 1914). Damit 
wollte Sasonow dasselbe Ziel, die Auflösung der Monarchie, 
mit friedlichen Mitteln zu erreichen.

Als der greise Herrscher des Habsburgreiches unerwartet 
und gegen alle Hoffnungen genas, ist in Mai 1914 eine gewiüer- 
schwangere Ruhe eingetreten, der nur der Besuch des Zaren 
im Rumänien ein Ende machte um nach der Gewinnung des 
russophilen Bratianu die Frage der Monarchie aufzurollen,

Graf Tisza war schon vor allen Seiten bedrängt, und Un-
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garn stand im Mittelpunkt eines europäischen Kampfes, dessen 
Aussichten sich Tag zu Tag verhängnisvoller gestalteten.

Die letzten Delegationen Oesterreich-Ungarns vor dem 
Kriege wurden am 30-sten Mai 1914 in Budapest vom 
Kronprinzen Franz Ferdinand eröffnet. Im Besitz der Sym
pathien der Kroaten und der Rumänen, deren Vereinba
rung mit der ungarischen Regierung er im letzten Moment ver
hindern konnte, hat er den gehaßten Leiter der ungarischen 
Regierung, den Grafen Tisza, in die Ecke gedrängt. Der Kaiser 
war krank und er konnte nicht mehr lang die Geschäfte füh
ren. Der König von Rumänien, der von der Vereinbarung zwi
schen der ungarischen Regierung und der ungarländischen Ru
mänen den Abbau der russischen Propaganda hoffte, wendete 
sich an den deutschen Kaiser und Graf Tisza war für 23 
März nach Wien bestellt, wo Wilhelm II ihn über die rum ä
nische Frage befragte. Mit Erstaunen hörte Kaiser Wilhelm, 
daß Graf Tisza, den man als einen Feind der Rumänen vor
stellte, ,,in allen Fragen Hand in Hand mit Rumänien zu gehen" 
bereit war.79 Er hat den Kaiser gewarnt, daß ,,die politische 
Aktion der Ententemächte sich derzeit in erster Linie dem Bal
kan zuwendete, der mit der Zeit als Sturmbock gegen Oester
reich-Ungarn für den Fall eines großen europäischen Krieges 
verwendet werden solle. Die Monarchie solle im Ernstfall durch 
den Vorstoß aus Südosten völlig beschäftigt und auf diese 
Weise verhindert werden, Deutschland gegen Rußland beizu
stehen, um es dem doppelseitigen Angriff allein zu überlas
sen." Damit hat er Deutschland aufgerufen seine östliche G ren
zen zu verteidigen. Er ist später in den Krieg eingetreten, 
nachdem er von Deutschland bezüglich einer Verteidigung 
Rußland gegenüber eine definitive Versprechung erhielt. Ungarn 
hatte nur eine Interesse, die Verteidigung gegen den östlichen 
Angriff.

Kaiser Wilhelm ,,stand jetzt ganz unter dem Eindruck 
Tiszas";S0 aber als er am 12— 13 in Konopischt erschien, denun
zierte der Kronprinz den Grafen Tisza und Ungarn in einer 
Weise wie es nicht einmal Sasonow machte."81 Damit war unter 
den Verbündeten ein stiller Bürgerkrieg ausgebrochen und dem 
Feinde die Gelegenheit geboten durch diesen Riß vorzudringen.

Die russische Propaganda hat im Sinne des auf die Ver
antwortlichkeit der Mittelmächte arbeitenden Planes die Le
gende eines Paktes von Konopischt geschaffen um die Verant
wortlichkeit von Rußland auf Oesterreich-Ungarn zu wälzen. 
Der serbische Professor Stanojewitsch hat die vom Engländer

70 Die Große Politik. Bd. XXX. Berlin 1927, Pagg. 333—36.
80 Ibid. Pag. 338.
81 Ibid. Pagg. 364—69.

3*
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Henry Wickham Steed vorgetragene Legende aise Tatsache an
genommen, und hingefügt, daß die russische Regierung eine In
formation erhielt, laut welcher in Konopischt der Angriff auf 
Serbien beschlossen war.82 Damit wurde die russische Initia
tive sehr geschickt verhüllt und der Zusammenhang zwischen 
der Vereinbarung Sasonows mit Bratianu, der dem serbischen 
Generalstab gegebenen russischen Information, dem Wunsch des 
russischen Gesandten Hartwig und des russischen M ilitäratta- 
chés Artamanow auf Urlaub zu fahren, und dem Losgehen der 
in Serbien eingeübten bosnischen Terroristen gegen den Kron
prinzen Franz Ferdinand in Sarajewo, — das alles gehört der 
zukünftigen Forschung.

Nach Sasonow Ansicht war jetzt für Rumänien der Mo
ment gekommen seine langerwartete und gut verbreitete Ent
scheidung wissen zu lassen. Um König Karls Entschluß zu 
sichern, begab sich die Zarenfamilie im Juni 1914 nach Rumä
nien, Sasonow aber in Begleitung von Bratianu, Baron Schil
ling und Diamandy am 16 Juni nach Siebenbürgen. Dort, auf 
ungarischem Gebiete wurde die Vereinbarung gemacht, laut 
welcher Sasonow Siebenbürgen in Friedenszeit und ohne daß' 
es die Bevölkerung im mindesten geahnt hätte, für den Fall 
der rumänischen Regierung anbot, wenn sie ihre Verbündeten 
im Stich läßt und sich Rußland anschließt.83 Bratianu schien —

82 H. W. Steed in der Zeitschrift Nineteenth Century. Bd. LXXIX. 
London 1916. Pag. 253., and Through Thirty Years. Vol. I. London 1922. 
Pag. 396. Vgl. Professor Fay op. cit. Vol. II. New York 1928. Pagg. 32— 
43. Professor S. Stanojewitsch: Die Ermordung des Erzherzogs Franz 
Ferdinand. Frankfurt 1923. Pagg. 54—55. Vgl. Professor E. B. Schmitt 
op. cit. Bd. I. New York 1930. Pagg. 236—40).

83 Graf Ottokar Czernin schrieb darüber in seinen in 1919 veröffent
lichten Erinnerungen: „Als der Zar in Konstanza war, unternahm (Saso
now) gemeinsam mit Bratianu eine Spazierfahrt nach Siebenbürgen. Ich er
fuhr von dieser erst nach erfolgter Tat." (Im Weltkriege. Berlin 1919. Pag. 
146). Dies steht im schroffen Gegensatz zu seinem Berichte vom 17 Juni 
1914, in welchem er dem Grafen Berchtold mitteilte wie folgt: „Herr Bra- 
tiano hatte meine Erlaubnis zur Fahrt nach Siebenbürgen eingeholt, die 
ich schwer zu verweigern im Stande war. Fahrt gestern zirka fünf Uhr 
schon über die Grenze in Begleitung des ungarischen Polizeihauptmannes 
Burg stattgefunden. Bericht folgt," (Bittner-Uebersberger op. cit. Bd. VIII. 
Wien 1930. Pagg. 150—51). Diamandy erklärte, daß der Ausflug nach 
Siebenbürgen „avec l'autorisation du gouvernement austro-hongroise" ge
macht wurde (C. J. Diamandy: La grande guerre vue du versant oriental. 
Revue des deux mondes. Bd. XLIII. Paris 1928. Pag. 133). Graf Tisza hat 
den Grafen Berchtold über die Reise schon am 14 Juni gefragt (Bittner- 
Uebersberger op. cit. Bd. VIII. Wien 1930. Pag. 146); Berchtold telegra
phierte am folgenden Tage nach Bukarest (Ibid. Pag. 147). Der Bericht des 
Grafen Ottokar Czernins war vom 17-ten datiert (Ibid. Pag. 152) und 
Tisza noch an denselben Tage benachrichtigt worden (Ibid. Pagg. 153— 
154). Tschirschky berichtete seiner Regierung am 19 Juni (Die Große Poli
tik. Bd. XXXIX. Berlin 1927. Pag. 520). Sasonow in seinen Memoiren über 
den Ausflug (Les années fatales. Paris 1927. Pagg. 122—23). Die bezüg-
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nach russischen Quellen — alles versprochen zu haben und 
Sasonow nahm den Rückweg in der Ueberzeugung, daß es ihm 
gelang die Brücke zwischen Rußland und Serbien auszubauen. 
Blondel und Poklewski erklärten: „VAutriche ne compte plus“ 
und kurz nach der Rückkehr Sasonows, am 28 Juni fiel Erz
herzog Franz Ferdinand als Opfer des Angriffsplanes, den Is- 
wolsky, Hartwig und Sasonow seit der Aufrollung der südöst
lichen Frage in 1911 so sorgfältig verbreitet hatten.

Damit endete der Kampf zwischen dem Zentralistischen 
Großösterreich des Erzherzogs Franz Ferdinand und den rus
sischen politischen Bestrebungen Südost-Europa unter russischer 
Vorherrschaft zu bringen, mit dem Verschwinden des Vertei
digers der einheitlichen Monarchie unter Habsburgs Führung. 
Bald kam die Reihe an den ungarischen Staat, der Oesterreich 
gegen den russischen Angriff verteidigte. Dessen Führer, Graf 
Stephan Tisza erlitt auf dieselbe Weise den Tod und dadurch 
ist auch der Staat der Magyaren vernichtet worden.

X. Krieg mit Rußland. — Es findet sich niemand, der 
daran zweifeln würde, daß im Sarajevoer A ttentat der Keim 
des Krieges verborgen war.

Auch es ist allgemein bekannt, daß Stefan Graf Tisza, der 
an der Spitze der ungarischen Regierung stand, der einzige 
Staatsmann in Europa war, der, im Bewußtsein seiner Verant
wortung, von Anfang an gegen den Krieg Stellung nahm. Seine 
Denkschriften und Briefe hatten dieses der ganzen W elt kund
getan, und die ungarische Friedensdelegation hat das diesbe
zügliche M aterial auf Grund des im Jahre 1919 veröffentlichten 
Rotbuches der Friedenskonferenz unterbreitet.

Die Frage wurde dadurch kompliziert, was auch die feind
liche Propaganda im größten Maße ausgenützt hat, daß Graf 
Tisza seinen Standpunkt Mitte Juli aufgegeben und sich für 
den Krieg ausgesprochen hat. Seinen Entschluß gab er dem 
deutschen Botschafter in Wien brieflich bekannt, indem er den
selben verständigte, das er auf Wunsch der deutschen Reichs
regierung seinen Standpunkt geändert habe.84

liehen Dokumente wurden vom Grafen Tisza am 4 Juli dem gemeinsamen 
Minister des Aeußern zurückgestellt (mit der lakonischen Bemerkung: 
„láttam“ — „gesehen". Archiv des ungarischen Ministerpräsidiums in Bu
dapest). Über die während des Ausfluges gemachten russisch-rumänischen 
Vereinbarung vgl. das Tagebuch des Barons Schilling (Pag. 26. Der Be
ginn des Krieges. Berlin 1923) und die Erklärung Sasonows vom 28 Juli 
1914: Wenn Rumänien sich gegen Rußland wendet: „würde Rumänien als 
beispielloser Betrüger entlarvt sein." (A. von Wegerer: Das russische 
Orangebuch von 1914. Berlin 1925. Pag. 70).

84 Ohne irgendeinem Bezug auf die Quellen hat den Grafen Tisza die 
in  der Aufteilung Ungarns interessierte tschechische (Benesch) und rumä
nische Propaganda (Take Jonescu) schon während des Krieges, die Ser-
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Aber wenn man die Frage einer eingehenden Prüfung un
terzieht, gewinnt man die Ueberzeugung, daß es sich eigentlich 
um zwei verschiedene Kriege handelte: um Serbiens Bestrafung 
und um jenen Entschluß der russischen Regierung, diese Bestra
fung mit einer bewaffneten Intervention zu verhindern.

Der Chef des österreich-ungarischen Generalstabes, Gene
ral Conrad wußte sich zu erinnern, daß Tisza sich schon in Ok
tober 1913 einem gegen Serbien gerichteten militärischen Plan 
widersetzte. Deshalb suchte Conrad noch vor Ankunft Tiszas
— dieser hat die Nachricht vom Tode des Kronprinzen auf sei
nem Gut in Geszt, in der Nähe von Nagyvárad, bekommen und 
fuhr über Budapest, wo er am Abend von 29-ten Juni noch eine 
Rede hielt, nach Wien, wo er am Morgen vom 30-ten ankam,
— den gemeinsamen Minister des Aeußern, den Grafen Berch- 
told und für seinen Plan zu gewinnen.85 Graf Berchtold, der in 
März 1914 ,,noch immer auf dem Balkan eigentlich ohne Pro
gramm und Rußland gegenüber überwiegend nerwös“ war,86 
hat sich jetzt mit Conrad vereinbart und war sehr überrascht, 
als er am 30-ten von dem nach Wien angekommenen Grafen 
Tisza eine W arnung erhielt. Er hat Conrad sofort benachrich
tigt, daß „Tisza gegen den Krieg mit Serbien sei und besorge, 
daß Rußland gegen uns losschlagen und Deutschland in Sti
che lassen würde.87

Die ersten W orte des Grafen Tisza, die vom Grafen Berch
told gewiß treu wiedergegeben wurden, füllen die ganze Lücke 
der in die Mode gekommenen Tisza-Frage, aus indem sie eine 
diametrale Abweichung von dem Conrad-Berchtildschen Stand
punkte zeigen. Diese haben nur auf einen eventuellen Feldzug 
gegen Serbien gedacht — worüber nicht einmal der französi
sche M inisterpräsident Viviani sich wunderte,88 — Tisza war der 
einzige, der die Hand Iswolskys, Hartwigs und Sasonows er
kannte und wegen des vom französisch-russischen Verbündniß 
beeinflußten deutschen Kriegsplanes eine Isolierung der M onar
chie im Falle des russischen Angriffes fürchtete. Daß er das 
nicht ohne Grund tat, wurde dadurch klargemacht, daß Gene
ral Conrad schon in August 1914 den serbischen Kriegsschau
platz räumen mußte um nicht von den Russen eine Niederlage

ben erst fünfzehn Jahre später (Jowanowitsch) für den Weltkrieg verant
wortlich gemacht. Dieser Beschuldigung schlossen sich an: die Franzosen 
Chélard, Chopin, Denis und Eisenmann, sowie die Engländer Seton-Wat- 
son und Steed. Später folgte der Italiäner Graf Sforza.

85 General Conrad op. cit. Vol. IV. Wien 1923. Pag. 34.
86 Die Große Politik. Bd. XXXIX. Berlin 1927. Pag. 337.
87 General Conrad op. cit. Bd. IV. Wien 1923. Pag. 34.
88 Erklärung gemacht am 5-ten Juli 1922: ,on aurait pu penser que, le 

lendemain, dans un moment d'excitation, l'Autriche addressât à la Serbie 
un ultimatum, même brutal.“
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zu erleiden, welcher die ganze Monarchie zu Opfer fallen solle. 
So entstand der Brief, den Graf Tisza am 1-ten Juli im Kabi
nettsbureau für den Kaiser und König übergab und in welchem 
er im Namen der ungarischen Regierung gegen den Conrad- 
Berchtoldschen Plan entschieden Stellung nahm.89

Der gemeinsame Minister des Aeußern hat sich dem Stand
punkte des Chefs des Generalstabes und nicht dem des ungari
schen M inisterpräsidenten angeschlossen. Noch am demselben 
Tage (1 Juli 1914) verständigte er den General von seinem Ent
schlüsse Conrads Plan durch den deutschen Kaiser durchfüh
ren zu wollen." Er verlangte dazu einen militärischen Be
richt,91 und nach einer Zusammenkunft mit dem deutschen Bot
schafter wurde der Brief Franz Josephs an Kaiser Wilhelm II 
fertiggestellt.92 Diesem wurde die Denkschrift vom 28 Juni 1914 
boigegeben, in der die Wiener Regierung gegen die großserbi
sche Bestrebungen das Bündnis mit Bulgarien empfahl.93 Wir 
wissen, daß diese Denkschrift eigentlich vom Grafen Tisza aus
ging, der ein Bündnis mit Bulgarien empfahl, aber er hat das 
Bündnis mit Bulgarien als eine A rt Rückversicherung gegen Ru
mänien empfohlen und im Sinne aufgefaßt, daß Rumänien und 
Bulgarien zusammen im Bündnissysteme der Mittelmächte Platz 
nehmen sollen. Dieser Vorschlag wurde im Conrad-Berchtold- 
schen Projekt in eine gegen Serbien gerichtete Kombination um- 
gestaltet, in der Absicht, gegen Serbien an der Spitze eines 
österreich-ungarisch-bulgarischen Bündnisses aufzutreten und 
die serbische Frage mit ihren allen Konsequenzen zu lösen, wo
gegen Graf Tisza schon am 1 Juli Stellung nahm. Folglich war 
er dafür nicht verantwortlich, daß aus seinem Vorschlag eine 
W'affe geschmiedet wurde, die man nicht gegen eine feindli
che Invasion richten, sondern mit dem man eine militärische 
Operation beginnen wollte. Darin lag eine Kluft zwischen den 
Auffassungen des Generalen Conrad und des Grafen Tisza, die 
umsomehr vergrößert wurde, weil General Conrad die rum ä
nische Grenze offen ließ und die ungarische Regierung für die 
Sicherheit des ungarischen Staates gegen eine russisch-rumä
nische Invasion, bezüglich welche Sasonow und Bratianu schon 
vereinbart haben, keine Garantie erhielt.

Der Spezialdelegierte Graf Hoyos hat seine Reise nach 
Berlin schon am 4-ten Ju li angetreten und ist am 5-ten dort an
gekommen, aber die Bemerkungen des ungarischen Minister-

89 Bittner-Uebersberger op. cit. Bd. VIII. Wien 1930. Pagg. 248—49.
90 Ibid. Pagg. 246—47.
91 Erhalten am 2-ten Juli 1914. Bittner-Uebersberger op. cit. Bd. VIII. 

Wien 1930. Pagg. 268—70.
92 Ibid. Pag. 250.
93 Veröffentlicht im zweiten österreich-ungarischen Rotbuch von 1919 

und bei Bittner-Uebersberger op. cit. Bd. VIII. Wien 1930.
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Präsidenten auf die ihm vermittelte Fassung des Kaiserbriefes 
langten nur am 5-ten Juli, Vormittag 11.50 Uhr nach Wien an, 
als Graf Hoyos den Brief in seiner endgültigen Fassung schon 
in Berlin dem Botschafter Szögyény-Marich übergab. Die Be
merkungen des Grafen Tisza wollten in der Fassung des Brie
fes eine wesentliche Abänderung herbeigeführen,94 85 aber Kaiser 
Wilhelm hat nicht die modifizierte,95 sondern die Berchtoldsche 
Textierung bekommen und approbiert — „kurz um 1 Uhr“,99 
also anderthalb Stunde später als Tiszas Telegramm in Wien 
anlangte.

Am 3-ten Juli verlangte Tisza von Berchtold, daß in der 
serbischen Angelegenheit ein gemeinsamer M inisterrat gehal
ten werden solle,97 diesen hat aber der auf die Berliner Ent
scheidung wartende gemeinsame Minister des Aeußern erst für 
den 7-ten zusammengerufen.

Am 4-ten Juli hat Graf Tisza den Bericht des Grafen 
Berchtold betreffend den siebenbürgischen Ausflug des russi
schen Außenministers und Bratianu erledigt, aus welchem er 
auf einen Zusammenhang zwischen Rußland. Rumänien und 
Serbien, zwischen Petersburg, Constanza, Belgrad und Sara
jevo folgen konnte. Darum wollte er mit Serbien keinen Krieg 
um nicht den aufziehenden russischen Angriff herauszufordern, 
und schrieb dem gemeinsamen Kriegsminister Krobatin; „es

94 Kaiser Franz Josephs Brief an Kaiser W ilhelm  II,

Graf Berchtolds Fassung und ex
pedierte Reinschrift:

„Dieses wird aber nur dann 
möglich sein, wenn Serbien, wel
ches gegenwärtig den Angelpunkt 
der panslawistischen Politik bildet, 
als politischer Machtfaktor am Bal
kan ausgeschaltet wird. — Auch Du 
wirst nach dem jüngsten furchtbaren 
Geschehnisse in Bosnien die Über
zeugung haben, daß an eine Ver
söhnung des Gegensatzes, welcher 
Serbien von uns trennt, nicht mehr 
zu denken ist, und daß die erhal
tende Friedenspolitik aller europäi
schen Monarchen bedroht sein wird, 
solange dieser Herd von verbreche
rischer Agitation von Belgrad unge
straft vorlebt."

Von Grafen Tisza modifizierter, 
aber nicht expedierter Text:

„Dieses wird aber nur dann 
möglich sein, wenn Serbien, welches 
gegenwärtig den Angelpunkt der 
panslawistischen Politik bildet, ge
nötigt wird, seine aggressive Tätig
keit aufzugeben. — Auch Du wirst 
nach dem jüngsten furchtbaren Ge
schehnisse in Bosnien die Überzeu
gung haben, daß die erhaltende 
Friedenspolitik aller europäischen 
Monarchen bedroht sein wird, so
lange dieser Herd von verbrecheri
scher Agitation von Belgrad fort
lebt."

85 Wie es R. W. Seton-Watson meint (Sarajevo. London. 1926. Pag. 
174): „what William II received was Berchtold‘s document as amended by 
Tisza."

96 K. Jagow: Der Potsdamer Kronrat. Süddeutsche Monatshefte. Mün
chen, August 1928. Pag. 781).

97 B. E. Schmitt op. cit. Bd. II. New York 1930, Pag. 271.
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wäre ein arger Fehler, das Versäumte durch übereilte Anwen
dung zum Teil weit über das Ziel schießenden Kraftmittel 
nachholen zu wollen, welche das Uebel vergrößern, das In- 
und Ausland beunruhigen und den Prestige der Monarchie Ab
bruch tun würden.“98 99 Damit verriet Graf Tisza, daß er in die 
Berliner Expedition nicht eingeweiht war.

Von der Entscheidung in Berlin — am 5-ten Juli — erhielt 
Graf Berchtold ein Telegramm des Berliner Botschafters am 
6-ten," und darauf verständigte er noch am 6-ten ungarischen 
M inisterpräsident in Budapest wie folgt: „Streng geheim. Kai
ser Wilhelm ließ unserem Allergnädigsten Herrn melden, daß 
wir bei einer eventuellen Aktion auf die volle Unterstützung 
Deutschlands rechnen können. Nach Kaiser Wilhelm Ansicht 
sollen wir mit einer Aktion gegen Serbien nicht mehr zuwarten. 
W ir sollen den jetzigen günstigen Moment nicht unbenützt las
sen. Rußland sei heute nicht kriegsbereit und Deutschland stehe 
in voller Bundestreue an unserer Seite.“100 in diesem Tele
gramme wurde für den Grafen Tisza als Richtschnur aufge
stellt: a) die Entscheidung der zwei Kaiser, b) die Beruhigung 
wegen des russischen Angriffes. Für Tisza, der in einem p a r
lamentarischen Staate lebte, bildete die erste keine Richtschnur 
und er benützte die erste Gelegenheit um sich gegen diese zu 
verwahren, was man weder in Wien, noch in Berlin verstand; 
die Beruhigung war für ihn viel wichtiger, was man auch in 
Wien wußte, denn an demselben Tage schrieb Graf Berchtold 
dem Generalen Conrad: „Tisza ist gegen den Krieg, er hat 
Angst vor einem rumänischen Einmarsch in Siebenbürgen.“ — 
General Conrad, der gegen Serbien zum Kriege rat, aber Ruß
land außer Acht ließ, nahm eine ungeheuere Verantwortung auf 
sich, indem er zum Briefe des Außenministers bemerkte: 
„Graf Tisza's stete Sorge für Siebenbürgen veranlaßte mich, die 
geographischen Verhältnisse dieses Gebietes darzulegen. Die 
vom Grafen Tisza verlangte Aufklärung über die Chancen, im 
Falle eines Krieges gegen Rußland, Rumänien, Serbien und 
Montenegro gab ich dahin, daß die Chancen für uns nicht güns
tig wären. Tisza sei überzeugt, 4 daß Rumänien gegen uns Vor
gehen würde.“101 Daraus folgt, daß Graf Tisza die Lage vom 
Anfang an klar erkannte. Wenn General Conrad seinen Plan 
doch durchsetzte, so hat er einen Fehler gemacht.

98 Bittner-Uebersberger op. cit. Bd. VIII. Wien 1930. Pag. 304.
99 Ibid. Pag. 320.
100 Ibid. Pag. 329.
101 General Conrad op. cit. Bd. IV. Wien 1923. Pagg. 55—56. Aus den 

Dokumenten kommt es klar hervor daß die Beruhigung Tiszas wegen des 
russischen Angriffes sich auf den folgenden Teil seiner Denkschrift be
zog: „Rußland gegen uns losschlagen und Deutschland im Stiche lassen 
würde."
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Graf Berchtold hat nicht nur den Generalen Conrad, son
dern auch den nach Belgrad zurückkehrenden Gesandten Baron 
Giesl zum Grafen Tisza gesendet. Dieser schreibt in seinen 
Memoiren zum 7-ten Juli wie folgt: ,,Graf Berchtold hatte mich 
beauftragt, dem ungarischen Ministerpräsidenten, der mit dem 
Resultate der bisherigen Besprechungen nicht einverstanden 
war, umzustimmen, Graf Tisza erklärte mir in seiner konzisen 
Ausdruckweise, er billige einzelne unserer Forderungen nicht. 
Es müsse alles vermieden werden, was die Souveränitätsrechte 
Serbiens verletzen und vielleicht in weiterer Folge zum Kriege 
führen könne. Wenn man aber diesen wolle, dann müsse sicli 
der Kaiser (Tisza sagte König) einen anderen Minister suchen.“ 
— ..Seine Stimme hatte dabei einen verärgerten Klang . . . Diese 
Haltung Tiszas festzulegen, bin ich seinem Andenken schul
dig.“102 Daß man daraus nicht auf den Krieg, sondern auf den 
Frieden folgern könnte, das hat Baron Giesl nach seiner Rück
kehr selbst dem russischen Gesandten Hartwig gesagt.

in dieser Stimmung reiste Graf Tisza nach Wien um im 
gemeinsamen M inisterrat am 7-ten Juli teilzunehmen. Obwohl 
Graf Berchtold überzeugt war, daß die Sache mit den zwei 
Kaiserbriefen endgültig entschieden wurde, hat der ungarische 
M inisterpräsident seinen Standpunkt sowohl im gemeinsamen 
M inisterrate.103 wie in seiner am 8-ten im Kabinettsbureau ge
lassenen zweiten Denkschrift104 und am 9-ten in dem in Buda
pest gehaltenen ungarischen M inisterrate aufrechterhalten. 
Wenn seine Denkschrift ad acta gelegt wurde, das fällt nicht 
auf seine Schuld.

Wie es die Dokumente beweisen, wollte Tisza erst Forde
rungen an Serbien stellen, während Berchtold „meinte, er würde 
seinem Kaiser, falls sich dieser der Ansicht (d, h. des Grafen 
Tisza — Bemerkung des Verfassers) anschließen sollte, daß 
zunächst Forderungen an Serbien zu stellen seien, jedenfalls 
raten, die Forderungen so einzurichten, daß deren Annahme 
ausgeschlossen erscheint.“105 W ieder klagte der Außenminister 
wegen Tiszas Haltung, aber als eine Wiener Zeitung über den 
ungarischen M inisterrat vom 9-ten Juli etwas unrichtiges 
schrieb, hat Tisza den Außenminister gewarnt: „Ich garantiere,

102 Baron W. Giesl: Zwanzig Jahre im nahen Orient. Berlin 1927. Pag,
256.

103 Bittner-Uehersberger op. cit. Bd. VIII. Wien 1930. Pagg. 343—51.
104 Ibid. Pagg. 371—74. Beiliegend: Beilage. Kräfteverhältnisse in einem 

Kriege gegen Rußland, Serbien, Rumänien nach Angabe des Chefs des 
Generalstabes. Ibid. 374—75. Bemerkung Franz Josephs: ,,Ad acta. Franz 
Joseph.“

105 Wien, 8 Juli 1914. Bericht des deutschen Botschafters in Wien, von 
Tschirschky. Deutsche Dokumente zum Kriegsausbruch. Bd. I. Charlotten
burg 1919. Pagg. 35—36.
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daß von Seiten der ungarischen Minister nichts in die Presse 
kommt und beschränke mich konsequent auf die Erklärung, daß 
Alles, was die Blätter schreiben, jeder positiven Information 
entbehrende, der W ahrheit nicht ensprechende Kombinationen 
sind.“106 Damit ist auch der die Haltung der Zeitung Pester 
Lloyd ausfärbende Bericht des britischen Generalkonsuls, aus 
welchem die feindliche Propaganda sich die kriegerische H and
lung Ungarns zu beweisen bemühte, erledigt.107

Auf der anderen Seite können wir einen großen Unterschied 
zwischen den Vorgehen Tiszas und Sasonows feststellen.

Beinahe am Tage des Sarajevoer A.ttentats erschien ein 
Interview in der russischen Zeitung Birschewija Wjedomosti, in 
welchem Graf Tisza sich als einen „überzeugter Anhänger guter 
Beziehungen zwischen Oesterreich-Ungarn und Rußland“ be
kundete.108 Am 13-ten Juli berichtete der deutsche Botschafter 
in Petersburg, Graf Pourtalès über „den unversöhnlichen Haß 
des Ministers (Sasonow — Bemerkung des Verfassers) gegen 
Oesterreich-Ungarn, ein Haß der überhaupt hier mehr und mehr 
jedes klare und ruhige Urteil trübt.“ Sasonow bemerkte dazu: 
„Haß entspricht nicht meinem Charakter, ich hege auch daher 
keinen Haß gegen Oesterreich, aber Verachtung.“109

Im ungarischen Parlamente hat Graf Tisza die antiserbi
schen Demonstrationen von Sarajewo scharf verurteilt, und am 
17-ten Juli erschien in Budapest, unter der Leitung des Vize
präsidenten des bosnischen Landtages, eine Delegation der bos
nischen Serben, um den Dank des serbischen Volkes dem unga
rischen M inisterpräsidenten zu übergeben.109 Ein ähnlicher Dank 
war ihm von Seite der kroatisch-serbischen Koalition im unga
rischen Parlamente übergeben.

106 Bittner-\J eher sberger op. cit. Bd. VIII. Wien 1930. Pag. 406.
107 Veröffentlicht in Britisch Documents on the Origins of the War, 

angeführt von J. Jowanowitsch in der Belgrader Zeitung Politika, 30 Au
gust 1930.

108 Pester Lloyd, 1 July 1914.
109 Der Redner sprach: „Im Namen der serbischen nationalen Partei 

erlauben wir uns Ew. Excellenz für die im ungarischen Parlamente über 
die Lage und über die einzuhaltenden politischen Richtlinien Bosniens und 
der Herzegowina abgegebenen Erklärungen unseren innigsten und tiefem
pfundenen Dank auszusprechen Infolge des abscheulichen Attentats und 
infolge der darauffolgenden Devastierungen des Vermögens unschuldiger 
serbischer Bürger, serbischer Schulen und Kirchen, hat sich eine düstere 
Stimmung des serbischen Volkes in Bosnien und der Herzegowina bemäch
tigt. Dir Rede Eurerer Excellenz hat wie ein Lichtstrahl gewirkt. Aus der 
Rede Eurerer Exzellenz haben wir Worte verurteilsloser staatsmännischer 
Klugheit, Worte edler Gerechtigkeit vernommen, welche auch in der ärms
ten serbischen Hütte in Bosnien und in der Herzegowina einen freudigen 
Wiederhall gefunden haben. Diese Worte wird das serbische Volk in Bos
nien und in der Herzegowina mit tiefstem Dank in Erinnerung behalten."
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Am 2-ten Juli erschien in der Pariser Zeitung Le Temps 
eine Erklärung des nach Amerika reisenden Führers der unga
rischen Unabhängigkeitspartei, Grafen Michael Károlyi, gezeich
net von André Tardieu, in welcher der Graf angeblich erklärte; 
„dans la politique extérieure, nous sommes les plus redoutables 
semeurs de la discorde aux Balkans“. Graf Tisza wies diese 
Beschuldigung in demselben Blatte zurück (14 Juli 1914), aber 
man könnte nicht mehr feststellen, inwieweit man die Erklärung 
dem Grafen Károlyi und Tardieu zuzuschreiben solle. Umso 
weniger, weil Tardieu am 3-ten Juli im Journal des Balkans 
Rumänien aufforderte den Weisungen der französischen und 
russischen Gesandten von Bukarest zu folgen,110 Die Bukares- 
ter Zeitung Seara bemerkte dazu, daß „die Debreczener Bombe 
über Rumänien, die Sarajevoer über Serbien von russischer 
Hand geschickt wurde. Gestern richtete sich der Anschlag ge
gen das Leben des Hajdüdoroger Bischofs, heute ist der Thron
folger das Opfer,“ (8 Juli 1914),

Nachdem Graf Tisza überzeugt war, daß der russische An
griff nicht mehr abzuwenden sei und daß dagegen Deutschland 
eine Deckung bot, hat er den Vorschlag betreffend eine Bestra
fung Serbiens angenommen, weil die serbische Regierung sich 
in volles Schweigen verhüllte und wegen des Attentats keine 
Untersuchung machte, Graf Tisza wußte nicht, wie Deutschland 
diese Deckung bieten könne ohne den deutschen Kriegsplan zu 
verändern, aber das war nicht seine Sache, Als im Herbst die 
Russen die Karpathen überschritten, hat er sich persönlich 
nach dem deutschen Hauptquartier begeben und die Erfüllung 
des im Juli gemachten Versprechens selbst eingeholt.

Die „Bekehrung“ des Grafen Tisza am 14 Juli bestand aus

110 Über die Zusammenarbeit des französischen Publizisten André 
Tardieu mit der russischen Botschaft in Paris vgl. Wien, 11 November 
1912. Bericht des deutschen Botschafters (M. Boghitschewitsch op. cit. Bd. 
II. Berlin 1929. Pag. 302)., Paris, 8 Dezember 1912. Bericht des russischen
Botschafter, und 13 Dezember 1912. Bericht von Raffalowitsch an den
russischen Ministerpräsidenten (Oberst Converset: Les trois ans de diplo
matie secrète qui nous amenèrent à la guerre de 1914. Paris 1924. Pagg. 
121—2 2 ). Über den Bukarester Vortrag Tardieus unter dem Titel ,,L'essor 
de la Roumanie et la politique européenne", am 6 März 1914 vgl. den Be
richt des deutschen Gesandten in Bukarest, von Waldthausen, vom 12
März 1914 (Die Große Politik. Bd. XXXIX. Berlin 1927. Pag. 483) und die 
Aufzeichnung des rumänischen Staatsmannes Alexander Marghiloman (op. 
cit. Bd. I. Bukarest 1927. Pagg. 213—14). — Am 1 April bemerkte der
Le Temps: ,,le souci de l'équilibre mettait la Roumanie du côté serbo- 
grec. On le prévoyait à Saint Pétersbourg, on le prépara. Les faits ont 
donné sans contestation raison à la politique suivie par MM Sazonow et 
Delcassé." Am 12 Juni fügte dieselbe Zeitung bezüglich des Besuches der 
Zarenfamilie zu „les possibilités qui s’ouvrent à la Roumanie dans la voie 
où ces solennités l’engagent.” — Der französische Gesandte von Bukarest 
edhielt hohe serbische und russische Dekorationen, die letztere ist ihm vom 
Zaren überreicht worden.



545

seiner Kapitulierung vor der Unabwehrbarkeit des russischen, 
und wie er überzeugt war, des russisch-rumänisch-serbischen 
Angriffes und der Annahme der dafür angeboteneci, von Berch- 
told ermittelten deutschen Garantie. Parum  schrieb er am 5-ten 
November 1914 dem deutschen Botschafter von Tschirschky: 
„wir sind vor Einleitung unserer serbischen Aktion mit Deutsch
land zu Rate gegangen und auf die dn ekte Ermunterung und 
auf die Erklärung der deutschen Regierung, daß dieselbe die 
jetzige Situation für die immer drohender werdende Abrech
nung günstig erachte, die Demarche in Belgrad vollzogen 
haben.“111 Das war eine Allusion auf den Kaiserbrief, den Graf 
Berchtold in Berlin übergeben ließ und auf den darauf gege
benen Antwort in welchem Kaiser Wilhelm den casus foederis 
für den Fall eines russischen Angriffes versprochen hat. Tisza 
war überzeugt, daß einer eventuellen Demarche in Belgrad der 
schon im Zuge stehenden russische Angriff folgen werde, so 
war er zum Conrad-Berchtoldschen Vorschlag betreffend das 
in Belgrad überzugebenden Ultimatums nur unter der Bedin
gung beigetreten, als ar gegen den russischen Angriff die ver
tragsmäßige Garantie der deutschen Regierung erhielt. Um 
diesen Angriff auf friedlichen Wege zu vereiteln blieb noch 
immer sein einziger Wunsch und es muß hingefügt werden, daß 
Graf Tisza nach dieser „Bekehrung“,112 wie es die feindliche 
Propaganda nennt, derselbe geblieben ist.

Seine Besorgnis für Siebenbürgen hat nicht nachgelassen, 
was ein Zeichen seiner Angst von einem russisch-rumänischen 
Angriffe war,111 und an demselben Tage, am 15-ten Juli, als Ge
neral Conrad einen diesbezüglichen Bericht von Budapest e r
hielt, erklärte Graf Tisza im ungarischen Parlam ent: „die Re
gierung ist nicht der Ansicht, daß (es) zu einer kriegerischen 
Verwicklung führen müsse“, „was auch in den britischen Be
richten von Budapest und Wien in dieser Weise aufgefaßt 
wurde.114 Er wollte jede Veranlassung zu kriegerischen Ver-

111 Graf Tisza's Briefe. Ungarische Ausgabe. Bd. I. Budapest 1922. 
Pag. 267, Deutsche Ausgabe. Bd. I. Berlin 1928. Pag. 104.

112 Professor Fay op. cit. Bd. II. New York 1929. Pagg. 239—43. B. E. 
Schmitt op cit. Bd. I. New York 1930. 352—57.

113 Conrad op. cit. Vol. IV. Wien 1923. Pag. 80.
114 Gooch-Temperley op. cit. Vol. XI. London 1926. Pag. 65., Bericht 

des britischen Generalkonsuls von Budapest vom 16 Juli 1914. — Bericht 
des britischen Botschafters von Wien vom 16 Juli 1914. Ibid. Pagg. 51— 
52. — Bericht des britischen Generalkonsuls von Budapest vom 17 Juli 
1914. Ibid. Pagg. 67—68. Der Botschafter berichtete am 16 Juli: „I am 
assured on good authority that Count Tisza is exerting his influence to 
moderate the tone of the newspapers." — Vgl. den Bericht des öster
reich-ungarischen Botschafters von Paris vom 18 Juli 1914: „Die Reden, 
mit denen Ministerpräsident Graf Tisza die im ungarischen Abgeordneten
hause eingebrachten Interpellationen über das Attentat von Sarajevo und 
unsere Beziehungen zu Serbien beantwortete, haben hier entschieden einen
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Wicklungen vermeiden und schrieb am 17-ten Juli dem Außen
minister: ,,Streng geheim,“ Pester Lloyd „erhält wiederholt die 
Sachlage tendenziös entstellende, alarmierende Nachrichten 
aus dem Generalstab naheliegender Quelle, Ich habe Publika
tion vereitelt, bitte aber um gründliche Abhilfe, Tisza.“* 115 116 117 Er 
hatte den Eindruck, daß der unter der Führung des Generalen 
Conrad stehende Generalstab den Anschluß des ungarischen 
M inisterpräsidenten zu einem Vorgehen gegen Serbien in dem 
Sinne auffaßt, daß man nun gegen Serbien freie Hand bekom
men hat. Darum nahm er im gemeinsamen Ministerrate vom 
19-ten Juli gegen die Unterwerfung Serbiens entschieden Stel
lung und willigte in das Ultimatum nur unter der Bedingung 
ein, daß die Mächte versichert werden, daß die Monarchie 
keinen Teil des Königreiches Serbien annektieren werde.110 
Damit hat er gegenüber allen Ministern — darunter war er der 
einzige Ungar, — die nach seiner „Bekehrung“ den Weg als 
freigemacht erachteten, die Unantastbarkeit des serbischen 
Staatsgebietes durchgeführt und Graf Berchtold mußte sich ver
binden den bezüglichen Beschluß den ausländischen Regierungen 
mitzuteilen. Wenn dieser Beschluß gleichzeitig mit dem Ulti
matum den Mächten nicht mitgeteilt wurde, so kann es nicht 
auf die Schuld des Grafen Tisza geschrieben zu werden.

Daraus kann man feststellen, daß Graf Tisza nur in dem 
Sinne bekehrt wurde, daß er gegen einen russischen Angriff von 
der deutschen Garantie gedeckt zur Absendung eines Ultima
tums an die sich in Schweigen verhüllende serbische Regierung, 
geneigt war, nicht aber für der Krieg gewonnen wurde, was ein 
wesentlicher Unterschied ist. „Für meine Seele bedeutet jeder 
Krieg Elend, Qual, Verwüstung, das Vergießen unschuldigen 
Blutes, die Leiden unschuldiger Frauen und Kinder. Mich er
bittert es, daß ich teilhabe an der Leitung eines solchen großen 
Krieges“, — schrieb er am 26-ten August 1914 seiner Nichte.11"

Gewiß hat man in jener Zeit gedacht, daß im gemeinsa
men M inisterrat vom 11-ten Juli, den man oft auch Kronrat 
nennt, obwohl Graf Berchtold der Vorsitzende war, den Krieg 
beschlossen wurde. Schon am folgenden Tage erschien die 
Kronprincessin von Rumänien in Brassó, um den auf ungari
schem Gebiet sich erholenden rumänischen Gesandten von Ber
lin, Beldiman, um Nachrichten und Rat zu befragen.

Wie es bereits bekannt ist, wurde das Ultimatum am 21-ten 
Juli der deutschen Reichsregierung mitgeteilt, aber noch am

guten gemacht.“ Vgl. den Bericht des serbischen Gesandten von Wien 
vom 15 Juli im serbischen Blaubuch No. 23.

115 Bittner-U ebersberger op. cit. Bd. VIII. Wien 1930. Pagg. 511—15.
116 Ibid. Pag. 484.
117 Briefe des Grafen Tisza. Ungarische Ausgabe Bd, II. Budapest 1924. 

Pag. 145., Deutsche Ausgabe. Bd. I, Berlin 1928. Pag. 81,
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22-ten erklärte Graf Tisza im ungarischen Unterhause: „Heute 
ist die auswärtige Situation noch vollständig ungewiß. Sie kann 
ebenso mit friedlichen Mitteln gelöst werden, wie auch die 
andere Möglichkeit ernsterer Konflikte steht.“ Er hat aber 
schon auf diese andere Möglichkeit und auf deren Folge, den 
russischen Angriff und auf die Möglichkeit einer russischen 
Invasion gedacht, als er hinfügte: ,,In dem gegenwärtigen 
Augenblicke werde ich meine Platz nicht verlassen, wenn auch 
nur diejenigen, deren Vertrauen mich hier hält, mir dieses ihr 
Vertrauen nicht entziehen.“ Damit hat er den Fall seiner Ab
dankung anstatt von Wien vom ungarischen Parlam ent ab
hängig gemacht.

Noch am selben Tage — den 22-ten Juli — telegraphierte 
e r dem Grafen Berchtold, daß „unsere Forderungen schließen 
die Hoffnung auf Erhaltung des Friedens nicht aus“,118 und bat 
den Baron Giesl anzuweisen ihm direkt Bericht zu erstatten.119 
Am 24 Juli erklärte Graf Tisza noch einmal im ungarischen 
Parlamente, daß das Ultimatum die Erhaltung des Friedens 
nicht ausschließt und als ihm Baron Giesl am 25 Juli von Sem- 
liner Bahnhof meldete, daß er die diplomatischen Beziehungen 
mit Serbien abbrach, antwortetet Graf Tisza mit Enttäuschung 
und Vorwurf: „Mußte es denn sein?“ Ich antwortete kurz: 
„ J a .“120 Das bedeutete, daß es nicht nach der Weisung des 
ungarischen M inisterpräsidenten geschah und daß er auf die 
Leitung der äußeren Politik der Monarchie nicht so großen 
Einfluß ausübte, wie es von Seite der in der Aufteilung des 
ungarischen Staates interessierten Prapaganda hingestellt wurde 
um die Aufteilung rechtfertigen zu können.

In derselben Zeit hat Sasonow bemerkt, daß „die eigentli
chen Leiter der gefährlichen Politik, die Oesterreich-Ungarn 
treibe, seien besonders zwei Männer, deren zunehmender Ein
fluß im höchsten Maße bedenklich erscheine, Graf Forgách und 
Graf Tisza, der „ein halber N arr“ sei“ ;121 was man so berichti
gen muß, daß Graf Forgách seine Weisungen nicht vom ungari
schen M inisterpräsidenten erhielt und sein Name nicht ein 
einzigesmal in den Akten der ungarischen Regierungen vor
kommt, W as den letzteren anbelangt, so war Graf Tisza, der 
mit den Kroaten sowie mit den Rumänen eine Vereinbarung 
machen wollte, sowohl von Seite der österreichischen Zentra-

118 Bittner-Uebersberger op. cit. Bd. VIII, Wien 1930. Pag. 592.
119 Ibid. Pagg. 574 und 592—93. Neue Weisungen an Baron Giesl am 

24 Juli 1914. Ibid. Pagg. 620—21.
120 Ibid. Pag. 660. — Baron Giesl op. cit. Pag. 271.
121 Deutsche Dokumente zum Kriegsausbruch. Bd, I. Charlottenburg 

1919. Pag. 137. Berlin 1927. Pag. 126.
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listen, wie von der der russischen Regierung als das größte 
Hindernis auf dem Wege eines Groß-Oesterreichs und Groß- 
Rußlands erkannt.

Aus einer Bemerkung des britischen Botschafters Bucha
nan vernehmen wir, daß der serbische Gesandte Spalaikowitsch 
die Petersburger Diplomaten und die russische Regierung be
züglich den Grafen Tisza informierte.122 Darauf zeigte der 
schnelle Beschluß der Mobilisierung im russischen Ministerrate 
vom 24 Juli 1914, bevor die serbische Regierung noch auf das 
Ultimatum antwortete. Obwohl Sasonow noch diese Antwort 
nicht kennen konnte, hat er die Mobilisierung nach einer Bera
tung mit den serbischen und rumänischen Gesandten beschließen 
gelassen und damit die Mächte vor die Gefahr eines europäi
schen Krieges gestellt. Spalaikowitsch wußte besser, als der 
deutsche Botschafter, daß man den österreichisch-serbischen 
Konflikt nicht isolieren könne, weil der Krieg in Petersburg vom 
Anfang an als ein europäischer Krieg betrachtet wurde.

Es war von der größten Wichtigkeit, daß Sasonow schon 
am 24-ten Juli mit dem rumänischen Diamanti, der ihn im Juni 
nach Ungarn begleitete, beraten hat. Baron Schilling erachtete 
diese Beratung als entscheidend und Diamandi selbst fügte 
später zu: „la Russie avait besoin de mon pays“.123 Wenn es so 
war, so muß man annehmen, daß Sasonow schon am 24-ten 
Siebenbürgen der rumänischen Regierung anbot. Am folgenden 
Tage telegraphierte Sasonow dem russischen Gesandten in Bu
karest: „Wir rechnen auf die Solidarität mit Serbien“124 und am 
30-ten hat er Siebenbürgen offiziell angeboten.125 126 Damit hat er 
sich schon am 24-ten, folglich vor der Antwort der serbischen 
Regierung, zwischen die Monarchie und Serbien gestellt und mit 
der russischen Intervention den serbischen Krieg in einen euro
päischen Krieg entwickelt.

Die rumänischen Interventionisten haben gewußt, daß die 
Entscheidung von England abhängt, weil Frankreich gleichzei
tig mit seinem russischen Verbündeten in den Krieg ziehen muß. 
Nachdem ihr Führer, Take Jonescu, der in einer engen Bezie
hung mit der russischen Gesandtschaft in Bukarest stand,12'1 
von Sir Edward Grey im Foreign Office kalt empfangen

122 „Count Tisza is inflaming Austrian public opinion so as to force 
bands of aged Emperor" (Bericht des britischen Botschafters Buchanan 
vom 22  Juli 1914. Gooch-Temperley op. cit. Vol. XI. London 1926. Pagg. 
61—61).

123 Revue des deux mondes. Vol. XLIX. Paris 1929. Pag. 794.
124 Baron Schilling: Der Beginn des Krieges, 1914. Berlin. Pag. 11.
125 Ibid. Pag. 30.
126 Die Quittungen für seine russenfreundliche Propaganda wurden von 

Alexander Marghiloman veröffentlicht (Bukarest 1927).
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wurde,127 wandte er sich noch am selben Tage — es war am 21- 
ten Ju li — an der Korrespondenten der Zeitung Times, Henry 
Wickham Steed, mit dem er einen Feldzug für die Eroberung 
der öffentlichen Meinung und dadurch der britischen Regierung 
eröffnete.128 Schon am 22-ten erschien im Blatte der erste A rti
kel gegen Oesterreich-Ungarn und damit wurde eine neue Rich
tung der englischen Politik vorgerschrieben.129 Am 24-ten er
klärte der U nterstaatssekretär Tyrrell dem deutschen Botschaf
ter, daß Oesterreich-Ungarn sich in Serbien verbluten und die 
Haltung Rumäniens sehr feindselig wird.130

Es war am 30-ten Juli, daß der deutsche Botschafter in 
Wien, von Tschirschky, den Vorschlag betreffend die englische 
Mediation übergab.131 Er war überreicht, nachdem Sasonow am 
27-ten erklärte, daß er jede Mediation zurückweisen werde,132 
und nachdem am 29-ten Juli die Mobilmachung der ganzen 
russischen W ehrmacht verordnet wurde. Zwar war sie Abends 
aufgehoben und durch eine Teilmobilmachung gegen Oester
reich-Ungarn ersetzt, aber am folgenden Tage war der Befehl 
vom Zaren unterzeichnet (am 30-ten, nachmittags 3 Uhr).133 
Wenn wir die zahlreichen Berichte über serbische, rumänische 
und russische Mobilisationen und Truppenbeförderungen nach 
der ungarischen Grenze durchlesen,134 so können wir Tisza nicht 
für die Zurückweisung des britischen Vorschlages verantwort
lich machen, wie es die ungarnfeindliche Propaganda macht. 
Er hat nur erklärt, daß er prinzipiell bereit wäre derselben 
näherzutreten, jedoch nur unter der Bedingung, daß unsere 
Operationen gegen Serbien — auf dem Grund des Beschlusses 
betreffend die nicht-Annektierung serbischen Gebietes — fort
gesetzt werden und die russische Mobilmachung eingestellt

127 London, 21 Juli 1914. Take Jonescu op. cit. Pag. 103.
128 Ibid. Pagg. 97—98. Bei H. W. Steed: Mes souvenirs, 1892—1914, 

Bd. II. Paris 1926. Pagg. 369—71.
129 Steed erwähnt als seinen Verdienst, daß er den britischen Minis

terpräsidenten Asquith, den Schwiegervater eines rumänischen diplomáién, 
für die Interventionspolitik gewann (Asquith's place in World History. 
Current History. Vol. XXVIII. New York 1928. Pag. 42).

130 Bittner-Uebersberger op cit. Bd. VIII. Wien 1930. Pag. 638., Bericht 
des österreich-ungarischen Botschafters vom 24 Juli 1914.

131 General Conrad op. cit. Bd. IV. Leipzig 1923. Pag. 150., Bittner- 
Uebersberger op. cit.

132 Zirkulartelegramm des russischen Außenministers vom 27 Juli 1914: 
„s'il s'agit d'une action modératrice quelconque à Saint-Pétersbourg, nous la 
déclinons à l'avance." (R. Marchand: Un livre noir. Bd. IL Paris 1923. 
Pag. 279).

133 Baron Schilling op. cit. Pag. 29.
134 In den verschiedenen Aktensammlungen. — Vgl, besonders den 

Bericht von Odessa, am 29-ten Juli 1914 (Bittner-Uebersberger op. cit. Bd. 
VIII. Wien 1930. Pag. 883), sowie einen anderen von Craiova, am 30-ten 
Juli (Ibid. Pag. 916).
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werde.135 Wenn die russische Regierung seinen Angriff durch 
eine allgemeine Mobilisierung verschärfte, konnte sie gewiß 
nicht fordern, den durch die britische Regierung aufgeworfenen 
Vorschlag, durch welchen die Monarchie mit ihren Gegenmaß
regeln sich verspätet hätte, anzunehmen. Sasonow arbeitete in 
London für den Frieden, in Bukarest für den Krieg und Pa- 
schitsch bemerkte mit Recht: ,,Die Berichte unseres Petersbur
ger Gesandten besagen, daß Rußland jetzt zu dem Zwecke un
terhandelt und die Verhandlung in die Länge zieht, um für die 
Mobilmachung und Konzentrierung seines Heeres Zeit zu ge
winnen.136

Die Verantwortlichkeit der ungarischen Regierung be
schränkte sich auf die Selbstverteidigung gegen den aufziehen
den russisch-rumänisch-serbischen Angriff.

A nhang I.
D okum ente zur ungarischen  P olitik

1. Zollfragen mit den Oststaaten, 1905—1906
No. 1. Auszug aus dem Protokoll des ungarischen Ministerrates vom 

29 September 1905. — No. 26. Vieheinfuhr aus den Oststaaten. — Vor
trag des Ackerbauministers über die gemeinsame Zoll- und Handelskon
ferenz vom 21 September 1905: „1. Rußland. . .  II. Bulgarien. . .  III. Ru
mänien . . .  IV. Serbien .. .  Einfuhr des frischen Fleisches wäre zu erlau
ben . . . ,  ebenso des lebenden Viehs, Schafes und Schweines und zwar die 
Einfuhr des Viehs nur in der Verhältniszahl der aus dem gemeinsamen 
Zollgebiete nach Deutschland auszuführenden Vieher (. . . Bezüglich des 
Vorschlages der österreichischen Delegaten bemerkte der Herr Vortragende 
Minister, daß er den durch unsere Delegierten auf der gemeinsamen Zollkon
ferenz diesbezüglich dargelegten Standpunkt annimmt. . .  Endlich erachtet 
er den Vorschlag bezüglich Serbiens für annehmbar, mit der Erklärung, 
daß im Interesse der Kontrolle der Zahl der aus Serbien eingeführten 
Vieher das Einfuhr- (beziehentlich Ausfuhr-) Schein-System ins Leben 
treten zu lassen ist, weil es für uns ermöglicht, daß aus Serbien in das 
gemeinsame Zollgebiet nur mit der Zahl der von uns nach dem Westen 
auszuführenden Vieher gleiche Quantität eingeführt werden solle. — Auf 
diesem Grunde hat der Herr Vortragende Minister den Ministerrat ersucht, 
daß er seinen Vortrag annehmend, unsere für die Vertragsverhandlungen 
auszuschickenden Delegaten für ein im Sinne dieses Vortrages behaupten
den Verfahren instruiren solle. — Der Ministerrat hat den obigen Vor
schlag angenommen.“ — Von Seiner Majestät zur Kenntnis genommen und 
unterzeichnet in Wien, am 30 Oktober 1905.

135 Die österreichischen Dokumente zum Kriegsausbruch. Bd. III. Ber
lin 1927. Pagg. 73—77.

136 Paschitsch an den Chef des serbischen Generalstabes, General 
Putnik am 31-ten Juli 1914 (M. Boghitschewitsch op. cit. Bd. I. Berlin
1928. Pag. 435).
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No. II. Auszug aus dem Protokoll des ungarischen Ministerrates vom 
17 Dezember 1905. — No 4. Die Handelsverträge. — ,.Die Verhandlungen 
mit Serbien sind mit ziemlich günstigen Aussichten im Zuge. Die Haupt
frage ist hier die Viehverkehrs- und veterinäre Angelegenheit und die 
Frage der Konzessionen. — Mit Serbien sind in Form einer Notenwechsel 
veterinäre Vereinbarungen zu machen, durch die jedoch unser unabhängi
ges Verfügungsrecht im höchsten Maße aufrechterhalten bleibe; wir ver
pflichten aber uns unsere veterinäre Verordnungen loyal anzuwendten: 
Trotz der Beibehaltung der allgemeinen Grenzsperre sind wir bereit nebst 
gewisse Vorsichtsmaßregeln Vieh, Schwein und Schafe auf gewisse Schlacht
häuser einzulassen, wir werden aber berechtigt sein auch diesen Ver
kehr einzustellen. — Die besondere Bedingung der Einfuhr solcher Vieher 
bestätigt noch ein Zeugnis betreffend die Ausfuhr ebensoviel Vieher aus 
Oesterreich-Ungarn nach anderen Zollgebieten... Die einzuführenden 
Schweine sind auf 100.000—150.000 Stücke zu limitieren. . .  Serbien soll 
für die Zukunft nicht verpflichtet werden, sich vor der Vieh-Einfuhr aus 
Bulgarien und Rumänien abzusperren, wir erfordern aber für die aus Ser
bien einzuführenden Vieher das Zeugnis von staatlichen veterinären Aerzten, 
in welchem es bescheinigt wird, daß das Vieh aus Serbien stammt oder 
daß es seit einer längeren Zeit in einem der dortigen Bezirke sich auf
h ielt..  ." — Von Seinem Majestät zur Kenntnis genommen und unter
zeichnet in Wien am 23 Januar 1906. — Uebersetzung des Herausgebers 
aus dem ungarischen Originale.

No. III. Auszug aus dem Protokoll des ungarischen Ministerrates vom 
28 Januar 1906. — „4. Der Herr Handelsminister trägt folgendes vor: Es 
ist dem Ministerrate bekannt, daß die mit Serbien und Bulgarien geführten 
Handelsvertragsverhandlungen stecken geblieben seien, weil die Schließung 
eines serbisch-bulgarischen Zollunion-Vertrages ans Tageslicht gekommen 
ist, der mit einem solchen Handelsverträge nicht in Einklang zu bringen 
sei, über welchen Serbien und Bulgarien mit uns Verhandlungen geführt 
haben. — Der authentische Text ds serbisch-bulgarischen Zollunion-Ver
trages, über dessen Natur und Beschließungen die in Wien weilenden Dele
gierten Serbiens und Bulgariens der Wahrheit nicht vollkommen treue Auf
klärungen gegeben haben, als es durch die Regierung Bulgariens der 
Sobranje vorgelegt wurde. — Nach diesem hat die serbische Regierung 
in Wien solche beruhigende Aufklärung gegeben, daß sie bei der bedingten 
Unterzeichnung des Protokolls solche Vorbehaltungen aufgestellt hatte, in 
Folge deren sie in der Lage sei, daß sie den Unionvertrag dem mit Oester
reich-Ungarn zu schließenden Vertrage unterordnen könne, daß heißt sie 
später die Beschließungen des ersteren gemäß der Notwendigkeit ändern 
könne, ja sogar eventuell den ganzen Unionvertrag fallen lassen könne, 
den sie auch mittlerweiles nicht der Skupschtina vorzulegen beabsichtigt, 
bis die Angelegenheit des Handelsvertrag mit Oesterreich-Ungarn geordnet 
sei. — Diese durch den in Wien weilenden serbischen Delegierten gegebene 
Aufklärung hat später die serbische Regierung einigermaßen modifiziert, 
beziehungsweise geschwächt. — Als nämlich der Herr gemeinsame Mi
nister des Aeußern auf Grund der Beschließung der in Wien, am 10-ten 
Januar 1. J. gehaltenen gemeinsamen Ministerkonferenz der serbischen 
Regierung mitteilen ließ, daß die Verhandlungen von Seite Oesterreich- 
Ungarns nicht fortgesetzt werden, bis Serbien es schriftlich nicht erklärt, 
daß der Unionsvertrag fallen gelassen werde, dann hat sich die serbische 
Regierung auf den Standpunkt zurückgezogen, daß sie den Vertrag a li
mine nicht ablehnen könne, und daß die nötige Modifikationen nur gemäß 
der Ergebnisse der späteren Verhandlungen festzustellen seien. — Wir 
haben, gemäß den Beschließungen der in Wien am 16-ten 1, M. gehaltenen 
neueren gemeinsamen Ministerkonferenz von Serbien nur das verlangt, daß 
es uns verbindlich erklären wolle, den Zollunion-Vertrag der Skupschtina 
vorläufig, daß heißt während der Dauer der mit Oesterreich-Ungar geführ
ten Verhandlungen nicht vorzulegen; und daß es bereit sei die von uns

4 *
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notwendig erachteten Modifikationen später durchzuführen. — Die serbi
sche Regierung hat dem Fallen lassen der Forderungen beigestimmt, sie 
hat aber das, daß sie die von uns verlangten Modifikationen durchführt, 
in diesem Sinne nicht angenommen, sondern sich nur bereit erklärt, die 
gemäß der Natur des zu schließenden Vertrages notwendig erachteten Mo
difikationen durchzuführen. — Dies haben wir im Einvernehmen mit dem 
Herrn gemeinsamen Minister des Aeußern für unannehmbar gehalten und; 
nachdem Serbien seinen Standpunkt nicht zu ändern bereit war, hat der 
Herr Ackerbauminister auf Grund der Vereinbarung mit dem Herrn Mi
nisterpräsidenten, dem Herrn Ackerbauminister und dem Herrn Staatssek
retär für Finanzen gegen das Vieh, Schaf, Ziege, Schwein und Geflügel 
serbischer Abstammung die Grenzsperre aus veterinären Gründen ange
ordnet, von welcher er den Herrn Minister des Aeußern telegraphisch be
nachrichtigt hat. — Dies sind die Voraussetzungen der Angelegenheit. —  
Am 27-ten Jänner ist von der Direktion der kön. ung. Staatsbahnen, vom 
Hauptzollamte von Zimony, und von der kroat.-slav.-dalmatinischen Re
gierung die übereinstimmende Meldung gekommen, daß die serbische Re
gierung die Einfuhr und Durchfuhr des aus Oestserreich-Ungarn stammen
den Zuckers und Spiritus verboten hat, ja sogar laut einer heute ange
kommenen telegraphischen Meldung meines Belgrader Berichterstatters sind 
von serbischer Seite die folgenden Repressalien festgestellt worden, auf 
die die serbischen Zollämter vertraulich angewiesen wurden: 1 . im Grenz
verkehr ist eine Jahres-Legitimation erforderlich, daß der Betreffende in 
der Zone wohnt, — 2 . bei den Nahrungsmitteln Gesundheits-Zeugnis, ärzt
liche Prüfung und notwendigerweise Analysis, — 3. im allgemeinen Ver
kehr für jeden einzelnen Artikel ein Abstammungs-Zeugnis, bei den Nah
rungsmittel, wie oben, Analysis, — 4. die Farben enthaltenden Artikeln 
sind zu analysieren, folglich auch die Textilien. — 5. Ein- und Durchfuhr 
des Zuckers ist verboten, weil mehrere Erkrankungen, ja sogar Vergiftun
gen konstatirt wurden, — 6 . Durchfuhr sämtlicher Monopolartikeln ist ver
boten, — 7. jedes Zeugnis und jede Rechnung ist in der serbischen Sprache 
einzureichen und vom Ministerium des Aeußern legitimiert zu werden. — 
Diese Verordnung der serbischen Regierung trägt offenbar den Charakter 
einer Retorsion, eigentlich will sie die Antwort sein auf die von unserer 
Seite bezüglich der serbischen Vieheinfuhr verordneten Grenzsperre. — 
Während aber unsere Grenzsperre nicht auf die Beschlüsse der mit Ser
bien noch bestehenden Verträge stoßt, wir haben sogar mit der gegründe
ten Berufung auf die neuesten serbischen Seuche-Fälle unser vertragsmäs- 
siges Recht geübt, das Verfahren Serbiens war einer offenen Veitragsver- 
letzung gleichbedeutend. — Mit Rücksicht auf den obigen Umstand trat 
der Herr Vortragende Minister im Interesse einer schnellen Stellungsnahme 
mit dem Herrn Ministerpräsidenten, mit dem Herrn Ackerbauminister und 
mit dem Herrn Staatssekretär für Finanzen, in Verbindung, und er hat 
im Einvernehmen mit ihnen, mit Berufung auf den Auftrag der ungarischen 
Regierung, den Herrn gemeinsamen Minister des Aeußern telegraphisch 
aufgefordert, daß er wegen dieses Verfahrens der serbischen Regierung so
fort Protest erhebe, und überhaupt soll er nötige Schritte in Belgrad ma
chen. — Den Inhalt den an den Minister des Aeußern gerichteten Télé
grammes hat er gleichzeitig auch dem k. k. österreichischen Ministerprä
sidenten mitgeteilt. — Der Herr Vortragende Minister bat den Ministerrat, 
daß er die in dieser Angelegenheit gemachten bisherigen Verfügungen mit 
Gutheißen zur Kenntnis nehmen wolle, daß — weil es zweckmäßig wäre 
die in dieser Angelegenheit zu wartenden Möglichkeiten und die denen 
gegenüber von unserer Seite zu machenden Verfügungen schon jetzt mit 
dem Ministerium des Aeußern ins reine zu bringen, — soll der Herr Staats
sekretär des Handelsministeriums noch heute abends nach Wien reisen und 
im Namen der ungarischen Regierung mit dem Herrn Minister des Aeußern, 
wie eventuell mit dem Herrn österreichischen Ministerpräsidenten und dem 
Herrn Handelsminister in Fühlung treten. — Der Ministerrat hat die Vor
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getragenen zur Kenntnis genommen und den durch den Vortragenden Mi
nister am Ende seines Vortrages gemachten Vorschlag angenommen.“ — 
Von Seinem Majestät zur Kenntnis genommen und unterzeichnet in Wien 
am 10 März 1906. — Uebersetzung des Herausgebers aus dem ungarischen 
Originale.

