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ELS FEJEZET.

Orcáz-íörök háború ... - 1

Andrássy Angliát nevezi a háború fokának. Ezen állam

magatartása. A czár folytonos ingadozása. Háborús és békés

hangulat az orosz népben. A törökök háborús elhatározása.

Az orosz politika végs czéljai. Románia válságos helyzete.

Románia csatlakozása Oroszországhoz. Az oroszok megszállják

a Sipkaszorost. Krüdener leveretése Plevna eltt. Az oroszok

Károly fejedelem támogatását követelik. Plevna eltt ez a

fvezér. Hangulatváltozás Oroszországban. Magyar-török ro-

konszenv. A Corviniana ajándékozása, A szoftatüntetés. Tisza

errl Andrássyhoz. Igyekszik a Földvári-féle határozati javas-

latot elodázni. Interpellatio a külpolitikáról a magyar kép-

viselházban. Tisza erre vonatkozó felelete. A Dunahajózás

szabadságának megsértése. Andrássy erre vonatkozó utasításai

Langenauhoz. Gróf Zichy visszaküldése Konstantinápolyba.

Törökbarát áramlatok Magyarországon. A klerikális reak-

czionárius mozgalmak veszedelmei. A ((Pesti Napló)) Bismarck

egyik tervérl. Andrássy és Bismarck nézetei e czikk kelet-

kezésérl. Bismarck Stolbergll felvilágosítást kíván a kleri-

kálisok kilátásai fell. Stolberg kedvez jelentése Bismarck-

hoz. Annak kevéssé optimista felfogása.

MÁSODIK FEJEZET.

Andráááy éó Anglia - — — — — 32

A monarchia támogatása Oroszország esetleges szószegése

esetén. Anglia közeledési kísérletei. Az Oroszországgal való

conventio titokbantartása. Anglia szándékai és kívánságai.

.Angliával való eszmecsere szükségessége. Angol ((memoran-

<lura» a két hatalom közös eljárására vonatkozólag. Andrássy

visszautasítja ezt az ajánlatot. Az Angliával való tárgyalások
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folytatása. Lord Beaconslield Anglia és a monarchia közötti

ententeról. Andrássy a két hatalom különböz helyzetér! a

Keleten. Közbelép Románia önállóságáért és Bulgáriának

Oroszországtól való függetlenségéért. Konstantinápoly elfog-

lalása, mint casus belli. Az orosz követeléseket közlik Ang-

liával. Annak visszautasítása. Anglia és Ausztria-Magyar-

ország viselkedésének megállapítása az orosz politika eshet-

ségeivel szemben. Oroszország biztosításai. A ödeklaráczióks.

Gróf StolbergFerencz József és Andrássy magatartásáról. Meg-

beszélés Bismarck és Andrássy között. E megbeszélés jelent-

sége. Tisza aggodalmai a politikai viszonyok alakulása miatt.

A minisztertanács elvileg elhatározza két hadtest felállítását.

Andrássy e szabály szükségességérl. Goröakov rosszul fo-

gadja azt. Lehangoltság Angliában és Ausztria-Magyarország-

ban a szerbek békeszegése miatt. Beaconsfield bizalmatlan-

sága Bismarck terveivel szemben. Andrássy hiába igyekszik azt

eloszlatni.

HARMADIK FEJEZET.

A óan ótefanói béke 65

Küzdelem Plevnáért. Az erd szabályszer megszállása.

Plevna eleste. Az oroszok elrenyomulása. Kétségbeesés

Konstantinápolyban. Anglia ingadozó magatartása. Andrássy

visszautasítja az Angliával való együttes eljárást. A <zái"

nyugtalanító levele a királyhoz. A király válasza. Melléklet

ehhez a királyi íráshoz. Az Andrássy-féle politika dönt pil-

lanata. A január 15-iki koronatanács. Beck tábornok közle-

ménye Andrássy és Albrecht fherczeg viselkedésérl ebben

a gylésben. E közlemény valószintlensége. Andrássy egy

Oroszországgal való háború kilátásairól. A czár újólagos

erélyes írása. Uralkodónk válasza. Törökország békét kér.

Anglia nem támogatja. Oroszország felelete. Andrássy növe-

ked bizatmatlansága Gorcakov szándékaival szemben. Orosz-

török tárgyalások. Az oroszok kérlelhetetlensége. Andrássy

tudomásul veszi a békeföltételeket. Oroszország megszegi az

összes egyezményeket a monarchiával. Andrássy haragja.

Tárgyalások Angliával. Németország magatartása. Bismarck

a helyes útról Oroszország és a monarchia közti megér-

tésre. A fegyverszünet megkötése. Andrássy elszántsága.



Tarlulomjegíjzék v

Bismarck beszéde. E beszéd benyomása. A török alkudozóknak

szóló utasítások visszatartása az orosz táborban. Az orosz

feltételek kiélezése Ignatjev által. Áramlatok a monarchia

erélyes fellépése ellen. Bechtolsheim mködése oroszbarát

értelemben. A minisztertanács a 60 millió forint kölcsönért.

Bismarck Németország helyzetérl és Ausztria-Magyaror-

szághoz való viszonyáról. Azt tanácsolja Andrássynak, hogy
foglalja el Boszniát és Herczegovinát. A san stefanoi béke.

E béke elismerésének lehetetlensége a monarchia részérl.

NEGYEDIK FEJEZET.

A berlini kongreáózuó elzményei,, ,„ „„ _ 103

A kongresszus, mint egyedüli kibúvó. Vita a kongresszus

gyülekezési helye felett. Goróakov indítványára Berlint vá-

lasztják. A kongresszus összeülésének kihirdetési módja.