No. IV. Auszug aus dem Protokoll des ungarischen Ministerrates vom 
9 Februar 1906. — „7. Der mit Rumänien zu schließende Handelsvertrag. — 
Der Herr Handelsminister trägt vor, daß als Ausführung der vom Minister
rate früher gegebenen prinzipiellen Ermächtigung, hat die am 24-ten Ja
nuar gehaltene gemeinsame Zoll- und Handelskonferenz die Konzessionen 
und Forderungen ausführlich besprochen, auf Grund deren mit Rumänien 
ein Tarifvertrag zu schließen wäre. Die gemeinsame Zoll- und Handels
konferenz hat beschlossen, daß unsere Konzessionen auf dem Gebiete der 
Begünstigungen im Viehverkehr stehen sollen, denn wir können von Rumänien 
nur der gegenüber Konzessionen bekommen. Diese Viehverkehr-Begünsti
gung wäre praktisch so durchführbar, daß die Zahl der aus den Balkan
staaten ohne eine Verletzung der österreichisch-ungarischen Interessen ein
zuführenden Schweine und Vieher limitirt und diese Zahl unter Rumänien, 
Bulgarien und Serbien aufgestellt wäre. — Auf der gemeinsamen Minister
konferenz wurde vorgeschlagen, daß das Kontingent für die Schweine in 
einem Maximum von circa 170.000 Stücke, bezüglich der Vieher aber in 
60—66.000 Stücken festzustellen wäre. — Bezüglich der Forderungen Ru
mänien gegenüber hat die Zollkonferenz auf Grund des neuen rumänischen 
Zolltarifs eine Forderungsliste zusammengestellt. — Nachdem diese Be
schließungen der Zollkonferenz den Herren Fachministern vorgelegt und 
auf der am 2 -ten Februar des Jahres 1906 gehaltenen gemeinsamen Mi
nisterkonferenz eingehend verhandelt wurde, sind die folgenden Ueber- 
einkommen zustande gekommen: — Mit Rumänien sind die Forderungslisten 
auszutauschen, die Delegierten des rumänischen Handelsvertrages nach 
Wien einzuladen und mit ihnen die Verhandlungen möglichst rasch zu 
beginnen. — Bezüglich der Kontingentirung der Viehverkehrs hat die ge
meinsame Ministerkonferenz die Beschließungen der Zollkonferenz ange
nommen und das Maximum der aus Serbien, Bulgarien und Rumänien nach 
dem gemeinsamen Zollgebiete einführbaren Schweine in 180.000 Stücken 
festgestellt. Von diesem Kontingent sind Bulgarien 10.000 Stücke zu er
teilen, Rumänien 20—30.000 Stücke, der übrigbleibende Teil aber Ser
bien zu geben. Im Laufe der Verhandlungen wäre es zu versuchen, daß die 
Schweine-Einfuhr Rumäniens und Bulgariens zum Vorzeigen entsprechen
der Ausfuhr-Zeugnisse gebunden wäre. — Das Maximum des nach dem 
gemeinsamen Zollgebiete einführbaren Viehs wäre in 65.000 Stücke zu kon
tingentieren, von dem sind Rumänien 10—15.000 Stücke, Bulgarien 2000  
Stücke zu geben, während der übrigbleibende Teil Serbien erhalten soll. 
Diese Schlachtvieher wären aus Rumänien und Bulgarien gegen Ausfuhr
scheine nur für die Schlachthäuser einzuführen. — Bezüglich des Verfahrens 
gegenüber Bulgarien und Serbien hat die gemeinsame Ministerkonferenz 
beschlissen, daß solange als die Lage mit Serbien nicht geklärt ist, sol
len wir mit Bulgarien in keine Verhandlung einzugehen, bezüglich Ser
bien aber sollen wir die Initiative Serbien abwarten. Die Zollkonferenz 
soll die serbisch-bulgarische sogenannte Zollunion-Konvention durcharbei
ten und die Modifikationen mit den Serben noch vor dem Beginn der in
ternationalen Verhandlungen feststellen. — Endlich erachtet es die ge
meinsame Ministerkonferenz für notwendig, daß die serbischen belästigen
den Verfügungen und Beschädigungen authentisch festgestellt und die ver
tragswidrigen Maßnahmen cumulative reklamirt werden sollen, ebenso der 
Protest Serbiens wegen des Viehverkehrs-Verbotes geklärt werden solle. 
— Nach diesen hat der Herr Vortragende Minister den Ministerrat erbe
ten, daß er die oben besprochenen Beschließungen der gemeinsamen Zoll- 
konferenz und der am 2 -ten Februar gehaltenen gemeinsamen Minister
konferenz zur Kentniss nehme. — Der Ministerrat hat die Vorgetragenen.
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zur Kenntniss genommen." — Von Seinem Majestät zur Kenntnis genom
men und unterzeichnet in Wien am 4 April 1906. — Uebersetzung des 
Herausgebers aus dem ungarischen Originale.

No, V. Auszug aus dem Protokoll des ungarischen Ministerrates vom 
17 März 1906. — „4. Die Handelsvertragsverhandlungen. — Der Herr Han
delsminister trägt vor, daß er von den in Wien laufenden serbischen Han
delsverhandlungen die Mitteilung bekommen hat, daß in der Hoffnung 
eines Gutheissens von Seite der ungarischen Regierung vereinbart wurde, 
daß Oesterreich-Ungarn und Serbien ohne jeder schriftlichen Verbindung, 
auf autonomem Wege, bis zu einer weiteren Verordnung, einanders Waren 
die Meistbegünstigung gewähren, außerdem Serbien wird die bis zum 28- 
ten Februar 1. J. inklusive, auf serbischen Gebiet angekommenen öster
reichischen und ungarischen Waren nach dem alten Tarifvertrag handha
ben und sofort die sämtlichen Repressalien, auch die auf Grund des 
Schiffahrtsvertrages gemachten, aufheben wird, auf der anderen Seite wird 
Oesterreich-Ungarn über der Meistbegünstigung auch die Ein- und Durch
fuhr des Fleisches und des Geflügels, und die Einfuhr des Viehes auf 
autonomen Wege, aber im alten Masse erlauben... Alle diese Verfügun
gen wären vom 10-ten 1. M. an in Kraft zu setzen und am 18-en mit 
einem Datum vom 17ten mitzuteilen. . .  — Nachdem der Ministerrat die 
im Vertrage erhaltenen gutheißend angenommen hat, wurde beschlossen, 
daß in der Angelegenheit einer vorläufigen Ordnung unserer Handelsbe
ziehungen zu Serbien die am 18-ten erscheinende Nummer des offiziel
len Blattes eine entsprechende Verordnung des kön. ung. Ministeriums 
mitteilen wird." — Von Seiner Majestät zur Kenntnis genommen und unter
zeichnet in Wien am 26 März 1906. — Uebersetzung des Herausgebers aus 
dem ungarischen Originale.

No. VI. Auszug aus dem Protokoll des ungarischen Ministerrates vom 
8 Juni 1906. — „49. Serbische Handelsvertragsverhandlungen. — Der Herr 
Handelsminister trägt vor, daß die österreichischen Delegierten an der in 
Wien, am 31-ten Mai gehaltenen Zoll- und Handelskonferenz vorgeschla
gen haben, daß mit Rücksicht einerseits auf die bisher ungenügende Er
gebnisse der zweiten Lesung der serbischen Handelsvertragsverhandlungen, 
andererseits auf die ungenügende Antwort in der Angelegenheit der öffent
lichen Lieferungen von Seite Serbiens gegebenen Antwort, die Verhand
lungen mit Serbien unterbrochen werden sollen, beziehentlich im Interesse 
einer effektiveren Pression das von uns Serbien gegenüber aufrechterhal
tene Meistgünstigungsverhältnis als abgelaufen erklärt werden solle, und 
deswegen übergangsweise die Vieheinfuhr-Konzessionen vom Herren unga
rischen Ackerbauminister schon jetzt in einer verzögernden Weise erle
digt werden sollen . . .  — Nachdem der Ministerrat die gesagte Angelegen
heit eingehend besprochen hat, wurde es beschlossen, wie folgt: Die Siche
rung der Staatslieferungen hält die ungarische Regierung auch von ihrer 
Seite wünschenswert, sie könnte aber nicht beistimmen, daß die Frage 
der öffentlichen Lieferungen den Hauptgrund für eine Unterbrechung mit 
Serbien laufenden Vertragshandlungen bilden sollen. Mit Rücksicht aber 
einerseits auf das ungenügende Ergebnis der bisherigen Verhandlungen, 
und andererseits wegen der Bestätigung dessen, daß wir das Zustandekom
men des Handelsvertrages beschleunigen wollen, schlägt die ungarische 
Regierung vor, daß es der serbischen Regierung erklärt werden solle, daß 
wir die Verhandlungen höchstens in drei Wochen zu beendigen wünschen, 
anderfalls werden wir mit Serbien die friedliche zollpolitische Beziehung 
vollkommen unterbrechen. — In diesem Sinne werden die zu den sich 
mit Serbien zu schließenden Vertrag beziehenden Verhandlungen auszu
schickenden Regierungsbevollmächtigten zu instruiren und der Herr gemein
same Minister des Aeußcrn zubenachrichtigen.“ — Von Seinem Majes
tät zur Kenntnis genommen und unterzeichnet in Wien am 2 Juli 1906- 
— Uebersetzung des Herausgebers aus dem ungarischen Originale.
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No. VII. Auszug aus dem Protokoll des ungarischen Ministerrats vom 
5 Juli 1906. — „1. Die serbischen Handelsvertragsverhandlungen. — Der 
Herr Ministerpräsident hat wegen einer gutheißenden Notiznahme dem 
Ministerrate den folgenden Bericht vorgelegt: In der Ministerratssitzung 
vom 8 -ten Juni 1. J. war es in der Angelegenheit der mit Serbien geführ
ten Verhandlungen vereinbart worden, daß es der serbischen Regierung 
erklärt werden solle, daß wir die Verhandlungen in höchstens drei Wochen 
zum Schluß bringen wollen, anderfalls werden wir mit Serbien die fried
liche zollpolitische Beziehung unterbrechen. Dieser am 29-ten Juni ab
gelaufener Termin wurde mit Beistimmung der Herren Fachminister noch 
mit einer weiteren Woche verlängert worden, so, daß der Serbien ge
währte endgiltige Termin heute abläuft. — Nachdem die serbische Regie
rung jene Konzessionen, die wir verlangt haben, nicht nur nicht gewährte, 
sondern von seiner Seite noch neue Forderungen erhob, haben die Herren 
Fachminister mit Rücksicht auf die unaufschiebbare Dringlichkeit der Sache, 
am Vormittage des heutigen Tages in der Hoffnung eines nachherigen Gut- 
heißens von Seite des Ministerrats die derzeit sich in Wien aufhaltenden 
Delegierten der ungarischen Regierung gewiesen, daß sie auf der Zolikon- 
ferenz zur Aufhebung des mit Serbien bestehenden Zoll- und Handelspro
visoriums die Zustimmung der ungarischen Regierung erklären sollen. — Es 
wurde mit Gutheißen zur Kenntnis genommen.“ — Von Seiner Majestät zur 
Kenntnis genommen und unterzeichnet in Ischl am 5 August 1908. — 
Uebersetzung des Herausgebers aus dem ungarischen Originale.

II. Die Annexion und die ungarische Regierung.
Protokoll des ungarischen Ministerrates vom 3 Oktober 1908.
„Der Herr Ministerpräsident (Alexander Wekerle — Bemerkung des 

Herausgebers) hat nach eingehender Schilderung der an der Südgrenze 
Ungarns und in Bosnien und der Herzegowina, in Folge der serbischen 
Agitationen entstandenen Lage die Notwendigkeit konstatiert, zur Wahrung 
unserer Interessen dringende Vorkehrungen zu treffen. — Für die Wahrung 
unserer Interessen, für die Aufhebung der in Bosnien und der Herzegowina 
herrschenden Unsicherheit und der dort geführten serbischen Propaganda 
öffnen sich zwei politische Möglichkeiten, die eine ist Serbien gegenüber 
am entschiedensten aufzutreten, die andere aber Bosnien und die Herze
gowina endgiltig in Besitz zu nehmen. — Wenn wir Serbien gegenüber 
auftreten und alle Konsequenzen dieses Schrittes ziehen, wird der Krieg 
kaum zu vermeiden sein und dieser würde europäische Komplikationen 
heraufbeschwören. — Nachdem also diese Verfügung nicht ratsam erscheint, 
tnüssen wir uns mit dem anderen beschäftigen. — In den mit dem Herrn 
Minister des Aeußern (Baron Aehrenthal — Bemerkung des Herausgebers), 
wie mit dem die Regierungsgeschäfte von Bosnien und der Herzegowina 
innehabenden Herrn gemeinsamen Finanzminister (Baron Buriän — Be
merkung des Herausgebers) geführten langwierigen Verhandlungen ist er 
zur Ueberzeugung gekommen, daß das Ziel nur durch die Annexion Bos
niens und der Herzegowina zu erreichen sei; in diesem Falle nämlich wer
den wir ohne einem Gewehrschüsse einen Krieg gewinnen, weil ßerbien 
sich in die neugeschaffene Lage allem Anschein nach fügen wird. — Eine 
Ausdehnung der souveränen Rechte Seiner Majestät auf Bosnien und die 
Herzegowina wird auch durch den Umstand notwendig gemacht, daß — 
in der Zeit, als das Türkische Reich sich auf eine konstitutionelle Basis 
stellt, — auch wir gezwungen sind Bosnien und der Herzegowina eine 
konstitutionelle Autonomie gewähren. — Die Sehnsucht der Bevölkerung 
nach einer Konstitution ist in einem solchen Maße aufgeweckt worden, 
daß deren baldige Befriedigung wahrlich ein allgemeines Bedürfnis ist. — 
Eine unerläßliche Vorbedingung dieses bildet die Erklärung der Souverä
nität des Herrschers und dadurch die Stabilisierung des provisorischen
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Charakters des Besitzes. — Nur dadurch wird ein Vertrauen in der Be
ständigkeit der Institutionen gegeben, das politische Gefühl einer Bevöl
kerung gelenkt, den abenteuerlichen politischen Plänen ein Ende gemacht, 
dem Schranken gesetzt, daß die Bewohner der besetzten Provinzen Hie 
Befriedigung ihrer Wünsche und Bestrebungen hier und nicht auswärts 
suchen. — Nur durch eine Beständigkeit der Beziehungen können gute Ver
hältnisse gesichert und herbeigeführt werden, daß die besetzten Provinzen 
nicht die mit einer Verbindung versehene und fortwährend Opfer verlan
gende Quentchen einer Entfaltung unserer Macht, sondern neuere Machts
quellen unserer internationalen Lage werden sollen. — Die Thesis muß 
also aufgestellt werden, daß der beständige Charakter des Besitzes der be
setzten Provinzen durch die Bewahrung unserer Interessen unaufschiebbar 
verlangt wird, durch die Gewährung der konstitutionellen Institutionen und 
durch die in stetem Wachsen begriffenen äußeren Einflüsse dringend ge
macht wird, die in den besetzten Provinzen unzweifelhaft zu einer Störung 
der Ruhe führen, wenn wir nicht rechtzeitig und rasch handeln werden. — 
Diese Notwendigkeit gibt den Rechtstitel zur Erklärung des ständigen Be
sitzes, ein moralischer Rechtstitel ist aber durch den Umstand gegeben, 
daß wir nur dann der uns auferlegten Aufgabe entsprechen können, daß 
wir in dieser Ecke Europas die Ordnung erhaltend und die kulturelle Ent
wicklung sichernd, dadurch auch die friedliche Entfaltung der anderen 
Balkanstaaten fördern. — Ein moralischer Rechtstitel ist auch aus den 
alten Banden zu schöpfen, durch welche diese Provinzen mit den Län
dern der ungarischen heiligen Krone verbunden waren. — Diese Bande 
waren nur durch das Kriegsrecht zerrissen, aber wir haben unseren Rechts
titel nicht nur stillschweigend sondern auch im Königstitel, im Gebrauche 
des Wappens und der Flagge, und in der Verleihung von Titel kirchlicher 
Würden aufrechterhalten, und in den königlichen Krönungsbriefen und 
Krönungseiden gesichert. — Diese Garantien geben zwar einen Rechtstitel, 
daß wir diesen bei einer endgiltigen Regelung der Verhältnisse der besetz
ten Provinzen gegenüber den im Reichsrate vertretenen Königreichen und 
Ländern gelten zu lassen, sie erhärten aber unser aus der Notlage flißen- 
des moralisches Recht auch beim Geltendmachen des internationalen Rech
tes. •— ln Verbindung mit der Annexion von Bosnien und der Herzegowi
na zeigt sich noch eine weitere Verfügung notwendig, die Auflassung der 
Besetzung des Novibazarer Sandschaks. — Eine Besetzung des Novibazarer 
Sandschaks war seinerzeit durch die Sicherung unserer Verbindungen gegen 
Ost und durch die Verhinderung von unseren Interessen gefährdenden 
Staatsformationen begründet, wir haben aber den Sandschak besetzt, um 
auch dadurch die Sicherung der Integrität und Pazifikation des Türkischen 
Reiches zu fördern. — Nachdem aber unsere Beziehungen nach dem Ori
ent in Folge einer Veränderung der Verkehrsverhältnisse sich nur teilweise 
gegen den Novibazarer Sandschak richten und auch ohne einer Besetzung 
gesichert werden können und nachdem wir auch den Schlüssel der Verhin- 
derug von Staatsformationen nicht im Sandschak suchen sollen, die be
deutenden Opfer, mit denen die Besetzung seit beinahe 30 Jahre verknüpft 
ist und noch mehr die Gebundenheit, mit der es auf uns lastet, veranlas
sen uns, daß wir die Besetzung auflassen und einen handgreiflichen Beweis 
liefern dessen, daß wir außer des Besitzes von Bosnien und der Herzegowi
na keine weitgehende Gebietsaspirationen haben. — Wenn die handgreif
liche Rechtfertigung dieses immer mit so einer unzweifelhaften Tatsache 
verkündeten Standpunktes, wenn auch nicht einigen Mißverständnissen 
vorbeuge und noch weniger tendenziösen Mißdeutungen Vorbeugen könnte, 
aber sie wird unzweifelhaft auf die Bekräftigung des Glaubens in der 
Aufrichtigkeit unserer friedlichen Politik und in der Bestimmtheit unserer 
determinierten Außenpolitik bezüglich einer Kräftigung des Türkischen 
Reiches und einer Konsolidation der balkanischen Verhältnisse. — Mit 
der Annexion hängt die Frage zusammen, welchem Staate der Monarchie 
die zwei Länder anzugliedern seien. — Im Verbände, durch welchen die
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zwei Länder früher Ungarn beigeschlossen waren, haben wir zwar einen 
Rechtstitel, aber da das Verhältnis von Bosnien und der Herzegowina zu 
den Ländern der ungarischen heiligen Krone weder durch ältere noch durch 
neuere Gesetze geregelt ist, so daß es auch in sich eine Regelung durch die 
Gesetzgebung erfordert. — Es fordert aber eine Regelung auch vom Ge
sichtspunkte unserer Beziehung zu Oesterreich, die durch 5. §. des Ge
setz-Artikels VI. von 1880. festgestellt ist, und laut welches eine Rege
lung nur durch eine Vereinbarung der Gesetzgebungen Ungarns und Oester
reichs geschehen kann. — Nachdem die mit Oesterreich zu pflegenden dies
bezüglichen Verhandlungen sich unzweifelhaft auf Jahre hinausziehen kön
nen, die Erklärung eines ständigen Verhältnisses mit Bosnien und der Her
zegowina aber aus den oben aufgeführten Gründen keinen Aufschub lei
det, aber auch andererseits, — die Stetigkeit der Regierung keine Erschüt
terungen, ohne einer entsprechenden Vorbereitung keine Veränderung er
tragt, — bis zu einer neuen Regelung des Verhältnisses muß man auch 
fernerhin im Sinne des VI. Gesetz-Artikels von 1880 Vorgehen. — Auf 
die Frage der formellen Ausführung der schon oben angedeuteten Verfü
gungen übergehend trägt der Herr Ministerpräsident vor, daß durch Seine 
Majestät an die zwei Ministerpräsidenten, an den gemeinsamen Minister 
des Aeußern und an den gemeinsamen Finanzminnister ein allerhöchstes 
Handschreiben, an die Bevölkerung von Bosnien und der Herzegowina ein 
Manifest gerichtet werde. — In den allerhöchsten Handschreiben gibt 
Seine Majestät seinen Entschluß zu wissen, daß er seine souveränen Rechte 
und die Tronfolgung auf Bosnien und die Herzegowina erstreckte; er in
struct die zwei Ministerpräsidenten, daß jeder die Initiative bezüglich der 
den Gesetzgebungen vorzulegenden Gesetzentwürfe ergreife; er benach
richtigt den gemeinsamen Minister des Aeußern, daß er die Besetzung des 
N ovibazarer Sandschaks aufzulassen beschlossen habe, und zuletzt befiehlt 
er dem gemeinsamen Finanzminister, daß er eine Vorlage bezüglich der 
Bosnien und der Herzegowina zu gewährenden konstitutionellen Institutio
nen unverzüglich unterbreiten solle. — Bezüglich des dem Reichstage vor
zulegenden Gesetz-Entwurfes, bemerkt der Herr Ministerpräsident, daß 
darin die Ausbreitung der souveränen Rechte Seiner Majestät auf Bos
nien und die Herzegowina festgestellt werden solle, und daß die sich auf 
die Tronfolge beziehenden I. und II. Gesetz-Artikeln von 1723 für diese 
Länder in Wirksamkeit gesetzt werden. — Es wäre ferner zu erklären, 
daß bis im Einvernehmen der Gesetzgebungen der zwei Staaten der Mon
archie, bezüglich der Regierung der zwei Länder, eine Veränderung sich 
nicht ereignet, die Beschließungen des VI. Gesetz-Artikels von 1880 maß
gebend seien. — Die Bewahrung der Rechte Ungarns auf diese Provinzen 
wird in der Motivierung Platz finden. — Nach dem Vorlage ersucht der 
Herr Ministerpräsident um die Beistimmung des Ministerrats zu den nach 
den obigen geplanten Verfügungen.

Nachdem der Ministerrat die Vorlage eingehend besprochen hat, for
derten die Herren Minister für Kultus und Unterricht und des Innern die 
Aufnahme in das Protokoll ihrer unten folgenden Erklärungen:

Der Herr Minister für Kultus und Unterricht (Graf Albert Apponyi 
— Bemerkung des Herausgebers) hat die folgende Erklärung gemacht: 
„Ich habe schwere Besorgnisse gegen die geplante Ordnung vom Gesichts
punkte sowohl des internationalen und des öffentlichen Rechts, wie der 
internationalen und interpolitischen Lage. — Nach meiner Ansicht hätte 
gegen die drohenden Gefahren mehr Garantien geboten und der rechtlichen 
Korrektheit ein energisches Auftreten gegen Serbien entspräche, während 
man in den besetzten Provinzen auch in der gegenwärtigen Lage autonome 
Institutionen einführen könnte; vor der Annexion, wenn sie wirklich not
wendig wird, hätte man die staatsrechtlichen Fragen zu ordnen; ob näm
lich, die kaiserlich österreichische oder aber die königlich ungarische sou
veräne Macht Seiner Majestät auf die besetzten Provinzen ausgedehnt 
werde, zu welchem Staate Seiner Majestät und mit was für einem Ver-
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bande verbunden werden. — Die Vernachlässigung einer vorherigen Ord
nung dieser Fragen könnte in den Parlamenten beider Staaten Verwick
lungen verursachen. — Ich stimme doch der Vorlage des Herrn Minister
präsidenten bei, denn die geplante Maßregel in der vor geschlagenen Form, 
wenn durch sie nach meiner Meinung richtige staatsrechtliche Ordnung nicht 
verwirklichen wird, aber sie steht mit jener nicht im Gegensätze und nicht prä- 
judiziert ihrer späterer Verwirklichung, und weil ich jenen Erklärungen 
des Herrn Ministers des Aeußern und des die Regierung von Bosnien und 
der Herzegowina führenden Herrn gemeinsamen Finanzministers den Glau
ben schenken mußte, daß wir wegen äußerer Einflüsse und Bewegungen 
geführlicher Natur, die in den besetzten Provinzen entstehen können, solch 
einen energischen Schritt tun müssen, daß also für die Lösung vorheriger 
Fragen es keine Zeit gäbe, und daß die Verfügung, die ich für eine rich
tigere gehalten hätte, nämlich ein kategorischer Auftreten gegen Serbien 
vielmehr zu einer europäischen Verwicklung führen könnte, als die An
nexion, — beziehentlich die Erklärung der souveränen Rechte Seiner Ma
jestät, für dessen glatte Ausführung wir Garantien haben. — Ich kann 
mich vor diesen schwerwiegenden Erklärungen, die seitens unmittelbar ver
antwortlicher Regierungsmitglieder gemacht wurden, nicht verschließen, aber 
ich schiebe die Verantwortlichkeit für deren Gründlichkeit vollkommen auf 
die genannten Herren Ministern.

Der Herr Minister des Innern (Graf Julius Andrássy — Bemerkung 
'des Herausgebers) hat die Aufnahme der folgenden Erklärung verlangt: 
„Ich muß die Ansicht des Ministers des Aeußern bezüglich der Möglich
keiten eines Krieges für maßgebend erachten, hauptsächlich für Rußland 
und Italien. — Bei diesen (Ländern) bleiben die Regierungen nach aller 
Wahrscheinlichkeit Herren der Situation, die Absichten dieser Regierun
gen sind aber dem Herren Minister des Aeußern wohlbekannt. Übrigens 
haben sie keinen Grund und kein Recht für die Intervention, weil unsere 
Macht durch die Annexion nicht vermehrt und demzufolge das Gleichge
wicht der Mächte nicht gestört wird und weil diese Staaten die Annexion 
in der vergangenen Zeit schon öfter konzediert haben. — Der Berliner 
Vertrag hat so ein beständiges und ein so umfangreiches Mandat unserer 
Monarchie übertragen, daß die Frage der Annexion vom europäischen Ge
sichtspunkte eine reine Formalität geworden ist. — ln Berlin haben nicht 
die Mächte die endgiltige Angliederung dieser Provinzen zu uns verhin
dert und das nur mit Rücksicht auf die Türkei unterlassen wurde. — 
Trotz alledem kann die öffentliche Meinung uns in Rom und vielleicht auch 
in St. Petersburg viele Unannehmlichkeiten verursachen, in diesem Augen
blicke ist die Lage der Türkei aber eine solche, daß das Verhalten ihres 
Volkes schwer vorauszusehen ist. — Dort führen die Regierung, nicht die 
Staatsmänner die die Lage des türkischen Reiches kennen und mit den 
Machtverhältnissen rechnen; dort ist die Macht den Händen des Sultans 
entglitten und in die Hände der Bewohner der Bazaren und Kasernen 
übergangen. — Dort können die öffentlichen Zustände auch die wahnsin
nigste Politik ermöglichen. — Die politische Rechnung kann nur das fest
stellen, daß die Türkei, wenn die Nüchternheit ihrer Herrschaft nicht ver
lieren wird, gegen uns keine energischere Schritte machen wird. — Aber 
das kann man schon nicht wissen, ob die Herrschaft der Nüchternheit auf
rechterhalten werde. — Auf Grund dieser also schließe auch ich mich je
ner Ansicht des Ministers des Aeußern an, daß der Krieg, wenn nicht 
wahrscheinlich, aber möglich sei. — Höchstens darin besteht zwischen uns 
eine Meinungsverschiedenheit, daß ich die Wahrscheinlichkeit der Fort
dauer des Friedens für geringer halte, als der Minister des Aeußern. — 
Wir haben verschiedene Ansichten bezüglich der Notwendigkeit und der 
Nützlichkeit der Annexion. — Nach meiner Ansicht hat die Annexion die
ser Provinzen keinen solchen Vorteil für uns, daß man ihretwegen den 
Frieden noch so wenig aufs Spiel zu setzen hätte, wie die Möglichkeit 
dieses vom Minister des Aeußern selbst anerkannt wird. — Es wäre nicht
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ratsam für die Aufhebung der jeden Inhalt entbehrenden souveränen 
Rechte des Sultans Krieg zu führen, denn es täte weder in Oesterreich, 
noch bei uns auf die begeisterte Unterstützung finden, die die erste Be
dingung eines erfolgreichen Krieges ist. — Übrigens halte ich die Annexion 
dieser Provinzen unter den obwaltenden Umständen auch dann für einen 
Fehler, wenn durch sie der Frieden in keiner Weise gefährdet wäre. — 
Ich erachte es für einen Fehler erstens darum, weil es mit der Aufhebung 
unseres Rechtes auf Novibazar vereinigt wurde. — Kaum wird der Glau
ben im Zielbewußtsein und in der Folgerichtigkeit Europas vergrößert, 
wenn man sieht, daß wir heute die Position aufgeben, die wir nicht lange 
vorher, auf Kosten von Opfern und auch die Möglichkeit eines Krieges 
auf Spiel setzend, erworben haben, und deren Erhaltung uns schon bis 
jetzt viel Geld gekostet hat. — Die Auflassung wird von den dortigen 
Völkern für eine Zurückweichung erachtet werden. — Wir haben den 
Sandschak nicht ohne Grund besetzt. — Die Gründe, die uns dazu bewo
gen haben, bestehen auch heute. Es ist wohl möglich, daß wir nach einer 
nicht langen Zeit wieder dorthin zurückkehren müssen, wo wir jetzt sind 
und von wo wir uns zurückziehen wollen. — Wir können es nicht erlau
ben, daß Serbien und Montenegro Nachbaren werden, weil es in diesem 
Falle nur eine Frage der Zeit ist, wann diese verwandten Völker sich mit
einander vereinigen werden. — Die Feindseligkeit der Dynastien und Ka
binette kann es nicht verhindern, daß diese Völker sich über ihre Häupter 
nicht vereinigen. — Wir wären durch einen großen südslawischen Staat 
von der Balkanhalbinsel getrennt und von der direkten Fühlung mit den 
Albanern. — Die Agitation würde in Bosnien von dem verstärkten süd
slawischen Staate entschieden fortgesetzt werden. — Ich hoffe zuversicht
lich, daß die Monarchie keinesfalls in eine Teilung des Sandschaks zwi
schen Serbien und Montenegro einwilligen, und daß sie Belgrad und Cetinje 
das verbieten wird, was sie mit der Besetzung Novibazars vereiteln wollte.
— Ich kann ferner die Annexion auch mit Rücksicht auf ihre Wirkung 
auf die Türken nicht gutheißen. — Unser Ziel ist die Erhaltung des türki
schen Reiches, solange es möglich ist. — Demzufolge ist es unser Interes
se, mit der Türkei in Frieden zu leben und daß unser Wort dort das Ge
wicht eines wohlmeinenden Rates habe. — Ein Krieg mit der Türkei wäre 
der erdenkbar größte Fehler, weil auch der Erfolg unser Schaden wäre, es 
bräche das zusammen, was wir zu erhalten wünschen. — Die Autonomie 
von Bosnien und der Herzegowina aber, bis das türkische Reich in Europa 
besteht, und uns nicht proviziert, steht mit dieser für das türkische Reich 
wohlwollenden Politik gerade im Gegensätze. — Es ist im Gegensätze mit 
jener Politik, die zur Okkupation führte und die wir in der Zeit des Zu
standekommens des Berliner Vertrages und seitdem immer gefolgt haben.
— Die Annexion wäre auch heute, wenn daraus kein Krieg entstände, ge
gen die Türkei gerichtet; denn ob wir wollen oder nicht, ihre Konsequen
zen sind unberechenbar. — Wir können damit den Erfolg jenes Versuches 
verhindern, den man jetzt dort im Interesse einer Verbesserung der türki
schen Regierung macht, wir lassen das türkische Parlament schon in der 
ersten Stunde ihres Bestehens in eine unmögliche Situation gelangen; und 
wir zwingen den türkischen Chauvinismus auszubrechen, wenn wir ihr 
Reich im Momente des türkischen nationalen Aufschwunges eines auch von 
ans anerkannten und unzweifelhaften Rechtes berauben. — Wir können 
damit das musulmanische Volk in seiner Ruhe, auf die es angesichts der 
schwierigen Lage so angewiesen ist, stören. — Die Disziplin wäre gänz
lich aufgelöst und die türkische Regierung hätte sich gänzlich überlebt, 
wenn der Padisah gezwungen wäre den Verlust seiner geerbten Rechte zu 
dulden. — Das Odium aller in der Türkei wahrscheinlich eintretenden Un
ruhe und des Mißerfolges der so viel Hoffnung erregenden und in vielen 
Plätzen von Europa mit Sympathie begrüßten Reformbewegung uns beläs
tigen wird. — Unsere Aktion würde Bulgarien und Griechenland voraus
sichtlich auf ähnliche Tat ermutigt und überall wären wir für das Erwa-
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chen ihrer Ambition beschuldigt. — Die Orientfrage kann sich zu einer 
akuten Krisis entwickeln und wir wären dafür verantwortlich gemacht, wir, 
die immer betonen, daß wir den Statusquo aufrechtzuerhalten wünschen.
— Wir werden das Beispiel geben, daß man das Recht der Türken un
gestraft verletzen kann. — Wir möchten unseren Einfluß in der Türkei 
verlieren und wir wären in den Augen der Musulmanen wahrscheinlich für 
eine lange Zeit die am meisten gehaßte Macht. — Ich mißbillige die An
nexion unter den heutigen Umständen auch darum, weil es in Europa un
serem Ansehen schädlich wird. — Die Annexion ist der Türkei gegenüber 
eine jedes Recht entbehrende Gewalttätigkeit. — Unsere Monarchie ist 
eine konservative Macht und daraus springt ihr Ansehen. — Die Verü
bung einer Ungerechtigkeit ist nicht unser würdig. — Die Gewalt vielleicht 
imponiert in den internationalen Beziehungen, wenn sie mit einer Macht 
verbunden ist und wenn sie in der Verteidigung großer reellen Interessen 
angewendet wird. — Wir berauben aber unsere Aktion dieser imponieren
den Wirkung mit dem Auflassen einer mit großen Opfern erworbenen Po
sition. — Unsere Feinde in London, Paris, Rom und Petersburg werden 
gegen uns eine ungünstige Stimmung erwecken. — Weil durch die An
nexion weder unsere militärische, noch finanzielle Macht vergrößert wird, 
es ist nicht wert eine solche Bloßstellung herbeizuführen. — Ich mißbil
lige die Annexion, weil sie die unverschämte Agitation Serbiens nicht ein
stellen und die Basis seines Intrigierens nicht einziehen wird. — Die An
nexion ist in Bosnien unpopulär. — Durch deren Erklärung werden die 
dortigen Völker gegenüber den serbischen Agitationen nicht unfühlbar ge
macht. — Der serbische König wird mit der serbischen Propaganda nicht 
aufhören, weil er in dessen Erhaltung seine Existenzberichtigung sucht. — 
Durch unseren ungerecht erworbenen neuen Titel wird die Aktion Serbiens 
nicht verringert. — Die einzige Arznei ist gegen sie: die Verfolgung einer 
richtigen Politik in Ungarn, durch die es offenbar gezeigt wird, daß der 
König und die Nation in einem Lager sind, ferner auf Grund dieser reel
len Faktoren Stärkung der Armee und die Anwendung eines energischen 
Tones. — Durch die Annexion Bosniens wurde Serbien in die Zwangslage 
kommen, daß es die Völker Bosniens mit seinen Agitationen gegen die An
nexion empören wird. — Gleichwie Serbien heute auch in Kroatien und 
in Ungarn agitiert, obwohl hier die staatsrechtliche Lage vollkommen be
reinigt ist, gleichwie seinerzeit die Italiener in Venedig und in der Lom
bardei ununterbrochen gegen die österreichische Herrschaft arbeiteten, ob
wohl diese Provinzen der kaiserlichen Macht unterworfen waren: ist es 
unzweifelhaft, daß auch Serbien von seinen Sehnsüchten infolge der An
nexion nicht bis dahin verzichten wird, bis es nicht durch Taten belehrt 
sei, daß es mit einer Nachahmung Cavours auch seine Existenz gefährdet.
— Wenn heute zur Zurückdrängung Serbiens eine größere Machtentfal
tung erforderlich wäre, und demzufolge wir durch europäische Komplika
tionen bedroht wären, bin ich fest überzeugt, daß wir auch später eine 
ebenso große Machtentfaltung brauchen und daß wir auch dann von euro
päischen Komplikationen zu fürchten haben, als heute. — Mit dem Unter
schied aber, daß unsere moralische Basis viel schwächer sei, wenn wir 
eine Ungerechtigkeit verteidigen müssen, als die jetzige ist, wenn wir die 
unqualifizierten Treibereien Serbiens zurückweisen müssen. — Ich glaube 
nicht, daß die Aufhebung des Souveränitäts des Sultans durch den rich
tigen Entschluß der bosnischen Regierung, in Bosnien einige konstitutionelle 
Institutionen einführen zu wollen, erforderlich gemacht wird. Es wäre so, 
wenn wir den dortigen Völkern eine größere Konstitution gewähren woll
ten, und sie das Recht erhalten hätten, in der Lenkung der gemeinsamen 
Angelegenheiten einen Einfluß zu haben. — Dieses Rechtes könnten wir 
wirklich nicht jene teilhaftig machen, die keine Staatsbürger der Staaten 
Seiner Majestät sind. — Dieses Recht will aber den Bosniaken niemand zu 
erkennen, weil dadurch das staatsrechtliche Gebäude unserer Monarchie 
umgestoßen werden würde. — Bis Bosnien nicht zu Ungarn gehört, kann
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es nicht so viele Rechte haben, als die zwei Staaten der Monarchie haben.
— Es könnte mit den kein gleichberechtigter dritter Faktor werden. — Wenn 
wir aber den dortigen Völkern bloß eine administrative Autonomie geben 
wollen, wären sie von dieser engeren Autonomie schon nicht befriedigt 
und wir täten bald erfahren, sie hätten das für eine Beleidigung gehalten, 
wenn sie nur halbrechtliche Staatsbürger Seiner Majestät bleiben würden.
— Ich mißbillige die Annexion, denn dadurch wäre die Lage sowohl der 
ungarischen wie der österreichischen Regierung in den Parlamenten er
schwert, ohne daß man die Frage lösen könnte. — Das gegenwärtige Pro
visorium würde ein neues Provisorium ablösen und dadurch wäre auch 
die gute Beziehung zwischen den zwei Staaten gefährdet. — Infolgedessen 
halte ich die Erklärung der Annexion in der jetzigen Zeit nicht für eine 
richtige Politik. — Ich nehme aber die Vorlage des Herrn Ministerpräsi
denten doch an und unternehme für den diesbezüglich zu fassenden Be
schluß des Ministerrats nach auswärts hin die volle politische Verantwort
lichkeit. — Ich tue es erstens darum, weil es ist nicht mein, des Ministers 
des Innern, Beruf, in dieser Frage den Weg zu erweisen. — Ich tue es auch 
darum, weil als der Ministerrat heute erstemal die Gelegenheit hat sich 
mit der Frage zu beschäftigen, wie ich weiß, er könnte an der Tatsache 
der erfolgten Annexion nichts ändern. — Die für die gesagte Angelegen
heit verantwortlichen sämtlichen Faktoren sind entschlossen, die durch 
sie als richtig erachtete Annexion zu erklären. — Nach ihrer Ansicht kön
nen sie die Interessen der Monarchie nicht bewahren. Sobald aber sie die 
Annexion erklären, wäre es ein großes Übel, dadurch wären die daraus zu 
erwartenden Nachteile vermehrt und die Hoffnungen der Vorteile verringert, 
wenn die ungarische Gesetzgebung die Erklärung der Annexion verrin
gerte. — Ob diese Politik richtig ist, oder nicht, wenn einmal deren 
Befolgung entschlossen wird, müssen wir uns anschließen. — Sobald die 
Ehre der Monarchie engagirt sei, in den kritischen Momenten müssen wir 
sie unterstützen. — Ich kann die Verantwortlichkeit nicht übernehmen darum, 
weil meine Skrupel in der Führung eine Unbestimmtheit erregen können.
— Die Hastigkeit ist das schlechteste. — Man kann mit Energie und 
Schnelligkeit auch bei einer unrichtigen Politik zum Ziel zu kommen. — 
Hingegen kann Erfolg auch der besten Politik durch die Schwächung ver
dorben werden. — Ich erachte es für besser eine andere Politik zu be
folgen, aber ich kann die Verantwortung nicht übernehmen, daß in der 
gegenwärtigen Lage nichts geschehe und daß usere Lage infolge unserer 
Passivität in Bosnien und der Herzegowina verschlechtert werde. — Ich 
möchte mit meinem Austreten auch die ungarische inner politische Lage 
nicht verschlechtern."

Der Ministerrat hat nachdem das Folgende beschlossen: „Der Minister
rat erwägend die Besorgnisse des Herrn Ministers des Innern hält gewisse 
Konsequenzen dieses wichtigen Schrittes unberechenbar, — trotzdem in 
der gegebenen Lage und Umständen, mit Vertrauen auf den Herrn Minister 
des Aeußern und auf den Herrn Ministerpräsidenten, die die gegenwärtige 
außenpolitische Lage in jeder Richtung und in jeden Einzelheiten kennen, 
•—stimmt er seinerseits der Vorlage des Herrn Ministerpräsidenten bei. — 
Diesen Beschluß des Ministerrats hat nachträglich der wegen seiner Krank
heit abwesende Herr Handelsminister in seinem ganzen Umfange ange
nommen."

Von Seiner Majestät zur Kenntnis genommen und unterzeichnet am 
22 März 1909. — Uebersetzung des Herausgebers aus dem ungarischen 
Originale.
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Gróf Széchenyi István összes munkái. II. kötet. Dr. ifj. Iványi-Grünwald 
Béla: Gróf Széchenyi István, Hitel. A Taglalat és a Hitellel foglalkozó ki
sebb iratok. Budapest 1930. Kiadja a Magyar Történelmi Társulat, 737 1.

Száz évvel azután került Széchenyi Hitelének kritikai kiadása közkézre, 
miután Széchenyi megírta. Olyan időpontban, amidőn ismét hatni képes 
lehet. Iványi-Grünwald Bélának a Hitelhez és a Hitellel kapcsolatos iro
dalomhoz való bevezetése a magyar szociális és gazdaságtörténelmi iroda
lomnak igen értékes adaléka, mely nagyban hozzá fog járulni a legnagyobb 
magyar megismeréséhez. A vonatkozó vitairodalom egybegyűjtése teljes mér
tékben megköveteli az elismerést. Nagyon értékes annak a feltevésnek re
vízió alá vétele is, hogy Széchenyi művét Bentham közvetlen hatása alatt 
írta és felkutatása minden olyan mozzanatnak, amellyel a szerző munkája 
kapcsolatban lehetett.

Széchenyi törekvése nem sokban különbözött attól, mint amelynek sike
rére a mai Magyarországnak égető szüksége van: a bekapcsolódásra egy 
kollektív gazdasági rendszerbe, amelyben mezőgazdasági termékeit értéke
sítheti. Ugyanaz volt lényege annak az agrárkrízisnek is, amely a francia 
háborúk befejezése után Európára elkövetkezett és amellyel Iványi-Grün
wald Béla munkájának első fejezetében foglalkozik. Annak az agrárkrízis
nek jellegét és méreteit Széchenyi látta meg és igyekezett helyi életet élő 
honfitársait akként kivezetni a bajból, hogy az európai gazdasági áramla
tokba vezetve boldogítsa őket. Ennyiben tette magáévá Bentham elveit és 
ennyiben volt utilitaristának tekinthető. Mi kétségtelenül elismerjük a Hitel
nek a maga idejében gyakorolt óriási átalakító hatását, de legyen szabad 
meá jegyeznünk, miszerint Széchenyi azt csak egy adott szükséglettől köve
telt megnyilatkozásnak tekintette. Az ő rendszere nem merült ki a Hitel
ben, — hiszen akkor nem lett volna rendszer, — hanem továbbment és nem
zete számára részt kért a gazdasági élet egyéb megnyilvánulásaiból. Még 
az agrárkérdésben is többet, európai jelentőségű dolgot alkotott, össze akart 
fogni Európa mezőgazdasági országaival, hogy azoknak megszervezésében 
Magyarországnak helyet biztosítson.

Iványi-Grünwald Béla munkája hatalmas lépéssel indította meg ezek
nek a kérdéseknek a tanulmányozását. Munkájában azonban csupán azt te
hette meg, hogy a Hitelt az európai viszonylatokban elhelyezze és ezzel a 
Széchenyi-kutatásban új csapást kezdjen. Ezen a csapáson haladva sokkal 
több eredményt fog felmutatni, mint amennyi az eddigi kutatás ismertető 
módszerének volt köszönhető, mert Széchenyi működésének az európai szük
ségletekhez és haladáshoz szabott felhívása még parlagon hever.

Horváth Jenő



V e g y e s e k  — D ivers

N em zetiségeink  beadványai a  császári kab inethez

1861—1868

Az 1849-díki magyar összeomlás után a Gesammtmonaichie céltudatos 
bécsi képviselői egyáltalában nem voltak tekintettel a magyarországi román, 
szerb és tót nemzetiségek császárhű „szolgálataira \  mert velük szemben 
ép úgy, mint a magyarsággal szemben, kíméletlenül erőszakolták a közpon
tosítást és germanizálást.1 A nemzetiségek ,,Gleichberechtigung"-ja helyett a 
„Gleichbeknechtigung" következett,2 ami ellen a hazai nemzetiségek vezetői 
egész sereg beadvánnyal, panasszal és kérvénnyel fordultak a császárhoz.

A Cabinets-Canzlei irattárában elfekvő beadványok közül a követke
zőkben csak azokra hívjuk fel a figyelmet, amelyek az 1868-i „nemzetiségi 
törvény" előkészítését munkálták, illetve igyekeztek volna már az 1861-ben 
összehívott országgyűléstől kezdve az udvar felől is befolyásolni annak lét
rehozatalát s rendelkezéseit.

I. Királyi kézirat báró Kemény erdélyi udvari kancellárhoz a román 
kívánságok ügyében. (Bili. 14. c. abt. 2184—2185. B. 861.) Lieber Kemény! 
Zu Ermächtigung und im Aufträge der zu Hermannstadt abgehaltenen roma
nischen Nationalkonferenz hat der Erzbischof von Alba-Julia Alexander 
Suluz gemeinschaftich mit den Bischöfe Freiherrn v. Schaguna die Wünsche 
der romanischen Nation Siebenbürgens in Bezug auf die Wahrung ihrer Con
fession, Sprache und staatsbürgerlichen Stellung gegenüber den übrigen 
Schwester-Nationen des Landes, in den mit folgenden zwei Eingaben nie
dergelegt, welche ich Ihnen hier, mit zur Begutachtung übersende.” Császári 
kézjegy. „Wien, 12. Febr. 1861,” (A két beadvány szövege és tartalmi rész
letei az ügyiratokból nem tűnnek ki.)

II. Egy tót küldöttség és Moyzes püspök beadványa a tótok kéréseiről 
(4013. 861. — Vortrag des Durchl. Erzherzogs Rainer dd° 16. Dezember 1861. 
über die Eingabe der slawischen Deputationen und des Neusohler Bi
schofs. Ungarn). Das eine Gesuch, welches von einer Deputation nordunga
rischer Slowaken Eurer Majestät überreicht wurden, enthält, nebst einer 
umständlichen Schilderung der Bedrückungen und Leiden, welche dieselben 
von der magyarischen Machthabern zu erdulden hatten, folgenden Bitten:3

1 Berzeviczy Albert: Az absolutismus kora Magyarországon, 1849—1865. 
I, kötet. Budapest 1922. 436 1. II. 1925. 566 1.

2 Vitéz Nagy Iván: A nemzetiségi törvény a magyar parlament előtt, 
1861—68. Háborús Felelősség. 1929. Vlád Lajos felszólalása szerint az 
június 1-i parlamenti ülésben.

3 A tót követelések ismeretesek a turócszentmártoni gyűlés határozatai-
Háborús Felelősség^ 5
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. . .  E kérések röviden összefoglalva a következők: 1 . hogy a tótok külön 
nemzetnek ismertessenek el és e megyékből: Pozsony, Nyitra, Bars, Tren- 
csén, Hont, Zólyom, Turóc, Árva, Liptó, Nógrád, Gömör, Szepes, Sáros, 
Abauj és Torna „ein eigener oberungarischer slowakischer Ditsrikt" alakít
tassák; 2 . ez a terület „als integrierender Theil Ungarns", bár alátartozik 
a központi hatóságoknak, mégis — mint a jászok, kunok, hajdúk, szepesiek 
— külön nemzeti „Vertretung"-gal bírjon, mely a közigazgatásban és igaz
ságszolgáltatásban első és második instantiaként szerepeljen; 3. hogy a ke
rületben a tanácskozás és ügyvitel nyelve kizárólag a tót legyen, mégis a 
községi életben a helyi többség nyelve használható; 4. hogy a kerület iskola
ügyét szabadon szervezhesse. — Mindezek a kérdések egy — tervezetben 
bemutatott — legmagasabb helyről származó privilégium kiadása útján vol
nának biztosítandók.

Az emlékirat végén a sóárak magassága, a földkataszter igazságtalan 
megállapítása és a vasútak hiánya miatt panaszkodnak. ..

„In der Eingabe des Bischofs Moyses wurden die vorstehenden Bitten 
befürwartet und wird um Abhilfe gegenüber der magyarisirenden Bestre
bungen in Schul- und Unterrichtsangelegenheiten gebeten.“

„Gutachten Seiner Kais. Hoheit:
II. Nachdem Eure Majestät mit a. h. Erlässen von 20. Oct. 1860 die K. 

ung. Hofkanzlei wieder herzustellen geruhten, so kann ohne vorläufige Ver
nehmung derselben in dieser wichtigen Sache wohl kaum vom a. h. Throne 
eine Entscheidung erlassen werden, welche in die ung. staatsrechtlichen Ver
hältnisse eingreifen würden, — es wäre dann, daß die obigen Bitten un
mittelbar vom a. h. Throne unbedingt zurückgewiesen werden wollten, wo
gegen jedoch wichtige Bedenken zu streiten schienen.

Die unter 1., 2 . und 3. bezeichneten Bitten der Deputationen berühren un
zweifelhaft das staatsrechtliche Gebiet, und es dürfte daher kaum etwas an
deres erübrigen, als die vorliegenden Eingaben der k. ung. Hofkanzlei zur 
Aeußerung a. g. zuzufertigen.

Insofern übrigens die Punkte 3. u. 4. die Sprachfrage und den öffent
lichen Unterricht betreffen; so muß bemerkt werden, daß die Gegenstände 
sind, über welche Eure Majestät in einem der a. h. Handschreiben von 20. 
Okt. 860. ausdrücklich a. h. Normen zu erlassen geruhten. Es wurde zwar 
mit demselben die ungarische Sprache als Geschäfts- und Amtssprache 
aller politischen und Gerichtsbehörden Ungarns im inneren Dienste so
wohl als im gegenseitigen Verkehre wieder hergestellt, zugleich jedoch 
angeordnet, daß den städtischen wie den ländischen Gemeinden die Wahl 
der Geschäftssprache ihrer Gemeinde- Kirchen- und Schulangelegenheiten 
freistehen und es jedermann unbesonnen bleiben solle, in der Komitats-, 
städtischen und Gemeindeversammlungen sich jeder der im Lande übli
chen Sprachen zu bedienen, und in jeder derselben Eingaben an die Be
hörden einzureichen, deren Erledigung in derselben Sprache zu geschehen 
habe, daß endlich die Justiz- und polit. Verwaltungsbeamten jeder Art 
Verordnungen und Befehle, welche unmittelbar an die Gemeinde ergeben, 
in jener Sprache zu verfassen haben, welche die Geschäftssprache ihrer 
Gemeindeangelegenheiten ist.

Diese a. h. Norme scheint in den slowakischen Comitaten Ungarns 
von Seite der Behörden nicht entsprechen zu werden; und es dürfte daher 
schon jetzt die genaue Einhaltung dieser a. h. Vorschriften ausdrücklich 
a. h. eingeschärft werden.

Durch diese a h. Befehl würde auch dem 4. Punkte nach Möglichkeit 
Willfahrt, indem das obgedachte a. h. Handschreiben nicht bloß über die 
Geschäftssprache in Gemeinde-. Kirche- und Schulangelegenheiten die er
wähnte Verfügung enthält, sondern auch in Bezug auf die Lehrsprache an

ból. Közzétéve: Az 1865—68.-ki országgyűlés irományai, 138. szám. A. mel
léklet.
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•den Gymnasien anordnet, es seien die bezüglichen kirchlichen Würden
träger und politischen Behörden, ferner die Lehrkörper dieser Unterrichts
anstalten selbst, über die Frage zu hören, ob und welche Modifikationen 
in der bei denselben üblichen Unterrichtssprache sich als notwendig oder 
wünschenswerth darstellen, und so dann ungesäumt die Anträge im Wege 
der ung. Hofkanzlei Eurer Majestät zu unterbreiten." (Az emlékiratok az 
ilyen értelemben szerkesztett 871. M. P. 1861. számú legfelsőbb kézirattal 
küldettek le a magyar udvari kancelláriához 1861. dec. 18-án).

III. Szerb bizalmi férfiak részvétele egy a nemzetiségi ügyben tar
tandó értekezleten (K. Z. 428. 861. Minister-Conferenz Protocoll II. vom 
23. Jänner 1861). Gegenstände der Beratung: V. Serbische Vertrauens
männer und serb. Nationalcongress.

„V. Schließlich beachte der Staatsminister zur Kenntniss der Konfe
renz, der Patriarch Rajasich habe erklärt, daß ihm sein Gewissen nicht 
erlaube, Vertrauensmänner zu den in Wien abzuerhaltenden Berathungen 
über die Stellung der Serben der Wojwodschaft in Ungarn, abzusenden, 
indem er bloß den serbischen Nationalkongress, der am 24. Februar be
ginnen soll, zu Abgabe einer Meinung in dieser Nationalangelegenheit 
komptetent halten könne.“

IV. A rutének kérvénye (154.862. Vortrag der k. ung. Hofkanzlers
Gfen Forgách dd° 11 Jan. 1862) womit die Petition des Consistoriums des 
gr. kat. Bistums in Munkáts: vom Ausdehnung der zur Förderung des ra
tionalen Lebens der einzelnen Volksstämme in Ungarn im legislativen 
Wege, ohne Gefährdung der territorialen Einheit und der althergebrachten 
Verfassung Ungarns zu gewährenden Rechte, auch der stets getrauen Ru- 
thenen Ungarns, und um Aufnahme dieser Rechte in die im nächsten ung. 
Landtage zu stellender Vgl. Propositionen, Besuchs, der Inartikulierung... 
(Entschließung: tudomásul szolgál azzal, hogy a kérvényezők értesítendők, 
másszerint a legközelebbi magyar országgyűlés elé a nemzetiségekre vo
natkozólag előterjesztendő királyi prepozíciókban a rutének is bentfog- 
laltaknak). —

V. A magyar kancellária felterjesztése a tót memorandum fii.)  ügyé
ben (546.863. Vortrag des Durchl. Erzherzogs Rainer dd° 14. IL 1863. über 
den Vortrag der ung. Hofkanzlei dtto 3. Sept. 1862. 13, 166 bezüglich des 
mit a. h. Handschreiben vom 18. Dec. 861. zur Begutachtung hinabgegeben, 
von einer slowakischen Deputation überreichten Gesuches). — A bevezetés
ben Rajner főherceg megjegyzi, hogy az emlékiratban ,,56 Slowaken bitten 
im Nahmen der slowakischen Bevölkerung Oberungarns, ohne Beibringung 
eine Vollmacht." A határozatnak az a része, hogy az állások betöltésénél 
a tótokat vegyék figyelembe, császári kézjeggyel át van húzva, s mindössze 
az maradt meg, hogy ,,a nemzetiségi törvény kidolgozásánál a kérvényt 
vegyék figyelembe.“ 4

VI. A tót memorandum a minisztertanácsban (570. 863. Min. Rath. 29. 
I. 63). II. Gesuche der Slowaken in Oberungarn im Bezug auf ihre Sprache 
und Nationalität (A magyar kancellária véleményének megtárgyalása).

VII. Szerb nyelvi panasz és követelés (3628. 864 connex mit 3629. 
Előirat: 4186. 860. és 177. c. 860). Vortrag des Durchl. Erzherzogs Rainer
27. XL 1864. über die Majestätsgesuche der, der serbischen Nation ange-

4 Ez meg is történt, mert a memorandumot — módosított szöveggel 
ugyan — de az országgyűlésnek is megküldötték s így a bizottsági tár
gyalás alapjául szolgált a szerb s ruthén beadvánnyal együtt (L. előző 
jegyzetet).

5*
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hörigen Rechtsanwälte in Neusatz u. Groß-Becskerek betreffend angebli
chen Verkürzungen ihrer nationalen Rechte (Bácsban és Torontálban a  
szerbnek, mint egyedüli hivtalos nyelvnek bevezetését kérik. — Elutasít- 
tatott).

Vili. Román nyelvi panasz (3623. 864. Előirat: 177 c. 860—2245. 862—  
4076. 863. — 546. 843.). Vortrag des Durchl. Erzherzogs Rainer am 27. 
XL 1864) über die a. u. Vorträge der ung. Hofkanzlei vom 2 1 . Juli 1864. 
Z. 10.543 u. 10.017, betreffend der a. h. bezeichneten Gesuche mehrerer 
romanischen Einwohnern des Arader Comitats, in welchem sich dieselben 
über Nationalrechte im Gebrauche der romanischen Sprache beschweren“ 
(Egyetemes leirat — királyi körrendelet, — melyben az anyanyelv haszná
latára vonatkozó 1860. okt. 20, 1862. júl 27 és 1863. febr. 17-i kir. rende
letek újbóli kihirdetésére történik intézkedés).

IX. Újvidék felirata a nemzetiségi kérdés rendezéséért (Landtag in 
Ungarn: B. 129. c. 1867.) Stadtgemeinde Neusatz um Einbringung einer Re
gierungsvorlage beim ung, Landtage bezüglich der Nationalitätenfrage.

X. Fogaras felirata (Siebenbürgen: 3916. 867). Adresse des Fogaraser 
Distrikts bezüglich der Nationalitätenfrage in Siebenbürgen.

Ezeken kívül még számtalan beadvány, panasz és felirat fekszik el 
ezekből az évekből a bácsi Haus-, Hof- und Staatsarchivban a nemzeti
ségek részéről és ügyében, így a karlócai szerb kongresszus, a szerb s 
román orthodox egyházak szétválasztása, egyletek (pl. a tót Matica) ala
kítása és támogatása ügyében, nem is szólván a nyelvi panaszokról, amik
kel mindjárt az udvarhoz siettek. Amint azonban e vázlatos összefogla
lásból is látjuk, a magyar udvari kancellária felállítása után minden egyes 
ügyet előzőleg oda adtak le véleményezés végett s ahogy Rainer főherceg 
előterjesztései is mutatják, immár a magyar álláspontot az udvar is kezdi 
megáévá tenni, nem lép fel illetéktetlen vagy titkos protektorául a hozzá 
hajbókoló nemzetiségeknek, hanem azokat közvetlen tárgyalásra utasítja. 
A felségfolyamodványok már nem játszottak olyan elhatározóan befolyá
soló szerepet, mint az előző évtizedben. Közeledett a kiegyezés idejer 
amikor a császári ház végre akceptálta azt az elvet, hogy Magyarország
ról és ügyeiről elsősorban a magyarokkal kell tárgyalnia.

Vitéz Nagy Iván

A szabadságharc diplom áciai történetének  
forrásanyaga

Q uellenm aterial der d iplom atischen G eschichte der  
ungarischen  R evolution

1848—1849

(Folytatás — Fortsetzung)
No 910. — Konstantinápoly, 1849. május 2 . Stürmer jelentése. — BAK- 

Bericht aus Constantinopel, 1849. No. 19. — Magyarországi orosz beavat
kozás.

No. 911. — Wien, 1849. május 3. Magenis Palmerston lordhoz. — Kö
zölve: Correspondence stb. 193. 1.
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No. 913. — Brighton, 1849. május 3. Metcalfe Frigyes Pulszky Ferencz- 
hez. — MNMK.

No. 914. — Pétervár, 1849. május 3. Buol gróf jelentése. — BAK. Be
richt aus Petersburg, 1849. No. 24. Chiffré. — Ferenc József pétervári uta
zása ügyében.

No. 915. — Pétervár, 1849. május 3. Ugyanaz. — Ugyanott No. 29. A. 
No. 916—917. — Wien, 1849. május 4. Magenis Palmerston lordhoz.

— Közölve: Correspondence stb. 193. és 194. 1.
No. 918. — Bukarest, 1849. május 4. De Ségur francia főkonzul jelen

tése. — Közölve: Hurmuzaki i. m. 150—51. 1.
No. 919. — Wien, 1849. május 5. Utasítás a müncheni osztrák követ

ség részére. — BAK. Depesche nach München, No. 2 . — Az erdélyi orosz 
beavatkozás tárgyában.

No. 920. — Frankfurt, 1849. május 5. Osztrák követ jelentés. — BAK. 
Bericht aus Frankfurt, 1849. No. 2 0 , — Schütte magyarbarát propagandá
járól.

No. 921. — Bukarest, 1849. május 5. Timoni jelentése. — BAK. Be
richt aus Bukarest, 1849. No. 72, — Kossuth és Kiss ezredes elfogott 
levelei.

No. 922. — Varsó, 1849. május 6 . Caboga tábornok jelentése az orosz 
csapatszállításokról. — BAK.

No. 923. — Temesvár, 1849. május 6 . Bem tábornok Dembinszky gróf
hoz. — Danzer: Dembinski in Ungarn. II. kötet. 41—42. 1. — A lengyel- 
országi hadjárat terve.

No. 924. — Debrecen, 1849. május 6 . Kossuth Lajos Taylor Zakariás 
északamerikai elnökhöz. — MNMK.

No. 925. — Wien, 1849. május 6 . Ferenc József Miklós cárhoz. — BAK. 
No. 926. — Páris, 1849. május 6 . Sandford Vilmos Pulszky Ferenchez.

— MNMK.
No. 927. — London, 1849. május 6 . Mac Neill Pulszky Ferenchez. — 

MNMK.
No. 928. — London, 1849. május 6 . Vipan Pulszky Ferenchez. — 

MNMK.
No. 929. — Cassel, 1849, május 6 . Osztrák követ jelentés. — BAK. 

Bericht aus Cassel. 1849. No. 18. — A magyarországi hadműveletek.
No. 930. — Kostantinápoly, 1849. május 6 . Stürmer gróf jelentése. — 

BAK. Bericht aus Konstantinopel, 1849. No. 24. D. — A magyarországi 
orosz beavatkozás tárgyában.

No. 931. — Páris, 1849. május 7. Teleki László gróf Pulszky Ferenc
hez. — MNMK. Közölve Pulszky id. m. I. 473. 1.

No. 932. — Berlin, 1849. május 7. Prokesch báró jelentése. — BAK. 
Bericht aus Berlin. 1849. No. 25. B, — Teleki gróf párisi működése.

No. 933. — Bruxelles, 1849. május 7. Woyna gróf jelentése. — BAK. 
Bericht aus Brüssel, 1849. No. 29. — A magyarországi hadműveletek.

No. 934. — Ruszcsuk, 1849. május 7. Osztrák követ jelentés. — BAK.
— Brandt megfigyelése.

No. 935. — Pétervár, 1849. május 7. Buol gróf jelentése. — Bericht 
aus Petersburg. 1849. No. 25. B. — A magyar kérdés.

N o. 912. — London, 1849. m ájus 3. V ip an  P u lszk y  F eren ch ez . —
M N M K .

No. 936. — Wien, 1849. május 8. Magenis Palmerston lordhoz. — Kö
zölve: Correspondence stb. 196. 1.
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No. 937. — London, 1849. május 8 . Colloredo gróf jelentése. — BAK- 
Bericht aus London. 1849. No. 17. E.

No. 938, — Belgrád, 1849. május 8 . Balcescu Ghika Jánoshoz. — Kö
zölte Ghika id. m. 249—57. 1.

No. 939. — Bukarest, 1849. május 8 . Timoni jelentése. — BAK. Be
richt aus Bukarest. 1849. No. 73. — Colquhoun magatartása. Kossuth és 
Bem elfogott levelei.

No. 940. — Wien, 1849. május 8 . Utasítás Stürmer részére. — BAK. 
Depesche nach Konstantinopel, 1849. — Az orosz beavatkozás ügyében.

No. 941. — Páris, 1849. május 9. Teleki László gróf Pulszky Ferenc
hez. — MNMK.

No. 942. — Belgrád, 1849, május 9. Balcescu Ghika Jánoshoz. — Kö
zölte Ghika id. m. 257. 1.

No. 943. — London, 1849. május 9. Stuart Dudley lord Pulszky Fe
renchez. — MNMK.

No. 944. — Berlin, 1849. május 9. Prokesch báró levele Schwarzen
berg herceghez. — BAK. Bericht aus Berlin, 1849. Varia de Prusse. — A 
porosz kormány nyilatkozata a magyar kérdésben.

No. 945. — Dresden, 1849. május 9. Osztrák követ jelentés. — BAK. 
Bericht aus Dresden, 1849. No. 46. — Schütte kiutasítása.

No. 946. — Konstantinápoly, 1849. május 9. Stürmer jelentése. —  
BAK. Bericht aus Konstantinopel, 1849. No. 2 0 . A. — A Cerutti fivérek 
belgrádi működése. A magyarországi orosz beavatkozás.

No. 947.— Ugyanaz, — Ugyanott 20. B. — A baltalímani szerződés 
előkészítése.
— BAK.

No. 948. — Korfu, 1849. május 9. Konzuli jelentés. — BAK. — Co— 
wath Károly ügynök működése.

No. 949. — Pétervár, 1849. május 9. Buol gróf jelentése. — BAK. Be
richt aus Petersburg, 1849. No. 2 0 . B. —

No. 950, — Pétervár, 1849. május 9. Nesselrode gróf Medem grófhoz.
No. 951. — London, 1849. május 10 . Stuart Dudley lord Pulszky Fe

renchez. — MNMK.
No. 952. — London, 1849. május 10. Szulczevszki Károly Pulszky Fe

renchez. — MNMK.
No. 953.— London, 1849. május 10 . Vipan Pulszky Ferenchez. —  

MNMK.
No. 954. — Berlin, 1849. május 10. Prokesch báró jelentése. — BAK. 

Bericht aus Berlin, 1849. No. 81. — Orosz csapatok szállítása a porosz 
államvasútakon.

No. 955. — Wien, 1849. május 10. Az osztrák belügyminiszter Schwar
zenberg herceghez. — BAK. — A breslaui fegyverszállítmány esetleges be
csempészése tárgyában.

No. 956. — Wien, 1849. május 11. Magenis Palmerston lordhoz. — 
Közölve: Correspondence stb. 198. 1.

No. 957. — London, 1849. május 11. Brunnow báró orosz nagykövet je
lentése. — BAK, Varia de Russie, 1849, — A magyarországi orosz beavat
kozás. •

No. 958. — London, 1849. május 11. Blackwell Palmerston lordhoz.
— MTAK.

No. 959. — London, 1849. május 11. Bratianu Demeter Pulszky Fe
renchez. — MNMK.
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No. 961. — Pétervár, 1849. május 11. Buol gróf jelentése. — Bericht 
aus Petersburg, 1849. No. 26. G. — A magyarországi hadműveletek.

— No. 962. — Jassy, 1849. május 11. Osztrák konzuli jelentés. — 
BAK. Bericht aus Jassy, 1849. No. 596. — Osztrák lőszer átvitele ügyében.

No. 963. — Pétervár, 1849. május 11. Osztrák követjelentés. — BAK. 
Bericht aus Petersburg, 1849. No. 6 . — A magyar kérdés.

No. 964. — Bukarest, 1849. május 12 . De Ségur franeia konzul jelen
tése. — Közölve Hurmuzaki i. m. 152—53. 1.

No. 965. — Páris, 1849. augusztus 12 . Hübner báró jelentése. — BAK. 
Bericht aus Paris, 1849. No. XXII. — Magyarországi hadműveletek.

No. 966. — Páris, 1849. május 12 . Teleki László gróf Pulszky Ferenc
hez. — MNMK. Közölte Pulszky F. id. m. I. kötet. 473—74 1.

No. 967. — Pétervár, 1849, május 12. Miklós cár Ferenc Józsefhez. 
— BAK.

No. 968. — Pétervár, 1849. május 12 . Osztrák követ jelentés. — BAK. 
Bericht aus Petersburg, 1849. — Ausztria pénzbeli támogatása.

No. 969. — 1849. május 13. Mac Neill Pulszky Ferenchez. — MNMK.
No. 970. — Páris, 1849. május 13. Teleki László gróf Pulszky Ferenc

hez. —MNMK.
No. 971. — London, 1849. május 13. Stuart Dudley lord Pulszky Fe

renchez. — MNMK.
No. 972. — London, 1849. május 13. Vipan Pulszky Ferenchez. —

MNMK.
No. 973. — London, 1849. május 13. Colloredo gróf Schwarzenberg

herceghez. — BAK.
No. 974. — Wien, 1849. május 13. Utasítás Colloredo gróf részére. — 

BAK. Depéche à Londres, 1849. — A magyarországi orosz beavatkozás 
ügyében.

No. 975, — Wien, 1849. május 13, Schwarzenberg herceg Caboga tá
bornokhoz. — BAK. Vasúton eszközlendő orosz csapatszállítások ügyében.

No. 976. — Páris, 1849. május 13. Teleki László gróf levele a Journal 
des Débats francia hírlapban, — Mellékelve a 955. sz. ügyirathoz. (977).

No. 977. — Páris 1849. május 14. Osztrák követ jelentés. — BAK. Be
richt aus Paris, 1849. No. 59. — Teleki levelének beküldése (976).

No. 978. — Debreczen, 1849. május 14. Batthyány Kázmér gróf meg
bízólevele Pulszky Ferenc részére. — MNMK. Közölte Pulszky id. m. I. 
kötet. 492—93. 1.

No. 979. — Páris, 1849. május 14. Teleki László gróf Kossuth Lajos
hoz. — MNMK. VA. 1309. szám.

No. 980. — Páris, 1849. május 14. Teleki László gróf Pulszky Ferenc
hez. — MNMK, Közölte Pulszky F. id. m. I. kötet. 474. 1.

No. 981, — Páris, 1849. május 14. Osztrák követjelentés. — BAK. 
Bericht aus Paris, 1849. No. 59. — Teleki gróf működése.

No. 982. — Pétervár, 1849. május 14. Osztrák követ jelentés. — BAK. 
Bericht aus Petersburg, 1849. No. 27. — Az orosz beavatkozás és Porosz- 
ország magatartása tárgyában.

No. 983. — Debreczen, 1849. május 15. Batthyány Kázmér gróf Pal
merston lordhoz. — MNMK.

N o. 960. — L ondon, 1849. m ájus 11. Stu art D u d ley  lord  P u lsz k y  F e 
renchez. —  M NM K .

No. 984. — Wien, 1849. május 15. Magenis Palmerston lordhoz. —
Közölve: Correspondence stb. 203. 1.
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No. 985. — Bukarest, 1849. május 15. De Ségur francia főkonzul je
lentése. — Közölve Hurmuzaki id. m. 153. 1.

No. 986. — London, 1849. május 15. Vipan Pulszky Ferenchez. — 
MNMK.

No. 987. — Wien, 1849. május 15. Utasítás Buol grófhoz. — BAK. 
Dépêché à Petersbourg, 1849. — Lobkowitz herceg küldetése.

No. 988. — Bukarest, 1849. május 15. Timoni jelentése. — BAK. Be
richt aus Bukarest, 1849. No. 78. — Az oroszok visszavonulása Erdélyből.

No. 988a. — Bukarest, 1849. május 15. U. az. No. 79. Hadi hírek.
No. 989. — Debreczen, 1849. május 16. Batthyány Kázmér gróf a ga

líciai orosz parancsnokló tábornokhoz. — Közölte Danzer id, m. II. 61— 
63. 1. — Felvilágosítást kér az orosz beavatkozásról.

No. 990. — London, 1849. május 16. Stolzmann Pulszky Ferenchez. — 
MNMK.

No. 991. — Darmstadt, 1849. május 16. Osztrák követ jelentés. — 
BAK. Bericht aus Darmstadt, 1849. A magyarországi hadműveletek.

No. 992. — Varsó, 1849. május 16. Caboga tábornok jelentése. — 
BAK. — Orosz csapatszállítások.

No. 993. — Páris, 1849. május 16. Hübner báró jelentése. — BAK. 
Bericht aus Paris, 1849. No. 60. A. — Teleki gróf működése.

No. 994. — Páris, 1849. május 17, Osztrák követ jelentés. — BAK. Be
richt aus Paris, 1849. No. 60. A. — Teleki gróf működése.

No. 995. —- London, 1849. május 17. Kemble M. János Pulszky Ferenc
hez. — MNMK.

No. 996. — Páris, 1849. május 17. Teleki László gróf Pulszky Ferenc
hez. — MNMK. Közölte Pulszky F. id. m. I. kötet 475. 1.

No. 997. — Wien, 1849. május 17. Ferenc József Miklós cárhoz, —
BAK.

No. 998. — Debreczen, 1849. május 18. Kossuth és Batthyány gróf til
takozása Oroszország beavatkozása ellen. — MNML. Közölve Papp Dénes 
id. m. II. kötet. 450—51. 1.

No. 999. — Páris, 1849. május 18. A Czartorysky hercegnél tartott 
nemzetiségi konferencia jegyzőkönyve. — Közölte Ghika J. id. m. 396— 
402. 1.

No. 1 0 0 0 . — London, 1849. május 18. Vipan Pulszky Ferenchez. — 
MNMK.

No. 1001. — Bukarest, 1849. május 18, Timoni jelentése. — BAK. Be
richt aus Bukarest, 1849. No. 80. — No. 1001a). Ugyanaz. No. 81.

No. 1002. — Bukarest, 1849. május 18. Duhamel orosz tábornok Fuad 
pasához. — Közölve Hurmuzaki id. m. 159. 1.

No. 1003. — Debreczen, 1849. május 19. Batthyány gróf Pulszky Fe
renchez. — MNMK. Közölte Pulszky F. id. m. I. 493—94. 1. Fogalmaz
vány Palmerston lordhoz.

No. 1004. — Bukarest, 1849. május 19. De Ségur francia konzul jelen
tése. — Közölve Hurmuzaki id. m. 154. 1. — Az oroszok bevonulása a 
Havasalföldre.

No. 1005. — Wien, 1849. május 19. Ferencz József Lipót királyhoz.
— BAK. Varia de Belgique, 1849. — Az orosz beavatkozásról.

No. 1006. — Mehádia, 1849. május 20. Balcescu Ghika Jánoshoz. — 
Közölte Ghika íd. m. 267—71. 1.

No. 1007. — Brassó, 1849. május 20. Beöthy Ödön Kossuth Lajoshoz.
— MNML.

No. 1008. — Duino-Ancona, 1849, május 20.—június 3. Szövetséglevél
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Manin Dániel és Kossuth Lajos megbízottai között. — Közölte Horváth 
id m. 148—49. 1,

No. 1009. — Bukarest, 1849. május 2 0 . Timoni jelentése. — BAK. Be
richt aus Bukarest, 1849. No. 39. — Grant, Golescu és Boliac összekötte
tései a magyarokkal.

No. 1 0 1 0 . — Wien, 1849. május 2 0 . Magenis Palmerston lordhoz, —
Közölve: Correspondence stb. 207. 1.

No. 10 1 1 . — Wien, 1849. május 2 0 . Schwarzenberg herceg az osztrák 
hadügyminiszterhez a Puchner-hadsereg megsegítése érdekében. — BAK.

No. 1012. — Bukarest, 1849. május 2 1 . Timoni jelentése. — BAK. Be
richt aus Bukarest, 1849. No. 1. — Hadi hírek.

No. 1013. — Wien, 1849. május 2 1 . Stiles Clayton államtitkárhoz. —
Correspondence with the Secretary of State. Vol. III. Library of the Con
gress. Washington.

No. 1014. — 1849. május 21. Carossini küldetése. — MNML.
No. 1015. — 1849. május 21, Szőllőssy küldetése. — MNML.
No. 1016—1017. London, május 2 1 . Palmerston lord Magenishez. — 

Közölve Correspondence stb. 204. 1.
No. 1018. — München, 1849. május 2 1 . Osztrák követ jelentés. — BAK. 

Bericht aus München, 1849. No. 40. D. — Magyarországi hadműveletek.
No. 1019. — Wien, 1849. május 2 2 . Magenis Palmerston lordhoz. — 

Ugyanott 207, 1.
No. 1020 . — Pancsova, 1849. május 2 2 . Balcescu Ghika Jánoshoz. — 

Közölte Ghika id. m. 261. 1.
No. 1021. — London, 1849. május 2 2 . Mayer J. G. Pulszky Ferenchez. 

MNMK.
No. 1022. — London, 1849. május 2 2 . Pulszkv Ferenc Vipanhoz. — 

MNMK.
No. 1023. — Bukarest, 1849. május 22. De Ségur francia főkonzul je

lentése. — Közölve Hurmuzaki id. m. 154—55. 1.
No. 1024. — Wien, 1849. május 2 2 . Utasítás a jassyi osztrák konzulá

tus részére. — BAK. Depesche nach Jassy. — Az •jrosz-török megegyezés 
tárgyában.

No. 1025. 1849. május 2 2 . Lüders orosz tábornok Medem grófhoz. — 
BAK.

No. 1026. — Páris, 1849. május 22. Osztrák követ jelentés. — BAK. 
Bericht aus Paris, 1849. No. 62. — A magyarországi orosz beavatkozásról.

No. 1027. — Wien, 1849. május 2 2 . Utasítás Stürmer részére. Jegyzék 
a Portához. — BAK. Note nach Konstantinopel, — Ferencz József varsói 
útja ügyében.

No. 1028. — Debreczen, 1849. május 23. Batthyány Kázmér gróf Pul
szky Ferenczhez. — MNMK.

No. 1029. — London, 1849. május 23. Stuart Dudley lord Pulszky Fe
renczhez. — MNMK.

No. 1030. — London, 1849. május 23. Vipan Pulszky Ferenchez. — 
MNMK.

No. 1031. — Konstantinápoly, 1849. május 23. Stürmer jelentése, — 
Bericht aus Konstantinopel, 1849. No. 22. A. — Magyorországi hadműve
letek.

No. 1032. — Pancsova, 1849. május 24, Balcescu Ghika Jánoshoz. — 
Közölte Ghika id. m. 261—65. 1.

No. 1033. — Páris, 1849. május 24. Teleki László gróf Pulszky F«»- 
renczhez. — MNMK. Közölte Pulszky id. m. I. 475—76. 1.
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No. 1035. — Varsó, 1849. május 24. Du Prat brit konzul jelentése. — 
Közölte Schiemann id. m. IV, kötet. 397—99. 1.

No. 1036. — Páris, 1849. május 24, Osztrák követ jelentés. —1 BAK. Be
richt aus Paris, 1849. No. 63. — Teleki gróf működése.

No. 1037, — Parma, 1849, május 25. III. Károly parmai herceg Fe- 
rencz Józsefhez. — BAK. — A magyarországi harctérre kérezkedik.

No. 1038. — Páris, 1849. május 25. Teleki László gróf Pulszky Fe- 
renczhez. — MNMK. Közölte Pulszky id. m. I. kötet 476—77. 1.

No. 1039. — Bukarest, 1849. május 25. Timoni jelentése. — BAK. Be
richt aus Bukarest, 1849. No. 3. — Lüders parancsot kap az előnyomu
lásra.

No. 1040. — Pétervár, 1849. május 25. Buol gróf Nesselrod grófhoz. —  
BAK. Varia de Russie, 1849.

No. 1041. — Jassy, 1849. május 25. Osztrák konzuli jelentés. — BAK. 
Bericht aus Jassy, 1849. No. 599. — Puchner báró hadseregének megsegítése.

No. 1042. — Pétervár, 1849. május 25. Nesselrode gróf Schwarzenberg 
herceghez. — BAK. Varia de Russie, 1849.

No. 1043. — Pancsova, 1849. május 26. Balcescu Ghika Jánoshoz. — 
Közölte Ghika id. m. 265—67. 1.

No. 1044. — Bukarest, 1849. május 26. De Ségur francia főkonzul je
lentése. — Közölte Hurmuzaki íd. m. 155—56. 1.

No. 1045—1046. — London, 1849, május 26. Vipan Pulszky Ferencz- 
hez. — MNMK.

No. 1047. — Wien, 1849. május 26. Utasítás a berlini osztrák követ
ség részére. — BAK. — Ferencz József varsói utazása ügyében.

No. 1048. — Wien, 1849. május 27. Magenis Palmerston lordhoz. —
Közölve: Correspondence stb. 208. 1.

No. 1049. — London, 1849. május 27. Vipan Pulszky Ferenczhez. — 
MNMK.

No. 1050. — Krakkó, 1849. május 27. Hammerstein báró jelentése. — 
BAK.

No. 1051. — Wien, 1849. május 27. Utasítás a drezdai osztrák követ
séghez. — BAK. Ferencz József varsói utazása ügyében.

No. 1052. — Wien, 1849. május 27. Utasítás Thun grófhoz Pétervárra. 
— BAK. — Ferencz József varsói utazása ügyében.

No. 1053. — Wien, 1849. május 28, Magenis Palmerston lordhoz. —
Közölve: Correspondence stb. 209. 1.

No. 1054. — Wien, 1849. május 28. Paskievics herceg a Mária Terézia 
rendet kapja. — BAK.

No. 1055.— Leipzig, 1849. május 28. Reisinger Ferencz Pulszky Fe
renczhez. — MNMK.

No. 1056. — Páris, 1849. május 28. Teleki László gróf Pulszky Fe
renczhez. — MNMK. Közölte Pulszky id. m. I. kötet, 477—78. 1.

No. 1057. — Tunbridge Wells, 1849. május 28. Vipan Pulszky Ferencz
hez. — MNMK.

No. 1058. — Wien, 1849. május 28. Schwarzenberg herceg Paskievics
herceghez. — BAK.

No. 1059. — Bukarest, 1849. május 28. Timoni jelentése. — BAK, Be
richt aus Bukarest, 1849. No. 73. — Kossuth Lajos és Kiss ezredes elfo
gott levelei.

No. 1060—1061. — Konstantinápoly, 1849. méjus 28, Stürmer jelentése.

No. 1034. — London, 1849. május 24. Stuart Dudley lord Pulszky Fe-
renczhez. — MNMK.
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— BAK, Bericht aus Konstantinopel, 1849, No, 14, és 14. A. — A Cerutti 
fivérek működése. Colquhoun bukaresti brit konzul magatartása.

No. 1062. — Debreczen, 1849. május 29. Balcescu Ghika Jánoshoz. — 
Közölte Ghika id. m. 271—75. 1.

No. 1063. — Leipzig, 1849. május 29. Haemel Pulszky Ferenchez. — 
MNMK.

No. 1064. — Wien, 1849. május 29. Magenis Palmerston lordhoz. — 
Közölve: Corespondence stb. 2 1 0 . 1,

No. 1065. — Tunbridge Wells, 1849. május 29. Vipan D. J. Pulszky 
Ferenczhez. — MNMK.

No. 1066. — Bukarest, 1849. május 29. Timoni jelentése. — BAK. Be
richt aus Bukarest, 1849. No. 4. — Bem adakalehi látogatása.

No. 1067. — Bukarest, 1849. május 30. De Ségur francia főkonzul je
lentése. — Közölve Hurmuzaki id. m. 156—58. 1.

No. 1068. — London, 1849. május 30. Szuliczewski Károly Pulszky Fe
renczhez. — MNMK.

No. 1069. — Wien, 1849. május 30. Szövetség Ausztria és Bajorország 
között.

No. 1070. — Pétervár, 1849. május 30. Nesselrode gróf Buol grófhoz,
— BAK. Varia de Russie, 1849,

No. 1071. — Wien, 1849. május 31. Magenis Palmerston lordhoz. — 
Közölve: Correspondence stb. 211  1.

No. 1072. — Wien, 1849. május 31. Ferencz József Miklós cárhoz. — 
BAK. Varia de Russie.

No. 1073. — Wien, 1849. május 31. Schwarzenberg herceg Paskievics 
herceghez. — BAK.

No. 1074. — Varsó, 1849. május 31. Miklós cár Ferencz Józsefhez. — 
Közölte Steier id. m. II. 402—3. 1.

No. 1075. — Bukarest, 1849. május 31. Fuad pasa Duhamel orosz tá
bornokhoz. — Közölve Hurmuzaki id. m. 159. 1.

No. 1076. — Pétervár, 1849, május 31. Thun gróf jelentése. — BAK. 
Bericht aus Petersburg, 1849. No. 29. — Ferencz József varsói látogatása 
ügyében.

No. 1077. — Bukarest, 1849. június 1. Timoni jelentése. — BAK. Be
richt aus Bukarest, 1849. No. 5. — A török hatóságok magatartása.

No. 1078. — Wien, 1849. június 1. Utasítás a belgrádi konzulátus ré
szére. — BAK. Depesche nach Belgrad, 1849. — Malkowsky tábornok had
teste ügyében.

No. 1079. — Wien, 1849. június 1. Schwarzenberg herceg Berg orosz
tábornokhoz. — BAK. — A tót szabad hadtest ügyében.

No. 1080. — London, 1849. június 1. Birkbeck Pulszky Ferenczhez. — 
MNMK.

No. 1081. — Glasgow, 1849. június 1. Ifjabb Lamont Vilmos Pulszky
Ferenczhez. — MNMK.

No. 1082. — Wien, 1849. június 1. Schwarzenberg herceg Paskievics 
herceghez. — BAK.

No. 1083. — Wien, 1849. június 1, Schwarzenberg herceg Caboga tá
bornokhoz. — BAK. — Vasútakon eszközlendő orosz csapatszállítások 
tárgyában.

No, 1084. — Pétervár, 1849. június 1. Nesselrode gróf Schwarzenberg
herceghez. — BAK.

No. 1085. — Bukarest, június 2 . De Ségur francia főkonzul jelentése.
— Közölte Hurmuzaki id. m. 160. 1.
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No. 1086. — 1849. június 3. Plate Vilmos Pulszky Ferenczhez. — 
MNMK.

No. 1087. — Páris, 1849. június 3. Teleki László gróf Pulszky Fe
renczhez. — MNMK.

No. 1088. — London, 1849. június 3, Vipan D. J. Pulszky Ferenczhez.
— MNMK.

No. 1089. — London, 1849. június 4. Pridham Károly Pulszky Ferencz
hez. — MNMK.

No. 1090. — London, 1849. június 4. A magyar sajtóbizottság I. ülése.
— MNMK.

No. 1091, — Birmingham, 1849. június 4. Dawson Pulszky Ferenczhez.
— MNMK.

No. 1092. — Pest, 1849. június 4. Bloomfield Jakab manchesteri keres
kedő útlevele. — MNML. (1440.a.). — Később Kossuth álneve.

No. 1093. — Páris, 1849. június 4. Szarvady Frigyes Pulszky Ferencz
hez. — MNMK.

No. 1094. — Páris, 1849. június 4. Tausenau Pulszky Ferenczhez. — 
MNMK.

No. 1095. — Pétervár, 1849, június 4. Buol gróf jelentése. — BAK. Be
richt aus Petersburg, 1849. No. 30. — Ferencz József varsói útja.

No. 1096. — Krakkó, 1849. június 4. Hammerstein báró jelentése.
No. 1097. — Konstantinápoly, 1849. június 4. Browne Frigyes Pulszky 

Ferenczhez. — MNMK.
No. 1098—1100. — Wien, 1849. június 5, Schwarzenberg herceg Pas- 

kievics herceghez. — BAK. (3 darab). Caboga és Parrot tábornokok kül
detése ügyében.

No. 1101. — Wien, 1849. június 5. Magenis Palmerston lordhoz. — 
Közölve: Correspondence stb. 2 1 1 . 1,

No. 11 0 2 . — Bukarest, 1849. június 5. De Ségur francia főkonzul je
lentése. — Közölte Hurmuzaki id. m. 160—61. 1.

No. 1102a). — Bukarest,, 1849. jún. 5. Timoni jelentése. No. 6 . BAK. 
No. 1103. — Páris, 1849. június 5. Orosz József Pulszky Ferenczhez.

— MNMK.
No. 1104. — Páris, 1849. június 5. Szarvady Frigyes Pulszky Ferencz

hez. — MNMK.
No. 1105. — Páris, 1849. június 5. Teleki László gróf Pulszky Ferencz

hez. —  MNMK. Közölte Pulszky F. i. m. I. kötet. 487. 1.
No. 1106. — London, 1849. június 5. Pulszky Ferencz Vipan D. J.-hez.

— MNMK.
No. 1107. — London, 1849. június 5. Stuart Dudley lord Pulszky Fe

renczhez. — MNMK.
No. 1108. — Glasgow, 1849. június 5. Ifjabb Lamont Vilmos Pulszky 

Ferenczhez. — MNMK.
No. 1109. — Wien, 1849. június 6 . Ferencz József Miklós cárhoz. — 

BAK. — A vorsói út tárgyában.
No. 1110. — Wien, 1849. június 6 . Schwarzenberg herceg Legeditsch 

tábornokhoz. — BAK, — Muníciószállítás az oroszok részére.
No. 1111. — Pétervár, 1849. május 6 . Miklós cár Ferencz Józsefhez.

— BAK. Varia de Russie.
No. 1112—1115. Konstantinápoly, 1849. május 6 . Stürmer jelentése. — 

BAK. Bericht aus Konstantinopel, 1849. No. 24. A. C. D. és F. — Mal- 
kowsky hadteste. Ferencz József varsói utazása. Báthory dr. magyar ügy
nök működése.
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No. 1117. — London, 1849. júnis 6 , Kemble M. János Pulszky Ferencz- 
hez. MNMK.

No. 1118. — London, 1849. június 6 , Vipan D. J. Pulszky Ferencz- 
hez. — MNMK.

No. 1119. — Wien, 1849. június 6 . Schwarzenberg herceg Paskievics 
herceghez. — BAK. — A galíciai osztrák csapatösszevonás ügyében.

No. 1120— 1121 . — Wien, 1849. június 7. Ugyanaz. — Ugyanott. — 
Ugyanaz.

No. 1122. — London, 1849. június 7. Pulszky Ferencz Vipan D. J.-hez.
— MNMK.

No. 1123. — London, 1849. június 7. A magyar propagandabizottság 
II. ülése. — MNMK.

No. 1124. — London, 1849. június 7. Stuart Dudley lord Pulszky Fe- 
renczhez. — MNMK.

No. 1125. — London, 1849. június 7. Vipan D. J. Pulszky Ferenczhez.
— MNMK.

No. 1126. — Glasgow, 1849. június 7. Ifjabb Lamont János Pulszky 
Ferenczhez. — MNMK.

No. 1127. — Bukarest, 1849. június 8 . De Ségur francia főkonzul je
lentése. — Közölte Hurmuzaki id. m. 161—62. 1.

No. 1128. — Páris, 1849. június 8 . Teleki László gróf Pulszky Ferencz
hez. MNMK. Közölte Pulszky id. m. I. kötet. 478. 1.

No. 1128a. — Bukarest, 1849. jún. 8 . Timoni jelentése. — BAK.
No. 1129. — London, 1849. június 8 . Stuart Dudley lord Pulszky Fe

renczhez. — MNMK,
No. 1130. — London, 1849. június 8 . Vipan D. J. Pulszky Ferencz- 

hez. — MNMK.
No. 1131. — Leeds, 1849. június 8 . Lafayette Henrik Pulszky Ferencz

hez. — MNMK.
No. 1132. — Páris, 1849. június 9. Orosz József Pulszky Ferenczhez.

— MNMK.
No. 1133. — Páris, 1849. június 9. Teleki László gróf Pulszky Ferencz

hez. — MNMK. Közölte Pulszky id. m. I. kötet 478—79. 1.
No. 1134. — Bukarest, 1849. június 9. De Ségur francia főkonzul je

lentése. — Közölte Hurmuzaki id. m. 162. 1.
No. 1135. — New York, 1849. június 9. Breisach Lipót Taylor Zakariás 

északamerikai elnökhöz. — MNMK.
No. 1136. — Pétervár, 1849. június 9. Buol gróf jelentése. — BAK. 

Bericht aus Petersburg, 1849. No. 31, — Buol gróf varsói utazása.
No. 1137. — Wien, 1849. június 9. Az osztrák belügyminiszter Schwar

zenberg herceghez. — BAK. — A török hatóságok magyarbarát magatar
tásáról.

No. 1138. Debreczen, 1849. június 10. A magyar kormány kör jegyzéke.
— MNMK. Közölte Pulszky id. m. I. kötet. 495—99. 1.

No. 1139. — Varsó, 1849. június 10. Az orosz beavatkozás szerződése.
— Közölte Martens: Recueil des traités de la Russie. XIII. kötet. Péter
vár 1898. 585—601. 1.

No. 1139. — 1849. június 10. Plate Vilmos Pulszky Ferenchez. — 
MNMK.

No. 1140. — Páris, 1849. június 10. Teleki László gróf Pulszky Fe
renczhez. — MNMK. Közölte Pulszky id. m. I, kötet. 479. 1.

No. 1116. — London, 1849. június 6. Bottone Pulszky Ferenchez. —
MNMK.
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No. 1141. — London, 1849. június 10 . Pulszky Ferencz Vipan D. J.-hez.
— MNMK.

No. 1142. — Wien, 1849. június 10 . Schwarzenberg herceg az osztrák 
belügyminiszterhez. — BAK. — A breslaui fegyverszállítmány becsempé
szésének elhárítása iránt.

No. 1143. — Pancsova, 1849. június 11. Andrássy Gyula gróf Bat
thyány Kázmér grófhoz. — MNML.

No. 1144. — Páris, 1849. június 11. Teleki László gróf Pulszky Fe- 
renczhez. — MNMK. Közölte Pulszky id. m. I. kötet. 479—80. 1.

No. 1145, — London, 1849. június 11. A magyar propagandabizottság
III. ülése. — MNMK.

No. 1146. — London, 1849. június 11. Pulszky Ferencz Vipar D. J.-hez.
— MNMK.

No. 1147. — Pétervár, 1849. június 11 . Buol gróf jelentése. — BAK. 
Bericht aus Petersburg, 1849. No. 33. — A magyar kérdés.

No. 1148. — Konstantinápoly, 1849. június 11. Stürmer jelentése. — 
BAK. Bericht aus Konstantinopel, 1849. No. 24. D. — Malkowsky hadteste 
ügyében.

No. 1149. — Wien, 1849. június 12. Utasítás Stürmer részére. — 
Ugyanott. — Ugyanaz. Cerutti fivérek.

No. 1150. — Wien, 1849. június 12. Schwarzenberg herceg az osztrák 
hadügyminiszterhez. — Ugyanott. — Ugyanaz.

No. 1151. — Wien, 1849. június 12 , Magenis Palmerston lordhoz. — 
Közölve: Correspondence stb. 2 2 2 . 1.

No. 1152. — Marseille, 1849. június 12. Nemeskéri Kiss Miklós Pul
szky Ferenczhez. — MNMK.

No. 1153. — Páris, 1849. június 12 . Hübner báró jelentése. — BAK. 
Bericht aus Paris, 1849. No. 27. D. — A magyarországi orosz beavatkozás. 

No. 1154. — Wien, 1849. június 13. Ugyanaz — Ugyanott 223. 1.
No. 1155. — Pest, 1849. június 13. Batthyány Kázmér gróf Pulszky

Ferenczhez. — MNMK. Közölte Pulszky id. m. I. kötet. 499—500. 1.
No. 1156. — London, 1849. június 13. Lansdowne lord Pulszky Ferencz

hez. — MNMK.
No. 1157—1158. — Konstantinápoly, 1849. június 13. Stürmer jelen

tése. — BAK. Bericht aus Konstantinopel, 1849. No. 25. A. és B. — Splé- 
nyi tevékenysége. Malkowsky hadtestének átbocsátása.

No, 1159. — Varsó, 1849. június 14. Osztrák konzuli jelentés Hammer
stein báró és Paskievics herceg viszonyáról. — BAK.

No. 1160. — London, 1849. június 14. Vipan D. J. Pulszky Ferencz
hez. — MNMK.

No. 1161. — London, 1849. június 14. A magyar propagandabizottság
IV. ülése. — MNMK.

No. 1162. — Bukarest, 1849. június 14. De Ségur francia főkonzul je
lentése. — Közölte Hurmuzaki id. m. 163. 1.

No. 1163. — Konstantinápoly, 1849. június 14. Browne Frigyes Vilmos 
Pulszky Ferenczhez. — MNMK.

No. 1164. — Pest, 1849. június 15. Batthyány Kázmér gróf Clayton M. 
János északamerikai államtitkárhoz. — MNMK. Közölte Pivány J Szá
zadok XLIV. 1910.

No. 1165. — Debreczen, 1849. június 15. Balcescu Ghika Jánoshoz. — 
Közölte Ghika id. m. 276—82. 1.

No. 1165a. — London, 1849. június 15. Blackwell Palmerston lordhoz.
— MTAK.
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No. 1167. — London, 1849. június 15. Batthyány Kázmér gróf kör
levele. — MNMK.

No. 1168. — Bukarest, 1849. június 16. De Ségur francia főkonzul je
lentése. — Közölte Hurmuzaki id. m. 164. 1.

No. 1169. — Páris, 1849. június 16. Pulszky Ferencz Kossuth Lajos
hoz. — MNMK.

No. 1170. — Páris, 1849. június 16. Pulszky Ferencz Batthyány Káz-
mér grófhoz. — MNMK.

No. 1171. — Wien, 1849. június 16. Utasítás a varsói osztrák konzu
látushoz. — BAK. — Zichy Ferencz gróf küldetése tárgyában.

No. 1172. — Bern, 1849. június 16. Osztrák követjelentés. — BAK.
Bericht aus Bern, 1849. No. 45. — Odelga báró tárgyában.

No. 1173—1174. — Pétervár, 1849. június 16. Buol gróf jelentése. — 
BAK. Bericht aus Petersburg, 1849. No. 34. és 34. B. — Ausztria pénzbeli 
támogatása. A magyar kérdés.

No. 1175. — Pest, 1849. június 17. Batthyány Kázmér gróf Clayton M. 
Jánoshoz. — MNMK. Közölte Rédeyné Hoffman Mária: Századok 1923—24. 
822—23. 1.

No. 1176. — Smygrod, 1849. június 17. Miklós cár Ferencz Józsefhez. 
— BAK. Közölte Steier Lajos id. m. II. kötet. 404—9. 1. — Vilmos főher
ceg galiciai küldetése tárgyában.

No. 1177. — Pest, 1849. június 18. Balcescu Ghika Jánoshoz. — Kö
zölte Ghika id. m. 283—90. 1.

No. 1178. — Pest, 1849. június 18. Batthyány Kázmér gróf körjegy- 
zéke. — MNMK. Közölve u. ott 310—15. 1.

No. 1179. — London, 1849. június 18. Pulszky Ferencz Vipan D. J.-hez.
MNMK.
No. 1180. — London, 1849. június 18. A magyar pronagandabizottság

V. ülése. — MNMK.
No. 1181. — Rawdon near Leeds, 1849. június 18. Mariani U. Pulszky 

[ Perenczhez. — MNMK.
No. 1182. — Krakkó, 1849. június 18. Hammerstein báró jelentése. — 

[ BAK.
No. 1183. — Wien, 1849. június 18. Schwarzenberg herceg az osztrájc 

1 belügyminiszterhez. — BAK. — A török hatóságok magyarbarát magatar- 
Hása tárgyában.

No. 1184. — London, 1849. június 18. Vipan D. J. Pulszky Ferencz- 
ITiez. — MNMK.

No. 1185. — Washington, 1849. június 18. Mann Dudley küldetése. — 
'Utasításai. Közölte Pivány Jenő a Századok 1910-diki évfolyamában.

No. 1186. — New York, 1849. június 18. Breisach Lipót Ríchárd Pul- 
íszky Ferenczhez. — MNMK.

No. 1187. — Wien, 1849. június 18. Utasítás Stürmerhez. — BAK. — 
^A belgrádi és orsovai pasák magyarbarát magatartása tárgyában.

No. 1188. — Wien, 1849. jóúnius 18. Schwarzenberg herceg az osztrák 
bbelügyminiszterhez. — BAK. — Ugyanabban a tárgyban.

No. 1189. — Wien, 1849. június 19. Cantacuzene Konstantin havasal
földi kaimakám a Lipót' rendet kapja. — BAK.

No. 1190. — Wien, 1849. június 19. Fuad effendí a vaskoronarendet 
/kapja. — BAK.

No. 1166. — London, 1849. június 15. Vipan D. J. Pulszky Ferencz-
le z . — MNMK.
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No. 1191. — Wien, 1849. június 19. Magenis Palmerston lordhoz. — 
Közölve: Correspondence stb. 227. 1.

No. 1192. — Bukarest, 1849. június 19. De Ségur francia főkonzul je
lentése. — Közölve Hurmuzaki id. m. 164—65. 1.

No. 1192a. — Bukarest, 1849. június 19. Timoni jelentése. No. 9. — 
BAK.

No. 1193. — Páris, 1849. június 19. Hübner báró jelentése. — BAK. 
Bericht aus Paris, 1849. No. 78. B. — Teleki gróf működése.

No. 1194. — London, 1849. június 19. Pulszky Ferencz Vipan D. J.*hez.
— MNMK.

No. 1195. — Páris, 1849. június 20. Teleki László gróf Pulszky F e-  
renczhez. — MNMK, K özölve Pulszky id. m. I. kötet. 480. 1.

No. 1196. — London, 1849. június 20. Pulszky Ferencz Vipan D. 
J.-hez. — MNMK.

No. 1197.— London, 1849. június 20. Vipan D. J. Pulszky Ferenchez.
— MNMK.

No. 1198. — London, 1849. június 20. Kemble M. János Pulszky Fe- 
renczhez, — MNMK.

No. 1199. — Boston, 1849. június 20. Kreitsir Károly Pulszky Ferencz- 
hez. — MNMK.

No. 1200—1202. Konstantinápoly, 1849. június 20. Stürmer jelentése.
•— BAK. Bericht aus Kostantinopel, 1849. No. 26. A. B. és D. — Browne 
működése és kiutasítása.

No. 1203. — Wien, 1849. június 20. Az osztrák hadügyminiszter Schwar
zenberg herceghez. — BAK. — A Puchner hadsereg megsegítése.

No. 1204. — Páris, 1849. június 21. Teleki László gróf Pulszky Ferencz- 
hez. — MNMK, Közölte Pulszky id. m. I. kötet. 480—82. 1.

No. 1205. — Dresden, 1849. június 22. Osztrák követ jelentés. — BAK. 
Bericht aus Dresden, 1849. No. 9. — Schütte kiutasítása.

No. 1206. — Bukarest, 1849. június 22. De Ségur francia főkonzul je
lentése. — Közölve Hurmuzaki id. m. 165. 1.

No. 1206a. — Bukarest, 1849. június 22. Timoni jelentése. No. 10. — 
BAK.

No. 1207. — Páris, 1849. június 22. Circonitz Albert Pulszky Ferencz- 
hez. — MNMK.

No. 1208. — Pétervár, 1849. június 22. Buol gróf jelentése. — BAK, 
Bericht aus Petersburg, 1849. No. 36. — A magyar kérdés.

No. 1209. — Wien, 1849. június 23. Magenis Palmerston lordhoz. — 
Közölve: Correspondence stb. 230. 1.

No. 1210. — London, 1849. június 23. Lansdowne lord Pulszky Fe- 
renczhez. — MNMK.

No. 1210a. — Wien, 1849. június 23. Schwarzenberg herceg az osztrák 
hadügyminiszterhez. — BAK. — A Puchner hadsereg megsegítése tár
gyában.

No. 1211. — Stuttgart, 1841. június 23. Osztrák követ jelentés. — BAK- 
Blankenstein gróf politikai menekült Magyarországba készül.

No. 1212. — München, 1849. június 24. Nemeskéri Kiss Miklós Pul
szky Ferenchez. — MNMK.

No. 1213. — London, 1849. június 25. A magyar propagandabizottság
VI. ülése. — MNMK.

No. 1214. — Pest, 1849. június 25. A magyar kormány kör jegyzéke.
— MNMK. (farncia nyelven).

No. 1214a. — Pest, 1849. június 25. Timoni jelentése. No. 11. — BAK.
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No. 1215.— Pest, 1849. június 25. Balcescu Ghika Jánoshoz. — Közölte 
Ghika id. m. 315—21. 1.

No. 1216. — Washington, 1849. június 25. Clayton M. János Breisach 
Lipót Richárdhoz. —

No. 1217, — Páris, 1849. június 25. Osztrák követ jelentés. — BAK. 
Bericht aus Petersburg, 1849. No. 30. A. — A francia kormány álláspontja 
a magyar kérdésben.

No. 1218. — Páris, 1849. június 25. Teleki László gróf Pulszky Fe-
renczhez. — MNMK. Közölte Pulszky F. id, m. I. kötet. 483. 1.

No. 1219. — Pétervár, 1849. június 25. Buol gróf jelentése. — BAK. 
Bericht aus Petersburg, 1849. No. 37. C. — A magyar kérdés.

No. 1220. — Wien, 1849. június 25. Schwarzenberg herceg Paskievics
herceghez. — BAK. — A galíciai osztrák csapatösszevonások tárgyában.

No. 1221.— Wien, 1849. június 25. Az osztrák belügyminiszter Schwar
zenberg herceghez, — BAK. — Az orosz csapatoktól eszközölt rekvirálá- 
sok ellen.

No. 1222. — Wien, 1849. június 26. Utasítás Stürmer részére. — BAK. 
Weisung nach Konstantinopel, 1849. — A török hatóságok magyarbarát 
magatartása tárgyában.

No. 1223. — Wien, 1849. június 26. Magenis Palmerston lordhoz. —
Correspondence stb. 232. 1.

No. 1224. — Pest, 1849. június 26, Balcescu Ghika Jánoshoz. — Kö
zölte Ghika id. m. 298—306. 1.

No. 1225. — Bukarest, 1849. június 26. Ségur francia főkonzul jelen
tése — Közölve: Hurmuzaki id, m. 166. 1.

No. 1225.a. — Bukarest, 1849. június 26. Timoni jelentése. No 12. 
BAK.

No. 1226. — London, 1849. június 26, Colloredo gróf Schwarzenberg 
herceghez. — BAK.

No. 1227. — London, 1849. június 26. Pulszky Ferencz Vipan D. J,- 
hez. — MNMK.

No. 1228. — London, 1849. június 26. Stolzmann Pulszky Ferenczhez. 
MNMK.

No. 1229. — London, 1849. június 26. Stuart Dudley lord Pulszky 
Ferenczhez. — MNMK.

No. 1230. — Páris, 1849. június 26. Teleki László gróf Pulszky Fe
renchez. — MNMK. Közölte Pulszky id. m. I. kötet. 484. 1.

(Vége következik. —  Schluß folgt.)

Háborús Felelősség 6



O km án yok  — D ocum ents
Szem ere B ertalan em lékirata

a z  1848—49. m agyar korm ány n em zetiség i politikájáról
Denkschrift des ungarischen Ministerpräsidenten Bartholomaeus von Szemere 

über die Nationalitätenfrage in Ungarn, 1845.
(F olytatás —  Fortsetzung)

Austriával frigybe a magyar állodalom a maga feudal alkotmányával 
lépett. E szerint egy alkotmányos ország egy absolut hatalommal egyesült. 
Az egyetlen mód volt, mi által szabad intézvényeit s ősi privilégiumait 
megtarthatta, az alkotmányt egészen úgy a mint vala megtartani. Valahány
szor azóta Austria részéről megtámadás történt, alkotmánya minden hiányai
val egyetemben, az összes magyar szabadsággal és kiváltságokkal identifi
kálva lett. így lön az, a mi anomáliának látszik, és még sem az, t. i. hogy 
a feudalismus nálunk a szabadság* véde lett azon harczban, melyben egyik 
küzdő fél egy önkényes fejedelem, a másik fél a nemesség volt, mely egy
más köztt jogra egyenlő s számra roppant nagy lévén, a nemzetben, a ki
rályi hatalommal szemköztt a középosztályt képezte. A szabadság mint a 
legújabb kor* története bzonyitja, nem sajáttathatott ki a nélkül, hogy a 
birodalom* összes szerkezete meg ne renditessék, de a szabadság fája melyet 
a kiváltságolt osztályok magokért látszottak ápolni és támogatni, árnyékát 
némileg az egész népre kiterjesztette, mert a szolgák* állapotát rendező 
törvény M. (agyar)o(rszá)gon mindig, jobb volt mint más állodalmakban, és 
viszont a törvényeknél sokkal jobb volt a gyakorlat és szokás.

Magy.(ar)o(rszá)g* helyzete valami különös és sajátságos, mely semmi 
más országéhoz nem hasonlít Európában. Tettleg az austriai kormány alatt 
volt, de jogilag nem, Austriával szoros összeköttetésben volt, de saját füg
getlen alkotmányát is megtartotta, az austriai császárt királyául választotta, 
de e mellett külön és önálló jogokkal bírt, melyek rá függetlensége’ korá- 
bul maradtak: Helyzetéről leghívebb képet szerezhet magának az idegen, 
ha fölteszi az esetet, hogy Helvetia a maga szabad cantonszerkezetével, a 
szomszéd Sardiniai királyt elnökéül választja, de azért nem válik az egye
sült birodalom* részévé, hanem marad saját alkotmánnyal biró állodalom. 
A szövetségnek lényege, a tiszta personal union túl, az ellenség elleni 
közös védelemben áll, különben a király, mint elnök, Helvetiában nem ál
líthat katonát, nem vethet ki adót, és semmi fontos reformot nem tehet a 
törvényhozás megegyezése nélkül, a harminczadi tariffot nem változtat
hatja meg, a sardiniai kormány'rendszert s polgári és büntető törvény- 
könyvet nem terjesztheti ki reá, s bár mint király már Sardíniában ural
kodik, mint elnök nem kormányozhat előbb, semmint székébe az alkot
mány által kiszabott formák szerint beígtattatott. Ez főbb vonásokban hív 
másolata azon uniónak, mely századok óta M. (agyar)o(rszá)g és Austria 
köztt létezett. Nem összeolvasztása ez a két állodalomnak, még kevésbé 
egyiknek alárendeltetése a másik alá, hanem szívessége s juxtapositiója a 
kettőnek egy közös (38.) fő alatt, mely rájok nézve külön külön azon 
kötelezettséget vállalta el, mindeniket saját nemzeti alkotmánya s szelle
me szerint kormányozni. E viszony* politicai természetét tekintve, legin
kább hasonlít a Svéd és Norvégia köztti unióhoz, melyet két külön tör
vényhozás szerint egy fejedelem igazgat, de a mi ott egységnek és kétsze
rezett erőnek lön forrása, az nálunk egy örökös tusának és harcznak mag-
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^vait hintette el. A  császár mint önkényleg igazgatott tartom ányok ura, 
folytonos ellentétben volt a magyar királlyal, mint alkotm ányos fejedelem 
mel, s úgy látszott, a kérdés csak egyik elvnek te ljes megbukásával fog 
végkép megoldathatni.

(Oldalt: Aug. 6.) A mint látjuk ez egész időszakban a nemzet puszta 
védelmi állásra volt szorítva. Harczolt a török ellen, hogy a haza' testét, 
a földet visszaszerezze, és ez ügyben vele küzdött Austria is; harczolt a 
dynastia ellen, hogy polgári és íelkiismeretbeli szabadságát biztosítsa, és 
e részben, különös, a török segedelmére és közremunkálására támaszko
dott. A külső ellenséget, a törököt, elvégre legyőzte, de a belsővel küzd 
mind e napiglan. 1527tői 1711ig több Ízben ragadott fegyvert alkotmányos 
jogai mellett a magyar, valahányszor az austriai hadsereg hóditó szándék
kal lépett határaira, később megváltoztattak a megtámadás' eszközei, és 
igy ő is a politicai ármányok ellen parliamenti, az elnemzetlenitő és el
altató kísérletek ellen irodalmi harczot vívott. Diaetáinknak állandó fog
lalatossága abban állt, a polgári szabadságot uj garancziákkal bástyázni 
körül. Orsz. (ág) gyűlési irataink s törvénykönyvünk telvék sérelmekkel s 
panaszokkal a királyi hatalom' bitorlásai ellen, s azokat legjobban lehet 
hasonlítanunk, egy nagy kórház jegyzőkönyvéhez, melyben a ben lakók' 
szenvedése és betegsége korrul korra hiv pontossággal följegyezve találta- 
tik. A magyar nemzet ez időszakbeli történetének örökös emlékei mezőin
ken a sürü testhalmok melyekben vannak csontai azoknak kik a csaták
ban elvérzettek, és törvénykönyvünkben azon számtalan czikkek, melyek 
állodalmi jogaink fentartására annyiszor és mindig hiában uj itattak meg.

Ha már most az 1847ik év' végén megállapodunk és végig tekintünk 
azon hosszú 326 éven, melyen keresztül a nemzet az austriai ház által 
kormányoztaték, a politicai küzdés eredményekép a következőket talál
juk. Jogaibul a nemzet, a trón' örökösségén kívül, semmit nem vesztett 
el, semmit nem adott ált, sőt azokat koronázásakor valamennyi király ün
nepélyesen elismert, s I Ferdinand (15276en) az első király az alkotmány 
megtartására magát ép azon esküvel kötelezte, melyei (18306an) V Fer
dinand az utolsó magyar király; de tényleg azon jogok királyaink által 
soha lelkiimeretesen nem tartattak meg. Jog szerint M(agyarorszá)g ma
radt egy önálló és független állodalom,* tényleg a függetlenség és önálló
ság' számos föltételeitől megfosztatott. Igaz, ha adóra és katonára volt 
szüksége, azt a fejedelem kénytelen volt az orsz. gyűléstől kérni, de midőn 
aztán kezébe kapta, tetszése szerinti czélokra használta fel; igaz, a 
t. (örvény)hozás' megegyezése nélkül a vám és harminczadügyben változta
tást tennie sem volt szabad, azonban mégis sikerült az országot, kereske
dési tekintetben, egyszerű coloniává sülyesztenie; igaz, a had és béke' 
kérdése szinte az orsz. gyűlés elébe tartozott, mely joggal is birt a király' 
tanácsosait felelősség (39.) alá vonni, de mind ez a gyakorlatban nem tar
tatott meg. S a nemzet felkeljen minden egyes jogsérelemért? De tud
juk a néoeknek is kell pihenniök, mikor kifáradvák akkor készeh min
den bitorlást elszenvedni, egyéb iránt alig követett el az austriai ház vala
ha sérelmet az alkotmány ellen, hogy annak jövendőbeli megorvoslására 
uj törvényt maga nem hozhatott volna, de melv, természetesen a régieb- 
beknél foganatosbnak soha nem mutatkozott. Másrészről a nemzet, saját

Még 17916en is, József erőszakosságai után, a fejedelem a következő 
törvényt sanctionálta (artic. X.) „Hungária cum partibus adnexis sít re- 
gnum liberum, et velate ad totam regiminis formám, hue intellects quibus 
dum dicasteriis suis, independens; idest: nulli alteri regno, aut populo 
obnoxium sed propriam habens consistentiam et constitutionem, proinde a 
legitime coronato rege suo, adeoque etiam a Sua Maiestate sacratissima 
succesoribusque ejus Hungáriáé regibus, propriis legibus et consuetudini- 
bus. non verő ad normám aliarum provinciarum dictantibus id est IIP 
;1715, idem 8 et 11. 1741. regendum et gubernandum“

6 *
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belső körében, tökéletes autonómiával birt. Országgyűléseink folyama soha: 
nem szakadt meg, s azokban a souverainitás* jogát folyvást gyakorolta. 
Magának volt saját büntető s polgári törvénykönyve, s ezeknek alkal
mazóit, a bírákat és hivatalnokokat maga választotta. Sőt, a megbecsül
hetetlen megyei szerkezet által, osztozott a fejedelemmel a végrehajtó 
hatalomban is. Személy és vagyon, a kormány*, megtámadásai ellen, egész 
Európában sehol sem volt annyira biztosítva, rendőr s útlevél soha sem 
gátolta nálunk az élet* szabad és természetes mozgalmait, minden sze
mély illethetlen volt mint egy király, minden ház szent mint az oltár. 
Épen e belső jóllét és korlátlan szabadság’ élvezése okozta, mikép a 
nemzet nem is látszott észrevenni hogy önálló személyiséget Europa előtt 
lassankint elvesztette. Csak egy tekintetben volt érezhető Austria ártal
mas befolyása a nemzet* belső életében. T. i. a nemzet a meglévő állapotot 
fentarthatta, de sorsán nem javíthatott. Hatvan év óta dolgozik a reformo
kon, és mind hiába; ő alkotmányos irányban akart haladni, ezt királyai 
ellenezték; az uralkodóház politicája szabadság ellenes ösvényre kívánta 
tolni, ezt viszont a nemzet nem akarta. E két ellenkező irány* makacs 
harcza az oka a ínagyar nemzet állodalmi tespedésének az újabb időben.

E téren s ilyen állapotban találta a magyar állodalmat az 1848Í& év.
Mi a birodalombeli különféle népek* viszonyait egymás és az állo- 

dalom* irányában illeti, azok sem háborittattak azon kiváltságok* birto
kában, melyeket beköltözésökre kaptak. A különböző népcsoportozatok’ 
alakán a história* menetele nálunk keveset változtatott, de minden saját
ságos, specialis alakult s jellemök mellett sem szűntek meg lenni alkotó
részei a birodalomnak, földük teste volt a hazának, szellemök bele olvadt 
a magyar patriotismusba. Azonban itt szükséges az olvasót egy fontos ész
revételre figyelmeztetni. Vájjon t. i. az ő kiváltságok s kivételes helyzetük 
olyan volt e, a melyen beleegyezésök nélkül, maga a köz törv.(ény) hozás 
sem változtathatott? Ez a kérdés adja itt elő magát. Mire röviden a 
következőt felelem. Magy. o(rszá)g* népessége a tatár, mongol és török 
csordák által több ízben kipusztitatván, természetes, hogy nevezetes ked
vezmények* ígéretével igyekezett a külföldieket dédelgetni; mint más 
részről az is természetes, hogy a polgári szabadság M.(ag\ar)oírszá)gon bi
zonyos föltételekhez lévén kötve, ezeket a beköltözők magoknak . . .privi
légiumokkal biztosították, különben a parasztság* szomorú sorsa várako
zott volna rájok. És ezen nincs mit csodálkozni; azon kor a kiváltságok* 
kora volt, akár egyeseknek akár telepeknek adattak legyen azok, a jogok 
egyetlen forrása a privilégium volt. Mig tehát az előjogok, elvben, bármi 
tekintetben fentartattak, azokat mindenütt s mindeneknél érvényesebnek 
kellett elismerni. De a mely pillanatban a kiváltságok* helyét a közjog és 
közszabadság váltja fel, azon időtül kezdve külön kiváltságaira érvénye
sen és észszerüleg senki nem hivatkozhatik, mert az általános közszabad
ságban többet nyert mint a mit kiváltságaiban elvesztett, és ezek csak mint 
egy előlegezések voltak ama nagy kincsbül, melynek most egészen birto
kába jutott. Azt hiszem ez okoskodásban fekszik a kérdés* helyes meg
oldása. (40.) A mint 1847 előtt nem volt szabad az egyes telepek’ törvé
nyes kiváltságaihoz, mint a beköltözés’ kitűzött föltételeihez nyúlni, úgy 
18486an, a közjog és közszabadság elve kimondatván, azok fentarthatat- 
lanok és értelem nélküliek lőnek, mert azokat tovább is megőrizni akarni 
annyi lett volna, mint kiváltságot igényelni maga a szabadság fölött. Fölös
leges mutogatni miképp ki a szabadságon túl még más egyebet akar, az 
uralkodásra törekszik mások fölött.

(Oldalt: Aug 7.) Ez volt a nemzet törekvéseinek czélja a legutolsó 
hatvan év alatt. Tudta, hogy a szabadság azon nagy eszme, melyben min
denféle különbözés ellenkezés, mely a nemzet* keblében létezhet, óhajtott 
kiegyenlítést talál. A históriai kapcsot, mely a sokféle elemeket egy
máshoz privilégiumokkal csatolta, felbontani igyekezett, hogy azt felváltsa 
a közjog* normális állapotával. Az állodalmat egy nyílt pályatérré akarta 
átváltoztatni, melyben bármely népfajnak jövendője ne históriai előnyöket*
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lianem mindenkinek saját életerejétől és tevékenységétől föltételeztessék.
Ez ösvényen haladva lelte az 1848M* európai crisis a magyar állo

vaimat. Innen van, hogy az a nemzetet teljesen készen találta; ép úgy tisz
tában volt ez magával arra nézve mit követeljen fejedelmeitől, mint arra 
nézve mi belső reformokkal alapítsa meg a szép szabadságot. A világ
mozgalom nem adott neki sem uj eszméket, sem uj irányt, csak a kivitelt 
könnyítette.

Midőn az 1848M Iliié articulusban elhatároztatott, hogy a király* 
távollétében a kormány a nádort illeti, csak azon régi törvények (p. o. 
1608: XVIII.) ujittattak meg, melyek rendelik: ,,miképen ha a király hu- 
zamosb ideig az országon kívül mulat, a nádor teljes hatalommal ruháztatik 
föl az országot a törvények és nemzeti szokások szerint igazgatni* , kirá
lyaink 300 évnél tovább laktak az országon kívül.

Midőn törvénybe igtattaték, hogy az országnak külön finanz és had- 
ügy s általában saját felelős ministeriuma legyen, ezzel csak é'etre hivat
tak azon ó törvények (p. o. 1608: V., 1741: 14. 1608: 11. 12.) mlyekben 
világosan ki van mondva, miképen a magyar kincstár az aus^riaitól külön 
kezeltessék, a nemzeti hadsereggel a magyar kormány rendelkezzék, s a 
király* tanácsosai, kik idegenek soha sem lehettek, az orsz. gyűlésnek fe
lelősséggel tartoznak, a minthogy a magyar kamara a bécsitől mindig el 
volt választva, és austriai minister által ellenjegyzett rendelet M.(agyar) 
o(rszág)ban soha nem küldetett.

Midőn Erdélyország és a katonai határőrség az anyaországhoz vissza- 
csatoltatott, ez nem volt egyéb mint a birodalom* törvényes kiegészítése, 
s ezzel a király nem tőn mást, mint betölté azon kötelességét, mire koro
názásakor megesküdött, és a mi kihalaszgattatott ugyan századok óta, de 
a mi jogi szempontunkból kétségbe soha nem vétetett.

M időn az ország* alkotm ányos belső autonóm iája s függetlensége tett- 
leg biztosíttatott, azon viszonyon m ely egyrészről M agy.(ar)o(rszá)g, m ás
részről a dynastia és az austriai többi tartom ányok köztt a pragmatica 
sanctionál fogva létezett, semmi változás nem történt.

Sőt azon rendszabályokat is, miket újaknak lehet mondani, a sza
badságon kívül, egy eminenter magasb conservativismus* (41.) szelleme 
jellemzi.

így midőn a birtok jog mindenre kiterjesztetvén, a jobbágyi robot 
a képviselőkévé átváltoztatott, nemcsak a két házrendszer megtartaték, 
hanem a felsőház* elnökét kinevezni maradt királyi jog, s a képviselők 
három évre választattak.

így, midőn a nemesség* kiváltságai eltöröltettek, a választói képes
ség nem terjesztetett ki az általános szavazatig.

így midőn a birtokjog mindenre kiterjesztetvén a jobbágyi robot 
megszüntetett, a földes uraknak a status által illő kárpótlás biztositatott.

így a tized csak a clerus* megegyezésével töröltetett el, és azon föl
tétel alatt hogy az állodalom az illető papokrul és egyházi alapitványok- 
rul gondoskodni fog.

A kiváltságok* összes épülete ekként összeromboltatván, omladékain a 
közszabadság' fényes palotája emeltetett föl, a választó, a hivatal s bir
tokképesség az ország minden lakosaira kiterjesztetett, a közteher min
denkire egyenlően ránehezedett, a szolgábul polgár lett, a jobbágybul bir
tokos, előjogát minden elvesztette, jogát senki, a mit a nemzet keresett s 
biztosított az nem volt valami politicai theoria* valósítása, az egyszerűen 
az emberi szabadságé volt. Soha aristocratia ily nagylelkűnek mint a ma
gyar nem mutatkozott. Nem csak üres szabadságot adott a népnek, a 
birtokot is mit tőle az usufructuarius kézen birt, átadta; nemcsak a jog 
egvenlőség* elvét kimondá, hanem a birtok által mit neki áltengedett, 
politicai azaz választóképességgel is felruházta. Kétség kívül sok régi csa
ládot tönkre tőn az áldozat, de az országnak polgárokra, az újjá szüle
tett hazának uj nemzetre volt szüksége.

Látni való, mi képen az 1848&Í reformok nemcsak a külső szabad-
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ságot biztositák, de annak magvait belől is gazdagon hinták el. És épen it t  
mutatkozik a mü' nagysága. Az országgyűlés egész terjedelmében föl
fogta kötelességeit és hivatásának magasságát. Megvetette keleti Európá
ban alapját a democratiának.

Szóval, a nemzet is a fejedelem m el szem közt rendezni akarta v iszo
nyait, az általa elism ert, de meg nem tartott alkotmány' alapján, mert 
szenvedésteljes múltjára visszapillantván, mély fájdalom m al győződött 
meg arról, hogy egy félig meg tartott félig meg nem tartott alkotmány 
minden alkotm ányok közt a legrosszabb; belső ügyeire nézve pedig  
óhajtá elhagyni a kiváltságok' ösvényeit, m elyek eltérő irányban veze
tik a népeket, s akart térni az általános szabadság' nagy útjára, m ely 
egy közös czélnál végződik.

(Oldalt: Aug. 10.) Egyébiránt ha a magy. (ar) felelős kormány' fel
állítását régi alkotmányos alap nem legitimálta volna, az elkerülhetet
lenné vált azon constitutio által, mit a császár néhány nappal előbb, az 
örökös tartományoknak megadott. Igen világos, mikép egy austriai minis- 
terium, képviselője egy t.(örvény)hozás többségének melyben egy magyar 
sem ül, nem igazgathatta ügyeit M.(agyar)o(rszá)gnak, mely saját diae- 
tával és kormánnyal birt, Ministerium, mely Austriában pariamentaris és 
felelős, M. (agyar) o(rszá)gban ezek közül egyik sem nemcsak lehetetlen
ség, de képtelenség volt. E szerint az austriai constitutio s felelős minis- 
terium elvének puszta kimondása, a hasonló institutiokat M. (agyar) 
o(rszá)gban szükségkép maga után vonta. A dualismus az austriai biro
dalomban kezdet óta megvolt, a mennyiben az örökös tartományok absolut,, 
a magyarok pedig alkotmányosan igazgattattak, de ezen dualismus, 
1848ban, pronunciáltabb jellemet a dynastia' azon tette által öltött magára, 
miszerint azon birtokaiban is parlamenti kormányt állított föl, helyeket 
eddig önkényileg igazgatott, és igy hivatásául ismerte el mindenik népet 
saját eltérő nemzeti utján követni.

Távol van tőlem roszallani, bár mely utón s módon szerezte vissza 
emberi és polgári jogait egy elnyomatott nemzet, azonban még is kell 
hogy kiemeljem, mikép a magyar nemzet az 1848£i reformok' áltvitelében 
teljesen az alkotmányos formák szerint jára el. Az osztrákok Bécsben már 
kivívták magoknak, még pedig barricadok' tetején, az alkotmányt, (42.) 
melyet azelőtt ők nem bírtak, midőn a törvényesen egybehívott magyar 
országgyűlés' küldöttsége, István nádor és főherczeg vezérlete alatt, a ki
rályi palotában megjelent. S e küldöttség a fejedelem' ígéretével Pozsony
ba visszatérvén, ott az országgyűlés csak azon megnyert ígéret' alapján 
fogott az uj törvények' kidalgazásához, s midőn azok itt kellőleg meg
vitatva s a király álta előlegesen megvizsgálva lőnek, sanctionálásukra 
csak akkor, négy hét múlva jelent meg a fejedelem. A reformok nálunk 
nem forradalom' szülöttei, azokat a constituált hatalmak határozták meg-

Mind ezekből tehát világos, miként ha közönségesen elismertetik is 
a magyar ügy európai fontossága, de annak valódi természetét és jellemét 
félreismerik. Csalatkoznak mindazok, kik a magyar ügyet az európai más 
forradalmakkal azonosítják. A magyar harcz, eredetében, nem volt respub- 
licai forradalom, mint a franczia, sem nemzeti nem, mint némileg a dél- 
szlávoké. A magyar nemzet ép úgy nem küzdött valami rationell-poli
tische eszmék mellett, mint nem törekedett uralkodni más nemzetiségek 
fölött. A miért fegyvert ragadott, az volt pusztán az alkotmányos szabad
ság és a politicai-nemzeti föggetlenség, mindkettő olyan históriai tény, 
mely midőn a legújabb reformok által sok hiányaitul megtisztitatott. álta- 
lok egyszersmind uj megerősítést nyert. Mint jogszerű függetlenségét köve
telő, az ország' régi határain belől maradt, mint szabadságát biztosító nem 
ment túl az alkotmányosság fogalmán. (Oldalt: Aug. 11.) Szóval, védel
mére kelt a legitimitás elvének, mely rá nézve csak nem egyezer évre ter
jedő folytonos és szakadatlan múltban gyökerezik.

ím e ez volt azon jogállapot, m elynek felforgatását az austriai dynastíar 
elhatározta. Ha revolutionak azt kell nevezni, mi a dolgok' fennálló rende
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ellen vant intézve, kétséget nem szenved hogy a revolutio terére a dynastia
lépett. Széttépte azon írott s esküvel is megpecsételt kétoldalú kötést, 
mely köztte s a nemzet közt háromszázad óta fenállt, visszavonta azon 
magyarázatot, melyet annak 1848&an a törvényhozás az ő szabad hozzá
járulásával adott, s mint a haldoklók' agyában az utolsó perczben is azon 
eszme villan föl mely őket egész életökben foglalkoztatta, úgy e dynastia 
is, közel a végbukáshoz, népellenes politicájától nem birt megválni, sőt 
annak létesitése végett uj eszközökhöz folyamodott.

De hogyan azt kivinni? Magy.(ar)o(rszá)gban hiában keresett nép
elemet mely vele szövetkezni hajlandó lett volna. Az első napok tökéle
tesen igazolni látszottak a magyar' országgyűlés' azon nézetét, mi sze
rint azt hitte, hogy a közszabadság mely a különböző népfajok s pol
gári osztályok közti minden tartalékot és hidegséget végképen felolvaszt. 
Leírhatatlan az öröm és enthusiasmus mely az emberek' keblét országszerte 
eltölté. Mindenfelől seregestül érkeztek az országgyűléshez az üdvözlő 
küldöttségek s feliratok. A horvát-illyr s horvát-magyar párt' képviselői az 
orsz. gyűlés' színe előtt békültek ki s ölelkeztek össze. Zágráb, a leg
nagyobb horvát megye föltétien ragaszkodását jelenté ki mind azokban 
mik az orsz. gyűlésen történtek. A régi bécsi kormányrendszer sokkal 
jobban gyülöltetett a társaság minden rétegeiben, semhogy annak megbu- 
kási a mindenfelé zajos örömmel nem fogadtatott volna, Pesten ép úgy
mint Zágrábban, Kolozsvárt ép úgy mint a határvidéki városokban, me
lyek a császári elöljárókat hivatalaikból rögtön kitették, Temesvár e rácz 
város is sietett (43.) magáévá tenni a pesti ifjúság' szabadelvű indítvá
nyait, Újvidék pedig, e még kíválóbblag rácz város 101 álgyulövéssel üdve- 
zelte a pozsonyi orsz. gyűlés reformjait, s négy oltár mellett négy pap, 
catholicus, protestáns, görög és zsidó, együtt tartott isteni tiszteletet s 
háláimét a dolgok' ily békés és ily szerencsés fordulatáért. Sőt ez utóbbi 
városbul küldöttség utasittatott Pozsonyba, egy kérvénnyel, melynek hom
lokán a nyelvügyben ki jelentetett, hogy ,,wíe die Serben die diplomatische 
Geltung der ungarischen Nationalität anerkennen, so erwarten sie auch 
Anerkennung und Respectirung ihrer Nationalität in Bezug auf ihre inne
ren Angelegenheiten“, arról pedig, hogy a magyar korona alá tartoznak, 
szólni is fölöslegesnek tartatott. Minden korlátok melyek embert ember
től. polgári polgártól, fajt fatjul elválasztottak, mint egy magusi szóra, 
omlottak össze, s azon gondolat, hogy elvégre az alkotmány valóság lön 
s az alkotmány közös nép birtok, minden úgy politicai mint nemzetiségi 
féltékenységet elnémított. Ez öröm és megelégedés az első hetekben az 
összes nemzet' egyetemi lélekállapota, és ez folyvást igy maradt volna, 
ha természetes folyamában és fejlődésében meg nem háhorittatík.

De hogyan kapjon régi politicájához a dynastia szívességeket a többi tarto
mányokban is? Az olaszok, ragadtatva maga az isten által keblökbe oltott 
nemzeti ösztöntül, már harczban álltak a császári hadsereggel, és az elválás’ 
nagy igéjét kimondották. A németek a birodalmon túl, Frankfurtba kül
dötték képviselőiket, Austriát a német egység' eszméjében felolvasztani 
akarták, s sebes léptekkel közeledett az idő. midőn a császári színeket 
a hadseregnél is a német színek fogták felváltani. A csehek, és mind 
azon slávok, kik megszoktak nyomaikban járni, csak azon föltétel alatt 
ígértek frigyet a fejedelmi háznak, ha a birodalom sláv birodalommá ala- 
kittatik ált, E rettenetes chaosban, midőn minden ingadozott azon status
épületben, melyet a dynastia annyi század alatt alkotott, midőn valameny- 
nyi nép, még a német is, ki akarta magát huzni a birodalmi kapcsolatbul, 
csak a Magyar országban volt csend és béke, csak ez nem kívánt semmi 
újat, ősi alkotmányának hiv megtartásán kívül, s midőn a bécsi forrada
lom miatt a fejedelem Innspruckba szaladt, a magyar ministerium, or
szággyűlés s összes közvélemény volt az mely esdekelve hívta őt Budára. 
Mi volt volna természetesb mint ilyen vészek köztt támaszpontot azon 
M. (agyar) o(rszá)gban keresni, mely azon kívül hogy a birodalom felét teszi, 
a dynastia' nehéz napjait uj engedményekre nem zsákmányolta ki, mely
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a birodalmi alkotmány szerű kapocs* megszakítására semmi hajlamot sem 
nyilvánított; mely a dynastia politicájának változtatásában teljesen bíz
ván, még ekkor tömegestül kész volt volna mellette fölkelni; azonban es- 
deklése nem hallgattatott meg, — mivel a zsarnok által gyülöltetett a nem
zet mely az alkotmányos életre nézve a társnépek előtt rég óta örökös pél- 
dakint lebegett, s mivel jól tudta hogy bár nyugodt az ország, de vele a 
szabadság ellen az soha nem fog szövetkezni, és hogy az utolsó lesz mely 
jogaitul magát megfosztatni hagyja. Magyarorsz(ág)ra támaszkodni tehát 
annyi volt volna mint kijelenteni, hogy az alkotmány mindenütt fen fog 
tartatni; e szerint mihelyst az álláspont határain kívül választatott, már 
e tényből tudhatta minden gondolkodó, hogy a harcz ellen mint alkotmá
nyos állodalom ellen fog intéztetni.