A kongresszus és a hatalmak. Anglia követelései a san stefanoi

béke egész szövegének közlését illetleg. Feszültség Anglia

és Oroszország között. Oroszország igyekszik a monarchiát

Angliától elválasztani. Ignatjev küldetése. Kimagyarázás

Andrássy és Ignatjev között. Ignatjev kibeszélése Bulgáriára

vonatkozólag. Ignatjev emlékirata a monarchia kívánságára

vonatkozólag. Andrássy visszautasít minden befolyást az

emlékiratra. Ignatjev magatartásának benyomása. Andrássy

kétségei Angliával szemben. Orosz kísérletek, hogy Angliát

maguknak megnyerjék. Oroszország merészebb beszéde a

monarchiával szemben. Andrássy felszólítja Bismarckot az

osztrák-magyar kijelentések támogatására. Bismarck maga-
tartása. Meghívás a kongresszusra. Teljes egyetértés I. Ferencz

József és Andrássy között. Pesszimizmus Ausztriában. And-
rássy az osztrák miniszterek eltt megfesti a helyzet képét.

Mozgósítási szerzdést követel. Az alkotmánypárt magatar-

tása. A szerzdés engedélyezése.

ÖTÖDIK FEJEZET.

Berlini kongreáázuá ,.. 133

Andrássy, Károlyi, Haymerle, mint a monarchia képviseli

a kongresszuson. A jelentékeny államférfiak jellemzése. Ked-

veztlen kilátások. A tárgyalási módot Andrássy állapítja
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meg. A bolgár kérdés napirenden. Bulgária kibvítésének

egy harmaddal való kisebbítése. A kiürítés kérdése az el-

lárgyaláson és a teljes gylésen. Andrássy taktikája. Bismarck

kívánja a kongresszus munkáinak siettetését. GorCakov sze-

repe a kongresszuson. A Boszniára és Herczegovinára vonat-

kozó tárgyalások napirendje. Andrássy politikája Bosznia és

Herczegovinával szemben. Ezekre az államokra vonatkozó

egyezségei Angliával. Sürgsen tanácsolja a Fényes Portának,

hogy Bosznia és Herczegovináról önként mondjon le. A többi

hatalmak magatartása ebben a kérdésben. Andrássy Angliának

ad elnyt, hogy megtegye az indítványt az okkupáczióra.

Annexió vagy okkupáczió ? Törökország ajánlata, hogy az

egész kérdést odázzák el. Andrássy kitart annak tárgyalása

mellett. A két tartomány autonómiája ellen szólal fel. Anglia

ajánlata annak a monarchia által való okkupácziójára. Az

oroszok konszternácziója. Az összes hatalmak beleegyezése

Törökország kivételével. Tárgyalások a novi-bazari Szand-

rákról és Montenegróról. Goröakov és buvalov. Törökország

a monarchiával való egyenes tárgyalás mellett. A július 13-iki

titkos deklaráczió. Osztrák-magyar-orosz tárgyalások Novi-

Bazarról. A többi kérdések szabályozása. Románia csekély

kárpótlása Bessarabiáért. Angol-török szerzdés. Andrássy

és Oroszország. A kongresszus jelentsége. Andrássy tevé-

kenysége azon. Andrássy fogadtatása hazájában.

HATODIK FEJEZET.

Boáznia éá Herczegovina okkupdcziója , , . 177

I. Ferencz József számít Andrássy körültekintésére. A köz-

vélemény ellentétben Andrássy politikájával. Az okkupácziót

keresztül kell vinni, Tisza és az okkupáczió. Ne legyen hó-

dító hadjárat jellege. A katonai hatalom nagyobb érvényesí-

tésének elkerülése. A 6. és 7. hadosztály mozgósítása. And-
rássy csak ((békés bevonulásra)) gondol. Utasítások báró

Philippovi(: táborszernagyhoz
; annak jellemzése. Jovanovié. A

württembergi berezeg. Andrássy igyekszik a Fényes Portával

békés megegyezésre jutni. A Fényes Porta és a magyar ellen-

zék. A seregek átlépik a határt. I. Ferencz József és az

okkupáczió. Olaszország az okkupáczió ellen. A katonai ké-

szüldések megkezdése. Áruló támadás Maglajnál, Hadji Lója.
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A felkelk leveretése. Szápáry balsikere. Beck tábornok a
helyzetrl. Támadások Andrássy ellen. Gróf Wedel. Egy
század huszár és egy katonazenekar. A siker biztosítéka a
szükséges hatalom gyors készenléte. Az elkészületek elha-

lasztása veszélyeztette az okkupácziót. A katonai körök nag>'-

stylü háborút akarnak. Miért vették be Sarajevót csak augusztus
19-én. Négy új hadtest mozgósítása. A Majevica Planina
mellett vívott gyzelem. A fölkelés elnyomása. Az általános

hadkötelezettség tzkeresztsége. Az okkupáczió szükségessége.
A lakosság «chauvinista» iránya Törökországgal szemben.
Miért van Andrássy ellene az annexiónak. Az okkupáczió ne
legyen hamar határolt és soha be nem fejezd. Suvalov
ajánlja az annexiót. Andrássy visszautasítja. Tárgyalások
Törökországgal

; annak tévedése. Konfliktusokra keres okot.

Szélcsend a Novi-Bazar elleni operacziókban. Törökország ki

akarja magát vonni a berlini szerzdés kötelezettségei alól.

Salisbury Törökországról. Fejetlenség Konstantinápolyban.

Abdul Hamid nyilatkozata saját magáról. Aleko pasa az

okkupáczióért. Andrássy Boszniát és Herczegovinát szervezni

akarja. Philippovié szláv iránya. Beck missziója. Philippovic

eltávolítása
; helyére a württembergi herczeg lép. Andrássy

szükség esetén Törökország beleegyezése nélkül is operálni

akar a novi-bazari szandzak ellen. A Porta miniszterei

válságra számítanak a monarchia belsejében. Andrássy Török-
ország legmegbízhatóbb barátja.

HETEDIK FEJEZET.