Czéljához eszközöket elvégre ott talált, a hol az egyedül látszott, t. i. 
régi rendszerében. Kétféle háló volt az mivel az uralkodóház valamennyi 
birtokát körülvonta, egyik (44) a bureaucratia, másik a hadsereg. Ez 
mindkettő, mind vezéreiben, mind szellemében idegen, és nem nemzeti. 
Századok óta válogatja ministereit és hivatalnokait külföldiekből az austriai 
ház, innen magyarázható meg Austriának szűkkeblű házi politicája; (Ol
dalt: Aug. 12.) kikben nincs semmiféle Patriotismus, azok nem képesek 
nagy nemzeti politicát alapítani. Az egyetlen czél volt mit elérni óhajtot
tak, a dynastia* nagysága. Mi a hadsereget illeti; az nem más mint ösz- 
szege a kalandoroknak Europa valmennyi országaibul, kik itt szerencsét és 
rangot keresnek. S a fejedelmi ház elég ügyességgel birt ezeknek felosz
tása ás elhelyezése által oly katonai s testületi szellemet teremteni, mely 
a dynastián kívül semmihez nem ragaszkodik. Sehol nem létez hadsereg 
mely az illető birodalomtul s annak népességétül annyira elszigetelve ál
lana, bár abból van összegyűjtve; erkölcsileg és szellemileg az sem egyik 
országhoz, sem egyik néphez sem tartozik. Azon mesterséges mű álloda
lom, mit Austriának neveznek, egyik népé sem, annak két alkotó eleme 
pusztán a bureaucratia és a hadsereg, melynek csak fejedelme van, ha
zája nincs.

íme ez azon mentőeszköz mire a dynastia szemeit mindjárt kezdet
ben veté. Voltak ugyan tagjai az udvarnak, kik legjobbnak látták volna 
M. (agyar) o(rszá)gra támaszkodni, azt tartván hogy ahhoz kell dőlni a mi 
szilárd és ellenáll, de ez eszme nem talált elfogadtatásra, annyival ke
vésbé, mert hozzájárult a dynastia alkotmánytóli irtózásához a német és 
cseh aristocratia gyülölsége és féltékenysége a magyar aristocratía ellen, 
melyet az gazdagsága és régi alkotmányos előjogai miatt eddig sem szen
vedhetett, és a mely e lépés által az udvarnál tulnyomóságra jutott volna. 
És a magyar alkotmányos ügy elleni ellenszenv annyira nőtt, hogy ki ad
dig a magyar nemzet meleg szószólója volt az udvarnál, maga az az Ist
ván főherceg és nádor megrettenvén, Pozsonybul, már márcz. 29rül (1848) 
egy titkos levélben a következő borzasztó tervet ajánlotta a fejedelemnek: 
„Én (István főherczeg) röviden kívánom elősorolni azon három eszközt, 
melyek által M. (agyar) o(rszá)gban valamit elérhetni. Az első minden 
fegyveres erőt az országbul kivinni, és azt végpusztulásnak engedvén, tét
lenül nézni az öldökléseket és gyújtogatásokat, tétlenül nézni a nemesség
nek a paraszttal való küzdelmeit. A 2ik: Gróf Batthyányval (ki a napnak 
egyedüli hőse jelenleg, de ha még ingadozunk, neki is letünhetik csillaga) 
a törvényjavaslatok végett alkudozni, és mindent megteremteni a mit le
het, és tudni előre, mit tennénk azon esetben ha ő elégedetlenül lemon
dana. A 3ik a nádort, engemet, tüstént szabadságra bocsátani, egy vér
hatalommal felruházott teljes hatalmú kir. biztost, tekintélyes hadsereggel 
Pozsonyba kellene küldeni, hol az orsz. gyűlést erőhatalommal szétver
vén. onnan a kir. biztos Pestre menne, és ott vaskézzel működnék mind 
addig mig szükséges.* * Nevezetes documentuma ez az austriai dynastia

E levél a nádor hátrahagyott levéltárában találtatott Budán, 1848
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roszhitü politicájának, mely jó cselekedetét be sem végzi, midőn annak 
megrontására már terveket készit.

De a bureaucratismusnak M. (agyar)o(rszá)gon mi hasznát sem lehe
tett venni, mert nálunk a nemzet saját választott hivatal-(45)nokai által 
igazgattatott, és igy az a többi tartományokban csak arra használtaték fel, 
a magyar mozgalom ellen ingerültséget ébreszteni, úgy adván azt elő mint 
mely a többi népek kivált anyagi érdekeinek ártalmas. Ennél sokkal fon- 
tosb szerep várt a hadseregre, mely az egész birodalomban ekkor is ama 
régi politica szerint volt elhelyezve, mi szerint minden ezred más ország
ban szállásolva mint a melyből származott. S az udvar titkos működésé
nek mihamar láttuk következményeit. Mig a régi fegyelem folyvást ural
kodott mind azon hadosztályokban, melyek Olaszországban, Cseho(rszá)g- 
ban, Galliciában valának elhelyezve, úgy hogy minden legényben bár mely 
néphez tartozék, azon szellem élt melyet a tisztikar lehellt, a M. (agyar) 
o(rszá)gban volt katonaságbul, mint egy titkos varázs szóra, a kormány
irányában, minden subordinatio eltűnt. A katonaság az alkotmányra vona
kodott megesküdni, a várak parancsnokai a kapukat zárva tartották, a 
hadkormányzók nem engedelmeskednek, s nem még akkor sem, midőn a 
fejedelem őket, látszólag legalább, engedelmességre saját legfelsőbb kéz
irata által kötelezte. Egyszerre csak azon vette magát észre a magyar
ministerium, hogy az országban lévő katonaság nem a rendet tartja fen de 
zendüléseket idéz elő, nem a törvény mellett de az ellen izgat, s egyene
sen mint ellenség foglal helyet az országban, mely által tápláltatik és fi
zettetik; a királyi nyilt parancs elröpül fülök mellett, s egy titokteljes 
hatalomnak engedelmeskednek melyet senki nem lát, senki nem ismer.
Ezek világos jelei voltak az árulásnak, de a nemzet' becsületes része meg
átalkodott, s nem hitt saját szemeinek, a félénkek pedig nem merték be
vallani a mit nem tagadhattak.

Azonban azon 18.000 emberből álló hadseregbe, mely M. (agyar)
o(rszá)gban szállásolt, hasonló volt egy gyönge hajóhoz a zajlásnak in
dult tenger' hullámai köztt, Czéljai' kivitelére ezt elégtelennek találta az 
patrioticus egység, melyben áll M.(agyar)o(rszá)g ereje. Szükséges volt 
tehát a megülepedést és békés consolidatiót meggátolni, és alapot találni 
uj szakadásra. De miben találni reá alkalmas ürügyet? Mint fölebb 
István főherczeg leveléből láttuk, előbb a nemesség ellen a parasztságot 
vélték fellázithatni. De ez nem ment: a nép’ józanságán s hála
érzetén a politica minden álnoksága megtört. A magyar nemesség 
okosabb volt a galliciainál, soha nem fogadta el a kormánytul a
jobbágyok fölött a tyrannus' szerepét, mint birtokos földes urok volt,
semmi egyéb. De a nép is jól tudta hogy a nemesség' nagy többsége 
húsz év óta küzdik a parasztság' teljes emancipatiója mellett, az ellenezte 
adója' szaporítását, az ellenezte a gyakori ujonczozást, az sürgette az örök
váltsági jogot a parasztság javára, s az vívta ki legújabban is az utolsó 
1848&Z diaetán a szabad birtokot s a politicai jogot neki, mit a fejedelem 
szentesíteni annyira nem akart, hogy a törvényjavaslatot az orsz. gyűlés
nek egyszer visszaküldte. Természetes tehát, hogy izgatásai a nép' lelké
ben viszhangra nem találtak, sőt ez leírhatatlan lelkesedésében és boldog
ságában az uj időszakot országszerte fényes ünnepekkel ülte meg, és sok 
vidékeken azon nemes ajánlatot tette régi földesurának, miképen nem lévén 
idő az elvesztett robotmunkát veendő uj fogatokkal pótolnia, egyszerű há
lája jeléül az évben még ingyen fogja földeit megművelni. E szerint véres 
jacqueriet nem támaszthatván, osztályt osztály ellen sem bőszithetvén, 
mert a közszabadság minden ilyen gyülölséget örökre elnémitott, utolsó 
menedékét a dynastia abban találta föl: népet nép ellen, fejt fej ellen in
gerelni. Igaz ugyan, hogy nemzetiségi harczra példát a magyar történet 
nem mutat föl, mint ugyan az mutat több parasztlázadást és hoszu s ke-

December 5én, s hogy authenticus, írásban bizonyitá cancellariusa, Szoffer 
iidv. tanácsos, ki jelenleg Bécsben tanácsnok a Cassatioszéknél.
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gyetlen vallásháborút, de miután e kettőre nem volt többé anyag a nem
zet’ életében, ott kellett a lángot fölszitani hol annak szikrái mutatkoztak. 
Minden kornak meg vannak a maga tév eszméi, melyekkel a fejedelmet a 
népeket képesek elnémítani. Austria ügyes volt a jelenkorát kiismerni és 
felhasználni. Hanyatt homlok bele rohant a panslavismus karjaiba, mely 
ez úttal megmentette, hogy utóbb örökre megfojtsa.

(46.) Mire szüksége volt az eszmét ekképen megtalálván, azt a dy- 
nastia azonnal megragadta. Az eszköz is kéznél volt, főkép Jellacsics‘ 
személyében, ki a minísterium’ ellenjegyzése nélkül, és igy törvénytelenül, 
Croatia’ bánjává neveztetett. A szerep mit ő elvállalt, nem volt nehézség 
nélkül, de a téren, hova állíttatott, az elemeket jól elkészítve találta. A 
határőrég’ népének, mely más fél század óta áll szigorú katonai törvé
nyek alatt, csak parancsolni kellett tudni, a parancsszón kívül az mást nem 
ismert. De az úgy nevezett provinciális vagy polgári népesség nem volt 
hajlandó lázadásra. Hogy keljen fel ő a magyarok ellen, kikkel hét szá
zadnál tovább békében élt, kikkel egy történet lapjaira vannak följegyezve 
közös szenvedései és dicsőségei? Ő tehát még báni hivatalába be sem ig- 
tattatott, már martialis törvény alá vetette az egész országot, halál’ bün
tetése alatt tiltá meg: engedelmeskedni a magyar kormánynak, azt mon
dani hogy a nép az uj szabadságot a magy törvényhozásiul nyerte, azt 
állítani hogy az ország’ uniója M.(agyar) o(rszá)ggal nincs megszakítva. 
Városrul városra, vidékről vidékre utazván, a népet fegyverrel kénszeri- 
tette a katonáskodásra, s egy nap a határőröknek azt hirdette, mikép a 
magyarok a királyt hatalmátu! megfosztották, más nap a provinciális nép
nek azt, mikép ugyan azok a horvátok ősi alkotmányos szabadságait le
rontani szándékoznak. Midőn aztán összekénszeritett táborával az ország 
határain, ő, M(agyar)o(rszá)gnak rangban harmadik tisztviselője betört, 
tudván, mennyire ragaszkodik a nép alkotmányos szabadságaihoz, procla- 
matiójában azt hirdette, mikép nem mint ellenség de mint barát jön, ö 
a legújabban a király által megerősített jogokbul egyet sem akar elrontani, 
így törekedett minden osztály s népfaj lelkében azon hurt megpendíteni, 
melytől a kívánt hangot reménylte. Azonban az ingerültség’ lángja nehe
zen harapózván maga körül, a dynastia magára nézve jónak látta álarczát 
továbbra is megtartani, ezért a magyar minísterium’ előterjesztésére Jel- 
lacsicsot mint fölségsértőt és hazaárulót minden polgári s katonai méltó
ságairól letette. Egyszersmind a lázadások' elnyomására Pesten orsz. gyű
lést hivott össze. A külföldi ezredeknek, melyek M. (agyar)o(rszá)gon ta
nyáztak, parancsot ada, a fölzendült ráczok, és horvátok ellen harczolni. 
Midőn később a ráczok, erdélyi szászok, horvátok és oláhok küldöttség
gel járultak Bécsben a fejedelem elébe, azokat mint olyanokat vagy el 
nem fogadta, vagy megdorgálván kijelenté: miképen a legújabb törvé
nyek mindenkinek mind vallását, mind jogait, mind nemzetiségét biztosít
ván, sőt megszilárdítván, kérelmeik s panaszaik alaptalanok. April, Május, 
Junius, Julius és Augusztus hónapban, tehát öt hó folytában, igy mutatta 
magát, szóval és tettel, a dynastia az alkotmány határozott hívének, várva 
az alkalmas időre, melyben azt összerombolhassa. Örök becsületévé vágyik a 
magyar jellemnek, hogy ennyi álnokságot és képmutatást egy emberi csa
ládban nem tudott feltenni, midőn kiábrándult már késő volt, a mit ekkor 
szabadságáért tehetett, az mindössze is azt volt érette s ha kell vele meg
halni.

íme e nyomozás adja a valódi kulcsot a magyarországi mozgalmak’ 
értelméhez. Ánalysálni kellett bennök az elemeket, hogy a fő tényezőket 
kiismerjük. A tér melyen vizsgálódunk nem annyira politicaí, mint his
tóriai, melyen csak az igazodhatík el, a ki a részletek ismeretével bírván 
a tényleges átmunkáló erők természetét meghatározni képes. Minden más
nak a magyar mozgalom egy végtelen tömkeleg, egy érthetetlen zűrzavar, 
egy sötét chaos, melyben ok és okozat összevegyülvén, gyakran oknak 
vétetik az mi eredmény, és eredménynek az a mi ok. Mondjuk ki tehát 
őszintén, mikép a nem-magyar népfajok' fölkeléseiben mindkettőnek ré
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sze van, az anti-alkotmányos austriai politicának és a nemzetiségi érzet
nek is. A természet* törvényét constatirozzuk, azt állitván, (Oldalt: Aug. 
14.) hogy minden népfajban megvan a nemzetiségi ösztön, de az nálunk a 
legtöbbnél szendergett, Austria volt az, mely azt lángra gyujtá! Semmi nem 
könnyebb mint mindenik nép (47.) forradalmában ama két különböző eszme 
folyamot fölösmerni s megkülönböztetni, mint meghatározni azon idősza
kot is melyben a nemzeti szint és irányt az austriai befolyás mihamar el
nyelte. Subjectiv szempontbul igazságosan nem is lehet e mozgalmakat 
egészen kárhoztatni, mert ha egyrészről political ármányt másrészről sok 
jó hitet (bonne foi), ha egyrészről absolut irányt, másrészről nagy szabad
ságvágyat, ha egyrészről örökös álnokságot, másrészről becsületes meggyő
ződést is találunk bennök, de objectiv szempontbul lehetetlen nem roszai- 
lanunk azon rövidlátó számítást, mi szerint e nemzetiségek azt hihették 
egy pillanatig is, hogy a zsarnokkali szövetség bár mi néven nevezendő 
szabadságnak kedvező lehessen. Austria jobban számított. A magyar, mint 
leghatalmasb törzs ellen, szövetkezett az apróbb fajokkal, le lévén egyszer 
győzve a legerősb ellenség, a harcz be volt fejezve, mert hiszen amazok 
magokban nem voltak képesek vele szembeszáliani sem, annál kevésbé 
győzni.

Kisértsük meg a népmozgalmakat, avagy legalább azok* némelyikét 
közelebbről áltvizsgálni.

A német elemről nincs mit szólanunk. E nép, (950,000) az erdélyi 
szászokat kivéve, mindenütt s a harcz egész folyama alatt, az alkotmányos 
ügy elszánt bajnokának s a magyar political nemzetiség rendithetlen gyá- 
molának mutatkozott. A mint üres szemlélődő volt e faj Németországban, 
ép oly practicus volt nálunk. Bámulatos lélekerővel elfojtott magában 
minden nemzetiségi féltékenységet s indulatot, belátván hogy minden ve
szélyeztetve van, míg az alkotmányos jogállapot biztosítva nincs. E faj’ 
viseletét az egész időben a legtisztább becsületesség, a legnagyobb józan
ság s a legszilárdabb kitartás bélyegzi, a határőrségben egyedül ez volt a 
szabadság* hirdetője, s néhol, mint Fejértemplom* védelmében, hősisége 
közcsodálkozást gerjesztett országszerte.

A zsidók (360,000), e száműzött népe a kereszténységnek s az egész 
világnak, szinte tömegestül az emberi jogok védőinek sorába állottak. Pe
dig az uj közszabadságban csak e nép nem részesült, és igy ő oly alkot
mányért vívott, melynek áldásai rá ki nem terjesztettek. Az emancipatio 
csak 1849, Júliusban, mondatott ki, midőn már minden veszve vala, tehát 
az nem ösztön s inger volt részt venni a harczban, az elismerése s jutal
ma volt a már megszerzett érdemeknek.

A tótok (Slovaken) is híven és állandóul a haza’ ügyéhez csatlakoztak. 
E faj az északi határokon, a Kárpátok alatt lakik, s egy tömegben csak
nem két millió lelket számlál. Azonban köztte csupán három pansláv 
pap találkozott, ki pénzt és fegyvert kapván Bécsből, azzal a népet fel
lázítani törekedett. És mi sükerrel? Nyolcszáz embernél többet soha sem 
bírtak zászlójuk alá gyűjteni, mind a mellett hogy e vidék majd nem 
folyvást austriai hadosztályokul elfoglalva lévén, a nép a lázadásra erő
szakkal is kényszeritetett. E nép* egyszerű hűségén és becsületességén, 
mint kőszálon, megtört a political s nemzetiségi fondorság minden mester
sége. Nem tudták természetes eszével megérteni, miért ragadjon fegyvert 
a magyar ellen mely nemzetiségét soha nem illette, s mely őt most, várat
lanul, birtokkal és szabadsággal ajándékozta meg? Minden népgyülések 
melyeknek czélja a lázitás lett volna, úgy végződtek mint amaz a Roonci 
egyházban, hol egy öreg drótos, ki e mesterségével egész Európát beutaz
ván, némi világtapasztalást szerzett, a lázitó papnak paraszt naivsággal 
azt felelte: uram hagyjunk fel a békétlenséggel, éljen a respublica, legyen 
nálunk is mint a sveizereknél, ott is vannak németek, olaszok, francziák, 
még is mindnyájan sveizerek, maradjunk tovább mi is igy a magyarok
kal a régi testvériségben. És a nép tapsolt s mint Jézus a farizeusokat, 
kiűzte a templombul a lázitókat.
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(48.) (Oldalt: Aug. 19.) Ugyan azt lehet állítanunk a ruthénokrul 
(450,000), ámbár nyelvére nézve e faj az orosszal legközelb rokonságban van. 
Azon lángoló enthusiasmust nála nem találni ugyan, mely a magyar és 
német nép* lelkét áltömlé, azonban hazafiui kötelességét becsületesen tel* 
jesité, s ez minden a mit egy néptömegtöl kívánni lehet, mely külön poli
tical s nemzeti vágyakat nem táplálván kehiében, a közhaza’ nevében in
tézkedő vezéreknek parancsszavára vár. Sőt püspökei részt vőnek a deb- 
reczeni azon orsz. gyűlésben is, mely az austriai ház’ trónvesztését el
határozta.

Azon népfajok, melyek a magyarok elleni harczban tudva vagy ön- 
tudatlanul, önkényt vagy kénszeritve, részt vőnek, az oláhok, az erdélyi 
szászok, a ráczok és a borvátok voltak.

Az oláhok laknak a birodalom’ keletdélí határszélén, egy hosszú szi
getet képző területen, akképen, hogy a lakosság’ fele M. (agyar) o(rszá)g- 
hoz, fele Erdélyhez tartozik. Számuk 2,200.000 körül van. De itt mindjárt 
ne mulasszuk el megjegyezni, miképen a m.(agyar)o(rszá)gi olához nem
csak nem szegődtek az austriai zászló alá, sőt illetőségüket a magyar nem
zeti hadseregbe nem kis készséggel szállították.

Meg kell vallani, nincs nép melynek szomorú sorsa ezéhez hasonlíthat
nék. Mind az a mi egy nép’ nemzeti lényegét alkotja, századok óta meg 
volt támadva nála, de meg volt támadva M. (agyar) o(rszá)g‘ határain kívül 
is. Sőt Moldavia és Valachia’ lakosainál inkább mint nálunk. A görög és 
sláv papok ott nemcsak az idegen cyrill betűt behozták, nemcsak a slavon 
nyelvet tették az egyház’ nyelvévé, sőt a polgári igazgatás is nemzeti 
nyelv helyett görög nyelven vitetett. Mi helyzetűket a magy, birodalom
ban illeti, az oláh jobbágy nem szenvedett sem többet sem tovább mint 
a magyar, vagy a német, vagy a tót, vagy az orosz, a nyelv nálunk a pol
gári viszonyokra nézve megkülönböztetésnek soha nem szolgált alapul, de 
az igaz, hogy mig a nemes horvát, a nemes német stb. kisebb vagy nagyobb 
mértékben nemzeti jellemét megtartá, minden oláh ki nemességre, gazdag
ságra és műveltségre vergődött, megvetvén a népet, melyből származott, 
magát kiválólag magyarnak tekintette. Sőt őseiknek vallásában, mely a 
görög vala, sem találhattak nyugalmat és vigasztalást, Mária Theresia 
uralkodása óta az austriai kormány által az erkölcsi és fegyveres erőszak 
minden kigondolható eszközeivel a római unióra kénszeritettek, templo
maik bezárattak, az uj szülött kereszteletlenül, a házaspár áldatlanul, a 
halott temetetlenül maradt, s jobb sors a hitök mellett kitartókra és bát
rakra sem várakozott, a mennyiben az oláh egyház teljesen az ellenséges 
szellemű rácz zsinat és metropolita’ hatósága alá vettetett. Ehhez hozá 
adandó, hogy a bécsi hadi tanács, az oláh határezredeknél is a közigaz
gatás és iskola nyelvéül a németet vitte be. íme az oláh nemzeti lét és 
szellem ily egyetemi kötelékek köztt szenvedett. Nem nyilatkozhatott és 
nem fejlődhetett az semmi féle irányban saját természete szerint. Ott állt 
mint egy pompás, terebélyes élőfa, bővölködve közönséges levelekben, de 
egy virág nem illatozott rajta, egy gyümölcs nem ragyogott sötétlő ágain.

Mi lehetett következménye az austriai cabinet álta vezérlett e száza
dos üldözésnek és elnyomásnak, mely a magyar alkotmány által biztosí
tott autono- (49.) miát még az egyházi ügyekre sem hagyta meg e nép' 
kezében? Mi más, mint a mi lett? A nép tömege apródonként minden 
politicai és erkölcsi jellemét elvesztette, rost, tunya, gyáva, bosszúálló, 
álnok lett, s oly mélyen sülyedt erkölcsileg mint alig más népfaj Euró
pában. Nem is szenved semmi kétséget mikép tömege e népnek minden 
politicai s nemzeti eszme felfogására képtelen, s a nemzeti önállás és 
függetlenség, mint a déli slávoknál, itt is csak néhány pap és iró keblét 
lelkesítette. De ép ezért a nép arra hogy mint vak eszköz felhasználtas- 
sék, igen alkalmas volt.

E munkához azonnal hozzá is fogtak mindazok kik a magyarság által 
képviselt közszabadságnak ellenségei valának. Mig egy részrül az oláh 
ifjak a magy. kormánynak ajánlatot tőnek, oláh tábort gyűjteni a ráczok
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ellen, hogy ezeknek egyházi zsarnokságukat magokrul lerázzák, másrész- 
rül a rácz nemzeti comité mindjárt május 5ről (1848) felhivást intéze hoz
zájuk, felhiván benne őket: mutatnák meg hogy ők sem fognak megelé
gedni azzal hogy csak törvény előtt legyenek egyenlők s hogy saját belső 
ügyeikben éljenek nyelvükkel, hanem azt használhassák akkor is, midőn 
mint nemzet más nemzetekhez kívántak szólani. Mig egyrészről a magyar 
törvény hozás a legteljesb egyéni és polgári szabadságot törvény által biz
tosítaná nekiek; másrészről a császári tisztek pénzt, puskaport és fegy
vert osztottak ki közttük, elhitetvén velők, hogy a császár az ki a job
bágyságot eltörlé, és a magyar urak azok kik e miatt a fejedelem ellen 
föltámadtak s emlegették az ingyen sót, az adóelengedést 10 évig, sőt nem 
irtóztak bennök táplálni communisticus vágyakat. Mig egyrészről az er
délyi szászok, sajnálva a régi uraságot, melyet fölöttük elvesztettek, és 
féltve nemzetiségöket, mely a náloknál számosb oláhság* tökéletes eman- 
cipatioja által, hogy a mi veszélyes volt egykor vallásukra nézve a bor
zasztó emlékű unió a polgári unió ép oly veszélyes lesz nemzetiségök* te
kintetében. Az ámítás e sokféle neméhez járultak szavaikkal végre a va- 
lacho-moldaviai forradalom* küldöttei, kik a nemzeti érzet s függetlenség* 
magasb húrjait illetvén meg, egy szabad Daco-Romania* varázsképét tün
tették szemök elébe, mely most vagy soha valósítható. Hogyan igazodjék 
el e szegény és tudatlan nép az ingerlő és csábítás e zavaros tömegében? 
Ott hevert sokáig tétlenül mint egy roppant vasmassa, melytől mindenik 
párt a maga czéljára szándékozott fegyvert kovácsolni. Csupán a magyar 
kormány nem élt a hazugság és ámítás* okaival, vélvén hogy legyőzhetlen 
az ügy mely az igazság sziklájára van építve Nemzetiségét az oláhoknak 
nem fejleszthette az igaz, azonban ez nem is az ő kötelessége volt, ki alig 
bírta a magáét fentartani, de azt fejlődésében nem is gátolta soha, mi 
pedig a szabadságot illeti, azt mihelyst kivívta, valamennyi társnépekkel 
ime testvérileg megosztotta.

De azt is jól tudták az oláh mozgalom vezérei, miképen a magyarság, 
mint politicai s nemzeti elemmel leginkáb az oláhval volt hajlandó szövet
kezni. A ministerium az országgyűlésen ünnepélyesen kijelenti:* ,,Mi nem 
(50.) szerzünk jogot melyet velük meg nem osztanánk, nem szerzünk bol
dogságot, melyet velük közössé nem tennénk. Sőt mi azon oláhokat is 
kik Magy.(ar)o(rszá)g határain kívül laknak, testvéreinknek és természe
tes szövetségeseinknek tekintjük. Úgy látszik, az isteni gondviselés a két 
népet, a magyart és oláht szomszédokká azért tette hogy egymást támo
gassák. Európában vannak nagy törzsök, melyek már magokban hatalma
sak, ilyen a franczia, ilyen az angol, ilyen a német, mely számára és ere
jére nézve mind nagy, ilyen a sláv mely terjedelmére nézve óriás. De e 
két nép, az oláh és magyar, sem nem számos sem hátuk mögött nincs 
egy anyanép melyből magokat koronkint erősíthetnék. E kettő kölcsönös 
és belső frigyre van utasítva. Az egyetlen különbség, mely őket egymástól 
elválasztja, a nyelv, de minden más érdek összeköti őket. Nekünk egye
sülnünk kell egymással, egymás mellett, bár belső ügyeinkben egymástul 
függetlenül, a német és sláv elemtől épségben csak igy maradhatunk meg, 
meghasonlva okvetlen a sláv vagy a német elem* áldozataivá kell len
nünk.. . A magyar elem a maga missióját betöltötte most, midőn kivívta 
a szabadságot, s ezt megosztotta minden néppel mely M. (agyar) o(rszá)g* 
határai köztt lakik. Egyebet már nem tehet, mint felhívja a többi nép
fajokat a közös szabadság* biztosítására, felhívja különösen az oláhságot, 
mely eddig semmit sem tőn. Minden oláhnak e szerint két feladata van 
jelenleg, t. i. az o(rszá)g* határain belöl a népet, mely szabaddá lett, test
véri egyetértésre inteni, az o(rszá)g, határain túl pedig kapcsul szolgálni 
azon szövetséghez mely minket Oláh o(rszá)ggal összefűzzön. A szóló 
minister legalább azon mély meggyőződésben van, hogy ezen két népnek

Lásd Közlöny (Moniteur Officiel) aug. 26. 1848, Szemere belügy- 
ministeri beszédét.
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Isten nem jelelt ki más hivatást mint hogy egyesüljön, egyesüljön azért 
hogy szabadságát, függetlenségét, és nemzetiségét mindenik megtarthassa, 
mert ha a magy. és oláh nép hivatását nem fogja fel, melyre maga az 
isteni gondviselés’ mutató úja által vezéreltetik, mind egyik mind másik 
nemzet léteiének és virágzó fennmaradásának legfőbb föltételétől fosztotta 
meg magát."

Nem szándékom itt elszámlálni mindazt a mit az uj magy. kormány 
mindjárt kezdetben az oláh nemzet’ érdekében tett. Szegény papjainak 
segedelmet rendelt oláh hírlapokat alapított, azon nyelven könyveket Íra
tott, fiait, kiket a bécsi kormány politicai s nemzeti féltékenységből töm- 
löczbe vetett, szabadon eresztette, s mit ők az austriai kormánytól soha 
kérni nem merészeltek, megengedte egy nemzeti gyűlés tartását. Meg is tar
tatott az Balásfalván, Május havában (1848), E gyűlés határozatai voltak 
a következők: szabad sajtó, jobbágyi állapot megszüntetése, az egyházi 
ügyek fölszabadítása a rácz zsinat’ monopóliuma alól, püspökeik a felső
házban üléssel bírjanak, nemzeti iskolák alapittassanak stb. mind olyan 
javaslatok melyek vagy már előbb törvénybe mentek vagy bizonyosan, 
csak (51.) idő kellett hozzá, és létesítettek volna. Politicai természetű 
fontosb pont kettő volt közttük. Egyik: hogy az oláh nép az (erdélyi) 
alkotmányba mint negyedik vétessék föl. Oly kérdés melyet a király által 
sanctionált unió szükségtelenné tőn, a mennyiben Erdély egyesitetvén 
Magy. o(rszá)ggal, a kérelemek értelme lenni megszűnt, miután a régi 
privilégiumok’ helyét az általános szabadság foglalta el, — ez unió által 
megszűnt a három nemzet szövetségi rendszere, és igy negyedikről sem 
lehetett szó. A másik politicai fontosb kérelem volt: hogy az oláhoktul 
lakott területeken a közigazgatás oláh nyelven vitessék. É kérdés azért 
nem oldatott meg, mert a kormánynak ideje nem volt reá, előbb ütött ki 
a forradalom semmint az tárgyaltathatott volna.

Honnan van tehát az, hogy az oláh nép, a magyar irányában épen 
legnagyobb ellenségeivel, az osztrák kormánnyal, a rácz papsággal, a szász 
urakkal szövetkezett? Onnan, hogy a forradalom rohamát ritkán vezérlik 
az elvek, gyakrabban a tettleges erő mely magát annak bátran élére veti. 
A császári katonaság adott neki zászlót, fegyvert, puskaport, pénzt, ka
tonai erőt, és a magyar kormány azon vette magát észre midőn az oláh 
lázadók százankint pusztitgatták a falukat s öldökölték a családokat, oly 
barbársággal milyent nem ismer az újabb történet. Azon kívül a reactio 
s a magy. korm. munkálkodása köztt egy nagy különbség volt, az a kü
lönbség a mi van a jó és rósz hit (foi) köztt, t. i.: Austria oly ígéreteket 
is tőn, mikről jól tudta hogy meg nem fogja tartani, a magyar kormány 
soha nem ígérte azt a mit nem szándékozott teljesiteni. Vérengzéseik után 
a lázadók havasaik közé vonultak. És ez állásban maradtak sok ideig a 
kormánnyal, melynek irányában magokat méltán mint rablókat tekintették, 
kiket az, mint törvényes felsőség, csak büntethet, de kikkel nem alkudha- 
tik. Valósággal nem is voltak az oláhok Austria szövetségesei, nem azzal 
használtak neki a mit vele együtt tettek, hanem azzal hogy a magyar 
hadsereg működését akadályozták, mely újabb kirohanásaik s öldökléseik 
ellen egy ország ártatlan népességét volt kénytelen védelmezni. Ez ma
gyarázza meg, miért hogy a magyar harcznak már vége volt, és ők még sem 
mertek hegyeik közül leszállani, érezték hogy ők elvégre is Austriának 
nem szövetségesei sőt szívben ellenségei, tettleg csak eszközei voltak.

íme ez az oláh forradalom’ hű rajzolata. Előidézte s organisálta 
tisztán Austria és a reactionalis párt. A nép dúlt, ölt, rabolt, s rá nézve 
be volt végezve a harcz, midőn prédáival a havasok köztt biztosságban 
érezte magát. Valóságos nemzeti párt’ nyomait ez egész forradalomban 
alig találni, de annak végszava egy független uj ország, egy Daco-Roma- 
nia volt, s ki fogja mondhatni, hogy a magyar kormány s nemzet a köz- 
haza s annak épsége mellett harczolván, az oláh nemzetiséget nem ismerte 
el vagy épen elnyomni akarta? —

(Oldalt: Aug. 20.) Most menjünk ált az erdélyi szászokra.
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De hogy az olvasó a dolgokat jól m egértse, az Erdélyi viszonyokrul 
«g y  tiszta s hü képet kell eléberajzolnunk.

(52.) Erdély kezdettől fogva Magy.(ar)o(rszá)gnak részét alkotta. 
Csak azóta képezett külön fejedelmek alatt külön állodalmat, mióta a 
magyar trónra a habsburgi ház jutott. Kihalván az utolsó fejedelni ház is, 
I. Leopoldra, mint magyar királyra Erdély visszaszálla, azonban az anya
országhoz vissza nem csatoltatott, vezérelve lévén az austriai politicának, 
mindenütt a hol lehet, feldarabolni a népeket s országokat, hogy ez által 
azokat gyöngítse. De ép ez volt viszont az ok, a miért Magy. (ar)o(rszájg 
is Erdély is az uniót folyvást sürgette, s annyival inkább hivatkozott jo
gára mindkettő s a koronázási diplomákra mik szerint a király az ország' 
kiegészítésére kötelezte volt, mert belátta hogy az unió által mind a két 
ország nyervén erőben, egyedül ez által lehet az alkotmányos szabadsá
got teljesen biztosítani.

Erdélyt négy fő népfaj lakja, magyar, székely (850,000) szász (250.000), 
és oláh (1.100.000). A három első mindenik külön territóriummal bir, úgy 
hagy székely s magyar földön német, és viszont, nem lakik, csak az oláh 
faj az mely különbség nélkül az egész országban el van terülve, követke
zőleg az oláh mindig azon territórium' törvényhatósága alá esett, melynek 
körében lakik. Különben a két ország' alkotmánya egymáshoz mindenben 
hasonlít, a localis autonómia ép oly tágas mint M. (agyar) o(rszá) gon, de 
mint itt, Erdélyben is van egy középponti kormány és közt törvényhozás 
melynek hatósága az egész országra és az összes political nemzetre kiter
jed. Egyetlen egy dolog az amiben Erdély political szerkezete a Magy. (ar) 
o(rszá)gí túl lényegesen eltér, t. i. mig M.(agyar)o(rszá)gon nincs sehol 
annak nyoma, hogy a belső alkotmány' alapjául nemzetiségi elvek szol
gáltak volna, Erdélyben ilyen természetű írott szövetség volt a három, t. 
i. a magyar, székely és szász nemzet köztt. Keletkezett egy századok 
előtt, mint védelmi frigy előbb az olygarchák rablásai, utóbb a jobbágyság’ 
lázadásai ellen, s mivel oláh aristocratia épen nem volt, s legszámosabb 
volt az oláh jobbágyság, a frigyből ezért maradt ki az oláh elem. Bizo
nyos az, hogy ama frigy eredetében tisztán önvédelmi volt, később pedig 
csak névileg állt fen; de annak az újabb kor kezdett nemzeti fontosságot 
és jellemet tulajdonítani. Ezért a nemzeti önérzet s méltóság' szempont- 
jábul igazságuk volt az oláhoknak midőn kívántak a szövetségbe negye
dik nemzetképen fölvétetni, de ők ezt csak 1848őan kívánták midőn már 
késő volt, mielőtt a két ország köztti unió tettleg is megtörténvén, minden 
kiváltságos állapot megszűnt s helyébe az általános szabadság állapota 
lépett.

A szászok Erdélybe 1146 körül hivattak be. Azon privilégium által, 
melyet II. András királytól ajándékoztatának meg, tiszta democratiai szer
kezetet nyertek. Grófjuk mindig a nemzetbül való volt, idegen fajbelíek bár 
a haza' polgárai közttük nem telepdhettek meg, a belső igazgatást s igaz
ságszolgáltatást önmagok kezelték, adót keveset, vámot épen nem fizet
tek, papjaikat s hivatalnokaikat magok szabadon választották. De alig 
jutott Erdély az austriai ház' kormánya alá, mely mindig elég ügyes s 
ravasz volt a privilegialis népeket s testületeket saját érdekeinek eszkö
zeivé megnyerni, a democratiai szerkezetet azonnal egy szűkkeblű patrí
cius institutio váltotta föl. Minden politicai hatalom s befolyás néhány 
(53.) előkelő család kezébe ment ált, s a szabadon választott tisztviselők' 
helyét senatorok s bizalmiférfiak foglalták el, kik időrül időre, önmagok 
egészítették ki magokat, s kikkel a szász nemzetet s földet a fejedelemtül 
lcinevezett gróf, tisztán dynasticus szellemben kormányozta. Könnyen meg
magyarázható^ tehát, hogy az 1848ki reformok a szász népnél uralkodó 
szellemet kellemetlenül érintették. A hívatalbeliek örökös helyeiket fél
tették, a birtokos egyének és községek vagyonaikat mik' egy része az eman
cipált jobbágyok' kezén maradt, a papok tizedeiket mi eltöröltetett, s lehet
tek olyanok is kik nemzetiségök miatt aggódtak, miután a szász földön is 
többséget képez az oláh faj mely, ekkor szinte polgári jogokkal ruház-
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tatván fel, mint political fontos tényező lé p . . . ett föl a jövőben. Belátták 
hogy a magyar szabad megyei rendszer s az alacsony censushoz kötött vá
lasztási jog' behozatala által a régi bureaucratismusnak előbb utóbb vége 
szakad, s ennek folytában az egész régi olygarchicus rendszer s mind az
zal mi ezzel összefüggésben van, törvény és szokás sirba fog szállani. El
lenben azon magas fogalma nem bírtak fölemelkedni, mikép a népek' 
szabadsága csak az úgy nevezett kiváltságolt szabadságok megszűnése ál
tal lehet általános és biztos, s hogy egy oly kis néptelep, annyi idegen, 
fajok közepette, nemzeti és önálló állodalmat soha nem képes alakítani.

Ezért volt a szászok' fülében oly rettenetes szó az unió. A szász* 
mint nép, ősi typusa a szelíd, békés, munkás, takarékos, szorgalmas né
met jellemnek, mint a ház s család tagja tökéletes ember, de képtelen 
magasb fogalmára fölemelkedni. Egész történetét oly exclusivismus és Se
paratismus bélyegzi, milyet a népfajnál egyebütt sehol nem találunk. Mi
dőn az unió kérdése az erdélyi or. (szág) gyűlésen tárgyaltaték, elfogadhat
ó n  föltételeket kívántak hozá kötni, p. o. hogy földük maradjon tisztán 
szászföld azaz idegen fajbeli ott ne telepedhessék meg, hogy municipalitá- 
suk tartassék fen, azaz képezzenek mint eddig statust a statusban, hogy 
ne a kormány túl hanem egyenesen csak a király' személyétől függjenek. 
Utóbb, midőn az unió már törvénybe ment, a fejedelemhez folyamodtak, 
ki nekik, Bécsben (Júniusban, 1848) a következőket válaszolta: „miután 
erdélyi nagyfejedelemségemnek M. (agyar) o(rszá)ggali egybekapcsolása az 
erdélyi rendek által, valamennyi szász követek hozzájárulásával egyhangú
lag elhatároztatott, és általam meg is erősitetett volna ez által pedig Er
délyben levő szász alattvalóimnak sem nemzetisége, sem szabadalmai nem 
veszélyeztetve, sőt inkább megszilárdítva, megerősítve volnának, örven- 
dek Önöknek nyilvánítani hogy aggodalmaik e részben alaptalanok." A  
szászok kezdetben engedelmeskedtek, s a Pesti orsz. gyűlésre is elküld
ték követeiket. De az első intésre, melyet Bécsből kaptak, csatlakoztak az 
austriai zászló alá. Ő magok nem igen fogtak fegyvert, az igaz, de azért 
a reactiónak lényeges szolgálatot tőnek; a császári hadseregnek tudósítá
sokkal és élelemmel szolgáltak, az oláhoknak pénzzel és fegyverrel, s ők 
voltak az elsők kik 1849. Februárban, az orosz katonaságot az országba 
behívták.

(54.) A szászok' mozgalmában tehát nem volt nemzeti motívum, ép 
azért ürügyül sem igen emlegették ők azt, hiszen belső igazgatásuk örök- 
tül fogva német nyelven vitetett s azt Erdélyben nem a magyar, hanem az 
oláh elemtől lehetett volna félteniök. Sőt municipalis jogaikon, és igy e 
nemzeti intézvényökben sem történt legkisebb változtatás. De mire való 
akkor nemzeti forradalomnak nevezni azt, mi nem volt contrarevolutionál 
egyéb? Mondjuk ki őszintén, hogy a szászok a feudális szellemet képvisel
ték a magyar liberalismus ellen, a territoriális kizáróságot egy közhaza’' 
eszméje ellen, a kiváltságok uralmát a demokraticus elvek ellen, ezért ha 
nem helyeselhetjük is meg kell vallani, ők öntudattal és irányukhoz követ
kezetesen ragaszkodtak Austria tespedő politicájához, s czéljókat elérték, 
mert győzedelme után Austria mindent organisált, csak a szász földet nem, 
rendszerébe ez annyira beillett

Következik a ráczok' mozgalmát analysálrunk.
A ráczok 1428/u/ kezdve több ízben szállítottak M.(agyar)o(rszá)gba 

telepeket. Ők nem egyszerre s nem mint egész faj költöztek be, tehát 
külön területen külön népöszeget soha sem képeztek, hanem más népfa
jokkal együtt s vegyest laktak a földön mely nekik kijeleltetett. A tar
tomány népességének, melyet lakul kaptak, csak egy részét tették, é? 
azon az önkormányzás őket nem önállólag hanem a többi fajokkal közö
sen s együtt illette. A mit ők régi hazájukból a török által kikergetve 
M. (agyar) o(rszá) gon kerestek az béke és ideiglenes haza volt, M. (agyar) 
o(rszá)gnak népességre volt szüksége, azt bennök találta fel, nekik sza
badságra volt szükségük, s azt M. (agyar) o(rszá) gon reménylték s lelték 
meg. Eszerint ők mostani lakhelyüket nem mint hódítók bírják, az nekik
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adatott (verliehen), következőleg azon igényök, az általok Magyarország
nak határain belöl lakott földterületből független állodalmat alakitani, 
semmi történeti alappal nem bir.

Legújabb és legszámosabb beköltözésük 1688öan Brankovics vajda és 
16906en Csernoevics patriarcha alatt történt, midőn mintegy 40,000 csa
lád költözött be. Ezeknek I. Leopold, magyar király, a törvényhozás' 
megkérdezése nélkül, és igy alkotmányos szempontbul véve, egyoldalulag, 
a következő diplomát vagy inkább felhívó proclamatiót adta. Szükséges 
ide igtatni az egészet, mivel oklevél az mire követeléseiket a ráczok fek
tetik: „Wir Leopold I, König von Ungarn &c. &c. versprechen allen Völ
kern in Albanien, Serbien, Moesien, Bulgarien, Silistrien, Illyrien, Macé
donien, Raszien, so wie auch allen zu dem ungarischen Reiche gehörigen 
und uns als König von Ungarn unterthänigen oder noch zu unterwerfenden 
Provinzen, dass sie reht freier Religionsübung u(nd) Behaltung aller ihrer 
Rechte und Freiheiten, der freien Wahl eines Wojwoden, von aller öffent
lichen Last oder Steuer befreit sein sollen, ausgenommen von den vor der 
türkischen Invasion bestandenen königlichen und Herrenrechten, die unter 
der türkischen Herrschaft eingerissenen Missbräuche nicht inbegriffen. Nur 
in der Noth des Krieges und zwar in Eurem eigenen Heile u(nd) Eurer 
Selbstvertheidigung werdet Ihr hier im Wege der freiwilligen Beisteuer 
Hülfe leisten, das Wir Unser Heer erhalten, Unsere Provinzen vertheidi- 
gen und die Kriegslasten bestreiten können. Nach der Bezwingung des türki
schen Joches aber werden Wir überall alles nach Eurem Wunsche und zur Eu
rer Genugthuung in erwünschter (55.) Ordnung bringen, und werden Jedweden 
nach seinen Rechten, Vorrechten, Freiheiten und freier Religionsübung Ge
rechtigkeit erweisen, und Allen Denkmale Unserer Gnade, Gewogenheit, 
Milde und väterliche Bestimmung geben. Wir versprechen auch Allen und 
Jedwedem und verleihen ihnen hiemit den freien Besitz eines jeden be
weglichen und unbeweglichen Eigenthums, dass sie in ihren Gränzen den 
Türken abnehmen werden. Handelt daher in Gottes Nahmen für Eure Re
ligion, Euer Heil, für die Wiederlangung Euer Freiheit und Eurer Sicher
heit; kommt ohne Furcht in Unsere Hände, verlasset da nicht Eure Woh
nungen und die Arbeit Eurer Felder, ladet Euer Bruder ein, Eurem Bei
spiele zu folgen, ergreifet die von Gott Euch und Mir dargebotene und 
vielleicht nie wiederkehrende Gelegenheit, wenn Ihr das Wohl Eurer Söhne, 
so wie Eures geliebten Vaterlandes fördern wollt.“* Nincs itt helyén ez 
oklevél' valódi értelmét fejtegetni, annyi bizonyos hogy a Vajdaság eszmé
jén kívül benne semmi más nem bir politicai fontossággal, sőt az is in
kább katonai jelentőséggel birt, a mennyiben a ráczok ekkor a török be
törések ellen a határszélet képezték, s mig azt képezték, mi néhány év 
múlva megszűnt, természetes hogy nemzeti vezérlet alatt kívántak har- 
czolni. Azonban a mit Austria adott, azt mihamar visszaszedegette. Pár 
év múlva Brankovics vajdát tömlöcbe veté, ki ott 22  évi szenvedés után 
halt meg, és azóta vajda nem neveztetett. Csernovics 17066an kimúlván, 
azóta egy érseknek sem volt szabad a patriarcha' czimével élnie. Ezután 
mihamar a róm. cath. vallásra kezdte téritgetni Austria a görög vallásu 
rácz községeket s oly kegyetlen eszközökkel, hogy 1735feen zendülés ütött 
ki, melyet csak fegyverrel lehetett elnyomnia, midőn a vezérek Temesvárt 
négy darabra vágva végeztették ki. Utóbb 1752ben a ráczoktul egyházi 
ügyeik' igazgatása is elvétetett, mit eleinte kezdetben egy udvari bizott
mány vezérlett, később 1779ben az egy 75 tagbul álló testületre ruházta-

Hogy itt a haza alatt elhagyott országuk értetik, s hogy ők M. (agyar) 
o(rszá)gban csak ideiglenes menedéket kerestek, azt bizonyítja az 1691 ki 
patens, melyben a király ígéri nekik: „wir werden auf alle mögliche Art 
trachten, dass Wir die durch Unsere siegrechen Waffen, mit Hilfe Gottes 
befreite raszisches Nation so schnell als möglich in ihr früheres Gebiet 
und in ihre frühere Wohnungen wieder einfürhen und ihre Feinde von 
dort vertreiben."
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tott ált, de a jog a nép egyetemének ekkor sem adatott vissza, egyszer
smind ki jelentetett az austriai kormány által, miképen az 1690 kiváltság
nak a szabad vallási gyakorlaton kivül semmi más értelem nem tulaj do- 
nitható. Csak ekkor (1790ben) tért a rácz nép az alkotmányos útra, melyet 
elhagynia soha nem kellett volna, és panaszaival az országgyűléshez fo
lyamodott, mely azokat teljes rokonszenvvel fogadta el, — azonban a ki
ütött franczia forradalom s a reá következett európai általános háború 
mint mindenütt, úgy M.(agyar)o(rszá)gon is a belső bajokat hoszu időre 
háttérbe szorította, s midőn az bevégeztetett, az absolutismus erősebb volt, 
semhogy a népek’ kivánatai nála meghallgatásra találtak volna.

íme ez a rácz nép története az austriai kormány’ rendszere alatt. A 
mi csendes mozgalom időközben, 1843-ig mutatkozott, az egyházi önigaz
gatás’ körén túl nem terjedt, nemzeti jellemmel épen nem birt. A kikben 
a nemzeti érzet elevenebbn élt, (56.) azok a szomszéd Szerbiába átköltöz
tek, s a magyar political és szellemi élet’ növendékei voltak azok, kik 
szerkesztők a szerbországi törvénykönyveket.

Ekkor következett be az 1848&Í crisis. A magyar alkotmányos kor
mány, mely tettlegesen hatalomra jutott, sem a magyar, sem a többi nem
zetiség’ ügyében nem tőn semmit, azt tartván hogy a fölnyitott szabad té
ren mindenik fejlődjék saját belső ereje szerint. Mint históriai előnyök
kel biró fajnak, a magyarnak hivatása abbul állt, a korlátokat lebontani, a 
szabadságot közkinccsé tenni hogy azzal minden faj saját tetszése szerint 
gazdálkodjék, és e hivatását becsületesen betölté. Cselekedetei közit csak
nem első volt összehívni a rácz egyházi zsinatot, melyet az austriai mi- 
nisterium 1790 óta összegyűlni nem engedett. És mit csinált a zsinat (Má
jus 3dn) ? Vajdát választott magának, mint politícai főnököt. Az érseket 
patriarchának nevezte. Kijelentette, hogy a rácz nemzet szabad és füg
getlen állodalmat képez, és igy az a központi kormánynak nem engedel
meskedik. Egy uj ország. Vajdaság név alatti alakítását proclamálta, mely
nek részei lesznek: Szerém, Baranya, Bácska, Torontál, Temesvár, Krassó 
megye, a Csajkás kerület és az illető határőrség. Elhatározta nemcsak azt, 
hogy Croatíával, Slavoniával, Dalmatiával politicai szövetségre lép, hamar 
a prágai egyetemi sláv congressusra követeket küldött, s egyszersmind 
rendelte az oláhokat felszólítani egy hasonlókép önálló és független állo- 
dalom’ alakítására. Kérdem, olyan követelések ezek mik egy puszta vagy 
elvi elnyomatás ellenében vannak fölállítva? Nem erőszakos felbontása ez 
a M.(agyar)o(rszá)ggali törvényes kapcsolatnak? Nem fölhívása ez vala
mennyi népnek külön állodalomkák’ alakítására? Van ez igényeknek akár 
históriai alapja a múltban, akár nemzeti basisa, midőn ők oly területből 
akarnak nemzeti országot állítani, melynek népességéből alig egy harmada 
rácz?* Ez igényeket bár mi nyelvi engedményekkel, a birodalom’ határain 
belől, lehetett volna kielégíteni? Ha a magyar kormány elfogadja a felda
rabolást, a korona’ nevében a király (is?) joggal támad ellene, ha el nem 
fogadja, a ráczok maradnak ellenségei. íme ez volt azon fatális alterna
tiva, melyből a magyar kormánynak egyiket úgy az olához, mint a horvá- 
tok, s mind a ráczok irányában kellett választania.

racz nem racz
Krassó megyében 0 219.191
Temes — 14.260 306.215
Torontál — 124.447 225.389
Baranya — 41.000 211.552
Bács — 189.991 303.195
Szerém — 101.528 5.396
Csajkás kerületben 29.324 0

Hogy az olvasók előtt a kérdés annál világosb legyen, ideigtaíom 
azon területek’ népességét nemzetiségi tekintetben, melyekből a ráczok a 
Vajdaságot alkotni kívánták. Van
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rá ez nem rácz
Illyr a bánáti ezredben 21.376 40.879
Német bánáti ezredben 50.250 65.770

572.176 1,377.587
íme e számarány világosabban bizonyitja minden argumentumnál, 

nemzetiségöket akarták e biztositani vagy fajoknak uralmat szándékoztak 
kivívni a más fajok többsége fölött? Mi jogtalan igénnyel a magyart csak 
vádolták, magokra nézve ép azon igényt kívánták érvényesíteni. Adjuk 
hozá, miképen a többi népség* nagy része eredeti vagy régibb lakosa e 
földterületnek, és hogy a ráczság catholicus része, mi az összegnek majd 
egy harmadát teszi, mind szóval, mind tettel ellenezte a zendülést és el
szabadulást az országtul.

(57.) Az austriai cabinet azonközben, eszélyesen, lesben állt, s en
gedte folyni és terjedni a nemzeti separatisticus rohamot, várva az alkal
mat mig azt a maga medrébe foghatja fel. Nem is bírta volna a rácz 
nép magát a magyar kormány ellenében fentartani, bár Austriától titok
ban segitetett, ha Sándorhoz, Szerbia fejedelméhez nem folyamodik, ki 
hivatalosan tagadólag válaszolt ugyan, de kéz alatt biztosította részvété
ről a nemzeti comitét, s tetemes pénzösszegen, fegyveren és szabad csa
patokon kívül, Knicanin’ vezérlete alatt 10,000 gyalog, és 3000 lovagsere
get küldött támogatására.** Ennyi ellenséges elemmel kellett a magyarok
nak küzdeniök, úgyhogy harczi internationalis jellemet már ekkor öltött 
magára, és nem csupán akkor midőn az orosz hatalom előbb Erdélyben 
részletesen (1849, Februárban), aztán M(agyar)o(rszá)gban egész hadsere
gével interveniált.

A rácz zendülésben három főtényezőt lehet egymás mellett tisztán 
megkülönböztetnünk.

Első volt a határőrök* százados elégedetlensége. Ezeket az austriai 
hadszerkezet s szolgaság alul kiszabadítani a magyar minisíeriumnak leg
nagyobb munkájában került. Azonban kivívta nekik a képviseleti jogot, a 
tisztviselők* szabad választását, a szabad birtokot, a szabad költözködte- 
tést, a szabadságot bár mi életmódot választhatni, — de oly nagy volt 
közttük az austriai régi befolyás, a katonai folytonos fegyelem és a bureau- 
craticai összetartó szellem, hogy nem volt képes ezeken álttörni, s nem 
volt képes ez engedményeket a népnek tudtára sem juttatni. Sőt sükerült 
a kormánynak a magyarságot úgy tüntetni föl nálok, mint mind ezen sza
badságok* ellenzőjét, s igy maradtak a határőrök tovább is a reactio* el
döntő eszközei.

Második volt a görög papság, mely a nemzetiséget a független ó, sze
rinte szerb hittel azonosította. Tudjuk, ez egyházat exclusivismus és türel
metlenség a legnagyobb mértékben bélyegzi. Mi uralkodásra törekszik, az 
soha nem kereshet szövetséget a szabadságban, s igy, midőn számítás 
nélküli vállalata fölött a végveszélyt borzongva látta összegyűlni, a zsar
nok felé fordult segedelemért. Vakon vetette magát a karloviczi érsek* 
karjaiba, ki által, ez az udvar* hiv embere lévén, s igy nem gondolván 
meg hogy a görög egyház* szenvedése a múltban épen Austriából szárma
zott, a dynastica politica védőinek sorába vezéreltetett. De nem is volt 
sok idejök a magyar és austriai párt köztt válogatni, a császári katona
ság mihamar megjelent közttök, kezdetben mint szövetséges, de nem so
kára mint ur és vezér melynek engedelmeskedni kellett.

Nem lehet itt meg nem jegyeznem, hogy ép a két, a katonai és pa.oí 
osztály, mely a rend, s tulajdon védének hirdeté magát, a legzabolátlanb 
anarchia* magvait szórta a nép közé, úgyhogy ennek szemében a harcz 
úgy tűnt föl, hogy vagy ő neki kell kiirtatni, avagy kihajtatni ősei* laká- 
bul, vagy kell hogy minden más fajbelit ő pusztítson ki maga mellől.

Harmadik tényező volt a valóban nemzeti párt, melyet a liberális ifjú 
nemzedék s értelmiség képviselt. Ennek műve volt a Május 3ki zsinaton

Lásd: Die Serbische Bewegung in Südungarn, lap 131 és 253.
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hozott határozatok. Ennek lehetetlen volt alkudnia akár Austriával, akár 
a magyar kormánnyal, amattol a szabdságot féltette, ettől a nemzeti füg
getlen állodalmat, melyet a birodalom* egy részéből alkotni készült. A 
mi megfoghatatlan az, hogy egy szabad állodalom* megalapításában őszinte 
segedelmet az absolutizmustól reményit, és hogy midőn a világ* vala
mennyi slávjai testvéreinek hirdették magokat, azon hatalommal nem ir
tózott osztályt csinálni M. (agyar) o(rszá) gon, mely nem régen a szinte 
sláv lengyeleken megosztozott De e pártnak kezéből csakhamar kiragad
tatott a mozgalom* vezérlete. Igaz e végmomentumban hajlandó volt a 
magyarokkal kibékülni, de az udvar híveinek sikerült uj Ígéretek által e 
kísérletét kihalasztani, mig aztán késő lett. S alig foglalta el Pestet Win- 
dischgraetz 18486an, a karloviczi érsek azonnal mint császári biztos lépett 
föl, a nemzeti comité s elnöke fogságra vettetett, a néphad* vezetősége 
császári tábornoknak adatott ált, a szerb színek mint lázadás* jelei el- 
tiltattak, a hírlapok elnyomattak, s midőn az érseket nemzetgyűlés* (58.) 
összehívására felhívták, ez categorice kijelenté, miként ő nem tekinti ma
gát többé a nemzet főnökének, hanem császári biztosnak, s mint ilyen 
nem engedheti meg, hogy az alig elnyomott mozgalom eredeti irányába 
visszavezettessék.* így végződött az Austria és ráczok köztti szövetség; 
természet elleni lévén elemeiben, szomorú kifejlődése a belátót teljességgel 
nem lephette meg. Hogyan is reménylhette a nemzeti párt, hogy a mi 
önállást, függetlenséget s nemzeti jellemet Austria egy régi birodalomnak 
vonakodik megadni, azt egy kis részének megadandja? Nem volt e elég 
saját múltjának történetére visszapillantani, hogy meggyőződtessék arról, 
a mit a harcz* végén panaszkodva hiában emlegettek: „Hin ist die goldene 
Zeit, hin, da wir bei dem Beginne unserer Bewegung noch wohl überlegen 
konnten, wofür und für wen wir unser Blut vergiessen sollten! Wir waren 
leichtgläubig genug um nicht vor Allem Anderes uns die Freiheit zu 
sichern und schlossen uns Oesterreich an! Wüssten wir es damals und 
wollten es doch nicht wissen, oder wüssten wir es noch nicht, dass Oester
reich und Freiheit zwei durchaus einander entgegengesetzte Elemente sind? 
In Oesterreich gab es keine Freiheit, in Oesterreich wird es nie eine ge
ben, beide bleiben einander ewige Feinde!" (Nopredak, Südslawische Zei
tung, 11 März 1849).

Annyi ellenmondásokkal s következetlenségekkel egyik népmozgalom 
sem volt tele, mint a ráczoké. A magyar nemzet 1000  éves históriai jogá
nak érvényét megtagadták, s magok egy 150 éves történetkére hivatkoz
tak. Az összes alkotmányt magát kötelezőnek nem ismerték el, s ugyan 
akkor kiváltságaikat emlegették, melyek azon alkotmányon kívül nem bír
nak semmi alappal. Mint vendégek ideiglenesen telepedtek le az ország
ban s most mint ha urai volnának azt felosztani akarták. Nemzeti elnyo
mást vetettek a magyarok* szemére, s ők magok egy tartománybul, mely
nek két harmada más fajbeli, s melyben a túlnyomó birtok és műveltség 
épen nem nálok van, rácz nemzeti állodalmat akarnak állítani. Múlt jók 
nem egyéb mint szakadatlan folyama annak a mit Austria* zsarnoksága 
alatt szenvedtek, a mint ez megadta nekiek, úgy rögtön vissza is vette 
szabadságaikat, és íme most újra vele szövetkeztek. A nemzeti párt* vá
gyainak végczélja nemcsak M.(agyar)o(rszá)g határain, de Austriáén is 
kívül esik, és ők épen Austriával mint hatalmasabbal tartottak, ámbár tud
hatták hogy a szövetséges minél hatalmasb, az czéljukban annál könnyeb
ben meg fogja gátolhatni. Annyi bizonyos hogy a nemzeti párt itt minden 
okos számítás nélkül indult el, sükert ez tereinek semmi esetben nem re- 
ménylhetett, ezért a rettenetes szenvedély melyet a vérengző népben föl- 
gerjeszteni segített csupán a reactionak szolgált. És ha most a dráma’ 
végén, körül néz mit lát maga körül? A régi szabadságnak, mit csak a 
magyar alkotmány biztosíthatott, árnyéka sem maradt. Mi nemzetiségét 
illeti, az mindössze is a Vojvodina puszta nevében él, a közigazgatás’ 
nyelve lön német, a törvénykezésé maradt magyar. —

Lásd: Die Serbische Bewegung in Südungarn, lap 265.
Sárkány-nyomda r. t. IV., Budapest, Horn Ede-utca 9. Vezetők: Dr. Wessely A. és J.
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Aufteilung; d e s  U n garisch en  R e ich es

1. Das Ungarische Reich — bestand aus dem M utterlande, 
aus den Partes Adnexae  (Kroatien, Slawonien und Dalmatien), 
aus dem corpus separatum  von Fiume, aus der in 1908 annek
tierten Donauinsel Ada Kaleh.

2. Teilungen im ungarischen Mutterlande — waren in der 
Vergangenheit entweder durch die türkische Eroberung vei- 
ursacht, wie z. B. Siebenbürgen und das Banat, oder nie zur 
Geltung gekommen, wie z. B. die Slowakei und der Rusinsko, 
oder von der W iener Regierung ins Leben gerufen, wie z. B. 
die militärische Grenze, die Muhrinsel und die Woiwodina. 
Sonst blieb das M utterland in tausend Jahren eine politische 
und administrative Einheit.

3. Teilungen auf Grund der Nationalitätenfrage. — Im 
alten Ungarn können zwei Typen der Nationalitäten und zwei 
Methoden der Nationalitätenpolitik nachgewiesen werden: 
1. Jene Nationalitäten, die in größeren Maßen einwanderten 
oder eingerufen wurden und Privilegien erhielten, die man bis 
in die Mitte des XIX. Jahrhunderts unversehrt aufbewahrt hat, 
wie z. B. bei den Zipser und Siebenbürger Sachsen. — 2. Jene 
Nationalitäten, welche langsam einsickerten, haben keine kol
lektiven Privilegien erhalten, wie z. B. die Slowaken, Ruthenen, 
Serben und Rumänen. Es muß aber hinzugefügt werden, daß 
sehr viele in den Adelstand erhoben, mit Gütern und Aus
zeichnungen belohnt, in hohe W ürden eingesetzt v/urden. Und 
daß die Autonomie der ruthenischen, serbischen und rumäni
schen Kirchen einer nationalen Autonomie entsprach.1

W eder auf kirchlichem noch auf sprachlichem Wege kam 
aber in Ungarn eine politische Teilung zustande.

Es ist wahr, daß man die lateinische als Staatssprache bis 
zur Mitte des XIX. Jahrhunderts bewahrte um die von der

1 Ueber die nationale Autonomie der ungarländischen Rumänen und 
Serben in ihren kirchlichen und Schulangelegenheiten vgl. die Denkschrift 
des Ministerpräsidenten Grafen Tisza vom 26 September 1914, gerichtet an 
den österreichisch-ungarischen Gesandten in Bukarest, Graf Czernin 
(Briefe. Ungarische Ausgabe. Bd. II. Budapest 1924. SS. 159—65), sowie 
einen Artikel in der Zeitschrift Nation und Staat. Wien 1930.
Háborús Felelősség 1
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W iener Regierung verlangte Einführung der deutschen Staats
sprache zu verhindern; die lateinische war am Ende des XVII. 
Jahrhunderts, wegen derselben Ursache, auch in Siebenbürgen 
eingeführt, aber während man in den ungarischen Komitaten 
lateinisch sprach, wurden die nationalen Kirchen und die von 
ihnen erhaltenen Schulen in ihren nationalen Sprachen admi
nistriert. Die Einführung der ungarischen Sprache war, laut 
Adresse des Parlam ents vom 17 April 1826, nur an Stelle der 
lateinischen verlangt, folglich war keine Rede von einer Ma- 
gyarisierung der autonomen Kirchen und ihrer Schulen. Nach
dem die ungarische Staatssprache im Ges.-Art. II. des Jahres 
1844 den endgültigen Sieg davontrug, suchte die W iener Regie
rung eine engere Beziehung mit den ungarländischen Nationali
täten um einen Kampf gegen die ungarische Staatssprache zu er
öffnen.2 Sie hat den Kampf nach den Gesetzen von 1848 und 
1868 in den gemeinsamen Institutionen fortgesetzt.

So wurde die Bestrebung erweckt nationale Autonomien 
mit Unterdrückung des ungarischen Elementes zu erlangen: in 
Oberungarn unter den Slowaken, in Ostungarn unter den Ru
mänen und in Südungarn unter den Serben. Aber eine Teilung 
konnten diese Maßregeln nicht zur Folge haben. Selbst im 
ersten Nationalitätenkongress in 1895 stellten die Parteiführer 
der ungarländischen Nationalitäten keine Forderung, die mit 
der Zeit nicht angenommen werden konnten. Das Verlangen 
nach einer Teilung Ungarns auf Grund der Nationalitäten wurde 
von ausländischen Regierungen gestellt. Der serbische Minister
präsident Paschitsch erschien auf der Pariser Friedenskonfe
renz mit einer in 1853 veröffentlichten österreichischen Mappe 
und verlangte Südungarn unter dem Vorwand, daß die Wiener 
Regierung auf ungarischem Staatsgebiet eine serbische Provinz 
schuf.3

4. Siebenbürgen — bildete seit der Landnahme (895) einen 
Teil des M utterlandes; es wäre kaum möglich zu beweisen, 
daß der ungarische Staat ohne "Siebenbürgen gegründet wurde. 
Einheit des Landes konnte mit Einheit des administrativen Sys
tems (Komitate) bewiesen werden; das Land wurde gegen 
Einfälle der Barbaren durch ein Grenzsystem geschützt, des
sen Teile unter verschiedenen Stämmen mit großen Privilegien 
verteilt wurden (die magyarischen Szekler und die deutschen 
Sachsen). Die administrative Sonderstellung Siebenbürgens war 
nichts anderes, als Ausübung der königlichen Macht durch einen

2 Ueber die Einzelheiten des Kampfes um die ungarische Staatssprache 
vgl. das Werk von Professor Julius Szekfü: Iratok a magyar államnyelv 
kérdésének történetéhez, 1790—1848 (Schriften zur Geschichte der unga
rischen Staatssprache, 1790—1848). Budapest 1926.

3 D. H. Miller: My diary of the Paris Peace Conference. Vol XIV. 
New York 1928, S. 142.
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königlichen Statthalter, den Woywoden. Die Union der soge
nannten drei Nationen Siebenbürgens (Magyaren, Szekler und 
Sachsen, 1437 und ff.) war im Interesse der inneren Sicherheit 
des Landes zustandegebracht und nicht um die Gründung eines 
neuen Staates zu fördern.

Erst durch die türkische Invasion wurde Siebenbürgen von 
der westlichen Landesteilung abgerissen. So entstand das F ür
stentum Siebenbürgen (1541— 1690), welches in 1687 von den 
kaiserlichen Truppen besetzt, aber nicht mit dem M utterlande 
wieder vereinigt wurde. Durch das Patent von 1691 (Diploma 
Leopoldinum) ist Siebenbürgen in ein Großfürstentum umge
wandelt und unter einen kaiserlichen Generalen gestellt wor
den. Gegen die ungarische Mehrheit der Magyaren und Szekler 
erstarkte man die dritte — die sächsische Nation — durch die 
seit dem XIII-ten Jahrhundert fortwährend ein wandernden 
Rumänen, die in 1700 in eine Union mit der römischen Kirche 
gezogen, unter den Schutz des kaiserlichen Generals gestellt 
wurden. So ist es geschehen, daß General Baron Puchner in 
1849 die Russen durch die Sachsen und Rumänen einrufen ließ. 
Bald geriethen aber diese zwei Nationalitäten in einen wachsen
den Gegensatz, weil das langsam anwachsende Sachsenvolk 
nicht den Magyaren, sondern den ungemein schnell sich ver
mehrenden Rumänen im Wege stand.

Es muß hier bemerkt werden, daß der Landstrich zwischen 
dem Tisza, Maros und der siebenbürgischen Grenze (das linke 
Tisza-Ufer) nur darum dem Fürstentum Siebenbürgen ange
hörte, weil es in der Türkenzeit keine Verbindung mit W est
ungarn hatte. Dementsprechend wurden die Partes nach 1687 
zurückverlangt und in 1732, bzw. 1836 und 1848 dem ungari
schen M utterlande zurückgestellt.

5. Das Banat — entstand in 1716, als dieser letzte Teil 
des ungarischen M utterlandes von den Türken zurückgenom
men, jedoch als österreichische militärische Provinz organisiert 
wurde. Darum war die Rückkehr der alten ungarischen Bevöl
kerung verboten, die Einwanderung deutscher, serbischer und 
rumänischer Elemente gefördert. In 1778 wurde der nördliche, 
der südliche Teil nur nach 1867 zurückgestellt. Die W iener Re
gierung wollte die Wiedervereinigung mit Aufstellung einer 
serbischen Provinz (der sogenannten Woiwodina) verhindert, 
aber die militärische Regierung der Provinz ist so unpopulär 
geworden, daß die Serben selbst mit den Magyaren zu ver
handeln es vorzogen.

6. Die sogenannte Slowakei hat nie eine Sonderstellung 
; gehabt.

7. Der Name Karpatho-Rußland war während des W elt- 
l ’krieges erfunden um die Russen in Ungarn hereinzulassen.

1*
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8. Westungarn hatte in der Geschichte bis 1915 keine 
Rolle gespielt.

9. Kroatien gehörte nie zum ungarischen M utterlande und 
es wurde immer mehr den Kroaten überlassen. Als aber Kroa
tien auf dem Wege Oesterreichs nach der Balkanhalbinsel lag» 
entstand eine starke österreichisch-kroatische Interessengemein
schaft, die der ungarischen Herrschaft gegenüber einen einheit
lichen Front bildete. Fiume und die Muhrinsel wurden in 1848 
mit österreichischer Hilfe erworben und Ungarn überließ Sla
wonien in 1868 Kroatien um die oben erwähnten Gebiete für 
sich zu sichern. Obwohl im Falle einer Volksabstimmung in 
Slawonien man mit einer ungarischen Mehrheit von 90 % rech
nete, hat man das Verlangen nach einer Volksabstimmung mit 
Rücksicht auf die Intervention Erzherzogs Albrecht aufgeben 
müssen. Dalmatien war als eine österreichische Provinz regiert 
und mit Ungarn nie wieder vereinigt. In diesem Falle hätte 
man Dalmatien mit Kroatien vereinigt und damit die Einheit 
der drei-einigen Königreiche Kroatien—Slawonien—Dalmatien 
hergestellt.

10. Fiume — wurde von der Königin Maria Theresia Un
garn und Kroatien geschenkt. Daraus entstand eine Zwist, die 
nur 1918 beiseitigt wurde.

11. Sturm gegen Ungarn, 1914—1916. — Als der Krieg aus
brach, waren die Serben überzeugt, daß man die südslawischen 
Gebiete der Oesterreich-Ungarischen Monarchie im Falle eines 
Sieges und mit Hilfe Rußlands, dem serbischen Staate einver
leiben werde.

Am 25 Juli 1914 haben die in Rußland lebenden Tschechen 
ein Memorandum fertiggestellt und am 2-ten August dem 
Außenminister Sasonow überreicht, in welchem sie mit Ruß
lands Hilfe Nordungarn bis Vác für das mit russischer Hilfe zu 
errichtenden tschechischen Königreich beanspruchten. Am 22 
August haben sie vom Zaren für dieses Königreich einen rus
sischen Großherzog, nach der Schlacht von Lemberg auch 
Linz und Wien verlangt.

Der tschechische Plan wurde den Westmächten vom Pro
fessor Masaryk mitgeteilt, der in September und Oktober 1914 
nach Rotterdam fuhr, wo er den von ihm aus Paris und Lon
don eingeladenen Slawenfreunden die Kriegsziele der russisch
slawischen Propaganda vorlegen wollte. Von den eingeladenen 
ist der englische Publizist R. W. Seton-Watson allein erschie
nen, der nach seiner Rückkehr eine Denkschrift über seine Be
sprechungen für die britische Regierung ausarbeitete.4

4 Bei Masaryk op. cit. Seite 5—8 , R. W. Seton-Watson: Europe in the 
melting pot. London 1921. S. 8 ., und im Slavonie Review, Bd. III. London
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Der tschechische Plan wurde in Paris durch den russischen 
Botschafter Iswolsky ergänzt, dem im Herbst 1914 der nach 
Frankreich geflüchtete Franjo Supilo, im Frühjahr 1915 Ernest 
Denis Hilfe leisteten. Beide haben Südungarn und Kroatien für 
Serbien verlangt.* 5 Auch M asaryk ließ in Dezember 1914 eine 
Denkschrift Iswolsky zukommen, die vom letzteren nach Peters
burg gefördert, in London am 15 April 1915 von Seton-Watson im 
Foreign Office überreicht wurde.6 Inzwischen hat sich die rus
sische Regierung am 1 Oktober 1915 mit Bratianu vereinbart und 
dadurch den Weg der Mittelmächte nach Konstantinopel ge
sperrt.7 In diesen Abmachungen wurde der ungarische Staat 
mit Zustimmung der russischen Regierung unter den zu errich
tenden tschechischen, serbischen und rumänischen Staaten auf
geteilt.

Die in den obigen Denkschriften niederlegten Forderungen 
waren mit der Aufrechterhaltung der Oesterreich-Ungarischen 
Monarchie durchaus unvereinbar, und als der französische Bot
schafter am 1 Januar 1915 bemerkte, daß ihm „angesichts der 
furchtbaren Prüfung, die Frankreich auferlegt ist, die tschechi
schen und jugoslawischen Probleme von untergeordneter Be- 
deututng erschienen“, schüttelte Sasonow mit gereiztem Aus
druck den Kopf. „Nein, Oesterreich-Ungarn muß zerstückelt 
werden.“8

Nach der russischen Niederlage von 1915 wurde erst im 
Sommer 1916 ein konzentrierter Angriff gegen Oesterreich-Un
garn gerichtet und Bratianu mußte sich im Geheimvertrag von 
Bukarest (17 August 1916) den angreifenden anschließen.9 Aber 
mit Ende des Jahres fiel Bukarest (6 Dezember) und Ungarn 
wurde vom Gespenst eines russisch-rumänisch-serbischen A n
griffes endgültig befreit.

1925. SS. 615—21. Bemerkung Seton-Watsons: „The name of Masaryk was 
omitted as an extreme precaution, although the only copies which left Mr. 
Seton-Watson‘s possession went to Mr. George Clerk at the Foreign Of
fice (now British Minister at Prague) and Mr. Steed." Das Memorandum 
von 15 April 1915 in K. Nowak: Chaos. München 1923. SS. Vgl. dazu die 
Bemerkung von R. W. Seton-Watson in Contemporary Review. Bd. 
CXXXVII. London 1930. S. 286.

5 Über Iswolsky und Denis vgl. F. Stieve: Iswolsky im Weltwriege, 
1914—17. Berlin 1925. Über Supilo ibid. Nach Supilo waren in Ungarn 
43% Magyaren und 4 Millionen Rumänen.

6 Das Memorandum verlangte die Aufteilung Ungarns wie es im Frie
densvertrag erfolgte.

7 F- Stieve op. cit. SS. 115—17., französisch im Le Monde Slave. Bd.
V. Paris 1928. SS. 451—52. R. W. Seton-Watson hat in 1915 ein Buch über 
die rumänischen Aspirationen veröffentlicht. Die Grenze wurde nach sei
nem Vorschlag gezogen (R. W. Seton-Watson: Rumania and the Great 
War. London 1914. SS. 95—97),

8 M. Paléologue: Am Zarenhof während des Weltkrieges. Bd. I. Mün
chen 1926. S. 231.

0 F. Stieve op. cit. SS. 206—11.
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Damit hat man in Ungarn den Krieg als beendet betrach- 
tet, denn dieser war vom Anfang als ein Defensiv-Krieg geführt. 
Darum blieb der ungarische M inisterpräsident Graf Stephan 
Tisza unverändert auf dem Standpunkt des alten Statusquo, was 
er im Beschluß von 19 Ju li 1914 für die verantwortliche Regie
rung Oesterreich-Ungarns vorschrieben ließ. Einen vernichtenden 
Sieg der Mittelmächte hat er nie erw artet und am 2 Oktober 
1915 sagte er ganz offen seinem Herrscher: „Selbst bei der 
günstigsten Kriegslage darf nicht außer Acht gelassen werden, 
nicht nur, daß das Kriegsglück Schwankungen ausgesetzt ist, 
sondern auch daß die Zeit einer Erschöpfung unserer Reserven 
an Menschenmaterial und der für Krieg unbedingt notwendi
gen wirtschaftlichen Güter in einem näheren Zeitpunkte ein- 
treten müsse, als dies bei den Gegnern der Fall ist.“10 Er hat 
seine Bereitschaft Frieden zu schließen oft klargegeben, sowohl 
vor dem König, als im ungarischen Parlam ent (30 August 1914, 
27 April, 3 Mai, 17 Juni und 4 Dezember 1915, 9 Dezember 
1916). So hat er nach dem Falle von Bukarest mit allen sei
nen Kräften dahin gearbeitet, daß er seiner geretteten Nation 
die Früchte des Friedens sichern könne, aber das Friedens
angebot der Mittelmächte wurde am 10 Januar 1917 von den 
Ententeregierungen schroff zurückgewiesen und die Aufteilung 
des geretteten Ungarns unverändert im Sinne der russisch-sla
wischen Propaganda verlangt.

12. Friedensvertrag mit Rußlands Verbündeten, 1917— 
1920. — A. Auflösung der Oesterreich-Ungarischen Monarchie~ 
— Karl Habsburg übernahm die Erbschaft des Kaisers und Kö
nigs Franz Joseph (am 21 November 1916) mit dem festen Ent
schlüsse, den Frieden für sein Reich baldmöglichst zu erwir
ken. Nach Verwerfung des Friedensangebots der Mittelmächte 
verlangte die deutsche Kriegsführung den schrankenlosen Un
terseebootkrieg gegen England, ohne daß man damit rechnete, 
daß der Fall der russischen Macht und diese Verschärfung des 
Krieges Amerika an die Seite der W estmächte zwingen werde. 
Der ungarische M inisterpräsident Graf Stephan Tisza nahm 
entschlossen gegen den Unterseebootkrieg Stellung; allein und 
isoliert erlag er einer höheren Macht und zog sich zurück um 
sich gegen neue Angriffe zu wehren.

Seit 21 Dezember 1916 stand an der Spitze des Hauses am 
Ballplatz Graf Ottokar Czernin, der den zentralistischen Plan 
des ermordeten Thronfolgers verwirklichen wollte. Er war ein 
intimer Freund und Berater des Erzherzogs und ein entschie
dener Gegner des Grafen Tisza, der sich jeder Bestrebung Un
garn unterzujochen, entgegenstellte. Er kam zu spät. König

10 Konzept des Memorandums der ungarischen Regierung im Archiv 
der ungarischen Regierung in Budapest (Ministerpräsidium).
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Karl hat schon versprochen sich krönen zu lassen, und Graf 
Czernin mußte am 30 Dezember 1916 der Eidleistung auf die 
ungarische Verfassung beiwohnen. Mit Rücksicht auf die große 
Mehrheit der Regierung im ungarischen Parlam ente wollte 
Graf Czernin den populären Erzherzog Joseph gegen den G ra
fen Tisza ausspielen,11 hat aber nicht gewußt, daß er im Sinne 
der ungarischen Verfassung nur Palatin oder homo regius wer
den konnte. So verbündete er sich mit den Radikalen und So
zialisten und warf das allgemeine W ahlrecht in den Kampf. 
In April 1917 wurde Graf Tisza entlassen, aber seine Nach
folger mußten mit der Mehrheit regieren, deren Führer vom 
Schatten des ermordeten Franz Ferdinands der Regierung ent
fernt wurde.

Noch ärger ging es mit dem österreichischen Reichsrat, in 
welchem Graf Czernin den Grund des neuen österreichischen 
Reiches legen wollte, weil die verschiedenen Parteien sich für 
eine Lockerung der Staatseinheit erklärten.

Und viel ärger ging es mit der Friedensaktion der Kaise
rin Zita, durch welche man mit Regelung der elsaß-lothringischen 
Frage einen Sonderfrieden verwirklichen wollte, weil die ge
heimen Verhandlungen der deutschen Regierung mitgeteilt 
wurden. Kaiser Wilhelm erschien in Laxenburg und brachte 
seinen Verbündeten zum Schweigen; mit dem Vertrag von Spaa 
(12 Mai 1918) wurde das Habsburgerreich unter deutsche 
Kontrolle gestellt. Eine Anbietung Siebenbürgens von deutscher 
Seite12 um einen Sonderfrieden mit Hilfe Rumäniens zu ermög
lichen, bedürfte dokumentarischer Bestätigung.

Damit hat Deutschland die Führung ganz in die Hände 
genommen, aber an der mit Amerika verstärkten W estfront 
mußte man im Sommer 1918 den allgemeinen Rückzug anord
nen und auf Grund der amerikanischen Friedensbedingungen 
den weiteren Kampf aufgeben. Die Regierungen der Mittelmächte 
nahmen sie in der Reihe an und auf dieser Basis hat man am 
3 November 1918 mit Oesterreich-Ungarn in Padova einen W af
fenstillstandsvertrag geschlossen.

Die Vierzehn Punkte bedeuteten für die in den Geheim
verträgen veranlagten Annexionen ein unüberwindbares Hin
dernis.

Noch an demselben 5 Januar 1918, als die Vierzehn Punkte 
zwischen Wilson und seinem Berater, dem Obersten House, 
paraphiert wurden, erklärte der britische M inisterpräsident 
Lloyd-George im englischen Unterhause, daß er mit Wilson in 
der Aufrechterhaltung der Oesterreich-Ungarischen Monarchie

11 Vgl. die Memoiren des Erzherzog Josephs: A háború amilyennek én 
láttam (Der Krieg wie es ich gesehen habe). Bd. V. Budapest 1930.

12 Graf Th. Erdödy: Habsburgs Weg von Wilhelm zu Briand. Wien 
1930.
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übereinstimmt. Nur in der Balkanfrage war der Präsident im 
unklaren und Oberst House lud den eben in Washington wei
lenden serbischen Gesandten von Paris, Wesnitsch, der mit 
einer Amerikanerin verheiratet war, ein, die bezüglichen Teile 
der Wilsonschen Punkte zu prüfen, Wesnitsch bemerkte zum 
Paragraph XIV: „ there will and there cannot he any lasting 
peace with the conservation of actual Austria-Hungary“.13 W il
son und House entschlossen sich den Paragraph unverändert 
zu lassen, aber das Gegenteil geschah in Europa. Kurz nach 
der erwähnten Rede von Lloyd-George erschien in der nächsten 
Nummer der Propagandazeitschrift The New Europe des eng
lischen Publizisten R. W. Seton-W atson ein Artikel des Schrift
leiters unter dem Titel ,,La paix integrale“, in welchem er ge
genüber der Erklärung des britischen M inisterpräsidents die 
Aufteilung Oesterreich-Ungarns auf Grund des russischen P la
nes von 1915 verlangte. Es begann ein allgemeiner Angriff ge
gen das amerikanische Friedensprogramm,14 und so hat man in 
Washington beschlossen den britischen Sekretär des Aeußern, 
Lord Balfour, zu fragen. Lord Balfour erhielt mit dem Kable- 
gramm ein Memorandum des unter der Leitung von Lord North- 
cliffe stehenden Propagandabureaus, dessen österreich-ungari
sche Sektion von Seton-Watson geleitet wurde. W ortlos ergab 
er sich der Ausführung des letzteren und am 26 Februar 1918 
wiederholte im englischen Unterhause das Programm der rus
sischen Regierung, die Aufteilung des Habsburgerreiches. Am 
27 Februar hat er in gleichem Sinne nach Washington geant
wortet und Präsident Wilson hat — nach dem am 28-ten er
folgten Besuche des französischen Botschafters Jusserand — 
am 1 März das annexionistische Programm angenommen.

Die Führer dieser Propaganda wußten es genau, wie gros
ses Gewicht man in angelsächsischen Ländern auf die öffentli
che Meinung legt und darum beschlossen sie die seit dem Zusam
menbruch des zaristischen Rußlands die militärische Macht 
entbehrenden annexionistischen Kriegsziele mit der Annahme 
durch die Völker der Monarchie zu ergänzen, im scheinbaren 
Sinne der amerikanischen Friedensbedingungen. Dazu diente 
der am 8 April 1918 in Rom gehaltene Kongress der Nationa
litäten Oesterreich-Ungarns (Congress of the oppressed Na
tionalities of the Austro-Hungarian Monarchy), welcher die 
Aufteilung der Monarchie beschloß. Natürlich waren die Völ
ker der Monarchie auf dem Kongreß nicht vertreten; Benesch, 
Trumbich und Draghicescu waren V ertreter der tschechischen, 
serbischen und rumänischen Regierungen; sie waren nicht ein- * 11

13 The intimate Papers of Colonel House. Bd. III. London 1929. SS. 
341—44.

11 André Chéradame in Washington. Vgl. ibid. SS. 395—97.
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m al ungarische, sondern österreichische und rumänische Staats
bürger, die Teile von Ungarn für den zu errichtenden tschechi
schen, sowie für die serbischen und rumänischen Staaten ver
langten. Die Annexionisten haben den italienischen Außenmi
nister Baron Sonnino für ihren Plan gewonnen, der den öster
reichisch-ungarischen Sonderfrieden vereitelte ud damit Oester
reich-Ungarn in die Armen des Deutschen Reiches trieb. Die 
Regierungen der W estmächte haben die Beschlüsse von Rom 
als eine Veräußerung des Selbstbestimmungsrechts der mittel
europäischen Völker angenommen.15 Bald folgte diesem Akt 
ein Vertrag, den der tschechische Professor M asaryk am 30 
Mai 1918 in Pittsburg mit Vertretern der amerikanischen Slo
waken für die Vereiningung Oberungarns (der sogenannten Slo
wakei) schloß. Diese Schrift wurde dem Präsidenten Wilson 
als ein internationaler Vertrag vorgelegt und von ihm als ein 
solcher angenommen. Als später die Slowaken den Vollzug des 
Vertrages verlangten, erklärte Masaryk, als Präsident der 
tschechoslowakischen Republik, daß es eigentlich kein Vertrag 
war, weil V ertreter W ohltätigkeitsvereine keinen Staatsvertrag 
schließen können.16 Er hatte vollkommen Recht, aber es bleibt 
ungelöst, wie der Präsident der Vereinigten Staaten einen sol
chen Vertrag angenommen hat, wenn M asaryk ihn in diesem 
letzteren Sinne informierte.

An demselben Tage (15 September 1918), an welchem Be- 
nesch seine Freunde in Prag von der Eroberung der amerika
nischen Regierung benachrichtigte, verlangte der gemeinsame 
Minister des Aeußern, Graf Buriän, auf Grund der amerikani
schen Friedensbedingungen, den Frieden. Damit geriet Wilson 
wieder vor der Alternative zwischen der Aufteilung oder Nicht- 
Aufteilung der Monarchie zu wählen. Aber als Graf Buriän 
am 4 Oktober alle Bedingungen des Präsidenten annahm, ver
tiefte sich Wilson in seinen Grübeln und antwortete nur am 
14-ten der deutschen Regierung, daß er nach Wien einen be
sonderen Antwort erlassen wird. W ährend dieses Grübelns des 
Präsidenten verbreitete sich das Gerücht, daß Kaiser Karl den 
Völkern seines österreichischen Kaisertums volle Freiheit zu 
geben beabsichtigt, und daß der in Paris zu veranstaltende 
zweite Kongress der Nationalitäten Oesterreich-Ungarns von 
der britischen Regierung abgesagt wurde. Es lag etwas unbe
kanntes in der Luft. Als der kaiserliche Manifest am 16 wirk
lich erschien, gab Masaryk am 17 Oktober in Washington ein 
anderes Manifest heraus um der vom Kaiser geplanten Um
wandlung Böhmens vorzubeugen. In diesem Manifeste hat er 
Oberungarn im Sinne des russischen Aufteilungsplanes für den

15 Revue des deux mondes. Bd. LUI. Paris 1929. S. 339.
16 Th. G. Masaryk op. cit. SS. 233—34.
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zu errichtenden tschechischen Staat verlangt. Präsident Wilson 
hat nicht des Kaisers, sondern Masaryks Manifest angenom
men. In diesem Sinne antwortete er am 18 Oktober der W ie
ner Regierung. Noch am 17 Oktober hat R. W. Seton-Watson 
in seiner Propagandazeitschrift die Friedensbedingungen der 
Annexionisten veröffentlicht (Our Peace Terms. The New  
Europe. London, 17 Oktober 1918), und damit haben in den 
Tagen von 16— 18 Oktober 1918 die Annexionisten über die 
Regierungen der W estmächte gesiegt. Benesch erklärte mit 
Triumph: ,,Das war der letzte Schlag Wilsons gegen das Habs
burgerreich. Es konnte nicht besser geführt werden. Wilsons 
Note war das letzte W ort zu der österreichisch-ungarischen 
Tragödie. Sie war der Grabgesang für die österreichisch-unga
rische M onarchie“,17 Der amerikanische Botschafter gratulierte 
ihm zum großen Erfolg. Auch M asaryk erzählte in seinen Me
moiren, wie er das alles bei Wilson erreichte.18 Am 26 Oktober 
schloß er mit dem amerikanischen Ruthenen Zschatkowitsch 
einen anderen Vertrag, in welchem dieser auch die von Ruß
land beanspruchten ruthenischen Komitate Ungarns dem tsche
chischen Staate überließ. Damit hat M asaryk zwischen Oester
reich und Rußland ein großes tschechisches Reich gegründet.

B. Der Waffenstillstandvertrag. — Man findet in einigen 
Schriften die Behauptung, daß die ungarischenn Soldaten die 
Front verließen und damit die Monarchie zur Auflösung dräng
ten. Die Beschuldigung scheint annahmbar zu sein, weil die 
Auflösung der Monarchie so vorgestellt wird, daß die Magya
ren sich von der W iener Regierung loslösten und damit das 
Ziel ihrer alten Freiheitsbestrebungen erreicht haben. Aber die 
Dokumente lassen keinen Zweifel darüber, daß die Magyaren 
den Krieg, dessen zweite Hälfte für fremde Ziele geführt wurde, 
bis zum Ende kämpften und den Kriegsschauplatz — die Be
schuldigung bezieht sich auf die italienische Front — nur dann 
und darum verließen, als und weil sie von ihren Familienmit
gliedern benachrichtigt wurden, daß der Feind über die von 
der österreichischen Kriegführung ungeschützt gelassenen Gren
zen Siebenbürgens einzubrechen, ihren Heimat wieder, wie es 
in 1916 geschah, zu verwüsten, ihre Familien zu vernichten be
absichtigt. Damit fiel die Verantwortlichkeit auf die militäri
sche Führung der Monarchie zurück, die die rumänische Grenze 
nicht geschützt hat um die Union Rumäniens mit der Monar
chie zu ermöglichen.19 Die Oktoberereignisse waren nur die

17 Benesch op. cit. SS. 601—02.
18 Masaryk op. cit. SS. 309—10.
19 Vgl. die verschiedenen Dokumente beim General Kerchnawe: Der 

Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Wehrmacht. München 1921. 
SS. 79. und 81., sowie General An: Zur Geschichte des Großen Krieges,. 
1914—18. Wien 1924. S. 346.



Konsequenzen eines hilflos verlorenen Krieges, an dessen Ende- 
die Regierungen der Mittelmächte die W estmächte um eine 
rasche Beendigung ersuchten.

So wurden am 31 Oktober 1918 im Obersten Kriegsrat zu 
Versailles die Bedingungen eines österreichisch-ungarischen 
W affenstillstandsvertrages fertiggestellt. Diese Bedingungen 
wurden am 2-ten November auch von Benesch angenommen,20 
und noch am denselben Tage an General Diaz in Padua wei- 
tergegeben. General Diaz war nämlich „seitens Entente und 
Vereinigten Staaten mit Abschluß des W affenstillstandsvertra
ges an sämtlichen Fronten Oesterreich-Ungarns betraut. In
folge dessen würden laut Mitteilung des Generalstabs even
tuelle österreichisch-ungarischen W affenstillstandskommissio
nen der Balkan- oder rumänischen Front nicht angenommen 
werden. Daher müßte ein hier geschlossener W affenstillstands- 
verirag für sämtliche Fronten Oesterreich-Ungarn gelten“.21 
Am 3 November wurden die Bedingungen auch von Seite der 
ungarischen Regierung angenommen22 und damit fällt die Be
hauptung, daß Ungarn wegen der Ablehnung des W affenstill
standsvertrages besetzt wurde, weg.23

Eine Besetzung Ungarns war am 31 Oktober in einem A rti
kel von Seton-Watson verlangt,24 der gleichzeitig ein Memo
randum im Wege von Lord Northcliffe veröffentlichte. Am 2 
November übergab der in Paris eintreffende Benesch einige 
Forderungen, aber am 3 November wurde der W affenstillstands
vertrag in Padova ohne Rücksicht auf die annexionistischen 
Forderungen unterzeichnet. Das ungarische M utterland wurde 
von keinen Demarkationslinien tangiert.

Am 4 November, an welchem Tage das Northcliffsche Me
morandum von den Londoner und Pariser Zeitungen (Matin 
und Times) veröffentlicht wurde, geschah ein Ereigniß, auf 
welches man ein größeres Gewicht legen muß, Der W affenstill
standsvertrag ist umgeworfen worden. Gabriel Hanotaux er
zählt, daß man befürchtete, daß Deutschland die Bedingungen 
seines W affenstillstandsvertrages nicht annehmen, sondern mit 
der Armee Mackensen vereint sich an allen Grenzen des 
Deutschen Reiches, Oesterreich und Ungarn inbegriffen, bis zum 
äußersten verteidigen werde um bessere Bedingungen zu er
zwingen. Mackensen näherte sich dem von den Karpathen um
zingelten Ungarn, wo er mit Hilfe der ungarischen W ehrmacht

20 Intimate Papers of Colonel House. Bd. III. Photiades op. cit. S. 214.
21 G. Kerchnawe op. cit. SS. 140,, 150., 151. Vgl. dazu General Atz 

op. cit. S. 371.
22 General Kerchnawe op. cit. S. 151., Rubint SS. 206., 2 1 0 ., 328. 

Photiades op. cit. SS. 214—15.
23 H. Temperley: History of the Paris Peace Conference.
24 „Austria and an Armistice.“ The New Europe. Bd. IX. SS. 49—53..
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für sich eine überaus günstige Lage sichern konnte. Das wollte 
man von Paris aus verhindern und gegen Deutschland von öster
reichischer und ungarischer Seite einen konzentrierten Angriff 
richten. Man hat Ungarn im Sinne der seine Besetzung verlan
genden Annexionisten aufgeopfert, die den österreich-ungari
schen W affenstillstand unterzeichnenden Italiener zur Seite ge
schoben und damit die ganze kontinentale Zone in französische 
Hand genommen. M arschall Foch wurde Oberbefehlshaber aller 
europäischen Fronten und am 5 November hat er die Besetzung 
von Ungarn angeordnet.

Laut Hanotaux war nur noch ein Hindernis im Wege. Man 
hat gefürchtet, daß die den Vertrag von Padua annehmen de 
ungarische Regierung die Verteidigung des Landes organisie
ren und die einzurückenden feindlichen Truppen zurückwerfen 
wird, wozu ihr der W affenstillstandsvertrag mit der Nicht- 
Tangierung der ungarischen Grenzen eine günstige Gelegenheit 
bot. Die ungarische Regierung hat aber anstatt einer Verteidi
gung des Landes die Entwaffnung angeordnet und damit die 
Grenzen offen gelassen. Zwar hat sie den W affenstillstands
vertrag angenommen, aber in ihrer Sitzung von 5 November 
1918 hat sie der Meinung Ausdruck gegeben, daß es nur ein 
für die italienische Front gültiger österreich-ungarische W affen
stillstandsvertrag sei, statt dessen man auf pazifistischer Grund
lage einen besseren bekommen könne. Man hat eine ungarische 
Delegation nach Belgrad, zum Oberbefehlshaber der Balkan
front, General Franchet d ‘Espérey, gesendet, der bemerkte, 
daß die Delegation Unmögliches verlangt, weil unter kriegfüh
renden Staaten nur ein W affenstillstandsvertrag geschlossen 
werden konnte. Darum hat er am 8 November nur eine mili
tärische Konvention machen lassen, die ihm den Vormarsch 
bis zur Maros—Pécs Linie gestattete und dadurch die Armee 
Mackensen von Deutschland abschnitt. Serbische und rumä
nische Truppen haben das bezügliche Gebiet sofort besetzt, 
aber die Franzosen haben die weitere Besetzung fallen gelas
sen, weil am 11 November Deutschland seinen W affenstillstands
vertrag Unterzeichnete. Als man am 13 November die Belgra
der Konvention in ihrer definitiver Form Unterzeichnete, hatte 
die Sache für Frankreich schon keinen besonderen W ert.23

Niemand zweifelte daran, daß die Besetzung der südlichen 
Grenzgebiete des ungarischen Staates auf Grund des W affen
stillstandsvertrages und der militärischen Konvention nur als 
militärische Besetzung ausgeführt werden sollte. Eine Einwen
dung konnte man nur dagegen erheben, daß der von den inter- 25

25 G. Hanotaux: La fin de la guerre. Revue des deux mondes. Bd. 
XXII. Paris 1924. SS. 199—200. Vgl. dazu die Erzählung von André Tar
dieu: La paix. Paris 1921. SS. 465—66., sowie Photaides op. eit.
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nationalen Vereinbarungen vorgeschriebene militärische Cha
rakter der Besetzung in einen politischen umgewandelt wurde. 
Laut dem französischen General Bujac geschah es „grâce au 
jeu de Varticle 3“.26 Dieses Spiel mit dem Artikel III des W af
fenstillstandsvertrages war nichts anderes, als die Umwand
lung der militärischen in eine politische Besetzung, d. h. die 
mit militärischer Gewalt erfolgte Aufteilung des ungarischen 
Staates.

Auf die Frage, warum man die militärische mit einer poli
tischen Besetzung vertauschte und dadurch den W affenstill
standsvertrag verletzte, antwortete Tardieu mit würdigem Stolz, 
daß Frankreich die Erbschaft des gefallenen Bundesgenossen 
übernahm, und die Freunde seines Freundes zu ihren A spira
tionen verhalt.27 Heute fügt man hinzu, daß M arschall Foch 
seine Augen nunmehr nicht auf die erledigten Mittelmächte 
und auf den zornigen italienischen Bundesgenossen, sondern auf 
das ferne Rußland richtete, wo er die alte russische National
macht wieder aufzurichten beabsichtigte. Darum baute er hin
ter Deutschland und Italien das mächtige Polen und das grös
sere Serbien aus, setzte Oesterreich und Ungarn unter tsche
chische Kontrolle und wendete Polen und Rumänien gegen das 
brennende Rußland um mit napoleonischem Weitblick das 
größte Ziel der französischen Machtpolitik zu erreichen. Darum 
schenkte man den Tschechen, Serben und Rumänen alles, was 
sie verlangten und kümmerte sich nicht um den W affenstill
standsvertrag und um das durch seine Verletzung in den Ab
grund gestoßene Feindesland Ungarn.

C. Die Besetzung Ungarns. — Niemand hat gewußt, was 
in Ungarn eigentlich vorging, bis Ende November 1918 der fran
zösische Botschafter von Washington, Jusserand, ein Memoran
dum seiner Regierung dem nach Europa fahrenden Präsiden
ten übergab, in welchem die Auflösung der Monarchie als eine 
schon allgemein bekannte Tatsache erwähnt wurde.

Auf Grund der Dokumente muß man diese Behauptung 
dahin berichtigen, daß es von November 1918 bis August 1919 
dauerte bis man die militärische und politische Besetzung Un
garns beendigen, und von August 1919 bis Juni 1920 bis man 
die Besetzung des durch den Friedensvertrag belassenen Gebie
tes des Ungarischen Staates (Rumpfungarns) aufhob. Von der 
Auflösung Ungarns hat das französischen Memorandum keine 
Einzelheiten angeführt.

Dagegen haben selbst die Ententeregierungen mehrmal 
festgestellt, daß die Besetzung des ungarischen Staates nicht 
auf dem Grunde, sondern mit Verletzung des W affenstill-

26 Revue des Balkans. Paris 1927. S. 341.
27 André Tardieu op. cit, S.
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Standsvertrages ausgeführt wurde, folglich man nicht von einer 
Auflösung, sondern von einer Aufteilung Ungarns sprechen 
könnte. In diesem Sinne hat der amerikanische Geeral Bliss 
am 27 März 1919 einen Bericht an den Präsidenten Wilson ge
richtet.28 Noch merkwürdiger war aber die Erklärung, mit wel
cher der rumänische M inisterpräsident Bratianu in seiner am 
1 Ju li 1919 auf de Pariser Friedenskonferenz gehaltenen Rede 
Verantwortlichkeit auf die französische Regierung schob. In 
August 1919 fügte er zu: „le gouvernement roumain a été sur
pris très vivement par la communication qu'il a reçu de la part 
de la Conférence de la paix. Le gouvernement roumain ne pou
vait prévoir que la Conférence de la paix considérait encore 
comme existant l'armistice de novembre 1918“.29

In dem Sinne hatte Bratianu Recht, daß man keinen Unter
schied zwischen den Truppen der Ententemächte und der 
Ententeregierungen machte. Es unterliegt keinem Zweifel, daß 
man zur militärischen (strategischen) Besetzung Ungarns 
Ententetruppen sendete, aber diese Truppen waren nicht fran
zösische, italienische, englische oder amerikanische Truppen, 
die die ungarische Regierung später so oft verlangte, sondern 
tschechische, serbische und rumänische Truppen, deren Regie
rungen die von ihren Truppen besetzte Gebiete am 1 Dezember 
1918 und am 11 Januar 1919 annektierten. Selbst der franzö
sische General Berthelot, dem die rumänische W ehrkraft un
tergestellt wurde, erklärte vor der Besetzung Kolozsvärs (Klau
senburg in Siebenbürgen), daß nur bis dann die rumänischen 
Truppen dort belassen werden, bis er sie mit französischen 
Truppen Umtauschen werde: „Cette ville devant être occupée 
par mon ordre comme point stratégique par les troupes Rou
mains en attendant que je puisse y  envoyer troupes Français”.30 
Damit hat er anerkannt, daß die Besetzung eine strategische und 
nicht politische sein konnte. Noch klarer wurde das vom rumä
nischen M inisterpräsidenten Bratianu anerkannt, der die serbi
schen Truppen aus dem Banat zu entfernen und sie durch Trup
pen der Ententemächte abzulösen verlangte ( removal of the 
Serb and application of A llied troops.“31

Demnach wurde Ungarn — laut Selbstbezeugnissen der 
Bezüglichen Regierungen — mit Verletzung des W affenstill
standes — besetzt. Diese Verletzung war mit der geplanten 
Neugestaltung des europäischen Mächtesystems in engem Zu
sammenhang. Darauf wies der große Unterschied zwischen den

28 Baker op. cit. Bd. III. Leipzig 1924. SS. 209—11. Miller op cit, Bd. 
XVI. S. 495.

29 Bulletin de 1‘Institut Intermédiaire International. Bd. II. Haag 1920. 
S. 47.

30 Négotiations de la paix hongroise. Bd. I. Budapest 1920. SS. 386—88.
31 D. H. Miller op. cit. Bd. V. S. 246., Bd. XIV. S. 147.
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französischen militärischen Missionen auf ungarischem Gebiete. 
W ährend man die W ehrkräfte der annektierenden Regierun
gen unter französischen Generäle stellte (Pelle in Böhmen, 
und in Oberungarn, Hénnocque in den ruthenischen Komitaten, 
Berthelot in Ostungarn und Franchet d'Espérey in Südungarn), 
hat man nach Budapest bloß einen Oberstleutnant, Vyx, gesen
det, der die verschiedenen Instruktionen der Generäle der un
garischen Regierung weitergab. Damit wurden die in der Auf
teilung Ungarns interessierten Regierungen in den Vordergrund, 
die Ententemächte aber in den Hintergrund gestellt.

D. Die Annexionen. — Die Annexion der besetzten Gebiete 
(1 Dezember 1918 und 11 Januar 1919) erfolgte:

a) auf Grund, daß die tschechische Regierung durch die 
Ententemächte anerkannt wurde (Note des Oberstleutnants 
Vyx an die ungarische Regierung am 4 Dezember 1918: ,,1‘État 
tchécoslovaque a été reconnu par les A lliés — l'État tchéco
slovaque a donc le droit d'occuper les territoires slovaques à 
titre de puissance belligérante"32) ;

b) daß die Tschechen in den Obersten Kriegsrat eingela
den wurden;33

c) unter dem Titel den — in November 1918 noch nicht 
existierenden — Bolschevismus in Ungarn zu unterdrücken.34 
—  Diese Rettung der Westmächte vom angeblichen ungarischen 
Bolschewismus war nachher durch „petits pelotons de troupes 
irégulières, comptant peut-être en tout 1.100 soldats et gend
armes“35 — ausgeführt;

d) auf Grund der schon ausgeführten militärischen Be
setzung, jure possessionis;36

e) auf Grund der Behauptung, daß die Tschechen und 
Slowaken ein einziges Volk bilden;

f)  um der Volksabstimmung anzuweichen;37
g) um die Donau zu erreichen, wodurch der tschechische 

S taat État rivérain geworden ist.38 — Darum wurden die 
deutsch-ungarische Stadt Pozsony (Preßburg), und das unga
rische Gebiet von Csallóköz (die Große Schütt) annektiert

32 Benesch op. cit. Französische Ausgabe. Bd. II. Paris 1929. S. 494.
33 Ibid. S. 487.
34 Matin, 4 November 1918. — Times, 5 November 1918.
35 Benesch op. cit. Bd. II. S. 486.
38 Note des Oberstleutnants Vyx an die ungarische Regierung am 3 

Dezember 1918. Négociations de la paix hongroise. Bd. I. Budapest 1920. 
S. 383.

37 Milan Hodza im Slovenski Dennik, 1928.
38 R. W. Seton-Watson: Czechoslovak daims. The New Europe. 3 

April 1918.
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(101.839 Magyaren, 2.884 Deutschen, 543 Slowaken und kein 
Tscheche).

Benesch erklärte, daß die Integrität des tschechoslowaki
schen Saates (d. h. des tschechischen Staates nach Einverleibung 
Oberungarns) und des ungarischen Staates einander ausschlies- 
sen, was selbstverständlich war. Dadurch, daß die französi
sche Regierung sich für die Integrität des ersteren erklärte, 
hat sie gegen die Integrität des ungarischen Staates Stellung 
genommen.39 Nach seiner Meinung war die Erklärung des fran
zösischen Außenministers Stephan Pichon (27 November 1918) 
„Vexacte expression de notre thèse juridique et politique“.

Das Selbstbestimmungsrecht als Unterlage für die An
nexionen:

a) Die Verträge des Selbstbestimmungsrechts. — Als sol
che wurden bezeichnet: 1. der Vertrag von Korfu, geschlossen 
am 20 Ju li 1917 zwischen dem serbischen M inisterpräsidenten 
Paschitsch und dem kroatischen Flüchtling (österreichischer 
Staatsbürger) Trumbitsch; der Vertrag war von R. W. Seton- 
W atson und H. W. Steed vorbereitet. — Laut der russisch
slawischen Propaganda hat Trumbitsch die Kroaten vertreten, 
aber er hat nicht nur Kroatien, Slawonien und Dalmatien, so
wie Bosnien der serbischen Regierung angeboten, sondern auch 
Südungarn, die Muhrinsel und Fiume. In Südungarn waren 
420.026 serbische und 1,853.000 nicht-serbische Bewohner. Nach 
der serbischen Besetzung (8— 13 November 1918) hat man am 
25 November 1918 in Újvidék eine serbische Volksversammlung 
gehalten, wo die anwesenden Serben die Einverleibung des gan
zen Gebietes in den serbischen Staat beschlossen. Am 1 De
zember 1918 wurde Südungarn mit königlichem Dekret annek
tiert. — Die Muhrinsel wurde am 26 Dezember 1918 von ser
bischen Truppen besetzt, die aber von der Bevölkerung ver
jagt wurden. Am 12 Mai 1919 hat die Pariser Friedenskonfe
renz das Gebiet Ungarn belassen, aber der Beschluß wurde — 
laut Erklärung des des Slowenen J. Zscholger (Slovenski Na- 
rod, 2 Juni 1921) — von André Tardieu eigenhändig zu gun- 
sten Serbien abgeändert. Diese Erklärung ist von den Serben 
bestätigt worden (Prekmurski Glasnik, 10 Juli 1931. Vgl. Bu
dapesti Hírlap, 27 September 1925). Fiume wurde von den Ita 
lienern im Besitz genommen. — 2. Der Vertrag von Pittsburg, 
geschlossen am 30 Mai 1918, zwischen Professor Masaryk und 
Vertretern slowakische Vereine in Amerika (siehe oben), —
3. Der Vertrag von Philadelphia, geschlossen am 26 Oktober 
1918 zwischen Professor Masaryk und Vertreter der amerika
nischen Ruthenen, Zschatkowitsch (siehe oben).

39 Benesch op. cit. Bd. II, Paris 1929. S. 487.
40 Ibid. S. 491.
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b) Die verschiedenen Volksversammlungen, deren Be
schlüsse von den in der Aufteilung Ungarn interessierten Re
gierungen der Pariser Friedenskonferenz vorgelegt wurden: 
30 Oktober 1918 Versammlung der Slowaken in Turócszentmár- 
ton. — 25 November 1918 Versammlung der ungarländischen 
Serben in Újvidék. — 1 Dezember 1918. Versammlung der 
ungarländischen Rumänen in Gyulafehérvár (Karlsburg, Alba 
Ju lia  in Siebenbürgen). — 21 Januar 1919. Versammlung der 
ungarländischen Ruthenen ín Ungvár.

F. Krieg in Frieden. Der neue Krieg für die Besetzung 
Ungarns. — Wenn man einen Krieg mit einem regelmäßigen 
W affenstillstandsvertrage als beendet erachtet, und militärische 
Operationen nur dann wieder eröffnet werden können, wenn 
man den W affenstillstandsvertrag verletzt, — so muß es fest
gestellt werden, daß 1. Ungarn am 3 November 1918 einen re
gelmäßigen W affenstillstandsvertrag geschlossen hat, 2. daß 
dieser W affenstillstandsvertrag nicht von ungarischer Seite, 
sondern von Seite der ihm gegenüberstehenden Regierungen ver
letzt wurde, 3. daß die neuen militärischen Operationen nicht 
von der verletzten, sondern von der verletzenden Partei wie
der eröffnet und geführt wurden, — 4. daß nachdem die unga
rische Regierung ihre eigene Armee entwaffnete, die regelmäs
sigen militärischen Operationen gegen die wehrlose Bevöl
kerung geführt wurden.

Der Krieg begann im November 1918. Die serbischen Trup
pen haben Südungarn, die tschechischen Nordungarn besetzt, 
ohne auf eine W iederstand zu finden. Rumänien allein hat auf 
einen W iederstand gefunden, aber nicht in Ungarn, sondern in 
Serbien und auf der Pariser Friedenskonferenz.

Rumänien schloß am 7 Mai 1918 mit den Mittelmächten 
einen regelmäßigen Friedensvertrag und damit ist die rumäni
sche Regierung aus dem Kriege ausgeschieden. Diese Tatsache 
wurde nicht nur von serbischer Seite betont, sondern der fran
zösische M inisterpräsident Clémenceau selbst erklärte auf der 
Pariser Friedenskonferenz, daß Rumänien den geheimen Vertrag 
von 1916 mit seinem Friedensschluß von 1918 vernichtet hat.41 
Dennoch erklärte der rumänische M inisterpräsident Bratianu 
am 1 Februar 1919, daß Rumänien darum einen Friedensvertrag 
schloß „afin du gagner du temps“, was im Gegensätze mit dem 
Bukarester Friedensvertrage vom 7 Mai 1918 steht. Er wollte 
den Geheimvertrag von 1916 gelten lassen, aber man war im 
November 1918 in Bukarest überzeugt, daß die ungarländischen 
Rumänen sich nicht in den rumänischen Staat einverleiben las-

41 Die Einzelheiten bei D. H. Miller op. cit. Bd. XIV. New York 
1928. S. 178.
Háborús Felelősség 2



618

sen werden.42 Selbst Bratianu hat den neuen Krieg am 1 Ju li 
1919 auf der Pariser Friedenskonferenz nicht der Befreiung 
der ungarländischen Rumänen, sondern damit motiviert, daß 
die französische Regierung die W ehrkraft Rumäniens gegen die 
deutsche Armee Mackensens in Anspruch nehmen wollte. Die 
rumänische Besetzung Siebenbürgens wurde in November 1918 
von Clémenceau garantiert43 und der rumänische Gesandte von 
Paris reiste mit einer Flugmaschine nach Rumänien um General 
Berthelot mit den bezüglichen Instruktionen zu versehen.44 
Es ist merkwürdig, daß vor Ankommen dieser Instruktionen 
die rumänische Regierung General Mackensen versicherte, daß 
sie nicht die Absicht habe Siebenbürgen zu besetzen.45 46 Mit die
ser Versicherung begann Mackensen die Vorbereitung sich nach 
Ungarn zu ziehen, als ihm am 10 November 1918 das rumäni
sche Ultimatum von General Coanda übergeben wurde. Am fol
genden Tage (11 November 1918, der Tag der Unterzeichnung 
des deutschen W affenstillstandsvertrages) wurde in Rumänien 
die allgemeine Mobilisierung verordnet — auf das Verlangen 
des französischen Gesandten Graf Saint Aulaire, aber ohne 
„aucun enthousiasme“ .45 General Berthelot überschritt die 
Donau und rief die Rumänen zum neuen Kampf auf und die 
neue rumänische Regierung Jonel Bratianus hat die siebenbür- 
gisch-rumänische Nationalpartei — nur am 18 November — 
benachrichtigt, daß die rumänische Armee Siebenbürgen be
setzen wird. Führer der Partei haben mit der ungarischen Re
gierung eben in dieser Zeit Verhandlungen geführt, die jetzt 
durch das Eingreifen der unter französischer Führung gestell
ten rumänischen Armee unterbrochen wurden.

Der rumänische Vormarsch stieß in Serbien auf einen ent
schiedenen W iederstand, weil die Ententemächte die östliche 
Hälfte von Südungarn, das sogenannte Banat, sowohl der ser
bischen wie der rumänischen Regierung zugesprochen haben. 
Bratianu hat das Recht Serbiens bestritten und hat damit gegen 
die Methode der Vollstreckung des W affenstillstandsvertrages 
einen glänzenden Bewies geliefert.47 Noch schärfer klang aber 
das Prozeß des serbischen Delegierten Wesnitsch, der den Ge
heimvertrag von 1916 für nichtig erklärte.48 Selbst Clémenceau 
fügte zu, daß der Vertrag „eben in diesem Zimmer“ für nichtig

42 1 November 1918, Jassy, Aufzeichnung des rumänischen M inister
präsidenten Alexander Marghiloman (A. Marghiloman op. cit. Bd. IV. Bu
karest 1927. S. 100).

43 Ibid. S. 116.
44 Oberst Bujac in der Revue des Balkans. 1921. S. 55.
45 Marghiloman op, cit. Bd. IV, S. 124.
46 Ibid. S. 129.
47 D. H. Miller op. cit. Bd. XIV. S. 176.
48 Ibid. S. 489.
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»erfklärt wurde. Bratianu wurde nur von den Italienern in 
Schutz genommen, die hinter den Serben eine Rückhalt such
ten. Bratianu aber hat sich — nach Veröffentlichung des Ge
heimvertrages von 1916 — an Frankreich gewendet und André 
Tardieu wurde rapporteur der mit dem bezüglichen Vorschlag 
beauftragten Kommission. Es war sein Verdienst, er selbst be
anspruchte dies für sich,49 daß die Forderungen der rumäni
schen Regierung am 21 Februar 1919 von der Pariser Friedens
konferenz in dem Sinne angenommen wurden, wie sie später 
im Friedensvertrag von Trianon verkörpert wurden. Lord Bal
four hat die bescheidene Frage gestellt, ob die Besetzung 
neuer ungarischer Gebiete auf dem Grund des W affenstill
standsvertrages gemacht werde, erhielt aber keinen Antwort.50 
Zwar hat man im letzten Moment beschlossen, daß „ the admi
nistration of the territories continues to be carried out in ac
cordance with the conditions fixed by the Armistice“, aber die 
Administration wurde von der rumäänischen Regierung noch 
am Tage der Besetzung übernommen. Der amerikanische Ge
neral Bliss protestierte wegen dieser Verletzung der Belgrader 
Konvention51 und dasselbe ta t der französische General Charpy 
am 25 Februar 1919, aber am 26 Februar 1919 wurde der Vor
schlag Bratianu-Berthelot angenommen. Am 7 März war der 
^Beschluß der Friedenskonferenz vom General Berthelot dem 
rumänischen Chef des Generalstabes, General Presan, am 19 
M ärz vom Oberstleutnant Vyx der ungarischen Regierung wei
tergegeben. Darauf übergab Graf Michael Károlyi am 21 März 
1919 das Imperium  den Kommunisten. General Berthelot wurde 
später von der rumänischen Regierung mit dem Landgut einer 
ungarischen Familie ausgezeichnet.52

Demzufolge war die vom britischen M inisterpräsiden
ten auf der Friedenskonferenz an Bratianu gestellte 
Frage, was für Truppen eigentlich in Siebenbürgen seien, 
nicht ohne Grund.53 Wenn Bratianu die Besatzungstrup
pen als Ententetruppen angegeben hätte, hätte er erken
nen müssen, daß er kein Recht zur Annektierung eines 
durch Ententetruppen besetzten Gebietes hatte; im entgegen-

49 A. Tardieu: La Paix. Paris 1921,, passim.
50 D. H. Miller op. cit. Bd. XV. SS. 508—09.
51 Ibid. Bd. XVI. S. 495., Baker op. cit.
52 Gesetz veröffentlicht in Bukarest am 24 Oktober 1922, Monitorul 

Oficial, 28 Oktober 1922. No. 164., S, 7543. Vorschlag des rumänischen 
Landwirtschaftsministers am 22 März 1923, Verordnung der rumänischen 
Regierung betreffend den obigen Vorschlag, herausgegeben am 27 März 
1923, Beschluß des rumänischen Ministerrats, 22  Juni 1923, veröffentlicht 
im Monitorul Oficial, 11 Juli 1923, No. 79. S. 3956., — Paris, 22  Dezember
1922. Der Angebot der rumänischen Regierung ist auf der rumänischen 
Botschaft vom französischen General Berthelot angenommen worden.

53 D. H. Miller op. cit. Bd. IL S. 175.
2*
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gesetzten Falle hätte er zugeben müssen, daß er Siebenbürgen; 
im W iderspruch mit dem W affenstillstandsvertrage mit rumä
nischen Truppen besetzen ließ um das Gebiet annektieren zu 
können. Dann hätte man auch die Position des Generalen 
Berthelot nachzuprüfen und er hätte entweder ein Bevollmäch
tigter der Puissances Alliées et Associées oder der der rumäni
schen Regierung erklärt werden. Er hat nicht gegen die einsei
tige Annektierung des von ihm im Namen der verbündeten 
Mächte, auf Grund des W affenstillstandsvertrages besetzten 
Gebietes protestiert, sondern Bratianu die Gelegenheit gegeben 
auf der Friedenskonferenz seiner Bewunderung Ausdruck zu 
geben, daß die Mächte den W affenstillstandsvertrag nach dem, 
was alles geschah, noch als existierend betrachteten. Obwohl 
die Annektierung in den schon besetzten Landesteilen vollge
zogen wurde, hat der französische General Gondrecourt noch 
am 22 März 1919 die Stadt A rad auf Grund des W affenstill
standsvertrages besetzt,54 Es war merkwürdig, daß er nicht 
Berthelot, sondern Franchet d ‘Espérey untergestellt war, und 
daß er ebenso wie General Charpy, Rumänien mit Verletzung 
des W affenstillstandsvertrages beschuldete, was darauf zeigtr 
daß General Berthelot nicht in demselben Sinne handelte.

Marschall Foch schien von diesen Vorgängen wenig zu 
wissen, und wenn ja, so hätte er sich gewiß auf die Seite Ru
mäniens gestellt, weil seine Augen auf Rußland gerichtet wa
ren. Der Frühling hat die Gelegenheit und Möglichkeit eines 
großzügigen russischen Feldzuges gebracht und Rumänien 
mußte auf die große Ebene ausrücken, wo Napoleons Macht 
zu Grunde ging. Darum hat Bratianu im letzten Moment vom 
französischen Unternehmen zurückgesprungen und anstatt Mos
kau, gegen Budapest marschiert, das er mit Hilfe der gegen die 
Kommunisten kämpfenden Bevölkerung ohne W iderstand be
setzte. Seine Truppen marschierten weiter und gerieten dadurch 
immer weiter von der russischen Hölle, in welcher sie sonst 
vernichtet wären; am Ende waren sie nach dem vierzehnten 
Ultimatum der Ententemächte, die Rumänien in Ungarn mit 
der Vertretung ihrer eigenen Interessen beauftragt haben, auf- 
gehalten. Es muß hingefügt werden, daß selbst Clémenceau 
eine große Verantwortlichkeit auf sich nahm, indem er den 
ungarischen Vorschlag für einen gemeinsamen französisch-unga
rischen Vormarsch gegen Rußland verwarf, und daß er, anstatt 
die verlangte Ententearmee für die Besetzung der ungarischen 
H auptstadt nach Budapest zu senden, Ungarn den Kommunisten 
übergab.55 Damit hat er den Vorschlag Bratianu-Tardieu ge

54 Kelemen op. cit. S. 216.
55 D. H. Miller op. cit. Bd. XVII. S. 281.



fördert, weil man die gewiß nicht unberechtigte Angst hatte, 
daß das Ausrücken einer ungarischen Armee in den schon be
setzten Gebieten eine Revolution hervorgerufen, den hilflo
sen Rückzug der tschechischen, serbischen und rumänischen 
Besatzungsarmeen, das Verbleiben der gegen Rußland entsen
deten ungarischen Armee zwischen den Karpathen und die Be
freiung des ganzen Ungarns zur Folge hätte. Nach der Annahme 
des Vorschlags Bratianu-Tardieu hat auch General Franchet 
d ’Espérey den W affenstillstandsvertrag zur Seite geschoben: 
am 28 Mai 1919 hat er für das Komitat Krassó-Szörény einen 
rumänischen Präfekten ernannt, woraus die Bevölkerung den 
Bindruck gewann, daß nicht die rumänischen den Ententeinte
ressen, sondern umgekehrt, die Ententeinteressen den rumäni
schen Forderungen untergestellt waren.

Am Tage des W affenstillstandsvertrages (3 November 
1918) stand kein einziger fremder Soldat auf ungarischem Ter
ritorium; im Frühling 1919 war zwei Drittel des Landes nach 
einem von militärischen Truppen fremder Regierungen, im 
W iderspruch mit den internationalen Abmachungen, gegen die 
wehrlose Bevölkerung geführten regelmäßigen Krieg besetzt 
und von ihnen annektiert.

G. Debatte über das Selbstbestimmungsrecht. Forderungen 
der ungarländischen Nationalitäten. Strum gegen die ungarische 
Statistik. Vergrößerung der Forderungen. Anfänge der Min
derheitsfrage. — Es gibt einige Dokumente, aus denen man die 
Forderungen der ungarländischen Nationalitäten während des 
W eltkrieges rekonstruiren kann.

1. Die Sloivoken. — Laut einer Erklärung des Kriegsmi
nisters der Károlyi Regierung, A lbert Bartha, hat der W ort
führer der slowakischen Nationalpartei, Milan Hodza, in sei
nen mit der ungarischen Regierung geführten Verhandlungen 
die folgenden Forderungen gestellt: 1. für sich das Portfolio 
eines ungarischen Ministers, 2. die Obergespanschaft in 2 oder 
3 Komitaten, die eine slowakische Mehrheit haben, 3. die slo
wakische als Amtssprache in 2 oder 3 Regimenten, die eine 
slowakische Mehrheit haben.50 Benesch erklärte dagegen, daß 
die Bevollmächtigten der tschechischen Regierung nur für die 
Liquidation und nicht darum nach Budapest entsendet wurden 
um politische Verhandlungen zu führen.56 57 Damit hat er einen 
Unterschied zwischen den slowakischen und tschechischen 
Forderungen gezogen und dieser Unterschied war nichts ande
res, als der Unterschied zwischen Autonomie und Annexion. 
Das war derselbe Unterschied, den Präsident Wilson in seinen

56 Mitgeteilt in der slowakischen Zeitung Slowak in 1929.
87 Benesch op. cit. Deutsche Ausgabe. S. 499.
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Bedingungen machte. Demgemäß erschienen in 1919 slowakische 
Delegierte mit polnischen Pässen auf der Pariser Friedenskon
ferenz, um gegen die tschechischen Forderungen, d. h. gegen 
die Annexion der Slowakei durch die tschechische Regierung 
Protest zu erheben, wogegen Benesch, gegen diesen, aber die 
polnische Regierung und Parlam ent sich verwahrten.

2. Die Ruthenen. — Nach der Angabe der tschechischen 
Friedensdelegation hatte das sogenannte ruthenische Gebiet 
(Rusinsko) nur ruthenische Bewohner gehabt, aber die erste 
tschechische Volkszählung von 1921 hat einen viel größeren 
Unterschied zwischen den tschechischen und den tatsächlichen, 
als zwischen den tatsächlichen und ungarischen Angaben 
gezeigt.

Magyaren 174.482 104.177 
ein Verlust von 
len nach zweijä] 

chischen Be
Ruthenen 335.237 375.117
Deutsche 63.656 10.432
Slowaken 7.728 10.432
Tschechen 201 15.008

Zusammen 597.062 606.568

70.305 See- 
iriger tsche-

Die Tschechen haben sowohl den Slowaken im Vertrage 
von Pittsburg (30 Mai 1918), ahs den Ruthenen im Vertrage 
von Philadelphia (26 Oktober 1918) eine ausgedehnte Auto
nomie versprochen. Diese letztere wurde den Ruthenen auch 
im Friedensvertrage von Saint Germain (10 September 1919) 
versprochen. Der Vertrag von Saint Germain war mit Oester
reich, und nicht mit der Tschechoslowakei gemacht, darum 
schloß man einen besonderen Vertrag mit der tschechoslowa
kischen Republik, in welcher die Autonomie der ruthenischen 
Gebiete ausdrücklich gesichert wurde. Das Gebiet wurde unter 
die Garantie des Völkerbundes gestellt.

3. Die Serben — haben auf der Pariser Friedenskonferenz 
selbst erzählt, daß sie im Banat, während der ungarischen Herr
schaft, eine führende Rolle spielten.58 Das Banat wurde von der 
serbischen Regierung auf dem Grunde gefordert, daß die serbi
schen Flüchtlinge dort gegen die Türken Obdach funden und 
daß die alte österreichische Regierung dort für sie unter dem 
Namen Woiwodina eine autonomische Provinz errichtete. Selbst 
Paschitsch hat eine alte österreichische Karte vorgelegt, auf

58 D. H. Miller op. cit. Bd. XIV. SS. 139—47.
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der die Woiwodina dargestellt war. Darauf erwiederte Bratianu, 
daß die Serben eine absolute Minderheit und damit kein Recht 
für den Besitz des Banats haben. Die Serben haben erklärt, 
daß die ungarische Statistik durchaus falsch, eben von der un
garischen Regierung bewußt gefälscht sei, worauf die Rumänen 
erklärten, daß die ungarische Statistik richtig sei. Aber als „M . 
Clemenceau enquired from M. Bratianu whether he would agree 
to the general principale of referendum, M. Bratianu replied 
that he considered the question already settled“.™ Damit hat 
er den Geheimvertrag von 1916 in den Vordergrund gestellt, 
der von Seite der französischen Regierung seinerzeit unter
zeichnet wurde. W arum er vor einer Volksabstimmung Angst 
hatte, steht man in den statistischen Angaben: Es war nämlich 
nach der Angaben der ungarischen Statistik (Volkszählung von 
1910) eine Bevölkerung mit 1,582.123 Seelen, darunter Magya
ren 242.152, Deutsche387.505, Serben 284.329 und Rumänen 
592.049.Im Falle einer Volksabstimmung hätten die 284.329 
Serben gegen sich 1,297.794 nicht-Serben und die 529.049 Ru
mänen gegen sich 990.074 nicht-Rumänen gehabt. Es war nicht 
ausgeschlossen, daß die Serben gegen die Rumänen und die 
Rumänen gegen die Serben abstimmen hätten, so hat man die 
Frage der Volksabstimmung so aufgestellt, daß man nur für 
oder gegen eine serbische oder eine rumänische Annexion ab
stimmen könnte; folglich wäre eine Mehrheit für den Verbleib 
bei Ungarn nicht angenommen.59 60

4. Die Rumänen. — In 1915 verlangten die W ortführer 
der ungarländischen Rumänen eine „Provinzial-Autonomie nach 
Beispiel von Kroatien-Slawonien“,61 die ihnen von der deutschen 
Regierung versprochen wurde.62 Im Geheimvertrag von 17 
August 1916 verlangte und erhielt Bratianu das ganze Ostun
garn bis 6 Kilometern östlich von Debrecen.63 Dies war ein gros
ser, aber ziemlich derselbe Unterschied zwischen Autonomie 
und Annexion, wie es bei des Tschechen und Slowaken vor
kam. Die russisch-gefärbte rumänische Kriegserklärung von 
August 1916 hat eine neue Verhandlung zwischen der ungari
schen Regierung und der rumänischen Nationalpartei gestört, 
sowie die erste Verhandlung durch die Intervention des Kron
prinzen Franz Ferdinand gestört wurde, aber in diesem Falle 
haben die ungarländischen Rumänen viel energischer gegen die

59 Ibid. S. 148.
60 Vgl. dazu die verschiedenen Publikationen und Petitionen der ver

schiedenen Nationalitäten und Regierungen.
61 A. Marghiloman op. cit. Bd. I. S. 480.
82 Ibid. S. 482.
63 Veröffentlicht in A. von Wegerer: Das zaristische Rußland im Welt

kriege. Berlin 1927. SS. 251—52., sowie bei F. Stieve op. cit. SS. 206—11.
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russische Intervention protestiert,64 als sie es gegen die Inter
vention des Erzherzogs taten. W ortführer der Annexion im 
Auslande war der Bukarester D. Draghicescu, der die ungari
sche Statistik vor den W estmächten damit „demaskieren“ wollte, 
daß er in Ungarn die folgenden Nationalitäten aufwies: 7 Mil
lionen Magyaren auf den „ungarischen Pusztas“ gegen 13 Mil
lionen nicht-Magyaren (es waren tatsächlich 10 Millionen Ma
gyaren gegen 8 Millionen nicht-Magyaren), 5 Millionen Rumä
nen in Siebenbürgen (es waren 2,948.986), 6 Millionen Serben 
in Südungarn (es waren bloß 461.516), 2 millionen Slowaken 
in Oberungarn (es waren 1,946.357).

Noch am 23 Oktober 1918 erklärte der W ortführer der 
rumänischen Nationalpartei, Theodor Mihali, im ungarischen 
Parlam ent: „we desire to be the members of an independent, 
a stronger and a happier Hungarian nation“65 und in November 
1918 wurden zum dritten Male die Verhandlungen zwischen 
der ungarischen Regierung und den Rumänen gestört — durch 
eine von General Berthelot geführte rumänische Intervention. 
Diese Intervention hat auf der Pariser Friedenskonferenz der 
rumänische M inisterpräsident Bratianu in Schutz genommen; 
er erklärte,66 daß das von seiner Regierung verlangte Gebiet 
55% Rumänen und 23% Magyaren, nach seiner Rechnung 2.5 
Millionen Rumänen und 1 Millionen Magyaren hatte. Bald hat 
er aber hingefügt, daß dort 2.9 Millionen Rumänen und 687.000 
Magyaren wohnen,67 woraus der britische M inisterpräsident 
Lloyd-George vernahm, daß er nicht sicher seiner Angabe sei. 
Darum hat er die heikle Frage gestellt, ob die Vereinigung Sie
benbürgens mit Rumänien von einer regelmäßigen siebenbür- 
gischen Nationalversammlung beschlossen wurde? Worauf er 
die Antwort erhielt, daß es von einer Hälfte der Bevölkerung 
ausgerufen wurde. Darauf verlangte Lloyd-George, daß der 
Beschluß von einer regelmäßigen siebenbürgischen National
versammlung geprüft werden solle, aber Bratianu erwiederte 
kurz und klar, daß die Sache schon durch das Schwert erle
digt sei.

Tatsächlich hatten die ungarländischen Rumänen in ihrem 
Beschluß von 1 Dezember 1918 der nicht-rumänischen Bevöl
kerung Siebenbürgens eine Kulturautonomie versprochen, sie 
haben aber damals noch damit nicht gerechnet, daß sie ihre 
eigene, jetzt erworbene Autonomie aufopfern müssen werden.