Andrdááy keleti politikája a törvényhozó teótületek eltt .„ 202

Lord Beaconsfieldet ujjongással fogadják. A szlávok és

feudálisok kivételével minden párt haragszik Andrássyra

;

a barátságtalan fogadtatást a monarchia elnyére aknázza

ki. Andrássy nyilatkozata a népszerségrl. Az Andrássy

elleni érzelmek egyhangúsága ; felelsségre akarják vonni.

Herbst kihallgatáson. Pretis. Herbst szerepe Andrássyval szem-

ben. Hofmann intrikái. Herbst a reális politikus éleslátása nél-

kül. Az alkotmánypárt fölirata. Az alkotmánypárt logikátlan

taktikája a berlini szerzdéssel szemben. Annak elismeréséért

vezeklésül Andrássyt kell feláldozni. Az alkotmányhú ellenzék

zsákutczában. A delegáczió ne teremtsen fait accomplit.
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A Reichsrat elbb mondjon Ítéletet a berlini szerzdés-

rl. A magyar ellenzék segítsége. Szilágyi Dezs rajta

van, hogy az országgylést illesse az els szó. Mélyre-

ható izgalom Magyarországon. Falk Miksa Andrássy ellen.

Széli visszalépése ; annak okai erre. Széli és Andrássy.

A Tisza-miniszterium visszalépése ; ezt megbízzák az ügyek

ideiglenes vezetésével. Éles ellenzék Tiszával szemben.

Apponyi Albert. Tisza nagy ügyességgel sorompóba áll.

Novikov nyilatkozata Tisza beszédérl. Andrássy felismeri

helyzetének válságosságát ; visszalépésének lehetsége ; nem

akar szívességet Herbsttl és követitl. Andrássy megnyug-

tatja Bismarckot visszalépésének esetleges következményeire

nézve. Az eddigi politikában nincs változás. Bismarck And-

rássyhoz ; meg van nyugodva az események lefolyása fell

Ausztria-Magyarországon. Beust sikeres küzdelme a párisi

nagykövetségért. Andrássy Bismarckhoz. Beust Parisba he-

lyezésérl. Bismarck Andrássyhoz. Gróf Károlyi londoni nagy-

követnek megy. Bismarck Andrássy Károlyi utódjának vá-

lasztásáról. Gróf Széchenyi Imre berlini nagykövet lesz.

Követelik a berlini szerzdés mintáját. Az osztrák kiegyezési

törvény 11. paragrafusa és az 1867-iki kiegyezés 8. paragrafusa.

Gróf Andrássy a berlini szerzdést csak tudomására akarja

hozni a két országgylésnek. Az 1878 november 2-iki berlini

szerzdés elterjesztése. A magyar ellenzék viselkedése. Herbst

ravasz terve. Drámailag mozgalmas küzdelem Andrássy és

az alkotmányh ellenzék között. Els összeütközés a költség-

vetési bizottságban. Az illetékesség kérdése. Andrássyt meg-
lepi a Dumbánál kovácsolt fondorlat. Az ellenzék a miniszter-

válságot akarja az egész vonalon. Andrássy kivédi a támadást.

A király felháborodása Herbst felett. Hofmann kegyvesztett

lesz. A minisztérium elterjesztését visszavonják. A «doktor-

tuczat» a Reichsrat delegáczióban. Andrássy nyílt sisakkal küzd

;

nem akarja Herbst eltt bevonni a vitorlákat. A «doktortuczat»

doktrinarizmusa. Herbst megfosztja az alkotmánypártot be-

folyásától. Bismarck az alkotmánypártról. «Herbstzeitlose.»

Andrássy november 30-iki nagy beszéde ; annak tartalma.

E beszéd hatása. A külügyminisztérium költségvetését elfo-

gadják. Schaup közleménye. Az ellenzék átlépte ellenállá-

sának tetpontját. Ellentmondások az ellenzék magatartásá-

ban ; «cserépkorsóvá» változott. Andrássy deczember 6-iki
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beszéde a teljes osztrák delegáczióban. E beszéd mély be-

nyomása. Nem bizalmi szavazat, de az eszközök engedélyezése.

I. Vilmos császár a berlini szerzdés elterjesztésérl. A küz-

delem hosszas tartama a berlini szerzdés mellett és ellen.

Teljes elodázás a pártok felvonulásában. Unger beszéde.

Suess beszéde Andrássy érdekében. A ((boszniai balpárt».

Plener Andrássyért. Suess a berlini szerzdés alkotmányoó

elfogadásáért. Ez az ajánlat nyeri el a többséget. Herbst és

Giskra lemondanak mandátumaikról a delegác^zióban. Magyar

ellenzék a delegáczióban. A szláv elem növekedése nehezen

megemészthet falat a magyaroknak. Miért támogatták Tisza

és pártja Andrássyt. Andrássy deczember 15-iki beszéde a

dualizmusról és a nagyhatalmi állásról. Szilágyi az illeté-

kességi kérdésrl. Mindkét delegáczió engedélyezi a 20 millió

forint pausálét. Andrássy túl van minden veszélyen. A külügy-

minisztérium költségvetésének végérvényes elintézése. Tisza

a berlini szerzdést a corpus jurisba való beiktatás végett

elterjeszti ; ennek okai. Az ellenzék a beiktatás ellen. Az

országgylési küzdelem utolsó felvonásának vége Andrássy

keleti politikája körül.

NYOLCZADIK FEJEZET.