Nach diesen Vorgängen sind die Mächte zum Schutz der 
von Ungarn loszureißenden nationalen Minderheiten über
gangen.

64 Erklärung von Th. Mihali im ungarischen Parlament, 26 Juni 1917.
65 Hungarian Peace Negotiations. Bd. I. Budapest 1920. SS. 91—93.
68 The New Europe. Bd. VII. London 1918.
67 Die Einzelheiten bei D .H. Miller op. cit. Bd. II.
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Die Unentbehrlichkeit dieses Schutzes wurde dadurch her- 
"vorgehoben, daß die Forderungen der in der Aufteilung Un
garns interessierten Regierungen sich von Zeit zu Zeit verän
derten. Die Tschechen verlangten in Dezember 1918 ein Gebiet 
mit 571.522 Magyaren und 968.476 Slowaken, in Januar 1919 
mit 710.517 Magyaren und 747.841 Slowaken; sie erhielten im 
Friedensvertrag von 4 Juni 1920 mit 1,222.039 Magyaren und 
1,746.317 Slowaken. Als am 5 Februar 1919 Lloyd-George auf 
der Pariser Friedenskonferenz an Benesch die Frage stellte, 
wie viele Magyaren eigentlich auf dem von ihm verlangten Ge
biete wohnen, hat er ihre Zahl nur in 350.000 angegeben.68 Dar
um hatte man den Eindruck, daß die Tschechen mehr erhielten, 
als sie verlangt haben; wenn man ein Gebiet mit 350.000 oder 
571.522 Magyaren rechnet, so bekommt man einige Komitate an 
der tschechischen Grenze. Noch schärfer klang es aus dem Mi
noritätsvertrage heraus, die die Mächte mit Rumänien schlos
sen, weil dort nur von den Szeklern und den Sachsen die Rede 
ist. In jener Zeit hatte man nämlich nur den südlichen Teil 
Siebenbürgens, wo die Szekler und die Sachsen wohnten, Ru
mänien zugesprochen.

Zwar erklärte Trumbitsch auf der Pariser Friedenskon
ferenz, daß Jugoslawien auf Grund des Selbstbestimmungs
recht begründet wurde, aber er mußte hinfügen, daß die Union 
in November 1914 von der in Nisch tagenden serbischen Skup- 
schtina und nicht von der Bevölkerung des loszureißenden Ge
bietes ausgerufen wurde,69 und daß das Parlam ent eines frem
den Landes kein Recht mit dem Gebiete eines anderen souve
ränen Staates zu verfügen hat. Das somit annektierte Gebiet 
war viel größer, als das serbische Königreich.

Der rumänische M inisterpräsident Bratianu hat auf die 
Frage des britischen M inisterpräsidenten Lloyd-George die 
richtige Antwort gegeben, als er erklärte: ,,Rumania had fought 
in order to impose her national will on the Hungarian minority 
in Transylvania — the question of principle had been decided 
by the war“,~° — weil er damit die Tatsache festgestellt hat.

Aber Benesch hat vielleicht noch richtiger erkannt, daß 
weder die Ausrufung einer Vereinigung von anderen als von 
den eigenen Staatsbürgern, noch die mit Vertausch der Entente- 
mit nationalen Truppen ausgeführte Annexion eine rechtliche 
Basis der Besitzgreifung biete. Darum hat er die Pariser Frie
denskonferenz am 20 Mai 1919 damit beruhigt, daß der tsche
chische Staat nach schweizerischem Muster gegründet wird: 
„It is the intention of the Czecho-Slovak Government to create

68 Ibid. Bd. XIV. S. 2 2 1 .
69 Ibid. Bd. XVII. SS. 442—44.
70 Ibid. Bd. XIV. S. 176.
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an organisation of the State by accepting as a basis of national 
rights the principles applied in the Constitution of the Swiss 
Republic, that is, to make of the Czecho-Slovak Republic a sort 
of Switzerland taking into consideration, of course, the special 
conditions in Bohemia“.71

Der im Dienste der serbischen Interessen stehende Kroate 
Supilo versicherte den englischen Staatssekretär der äußeren 
Angelegenheiten, Sir Edward Grey, daß die Bevölkerung über
all befragt wird ob sie eine Vereinigung mit Serbien wolle oder 
nicht. Grey antwortete: „si (la proposition) est ecceptée à Bel
grade, VAngleterre et la France, par leurs principes politiques, 
doivent la trouver bonne“'2

Man sieht aus den Dokumenten, daß die tschechische, ser
bische und rumänische Regierungen eine große Angst von einer 
eventuellen Volksabstimmung hatten. Sie wollten sie unbedingt 
vermeiden. Darauf zeigt die Antwort des rumänischen Minister
präsidenten Bratianu auf die vom britischen M inisterpräsiden
ten Lloyd-George an ihn gestellte Frage bezüglich des Banats. 
Aber noch klarer war das Selbstbekenntniss von Edward Be- 
nesch, der in seinen Memoiren erzählt, einen wie schweren 
Kampf er gegen die Forderung der ungarischen Regierung be
züglich der Volksabstimmung führen mußte.73

Die ungarische Regierung hat während der Kärolyi-Periode 
(lNovember 1918—21 März 1919) für eine Föderation der Völ
ker des Ungarischen Staates gearbeitet. Das war das Programm 
ihres Nationalitätsministers Oskar Jäszi, der den Gedanken der 
Vereinigten Staaten von Ungarn auf warf, darüber mit den ver
schiedenen Nationalitäten verhandelte und einige Volksgesetze 
veröffentlichen ließ. Dasselbe hat die ungarische Regierung in 
Januar 1919 im Wege der amerikanischen Delegierten Coolidge 
und Davis verlangt:74 schweizerische Muster, Volksabstimmung, 
Annahme der Vierzehn Punkte des Präsidenten Wilson.

Um die Gefahr einer Volksabstimmung zu vermeiden, hat 
man den bezüglichen Beschluß der Pariser Friedenskonferenz 
eigenhändig verändert (im Falle der Muhrinsel — siehe oben), 
oder flüchtete man zum historischen Rechte zurück. Dieselbe 
Gebiete Ungarns, welche die tschechische, serbische und rumä
nische Regierungen bis dahin auf Grund der von slowakischen, 
serbischen und rumänischen Parteiführer veranstalteten Ver
sammlungen verlangten, verlangten jetzt die Tschechen auf

71 Ibid. Bd. XIII. S. 69.
72 Le Monde Slave. Bd. III. Paris 1928. SS. 166—67.
73 Forderung der ungarischen Regierung: 28 Dezember 1918. Negoti

ations of the Hungarian Peace. Bd. I. Budapest 1920. SS. 384—85., — 16> 
Januar 1919. Bericht von Coolidge und Davis bei D. H. Miller op. cit. 
Bd. JV. SS. 6—8 .

74 Bericht von Coolidge und Davis ibid.



627

Grund, daß Oberungarn zu Böhmen gehörte, was die Geschichts
wissenschaft bis jetzt nicht erwies; der serbische W esnitsch 
hat das Banat eine Isle de France und ein Toskana für Serbien 
genannt, obwohl die Serben erst seit dem XV. Jahrhundert als 
arme Flüchtlinge von der ungarischen Regierung nach Ungarn 
eingelassen und dort mit den nötigen versehen wurden; die 
Rumänen Siebenbürgens stellten sich als unmittelbare Nach
folger der Römer der Provinz Dacia vor, obwohl die Römer 
jene Provinz in 274 n. Chr. verließen und die ersten Rumänen 
in Siebenbürgen in einem Dokument von 1210 Vorkommen.

Als Marschall Foch nach dem Sturz des Bolschevismus in 
Ungarn eine direkte Verhandlung mit der ungarischen Regie
rung anbahnen wollte, fürchtete Benesch, daß diese Verhand
lung eventuell zu einer für die Annexionen schädigen Verstän
digung führen können.75 Ungarn mußte rot oder weiß, auf Grund 
irgendwelchen Titels, wegen Aufteilung preisgegeben werden. 
Die revolutionäre Regierung des Grafen Michael Károlyi, die 
Kommunisten und die in August 1919 zur Macht gelangten Na

tionalisten haben sich einstimmig dahin geäußert, daß alle Übel 
diesem schonungslosen Verfahren zuzuschreiben seien.

Am 8 Mai 1919 haben die Außenministern der Großmächte 
am Quai d'Orsay die neuen Grenzen Ungarns angenommen 
(der Beschluß trägt das Datum von 12 Mai 191976), und damit 
wurde Zweidrittel des ungarischen M utterlandes unter die 
tschechischen, serbischen und rumänischen Regierungen ver
teilt. Der amerikanische Staatssekretär Robert Lansing be
merkte mit Recht, daß man aus Oesterreich-Ungarn tabula rasa 
machte.77 Die neuen Grenzen waren dieselben, die Rußland 
und seine kleine Verbündeten in 1915 für sie verlangten und 
die jetzt der alte Freund der russischen Botschaft von Paris, 
André Tardieu, durchsetzte. Er vereinte stolz seinen Namen 
mit diesem großen Erfolge78 und hat seinen Erfolg auf die 
Rechnung seines Landes überschrieben. So wurde Frankreich 
der Beschützer des russischen Friedens nachdem Rußland ge
fallen war und bis man das neue, nationalistische Rußland 
errichten konnte.

Nachdem die glücklichen Sieger über dem friedlichen Zu
sammenleben der mitteleuropäischen Völker Frankreich in 
den Vordergrund stellten, ließen sie alle ihre weiteren Verfü
gungen auf die Rechnung Frankreichs schreiben. So haben sie 
Zweidrittel Ungarns nach dem Muster von Elsaß-Lothringen

75 D. H. Miller op. cit. Bd. XVI. SS. 494—95,
76 Ibid. SS. 273—77. '
77 Ibid. SS. 223—24.
78 A. Tardieu: La paix. Paris 1921., passim.
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„reunirt“, obwohl Elsaß-Lothringen im Vergleich zum Deutschen 
Reiche nur ein achtunddreißigster Teil des Ganzen war; und 
obwohl Elsaß-Lothringen bis 1871 zu Frankreich, die von Un
garn losgerissenen Gebiete aber nie zu den annektierenden Staa
ten gehörten. So waren sie nach französischem Beispiel bestrebt, 
daß die Magyaren die annektierten Gebiete verlassen. W ährend 
aber Frankreich nur jene Deutschen repatrierte, die sich seit 
1871 in Elsaß-Lothringen niederließen, wollte man die magya
rische Urbevölkerung des Zweidrittels Ungarns in das ein Drit
tel des M utterlandes hineinpressen, wodurch aus der Repatrie- 
rung eine Expatrierung geworden ist, und wodurch der Frie
den sowohl Ungarns als von Europa in höchstem Maße gefähr
det wurde. Es begann eine Flucht und eine Verfolgung, deren 
natürliche Folgen der Umsturz und der Bolschewismus wurden, 
die dann eine Gelegenheit der gewaffneten Interwention bot 
um die erschrockenen W estmächte zu retten. Dieselbe Folge 
hätte eine eventuelle Besetzung Ungarns durch die russischen 
Truppen in 1915, und damit erhielt Ungarn in 1919 die von 
den Erben der russischen Macht den W estmächten auf gezwun
genen Friedensbedingungen.

Man erkannte in kurzer Zeit, daß diese Basis, in Erman
gelung einer alle Hindernisse überwältigenden militärischen 
Macht des Russischen Reiches, keine feste Basis eines euro
päischen Friedens werden konnte. Darum hat man sich gleich
zeitig mit dem Schutze der nationalen Minderheiten beschäftigt. 
Man wollte die neuen Gebiete nicht ohne Versicherung der 
Rechte der unter fremde Herrschaft gestellte Völker den tsche
chischen, serbischen und rumänischen Regierungen übergeben. 
Damit können wir aber ganz klar feststellen, daß die Minder
heitsfrage zusammen mit der Aufteilung Oesterreich-Ungarns 
geboren ist, und daß die Minderheitsverträge einen integrieren
den Teil des Friedensvertrages bilden. W as die Mächte auf der 
Pariser Friedenskonferenz mit Anerkennung der Gemeinver
träge und mit Ausführung der darauf basierten Annexionen 
verdarben, wollten sie — nach einer W arnung des britischen 
M inisterpräsidenten Lloyd-George79 — mit der Sicherung der 
Menschenrechte der unterjochten Völker wieder gut zu machen. 
Sie haben aber weder die moralische Kraft, noch die militäri
sche Macht gehabt die Unterjochung der Millionen und Millio
nen zu verhindern. Damit hat man die Völker Europas in zwei 
Lager abgesondert und die Befriedigung der W elt verhindert, 
weil man gefürchtet hat, daß die auf die Friedenskonferenz 
eingeladenen Völker sich nicht unterjochen lassen werden. So 
wurden die geheimen Verträge und die geheimen Beschlüsse

79 Angeführt bei Professor Harold Temperley op. cit. Bd. V. London
1921. S. 548.

»
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eine Last, die die Urheben des Friedens Vertrages leicht vermei
den konnten und deren Aufrechterhaltung sie schwer belasteten.

H. Kompetenz der Pariser Friedenskonferenz. — Die Frage 
der Kompetenz der Pariser Friedenskonferenz wurde durch 
ihre eigenen Statuten aufgeworfen.

Am 27 November 1918 verfaßte die französische Regierung, 
ein Memorandum, welches dem nach Europa reisenden P rä 
sidenten Wilson übergeben wurde und in welchem das Ziel der 
zukünftigen Friedenskonferenz in Ausführung der Geheimver
träge aufgestellt wurde.80 Das konnte man nur in dem Falle er
reichen, wenn den Angelsachsen keine Gelegenheit gegeben wird 
die Geheimverträge abzuwerfen. Das bezog sich nicht mehr au f 
Elsaß-Lothringen, weil diese Provinz mit Rücksicht auf die un
geheuren Verluste des französischen Volkes Frankreich über
tragen wurde. Diese Unterschied zwischen den zwei Stand
punkten der Selbstbestimmung und der Annexion ist nur dann 
zu verstehen, wenn wir die Friedensverträge von Saint Ger
main und Trianon vor uns legen und daraus die Tendenz her
vorheben, die deutschen und ungarischen Reste der Oester
reich-Ungarischen Monarchie unter tschechische Führung zu 
setzen. Damit gelangen wir zur Frage, warum Benesch sowohl 
Oesterreich als Ungarn aus den Pariser Besprechungen aus
schließen wollte. Nach den Dokumenten fürchtete man eine In
trige von Seite der Oesterreicher und Ungarn,81 aber damit haben 
die Urheber des Friedens Vertrages auf der einen Seite die Sach
kenntnisse ihrer Protekoren auf der Friedenskonferenz herab
geschätzt, auf der anderen die blinde Durchführung der Ge
heimverträge und damit die einseitige Beschließung der Anne
xionen gesichert, die Verantwortlichkeit aber für alle Folgen 
dieser Entschließung auf die Großmächte übertragen, indem 
ihre Forderungen von den Großmächten bewilligt wurden. 
Darum hat man die andere Partei aus der Konferenz ausge
schaltet, was man wieder nur damit erreichen konnte, daß die 
Pariser Konferenz als eine Vorkonferenz erklärt und ihr W erk 
als ein Präliminär-Vertrag betrachtet wude. Amerika hat schon 
am 18 Dezember 1918 verlangt, daß diese Vorkonferenz von 
einer regelmäßigen Friedenskonferenz gefolgt werde,82 aber bis 
jetzt bemerkte man in dieser Beziehung keine Zeichen der Be
reitwilligkeit. Auf der Pariser Vorkonferenz wurden alle große

80 Mitgeteilt bei Baker op. cit.
81 Im amerikanischen Navy Memorandum hat man die Beendigung des 

Krieges mit zwei aufeinander folgenden Friedenskonferenzen vorgestellt. Die 
Präliminarkonferenz der Ententemächte hatte für ihr Programm und Ziel 
die Friedensbedingungen unter sich, mit Ausschluß des Feindes, zu be
sprechen. Die zweite Friedenskonferenz hätte man aus allen Staaten zu
sammenzustellen.

82 D. H. Miller op. cit. Bd. II. SS. 312—14.
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Fragen erledigt und es blieb nur eine Diskussion übrig, ob diese 
Beschlüsse als definitiv oder provisorisch anbetrachtet werden 
sollen.

Die amerikanische Regierung forderte die Teilnahme aller 
Regierungen an der Friedenskonferenz,83 auch der ungarischen 
Regierung,84 und sie hat als Basis der Verhandlungen von vorn
herein Wilsons Vierzehn Punkte bezeichnet.85 Dagegen sind 
nur die Puissance Alliées et Associées eingeladen worden und 
die Statuten der Friedenskonferenz wurden in diesem Sinne 
verfaßt.86 Das Memorandum der französischen Regierung sagte: 
„les traités ne peuvent prendre comme point de départ les 
quatorze points de Président Wilson. Une seule base parait 
exister actuellement: c'est la déclaration solidaire des Alliés 
sur leur buts de guerre formulée le 10 janvier 1917“.87 Damit 
war aber auch die Möglichkeit eines Kompromissfriedens aus
geschaltet. Man hat die Geheimverträge durchgeführt und 
reflektierte nicht auf die Einwilligung der den Krieg verlie
renden Partei. W as darum ein politischer Fehler war, weil man 
alle Lasten und Verantwortlichkeit auf sich nahm und der 
anderen Partei das Recht zusicherte mit keinem Beschlüsse 
einer einseitigen Friedenskonferenz befriedigt und zufrieden 
zu werden.

Amerika war unter dem Vorwände ausgeschaltet, daß die 
amerikanische Regierung die Erklärung von 10 Januar 1919 
nicht Unterzeichnete. Damit hat man darauf vezichtet, daß die 
Verantwortlichkeit für den Friedensvertrag von Amerika ge
teilt werde und zwang die Republik den Kampf für einen Kom
promißfrieden fortzusetzen. Amerika hat den Friedensvertrag 
nicht angenommen und schloß mit den einzelnen Staaten der 
Mittelmächte besondere Verträge in 1921. Damit hat sich die 
amerikanische Regierung von den Puissances Alliées et Asso
ciées förmlich abgesondert und die Urheber der Friedensver
träge auf sich gelassen.

In der Frage Oesterreich-Ungarns hat das französische 
Memorandum von 27 November 1918 die endgültige Auflösung 
der Monarchie verkündet, was die Frage nach sich zog, in wel
chem Maße die Propaganda die scheinbare Auflösung bis der
zeit in der Tat herbeiführte. Die französische Regierung er
klärte  in seinem Memorandum, daß nachdem Oesterreich-Un
garn sich aufgelöst hat, man weder Oesterreich noch Ungarn 
nur die tschechischen, serbischen und rumänischen Regierungen

83 Ibid. SS. 40., 52.
84 Ibid. S. 56.
85 Ibid. S. 54.
86 Ibid. Bd. III. S. 355. Journal oi the American International Law. 

1919. Supplement. Bd. XIII. S. 109.
87 D. H. Miller op. cit. Bd. II. S. 14.
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zur Konferenz einladen solle.88 Diese Absonderung ist nur dann 
zu  verstehen, wenn man die Friedensverträge von Saint-Germain 
und Trianon vor sich legt und daraus die Tendenz feststellt, 
die deutsche und ungarische Reste der Monarchie (Deutsch- 
Oesterreich und „M agyarien“) unter tschechischer Führung zu 
setzen. Damit gelangen wir zur Feststellung, daß es Benesch 
gelang sowohl Oesterreich als Ungarn aus der Friedenskonfe
renz auszuschließen und die Geheimverträge durchzuführen.

Auf der anderen Seite verlangte das amerikanische Memo
randum von 25 November 1918 für Oesterreich-Ungarn „auto
nom y within the boundaries of the Empire“,89 aber die Hände 
der amerikanischen Regierung waren schon, seitdem Staats
sekretär Robert Lansing die tschechischen und jugoslawischen 
Aspirationen anerkannte, gebunden.

Die nächste Phase des Kampfes der zwei Standpunkte 
spielte sich in der Debatte über den Völkerbundplan ab, durch 
welchen Präsident Wilson die österreich-ungarische Frage lö
sen wollte.90 Der englische Delegierte Lord Robert Cecil ver
langte in demselben Sinne „a revision relating to boundaries, 
at intervals from time to time“,91 und damit wurde in der Frage 
des Völkerbundes eine gemeinsame anglo-amerikanische Front 
aufgestellt. Die englische Aufassung (la révision périodique des 
traités) wurde als Artikel XIX in den Völkerbundspakt auf
genommen, aber die Anwendung wurde durch die Konstitution 
des Völkerbundes lahmgelegt. Demzufolge blieb die Lage auch 
weiterhin unveränderlich.

I. Der Friedensvertrag. Der Millerand-Brief. Die Delimi
tation. — Man hegte keinen Zweifel darüber, daß Ungarn 
einen solchen Vertrag nicht unterzeichnen werde. Darum wollte 
man die Unterzeichnung dadurch erwirken, daß man die Re
vision der Bestimmungen des Friedensvertrages nicht nur im 
Artikel XIX, welcher ja in allen Pariser Verträgen zu lesen 
war, aber in einer noch klareren Form in Aussicht stellte. Das 
geschah in einem Briefe des französischen Präsidenten Mille
rand am 6 Mai 1920, mit welchem er dem Präsidenten der 
ungarischen Friedendelegation, Grafen Albert Apponyi, die 
Friedensbedingungen übergab.92 Das Versprechen, daß die De-

88 D. H. Miller op. cit. Bd. II. SS. 312—14.
89 Ibid. SS. 66—6 8 .
80 Der bezügliche Artikel figurirte schon in den ersten drei Völker

bundsprojekten von 1918, 10 Januar und 20  Juli 1919.
91 Lord Robert Cecils Projekt vom 18 und 20  Januar 1919. Präsident 

Wilsons Plan einer Regelung der Frage Oesterreich-Ungarns, mitgeteilt in 
seinem Völkerbundsplan in Robert Lansing op, cit. SS. 262—63. Nach die
sem Plane werden die Länder Oesterreich-Ungarns unter dem Schutze 
des Völkerbundes gestellt „and this control shall exclude all rights or pri
vileges oi annexation on the part of any Power.“

92 Veröffentlicht in den Négociations de la p& x hongroise. Bd. IL
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limitations-Kommissionen Veränderungen der im Friedensver
trage gezogenen Grenzen vorschlagen werden und diese vom 
Völkerbundrate vollziehen wären, hat Apponyi dazu bewogen 
seiner Regierung die Unterzeichnung zu empfehlen. Demzu
folge erfolgte die Unterzeichnung des Trianoner Vertrages am 
4 Juni 1920 auf Grund des Versprechens des Präsidenten der 
französischen Republik die im Völkerbundsplan fallen gelas
sene Revision durch den Völkerbundsrat, also anstatt einer 
Kodifikation, in der Uebung, wieder zu erneuern.

Damit wendete sich die Aufmerksamkeit aller Parteien 
nach der Delimitation, wie es der rapporteur des Trianoner 
Friedens Vertrages im französischen Parlament, Charles Da- 
niélou, bemerkte, „il faut aller vite. Tronçons au hasard; dé
coupons à la phantasie de chacun. Des commissions de délimi
tation mettront les choses au point“. Der andere rapporteur 
M. Guernier, sprach in demselben Sinne am 7. Juni 1921.95

Darum war es eine große Enttäuschung, als man ver
nahm, daß die Delimitationskommissionen in 1921 vom Präsi
denten der Botschafterrat, Raymond Poincaré, entgegenge
setzte Instruktionen erhielten und damit der Gedanke des 
Kompromissfriedens einen neuen Schiffbruch erlitt.* 93 94

Es ist kaum denkbar, daß die ungarische Regierung auch 
in jenem Falle den Friedensvertrag unterzeichnet hätte, wenn 
sie gewußt hätte, daß die im Völkerbundspakt und im Mille
rand-Briefe gegebenen Versprechungen nur darum gegeben wa
ren um die Unterzeichnung zu erzwingen.

K. Der Ersatzfrieden vom 10 August 1920. — Mit Rück
sicht auf die Annexionen großer nationalen Minderheiten ha
ben die Mächte den Minderheitschutz durch besondere inter
nationale Verträge ins Leben gerufen. So hat die tschechische 
(nunmehr tschechoslowakische) und die serbische (nunmehr 
jugoslawische) Regierung am 10 September 1919, die rumäni
sche am 9 Dezember 1919 einen M inderheitsvertrag unterzeich
nen müssen. Am Schluß hat man am 10 August 1920 alle Ver
träge zusammengeschmolzen ( traité relatif à certaines fron
tières des États possédant des territoires dégagés de la Mon
archie Austro-hongroise dissolue). Dieser Vertrag war ein mit 
den drei Regierungen geschlossener Kollektivvertrag, in wel
chem erklärt wird, daß die Puissances Alliées et Associées 
„étant désireux d'assurer la souveraineté de la T chécoslo 
vaquie, de la Roumanie, de l'État serbe-croate-slovene et de

Budapest 1920., sowie im Journal Officiel de la Société des Nations. Bd. 
II. Genf 1922. S. 1426.

93 Charles Daniélou: Le traité de Trianon, Paris 1921, sowie in den 
Schriften des französischen Parlaments.

94 Veröffentlicht ibid. S. 282.
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l'État tchécoslovaque sur les territoires qui leur sont respec
tivement reconnus, . . . sous réserve des stipulations particu
lières des Traités, Accords complémentaires et Décisions, in
tervenus pour le réglement des affaires actuelles, les Hautes 
Parties Contractantes reconnaissent la souveraineté de l'État 
tchécoslovaque, roumain, serbe-croate-slovene sur les territoires 
délimités par les frontières prévues ci-après . . .“95

Damit haben die Ententemächte die M inderheitsverträge 
mit der Anerkennung der Souverainität der neuen Staaten 
über den von Ungarn losgerissenen Landesteilen organisch 
verbunden.

L. Garantien des Friedensvertrages. Die Blockade Ungarns. 
Kleine Entente. — Ein Friedensvertrag hat keine Garantien, 
wenn er nicht durch Befriedigung der bezüglichen Völker unter
stützt ist. Darum hat man die Garantie der Aufteilung des 
Ungarischen Staates nicht in dem scheinbar Kompromissfrie
den von 10 August 1920, sondern in der bewaffneten Macht 
gesucht, durch welche die neuen Grenzen eigentlich gemacht 
und aufrechzuerhalten waren. Das führte zu einem Notbünd
nis der annexionistischen Regierungen, das man unter dem Na
men „Kleine Entente“ kennt. Das einzige Programm dieser 
Koalition war: die Aufrecherhaltung des Trianoner Friedens
vertrages, d. h. der Aufteilung Ungarns. Dadurch ist die in 
1915 ausgearbeitete Aufteilung der Kardinalpunkt des neuen 
Statusquos geworden.

Die Kleine Entente hat ihren Platz in der Geschichtsfor
schung der Nachkriegszeit erworben. Man wendete sich mit 
einem unverkennbaren Interesse nach der regionalen Entente 
von Mitteleuropa, in welcher nicht wenige dieselbes Ziel und 
dieselbe Kräfte zu erkennen pflegen, welche die Große Entente 
zeigt. Eben darum muß man eine Geschichte der Historiogra
phie der Kleinen Entente voraussetzen, um zu erklären, wie 
von den verschiedenen Gesichtspunkten die Kleine Entente 
selbst in einer anderen Beleuchtung vorgestellet wird. Ihre 
erste Geschichte wurde von ihrem Schöpfer, dem tschechi
schen Außenminister Benesch geschrieben;96 die W erke von 
Mousse!97 und M achray98 stehen auf demselben Standpunkte, 
wie Benesch. Das Buch von Crane99 ist der erste Versuch un
parteiisch zu bleiben, aber der Verfasser bestrebt dies mit Ver- 
lassung der Vorgeschichte und Begründung der Kleinen Entente

95 Veröffentlicht bei Martens: Recueil de traités. Reihe III. Bd. XI. 
Leipzig 1923. SS. 815—21.

96 Little Entente. Encyclopaedia Britannica. XIV. Ausgabe. Bd. XIV. 
London 1929. SS. 219—20.

97 La Petite Entente. Paris 1923.
98 The Little Entente. London 1929.
99 TheLittle Entente. New York 1930.
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zu erreichen. Dadurch werden der eigentliche Charakter und 
das wahre Ziel der Koalition beiseite geschoben. Zwar besteht 
es kein Zweifel darüber, daß die Kleine Entente gegen Ungarn 
gegründet wurde, aber eine entschiedene Verschiedenheit liegt 
in der Auffassung, daß die Begründer der Kleinen Entente von 
der Gefahr einer ungarischen Revisionsbewegung sprechen, und 
daneben vergessen, daß die größte Revision die Aufteilung der 
Oesterreich-Ungarischen Monarchie gewesen ist.

Diese Revision ist von der Aufteilung des ungarischen 
M utterlandes begleitet worden, die man mit einer bewaffneten 
Intervention erreichte; damit ist die Zusammenhaltung der die 
Aufteilung ausführenden Regierungen eine Notwendigkeit ge
worden. Sie alle gemeinsam haben ihre Forderungen seit 1914 
bei verschiedenen Gelegenheiten gestellt und alle gemeinsam 
in Mai 1919 die Uebergabe der am 8-ten von den Großmächten 
angenommenen Forderungen an die ungarische Regierung ver
langt.100 Benesch selbst erzählt in seinem Rechenschaftberichte 
über die ersten fünf Jahre  der Außenpolitik der Tschechoslo
wakei (in 1924), daß die Grundlagen der Kleinen Entente schon 
in Dezember 1919,101 nach einer rumänischen Quelle in den 
Londoner Wohnung von R. W. Seton-Watson gelegt wurden.102 
Man war in den Kreisen der tschechischen, serbischen und ru
mänischen Friedensdelegierten überzeugt, daß die ungarische 
Regierung den Friedensvertrag nicht unterzeichnen wird und 
hat die Lage so aufgefaßt, daß die drei Regierungen mit Un
garn in einen regelmäßigen Krieg verwickelt sind bis der Wi
derstand Ungarns gegen seine eigene Aufteilung zusammen
brechen wird.103 Sie wollten Ungarn unter ständiger Blockade 
halten und Verhandlungen fremder Regierungen mit der unga
rischen verhindern.104 Daraus sieht man ganz klar, daß die Ini
tiative nicht bei Ungarn lag und daß der W iderstand Ungarns 
von einem Angriff verursacht wurde; folglich konnte die Kleine 
Entente nicht als ein defensives Bündnis Zustandekommen.

Darauf zeigt das innige Zusammenwirken der tschechischen 
Regierung mit den österreichischen Sozialisten, die kurz nach 
der Unterzeichnung des Trianoner Vertragens (4 Juni 1920) 
die ungarische Grenze absperrten, und damit den von den be
waffneten Grenztruppen der drei Regierungen offen gelassenen 
einzigen Weg mit dem Auslande ungangbar machten. Nur dann 
wurde die Blockade von österreichischer Seite aufgehoben, als

100 D. H. Miller op. cit. Bd. XVIII. S. 284.
101 Five years of Czechoslovak foreign policy. Prague 1924. S. 12 .
102 V. V. Tilea op. cit. (Rumänien auf der Pariser Friedenskonferenz. 

Hermannnstadt 1925).
103 The New Europe, Februar 1920. Bd. XIV. London 1920. SS. 149—

Í54.
104 Artikel von Louis Eisenmann in The Review of Reviews. Bd, LXIX. 

London 1924. S. 350.
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ider nach Belgrad gereiste Benesch den Allianzvertrag mit J u 
goslawien, den ersten Vertrag der Kleinen Entente geschlossen 
hat.

Damit gelang es ihm die Verbündeten des alten Russischen 
Reiches in einer neuen Koalition Zusammenhalten, die ihre 
D ienste dem mit dem alten Rußland verbündeten Frankreich 
anbot und die französische Republik für Vorkämpferin der 
Interessen der Kleinen Entente gewann.

Diese Interessen verlangten aber eine ständige Bewaff
nung und das Scheitern aller Entwaffnungstendenzen aus dem 
‘einfachen Grunde, daß die in den Pariser Friedensverträgen 
bestimmten Grenzen nur mit Waffen aufrechterhalten werden 
konnten. Man hat vergebens ein anderes Programm bei der 
Kleinen Entente gesucht.

M. Erneuerung des französisch-russischen Bündnisses. Die 
Tschechen als Vorkämpfer einer zukünftigen Machtpolitik. — 
Aus dem oben erwähnten folgt, daß die beste Garantie der 
Friedensverträge in der W iederherstellung des französisch
russischen Bündnisses lag. Darum wollten die Tschechen im 
Sinne ihrer Memoranda der sechziger Jahre  das diagonale 
Dreibundsystem mit einem horizontalen französisch-tschechisch
russischen Bündnissystem vertauschen. Und darum bestrebten 
sie im Friedensvertrage auch nach dem Falle des Russischen 
Zarenreiches möglichst das ganze französisch-slawische Frie
densprogramm des Jahres 1915 zu retten. Sie haben auf der 
Pariser Friedenskonferenz eine führende Rolle gespielt. Aber 
wenn man ihre Erfolge mit ihren Verpflichtungen vergleicht, 
dann erst sieht man, daß die Verluste den Gewinn übertreffen 
scheinen. Sie haben nämlich die Verpflichtung übernommen, 
aus den Trümmern der zu zerschlagenden Monarchie eine Fö
deration der Völker der Donauländer aufzubauen. Daraus folgt 
man, daß die Großmächte die Aufteilung von Oesterreich-Un- 

■ garn nicht eher guthießen, bis jemand nicht den W iederaufbau 
von M itteleuropa versprochen und dafür Garantien gegeben 
hat. Dieser Kampf um die Aufteilung und W iederaufbau der 

L Monarchie ist ein interessanter, aber nicht bearbeiteter Teil der 
Verhandlungen. Selbst Präsident Wilson hat — nach Veröffent
lichung der Unabhängigkeitserklärung von Seite des Professors 

L M asaryk — am 29 Oktober 1918 seinem in Paris weilenden 
Staatssekretär Robert Lansing dringend gekabelt, daß die

> amerikanische Regierung „supports a programm aiming at a
> Confederation of South Eastern Europe“.105 Hat er den Tsche-
> eben die Idee oder ihm die Tschechen die Verpflichtung, oder 
1 für eine eventuelle Aufteilung die Garantie angeboten auf den

105 D. H. Miller op. cit. Bd. II. S. 78.
3*
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Trümmern von Oesterreich-Ungarn des Kaisers Karl eine neue 
Föderation von Süd Westeuropa zu machen? In diesem Falle 
haben sie das Spiel damit verdorben, daß sie die befreiten Völ
ker der Donauländer nicht zu einer Föderation aufforderten, 
sondern mit Frankreichs Hilfe den russischen Friedensplan 
von 1915 erneuerten. Sie haben die über Nordungarn nach Ruß
land und über W estungarn nach Serbien führenden Korridore 
viel höher geschätzt, als die Erneuerung der alten Union zwi
schen den Völkern von Böhmen, Oesterreich und Ungarn, wel
che in 1437, 1526 und 1618, in manchen Beziehungen auch im 
XIX. Jahrhundert die drei Länder in einer Interessengemein
schaft vereinigte.

Sie haben ihren Staat — wie Oesterreich in 1849 — an 
die große W and des Russischen Reiches gestützt, und waren 
bestrebt den M arkt ihrer Großindustrie nach Lahmlegung der 
österreichischen Konkurrenz nach den Agrarstaaten Serbien, 
Ungarn und Rumänien, durch Bosnien nach Saloniki und Klein
asien auszudehnen. Die Aussichten waren viel größer als man 
sich mit einer Kooperation im Sinne der alten Traditionen oder 
des amerikanischen Vorschlages begnügen konnte.

Die Enttäuschung kam erst als man dieses hohe Ziel nicht 
mit Hilfe des nachbarlichen Rußlands, sondern mit der des weit 
gelegenen Frankreichs erreichen mußte. Frankreich hat die 
Tschechen gegen Deutschland, die Tschechen die Franzosen 
gegen Ungarn ausgenützt. Es lag in der Natur der Dinge, daß 
die französische Förderung der tschechischen Aspirationen 
nicht mit einer Gegenleistung von Seiten der Tschechen gegen 
Deutschland gleichartig war; obwohl die Franzosen alles daran- 
seizten, um den im Rücken des Deutschen Reiches stehenden 
Tschechen zu helfen, und sie damit zu Gegendiensten zu ver
pflichten.

Wenn man die Forderungen M asaryk—Iswolsky—Denis 
mit dem vom Friedensvertrag gegebenen Ergebnis vergleicht, 
bekommt man den Eindruck, daß das letztere nur als ein Bruch
stück eines großen Planes übrigblieb. Der originelle Plan hat 
die zwei kontinentalen Ententemächte, Frankreich und Rußland 
zusammengefaßt, und die große Stoßkraft des französisch- 
russischen Bündnisses hat die Tschechen dazu bewogen, sich 
als Bindeglied der zwei Mächte gegen den Zweibund von 
Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu erheben. Die gegen 
den Germanismus kämpfenden Slawen strebten als Kompensa
tion für ihre Dienste um die Entlastung der Westmächte, mit 
russischer Hilfe eine Umgestaltung der Donauländer zu errei
chen. In seinem Memorandum von 15 April 1915 hat Profes
sor Masaryk die Zukunft so aufgebaut, daß Rußland für sich 
eine Hegemonie über M itteleuropa bis zum Adriatischen Meer 
erwirbt, Böhmen ein russisches Königtum wird, die rumäni-
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'sehen und serbischen Kronprinzen russische Großfürstinnen 
heiraten werden.

Damit war aber Ungarn zum Tode verurteilt und wenn wir 
die bezüglichen Propagandaschriften vor uns legen, dann kön
nen wir uns die Zukunft Ungarns kaum anders, als einen lang
samen aber sicheren Tod vorstellen. Daraus hatten die W ort
führer der Propaganda kein Hehl gemacht und damit sie selbst 
den W iderstand einer zum Tode verurteilten Nation gegen ihre 
Erdrosselung ins Leben riefen.106 Die russische Grenze wurde 
bis Nyíregyháza vorgeschoben, in 1918 und 1919 drangen die 
Tschechen mit der Besetzung Oberungarns bis zur russischen 
Grenze vor. W estungarn wurde unter den Tschechen und Ser
ben geteilt, damit erhielt der zu begründende tschechische Staat 
die doppelte Garantie von Seite von Rußland und Serbien. 
Nach dem Falle Rußlands blieb das von Rußland beanspruchte 
Gebiet, das sogenannte Karpathorußland (Rusinsko) in der 
Luft. Zwar hatten in Oktober 1918 die amerikanischen Ruthe- 
nen beschlossen sich an Rußland anzuschließen, aber Präsident 
Wilson erklärte, daß ein Anschluß an das kommunistische 
Rußland von den Mächten nicht zugelassen werde. So hat Pro
fessor Masaryk den amerikanischen Ruthenen Zschatkowitsch, 
der den bezüglichen Beschluß der amerikanischen Ruthenen 
nach Washington brachte, für sich gewonnen und in einer Ver
einbarung (in Philadelphia am 26 Oktober 1918) den russischen 
Erbteil für den tschechischen Staat gesichert. Es wurde als 
autonomes Land übernommen.107

Die nordöstlichen Komitate Ungarns wurden am Ende des 
Jahres 1918 von ukrainischen Truppen besetzt und am 5 März 
1919 auf der Pariser Friedenskonferenz von einer ukrainischen 
Friedensdelegation für Rußland verlangt. Am 21 Februar 1919 
hat eine ruthenische Volksversammlung in Huszt den Anschluß 
an Rußland beschlossen. Als Ungvär am 13 Januar 1919 von 
italienischen Truppen besetzt wurde, erklärte der italienische 
Befehlshaber der Besatzungstruppe die Besetzung als provi
sorisch. Als aber am 19 April 1919 Ungvär von dem franzö-

106 Vgl. die Erklärung des französischen Slawisten Louis Leger (Le 
panslavisme et l’intérêt français. Paris 1917. S. 327), sowie jene von Hans 
Kuffner (Unser Sta at und der Weltfrieden. Warnsdorf i. B. 1922. S. 18): 
„.Magyarien inGrenzen zurückzudrängen, die ihm auch so kaum noch zu
kommen, nämlich in das Gebiet der Kumanier und Jazygen zwischen 
Theiß und Donau und in den Raum zwischen Donau, Drau und Platten
see auf dem andern Donauufer." So entstand der Namen „Magyarien" für 
die Benennung Rumpfungarns, welches nach den Annexionen noch übrig 
"blieb. Das Land Magyarien sollte unter „äußerst demokratischer" Staats
form und Regierung das Spielwerk der in der Aufteilung interessierten Re
gierungen werden.

107 Vgl. die Friedensverträge von Saint Germain und Trianon, so- 
~wie eine größere Literatur über die ruthenische Frage.
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sischen General Hénnoque besetzt wurde, erklärte der franzö
sische Befehlshaber der neuen Besatzungstruppen die Be
setzung als definitiv. In dieser verschiedenen Interpretation 
lag der Unterschied zwischen Aufrechterhaltung und Fallen
lassen des W affenstillstandsvertrages. Nach der zweiten Be
setzung war die Vereinigung mit dem tschechischen Staate 
durch die ruthenische Centrala Rada bestätigt und im Vertrage 
von Saint Germain am 10 September 1919 war diese Vereini
gung auch von Seite der Großmächte gutgehießen. Nur das war 
merkwürdig, daß dieses Gebiet von den Mächten in einem mit 
Oesterreich geschlossenen Vertrage von Ungarn an die Tsche
choslowakei übertragen wurde, obwohl es im internationalen 
Rechte ungewöhnlich und allein dasteht, daß man einen Teil 
eines Staates von einem Staate wegnimmt, zu welchem es nie 
angehörte und einem dritten Staate gibt, welcher es nicht vom 
ersten, sondern vom zweiten Staate erhaltet, folglich zwei ver
schiedene Staate verhandeln über Gebiete eines dritten Staates, 
welcher Staat im Vertrage nicht einmal erwähnt ist. Diese Ver
fügung über ein ungarisches Gebiet zwischen Oesterreich und 
der Tschechoslowakei zeigt am klarsten, daß das Selbstbestim
mungsrecht der Bevölkerung umgegangen wurde. Aus juridi
schem Standpunkte hat man die interessante Frage zu lösen, 
daß dieses Gebiet zwischen 10 September 1919, an welchem 
Tage es der tschechoslowakischen Republik gegeben, und 4 
Juni 1920, an welchem Tage es erst von Ungarn losgerissen 
wurde, eigentlich wem angehörte?

Folglich wurden die politischen Gesichtspunkte viel mehr 
beobachtet, als die juridischen, und damit erlauben wir uns 
die Frage politisch und nicht juridisch zu beurteilen, wenn wir 
bemerken, daß dieses Gebiet nur darum und mit allen Mitteln 
den Tschechen übergeben war, damit es bis zur Neuerstehung 
der russischen Macht in den Händen der Slawen bleibe. So' 
hat es Benesch selbst in einem tschechischen geheimen Doku
ment, welches wir in einer Londoner Zeitschrift lesen können, 
in 1925 erklärt.108

Am 28 Februar 1919 hat die bezügliche Kmmission der 
Pariser Friedenskonferenz das ruthenische Gebiet unter der 
Bedingung der tschechischen Republik überlassen „with gua
rantees for the freedom of transit across Ruthenian territory 
between Hungary and Poland“.109 Diese Bedingung war bis 1928 
begraben, bildet aber das Schlüssel zur langen und heftigen 
Diskussion betreffend die Nicht-Ausführung der versprochenen 
Autonomie und die Abschaffung des Planes einer gemeinsa
men Grenze zwischen Ungarn und der polnischen Republik..

108 Prague, 25 Oktober 1924. Zirkular des tschechischen Außenminis
teriums. Foreign Affairs. Bd. VI. London. 1924. S. 180.

109 D. H. Miller op. cit. Bd. XVII. S. 94.
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Die Tschechen stellten sich als Bindeglied zwischen Frank
reich und Rußland vor und sie wollten die Verbindung weder 
durch Ungarn noch durch Polen unterbrechen lassen.

N. Burgenland, der Kern der tschechischen Machtpolitik. 
— In der öffentlichen Meinung Ungarns erregte die Nachricht, 
daß Oesterreich, mit welchem die Ungarn in einem langen 
Kriege brüderlich zusammen kämpften und auf derselben Front 
nebeneinander gemeinsam bluteten, einen Teil Ungarns losge
rissen und annektieren wird. Man hat in jener Zeit weder das 
Memorandum des Professoren Masaryk aus dem Jahre  1915, 
noch das Propagandabuch, welches Benesch in 1916 im In
teresse der Aufteilung Oesterreich-Ungarns in Paris heraus
gab, gekannt, aus welchen es ganz klar geworden ist, daß 
W estungarn nicht von den nichts ahnenden Oesterreichern ver
langt wurde, sondern von den Tschechen für ihren zu begrün
denden Staat um gegen den militärisch stärkeren Staat der 
Serben einen Korridor zu erwerben. Aus dem russischen Stand
punkte war dieser Korridor überaus wichtig, weil es die west
lichen Grenzen der russischen Interessensphäre mit einer stra
tegischen Bahn der vereinigten Verbündeten befestigte; man 
wollte in jener Zeit Oesterreich Deutschland hingeben und Un
garn vom Deutschen Reiche mit einem tschechisch-serbisch
russischen Korridor absondern. Auf der Pariser Konferenz 
verlangte Frankreich allein den Korridor für seine östlichen 
Verbündeten, die es viel gerne im Besitze des schwachen öster
reichischen als in jenen des stärkeren ungarischen Staates ha
ben wollten. Der französische Vorschlag ging nämlich dahin, 
daß man W estungarn an Oesterreich übertragen solle. Damit 
geriet Oesterreich in den Vordergrund und wurde als zukünf
tige Besitzerin des Korridors vorgestellt. Für Frankreich hat 
der Korridor wegen des geplanten strategischen Plans zwischen 
Prag und Belgrad, wo französische Generäle den Sitz hatten, 
einen größeren W ert gehabt. Als aber André Tardieu den Vor
schlag bezüglich des Korridors auf der Pariser Friedenskon
ferenz vorbrachte, protestierte Italien und man hat die ganze 
Sache fallen gelassen. W eder die Tschechen noch die Serben 
haben in den Franzosen einen so mächtigen Verbündeten ge
funden, der für sie alles zu gewinnen in imstande war, was 
Rußland seinen eigenen Verbündeten versprach. Benesch er
zählte später, daß er darauf selbst den Kanzler der Republik 
Oesterreich, den Sozialisten Karl Renner, einen Tschechen, zu 
sich einlud und ihm W estungarn anbot. Damit hat Renner am 
16 Juni 1919 einen Teil des ungarischen Staates von der tsche
chischen Regierung im Namen der österreichischen Staates 
verlangt und angenommen.110

110 Benesch op. cit. S. 14.
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Das war also die Geschichte der Entstehung des „Burgen
landes“, — ein Name, welchen man in der tausendjährigen Ge
schichte dieses Gebietes nicht auffindet — welches einmal an 
Oesterreich angeschlossen nicht nur für Oesterreich, sondern 
durch den österreichischen Anschluß auch für das Deutsche 
Reich eine Vergrößerung des eigenen Staatsgebietes bedeutete. 
So hat Frankreich auf der Friedenskonferenz selbst dahinge
wirkt das Gleichgewicht im Osten zu Gunsten des Deutsch
tums zu verändern und es wurde im siegreichen Paris beschlos
sen den Weg für die Vergrößerung Deutschlands offen zu las
sen. Die Organisierung des Deutschtums in der Tschechoslo
wakei, in Jugoslawien und Rumänien bedeutete von jetzt an 
das natürliche Ziel des Deutschtums über Oesterreich und Bur
genland, eine Isolierung der Tschechen, die sich in der Ge
schichte den Deutschen anpassen mußten, und einen Vormarsch, 
durch welchen die tschechische Hegemonie Mitteleuropas weg
geräumt werden sollte.

Zwar hat man den Namen „Deutsch“ aus dem Namen von 
Deutsch-Oesterreich ausgestrichen, aber den Gedanken des An
schlusses näher gebracht.

O. Der tschechische Imperialismus. — Wenn man die Be
endigung des Krieges beobachtet, bekommt man einen immer 
stärkeren Eindruck, daß die W estmächte sich um den deutschen 
Frieden kümmerten und daß ihre Kräfte in der Grundlegung 
des deutschen Friedens erschöpft wurden. Als man am 7 Mai 
1919 die fertiggemachten Friedensbedingungen der deutschen 
Friedensdelegation überreichte, löste sich die Friedenskonfe
renz auf um nie wieder zusammenzutreten. Nach dem Falle des 
Russischen Reiches hielt es niemand für notwendig sich mit 
den Ostfragen zu beschäftigen.

Man hat den Tschechen die Gelegenheit gegeben mit fran
zösischer Hilfe die Donauländer umzugestalten, Oesterreich 
und Ungarn der tschechoslowakischen Republik untergestellt 
und die Garantie des neuen Staatessystems mit Heranziehung 
der Serben und Rumänen geschaffen. Die Generäle Pellé, Hén- 
nocque, Berthelot und Franchet dEspérey haben für die 
schnelle Beendigung dieses Programms gearbeitet und den Zu
sammenschluß der in der Aufteilung und Annexionen interes
sierten Regierungen vorbereitet.

P. Revision der europäischen Politik. — Revision der eu
ropäischen Politik kann man sich so vorstellen, daß alles das 
nachgeprüft werden soll, was man auf der Friedenskonferenz 
vernachläßigte. Nachdem diese Vernachläßigung festgestellt 
ist, kann man einer neuen Prüfung nicht ausweichen.
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R. Revision der mitteleuropäischen Politik. — Die prak
tische Ausführung der Revision beginnt mit der Feststellung 
des Gebietes, auf welches die Neuordnung der Dinge sich be
ziehen soll. Zweifellos gehören Polen und Italien, Deutschland 
und Rußland nicht zu Mitteleuropa, aber Polen wird auch 
nach Zurückstellung des kleinen Gebietes, welches es im Ko
mitat Árva erhielt, ebenso ein Nachbarstaat bleiben, wie das 
Königreich Italien nach Regelung der Frage von Fiume mit 
den Südslawen und Ungarn eine in den Donaufragen interes
sierte Großmacht bleibt. Der Einfluß Deutschlands und Ruß
lands hat schon eine Kompensation in der germanischen und 
slawischen Kulturgemeinschaft gefunden, deren Grundlagen 
nach dem Kriege viel fester als zuvor gelegt wurden.

Viel schwieriger ist die Frage, wie man Böhmen, Oester
reich und Ungarn auf dem Grundlage des Statusquos von 3 
November 1918 zusammenbringen könnte, weil diese Notwen
digkeit die Erhaltung der Annexionen (Slowakei, Rusinsko, 
Burgenland erschwärt. Die öffentliche Meinung in Ungarn 
erfordert dessen Anerkennung, daß die ungarische Regierung 
sowohl die Vierzehn Punkte des Präsidenten Wilson wie den 
darauf geschlossenen W affenstillsiandsvertrag angenommen 
hat und daß alles Übel sich aus der Verletzung der internatio
nalen Verpflichtungen ergab. Natürlich muß man nach Zurück
stellung der Annexionen den Nationalitäten die freie Entwick
lung inmitten der Grenzen des ungarischen Staates sichern.

Noch schwieriger ist die Frage mit den orthodoxen Staaten 
von Serbien (Jugoslawien) und Rumänien, die man kaum an
ders nach ihren wahren Interessen im Süden und Osten wenden 
könnte, als daß man die Kulturgemenschaft der südslawischen 
und rumänischen Völker nicht rührt, folglich die nationale 
Einheit beider Völker vom staatsrechtlichen auf das kulturelle 
Gebiet drängt. Eine Einwendung gegen diese Behauptung wird 
durch die kleine Zahl der Serben in Jugoslawien und die Ge- 
mischtheit der Rassen in Ostungarn (Siebenbürgen) beseitigt.

S. Revision der ungarischen Politik. — Niemand stellt 
sich in Ungarn vor, daß man das alte Ungarn unverändert wie
derherstellen könnte, aber jedermann täuscht sich, wenn er die 
Entwicklung eines historischen Staates auf dem Papier mit mi
litärischer Macht vorschreiben will. Die ungarische Politik hat 
Kroatien, Slawonien, Dalmatien und Fiume schon in 1918 aus 
ihrem Bereiche ausgeschieden, aber das tausendjährige M utter
land kann man nur mit Rücksicht auf die Entwicklung seiner 
Völker regieren können. Es ist hier nicht von den Magyaren 
die Rede, sondern von allen Magyaren und nicht-Magyaren, die 
seit Jahrhunderte zusammengelebt hatten, bis die bewaffnete
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Intervention des Russischen Reiches und seiner Verbündeten 
die freie und friedliche Entwicklung umwarf.

Eine Neuregelung der Dinge könnte man darin finden, daß 
man die Gleichberechtigung aller Bürger des ungarischen 
Staates, welches man in den ungarischen Gesetzartikeln von 
1848 und 1868 aussprach und der Friedens vertrag von 1920 
beschränkte, mit den bezüglichen Privilegien der alten ungari
schen Verfassung ergänzt. Es wird sich kein Mensch und keine 
Macht auf der W elt finden, welche die Befriedigung einer histo
risch zusammenhängenden gemischten Bevölkerung in der Ab
sonderung, Gegeneinanderstellung und Unterdrückung sucht.

T. Grundlagen der Revision des Trianoner Vertrages: —
Ungarn ist nicht verantwortlich für den Krieg; mehr 

Verantwortlichkeit liegt bei jenen Regierungen, die seit 1911, 
wie es dokumentarisch erwiesen ist, Teile des ungarischen 
Staates durch einen Krieg militärisch besetzen und annektieren 
wollten. Dieselbe Regierungen suchten dieselbe Teile des unga
rischen Staates während des W eltkrieges durch verschiedene 
Geheimverträge für sich zu sichern.

Diese Gebietsforderungen wurden durch die Erklärung 
der Verbündeten Mächte am 10 Januar 1919 anerkannt.

Degegen erklärte sich Präsident Wilson in seinen XIV 
Punkten am 8 Januar 1918 gegen die Geheimverträge, und 
stellte solche Friedensbedingungen auf, welche die geforderten 
Annexionen ausschlossen.

Der W affenstillstandsvertrag mit Oesterreich-Ungarn ist 
am 3 November 1918 auf Grund der amerikanischen Friedens
bedingungen unterzeichnet, und von der ungarischen Regierung 
angenommen worden.

Dagegen verlangten die tschechische, serbische und rumä
nische Regierungen diejenige Gebiete von Ungarn, welche 
ihnen von der russischen Regierung in 1914, 1915 und 1916 
versprochen wurden.

Auf ihre Bitte hat die französische Regierung die russi
sche Erbschaft und damit das Protektorat der Verbündeten 
Rußlands auf sich genommen. 2/3 des ungarischen Staatsgebie
tes wurde nach der Unterzeichnung des W affenstillstandsver
trages von tschechischen, serbischen und rumänischen Truppen 
unter französischer Führung besetzt und in fremde Staaten ein
verleibt.

Die ungarische Regierung protestierte umsonst gegen die 
Verletzung des W affenstillstandsvertrages und verlangte in 
den besetzten Gebieten eine Volksabstimmung.

Demgemäß wurden die Beschlüsse der von den verschie
denen Parteiführern organisierten Volksversammlungen den 
Mächten als Beweise des Selbstbestimmungsrechtes vorgestellt..
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Da aber diese Beschlüsse nicht von der ganzen Bevölkerung 
herrührten, hat man die M inderheitsverträge geschlossen, die 
mit dem Friedensvertrage vereint wurden.

Nur darauf wurden die Annexionen, die die bezügliche 
Regierungen von November 1918 an auf immer größere Ge
biete ausbreiteten, angenommen.

Ungarn war auf der Pariser Friedenskonferenz nicht ver
treten und hat den Friedensvertrag nach schweren Drohungen 
(Blockade, Besetzung, Aufteilung, Aushungerung usw.) nur 
darum unterzeichnet, weil die ungarische Regierung vom P rä 
sidenten der französischen Republik, M illerand im sogenannten 
M illerand-Briefe die Versicherung erhielt, daß eventuelle 
Uebel durch die Grenzkommissionen gutgemacht werden.

Die ungarische Regierung hat nicht gewußt, daß die Grenz
kommissionen vom Botschafterrat entgegengesetzte Instruktio
nen erhielten, welche jede Revision ausschlossen.

Nach dieser Ausführung des russischen Teilungsplanes 
von 1915 mußten die in der Aufteilung interessierten Regie
rungen sich zu einer bewaffneten Koalition (die sogenannte 
Kleine Entente) vereinigen um die annektierten Gebiete behal
ten zu können.

Der Völkerbund hat sich nie die Mühe genommen die 
Sache zu prüfen. Art. XXXVI des Schiedsgerichtsvertrages 
vom 16 Dezember 1920 wurde abgewiesen um einer eventuel
len Prüfung der Verletzungen des internationalen Rechtes vor
zubeugen.

Eine neue Prüfung der Frage auf Grund des Artikels XIX 
des Völkerbundspaktes blieb aus, und danit blieb die Bewaff
nung die einzige Garantie des einseitigen Friedensvertrages, 
welcher von einer einseitigen Friedenskonferenz gemacht wurde..



64
4

Usigarns Â iiife îk n g  ím V ertrag von Trianon, 1920

Gebiet
Ober

fläche in 
Km2

Bevölke
rung

Magyaren Deutsche Slovaken Ruthenen Kroaten Serben Rumänen Andere

Ungarn
[Mutterland] 282,870 18.264,533 9.945,627 903,357 1.946,357 464,270 194,708 461,516 2 948,986 401,408

An Oesterreich 
„ Böhmen 
„ Polen 
„ Serbien 
„ Rumänien

4,022
62,366

583
21,031

102,181

292,041
3.537,813

24,880
1.519,167
5.236,305

26,225
1.066,577

247
459,294

1.662,576

217,308
264,681

404
307,344
556,944

667
1.694.475

8,424
46,360
31,629

48
441,798

1
10,774
10,484

43,633
2,633

1
91,706

1,978

5
387

378,274
56,131

20
20,538

80,232
2.819,405

4,135
46,729
15,803

145,183
96,157

Kroatien 
[an Serbien] 42,541 2.621,954 105,948 134,078 21,613 8,317 1.638,354 644,955 846 67.843

Fiume
[an Italien] 21 49,806 6,493 2,315 192 11 12,926 425 137 27,307

Vom Mutterland
losgerissen 190,204 10.660,012 3222,412 1.348,996 1.781,747 463,116 152,878 435,222 2.920,332 335,309

Vom Ungarischen 
Reiche losgerissen 232,745 13.281,966 3.328,360 1.483.074 1.803,360 471,433 1,791,232 1.080,177 2.921,178 403,152

Bei Ungarn gelassen 92,666 7.604,521 6.722,215 554,361 164,610 1,154 41,390 26,294 27,854 66,103

Vereint mit Stamm
verwandten — 3.414,987 — 217,308 —

.

— 378,274 2.819,405 —

Unter fremder 
Herrschaft — 7.304,458 3.222,412 1.348,996 1.781,747 463,116 152,878 — — 335,309
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Ferenczhez. — MNMK. Közölte Pulszky id. m. I. kötet. 501—504. 1.

No. 1330. — Marseille, 1849. július 14. Nemeskéri Kiss Miklós Pulsz
ky Ferenczhez. — MNMK.

No. 1331. — Bern, 1849. július 16. Osztrák követ jelentés. — BAK.
Bericht aus Bern, 1849. No. 45. B. — Szalay László levelei a magyar

f Tcérdésről.
No. 1332. — London, 1849. július 16. Mitchell Pulszky Ferenczhez. — 

i MNMK.
No. 1333. — London, 1849. július 16. A magyar propagandabizottság 

r"VIII. ülése. — MNMK.
No. 1334—1335. — Pétervár, 1849. július 16. Buol gróf jelentése. — 

[ BAK. Bericht aus Petersburg, 1849. No. 49. A. és B. — Kifogások Pas- 
1 kievics herceg hadműveletei ellen.

No. 1336. — Szeged, 1849. július 16, Ribáry Ferencz küldetése Orsó
ja ’vára. — MNML.

No. 1337. — Jassy, 1849. július 16. Osztrák konzuli jelentés. — BAK. 
I Bericht aus Jassy, 1849. No. 607. — A baltalimani szerződés tárgyában.

No. 1338. — Wien, 1849. július 17. Magenis Palmerston lordhoz. — 
UKözölve: Correspondence stb. 268. 1.

No. 1339. — Ruszcsuk, 1849. július 17. Osztrák konzuli jelentés. —
3 BAK. A török hatóságok magyarbarátsága.

No. 1340. — Bukarest, 1849. július 17. De Ségur francia főkonzul je
li lentése. — Közölve: Hurmuzaki id. m. 172—73. 1.

No. 1340a). — Bukarest, 1849. július 17, Timoni jelentése. No. 18. — 
3BAK.

No. 1341. — London, 1849. július 17. Birkbeck Pulszky Ferenczhez.
-----MNMK.

No. 1342. — New York, 1849. július 17. Ludwigh Sámuel Pulszky Fe- 
írenczhez. — MNMK.

No. 1343. — Belgrád, 1849. július 18. Osztrák konzuli jelentés. —
3 BAK. — Orosz befolyás a szerb kormánynál.

No. 1344. — London, 1849. július 18, Percy Herbert angol kapitány
h felvételét kéri a Magyarországon küzdő osztrák császári hadseregbe. — 
1/Colloredo gróf levele Schwarzenberg herceghez. BAK. Varia d'Angleterre, 
,11849.

No. 1345. — Ojtoz, 1849. július 19. Bem tábornok kiáltványa Moldva 
;) lakosaihoz. — Közölte Ghika id. m. 392—93. 1.

No, 1346. — Pétervár, 1849. július 19. Buol gróf jelentése. — BAK.
4*
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Bericht aus Petersburg, 1849. No. 50. A. — Kifogások Paskievics herceg; 
hadműveletei ellen.

No. 1347. — London, 1849. július 19. (Bikkessy) Palmerston lordhoz*
— Közölve: Correspondence stb. 255. 1.

No. 1347a). — Bukarest, 1849. július 20. Timoni jelentése. No. 19. —  
BAK.

No. 1348. — Páris, 1849. július 20. Teleki László gróf Pulszky Fe- 
renczhez. — MNMK.

No. 1349. — London, 1849. július 20. Ugyanaz. — Ugyanott.
No. 1350. — London, 1849. július 20. Birkbeck Pulszky Ferenczhez..

— Ugyanott.
No. 1351. — 1849. július 21. Kuczynski V. Pulszky Ferenczhez. —  

Ugyanott.
No. 1352. — Bukarest, 1849. július 21. De Ségur francia főkonzul je

lentése. — Közölte Hurmuzaki id. m. 173. 1.
No. 1353. — Ojtoz, 1849. július 22, Bem tábornok kiáltványa Moldva, 

lakosaihoz. — Közölte Kőváry id. m. 194—95. 1.
No. 1354. — Wien, 1849. július 22. Magenis Palmerston lordhoz. —

Közölve: Correspondence stb. 278. 1.
No. 1355. — London, 1849. július 22. Stuart Dudley lord Pulszky Fe

renczhez. — MNMK.
No. 1356—1358. — London, 1849. július 22. Colloredo gróf jelentése 

és levele Schwarzenberg herceghez. — BAK. Bericht aus London és Varia 
d'Angleterre, 1849.

No. 1359. — 1849. július 23. Clark Pulszky Ferenczhez. — MNMK.
No. 1360. — Pétervár, 1849. július 23. Buol gróf jelentése. — BAK. 

Bericht aus Petersburg, 1849. No. 51. A. —- Kifogások Paskievics herceg; 
hadműveletei ellen.

No. 1361. — 1849. július 24. Gall Pulszky Ferenczhez. — MNMK.
No. 1362. — Wien, 1849. július 24. Magenis Palmerston lordhoz. —

Közölve: Correspondence stb. 285. 1.
No. 1363. — Ocna, 1849. július 24. Bem tábornok kiáltványa Moldva 

lakosaihoz. — Közölte Kővári id, m. 195—96. 1.
No. 1364. — Onesti, 1849. július 24. Ugyanaz. — Közölte Ghika id. 

m. 395—96. 1.
No. 1365. — Bukarest, 1849. július 24. De Ségur francia főkonzul je

lentése. — Közölve Hurmuzaki id. m. 175. 1.
No. 1366. — Bukarest, 1849. július 24. Timoní jelentése. — BAK. Be

richt aus Bukarest, 1849. No. 20. — Az orosz-török összeköttetés.
No. 1367. — Wien, 1849. július 24. Utasítás Stürmer gróf részére. —  

BAK. Weisung nach Konstantinopel. — A belgrádi és orsovai pasák ma
gyarbarát magatartása tárgyában.

No. 1368. — 1849. július 25. Gall Pulszky Ferenczhez. — MNMK.
No. 1369. — Belgrád, 1849. július 25. Osztrák konzuli jelentés a tö

rök hatóságok magyarbarát magatartásáról. — BAK.
No. 1370. — Dresden, 1849. július 25. Osztrák követjelentés Schütte- 

Kossuth-életrajzáról. — BAK, Bericht aus Dresden, 1849. No. 101.
No. 1371. — New York, 1849. július 25. Breisach Lipót Richárd Pulsz

ky Ferenczhez. — MNMK.
No. 1372. — Pest, 1849. július 26. Balcescu Ghika Jánoshoz. — Kö

zölte Ghika id. m. 352—62. 1.
No. 1373. — Szeged, 1849. július 26. Batthyány Kázmér gróf Balces- 

cuhoz. — Közölve u. ott 371—72. 1.
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No. 1374. — Wien, 1849. július 26. Utasítás a varsói osztrák konzulá
tushoz. — BAK. Dépêché à Warsowie, 1849. — Zichy Ferencz gróf kül
detése tárgyában.

No. 1375. — London, 1849. július 26. Colloredo gróf jelentése. — 
BAK. Bericht aus London, 1849. No. 32. —

No. 1376. — Wien, 1849. július 27. Utasítás Buol grófhoz. — BAK. 
Dépêché à St. Petersbourg.

No. 1377. — Wien, 1849. július 27. Az osztrák hadügyminiszter 
Schwarzenberg herceghez. — BAK. — A török hatóságok magyarbarát 
magatartása ügyében.

No. 1378. — London, 1849. július 27. Pulszky Ferencz Szemere Diná- 
í hoz. — MNMK.

No. 1379. — London, 1849. július 27. Pulszky Ferencz Kossuth Lajos- 
L hoz. — MNMK.

No. 1380. — Berlin, 1849. július 27. Schütte Pulszky Ferenczhez. — 
[..MNMK.

No. 1381. — Berlin, 1849. július 27. Wimmer G. A. Pulszky Ferencz- 
I hez. — MNMK (német nyelven).

No. 1382. — London, 1849. július 27. Terry Bikkessy ezredeshez. — 
L MNMK.

No. 1383. — Bukarest, 1849. július 27. De Ségur francia főkonzul je
lentése. — Közölve: Hurmuzaki id. m. 175. 1.

No. 1384. — Bukarest, 1849. július 27. Timoni jelentése. — BAK. Be- 
i rieht aus Bukarest, 1849. No. 21. B. — Az orosz-török összeköttetés.

No. 1385. — Köln, 1849. július 28. Becker Pulszky Ferenczhez. —
OVLNMK.

No. 1386. — Varsó, 1849. július 28. Miklós cár Ferencz Józsefhez. — 
I Közölte Steier Lajos id. m. II. kötet. 407—8. 1.

No. 1387. — Bern, 1849. július 28. Gar velencei követ levele. — Ve- 
í lencei államlevéltár. — Közli, hogy Magyarországba nem juthatván el, Te- 
Ileki gróffal keresett érintkezést.

No. 1388. — Lisboa, 1849. július 28, Osztrák követ jelentés. — BAK. 
Bericht aus Lissabon, 1849. No. 22. D. — Nemeskéri Kiss Miklós madridi 

trutazása.
No. 1389—1390. — Wien, 1849. július 29. Magenis Palmerston lord- 

dhoz. — Közölve: Correspondence stb. 290. 1. (2 db.).
No. 1391. — New York, 1849. július 29. Breisach Lipót Richárd Pulsz- 

jlky Ferenczhez. — MNMK.
No. 1392. — Jassy, 1849. július 30. Colla francia konzul jelentése. — 

^Közölve: Hurmuzaki id. m. 176—77. 1. — Bem tábornok moldvai hadjárata.
No. 1393. — London, 1849. július 30. Grosse Pulszky Ferenczhez. — 

4MNMK.
No. 1394. — London, 1849. július 30. Pulszky Ferencz Kossuth Lajos- 

rihoz. — MNML.
No. 1395. — London, 1849. július 30. Pulszky Ferencz Szemere Berta

lan hoz. — MNML.
No. 1396. — London, 1849. július 30. Blackwell A. J. Palmerston 

)FIordhoz. — MTAK.
No. 1397. — Jassy, 1849. július 30. Osztrák konzuli jelentés. — BAK.

P.Bericht aus Jassy, 1849. No. 610. — Rokonszenv Moldvában a magyarok 
liíránt.

No. 1398. — Pétervár, 1849. július 30. Buol gróf jelentése. — BAK. 
SBericht aus Petersburg, 1849. No. 54. — Kifogások Paskievics herceg had- 
irműveletei ellen.
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No. 1399. — Páris, 1849, július 30. Osztrák követjelentés. — BAK,
Bericht aus Paris, 1849. No. 89. — Francia rendőri jelentés Teleki grófi
működéséről.

No. 1400. — Wien, 1849. július 31. Magenis Palmerston lordhoz. —
No. 1401. — Wien, 1849. július 31. Blackwell J. A. Palmerston lord-

Közölve: Correspondence stb. 291. 1. 
hoz. — MTAK.

No. 1402. — London, 1849. július 31. Scott Pulszky Ferenczhez. —  
MNMK.

No. 1403. — Belgrád, 1849. július 31. Osztrák konzuli jelentés a török 
hatóságok magyarbarát magatartásáról. — BAK.

No. 1404. — Bukarest, 1849. július 31. Timoni jelentése. — BAK. Be
richt aus Petersburg, 1849. No. 31. C. — Az orosz-török összeköttetésről.

No. 1405—1406. — Wien, 1849. július 31. Utasítás Stürmer részére. — 
BAK. Depesche nach Konstantinopel, 1849. — A török hatóságok magyar
barát magatartása tárgyában és ellenséges magatartása Clam tábornok had
teste ellen.

No. 1407, — Wien, 1849. július 31. Schwarzenberg herceg az osztrák 
hadügyminiszterhez. — BAK. — Ugyanabban az ügyben.

No. 1408. — Wien, 1849. július 31. Jegyzék Musurus pasa bécsi tö
rök követhez. — BAK. Varia de Constantinople, 1849. — Ugyanabban az
ügyben.

No. 1409. — Wien, 1849. július 31. Utasítás Timonihoz. — BAK. De
pesche nach Bukarest, 1849. — Az orosz beavatkozás ügyében.

No. 1410—1411. — Pétervár, 1849. július 31. Buol gróf jelentése. Be
richt aus Petersburg, 1849, No. 55. A. és B. — Kifogások Paskievics her
ceg hadműveletei ellen.

No. 1412. — Bukarest, 1849. július 31. Poujade francia főkonzul je
lentése. — Közölve: Hurmuzaki id. m. 177—78. 1.

No. 1413. 1849. július 31. Towse Pulszky Ferenczhez. — MNMK.
No. 1414. — London, 1849. július 31. Stuart Dudley lord Pulszky Fe

renczhez. — MNMK.
No. 1415. — London, 1849. augusztus 1. 0 ‘Mally Pulszky Ferenczhez,

— MNMK.
No. 1416—1418. — London, 1849. augusztus 1. Palmerston lord Pon- 

sonby lordhoz. — Közölve: Correspondence stb. 286—88. 1. (3 darab). — 
Az angol kormány javaslatai. — V. ö. BAK. Varia d'Angleterre, 1849.

No. 1419—1420. — Konstantinápoly, 1849. augusztus 1. Stürmer jelen
tése. — BAK. Bericht aus Konstantinopel, 1849. No. 32. A. és C. — Bem 
moldvai betörése. Magyar menekültek Havasalföldön.

No. 1421. — 1849. augusztus 2. Pridham Károly Schwarzenberg her
ceghez. — Közölte Pridham Ch.: Kossuthland, Magyarland or personal ad
ventures during the War in Hungary. London 1851. 321—22, 1.

No. 1422. — Bukarest, 1849. augusztus 2. Poujode francia konzul je
lentése. — Közölte Hurmuzaki id. m. 178. 1.

No. 1422a). — Bukarest, 1849. augusztus 3. Timoni jelentése. No. 23. 
BAK.

No. 1423. — Wien, 1849. augusztus 3. Ponsonby lord Palmerston 
lordhoz. — Közölve: Correspondence stb. 292. 1.

No. 1424. — London, 1849. augusztus 3. Teleki László gróf Kossuth 
Lajoshoz. — MNML.

No. 1425. — London, 1849. augusztus 3. Birkbeck Pulszky Ferenczhez.
— MNMK.
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No. 1426. — 1849. augusztus 3. Thompson Pulszky Ferenczhez. — 
MNMK.

No. 1427. — Wien, 1849. augusztus 3. A minisztertanács elhatározza 
a magyar menekültek kikérését a Portától. — A határozatot közli Hajnal 
István id. m. 701—702. 1.

No. 1428. — Páris, 1849. augusztus 4. Hübner jelentése. — BAK. Be
richt aus Paris, 1849, No. 41. F. — Thiers állásfoglalása a magyar kér
désben.

No. 1429. — 1849. augusztus 4. Horney Pulszky Ferenczhez. — 
MNMK.

No. 1430. — 1849. augusztus 4. Krasinski Henrik gróf Pulszky Fe
renczhez. — MNMK.

No. 1431. — Greifswald, 1849. augusztus 4. Müller Pulszky Ferencz
hez. — MNMK.

No. 1432. — Wien, 1849. augusztus 4. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 293. 1.

No. 1433. — London, 1849. augusztus 4. Colloredo gróf Schwarzenberg 
herceghez. — BAK. Varia d'Angleterre, 1849. Közölte Hajnal István id. 
m. 801—2. 1.

No. 1434. — Wien, 1849. augusztus 5. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 300. 1.

No. 1435. — 1849. augusztus 5. Pridham Károly Schwarzenberg her
ceghez. — Közölte Pridham id. m. 322—24. 1.

No. 1436. — 1849. augusztus 5. Reddon Pulszky Ferenczhez. — MNMK.
No. 1437—1438. — London, 1849. augusztus 5. Colloredo gróf jelen

tése. — BAK. Bericht aus London, 1849. No. 35. B. — White küldetése.
— Közölte Hajnal István id. m. I. kötet. 802—5. 1.

No. 1439. — Wien, 1849. augusztus 5. Musurus pasa bécsi török követ 
válasz jegyzéke. — BAK. Varia de Constantinople, 1849.

No. 1440. — Jassy, 1849. augusztus 6. Osztrák konzuli jelentés. — 
BAK. Bericht aus Jassy, No. 612. — Az aldunai hatóságok magyarbarát 
viselkedése.

No. 1441. — Konstantinápoly, 1849. augusztus 6. Andrássy Gyula gróf 
Batthyány Kázmér grófhoz. — MNML.

No. 1442. — Wien, 1849. augusztus 6. Ferencz József Miklós cárhoz.
— BAK.

No. 1443. — 1849. augusztus 6. Dzierzikowsky Pulszky Ferenczhez.
— MNMK.

No. 1444. — 1849. augusztus 6. Scott Pulszky Ferenozhez. — MNMK.
No. 1445. — New York, 1849. augusztus 6. Galody Miksa Pulszky Fe

renczhez. — MNMK.
No. 1446. — London, 1849. augusztus 7. Pulszky Ferencz Kossuth La

joshoz. — MNMK.
No. 1447. — 1849. augusztus 7. Cobden Kata Pulszky Ferenczhez. — 

MNMK.
No. 1448. — 1849. augusztus 7. Pauli Frigyes Ágost Pulszky Ferencz

hez. — MNMK.
No. 1449. — Bukarest, 1849. augusztus 7. Poujade francia konzul jelen

tése. — Közölte Hurmuzaki id. m. 179—180. 1.
No. 1449a). — Bukarest, 1849. augusztus 7. Timoni jelentése. No. 24. 

BAK.
No. 1450 1452. — Wien, 1849. augusztus 7. Magenis Palmerston lord

hoz. — Közölve: Correspondence 300—5. 1.
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No. 1453. — München, 1849. augusztus 7. Osztrák követjelentés. — 
BAK, Bericht aus München, 1849. No. 72. B. — Miksa király részvétele 
tárgyában a magyarországi hadműveletekben. (1453, 1490, 1575).

No. 1454. — Pétervár, 1849. augusztus 7. Buol gróf jelentése. — 
BAK. Bericht aus Petersburg, 1849. No. 56. B. — Kifogások Paskievics 
herceg n-ídmű-eietei ellen

No. 1455. — Páris, 1849. augusztus 7. Hübner jelentése, — BAK. Be
richt aus Paris, 1849. No. 41. F. — A francia kormány álláspontja a ma
gyar kérdésben.

No. 1456. — Sira, 1849. augusztus 7. Nizzoli Giuseppe osztrák konzul 
jelentése. — BAK. — Magyar menekültek érkezése.

No. 1457. — Stockholm, 1849. augusztus 7. Hochschild osztrák ügy
vivő jelentése arról, hogy Gude norvég kapitány felvételét kéri a Magyar- 
országon harcoló császári hadseregbe. — BAK. Varia de Suède. (1498J.

No. 1458. — Páris, 1849. augusztus 8. Lübeck Pulszky Ferenczhez. — 
MNMK.

No. 1459. — 1849. augusztus 8. Mayer J. G. Pulszky Ferenczhez. — 
MNMK.

No. 1460. — Dresden, 1849. augusztus 8. Reisinger Ferencz Pulszky 
Ferenczhez. — MNMK,

No. 1461. — Berlin, 1849. augusztus 8. Wimmer Gottlieb Ágost IV. 
Frigyes Vilmos porosz királyhoz. — Közölte Korn Ph.: Die Russen in Un
garn und die Ungarn in Deutschland. Hamburg, 1849. 244—71. 1.

No. 1463—1464. — Smyrna, 1849. augusztus 8. Cischini olasz konzuj 
jelentése. — BAK. Grace fegyvervásárlásairól és Browneról.

No. 1465. — Wien, 1849. augusztus 8. Schwarzenberg herceg jegyzéke 
az osztrák hadügyminiszterhez az erdélyi orosz beavatkozásról. — BAK.

No. 1466—1468. — Konstantinápoly, 1849. augusztus 8. Stürmer gróf 
jelentése. — BAK. Bericht aus Konstantinopel, 1849. No. 33. A. C. és D.
— Bem tábornok moldvai betörése. Az aldunai török hatóságok magyar
barát magatartása.

No. 1469. — Wien, 1849. augusztus 9. Magenis Palmerston lordhoz.
— Közölve: Correspondence stb. 306. 1.

No. 1470. — Wien, 1849. augusztus 9. Schwarzenberg herceg az osztrák 
hadügyminiszterhez. — BAK. — Az erdélyi orosz beavatkozás ügyében.

No. 1471. — Pétervár, 1849. augusztus 9. Miklós cár Ferencz József
hez. — BAK. — Közölte Steier Lajos id. m. II. kötet. 367—72. 1.

No. 1472. — Páris, 1849. augusztus 9. Hübner báró jelentése. — BAK. 
Bericht aus Paris, 1849. No. 93. — Francia rendőri jelentés Teleki gróf 
működéséről.

No. 1473. — 1849. augusztus 9. Milnes Pulszky Ferenczhez. — MNMK.
No. 1474. — Debreczen, 1849. augusztus 10. Zichy Ferencz gróf 

Schwarzenberg herceghez. — BAK. Közölte Steier L. id. m. II. kötet, 167— 
169. 1.

No. 1475. — Leipzig, 1849. augusztus 10. Osztrák konzuli jelentés. — 
BAK. Bericht aus Leipzig, 1849. No. 79. — Chownitz propagandája.

No. 1476. — Bukarest, 1849. augusztus 10. Timoni jelentése. — BAK. 
Bericht aus Bukarest, 1849. No. 25. B. — Colquhoun brit főkonzul magyar
barát viselkedése.

No. 1477. — Bukarest, 1849. augusztus 10. Poujade francia főkonzul 
jelentése. — Közölve: Hurmuzaki id. m. 180—81. 1.

No. 1478. — Wien, 1849. augusztus 11. Magenis Palmerston lordhoz.
— Közölve: Correspondence stb. 317. 1.

No. 1479. — Páris, 1849. augusztus 11. Hübner báró jelentése. —
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BAK. Bericht aus Paris, 1849. No. 94. — Beküldi a Breisach—Clayton le
velezést. Teleki gróf működése.

No. 1480. — Pétervár, 1849. augusztus 11. Lamoriciére tábornok francia 
nagykövet jelentése. — Közölte Tocqueville: Souvenirs. Páris 1893. 
369—70. 1.

No. 1481. — Bukarest, 1849. augusztus 11. Poujade francia főkonzul 
jelentése. — Közölve Hurmuzaki id. m. 181—82. 1.

No. 1482. — Bukarest, 1849. augusztus 11. Timoni jelentése. — BAK. 
Bericht aus Bukarest, 1849. Az orosz—török összeköttetés.

No. 1843. — Wien, 1849. augusztus 12. Magenis Palmerston lordhoz.
— Közölve: Correspondence stb. 317. 1.

No. 1484. — Wien, 1849, augusztus 12. Konstantin orosz nagyherceg a 
Mária Terézia rendet kapja. — BAK.

No. 1485. — (Páris), 1849. augusztus 12. Sumner György Teleki 
Xászló grófhoz. — MNMK.

No. 1486. — Stockholm, 1849. augusztus 12. Osztrák követ jelentés. — 
BAK. Bericht aus Stockholm, N849. No. 14. — Rokonszenv a magyar ügy 
iránt.

No. 1487. — Wien, 1849, augusztus 13. Magenis Palmerston lordhoz. — 
Közölve: Correspondence stb. 320. 1.

No. 1488.— Wien, 1849. augusztus 13. Schmerling Antal Walternéhoz.
— MNMK — Útlevelének megtagadása, hogy leánya, Pulszkyné meglá
togatására Londonba utazzék.

No. 1489. — Páris, 1849. augusztus 13. Teleki László gróf Pulszky Fe- 
renczhez. — MNMK. Közölte Pulszky id. m. I. kötet. 488—89. 1.

No. 1490, — München, 1849. augusztus 13. Osztrák követ jelentés. — 
BAK. Bericht aus München, 1849. No. 73. — Miksa bajor király részvé
tele a magyarországi hadjáratban (1453).

No. 1491—1492. — Pétervár, 1849. augusztus 13. Buol gróf jelentése. — 
BAK. Bericht aus Petersburg, 1849. No. 57. A. és B. — Kifogások Pas- 
kievics herceg hadműveletei ellen.

No. 1493. — Pétervár, 1849. augusztus 13. Nesselrode gróf Medem 
grófhoz. — BAK. Bericht aus Petersburg, 1849. Varia de Russie.

No. 1494. — 1849. augusztus 13. Paskievics herceg Medem grófhoz.
—  Ugyanott.

No. 1495—1496. — Wien, 1849. augusztus 14. Magenis Palmerston lord
hoz. Közölve: Correspondence stb. 322. 1.

No. 1497. — Páris, 1849. augusztus 14. Teleki László gróf Pulszky Fe- 
renczhez. — MNMK. Közölte Pulszky F. id. m. I. kötet. 489. 1.

No. 1498. — Bukarest, 1849. augusztus 14. Poujade francia főkonzul 
jelentése. — Közölve Hurmuzaki id. m. 182—84. 1.

No. 1498.a) — Dresden, 1849. augusztus 14. Osztrák követ jelentés. — 
BAK. Bericht aus Dresden, 1849. No. 107. B. — György herceg trónörökös 
Bécsbe utazik szerencsekivánatokkal a győzelemhez. Poroszország beavat
kozási terve.

No. 1498b). — Wien, 1849. augusztus 14. Válasz Stockholmba Gode 
százados ügyében. — BAK. Varia de Svéde, 1849. (1464).

No. 1499—1501. — Pétervár, 1849. augusztus 14. Buol gróf jelentése.
— BAK. Bericht aus Petersburg, 1849. No. 58. A., B. és D. — Konstantin 
nagyherceg kitüntetése. Kifogások Paskievics herceg hadműveletei ellen.

No. 1502. — Wien, 1849. augusztus 14. Schwarzenberg herceg utasítása 
Stürmer grófhoz. — BAK. Depesche nach Konstantinopel, 1849. Közölte Haj- 
jial István id. m. I. kötet. 702—3. 1. — A kiadatás követelése.
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No. 1503. — Wien, 1849. augusztus 14. Felségelőterjesztés a menekül
tek üldöztetése iránt. — BAK. — Közölve u. ott 704—6. 1.

No. 1504. — Wien, 1849. augusztus 14, Utasítás Stürmer grófhoz. —  
BAK. Weisung nach Konstantinopel, 1849. — Magyar menekültek Havas- 
alföldön.

No. 1505. — Orsóvá, 1849. augusztus 15, Batthyány Kázmér gróf. 
Kossuth Lajos részére Belgrádból útlevelet kér, — Közölte Hajnal id. m. 
I. kötet. 448—49. 1.

No. 1506. — Páris, augusztus 15. Szarvady Frigyes Pulszky Fe- 
renczhez. — MNMK.

No. 1507. — London, 1849. augusztus 15. Colloredo gróf jelentése. —  
BAK. Bericht aus London, 1849.

No. 1508—1512. — Konstantinápoly, 1849. augusztus 15. Stürmer gróf 
jelentése. — BAK. Bericht aus Konstantinopel, 1849. No. 34. A., E., G. 
35. B. — Browne Szárdiniába utazik. Colquhoun bukaresti brit főkonzul 
magatartása. Grace Ríchárd Magyarország részére fegyvereket vásárol. —  
Lit. D. Közölve Hajnal id. m. I. kötet. 706. 1.

No. 1513. — Konstantinápoly, 1849. augusztus 15. Andrássy Gyula 
gróf Pulszky Ferenchez. — MNMK.

No. 1514. — Wien, 1849. augusztus 16. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 323. 1.

No. 1515. — Graz, 1849. augusztus 16. Blackwell A. I. Palmerston 
lordhoz. — MTAK.

No. 1516. — Wien, 1849. augusztus 16. Utasítás a varsói osztrák kon
zulátushoz. — BAK. Dépêché à Warsowie, 1849.

No. 1517, —  Wien, 1849. augusztus 16. Schwarzenberg herceg Paskie- 
vics herceghez. — BAK. — A galíciai osztrák csapatösszevonás tárgyában.

No. 1518. — 1849. augusztus 16. Stolzmann Pulszky Ferenczhez. —  
MNMK.

No. 1519. — Páris, 1849. augusztus 16, Teleki László gróf Pulszky Fe
renczhez. —  MNMK. Közölve Pulszky F. id. m. I. kötet. 490. 1.

No. 1520. — London, 1849. augusztus 16. Pulszky Ferencz Palmerston 
lordhoz. — MNMK. Közölve: Correspondence stb. 342. 1,

No. 1521. — Varsó, 1849. augusztus 16. Miklós cár Ferencz Józsefhez.
— BAK. Közölte Steier Lajos id. m. II. kötet. 409—10. 1.

No. 1522—1524. — Pétervár, 1849. augusztus 16. Buol gróf jelentése.
— BAK. Bericht aus Petersburg, 1849. No. 59. A., B. és C. — Kifogások 
Paskievics herceg hadműveletei ellen.

No. 1525. — 1849, augusztus 16, Sumner György Pulszky Ferenczhez.
— MNMK.

No. 1526—1527. — Wien, 1849. augusztus 17. Ponsonby lord Palmer
ston lordhoz. — Közölve: Correspondence stb. 323. és 326. 1.

No. 1528. — Hannover, 1849. augusztus 17. Kress báró osztrák követ 
jelentése. — BAK. Bericht aus Hannover, 1849. No. 108.

No. 1529. — London, 1849. augusztus 17. Boccius G. Pulszky Ferencz
hez. — MNMK.

No. 1530. — Páris, 1849. augusztus 17. Teleki László gróf Pulszky 
Ferenczhez. — MNMK.

No. 1531. — Bukarest, 1849. augusztus 17. Timoni jelentése. — BAK. 
Bericht aus Bukarest, 1849. No. 27. B. — Az orosz—török összeköttetés..

No. 1532. — Wien, 1849. augusztus 18. Ponsonby lord Palmerston 
lordhoz. — Közölve: Correspondence stb. 327. 1.

No. 1533. — Berlin, 1849. augusztus 18. Prokesch báró osztrák nagy-
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követ levele. — BAK. Varia de Prusse, 1849. — A porosz kormány maga
tartása.

No. 1534. — Wien, 1849. augusztus 19. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 335. 1.

No. 1535. — 1849. augusztus 19. Vipan D. J. Pulszky Ferenczhez. — 
MNMK.

No. 1536—1537. — Pétervár, 1849. augusztus 19. Buol gróf jelentése.
— BAK. Bericht aus Petersburg, 1849. No. 60. A. és B. — Kifogások Pas- 
kievics herceg hadműveletei ellen.

No. 1538. — Belgrád, 1849. augusztus 19. Lenoir-Zwarskowsky Zamoy- 
sky László grófhoz Kossuth meneküléséről. — Közölte Hajnal István id. 
m. I. kötet. 1927. 451—53. 1.

No. 1539. — Wien, 1849. augusztus 20. Blackwell A. J. Palmerston 
lordhoz, — MTAK.

No. 1540 — Berlin, 1849. augusztus 20. Wimmer Gottlieb Ágost Pulsz
ky Ferenczhez. — MNMK.

No. 1541. — Dresden, 1849. augusztus 20. Osztrák követjelentés. — 
Bericht aus Dresden, 1849. No. 109. — György trónörökös bécsi útja.

No. 1542. — Frankfurt, 1849. augusztus 20. Osztrák követ jelentés. — 
BAK. Bericht aus Frankfurt, 1849. No. 41. — Chownitz röpirata Magyar- 
országról.

No. 1543. — Berlin, 1849. augusztus 21. Prokesch báró jelentése. — 
BAK. Bericht aus Berlin, 1849. No. 165. — Beguignolles gárdaezredes bé
csi küldetése a király szerencsekívánataival (1560).

No. 1544. — Páris, 1849. augusztus 21. Hübner báró jelentése. —
BA*K. Bericht aus Paris, 1849. No. 96. — Francia rendőri jelentés Teleki 
grófról.

No. 1545. — Wien, 1849. augusztus 21. Ferencz József Miklós cár
hoz. — BAK.

No. 1546. — Wien, 1849. augusztus 21. Utasítás Konstantinápolyba.
— BAK. Depesche nach Konstantinopel, 1849. — Bem moldvai hadjárata. 
Omer pasa dicsérete.

No. 1547. — Wien, 1849. augusztus 21. Utasítás Bukarestbe. — De
pesche nach Bukarest, 1849. — Omer pasa dicsérete. Kossuth levele Bem
hez. Golescu és Bolliac összeköttetései a magyarokkal.

No. 1548. — Bukarest, 1849. augusztus 21. Timoni jelentése. — BAK. 
Bericht aus Bukarest, 1849. No. 28. — Kossuth menekülése és a Bem 
tábornok kocsijában talált iratok tárgyában.

No. 1549. — 1849. augusztus 21. Blackwell A. J. Ponsonby lordhoz.
— MTAK.

No. 1550 — Wien, 1849. augusztus 21. Utasítás a müncheni osztrák
követség részére. — BAK. Depesche nach München, 1849. — Miksa király 
részvétele a magyarországi hadműveletekben (1453.).

No. 1555. — Bath, 1849. augusztus 21. Sandford Vilmos Pulszky Fe
renchez. — MNMK.

No. 1552. — 1849. augusztus 21. Colquhoun Patrick Pulszky Ferencz
hez. — MNMK.

No. 1553. — Gaeta, 1849. augusztus 21. Esterházy Móric gróf követ 
a IX. Pius rend nagykeresztjét kapja. — BAK. Bericht aus Rom, 1849. 
No. 42.

No. 1554—1555. — Pétervár, 1849. augusztus 21. Buol gróf jelentése.
— BAK. Bericht aus Petersburg, 1849. No. 61. A. és B. — Görgey tábor
nok ügyében.

No. 1556—1557. — Wien, 1849, augusztus 22. Ferencz József Miklós-
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cárhoz. — BAK. Varia de Russie. — A carevics bejelenti Görgey tábor
nok meghódolását és közbelép érdekében.

No. 1558. — Wien, 1849. augusztus 22. Schwarzenberg herceg Paskie- 
vics herceghez. — BAK. — A galiciai osztrák csapatösszevonasok tár
gyában.

No. 1559. — Dresden, 1849. augusztus 22. Osztrák követ jelentés. — 
BAK. Bericht aus Dresden, 1849. No. 110. A. — György trónörökös bécsi 
útja tárgyában.

No. 1560. — Berlin, 1849. augusztus 22. Prokesch báró jelentése. — 
BAK. Bericht aus Berlin, 1849. No. 166. — Beguignolles gárdaezredes kül
detése tárgyában (1543).

No. 1561—1562. — Páris, 1849. augusztus 22. Hübner báró jelentése.
—  BAK. Bericht aus Paris, 1849, No. 97. A. és Varia de France. — Orosz 
beavatkozás. Teleki gróf működése.

No. 1563—1564. — Konstantinápoly, 1849. augusztus 22. Stürmer gróf 
jelentése. — BAK. Bericht aus Konstantinopel, 1849. No. 35. F. — Bem 
tábornok kiáltványa Moldva lakosaihoz. — Lit. C.-t közli Hajnal István 
id. m. I. kötet. 707—711. 1.

No. 1565. — Wien, 1849. augusztus 22. Ponsonby lord Palmerston
lordhoz. — Közölve: Correspondence stb. 349. 1.

No. 1566. — Páris, 1849. augusztus 22, Szarvady Frigyes Pulszky Fe- 
renczhez. — MNMK.

No. 1567. — 1849. augusztus 22. Draper János Pulszky Ferenczhez.
No. 1568. — Berlin, 1849. augusztus 22. Prokesch báró jelentése. —

BAK. Preussische Depesche, 1849. — Az angol kormány és a magyaror
szági orosz beavatkozás.

No. 1569. — Berlin, 1849. augusztus 22. Ugyanaz. — BAK. Bericht
aus Berlin, 1849. No. 166. B. — Magyarország leveretése.

No. 1570. — Konstantinápoly, 1849. augusztus 22. Stürmer gróf je
lentése. — BAK. Bericht aus Konstantinopel, 1849. No. 35. D. — Kossuth 
menekülése.

No, 1571. — London, 1849. augusztus 22. Wilson Vilmos Pulszky Fe
renczhez. — MNMK.

No. 1572. — Pétervár, 1849. augusztus 22. Buol gróf jelentése. — 
BAK. Bericht aus Petersburg, 1849. No. 62. — Görgey tábornok sorsa 
ügyében.

No. 1573. Wien, 1849. augusztus 23. Ponsonby lord Palmerston lord
hoz. — Közölve: Correspondence stb. 349. 1.

No. 1574. — Wien, 1849. augusztus 23. Ponsonby lord Palmerston 
lordhoz. — Közölve: Correspondence stb. 349. 1.

No. 1575. — Wien, 1849. augusztus 23. Utasítás a müncheni osztrák 
követség részére. — BAK. Weisung nach München, 1849. — Miksa király
— MNMK.

No. 1576. — München, 1849. augusztus 23. Pfordten bajor miniszter 
sürgönye ugyanabban az ügyben. — BAK. Bericht aus München, 1849. Va
ria de Bavière.

No. 1577. — Páris, 1849. augusztus 23. Sainte Beuve Szalay László
hoz. — MNMK.

No. 1578. — Dresden, 1849. augusztus 24, Osztrák követ jelentés. — 
BAK. Bericht aus Dresden, 1849. No. 112. — György trónörökös bécsi 
útja tárgyában.

No. 1579. — Montreal, 1849. augusztus 24. Wass Sámuel gróf Pulszky 
Perenczhez. — MNMK.

No. 1580. — Varsó, 1849. augusztus 24. Osztrák konzuli jelentés. —
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BAK. Bericht aus Warschau, 1849. No. 63. B. — Lüders tábornok erdélyi- 
megbízatása tárgyában.

No. 1581. — Bukarest, 1849. augusztus 24. Timoni jelentése. — BAK. 
Bericht aus Bukarest, 1849. No. 29. — Colquhoun brit konzul magatartása.

No. 1582. — Wien, 1849. augusztus 25. Ponsonby lord Palmerston. 
lordhoz. — Közölve: Correspondence stb. 349. 1.

No. 1583. — London, 1849. augusztus 25. Colloredo gróf Schwarzen
berg herceghez. — BAK. Varia d'Angleterre, 1849. Közölte Hajnal István 
id. m. I. kötet. 86. 1.

No. 1584. — Bukarest, 1849. augusztus 25. Poujade francia főkonzuL 
jelentése. — Közölte Hurmuzaki id. m. 188—89. 1.

No. 1585. — Clonnel, 1849. augusztus 25. Osborne Ralph Pulszky Fe- 
renczhez. — MNMK.

No. 1586—1587. — Varsó, 1849. augusztus 25. Osztrák konzuli jelen
tés. — BAK. Bericht aus Warschau, 1849. No. 64. B. — Lüders erdélyi 
megbízatására vonatkozólag.

No. 1588. — Stuttgart, 1849. augusztus 25. Osztrák követjelentés. — 
BAK. Bericht aus Stuttgart, 1849. No. 127. B. — Magyarországi hadműve
letek.

No. 1589. — Pétervár, 1849. augusztus 25. Buol gróf jelentése. —
BAK. Bericht aus Petersburg, 1849. No. 64. C. — Angol közvetítés Magyar- 
országon

No. 1590. — Hamburg, 1849. augusztus 25. Gittersmann Pulszky Fe-- 
renczhez. — MNMK.

No. 1591. — Hága, 1849. augusztus 25. Vilmos hollandi király Ferencz 
Józsefhez. — BAK. Varia des Pays Bas, 1849. Szerencsekívánatait fejezi 
ki a magyarországi győzelem fölött.

No. 1592. — Bukarest, 1849. augusztus 26. Poujade francia főkonzul
jelentése. — Közölve: Hurmuzaki id, m. 189—90. 1.

No. 1593. — Pétervár, 1849. augusztus 26. Buol gróf jelentése. —
BAK. Bericht aus Petersburg, 1849. No. 65. — Görgey sorsát illetőleg.

No. 1594. — Schönbrunn, 1849. augusztus 27. Minisztertanácsi határo
zat a menekültek kiadatásának követelése iránt. —- BAK. Közölte Hajnal 
István id. m. I. kötet. 712. 1.

No. 1595. — Orsóvá, 1849. augusztus 27. Balcescu szerződése Czarto- 
rysky herceg ügynökével a lengyel tiszteknek a román légióba való belé
pése iránt. — Közölte Ghika id. m. 404—6. 1.

No. 1596. — Bukarest, 1849. augusztus 27. Poujade francia főkonzul
jelentése. — Közölve: Hurmuzaki id. m. 190—91. 1.

No. 1597. — Schönbrunn, 1849. augusztus 27. Ferencz József Miklós 
cárhoz. — Közölte Steier Lajos id. m. II. kötet. 414—15. 1.

No. 1598. — Páris, 1849. augusztus 27. Hübner báró jelentése. — BAK. 
Bericht aus Paris, 1849. No. 44. C. — Thiers nézetei a magyar kérdésről.

No. 1599. — Pétervár, 1849. augusztus 27. Buol gróf jelentése. —
BAK. Bericht aus Petersburg, 1849. No. 66. B. — Görgey sorsát illetőleg.

No. 1600. — Wien, 1849. augusztus 27. Utasítás a stockholmi osztrák 
követséghez. — BAK. Depesche nach Stockholm. — A felkelő tisztek ké
relme ügyében.

No. 1601. — Konstantinápoly, 1849. augusztus 27. Czaykowsky Mihály 
lengyel ügynök Zamoysky László grófhoz. — Közölte Hajnal István id. m. 
I. kötet. 1927. 457—60. 1.

No. 1602. — Wien, 1849. augusztus 28. Schwarzenberg herceg utasítása 
Stürmer grófhoz. — BAK. Depesche nach Konstantinopel, 1849. Közölte 
Hajnal István id. m. I, kötet. 713. 1.



*662

No. 1603. — Bukarest, 1849. augusztus 28. Timoni jelentése. — BAK. 
Bericht aus Bukarest, 1849. No. 30. A. — Az orosz-török összeköttetés.

No. 1604. — Wien, 1849. augusztus 28. Utasítás Stürmer gróf részére. 
— BAK. Weisung nach Konstantinopel, 1849. — Magyar menekültek Ha
vasalfölden.

No. 1605—1606. — Wien, 1849. augusztus 28. Ponsonby lord Palmers
ton lordhoz. — Közölve: Correspondence stb. 348. 1.

No. 1607, — Bukarest, 1849. augusztus 28. Poujade francia főkonzul 
jelentése. — Közölte: Hurmuzaki id. m. 191. 1.

No. 1608—1609. — London, 1849. augusztus 28. Palmerston lord Pon
sonby lordhoz. — Közölve: Correspondence stb. 348. 1.

No. 1610. — Galacz, 1849. augusztus 28. Osztrák konzuli jelentés. — 
BAK. Bericht aus Galatz, 1849. No. 703. — Kossuth menekülése.

No. 1611. — Lisboa, 1849. augusztus 28. Osztrák követjelenlés. — 
BAK. Bericht aus Lisssabon, 1849. No. 24. — A magyar menekültek ellen
őrzése tárgyában.

No. 1612. — Pétervár, 1849. augusztus 28. Miklós cár Ferencz József
hez. — BAK.

No. 1613. — Torino, 1849. augusztus 29. Browne Frigyes Vilmos 
Pulszky Ferenczhez. — MNMK. Diplomáciai hírek.

No. 1614—1615. — Konstantinápoly, 1849. augusztus 29. Stürmer gróf 
jelentése. — BAK. Bericht aus Konstantinopel, 1849. No. 36. D. és E. — 
Bratich menekülése tárgyában. — Lit. 36. B-t a menekültek kiadatása ügyé
ben közölte Hajnal István id. m. I. kötet. 714—716. 1.

No. 1616. — Varsó, 1849. augusztus 29. Miklós cár Ferencz József
hez. — Közölve Steier Lajos id. m. II. kötet. 414—15. 1.

No. 1617. — Cöln, 1849. augusztus 29. Du Mont József Pulszky Fe
renczhez. — MNMK.

No. 1618—1619. — Konstantinápoly, 1849. augusztus 29. Stürmer gróf 
és Titov jegyzékei Aali pasához a kiadatás tárgyában. — Közölve u. ott 
716—718. 1.

No. 1618. — Pétervár, 1849. augusztus 31. Nesselrode gróf jegyzéke 
Brunnow báróhoz. — Idézve Gooch id. m. II. kötetében.

No. 1619. — Wien, 1849. augusztus 31. Ferencz József a szász király
hoz. — BAK. Varia de Dresde, 1849. — Köszönő válaszlevél.

No. 1620—1621. — Varsó, 1849. augusztus 31. Miklós cár két levele 
Ferencz Józsefhez. — BAK. Varia de Russie, 1849. — Közölte Steier La
jos id. m. II. kötet. 415—17. L

No. 1622. — Bukarest, 1849. augusztus 31. Timoni jelentése. — BAK. 
Bericht aus Bukarest, 1849. No. 31. A. — Duhamel bukaresti orosz fő
meghatalmazott ügyében.

No. 1623. — Pétervár, 1849. augusztus 31. Buol gróf jelentése. — 
BAK. Bericht aus Petersburg, 1849. No. 68, B. — Magyarország leveretése 
tárgyában.

No. 1624—1625. — Ugyanaz. — Ugyanott No. 67. és 68. a. — Görgey 
sorsa tárgyában.

No. 1626, — Ugyanaz. — Ugyanott 67. A. szám. — Miklós cár óhaja 
Magyarországot kiüríteni.

No. 1627. — Schönbrunn, 1849. augusztus 31. Ferencz József Miklós 
cárhoz. — BAK. Közölte Steier Lajos id. m. II. 411. 1.

No. 1628. — Wien, 1849. augusztus 31. Lüders orosz tábornok a Mária 
Terézia rendet kapja. — BAK.

No. 1629. — London, kelet nélkül. — Pulszky Ferencz Vipan D. J.- 
hoz. — MNMK.
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No. 1630—1640. — London, 1849. Banfield Tamás Pulszky Ferencz- 
hez. — MNMK. — (11 db.). — Propaganda.

No. 1641. — 1849. Chownitz Julián Pulszky Ferenczhez. — MNMK. 
No. 1642—1643. — 1849. Crowe Pulszky Ferenczhez. — MNMK.

(2 db.).
No. 1644. — 1849. Donne Pulszky Ferenczhez. — MNMK.
No. 1645—1647. — 1849. Kemble M. János Pulszky Ferenczhez. — 

MNMK. — Sajtócikkek tárgyában (3 db.). — Propaganda.
No. 1648. — 1849. Lansdowne lord Pulszky Ferenczhez. — MNMK.
No. 1649—1650. — 1849. Milnes Pulszky Ferenczhez. — MNMK.

(2 db.).
No. 1651. — 1849. Osborne Pulszky Ferenczhez. — MNMK.
No. 1652—1654. — 1849. Reid Mayne Pulszky Ferenczhez. — MNMK. 

(3 db.). — Amerikai önkéntesek toborzása ügyében.
No. 1655—1656. — 1849. Sandford Vilmos Pulszky Ferenczhez. — 

.MNMK. (2 db.). — Propaganda.
No. 1657. — 1849. London, Stuart Dudley lord Pulszky Ferenczhez. — 

MNMK.
No. 1658—1659. — Páris, 1849. Szarvady Frigyes Pulszky Ferenczhez.

—  MNMK. — Követségi hirek (2 db.). — Követségi ügyek.
No. 1660—1673. — 1849. Vipan D. J. Pulszky Ferenczhez. — MNMK.

— Sajtócikkek ügyében (14 db.).
No. 1674—1675. — Páris, 1849. Teleki László gróf Pulszky Ferencz- 

ihez. — MNMK. (2 db.).

No. 1676. — Bukarest, 1849. április 7. Timoni jelentése. No. 29. — 
BAK. — Az aldunai fejedelemségek orosz védelem alatt.

No. 1677. — Bukarest, 1848. junius 17, Ugyanaz No. 57. — BAK. — 
Magyar betörés veszélye megcáfolva.

No. 1678. — Bukarest, 1848. július 8. Ugyanaz. No. 70. — BAK. — 
Havasalföld és Magyarország.

No. 1679. — Bukarest, 1848. október 26. Ugyanaz. No, 136. Chiffre. — 
BAK. Katonai hirek.

No. 1680. — Bukarest, 1848. október 31. Ugyanaz. No. 137. Chiffre. — 
BAK. Katonai hirek.

No. 1681. — Jassy, 1848. október 9. Delahante francia konzul jelentése.
— HD. XVIII. 90. 1. — Az aldunai orosz hadsereg Magyarország ellen.

No. 1682. — London, 1848. november 7, Palmerston lord Sir Stratford 
Canninghoz. — AH. 102. 1. — Az aldunai orosz hadsereg és Magyar- 
ország.

No. 1683. — Bukarest, 1848. november 26. Ségur jelentése. — A. 1848.
V. 349. 1. — Francia ügynököt kér Szebenbe.

No. 1684. — Bukarest, 1848. december 9. Timoni jelentése. 151. sz. — 
BAK. — Brassó vsszedelemben forog.

No. 1685. — Bukarest, 1848. december 11—15. — A. 1848. V. 532—33. 1.
— Ugyanannak cáfolata.

No. 1686. — Sinaia, 1848. december 11. — Engelhardt orosz tábor
nok Szutterheim báró ezredeshez. — KA. — Az Erdélybe való bevonulás 
a nemzetközi jog megsértése volna.

No. 1687. — Brassó, 1848. december 12. — Stutterheim báró válasza
—  KA.

No. 1688. — Bukarest, 1848. december 12. — Timoni jelentése, 153. sz.
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— BAK. — Lüders Engelhardt tábornok csapatait a Kárpátok felé küldi 
előre.

No. 1689. — Bukarest, 1848. december 19. — Ugyanaz 157. sz. — Az 
angol főkonzul tüntető távolmaradása a Szent Miklós ünnepről.

No. 1690. — Bukarest, 1848. december 21. — Timoni Duhamel orosz 
tábornokhoz.

No. 1691. — Bukarest, 1848. december 21. — Ugyanaz Fuad Effendihez. 
No. 1692. — Bukarest, 1848. december 22. — Ségur jelentése. — Anul 

1848. V. 610—11. 1. Brassó elesett.
No. 1693. — Bukarest, 1849. december 23. — Duhamel tábornok Timo- 

nihoz (1690).
No. 1694. — Bukarest, 1848. december 23. — Fuad Effendi Timonihoz 

(1691).
No. 1695. — Szeben, 1848. december 26. — Puchner báró a Havasal

földre menekülő székelyek lefegyverzését követeli.
No. 1696. — Szeben, 1848. december 28. Salmen, a szászok grófja, 

Puchner báróhoz. — Századok 1921—22, 633. 1. — Szeben és Brassó védelme 
ügyében (1697).

No. 1697, — Szeben, 1848. december 28. Pfersmann tábornok Salmen- 
hez. KA. — Az osztrák haderő nem elégséges Brassó és Szeben városok 
védelmére (1696).

No. 1698. — Szeben, 1848. december 28. — Kőváry L.: Okmánytár az 
1848—49. erdélyi eseményekhez. Kolozsvár 1861. 137—43. 1. — A román ko- 
mité Erdély védelméről.

No. 1699. — Bukarest, 1848. december 30.— Timoni jelentése. No. 163-
— BAK. — Mayerhofer ezredes segítséget kér Magyarország ellen.

No. 1700. — Bukarest, 1849. január 2. Colquhoun jelentése. — AH. 
133—34. 1. — Harctéri hírek.

No. 1701. — Bukarest, 1849. január 2. Ugyanaz. — AH. 134. 1. — 
Brassó segítséget kér.

No. 1702. — Bukarest, 1849. január 5. Ugyanaz. — FO. — Az orosz 
megszálló hadsereg.

No. 1703. — Wien, 1849. január 6. Osztrák minisztertanács. — BAK. — 
Az erdélyi osztrák hadsereg megerősítése.

No. 1704. — Bukarest, 1849. január 9, Timoni jelentése. 3. sz. — BAK-
— Az erdélyi küldöttség Bukarestben.

No. 1705. — Bukarest, 1849. január. Müller és Saguna Lüders tábor
noktól segítséget kérnek. — BAK.

No. 1706. — Bukarest, 1849. január 6. Ugyanazok Timonihoz. — BAK. 
No. 1707. — Bukarest, 1849. január 19. Timoni jelentése. No. 6. — 

BAK. — Az erdélyi küldöttség Bukarestben.
No. 1708. — Bukarest, 1849. január 19. Colquhoun Canninghoz. — FO-

— Csapatmozdulatok.
No. 1709. — Bukarest, 1849. január 20. Ugyanaz. — FO. — Fuad 

Effendi nyilatkozata.
No. 1710. — Szeben, 1849. január 20. Haditanács. — KA. Századok, 

1921—22. 637. 1.
No. 1711. — Szeben, 1849. Puchner báró a haditanács határozatáról. —

KA.
No. 1712. — Olmütz, 1849. január 20. Schwarzenberg herceg Puchner 

báróhoz. — BAK. — Az oroszok behívása ellen.
No. 1713. — Brassó, 1849. január 20. Schurtter tábornok Lüders tábor

nokhoz. — KA. — Az orosz sereget Erdélybe hívja.
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No. 1714. — Bukarest, 1849. január 22. Reíchetz őrnagy a január 20- 
diki haditanács határozatával megérkezik. — KA.

No. 1715. — Bukarest, 1849. január 22. Ségur jelentése. — AD. XVIII. 
104—6. 1.

No. 1716. — Bukarest, 1849. január 22. Colquhoun jelentése. 4. sz. — 
FO. — Harctéri hírek.

No. 1717. — Bukarest, 1849. január 22. Colquehoun Canninghoz. — AH. 
134—35. 1. — Ugyanaz.

No. 1718. — Bukarest, 1849. január 22. Ugyanaz. — AH. 135. 1. —
Ugyanaz.

No. 1719. — Bukarest, 1849. január 23. Coquhoun jelentése. — AH.
134. 1. — Ugyanaz.

No. 1720. — Bukarest, 1849. január 23. Timoni jelentése. 10. sz. —
BAK. — Az erdélyiek sürgetik az orosz beavatkozást.

No. 1721, — Bukarest, 1849. január 23. Duhamel tábornok Titoff kon
stantinápolyi orosz nagykövethez. — BAK. — Az erdélyi események.

No. 1722. — Bukarest, 1849. január 24. Colquhoun Canninghoz. — FO.
— Az osztrák csapatok Havasalföldre készülnek.

No. 1723. — Bukarest, 1849. január 24. Colquhoun Bidewell Jánoshoz.
— FO.

No. 1724. — Bukarest, 1849. január 25. Colquhoun Canninghoz. — FO.
— Brassó elesett.

No. 1725. — Wien, 1849. január 25. Schwarzenberg herceg Buol gróf
pétervári osztrák nagykövethez az orosz beavatkozás ellen. — BAK.

No. 1726. — Bukarest, 1849. január 25. Colquhoun Canninghoz. — FO.
— Fuad Effendi és az orosz beavatkozás.

No, 1727, — Bukarest, 1849. január 26. Ugyanaz. — FO. Ugyanaz.
No. 1727. — Bukarest, 1849. január 28. Colquhoun jelentése. — AH.

136, 1. — Az orosz beavatkozás előkészítése.
No. 1729. — Nagyszeben, 1849. január 30. Puchner báró Timonihoz. — 

BAK. — A beavatkozás igazolása.
No. 1730. — Nagyszeben, 1849. január 30. Pfersmann tábornok oz oro

szokhoz, — A beavatkozás nem szükséges.
No. 1731, — Pétervár, 1849. január 31. Buchanan brit nagykövet jelen

tése. 43. sz. — FO. AH. 134. 1. — A beavatkozás nem szükséges.
No. 1732. — Caineni, 1849. január 31. A román parancsnokság jelen

tése. — HD. XVIII. 115. 1. — Az erdélyiek a beavatkozás elhalasztását
kérik.

No. 1733. — Brassó, 1849. február 1. A város Lüders tábornokhoz. — 
HD. XVIII. 117. 1. — Segítséget kérnek.

No, 1734. — Bukarest, 1849. február 1. Lüders Omer pasához. — DH. 
XVIII. 114—15. 1. — Csatlakozásra kéri a beavatkozásban.

No. 1735. — Bukarest, 1849. február 1. Omer pasa Lüders tábornokhoz.
— AD. XVIII. 115. 1. — A csatlakozást megtagadja.

No. 1736. — Bukarest, 1849. február 2. Timoni jelentése. 13. sz. — 
BAK. — Az orosz bevonulásról.

No. 1737. — Pera, 1849. február 3. Canning Pisámhoz. — AH. 137. 1.
— Az orosz beavatkozás ellen.

No. 1738, — Bukarest, 1849. február 3. Ségur jelentése. 30. sz. — HD. 
XVIII. 114. 1. — Az oroszok fogadtatása Erdélyben.

No. 1739. — Bukarest, 1849. február 3. Colquehoun jelentése. — FO. 
Havasalföldre menekülni készülő magyarok ügye.
Háborús Felelősség 5
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No. 1740. — Bukarest, 1849, február 3. Ugyanaz. — AH. 150—51. 1. — 
Grant küldetése Szebenbe.

No. 1741, — Brassó, 1849. február 4. Schurtter tábornok Puchner tá
bornokhoz. — KA. Századok 1921—22. 650. 1. — A város segítséget kér az 
oroszoktól.

No. 1742. — Berlin, 1849. február 4. Osztrák rendőri jelentés Pulszky- 
ról. — BAK.

No. 1743. — Bukarest, 1849. február 4. Lüders tábornok Schurtter tá
bornokhoz. — KA. — Az orosz csapatok bevonulásáról.

No. 1744. — Konstantinápoly, 1849. február 4. Canning jelentése. — 
AH. 136—37. 1. — Az orosz beavatkozás kérdése a Portán.

No. 1745. — Pera, 1849. február 4. Pisani Canninghoz. AH. 138. 1. — 
Ugyanaz.

No. 1746. — Bukarest, 1849. február 5. Colquhoun jelentése. — AH. 139. 
és 151. 1. — Az oroszok bevonultak Erdélybe.

No. 1747. — Konstantinápoly, 1849. február 5. Canning jelentése. — FO.
— Az orosz beavatkozás a Portán.

No. 1748, — Bukarest, 1849. február 6. Timoni jelentése. 14. sz. — 
BAK. — Az orosz bevonulás.

No. 1749 — Bukarest, 1849. február 6. Ugyanaz. 15. sz. — BAK. — 
Harctéri hírek.

No. 1750. — Bukarest, 1849. február 6, Utasítás Grant részére. — AH. 
151. 1.

No. 1751. — Bukarest, 1849. február 6. Colquhoun jelentése. 9. sz. — 
FO. — Grant küldetése.

No. 1752. — Brassó, 1849. február 7. Engelhardt tábornok Schurtter tá
bornoknak. — KA. — Harctéri hírek.

No. 1753. — Konstantinápoly, 1852. február 7. Stürmer jelentése. 7. C.
— BAK.

No. 1754. — Bukarest, 1849. február 7. Duhamel tábornok Nesselrode 
grófhoz. — Említve a 635. sz. okmányban.

No. 1755. — Konstantinápoly, 1849. február 7. Stürmer jelentése. 7. sz.
— BAK. — Az orosz beavatkozás a Portán.

No. 1756. — Bukarest, 1849. február 9, Colquhoun Canningnak. — AH. 
142. 1. — Harctéri hírek.

No. 1757. — Pétervár, 1849. február 7. Nesselrode gróf utasítása Titoff 
részére. — Említve a 751. sz. okmányban.

No. 1758. — Brassó, 1849. február 10. Engelhardt orosz tábornok nyi
latkozata. — Kőváry id. m. 153—54. 1.

No. 1759. — Bukarest, 1849. február 10, Colquhoun jelentése. — AH. 
142. 1. — Harctéri hírek.

No. 1760. — Bukarest, 1849. február 10. Ségur jelentése. 60. sz. — HD. 
XVIII. 111. 1. — Az oroszok bevonulása Erdélybe.

No. 1761. — Brassó, 1849. február 11. Schurtter tábornok Puchner báró
hoz. — KA.

No, 1762. — Brassó, 1849. február 12. Haydte tábornok Schurtter tá
bornokhoz. — KA. — Az orosz csapatok aktív beavatkozását sürgeti.

No. 1763. — Szeben, 1849. február 12. Grant jelentése Ponsonby lord
hoz. — AH. 146—147, 1. — Harctéri hírek.

No. 1764. — Konstantinápoly, 1849. február 12. Utasítás Fuad effendi 
részére. — BAK. Melléklet Timoni jelentéséhez.

No. 1765. — Brassó, 1849. február 13, Schurtter tábornok Puchner bá-
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íróhoz. — KA. — Engelhardt orosz tábornok levelének közzé nem tételét 
Jcöveteli.

No, 1766. — Bukarest, 1849. február 13. Timoni jelentése. 13. sz. — 
BAK. — A nyugati hatalmak tiltakozása.

No. 1767. — Belgrád, 1849. február 14. Fonblanque angol konzul jelen- 
lése. — AH. 147—48. 1. — Harctéri hirek.

No. 1768. — Konstantinápoly, 1849. február 14. Canning jelentése. — 
AH. 143. 1. — Az orosz beavatkozás ügye a Portán.

No. 1769. — Pétervár, 1849. február 14. Buchanan jelentése.. — AH.
143. 1. — Az oroszok bevonulása.

No. 1770. — Szeben, 1849. február 15. Grant Colquhounhoz. — FO. — 
Harctéri hirek.

No. 1771. — Bukarest, 1849. február 15. Colquhoun Cannínghoz. — FO.
—  Orosz csapatmozdulatok.

No. 1772. — Konstantinápoly, 1849. február 15. Canning jelentése. —
HO. — Az oroszok bevonulása.

No. 1773. — Pétervár, 1849. február 15. Buchanan jelentése. — FO. — 
A.z aldunai orosz hadsereg.

No. 1774. — Bukarest, 1849. február 16. Timoni jelentése. 22. sz. —
BAK.

No. 1775. — Szeben, 1849. február 16. Grant Colquhounnak. — FO.
— Harctéri hírek.

No. 1776. — Szeben, 1849. február 19. Ugyanaz. — FO. — Harctéri 
hírek.

No. 1777. — Konstantinápoly, 1849. február 19. Canning jelentése. —
Közli Lane-Poole S.: Life of Sir Stratford Canning. II. kötet. London 1879. 
185. 1.

No. 1778. — Bukarest, 1849. február 20. Colquhoun jelentése. — FO.
—  Harctéri hírek.

No. 1779. — Bukarest, 1849. február 20. Colquhoun jelentése. 13. sz. — 
FO. — Az aldunai orosz megszállás.

No. 1780. — Belgrád, 1849. február 20. — Fonblanque jelentése. — AH. 
148. 1. —

No. 1781. — Pétervár, 1849. február 21. — Nesselrode gróf Meyendorff 
i bárónak, — Nesselrode: Papiers. IX. Páris. 222. 1. — Az erdélyi orosz be- 
; avatkozás.

No. 1782. — Konstantinápoly, 1849. február 21. Stürmer gróf jelentése. 
— BAK.

No. 1783. — Pétervár, 1849. február 21. Nesselrode gróf Brunnow báró- 
T Hoz. — AH. 144—46. 1. Az erdélyi orosz beavatkozás indokolása.

No. 1784. — Szeben, 1849. február 22. Grant Colquehounhoz. — AH. 
f 166. 1. — Harctéri hírek.

No. 1785. — Szeben, 1849. február 22. Puchner báró jelentése. — KA. 
No. 1786. — Bukarest, 1849. február 22. Colquhoun Canninghoz. — FO.

- —  Harctéri hírek.
No. 1787. — Bukarest, 1849. február 22. Ugyanaz. — FO. — Ugyanaz. 
No. 1788. — Wien, 1849. február 22. Ponsonby lord jelentése. — FO. — 
No. 1789. — Bukarest, 1849. február 23. Colquhoun Canninghoz. — FO.

- — Harctéri hírek.
No. 1790. — Szeben, 1849. február 22. Grant Colquhounhoz. FO. — 

L Harctéri hírek.
No. 1791 — Bukarest, 1849. február 23. Timoni jelentése. 25. sz.

3 BAK.
5*
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No. 1792. — Belgrád, 1849. február 23. Fonblanque jelentése. — AH.. 
147. 1.

No. 1793. — Pétervár, 1849, február 24. Buchanan jelentése. — AH. 
146. 1.

No. 1794. — Olmütz, 1849. február 26. Minisztertanács. — BAK. —  
Az orosz beavatkozás.

No. 1795. — Brassó, 1849. február 26. Dorner ezredes Puchner báróhoz.
— KA. — Ugyanaz,

No. 1796. — Belgrád, 1849. február 26. Fonblanque jelentése. — AH.. 
162—63. 1.

No. 1797. — Szeben, 1849. február 26. Grant Colquhounhoz. — FO. —  
Harctéri hírek.

No. 1798. — Bukarest, 1849. február 28. Colquhoun jelentése. — FO.
— Harctéri hírek.

No. 1799. — London, 1849. február 27. Palmerston lord Canninghoz. —  
FO. — Orosz beavatkozás.

No. 1800. — Bukarest, 1849. február 27. Colquehoun jelentése. FO.
No. 1801, — Bukarest, 1849. február 27. Ugyanaz. — AH. 165. 1.
No. 1802. — Bukarest, 1849. március 2. Timoni jelentése. 26. sz. —  

BAK.
No. 1803, — Belgrád, 1849. március 2. Fonblanque jelentése. — AH. 

162. 1.
No. 1804. — Bukarest, 1849. március 3. Colquhoun Canninghoz. — FO. 
No. 1805. — Szeben, 1849. március 2. Grant Colquhounhoz. — FO. — 

Harctéri hírek.
No. 1806. — Bukarest, 1849. március 6. Timoni jelentése. No. 29. —

BAK.
No. 1807. — Szeben, 1849. március 5. Grant Colquhounhoz. — FO. — 

Harctéri hírek.
No. 1808. — Bukarest, 1849. március 6. Colquhoun jelentése. — FO.
No. 1809. — Bukarest, 1849, március 9. Timoni jelentése. 30. sz. —

BAK.
No 1810. — Bukarest, 1849. március 9. Colquhoun Canninghoz. — FO, 
No. 1811. — Pétervár, 1849. március 10. Nesselrode gróf Titoffhoz. — 

Említve a 751. okmányban.
No. 1812. — Zimony, 1849. március 10. Fonblanque jelentése. — AH. 

167—68. 1. — Harctéri hírek.
No. 1813. — Bukarest, 1849. március 14. Colquhoun jelentése. — AH. 

169. 1.
No. 1814. — Bukarest, 1849. március 14. Timoni jelentése. 35. sz. —

BAK.
No. 1815. — Brassó, 1849. március 14. Engelhardt tábornok Kalliany 

tábornoknak. — K. A. Századok 1921—22. 657. 1.
No. 1816—19. — Konstantinápoly, 1849, március 14. Stürmer gróf je

lentése. 12. A—D. sz. —
No. 1820. — 1849. március 16. Bem tábornok Ségurhoz. — Említve 

Ségur jelentésében.
No. 1821—22. — Bukarest, 1849. március 16. Colquhoun Canninghoz.

— AH. 169—71. 1. — Harctéri hírek. Grant visszatérése.
No. 1823. — Bukarest, 1849. március 17. Colquhoun jelentése. — AH. 

169. 1.
No. 1824. — Bukarest, 1849. március 18. Ugyanaz, — AH. 171. 1.
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No. 1825. — Bukarest, 1849. március 18. Colquhoun Canninghoz. — 
AH. 171. 1.

No. 1826. — Calimanesti, 1849. március 19. Puchner báró jelentése. — 
BAK. — Igazoló irata.

No. 1827. — Bukarest, 1849. március 20. Timoni jelentése. 41. sz. — 
BAK.

No..1828. — London, 1849. március 20. Palmerston lord Ponsonby 
lordhoz. — FO. — Az orosz beavatkozás kérdése.

No. 1829. — London, 1849. március 20. Palmerston lord Canninghoz.
— FO. — Ugyanaz.

No. 1830. — Bukarest, 1849. március 22. Colquhoun Canninghoz. —

No. 1831. — Olmütz, 1849. március 23. Osztrák minisztertanács. — 
BAK. — Az orosz beavatkozás.

No. 1832.— Bukarest, 1849. március 23. Colquhoun jelentése. — AH. 
172. 1.

No. 1833—1834. — Bukarest, 1849. március 23. Colquhoun Canning- 
Tioz. — AH. 172—73. 1.

No. 1835. — Bukarest, 1849. március 23. Timoni jelentése. 42. sz. — 
BAK.

No. 1836. — Szeben, 1849. március 26. Szeben tiltakozása az orosz 
beavatkozás ellen. — Kőváry id. m. 163. I.

No. 1837. — Brassó, 1849. március 26. Bem tábornok Ségurhoz. —
No. 1838. — Bukarest, 1849. március 28. Colquhoun Canninghoz. —

FO. — Harctéri hírek.
No. 1839. —- Pétervár, 1849. március 28. Buchanan jelentése. — FO.

—  Harctéri hírek.
No. 1840. — Pétervár, 1849. március 28. Ugyanaz. — FO.
No. 1841—1842. — Konstantinápoly, 1849. március 28. Stürmer gróf 

j jelentései. 14. B—C. — BAK.
No. 1843. — Bukarest, 1849. március 29. Colquhoun Canninghoz. —

k. AH. 176—77. 1.
No. 1844. — Konstantinápoly, 1849. március 29. Canning jelentése. — 

[ FO. — Az orosz beavatkozás kérdése a Portán.
No. 1845. — Bukarest, 1849. március 30. Timoni jelentése. 49. sz. — 

I BAK.
No. 1846. — Wien, 1849. március 30. Ponsonby lord jelentése. — AH. 

t 168. 1.
No. 1847. — Pétervár, 1849. április 1. Nesselrode gróf Meyersdorff 

J bárónak, — Nesselrode: Papiers. IX. Páris 226. 1. — Orosz beavatkozás 
I Erdélyben.

No. 1848. — Pétervár, 1849. április 2. Buchanan jelentése. — AH. 
t 173—74. 1.

No. 1849. — Bukarest, 1849. április 3. Colquhoun jelentése. — FO. — 
k Az osztrák haderő sorsa.

No. 1850. — Bukarest, 1849. április 3. Ugyanaz. — FO. — Az orosz 
ri hadsereg állapota.

No. 1851. — Konstantinápoly, 1849. április 5. Canning jelentése. — 
£ AH. 177. 1. — Harctéri hírek.

No. 1852. — Pétervár, 1849. április 5. Buchanan jelentése. — AH.
1 175. 1. — Harctéri hírek.

No, 1853. — Bukarest, 1849. április 6. Ségur jelentése, — AD. XVIIL 
I 140. 1. — Harctéri hírek.
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No. 1854. — Bukarest, 1849. április 6. Colquhoun jelentése. — AH*. 
180. 1. — Harctéri hírek.

No. 1855. — Bukarest, 1849. április 6. Colquhoun Canninghoz. — FO-
— Harctéri hírek.

No. 1856. — London, 1849. április 6. Palmerston Canninghoz. — FO-
— Az orosz beavatkozásról.

No, 1857, — Bukarest, 1849. április 10. Timoni jelentése. No. 54. —  
BAK.

No. 1858. — Konstantinápoly, 1849. április 10. Canning Pisonihoz. —
AH. 352—53. 1.

No. 1859. — Konstantinápoly, 1849. április 11. Canning jelentése. —
FO.

No. 1860. — Bukarest, 1849. április 13. Timoni jelentése. 55. sz. —
BAK.

No. 1861. — Konstantinápoly, 1849. április 15. Canning jelentése. —
FO. —

No. 1862. — Bukarest, 1849. április 17. Timoni jelentése. 58. sz. —
BAK.

No. 1863. — Debrecen, 1849. április 20, Kossuth Lajos Fuad Effen-
dinek. — BAK.

No. 1864. — Bukarest, 1849. április 20. Timoni jelentése. 60. sz. —
BAK.

No. 1865. — Konstantinápoly, 1849. április 21. Canning jelentése. —
FO.

No. 1866. — Zimony, 1849. április 22. Fonblanque jelentése. — AH. 
190. 1.

No. 1867. — Páris, 1849. április 22. Osztrák rendőri jelentés Teleki 
László grófról. — BAK.

No. 1868. — Bukarest, 1849. április 23. Osztrák rendőri jelentés Kos
suth összeköttetéseiről bukaresti bankárokkal. — BAK.

No. 1869. — London, 1849. április 23. Palmerston lord Canningnak.
— FO.

No. 1870. — London, 1849. április 24. Ugyanaz. — AH. 182. 1.
No. 1871. — Bukarest, 1849. április 27. Timoni jelentése. 68. sz. —  

BAK.
No. 1872. — Brassó, 1849. április 28. Kiss Sándor ezredes Fuad Effen- 

dinek. — BAK.
No, 1873. — Bukarest, 1849. május 8. Timoni jelentése. 72. sz. — 

BAK.
No. 1874. — Pétervár, 1849. május 9. Nesselrode gróf Meyendorff 

bárónak. — Nesselrode: Papiers. IX. 257. 1. — Ausztria ismét sürgeti a 
beavatkozást.

No. 1875. — Pétervár, 1849. május 16. Nesselrode gróf a beavatkozás
ról. — Ugyanott. 257. 1.

No. 1876. — Konstantinápoly, 1849. május 30. Osztrák rendőri jelentésr 
Beöthy, Browne, Splényi személyéről. — BAK.

No. 1877. — Páris, 1849. június 8. Ugyanaz Telekiről. — BAK.
No. 1878. — Berlin, 1849. június 8. Ugyanaz. — Toborzás Magyaror

szágon. — BAK.
No. 1879. — Konstantinápoly, 1849. június 11. Andrássy Gyula gróf 

Batthyány Kázmér grófnak. — MNM. 1848—49. iratok.
No. 1880. — Bukarest, 1849. június 12, Timoni jelentése. 8. sz. 

BAK.
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No. 1881. — Konstantinápoly, 1849. június 13. Stürmer gróf jelentése. 
25. F. sz. — BAK. — A Porta nem bocsátja át Malakowsky tábornok 
seregét.

No. 1882. — Konstantinápoly, 1849. június 20. Ugyanaz. 26. B. —
BAK. — Browne és Splényi.

No. 1883. — Konstantinápoly, 1849. június 20. Ugyanaz. 26. D. —
BAK. — Browne.

No. 1884. — Konstantinápoly, 1849. június 27. Ugyanaz. 27. A. —
BAK. — Splényi elutazott.

No. 1885. — Konstantinápoly, 1849. július 4. Ugyanaz. 28. B, — BAK. 
— Andrássy.

No. 1886. — Konstantinápoly, 1849. július 11. Ugyanaz. 28. G. —
BAK. — Splényi Szmirnába ment.

No. 1887. — Berlin, 1849. július 12, Osztrák rendőri jelentés. Tobor
zás Magyarország részére. — BAK,

No. 1888. — Bukarest, 1849. július 10. Timoni jelentése. 16. sz. — 
BAK.

No. 1889—1891. — Konstantinápoly, 1849. augusztus 1. Stürmer gróf 
jelentése. 32. A—C. sz. — BAK. Bem moldvai betörése. Kossuth belgrádi 
összeköttetései.

No. 1892. — Páris, 1849. augusztus 2. Osztrák rendőri jelentés Bemről 
és Kossuthról. — BAK.

No. 1893. — Berlin, 1849. augusztus 8. Wimmer J. A. Pulszkyhoz. — 
MNMK.

No. 1894. — London, 1849. augusztus 9. Osztrák rendőri jelentés Tele
kiről. — BAK.