Andráááy vióózalépéóc _ „ _ „_ 251

Andrássy büszke önérzettel tekinthet vissza a berlini

szerzdés elismerésére. Andrássy elhatározza, hogy dicssége

tetpontján visszalép. Már 1878 júliusában komolyan foglal-

kozott ezzel a gondolattal. 1878 végén értesiti errl az ural-

kodót. Önként ment Andrássy vagy a császár bizalmát veszí-

tette el ? Vita e miatt. Auersperg Adolf berezeg az alkotmány-

pártiak hálátlanságáról. Gróf Taaffe küldetése. Annak hajó-

törése. Andrássy nem akarja mindig újból megindítani a

rozoga talicskát. A szigorúan konzervatív irányok felszínre

jutnak. A király szivén hordja a csehekkel való kibékülést.

Andrássy magatartása. A visszalépés indokai ; alapelvei-

nek teljes megrzésével akar a minisztériumból távozni.

Andrássy elégedetlensége a katonai körökkel. Andrássy

úgy érzi, mintha eke elébe fogott telivér ló volna. Nem az

áprilisi konventión vérzett el ; Andrássy ellenségei csak fal-

tör kosnak használják azt. A szultán souverainitása. And-



X Tartalomjegyzék

rássy és a hódítási jog. Ellene van a Saloniki ellen irá-

nyuló katonai vállalkozásnak. A novi-bazari szandzak elfog-

lalási joga. «Kirohanási kapu a Kelet felé.» A magas katonai

körök Andrássy ellen akarják hangolni a királyt. A király

Andrássyval tart. A közvélemény a visszalépés okát politikai

körülményekben keresi. A gróf személyes körülményei dön-

töttek. Andrássynak szüksége van nyugalomra. Haymerlet

akarják megbízni a helyettesítéssel. A király hallani sem

akar a visszalépésrl. Andrássy súlyosan megbetegszik.

A király hosszas vonakodás után beleegyezik a visszalépésbe.

Keresnek egy utódot. A ctnevet örökösök». Magyar ember

legyen külügyminiszter. Gróf Károlyi visszautasítja. Haymerle

külügyminiszter lesz. Az Andrássy lemondásáról szóló hír

hatása Berlinben. Nincs rendszerváltozás. Albrecht fherczeg

a Németországgal való barátság mellett és igyekszik And-

rássyt maradásra birni. Andrássy újra jön. Salisbury a

visszalépésrl. Báró Chlumecky sajnálja ezt. Minden párt

úgy érzi, hogy fordulat állott be a monarchia történetében.

KILENCZEDIK FEJEZET.

A német-oóztrák-magyar ózövetóég keletkezéóének története. 111

A monarchia nemzetközi helyzete Andrássy kinevezése

idején. Németországnak szüksége van a monarchia támogatá-

sára. A Németországgal való alliancera törekvés Andrássy

részérl. 1. Ferencz József utazása Velenczébe. Oroszország

politikája kedvez Andrássy terveinek. Növeked ellentét

Német- és Oroszország között. A «Times» és a aNorddeutsche

Allgemeine Zeitung)^. Arapov. Schweinitz utasítást kap Péter-

várra. Annak augusztus 8-iki jelentése. 11. Sándor és köre.

II. Sándor személyes politikája. Az augusztus 8-iki jelentés.

Andrássy az orosz politikáról. Az orosz politika veszélyes

fordulata. Sándor személyes érzelmeit kímélni kell. Bismarck

Andrássy visszalépésérl. Követeli a találkozást Andrássyval.

Gastein. Andrássy tárgyalása a királylyal. Gastein és Andrássy

utóda. II. Sándor levele augusztus 15-ikérl. « Pofon-levél.

»

Akut konfliktus Bismarck és II. Sándor között. Bismarck

Sándor czár levelérl. Németország hálája Oroszországgal

szemben. Bismarck hátvédet keres az Ausztria-Magyaror-

szággal való alliance-ban. I. Vilmos válasza Sándorhoz.
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«Legs sacré.» Az orosz ajtó még maradjon nyitva. Andrássy

Gasteinba utazik. A két államférfiú nyílt beszéde. Az els

lépés a szövetség megkezdésére Fiismarcktól indult ki. Bis-

marck nagy jelentése augusztus 31-ikérl, ö általános véd- és

daczszövetséget akar, Andrássy egy élével Oroszország ellen

irányuló alliance-ot. Andrássy meg van elégedve a gasteini

tartózkodással. Bismarck formális meghatalmazást követel,

hogy a bécsi szerzdés alapjait megalkothassa. Bismarck

gondja. Bismarcknak nem szabad Bécsbe menni. Manteuffel

küldése Warsóba. Bismarck kitart a Bécsbe utazás mellett.

ManteuíTelt körülfogják Warsóban. II. Sándor Vilmos császárt

meghívja Alexandrovóba. Bismarck magán kívül van e miatt.

Goröakov puhatolózása 1876-ban. Sándor és Miljutin. Az

augusztus 31-iki jelentés benyomása Vilmos császárra. Az

alexandrovói entrevue. Bismarck nem akar második Olmützot.

Mély politikai meggyzdés Ausztria-Magyarországgal való

szövetségre indítja Bismarckot. Frigyes Vilmos trónörökös.

Bülow Ottó küldetése Vilmos császárnál. Miljutin befolyása

Vilmos császárra. nem akar Oroszország ellen irányuló

szövetséget. Oroszország alliance-kisérletei Franczia- és

Olaszországban. Bismarck indítványa. Bülow Ottó nehéz hely-

zete. A trónörökös. Bismarck és az államkanczellár egész-

ségi állapota. Vilmos császár nem ad felhatalmazást konven-

tióra vagy alliancera. Manteuffel félrevezeti a császárt. Bis-

marck az egész vonalon mozgósít. Válság. Radowitz intéz-

kedései. A békerontót csak általánosságban szabad megje-

gyezni. Bülow Ottó törekvései. A császár kiinduló pontja

;

menthorgonya ; ki akar térni a határozott döntés elöl. Egy-

gyel több beavatott. Bismarck újabb kísérlete a császárnál.

Németországnak nem szabad Oroszország és Francziaország

között elszigetelve maradnia egy legyzött Ausztria-Magyar-

ország mellett. A válság kiélesedése Berlinben. A Stolberg-

féle formula kedvez eredménynyel jár. Bécs mint az újabb

tárgyalások színhelye Bismarck és Andrássy között.

TIZEDIK FEJEZET.

Bidmarck Bécóben éó a á&öveíáég niegkötéáe „ 328

Az alexandrovói «csókolózás». Oroszország Parist és

Rómát meg akarja nyerni. Montenegró elbizakodott beszéde.
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Oroszország intézkedéseinek minél elbb gátat kell vetni.

A Lim vidékének megszállása. Raab ezredes gróf Zichy

ellen. A Fényes Porta és az 1879 április 21-iki conventio.

Miért nem szállta meg Andrássy az egész novi-bazari

szandzakot ; ennek jelentsége a monarchiára nézve. A
szandzak katonai megszállása egyetértésben Törökországgal.

Andrássy fenn akarja tartani és megvédelmezni Törökországot

a meddig lehetséges ; Bosznia és Herczegovina tartós örökös

birtokára gondol. Ausztria-Magyarországnak meg kell aka-

dályoznia a Balkán erszakos elszlávosodását. Andrássy

a württembergi herczeg táborszernagy eltt kifejti eszméit a

Balkánról. A herczeg operácziói a Lim területén. Andrássy

meg van elégedve, hogy a württembergi herczeg a kormány

alapeszméjét államférfiúi módon fogta fel. Bismarck levele

Andrássyhoz szeptember 20-áról. Védelmi szövetség Orosz-

ország megnevezése nélkül. Bismarck megérkezése Bécsbe

szeptember 20-án. Fényes fogadtatás Bécsben. Bismarck be-

szédei a királylyal és Andrássyval. A király és Andrássy a

szerzdés általánosságban tartása ellen; Bismarck állásfog-

lalása ebben. 1. Ferencz József a támadó háború minden

szándéka ellen felszólal. Szeptember 24-iki tanácskozás.

Andrássy a Bismarck által javasolt forma ellen ; azt akarja,

hogy Oroszország, mint esetleges támadó legyen megnevezve.

Bismarck és Andrássy megegyeznek egy ((megegyezés terve»

fell. Annak tartalma. Drámai jelenet Andrássy és Bismarck

között ; ez Andrássy oldalán ; szószólója az oszták-magyar

indítványnak. Bismarck a visszautasítás esetére vissza akar

lépni. Vilmos császár ers küzdelmet vív önmagával. Nem
akar perfidiát elkövetni Sándor ellen. Gróf Moltke Bismarckért

és a szerzdés általános megfogalmazása ellen. Moltke el-

adása is eredménytelen marad. Vilmos császár megvédelmezi

nézetét Andrássyéval szemben. A császár azt akarja, hogy

Francziaországot is nevezzék meg a szerzdésben. Az állam-

miniszterek ülése. Közlemény a császárhoz Bismarck lemon-

dási szándékáról. Bismarck levele Andrássyhoz ; annak ítélete

errl a levélrl. Andrássy ((pure et simple» tervének elfoga-

dását kívánja. Saburov Berlinben ; annak békebiztosításai

Bismarcknál nem találnak hitelre. Milyen feltételek mellett

lehetne megnyerni a «játék/)-ot. I. Vilmos császár a szerzdés
megkötése eltt nem küld közleményt II. Sándornak. Andrássy
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((párhuzamos indítványa)). Mieltt Vilmos császár elfogadja a

szerzdést, nem lehet errl közleményt küldeni II. Sándornak.

Bismarck aggodalmai. A császárt alternatíva elé kell állítani.

A döntés szükségessége. Andrássy nem akar tovább hivata-

lában maradni. Félelem Oroszország sakkhuzásától. Andrássy

semmit se akar tudni egy ((újra felmelegített)) három-császár-

szövetségrl. Forró küzdelem Vilmos császár és Bismarck

között. ManteutTel Bismarckot engedékenységre akarja binii.

A küzdelem tragikuma a császár és a kanczellár között.

I. Vilmos lelkiismereti küzdelmei. Ausztria-Magyarországnak

egy Francziaország elleni küzdelemben segítségei kell nyúj-

tania. A császár feltételeóen elismeri a szerzdést. I. Vilmos

október 2-iki és 4-iki levele Bismarckhoz. Bismarck megy, ha

a császár Beusstól megtagadja a teljhatalmat. A császár fenn-

tartással megadja a meghatalmazást. Bismarckot majdnem

kétségbeesésbe kergetik. A császár, Bismarck és Bülow

Bernát magasfokú idegessége. A szerzdés aláírása Bécsben

október 7-én. Bismarck szenvedéseinek folytatása. I. Vilmos

^ meg akarja tagadni a ratifikácziót. Gróf Moltket tzbe küldik
;

annak emlékirata a szerzdés javára. Hogyan veszi rá Bülow

Ottó a császárt a ratifikáczióra. Október 16-án következik be.

A mi az öreg Ausztriának nem sikerült, azt a dualizmus tetté

változtatja. Tárgyalások Ausztria és Poroszország között

1854. Csak a régi Ausztria összeomlása után merülhetett fel

egy Németországgal való szövetség gondolata. Bismarck

állásfoglalása ebben. Az elítéletek legyzése Ausztriában.

Andrássy érdemei a szövetség megteremtése körül. András.sy

I. Ferencz Józseffel teljes egyetértésben cselekszik. Európa

az Ausztria-Magyarország és Németország közti baráti vi-

szonyokról. Bismarck megszabadul a ((cauchemar des coali-

tions»-tól. A szerzdést a parlamentek is szentesítsék.

Andrássy a szerzdést mint lemondott miniszter írja alá.

Andrássy Bismarckhoz. 1. Ferencz József kézjegye Andrássyhoz.

TIZENEGYEDIK FEJEZET.