No. 1895—1896. — Bukarest, 1849. augusztus 7. Timoni jelentése. 13. 
A—B. — BAK. — Bem ojtózi manifesztuma.

No. 1897. — Konstantinápoly, 1849. augusztus 13. Osztrák rendőri je
lentés Browneról és Grace Károlyról. — BAK.

No, 1898. — Páris, 1849. augusztus 16. Osztrák rendőri jelentés Te
lekiről. — BAK.

No. 1899. — Bukarest, 1849. augusztus 14. Timoni jelentése. 16. sz. — 
BAK.

No. 1900. — Konstantinápoly, 1849. augusztus 8. Stürmer gróf jelen
tése. 33. A—F. sz. — BAK. — Bem moldvai betörése.

No. 1901—1902. — Konstantinápoly, 1849. augusztus 15. Ugyanaz. 34. 
A—G. sz. — Ugyanaz.

No. 1903. — Szmirna, 1849. augusztus 8. Ivanoff orosz konzul Titoff- 
hoz. — Splényi elutazott.

No. 1904. — Szmirna, 1849. augusztus 8. Cischin osztrák konzul 
Stürmer grófhoz. — Ugyanaz.

No. 1905. — Páris, 1849. augusztus 20. Osztrák rendőri jelentés Tele
kiről. — BAK.

No. 1906. — Leipzig, 1849. augusztus 25. Ugyanaz a németországi ma
gyar propagandáról. — BAK.

No. 1907. — Konstantinápoly, 1849. augusztus 27. Osztrák rendőri je
lentés Grace Károlyról. — BAK.

No. 1908. — Bukarest, 1849. augusztus 31. Timoni jelentése. 31. sz. — 
BAK. — Colquhoun magatartása.

No. 1909—1910. — Belgrádi lázító levelek. — Belügym. 1848. 204. 
1892. sz. — OL.
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No. 1911. — Obrenovics Milos Karlócán. — Belügym. 1848. 2928. sz. 
— OL.

No. 1912—1914. — Richardson angol születésű osztrák kapitány hadi
fogoly ügye. Teleki Sándor közbenjárása. — OL. Honv. Biz. 1849. 29. 77. 
2213. sz.

No. 1915. — 1849. március 21. Jelentés az aldunai mozgalmakról. — 
U. ott 1028. sz.

No. 1916. — 1849. március 6. Bem tábornok jelentése az orosz beavat
kozásról. — U. ott 3258. sz.

No. 1917. — 1849. március 25. Berde Mózes kormánybiztos jelentése.
— U. ott 394b. sz, — Beküldi Timoni elfogott levelét az orosz beavatko
zásról.

No. 1918. — Puchner báró elfogott levele. — U. ott 4039. sz.
No. 1919. — 1849. március 26. Czecz ezredes jelentése a bukaresti

viszonylatról. — U. ott 4066. sz.
No. 1920. — Bem levele Ségurhoz. — U. ott 4066. sz.
No. 1921, — 1849. április 21. Csányi László kormánybiztos jelentése.

— U. ott 4153. sz. — Gróf Wass Samu és Teleki Sándor gróf bukovinai 
küldetése.

No. 1922. — 1849. március 31. Berde Mózes csíkszéli kormánybiztos
jelentése az aldunai mozgalmakról. — U, ott. 5190. sz.

No. 1923. 1849. április 19. Mészáros Lázár hadügyminiszter jelentése.
— U. ott 5826. sz. — Bem tábornok katonai küldöttsége Omer pasához.

No. 1924. — Szászváros, 1849. április 12. Bem tábornok jelentése Mé
száros Lázárhoz. — U. ott.

No. 1925. — Debreczen, 1849. április 17. Batthyány Kázmér külügy
miniszterré meghivatik. — U. ott 5699. sz.

No. 1926. — Debreczen, 1849. április 22. Kossuth Lajos a francia köz
társaság lnökéhez. — U. ott 5930. sz.

No. 1927—1940. — 14 darab jelentés Beöthy Ödön kinevezett bu
karesti főkonzul brassói tartózkodásáról és aldunai kapcsolatairól. — U. 
ott 6062., 6303., 6435., 6798., 6647., 6786., 6790., 6924., 7477., 7588.,
7643., 7654., 7730, sz.

No. 1941. — Debrecen, 1849. április 20. Utasítás Beöthy Ödön részére.
— U. ott 5877. sz.

No. 1942. — Debreczen, 1849. április 20. Kossuth Fuad effendihez 
Beöthy küldetése ügyében. — U. ott 5878. sz.

No. 1943. — Puchner tábornok elfogott levele, amelyben az orosz csa
patok beavatkozását kéri, — U. ott 6084. sz.

No. 1944. — Browne őrnagy részére 500 dukát kiutalása. — U. ott 
6117. sz. Áttéve a pénzügyminiszterhez április 24-dikén.

No. 1945—1948. — 4 darab utasítás stb. Bratich részére Olaszor
szágba. — U. ott 6204, sz.

No. 1949—1950. — Havasalföldről kapott hírek. — U. ott 6123. és 
7183, sz.

No. 1951—1953. — Bukarestből kapott hírek. — U. ott 7209., 7222., 
7223. sz.

No. 1954. — Stein alezredes jelentése Browne őrnagy utasításáról, — 
U. ott 6862, sz.

No. 1955. — Hamis hírek a bukaresti hírlapokban. — Beöthy Ödön 
Ségurnak 1849. május 8-dikáról. — U. ott 6924. sz.
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No. 1956. — Beöthy Ödön jelentése arról, hogy Kiss Sándor ezredes 
Fuad pasának levelet küldött Bukarestbe. — U. ott 6647. sz. — Áttéve a 
külügyminiszterhez 1849. május 6-dikán.

No. 1957. — Colquhoun nyilatkozata. Ségur befolyástalan az orosz
török kérdésben. U. ott 7817. sz.

No. 1958—1959. — Belgrádi levelek. — U. ott 7194., 7241. sz.
No. 1960—1963. — Bem tábornok levelezése Omer pasával és Oszmán 

béggel Orsován keresztül. — U. ott 7705., 7277., 7858., 8211. sz. — Herka- 
lovics alezredes találkozása Kerim pasával. 7705. sz. — Jelentések Orsová- 
ról, 7858., 8211. sz. — Május 17. Beöthy közli Oszmán válaszát. 7277. sz.

No. 1964. — A Bukarestbe tervezett katonai küldöttség ügye. — U. 
ott 7629. sz.

No. 1965. — 1849. május 18. Perczel tábornok tárgyalásai a szerb kor
mánnyal, Francia nyelvben jártas egyént kér, diplomáciai megbízás végett.
— U. ott 7223. sz. — Áttéve a külügyminiszterhez, 1849. május 25.

No. 1966. — Woodruífe Vilmos, Párisból megérkezve, kihallgatást kér.
— U. ott 7317. sz. — 1849. május 22.

No. 1967—1969. — Monti gróf küldetése. — U, ott 7502., 7903., 9102. 
sz, — Ajánló levél Görgeyhez. Olasz légió alapítása.

No. 1970. — Jelentés a havasalföldi orosz haderőről. — U. ott 7835. sz.
No. 1971. — Jelentés arról, hogy az orosz haderőt az erdélyi szászok 

hívták be. — U. ott 7013. sz.
No. 1972. — 1849. június 12. Vécsey tábornok a Honvédelmi Bizott

mányhoz beterjeszt egy levelet, amelyet Belgrádba Lenoirnak írtak. — U. 
ott 7812. sz.

No. 1973. — 1849. május 8. Csányi László kormánybiztos jelentése 
Omer pasa és Csetz ezredes találkozásáról. — U. ott 6848. sz.

No. 1974. — Ugyanaz. — U. ott 7102. sz.
No. 1975. — Levél a törökországi állapotokról. — U. ott 7283. sz.
No. 1976. — Ibrahim beyt, a török szultán rokonát, május 14- vagy 

15-dikére Szebenbe várják. — U. ott 7132.
No. 1977, — Ibrahim bey Czecz ezredeshez. — U. ott 7384. sz.
No. 1978. — Beöthy Ödön két bukaresti német lapot küld be a Hon

védelmi Bizottmánynak. — U. ott 7589. sz.
No. 1979. — Brassó város tiltakozása az orosz beavatkozás ellen. — 

U. ott 7867. sz.
No. 1980. — 1849. április 28. Csányi László kormánybiztos levele. — 

U. ott. Bikkessy Gergely ezredes küldetése Bukarestbe és Wass Samu 
grófé Konstantinápolyba.

No. 1981. — Brassó, 1849. május 5. Beöthy Ödön jelentése arról, hogy 
Fuad pasának a függetlenségi nyilatkozatot megküldötte.

No. 1982. — Utasítás a török barátság fenntartása iránt. — U. ott 
7102. sz.

No. 1983—1984. — Hírek Colquhoun környezetéből. Czecz jelentése, 
1849. május 13. — U. ott 7209., 7223. sz.

No. 1985—1986. — Jelentés az orosz-török viszonyról. — U. ott 7817., 
7879. sz.

No. 1987. — Konstantinápoly, 1849. május 30. Browne Bem tábor
nokhoz. — U. ott 8453. sz.

No. 1988, — Fegyvervásárlás Havasalföldön. — U. ott 9540. sz.
No. 1989. — Beöthy Ödön Fuad pasához. Közli 1849. május 29-dikén.

—  U. ott 7730. sz.
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No. 1990. — Ugyanaz május 24-dikén Brassóból jelenti, hogy a kül
döttség nem mehetett Bukarestbe. — U. ott 7858. sz.

No. 1991—1992. — Bolliac Cézár román emigráns megbíztatása román- 
légió alakításával. — U. ott 9314., 9315. sz.

No. 1993. — Bolliac francia nyelvű lapot alapít. — U. ott 7653. sz.
No. 1994. — Levél az Olaszországban tartózkodó Splényi báróhoz 

Bratich útján. — U. ott 6205. sz.
No. 1995. — 1849. május 12. Lakner tábornok a Honvédelmi Bizott

mánynak beküldi Splényi báró levelét. — U. ott 6861. sz.
No. 1996. — 1849. május 16. Szemere Bertalan miniszterelnök kéri,, 

hogy a külföldre adott diplomáciai utasítások vele közöltessenek — U- 
ott 7060. sz.

No. 1997. — Perczel tábornok a szerb kormány nyilatkozatairól. —  
U. ott 7243. sz.

No. 1998—1999. — Bikkessy Alajos alezredes diplomáciai küldetésére- 
10,000 pengő forint utalványozva.

No. 2000. — Bem Teleky Sándor grófot követsége végeztével Konstan- 
tinápolyba küldi. — U. ott 6470. sz.



O km án yok  — D ocu m en ts

Szem ere Bertalan em lékirata
a z  1848—49 m agyar korm ány n em zetiség i politikájáról

Denkschrift des ungarischen Ministerpräsidenten Bartholomeus von Szemere- 
über die Nationalitätenfrage in Ungarn, 1854.

(Befejezés — Schluß)

(Oldalt: Aug. 25.) (59.) Hátra van még a horváth vagy inkább illyr 
mozgalmakrul szólani.

Kétséget nem szenved, miként a magy.(ar)o(rszá)gbeli népfajok zen
düléseinek fő hypronochliona, támaszpontja Horv(át)o(rszá)g volt, de csak 
névleg, valósággal az Jelacsics a tábornok vala. S maga a tétel mindent 
elmond. Avagy volna most 18536an ember, ki őt a sláv vagy horváth elem 
képviselőjének tartaná? Mivel adta ennek jelét, 1848 előtt, azon kívül 
hogy német költeményeket irt? Mi eredmény az a mit a harcz végén nem
zetének mint kivivottat bemutathat? Sőt látjuk, hogy a mint a sláv- 
ság ügye alább sülyedt, az ő szenecse csillaga az udvarnál a szerint emel
kedett, midőn a horvátok elvesztették ősi szabadságokat ő uj rangot s czi- 
met kapott, midőn annyira szeretett municipalitások s nemzetiségük a 
német központosítás alá vettetett, ő pénzt s kereseteket nyert, az ország
beli közhatóságok végre elvesztették még a báni melléknevet is, csak ő 
maga tartá meg e puszta czimet, s ott áll mint egy sírkő mely magán 
azon halottnak nevét viseli mi alá ja eltemetve van.

Mint fölebb már említők, Horvát o(rszá)gban 1842 óta két párt álla 
szemközt, az illyr-horváth és a horváth-magyar. Mindkettő egyképen nem
zeti párt volt, feje ugyan azon nemzetségből volt, az illyr pártté gróf 
Draskovics János, a horvátoké gr. Draskovics Sándor. A különbség közttök 
abban állt, a mint ők a nemzetiség jövendőjét és még inkáb a mint a 
politicai haladást különbözőleg értelmezték. A horváth-magyar párt akart 
specialiter tisztán horváth maradni, magyarnak magát csak politicai s al
kotmányos értelemben vallotta. Az illyr-horváth párt ellenben a pansla— 
vismus' csábeszméjét fogadván el, a czél mire törekedett, valamennyi slá- 
vok' uniója volt miben a maga horvátiságát szívesen engedte volna fel
olvadni, s ez volt az oka a miért az austriai politicához csatlakozott, gon
dolván miképen az engedmény által az austriai cabinet nemzeti törekvései 
iránt engedékenyebb lesz, E nemzeti tusa a két párt köztt mint házi ügy, 
mint családi kérdés, mint belső ügy tekintetett mind a magy(ar) országi 
liberálisok, mind az austriai kormány által, ez nem segítette a nemzetiség“' 
fejlődését elő, az nem gátolta, mindenik a küzdés' főleg politicai oldalára 
figyelmezett, szemökben nem volt az más mint a birodalom’ egy szögle
tében a kormány és ellenzék, a conserva.tio és haladás* harcza mely nem
zeti zászlók alatt vivatott. Túlzás volt volna akkor az egésznek azon fon
tosságot tulajdonítani, melyre az a forradalomban emelkedett, a mi a gon
dolkodó előtt megfoghatatlan volt, az mindössze is abból állt: egy parla—
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menti vagy választási csekély s mulékony győzelemért miképen szövetkez- 
hetik a kormány oly sláv párttal, melynek legbelsőbb vágyai Austria fen- 
állásával merőben ellenkeznek? A magyar és horváth liberális pártra nézve 
a kérdés az austriai cabinet' ellenében több vagy kevesebb politicai jog, 
gyorsabb vagy lasúbb reform körül forgott, de az illyr párt, mint egy 
ága a panslavismusnak, programmjában maga az austriai birodalom' létez- 
hetését vette kétségbe, sőt azt tagadta.

Az bizonyos hogy az illyrismus a panslavismusból született, mint az 
is, hogy titkon orosz emissariusok a sláv separatismust gondosan ápolták. 
Volt idő, midőn ezeknek nyomait a kiküldött kir. biztosnak a horvát’n-
magyar párt világosan ki is mutatta, de ennek eredménye nem lehetett 
akkor, midőn a ministeriumban Kolovráth ült, ki maga nagy sláv volt. így 
történt hogy az illyr párt' bátorsága naprul napra növekedett. Izgatni kez
dett a szomszéd török tartományokban, úgyhogy a török kormány hiva
talosan kénytelen volt panaszt emelni izgatásai ellen, összeköttetésbe lé
pett a sláv fajokkal az austriai birodalom' valamennyi tartományaiban, 
egész irodalma düht (60.) lehellett az idegenek, de kivált a magyarok el
len, s lassankint az irodalmi térről álttért politicai tervezésekre ,,In der 
einen Hälfte Europa's liegt eine Riese von kolossalen Grösse, szólt egy 
hang a Danica lapban. Sein Haupt badet am Busen des adriatischen Meers, 
und seine Füsse reichen bis zu den eisigen Gefilden des Nordmeeres, und 
bis an die chinesische Mauer; in der männlich starken, gegen das Herz 
des türkischen Reiches gewendeten Rechten trägt er das Schwarze Meer, 
in der gegen das Herz Deutschlands gewendeten Linken hält er das bal
tische Meer. Sein Haupt ist Mittelillyrien, bekränzt mit den Blüthen des 
warmen Südwindes, sein Herz ist unter den alten Karpathen, sein Magen 
sind die Ebenen Polens, Bauch und Schenkel die unermesslichen Gefil
den Russlands. Und dieser Riese ist unsere Nation! Die grösste Nation 
Europa's die Slavische Nation, weil Knochen und Fleisch des unermessli
chen Körpers die Brüderslaven sind, und dass Blut welches diesen Riesen
leib belebt, das identische Blut unserer Mutter Slava ist.“ Ez irtózatos 
képet követték uj mappák, melyek az uj sláv birodalmak' határait, külö
nösen Illyriát ábrázolták, alkották ők ezt Bosniábul, Serviábul, Bulgáriábul, 
Herzegovinábul, Montenegrobul, Dalmatiábul Carinthiábul, Carniolábul, Sty- 
riábul, Morvábul, Cseho(rszá)gbul, . . .  s Magy.(ar)o(rszá)g déli és északi
részeiből, és igy három, a török, austriai és magyar birodalomnak kellett 
vala összedőlni, hogy romjaibul az uj Illyria felépülhessen. Nemzeti szinö- 
ket s köntöseiket is ujjal cserélték föl, sőt az ország' czimerét is megvál
toztatták, s nem azt használták mely a koronázáskor a király előtt hor- 
dattatik. Mind e merész tervezetek néha néha fölriasztották a cabinetet, 
s láttuk most a könyvcensort letétetni, ki ilyek' kinyomatását megengedte, 
majd az illyr név használatát eltiltatni, de elvégre is a kormány a jelen’ 
apró nehézségei mellett a jövendő nagy veszélyről megfeledkezvén, fonto
sabbnak találta efféle zűrzavarok által az alkotmányos reformpárt' győ
zelmét meggátolni, — az illyrek ábrándjait üres gyermeki álmoknak nézte. 
Ő csak az alkotmány szorító szabályait érezte, arra nem gondolt hogy a 
terjedni engedett pansláv eszmék az összes birodalmat sarkaiban fogják 
megrengetni.

Látni ezekből is, hogy bár a harcz az ország' határai között folyt, de 
az eszme melyből az fakadt idegen, világtörténetbeli, a magyarországbeli 
eseményektől független. Különben honnan megmagyarázható, hogy az ösz- 
szes illyr irodalom egy határozott panasszal nem tudott a magyarok ellen 
előállani? Nem tűrte e el a magyar t. (örvény) hozás hagy Horváto(rszá)g- 
bul a protestánsok és zsidók kizárva maradtak? Változtatott e az adó 
azon rendszerén mi szerint a horvát személy és vagyon a magyar o(rszá)g- 
beli hasonló személy és vagyon' adójának felét fizette? Nem ez volt e 
az, mely a határőrséget az austriai katonai kormány által kiszabadítani 
igyekezett? A latin nyelv' jármát nem magok a horvátok ölték e ma
gokra s nem ők magok küzdöttek e megtarthatása mellett? Hozatott e tör-
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vény, sőt tétetett e valaha puszta javallat, mi által a horvát nyelv’ hasz
nálata az ország’ belsejében megnehezitetett volna? S még 1848ban is, 
(61.) midőn a feudális szerkezet- minden maradványa országszerte lerom- 
boltaték, a magy.(ar) t(örvény)hozás nem hagyta e meg teljes épségben 
és illetlenül a horváth municipalis institutiókat, rá jók magokra bizván a 
képviseleti jog’ felosztását és életbe léptetését? Mind az mit nyelv’ dol
gában tolok a magy.(ar) t. (örvény) hozás követelt, abból állt hogy kép
viselőik az orsz. gyűlésen magyarul nyilatkozzanak, mint az előtt száza
dok folytában úgy nyilatkoztak, s ezt annyival inkáb követelhette mert 
a latin szónoklatot az uj nemzedék már e közben nem értette és hogy 
ezt magok is szükségesnek tartották, mutatja az, hogy az 1847ki orsz. 
gyűlésre kiadott követeiknek a magyarul szólást köteiezőleg meghagyták.

(Oldalt: Aug. 26.). Az 1848ki crisis előtt Horvátországban is, mint 
mindenütt, a liberális azaz a horvát pártnak adott, mely a népnél külön
ben is többségben birt. Ezért az első pillanatbeli közlelkesedés a 
magyar reformok iránt legmelegebben nyilatkozott. De alig neveztetett ki 
bánul Jellacsics, és alig érkezett meg az országban, a dolgok egészen el
lenkezőre fordultak, s támaszkodván az ottani császári hadseregre és 
határőrségre, uj főispánokat nevezett ki, a régi alkotmányos tisztviselő
ket hivatalaikbul kitette, a turopolyai horvát érzelmű kerület’ népségét 
lefegyverezte, sokakat elfogatott, az alkotmány hiveinek vagyonát lefog
laltatta, és igy a horvát párt vagy hallgatásra, vagy kiköltözésre kénsze- 
ritetett. így szűnt meg lenni a horvát párt s igy jutott a hatalom kizáró
lag az illyrek kezébe. Ezek azonnal (Jun. 5én) gyűlést tartottak hogy ki- 
vánataikat fogalmazhassák. íme tehát itt volt az alkalom sérelmeiket s 
panaszaikat az úgynevezett magyar elnyomás ellen elősorolni. Nézzük ált 
határozataikat. Kívántak: Croatiának mind az ustriaitol, mind a magyar
tól külön kormányt; kívánták hogy Croatia öregbitessék Slavoniával, Dal- 
matiával, a határőrséggel, a magyar tengerpartokkal, sőt a Vojvodinával; 
és kívánták hogy ne a király, de a bán’ joga legyen minden közigazgatási 
és igazságszolgáltatási hivatalbeliek kinevezése; minden belső ügy a croat 
törvényhozás által intéztessék el, csak a finanz, had, kereskedelmi és kül- 
ügy tartozzék az austriai birodalmi gyűlés elébe, hova a croatok is fog
nak képviselőket küldeni. Hol van e pontok köztt egyetlen egy panasz 
vagy szemrehányás a magyarok ellen? Nem azzal vádolták e a magyaro
kat, hogy független kormányt viván ki, elváltak Austriátul, s nem hason
lót követelnek e ők magok? Nem maradtak-e reformjaikban alkotmá
nyos téren a magyarok, ellenben ők nem törekednek e minden históriai és 
törvényes kapocs fölszakgatására? Ha pedig az állodalom’ básisául a 
nemzetiség’ eszméjét választották, azt miért nem alkalmazták teljesen s 
egészen, miért nem követelték Ausriábol is azon részeket mik, nyelv sze
rint, Illyriához tartoznának?

Ez egyetlen cselekvényben ismerni rá az illyr pártra, a mennyiben 
az nemzeti is, azonban már itt is venni észre Jellacsics katonai befolyá
sát, ki a nemzeti ösztönnek rohamot csak annyiban engedett, a mennyiben 
az a népet M.(agyar)o(rszá)gtul elvonta s a dynastia’ karjaiba vetette. De 
mihelyst a népelemre sem mint ürügyre, sem mint támaszra nem volt 
szüksége, az összegyüj (t)ött császári sereg’ élén biztosan érezvén magát, 
az illyr párt nemcsak nemzeti de függetlenségi vágyait is azonnal elfoj
totta, s tisztán föllépett szándékaival, kimondván: (62.) hogy ő nem ma
gyarnak de a magyar alkotmánynak ellensége, hogy ő olyan királyt akar 
ki engedelmeskedik de parancsol, hogy ő egy birodalmat kíván, nem füg
getlen országok’ szövetségét, s midőn Junius végén (18486an) Inspruck- 
ban Batth(y)ányval a magyar ministerelnökkel találkozik, s ez a horvátok 
minden jogos és méltányos követeléseinek elfogadására késznek nyilatko
zott, ő föltétlenül nem Croatia’ függetlenségét kívánta, hanem a finanz és 
hadügynek az austriai ministerium’ kezébe visszabocsátását, tehát már 
ekkor nem úgy állt ott mint a nemzeti érdekek’ képviselője, hanem mint. 
a dynastiáé. E magyarázat nélkül megfoghatlan volna oly nagy bátorság,.
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és oly nagy gyávaság ugyan azon egyénben. Mig a nemzetiség bajnokának 
látszott lenni, de valósággal a fejedelmi házé volt: telt szájjal hirdette,
hogy ő már húsz királyi nyilt parancsnak mely őt a magyar alkotmány'
megtartására kötelezte, nem engedelmeskedett, és a 21 diknek sem fog, és 
midőn később a dynastia* politicája diadalmaskodott, a sláv ügy pedig 
haldoklók, mélyen hallgatott, s alázatosan nyújtotta ki mindkét kezét s 
sláv ügy bukásának s gyalázatának árán vásárlóit személyes jutalmak » 
kitüntetések elfogadására.

Jellacsics mint hadvezér egy diadalt sem nyert Austriának, de mint 
hez volt. Mellette két rendbeli tanácsosok álltak, kik szentséges személyét
hez volt. Mellette két rendbeli tanácsosok állak, kik szentséges személyét
két különböző érdek* paizsául használták: a magyar ministerek az alkot
mányos élet fentartására, az austriaiak a régi rendszer visszaállítására. 
Azok világosan bebizonyították a fejedelemnek, hogy a ráczok és illyrek 
a lázadás* terén állanak, ezek minduntalan azt emlegették, mi veszedelem 
támadhat a dynastia* hatalmára nézve abból, ha a magyar alkotmányos 
institutiók az örökös tartományok* népei által megkedveltetnek. Mint ma
gyar királynak a fejedelem* tiszte volt a ráczok és az illyrek ellen hatá
rozottan fellépni, M.(agyar)o(rszájg jogait védeni, s mindent helyeselni a 
mi által ez biztositathatik; mint császárnak, s a dynastia fejének köteles
sége volt M. (agyar) o(rszá)gban az alkotmányos függetlenség foganatosítá
sát meggátolni, csak igy reménylhetvén, hogy absolut hatalmát a többi 
provinciákban is fentarthatja. A király és a császár* érdekei a legnagyobb 
ellentétben álltak egymással, azonban színlelni kellett mintha azokat ösz- 
szeegyeztetni igazi szándék volna. Tehát elhatároztatott mindaddig mo
zogni a törvény és jog* korlátain belöl, mig lehet, s a többit várni az 
eseményektől miket magával az idő hoz. A formás (formelle) jog M.(agyar) 
o(rszá)g részén volt, azt bevallotta mindenki, a mentő eszköz (die Ret
tung) volt az országok és népfajok* sokféleségében. De melyik fog győzni? 
a magyar e vagy a sláv, ezt előre nem lehetett tudni. E szerint egyikkel 
sem lehetett korán törni, igy történt hogy mind két irányban cselekedtek 
egyszerre, a magyar jog szembeszökőleg világos volt, azt tehát nyíltan el
ismerte az udvar, (63.) a sláv mozgalom törvénytelen de kívánatos volt, 
tehát annak fejlődését minden utón és módon elősegítette. Nyilván akar
ták megőrizni a formai elvet (Offen wollte man das formelle Princip 
wahren), mely Magy.(ar)o(rszá)g ügyében megtestesülve volt, de alattom- 
ban épen annak negatióját végezték el. Nyilván azon revolutíonaris ele
mek, mely a rácz illyr mozgalomban nyilatkozott, hátat kelle fordítani, de 
alattomban (im Stillen) szabad kézre volt szükség, ezt felhasználni a 
magyar alkotmányos irány* felforgatására, hogy később maga ez is, mint 
még forradalmibb törekvés, midőn mint eszköz fölösleges lön, megsemmi- 
sítessék. íme e roszhitü (mauvaise foi) politicának kivitelére választatott 
ki Jellacsics. S a felvállalt kétalaku szerepnek ő tökéletesen megfelelt. 
Arczára vette a nemzeti szabadság és függetlenség* csábmaszkját, melyet 
híven viselt addig mig dolga volt a néppel s a nép köztt, de azt tüstént 
levetette, mihelyt a nemzetiség ürügyére szüksége nem volt.

Mind ezekből világos, hogy bár az úgy nevezett magyar harcz a leg- 
ellenkezőbb érdekek zűrzavara, benne míndenik tényező elem* jelleméi 
tisztán ki lehet ismerni és meghatározni. A dynastia, s vele a hadsereg és 
bureaucratia a régi absolut rendszer* visszaállításáért harczolt. A sláv faj 
nem elnyomás ellen küzdött, hanem uj független statuséletre törekedett. 
Ez a régi Austria helyett, mely eddig főleg a német és magyar elemre tá
maszkodik, uj Austriát akart, mely tisztán sláv birodalom legyen, s a 
segélyért mit a dynastiának Ígért, a bér lett volna a sláv túlsúly és ural
kodás a többi fajok fölött Egyedül a magyar volt az mely a históriai 
tért el nem hagyva, a közszabadságot tűzte ki a népeknek a jövendő ala
kulás alapjául. Mig a dynastia s slávok köztt lehetetlen volt az egyet
értés a végczélban, s igy szövetségük kölcsönös ámításon épülhetett, mely 
egyiknek megcsalásával fogott végződni, a magyar nem mert túl vágyai-
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■val Austria* határain, egyetlen föltétele volt az alkotmányos szabadság' 
.elismerése s tiszteletben tartása, de Austriának ép ez nem kellett.

Tekintsünk vissza Austria* politica belső történetére M.(agyar)o(rszá)g- 
ban, és látni fogjuk, hogy a szerint valamely népnél a szabadság vagy 

•annak ellenkezője volt túlnyomó, a szerint hajlott ő most egyik majd má
sik nép pártolására. Midőn a magyarnál a szűkkeblű aristocratia diszlett, 
ez volt a kedvezett nép; volt idő midőn az a horvát volt, a mikor t. i. a 
magyar az alkotmány’ tágításáért vívott; midőn 1790 körül a magyarság 
még inkább ragaszkodott az alkotmányos élethez, sőt a kor* szelleménél 
lógva nála a nép szabadságra törekvésnek némi jelei mutatkoztak, a ki
rály a rácz-slavon népek* megnyerése végett egy illyr cancellariát próbált 
felállítani. Ekkor mondta a magyar országgyűlésen egy bazafiui keblű tót 
eredetű követ, Jeserniczky, a következő jósszavakat: „A király jogait 
mindig csak tágítani, a nemzetét mindig csak korlátozni akarják... De 
még egy más veszély is lebeg fejünk felett, értem az illyr cancellarla 
464.) alapítását, mely az illyrek (ráczok) dolgait külön tárgyalná a mienk
től, úgyhogy e szerint status állíttatnék a statusban. Ez oly terv melyet 
csak az igazság és jog rovására lehetne valósítani, mert ha egy nép test
vérként valamely országba befogadtatik, az csak tagja, része lehet az 

■országnak, de nem követelhet függetlenséget épen azon nemzet ellenében, 
melynek vendégszeretete őt befogadta. S mi előnyt reményi a fejedelem 
azon pártfogástul mivel elhalmozni készül emez ellenséges töredéket? 
Talán azt hogy erőnket megoszlatja? De vigyázzon! Muszka o(rszá)g me
lyéből egykor egykor majd eljőnek e népnek testvérei, és együtt s vele 
egyetemben összerombolják a császári trónt annak egészen a lap já ig ...“

Igasságtalan tehát minden ki a magyarnak azon egy érdemét sem 
Ismeri el, hogy küzdött és elesett a szabadság* védelmében. Ennek árán 
ő egyezhetett volna Austriával, mely érette neki az uralkodást a többi 
népfajok fölött szívesen oda engedte volna. Ép oly igazságtalan az is, ki 
azt hiszi, hogy Austria a magyarok ellen nemzetiségeket védelmezett. Ö 
nem kedvel egy nemzetiséget sem, a németet sem, neki mindenik annyi
ban fontos a mennyiben az egy másik ellen eszközül szolgált. Austria csak 
egyet kedvel, ez a hatalom, ő csak egyet gyűlöl s ez a szabadság, s mint 
ennek képviselője ellen gyűjtötte ama vészt a magyar nemzet* ártatlan 
fejére.

(Oldalt: Sept. 5.). Igyekeztünk eddig bebizonyítani, mikép törvénye
inkben és institutióinkban semmi olyan nem találtatik, mi által a különb
féle nemzetiségek* szabad fejlődése gátoltatott volna, sőt inkább alkot
mányunk alapelve a localis és provinciális autonómia lévén, ez épen az 
egyéni és népfaji szabadságnak kiválólag kedvezett. Hátra van szólaní a 
politicai életről, azaz, arról a minek alkotmányunk a gyakorlatban és igy 
tettleg mutatkozott. Fölösleges volna e fejtegetés, ha nem tudnók hogy a 
históriai alkotmányok* igazi értékét és értelmét nem az Írott szabályokban, 
hanem a gyakorlatban, az eredményben, az erkölcsökben és szokásokban 
kell keresni, következőleg szükséges, bár mi röviden, ünnepélyesen kije
lenteni: hogy ámbár sok tekintetben nagy különbség s tetemes eltérés van 
az írott magyar alkotmány s a valóságos politicai élet köztt, nemzetiségi 
szempontbul a jogszabályok s a gyakorlat a theoria és élet köztt a leg
nagyobb összehangzást találjuk. A mi kiváltságot a magyar statushatalom 
valamely telepnek vagy népfajnak egyszer megadott, azt vallásos hűség
gel mindig megtartotta még akkor is, midőn az eredeti természetéből ki
vetkőzve, irányában a legtürelmetlenb exclusivismussá változott ált. Nem 
egyszer kisértette meg az austriai ház Slavoniát, Croatiát, a határőrséget 
austriaí tartománnyá változtatni, mi egyértelmű volt a germanisálással, a 
mi őket e veszedelemtől megóvá, az egyedül a magyar alkotmány ereje s 
a magyar fegyver volt. Egyébiránt a ki meggyőződést nem speculativ okos- 
iodásokbul, hanem az eredményből kíván meríteni, ám hasonlítsa össze
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azon sláv fajok* állapotát, melyek Austriában laknak, azokéval a melyek
M.(agyar)o(rszá)gban élnek, s fogja látni, hogy mig ott milliókra megy 
az elnémetesedett slávok* száma, mig ott egész faluk, városok, kerületek 
kivetkőztetvék nemzetiségökbül, s a felolvasztott és eltűnt nemzetiségre 
csak családok, helységek, s hegyek* puszta nevei szomorúan emlékeztet
nek, addig M. (agyar) o(rszá)gban mindenik népfaj most is békésen, és 
nemzetileg csonkithatlanul foglalja el azon vidéket melyen századok óta 
lakik.

íme ez egyszerű tény hatalmasabban beszél minden ékes szólásnál. 
Úgyhogy csaknem szükségtelennek látszik minden bővebb okoskodás; azon
ban mégis elősorolok néhány észrevételt.

Irigylendő állapota minden statusnak mely hoszu históriával bir, és 
midőn a história bús alakban keseregvén de elvben s lényegben nem ellen
séges és összeférhetlen elemeket és viszonyokat (fűz) ragaszt össze és szen
tesit meg. Ilyen históriai élettel bir a magyar állodalom. Hasonlít ez 
azon várhoz, mely egy sziklának egyenetlen ormaira oly erős czémenttel 
épitteték, hogy a kettő, az idő* folyamában, egy egésszé forrván össze, 
egymástól elválaszthatlan lön. Az utolsó hóditó mely a régi Pannónia' 
tartományaiban megjelent, a magyar volt, s helyet foglalván magának az 
őslakók köztt, a mi módosítást a népfajok* lakására nézve e foglalás szült, 
azon helyen és téren találjuk mindenik népet most, ezer év múlva is. 
Sem anyagi sem erkölcsi erőszak nem háborgatta őket békés birtokukban. 
Lehettek összébb szükebb térre szorítva, de nemzeti életűknek ez csak 
javára vált, a mennyiben mint (sűrűbb) compactabb test a felolvasztás 
veszedelmének kevésbé valának kitéve. így látjuk hogy minden nép töre
dék, lett legyen az magyar, német, sláv, mely szigetkint vala az ország 
területén elhintve, apródonkint assimilálódott azon fajjal melynek köze
pére veti a véletlen, mig a nagyobb néptömegek tisztán és sértetlenül 
őrzék meg nemzetiségöket. Az olához, horvátok, ruthénok mint tömeges 
népfajok most is azon hegyeket (66.) és völgyeket, ugyan azon folyamok 
és források környékét lakják, melyet laktak akkor -midőn a história őket 
először felmutatja, mint keresztyének ott építettek templomokat hol haj
dan mint pogányok bálványaiknak áldoztak, öltözeteiket is megtarthatták, 
szokásaikat és erkölcseiket sem változtatták, úgy hogy nyelv, monda, 
mese s néptraditiók által mindenik egy saját nemzeti kis világot képez 
ma is. Nemzetiségükben nem történt változás a magyar hódítás által, csak 
political életökben. T. í. mig az előtt minden faj* hazája egy gyönge provin
ciát képezett, mely az első hóditónak könnyű martalékul esik, a magyar 
erő és szellem mind abból egy nagy állodalmat alakított, mely mint ilyen 
majd tiz századig foglalt fényes helyet az európai állodalmak* sorában. 
A magyar elem* közbejövetele tehát providentialis eszmény volt ez apró 
népfajokra nézve. Népfaj okbul nemzetet, tartományokbul statust alakít
ván, őket a tribusi élet alacsony fokárul a polgári élet* magasb fokára 
emelte. Mondhatni, a magyar azon akkor készülőben levő irányt, mi sze
rint mindenfelé nagyobb statusok voltak alakulóban, mintegy megelőzte, 
sőt e részben példányul állt, élőt, mert valóban a X és XIr& században 
a keleti birodalmat kivéve a magyar haza volt Európában a legnagyobb 
egységes állodalom, t. i. olyan mely, föltétlenül s kérdésen kívül egy ki
rálynak, egy kormánynak, egy törvénynek engedelmeskedett. Különös hogy 
e körülményt a mai tudósok, kik M. (agyar) o(rszá)grul imák és csevegnek, 
mind el látszottak feledni, de még különösb hogy az illető m (agyar) 
o(rszá)gi nem-magyar népfajok* történetírói teljesen megfeledkeztek azon 
nagy szolgálatrul mit nekik tőn a magyar elem! Ha a magyar nem Ro
máiul fogadja el a keresztséget s a keleti egyház terjedésének útjába 
nem áll, aligha ma Bécsben is nem görög kereszt és szellem uralkodnék; 
ha a magyar patakkal nem ontja vérét úgy a török mint a german hódí
tás ellen, az oláh és szláv népek szükségkép egyik vagy másik elem* özö
nében fogtak volna elmerülni.

Még azon véletlen is, mely a m. (agyar) o(rszá)gi különbféle népeknél.
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lakhelyeik* megválasztásában uralkodott, sokat tőn a közttöki kölcsönös 
türelem és ragaszkodás* előidézésére és gyarapítására. Úgy látszik, hogy 
ha a napi politicát az emberek vezetik is, de a népek és századok histó
riáját egy magasb hatalom fonja. M.(agyar)országot mint egy kört képzel
vén magunknak, azt látjuk, hogy mig peripheriájának egyes szakaszait a 
ruthénok, németek, slávok, oláhok teszik, a középet a magyar elem tartja 
elfoglalva. Mint stratégiai helyzet, kétségkívül igen szerencsétlen, (kedve
zőtlen), mert hasonló egy az ellenségtől körülkerített táboréhoz, de más- 
részrül különösen alkalmas az assimilálás és békés olvasztás* müveire. 
Mig t. i. a nevezett fajok csak a két végszomszéddal szűk téren jönnek 
érintkezésbe s a többiekre nézve idegenek maradnak, a magyar testének 
egész terjedelmében valamennyivel folytonos közlekedésben van, és igy 
mind eszközzel mind alkalommal bir, erejéhez képest reá jók hatni. Altmegyek 
egy más megjegyzésre. Az oláhok, ruthénok, horvátok, slávok többnyire az 
ország* soványabb részeit, a szükebb völgyeket, a kopár hegyoldalakat, a 
havasok* alját lakják, melyek szűkén termik meg azt a mi a mindennapi 
életre kívántatik; ellenben a magyar síkon és (67.) szelidebb hegyek kör
nyékén telepedett meg, hol búza és bor csaknem munka nélkül terem. 
Midőn az aratás és szüret ideje bekövetkezik, seregestül tolakodnak elő, 
mint munkások, a hegyek lakói, s tavakat töltenek el a magyar családok
ban, melyek gazdag táraikat akkor is teljes készséggel megnyitották, mi
dőn azokat szükség és éhség csapatos vándorlásra kényszeritette. Tudjuk 
pedig, a nép szeme előtt első helyen áll a földbirtokos és földművelő. E 
tekintélylyel a többi népfajok közt a magyar faj birt. Ezért kezdettől 
fogva úgy tűnt föl az mint az ország* gazdája ki kényért és bort oszto
gat, s mint a ház s nemzet család* első szülöttje ki ki a földörökséget 
keresi. E két körülmény az ország* belső történetére több tekintetben volt 
lényeges befolyással, de azt fejtegetni e helyen nem akarván, elég legyen 
itt, tárgyamra nézve megjegyezni, hogy a mint a magyart a kikerülhetet
len érintkezés valamennyi népfajokkal szükségkép türelmessé és barát
ságossá tette irántok, s e helyzete természetes alkalmat nyújtott neki 
neve, befolyása, erkölcsei, szokásai s nemzetisége’ önkényesi terjedésére, 
úgy a többi népek már a mindennapi életszükség' ezerféle szálainál fogva 
megszokták a magyarságban keresni és nézni a középpontot, ha az a his
tóriai előzményeknél s political szerkezetnél fogva némileg oda nem volt 
volna is helyezve. Mint egy ország, úgy egy népfaj történetét nem kell 
merőben political okokbul megítélni akarni, abban ép oly fontos tényezők 
a társaság* vétkei és erényei, erkölcsei és szokásai. (Oldalt: Sept. 6.) A 
véletlen úgy hozta magával hogy a magyar a leggazdagabb vidéket fog
lalja el, mint legdusabb faj lön egyszersmind a legadakozóbb, legnemes- 
lelkübb, legszeretetreméltóbb, barátja és jótevője valamennyi fajnak, szó
val társasági erényeinél, mondhatnám pazarlásánál fogva első a hasonlók 
köztt. Úgy hogy az első helyre őt nem annyira az emelte hogy hóditó volt, 
mint szerencsés geographiai helyzete a többi népfajok köztt.

Szerfölött csalatkoznak azok kik, a múltban, a különbféle népfajokat 
mint ugyan annyi ellenséges antithesiseket tekintik. Ez sehol nem volt az 
eset, M. (agyar) o(rszá) gon épen nem. Nem mint ellenséges elvek álltak 
ezek egymás ellenében, hanem mint tények nyugodtan egymás mellett. 
Viszonyaikban egymáshoz hiányzott minden mi őket kiengesztelhetlen tu
sára hívta volna, ellenben megvolt minden a mi a fajkülönbséget velők el
felejtette, s a mi legfőbb: az identitás a keresztyén vallásban, a közös
ség a szabadságban. Kik az egyes nemzetiségek’ képviselőiül veték föl 
magokat, azok képviselhetik a fajokat különbözéseikben mint elvbeli ellen
értékeket, de nem képviselhetik a fajok* valódi érzés s gondolkodásmód
ját. Ez még most, az 1848£z küzdés és véres harcz után is békésb, engedé
kenyebb, megférhetőbb, mint szószólóik s apostolaik 1848 előtt voltak. Ha 
ez nem állna, hogyan magyarázható az, hogy a különböző fajok* összes 
íróinál, 1837-ig, semmi ellenséges vagy separatisticus irányra nem talá
lunk? Hogyan megmagyarázható az, hogy a magyar ezer éves történet-
Háborús Felelősség 6
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ben, mely forradalmakban nem szűkölködik, nincs nyoma sem oly zen
dülésnek vagy belső harcznak melyet nemzetiség vivott volna nemzetiség 
ellen? Honnan megmagyarázható azon nevezetes tünemény, mely az 1850&Î 
népösszeirás* alkalmával nyilvánult, midőn az austriai katonai kormány* 
minden mesterségei daczára 2—3 millió nem-magyar Íratta be magát ma
gyarnak, s egy pár millióra megy azok száma kik hasonló kivánatuktól 
elmozditattak? Gyűlöletnek avagy rokonszenvnek jele az, a magyar iránt, 
midőn (68.) a többi népfajok nevöket az ő nevének feláldozzák? Honnan 
magyarázható meg azon szivemelő látvány az 1848/9es háborúban, midőn 
a Jellacsics* hadseregéből elfogott 8000 horvátot a magyar nép bántatla- 
nul visszaeresztette honába, s midőn a később egykor máskor elfogottak 
a magyar vidékekbe szállíttatván, látjuk a faluk és városok* köznépét elő- 
seregleni a rongyos és éhes foglyok elébe, őket ellátni étellel, itallal, ru
hával, őket vigasztalni, ápolni, gyógyítani — ez valami fölséges látvány 
volt, kik mint ellenségek törtek be, bár kényszerítve, ime azokat a nép 
mint rokonait és polgártársait vendégkép fogadta. Hol egyik népes a 
másik ellen fegyverrel kell kényszeríteni, és hol a megtámadott nép aa 
ilyen megtámadót mint barát és testvér fogadja, ott bizony a kölcsönös 
gyűlöletnek a múltban és a szivekben nincs semmi gyökere. Nem is szen
ved kétséget, miként a M.(agyar)o(rszágo)t lakó néptömegben fajgyűlölet 
soha nem volt. Hol vegyest éltek együtt, ott megszokták egymást, sőt 
eltanulták egymás* nyelvét, hol határosok valának egymással ott a külön
böző helyeken most egyik majd másik mosta el kölcsönösen, egymás* szé
leit, hol végre a fajok* nagy tömegben terültek el, oda a másiknak befo
lyása nem hatván, a gyűlöletre sem ok sem alkalom nem volt. Még az 
ifjabb időbeli nyelvharcz is, mely előbb a német, utóbb a latin diploma
t ic s  használata ellen támadt, a nép* tömege fölött nyomtalanul ment el. 
Ez áll az oroszokra, a horvátokra, a ráczokra nézve habár ez utóbbiak 
nem hajlandók ezt bevallani, ámbár ugyanazok ez igazságot a többi fa
jokra nézve elismerik.* Leghívebb képet nyerünk a fajok* népéletéről, ha 
a magyar birodalmat mint egy széles tengert tekintjük, melyen több kü
lönböző de nem ellenséges hajók békésen eveznek egymás mellett, mind 
addig, a mig egy irtózatos vihar őket egymásra hányván vetvén, egyiket 
a másik által meg nem rongálta. E hajók M.(agyar)o(rszá)g különböző 
részei, a vihart közttök Austria játszotta.

Arra hogy a többi népfajokat magában absorbeálja, a magyar semmit 
sem tőn, de igen arra hogy valamennyiből egy politicai nemzetet alkos
son. M. (agyar) o(rszá) gon azért volt politicai nemzet, mivel volt politicai 
szabadság. Az alkotmányos életnek természetes és szükséges következménye 
volt ama Patriotismus, mely kezdet óta folyvást jellemezte M. (agyar) 
o(rszá)g lakosait, s mely most, az 1849ki legyőzetés után is nem halt 
meg csak (szendereg) aluszik. Nem mondom hogy a magyar alkotmány a 
szabadságot az összes népnek biztositá a múltban, de abban részesült 
minden ki vagyonánál s szellemi műveltségénél fogva arra, azon korban, 
igényt tarthatott. Sőt mivel az alkotmány a decentralisatío és localis 
autonómia* elvén alapult, e jelleménél fogva annak áldásaiban azok is

így, például, egy rácz iró (Lásd: Die Serbische Bewegung in Süd
ungarn &c., lap. 29.), őszintén elmondja: „Weniger als beiden Südslaven 
(2.200,000) wirkten die neuen Gesetze im Norden Ungarns bei den SIo- 
vaken (és Ruthenen, (2.250.000) auf die Gemüther, obwohl auch hier die 
intelligente Jugend durch die Sprachverwandschaft mit den Czechen zu 
nationalen Manifestationen bereits geweckt. . .  Fast gar keinen augenblick
lichen Eindruck machten die Gesetze bei den Rumänen (M. és Erdélyor- 
szágban 2.230,000). Die Deutschen (M. országban 1.200,000) fügten sich 
ihnen nicht nur, sondern waren gern bereit ihre eigene Nationalität der 
Herrschenden hintanzusetzen.“ íme e vallomást nem mi tesszük, hanem 
egy a ráczok, tehát azok közül, kik a magyar ellen mint a nemzetiségek 
bosszuló ja fegyvert fogni jogosítva érzék magokat.
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osztoztak, kik a közkormányban s politicai jogok' gyakorlatában mint activ 
tényezők nem jelenhettek meg. A különbség a két politica s annak ered
ményei köztt legjobban kitűnik, ha az austriai és magyar kormány eljá
rásait, mindeniket a maga területén, összehasonlitjuk. Austria nem egyéb 
mint mechanicus aggregátuma különböző tartományoknak és népeknek min
den szellemi belső egység nélkül; Austria minden nem-német (69.) népi- 
ség nemzetiségét megtámadta, a nélkül hogy őket polgári szabadság által 
egyesitette volna; ezért látjuk hogy e birodalomban van sok apró nép, 
sok apró történet, sok apró haza, sok tartományi polgári szellem, de egy 
birodalmi hazafiságot, egy politicai nemzetet hiában keresünk. Ellenben 
a magyar állodalom épségben hagyott minden nemzetiséget, akár virág
zott az akár tespedt, és az alkotmányos szabadság által az országnak és 
nemzetnek egy tágasb mintegy erkölcsi határokat szabott; az egyes 
néptörzsek életét felváltotta a politicai nemzet' élete, az egyes tartomá
nyok' határai elenyésztek a birodalom mint közös haza' határain belől; 
belsőleg és külsőleg egy sors várt valamennyire, egy történetet élt vala
mennyi, közös volt valamennyinek úgy szenvedése mint dicsősége; az 
ország' szive valamennyié lett, midőn polgári ünnepet ült a házi népi 
köntöst mindig magyar öltözettel váltotta fel valamennyi, a szepesi német 
ép úgy mint a horvát, mint a bánáti rácz, külföldiek' irányában senki 
nem élt népfaji elnevezéssel, hanem azon politicai névvel, melyet a haza 
viselt, s melyet ez a magyartól (Ungar) kölcsönzött, szóval tiz százados 
história' végén ott látunk egy népconglomeratumot, mely magát mint poli
ticai nemzetet magyarnak nevezi, ott látunk egy polgári érzeményösszeget, 
a magyar patriotismust. Ez az a szellemi hatalom mi Austria absolut ter
veinek útjában áll. A magyar hadsereg Világosnál le lön fegyverezve, de 
a magyar hazaíiság lángérzelme nincs kiirtva a polgárok szivéből. Igyek
szik Austria ignorálni e nagy erkölcsi erőt mely létez s helyébe állitani 
az austriai patriotismust mi magának Austriának népei előtt is ismeretlen 
lény. S azt gondolja Austria hogy az űrt, mit a kiirtandó magyar Patrio
tismus maga után hagyva hátra, egy austriai töltené be? Valóban nem 
tudná ő, hogy a mely nép a magyar állodalmi kapcsolatbul kiválik, az 
rokon néptársainál mindenik uj szövetséget Austria' határain kívül fog 
keresni és találni?

Különös, hogy mivel a magyar statust két császár' hadseregének süke- 
rült széltosztani, és sükerült, hazug ígéretekkel némely népfaj' kis töre
dékeit megingatni, ennél fogva a magyar status mint elnyomó s mint példa 
hozatík föl arra, hogy minden birodalom gyönge mely különbféle fajok- 
bul van összealkotva. Holott épen a magyar birodalom' története a leg- 
ragyogobb példát nyújtja Europa' annálisaiban arra, miként nemzetek és 
országok nem csupán a nyelvek s folyamok s hegyek csoportozatai, hanem 
az érdekek s vélemények' közössége és identitása szerint alakulnak Épen 
a magyar status formálódása s oly tartós fönmaradása tesz a história’ 
philosophiájában egy nagy igasságról tanúbizonyságot, arról t. i. hogy 
minden nagyobb állodalom nő és terjed associatio által; mindenik faj 
megtartotta nálunk jellemét, erkölcsét, nyelvét, a német nem szűnt meg 
lenni német, a rácz nem szűnt meg lenni rácz, a horvát, oláh, tót nem 
szűnt meg lenni horvát, oláh és tót, a ház, iskola, egyház körül mindenütt 
a nemzeti szellem lengett, mindenik (70.) csak ott olvadt össze egy har
madik, egy középterminusban, a hol az állodalmi életkör kezdődik, mely 
különböző históriai utón, ép úgy lehetett volna sláv, német, oláh, mint lön 
magyar. Egy nagyobb statusban az unitas nem áll az uniformitásban, annak 
nincs szüksége az uj tartományokat miket magához csatol, nyelvileg és 
erkölcsileg is assimilálni, az őket magához associálja a nélkül hogy el
nyelné. E föladást sehol nem találjuk jobban megoldva mint M.(agyar) 
o(rszá)gon. Az alkotmány által adott nekik politicai szabadságot, a loca
lis autonómia (önkormányzás) által adott tért és alkalmat mindenik faj
nak nemcsak magát kormányozni, de azt tenni nemzeti szellemben. Innen 
van, hogy mindenik népfaj a mint makacsul (obstinément) volt hiv nem
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zetiségéhez, ép oly makacsul akart s akar maradni tagja a magyar nem
zetnek.* Fellázítani őket, némi részben, csak azzal lehetett, hogy minde- 
niknek egy uj jövendő mutattatik föl, melyben ő leende ama közép ter
minus, a politicai nemzetiség* ama kinyomata, mi kilátás a nemzeti büsz
keségnek hízelkedett, másrészről pedig azzal ijesztetének, hogy az uj 
magyar kormány a központosítás* terére lépvén, ez utón a nemzeti igé
nyeknek annyira megfelelő localis autonómia meg fog semmisitetni. Hogy 
a magyar belső szerkezet a nemzeti szükségeket tökéletesen kielégítette, 
bizonyítja az, hogy ezer év óta állt és pedig ingatlanul, mely szerkezet 
1849ben is nem belső fogyatkozás miatt, hanem külső erőszak és megtá
madás terhe alatt omlott össze. Azt hiszem nem lehet gyöngének mondani 
azon birodalmat és politicai nemzetiségét, melyet Europa két leghatalmasb 
császára alig birt s végkép e napiglan sem birt összerontani.

Mielőtt ez első részt bevégezném, az igazság kívánja hogy egy fon
tos körülményt ne hagyjak észrevétlenül. A magyar elemnek a história 
egy nagy előnyt adott kezébe. T. i. a múltban minden politicai hatalom 
az aristocratiánál volt és az aristocratia szellemében, tisztán magyar vala. 
De ez aristocratiát nem hasonlíthatni az európai más állodalmakéhoz, mert 
midőn egyrészről a trón* irányában független, más részről számra oly nagy 
volt, (belőle majd 200,000), hogy az a középrendet a nemzetben méltán 
képviselte. A törvény nem tőn ugyan a népfajok köztt, a politicai szabad
ságra nézve, semmi különbséget, mindenikből volt paraszt, mint mindenik- 
ből volt nemes, de a históriai traditio, eredő még a hódítás s nemzeti ki
rályok korábul, úgy hozta magával hogy a nemesség magyarrá változta
tott mindenkit, ki annak körébe jutott, nem a törvény vagy gyakorlat kí
vánta ezt, a testületnek volt ez szelleme. Valamely fajnak nyelve az ese
mények s históriai fejlemények* folytában válhatik egy országban lakó 
valamennyi törzsek politicai nemzetiségének kinyomatává, békésen, azok
nak megháboritása nélkül, de azt azzá csinálni s parancsolni nem lehet. 
Ez osztály igy kétségkívül elég erkölcsi tekintélylyel s anyagi befolyással 
is birt, a többi népfajok* egy nagy részét, apródonként, (71.) felolvasztani, 
mert az csak ott lehetséges, hol a faj nemzetiség* fogalmát a politicai nem
zetiségé elfoglalta, mi eset volt nálunk, hanyagságbul vagy méltány s jog
érzetből mulasztotta e az aristocratia el ezt? nem vizsgálom, de annyi 
igaz, hogy soha nem arrogálta magának a hatalmat az idegen nemzetisé
gek* absorbeálására, és igy, ha talán politicailag nem eszélyesen, de a 
többi népfajok* nemzetisége* irányában nemesen és kíméletteljesen járt el. 
S hogyan viselte magát ez aristocratia az újabb korban? Midőn a többi, 
vagy legalább az oláh, rácz, horvát népfajokban fejledező értelmiségnél 
mindenütt elváló és kizáró irány’ világos jeleire lehetett ismerni, mi tö
rekvést tapasztalunk az aristocratiánál mely nálunk az összes politicai 
nemzeti műveltség képviselője volt? Midőn amaz aggasztó nemzeti jelen
ségek az aristocratiát oda utalták, hogy, bár ez a közszabadság* árán tör
ténhetnék, a dynastia absolut rendszerére támaszkodjék, miután ez az 
aristocratícus szerkezetben a politicai reform* természetes akadályait s 
vele együtt az általa képviselt nemzetiséget támogatta volna, mit csinált 
a nehéz pillanatban, 18486an, a magyar aristocratia? Leszállóit ama ma
gas fellegvárból melyben addig biztosan tartózkodott, lemondott privilégi
umairól mik a magyar nemzetiségnek kedveztek, és kikiáltotta, a dynastia’ 
titkos óhajtásainak ellenére, a népszabadságot, mely téren a magyar elem

Maga az, ki az illyr párt* eszméjét csaknem első fogalmazta, igy 
nyilatkozott e részben: „Das erste ist (was die Kroaten thun müssen, da
mit sie in der Zukunft des illyrischen Ruhmes theilhaftig werden können, 
bis dahin aber ein glückliches und würdiges Volk verbleiben) die unga
rische Konstitution so tapfer zu verteidigen wie die Ungarn selbst, — 
denn unter den Flügeln der ungarischen Freiheit wird auch die illyrische 
genährt und verbreitet“ (Geschichte des Illyrismus, Wachsmuth. Leipz. 
1849. lap 54).
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minden más elem' irányában, egyenkínt, többségben, de ösnzesen, valameny- 
nyinek ellenében, kisebbségben volt. A magyar elem a közszabadság által 
Így nyitá ki a legtágasb tért a többi fajoknak nemzetiségök síikeresb és 
biztosb fejlesztésére is. A mit ő e mellett fentartani kivánt az a régi hls- 
toriai dereformált kapocs és szövetség volt; a mivel a boszús Austria a 
többi népfajokat kecsegtette, az egy egy. független és nemzeti status élet 
volt. Ők hanyatt homlok rohantak az után a mi alakban fényesb s mint 
jövő állapot ideálisabb volt, s mellőzték a biztosat és lehetőt, és a magyar 
polgári szellem most ott, egy szép ország romjain, szomorún szemléli, 
hogy nem csak privilégiuma az a mit hiában áldozott föl, hanem egész 
hazája, s egyszersmind ennek szabad és fügegtlen léte.

Oldalt: Sept. 8.) De ha valami a magyar fajt s azokat kik vele tártá
nak, vigasztalhatja, az azon eszme magasztossága, melynek áldozata lön. 
Ha aö egyházi történet azokat kik a vallásért véreztek el, a szentek so
rába igtatja, a political világtörténet bizonyosan illő helyre fogja méltatni 
azon népet mely uralkodását sőt léteiét veszélyeztette a szabadságért.

Végig tekintvén az európai állodalmak' évlapjain, úgy látom, vannak 
sok nemzetek, számra nézve s tettekben nagyobbak, melyeknek az örök 
sors fényesb pályát mért ki az emberiség' nagyszerű történetében. Mind a 
mellett bátran merem állitani, miképen nincs nép mely, tettei hasonlitat- 
ván erejéhez, s történetének megítélésében a körülmények figyelembe vé
tetvén, korbeli hivatásának a magyar fajnál jobban megfelelt volna.

Ő a hóditó nép. Előtte a birodalom nem állott, ő alkotta azt sok apró 
tartományokbul és sok különféle népekből. Ő adta neki azon political ala
kot mely alatt Magy.(ar)o(rszá)g Európában diplomaíicailag el vala is
merve. Hol van az uralkodó ház mely előbbi jogot tartana hozzá? Sőt 
hol van azon nép? Melyeket ki jövetelekor itt talált, azok ellenében ősei, 
a hunok és avarok' százados tettleges birtokára hivatkozik, kiken túl Pan
nónia' története a benne lakott népfajokra nézve egy sötét zűrzavar.

(72.) Ő a megtartó és alkotó nép. Megszerezni a birodalmat kevesb erő
ben és vérben került mint megtartani. S ő nemcsak megszerezte a földet, 
nemcsak állodalmat alkotott belőle, de azt nagygyá is tette, a XI, XII, 
XIIIï'Æ században alig volt hozzá hasonlítható egységes status, a XlVz&ben, 
midőn három tenger partjáig nyúltak ki határai, épen nem volt. Nemzeti 
fejedelmei alatt M. (agyar)o(rszá)g mindig sokkal nagyobb volt, mini ké
sőbb az austriai házbeli királyok alatt. Egyszersmind az országot, . . .  be 
is népesité; az összes lakosságnak legalább 3/í része azóta költözött be, 
mióta e föld a magyar faj szelleme által kormányoztatik,

Ő a vallásbeli szabadság s türelem’ megalapítója. A reformatio előtt 
minden egyházak köztt a magyar egyház volt a pápa' ellenében legön- 
állóbb és Iegfüggetlenebb; midőn a reformatio bekövetkezék, a lelkiisme- 
retbeli szabadság mellett négyszer fogott fegyvert, és azt, saját királyai 
ellenében, négy solemnis békekötéssel biztositá. És elfelejtette volna Eu
ropa, miként három száz évnél tovább a magyar által alapított nemzet volt 
az összes kereszténység' előbástyája az islamismus ellen?

Ő ültette a földbe a rendezett polgári szabadságot. Ezt magával hozta 
őshonábul. Már 1001 körül, első királya Sz. (ént) István Írásba foglalta, s 
ennek csak másolata s utánzása az 1222ben költ arany bulla, mely az an
gol magna chartával egykorú. Ő volt az ki a szabadságot a meghódított 
népekkel megosztotta, ő volt az ki azt az austriai megtámadások ellen, 
kizárólag, úgy hogy a magyar vér naprul napra tetemesen fogyott, uj te
lepeket kelle az országba behozni, időnként hires családai pedig egészen 
kidőltek a harczokban. Ő volt az is ki 1848ban, midőn az austriai kor
mányelv egy pillanatra megzsibbadt, nagylelküleg szétdönté az aristocra- 
ticus alakot, mi épen csak a magyar fajnak ada nemzeti előnyt. Sőt tör
ténete' egész folyamában a szabadság' eszméjének terjesztője volt a szom
széd népeknél is, a lengyel alkotmány' leglényegesb csiráit a magyar köz
jogban kell keresni.

Mióta a magyar állodalom rajta megalakult, csak azóta van e földnek
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világos és fényes története. Régibb szenvedését és dicsőségét nem az an- 
nalisok sem a költők nem ismerik. Mely nép a korszakon túl akar menni, 
egy sötét ürességbe jut. A tótok, horvátok, oláhok minden tudós búvár
kodásaik* daczára a régiségben legfölebb egy két tartományi királynak 
puszta nevét ismerik, kiknek mint földeiknek története is néhány bizony
talan névből s traditióbul áll.

Ha a tudományok s művészetek* mezején a magyar nem mérkőzhetik 
is több nemzetekkel, minek oka részint azon körülmény, hogy e haladás 
az újabb korba esik midőn ő az austriai ellenséges befolyás alatt, n em ... 
szabad ura sorsának, részben azon világhistoriai (73.) helyzet, mi szerint 
századokig, a nyugoti civilisatio és keleti barbarismus, a keresztyén és 
mohammed vallás köztt az állandó határőrség hadi nehéz kötelességét tel
jesítette, s Europa nyugoti nemzeteinek a szellemi haladásra szükséges 
békét és otiumot saját hátramaradásával biztosította: az másrészrül bizo
nyos, hogy mint politicai elem, azon földkörben, melyet neki a gond
viselés kijelelt, emberi hivatását tökéletesen betölté, s tiszteletet és el
ismerést méltán igényelhet mint azon faj mely csaknem a legrégibb egy
séges statust alapította Európában és mely az alkotmányos élet* magassá
gára, már a középkorban előbb emelkedett a világ* legtöbb népeinél.

Ha egyebet nem tett volna a magyar faj, mint hogy a kezére jutott or
szágok és népek’ számára a szabadságot biztosította, már ez által hervad- 
hatlan érdemet szerzett magának az emberiség’ történetében. A körülte 
sereglő s az ellene harczolt népek közül melyik mérkőzhetik vele e rész
ben? Ha sláv faj számosabb, miért nem birt az annyival nagyobb erővel 
magának független állodalmat szerezni? Ha az oláh és sláv e földön ré
gibb faj, hogyan nem volt képes a történet* egy időszakában sem vergődni 
szabadságra és magasb nemzeti életre? Avagy a bűn melyet a magyar a 
slávok által terheltetik a nagynak nevezett morva—sláv birodalom* szét- 
rombolása? De a német nép s a nyugoti nemzetek* szemében viszont nem 
érdem e ez? És magát a sláv fajt illetőleg M.(agyar)o(rszá)gon kívül hol 
volt szabad a sláv faj, s nemzetisége melyik statusban szállott épségben 
firul fira, nemzedékről nemzedékre, a legújabb időkig?

Ó mi nagyszerűen áliánk mi utolsó harczunkben a művelt világ előtti 
Sükert óhajtott nekünk minden szabad ember, és ez már egy áldás, csak 
a jog* ellensége nem, mi egy neme a magasztalásnak. S ime Austria föl
találta az álnok csábszót: hogy ez a nemzetiségek harcza a magyar el
nyomás ellen. Barátaink azonnal kevesbedtek, hitelünk sülyedt, s az eu
rópai közvélemény a magyarban a szabadság* hősében kezdte a népfa
jok* elnyomását szemlélni.

E tévedést meg kellett igazítanunk, e hazudságot meg kellett czáfol- 
nunk.

Vannak nagy hazudságok mik az igasság leplében öltözve járják be 
a világot: ki kell őket belőle vetkeztetnünk. Mint vannak rabló hajók me
lyek becsületes zászló alatt eveznek, és alatta gyalázatos rablásaikat űzik: 
le kell azt árboczaikrul rántanunk.

Kétségkívül, a nemzetiség szent, a szabadság szentebb, de legszentebb 
az igazság. Tehát midőn látjuk, hogy a jezsuiták az eretnekeket égetik s 
a pogányokat kínozzák, markaikban főn lengetvén a keresztyén vallás* 
szelidfehér lobogóját, kötelességünk a szenvedőnek fülébe kiáltani: n*> 
hidd, az hamis zászló, az nem a keresztyén vallásé, mert annak vezérelve 
a türelem és szeretet. Midőn látjuk (74.), hogy a rácz, a horvát, az oláh 
nép* egy része főikéi a magyar ellen, vezetve Europa legrégibb zsarnoké
iul, melynek kezében magasan lobog a zászló e jelszóval: nemzetiség, kö
telességünk megmondani a világnak: ne hidd az ott fen csak ürügy és 
puszta hang, de a mi len alatta árnyékban megöleték, az a szabadság."

Sárkány Nyomba R. T. Budapest, VI., Horn Ede-utca 9. Tel.: 221—90.
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