Andrdáóy életének uíoláó évei ~ _ - 382

Nehéz búcsúzás az eddigi tevékenységtl. A minisztérium

hivatalnokainak ragaszkodása. Andrássy megjelölte az utat

a külpolitikának. Haymerle azon akar tovább haladni. Bismarck
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levele Andrássyhoz ; annak levele Károly román fejedelemhez
;

ennek hálája Andrássy iránt. Andrássy politikája Romániával

szemben. Haymerle Andrássynak Károly fejedelemhez szóló

levelérl. Andrássy küzdelme a delegáczióban a magyar

ellenzékkel. Haymerle halála. Andrássy legyen-e az utóda ?

Andrássy viselkedése e kérdéssel szemben. Kálnoky külügy-

miniszter lesz ; annak levele Andrássyhoz. Andrássy Ilona

grófn házassága. Levélváltás ez alkalommal Bismarck és And-

rássy között. Andrássy és a szükségbeli polgári házasságról

szóló törvényjavaslat ; beszéde a frendiházban. A mágnások

agitácziója a törvény ellen. Andrássy levele báró Nopcsához

a klerikális mágnások magatai'tásáról. Mi czélja volt ezzel a

levéllel. Andrássy helyes jóslata. Kötelez polgári házasság.

Andrássy a magyar felsház reformjánál szerepet játszott.

Andrássy egy kedvezbb német vámpolitika mellett. Bismarck

utasítása erre nézve Reusshoz. Kálnoky és a bolgár államcsiny.

Andrássy ellentétben Kálnoky keleti politikájával. Andrássy

nagy emlékirata 1886-ból a keleti kérdésekrl. Az emlékirat

tartalmának részletes szövege. A német-osztrák-magyar szer-

zdés kihirdetése. Legnagyobb elégtétel Andrássynak. A köz-

vélemény átalakulása Andrássy javára ; nagy beszéde 1889

április 5-én a közös hadsereg érdekében. A beszéd tartal-

mának kimerít közlése. Andrássy és az új védertörvény

14. paragrafusa. Ez a beszéd Andrássy legutolsó államférfiúi

tette volt. Betegség ; els nyomai 1881-ben ; 1888-ban heve-

sebben lép fel. Andrássy állapota 1889-ben. A betegség keze-

lése. Andrássy nyilatkozata Erzsébet császárné és királynéról.

I. Ferencz József látogatási terve Terebesen. Andrássy sem az

uralkodóval, sem Kálnokyval nem akar politikáról beszélni.

Ezért távol is marad az 1889-iki delegáczióból. Haymerle és

Kálnoky «elfucsolták» Andrássy politikáját. A betegség rosz-

szabbodása. A politika vonzóereje. Vizsgálat cystoskoppal.

A hólyagban papilloma van. Újabb vizsgálat. Látszólagos

javulás. Utazás Voloscába. A baj rosszabbra fordul. Billroth.

Andrássy reményei. Rákszer képzdmények a hólyagban.

Andrássy halála 1890 február 18-án. A hír hatása. Temetés.

Andrássy szobrának felállítása államköltségen a magyar or-

szágház eltt.
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Andrássy rányomja tevékenységére egyéniségének bé-

lyegét ; küls megjelenése. Bátorsága, nagyvonalúsága és

határozottsága. Andrássy nyíltsága és szintesége. Kiváló

kortársak nyilatkozatai: «Igérni nehéz, megtartani könny.

«

Ravaszság. Gyakorlatilag alkalmazott emberismeret. Lelke-

sedése a szabadságért. Nem tranzigál az opportunizmussal.

1. Foiencz József és Andrássy. Andrássy megrzi független-

ségét ; nézete a népszerségrl. Andrássy a monarchia leg-

népszerbb alakjainak egyike. Magyarország népszerségének

külön talaja. Andrássy az igazi magyar typusa. Új eszmékkel

gazdagította Magyarország politikai gondolatkincsét. Andrássy

a politikában realista. A diplomácziai mvészet quintessencziája.

Andrássy munkásságának módja. Ellenszenve az impraktikus

tudósság iránt. Andrássy olvasottsága. Miért utasítja vissza

a magyar tudományos Akadémia elnökévé való megválasz-

tását. Irodalmi honorárium. Költészet. Zene. Andrássy és

Munkácsy. A természet iránti szeretete. Andrássy minden

í

mintegy madártávlatból néz. Nincs érzéke közigazgatás és

ügyrend iránt. Andrássy és Dumba. Andrássy a diplomatákkal

való érintkezésben. Nagyszabású külpolitika. Andrássy sze-

rencsecsillaga. Határozatképessége. Andrássy a különböz

állású emberekkel való érintkezésben. Andrássy mint szónok.

Mint családapa, mint gazda. Andrássy apró gyöngéi. Miért

nem hagyott Andrássy emlékiratokat hátra. Díszhely illeti

meg a történelem hseinek csarnokában.
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OROSZ-TOROK HABORU.

Azzal az állítással szemben, hogy Oroszország már
1866,* helyesebben 1877 óta gondolt a Törökországgal

való háborúra, a melynek most a küszöbén állottak,

Andrássy ellenkez véleményen volt. «Tudom — úg}^-

mond 1877-ben — hogy nem terveztetett és hogy mind-

két részen el akarták kerülni, \oltak helyzetek — foly-

tatta — midn lehetségesnek látszott, hogy a status quo-

ban érdekelt hatalmak alkalmas eljárása, fleg Anglia

támogatásával, véget vethet a boszniai felkelésnek és

elejét veheti a keleti háborúnak)).^ Andrássy nem Orosz-

országot, nem Törökországot, hanem kizárólag Angliát

tette felelssé az ellenségeskedések kitöréseért. A meg-

egyezésre való reményt, a melyet az angol minisztérium

az 1875 decz. 30-iki reformjegyzéknek, habár vonakodó

jóváhagyásával is ébresztett, azonnal ismét lerombolta

az 1876-ki berlini memorandumhoz való csatlakozás meg-
tagadásával.^ Angliától felbátorítva a Fényes Porta a

három császári hatalomnak a memorandumban foglalt

* «La guerre russo-turque d'aprés des documents inédits», «La

Nouvelle Revuo-ben, 1880. IV. kötet 474.

2 Andrássy Beusthoz, Bécs, 1877 május 2. Gróf Andrássy-levéltár.

•* Ugyanaz ugyanahhoz, u. o. «Wir habén damals unsere Befürch-

tungen nicht verschwiegen, und die Ereignisse habén dieselben be-

slátigt*.

Monori Wertheimer Ede : Gróf Andrássy Gyiila. III. 1
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követelését elutasította. Ennek ellenében Oroszország a

maga részérl a felkelket fokozottabb igények támasz-

tására buzdította és Szerbiát és Montenegrót egyenest

késztette a fölkeléshez való csatlakozásra és a háború-

ban való részvételre, a melynek kitörésében az orosz

kormánynak ilyeténképen, legalább közvetve része volt.

így az angol miniszterek az elképzelhetleg legváratla-

nabb dolgot követték el. A helyett, hogy a követelések-

nek tlük támogatott visszautasításához ragaszkodtak

volna mi által a háború elreláthatólag el lett volna mel-

Uözhet a britt kabinet hirtelen ellenkez sodorba terelte

a dolgot. Egyszerre letromfolta, a hatalmak és a Fényes

Porta nem csekély bámulatára, a berlini memorandum

kikötéseit, a mennyiben Törökországtól sokkal többet

követelt, mint az. Még mindig fennállott az a lehetség,

hogy Anglia segítségével sikerülni fog Keleten feltartóz-

tatni a hógörgeteg megindulását. Az angol ellenzék «atro-

city-meeting>.-jei azonban teljesen tönkretették ezt a ki-

látást. Ezek a tüntetések nem maradtak hatás nélkül

Anglia keleti politikájára. Keresztény, humánus, török-

ellenes hangot kölcsönözlek neki. Legközelebbi hatás az

volt hogy Oroszország sem akart a versenyben Anglia

mögött maradni és követeléseit Törökország keresztény

lakossága javára még inkább fokozta. A nagykövetgylés

Konstantinápolyban sem nyújtott más képet.

Andrássy megegyezett Salisburyvel, hogy nem sza-

bad egyedül Oroszországnak átengedni a keleti kereszté-

nyek sorsának javítására vonatkozó kezdeményezést. De

az angol államférfiú Ignatjev által rábíratta magát, hogy

a megállapított mértéken jóval túl, a szultánnal szemben

oly követeléseket támaszszon, a melyeket ez Törökország

megsemmisítése nélkül nem teljesíthetett. ((Én a nézete-

jnet — jegyzi meg erre Andrássy — Londonban még

kell idben kifejezésre juttattam, de a cs. és kir. kor-
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mánynak ismét lehetetlen volt ugyanazon az állásponton

megmaradnia, a melyet Anglia Oroszországgal egyesülve

ieladott és így az összes hatalmak egyesülten oly köve-

telésekkel állottak a Fényes Porta elé, a melyeknek vióóxa-

utaóitáóhox és az ezzel kapcsolatos bonyodalmakhoz kel-

lett vezetniök.»*

Oros2ország idközben már sokkal elbbre merész-

kedett, hogysem tekintélyének sérelme és egy ((világ-

történelmi kudarcz)) ^ nélkül megállhatott volna. Sokszo-

ros ingadozás és ismételt békeigéretek után a czár végre

mégis megengedte, hogy a pánszláv áramlat kezébe adja

a kardot. II. Sándor mindenkori hangulata hosszú idn át

hmérje volt úgy a békés reményeknek, mint a háborús

félelmeknek. Nem csekély befolyással birt erre a válto-

zásra az orosz czár fizikailag és lelkileg beteges álla-

pota, a ki a szó szoros értelmében egy rendkívül fel-

ingerelt ideges ember benyomását tette. Nyugodt pilla-

nataiban határozottan a béke mellett volt, annyival in-

kább, mert világossá vált eltte, hogy a Törökországgal

való összeütközés csak a forradalomnak útjait egyen-

getné az ország belsejében. De ha a czár felizgult és

Oroszország egész Európa eltt való megalázásának és be-

csülete sérelmének érzete vett rajta ert, akkor megint

nagyon harczias érzelm volt. így ellentétes irányok sza-

kadatlan kényszerében lebegett, a mi az orosz politiká-

nak ingadozó, megbízhatatlan jelleget kölcsönzött^

* Andrássy Beusthoz, 1877 május 2. Ezt a szót: «refus» Andrássy

maga húzta alá.

2 Báró Orczy használta ezt a kifejezést az édes anyjához intézett

soraiban, 1877 május 22.

•* A «Neues Wiener Tagblatt» 1877 január 26-iki számában meg-

jelent egy czikk i'Der kranke Czar», a mely akkor a legnagyobb feltü-

.nést keltette. Gróf Stolberg Bismarckhoz, Bécs, 1877 január 27., meg-

jegyzi, hogy a czikk írója vagy a bécsi orosz nagykövetség, vagy annak

gy tagja révén szerezve értesüléseit, jó forrásokból merítette.

1*
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Ebbl inauyarázható az is, hogy egyszer a háborús

párt, máskor a béke barátai befolyásolták t. Némi jog-

gal a háborús hangulat próbájának lehetett tartani, hogy

udvar és nép, mint 1870-ben Francziaországban, siettet-

ték a háborút és a háborús eszmék, ragályos betegség-

módjára a népesség minden rétegére kiterjedtek és nép-

szerségre tettek szert.
^

De nem kevésbbé alaposak voltak más kortársak ki-

jelentései, a kik épen az ellenkezjét bizonyították. Sze-

rintük hiányzóit a lelkesülés szent tüze a keresztények-

nek a török járom alól való megmentéséhez.- A katona-

tisztek állítólag nyomott kedvvel mentek a harczba,^ a

melyet az oroszok csak mint va-banque-játékot üdvözöl-

tek, hogj^ a tarthatatlan anyagi helyzetnek kivánt véget

vethessenek. De bármennyire eltértek is egymástól a há-

ború és a béke hívei, abban kivétel nélkül mind meg-

egyeztek, hogy a háború feltétlenül az orosz zászlóknak

fog gyzelmi koszorút hozni.* Félre vezetve Ignatjev és

a pánszláv üzelmek által, meg voltak gyzdve arról,

hogy könny lesz a törököket legázolni. Jellemz erre

nézve, hogy Goréakov azt mondta: « Sapkáinkkal fogjuk

ket agyonütni)).^

De a mennyire hiányzott a határozott akarat kez-

dettl fogva az oroszoknál a viszálykodásra, ugyanabban

a mértékben hiányzott a törököknél. Sokkal jobban is-

merték katonai és pénzügyi gyöngeségüket, semhogy

* Lignitz «Aus drei Kriegen» 100. old.

'- Okolicsányi Andrássyhoz, Pétervár, 1877 április 5. Gróf Andrássy-

levéltár «Mais le feu sacré n'y est pour rien, on se soucie des ehré-

tiens comme de Tan quarante*.

3 Gróf Pfeil «ErIebnisse einespreussischen Offiziers in russischen

Dienstenx 15. és 31. old.

* Okolicsányi Andrássyhoz, Pétervár, 1877 április 5. Gróf Andrássy-

levéltár.

s Lignitz, i. h. 100. old.
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nagy kedvvel vették volna föl a küzdelmet halálos ellen-

ségükkel. Csak a helyzetük feletti kétségbeesés vezette

ket arra az elhatározásra, hogy inkább becsülettel meg-

halnak, mintsem beleegyezzenek azon szégyenteljes fel-

tételekbe, melyeket tlük követeltek. A török államfér-

fiak tehát a háborúban látták az utolsó eszközt, a mely-

nek segítségével talán még lehetséges lesz elkerülniök

az ket fenyeget pénzügyi és politikai válságot.

Visszafojtott lélekzettel figyelte egész Európa azt a

háborút, mely által a világpolitika legfontosabb problé-

máinak egyike fog megoldást találni. Aggódva kérdezték

egymástól, hogy vájjon melyek lesznek az orosz törek-

vések végczéljai ebben a hadjáratban. A hivatalos orosz

proklamáczió ugyancsak azt a szándékot árulta el, hogy

a Balkánon fegyveres ervel viszi keresztül a kereszté-

nyek sorsának rég sürgetett javítását.* De valóban ez

volt-e az utolsó gondolat, a mely egyedül vezette az orosz

kormányt elhatározásaiban ? Oroszország ebben a hábo-

rúban bizony csak kétes arczulatot mutatott. Bár ünne-

pélyes módon bizonyítgatta II. Sándor és mindjárt utána

az államkanczellár is, hogy legkevésbbé sem gondolnak

Konstantinápoly elfoglalására.

-

Ilyen bizonyítgatásokkal azonban és azzal a hangoz-

tatással hogy Konstantinápoly birtokbavétele, a mit Orosz-

országról mindig feltételeztek, mint a Nagy Péter czártól

örökölt politikai dogmák egyikét, co politikai mytholo-

gia» birodalmába tartozik,-'^ csak el akarták burkolni a

czári birodalom politikai önérzetének valódi irányát. Be-

csületesebb és a késbbi események által igazoltabb volt,

midn a czár Miklós nagyherczegnek, az orosz hadsereg

* «Das Staatsarchiv... 32. köt. 218. old.

2 U. 0. 31. kötet, 210. oldal.

•» U. 0. 216. old.
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kijelölt ívezérének, a hadjárat végs czélja fell hozza

intézett kérdésére ezt a lakonikus feleletet adta: «Kon-

stantinápoly».^ Alapjában véve a háború a szláv világ

diadalmenetének indult és gyzelmük jeléül az orosz

lobogónak kellett volna Konstantinápolyban a Hagia

Sofia tornyán lobognia. Ilyen álmoktól megmámorosodva

a végs eredmény reményében, 1877 április 24-én lépték

át az els orosz dzsidások Románia határait, a mely a

legmélyebb titokban tartott egyezményben megengedte

a földjén való átvonulást. E fejedelemség beleegyezése

nélkül, Oroszország soha sem valósíthatta meg azt a

tervét, hogy békés úton jusson tulajdonképeni hadm-
veleti területére. Az orosz hadsereg, a melynek az

Ausztria-Magyarországgal kötött egyezség értelmében sem

Szerbiát, sem Montenegrót, sem Bosznia és Herczegovi-

nát nem volt szabad érintenie, csakis Románián keresz-

tül juthatott a Balkánfélszigetre, a hová fczélja sodorta.

Itt, a hol a lakosság fölkelése az oroszoknak segítségére

jött, gyors döntést idézhetett el, a mit a félre es
kaukázusi határon nem lehetett várni, a hol ezért csak

egy melléktámadásról volt szó.

Mikor a Törökországgal való konfliktus komolyabb

arányokat kezdett ölteni, Románia fölötte válságos hely-

zetben volt, a melyben igazában politikai létezése forgott

koczkán. Oroszország és a szultán, melynek Károly feje-

delem még mindig hbérese volt, egyképen követeitek

csatlakozását. Vájjon nem Andrássynak az európai viszo-

nyok által is sürgetett azt a tanácsát kell vala követnie

Romániának, hogy az oroszok bevonulása után szigorú

semlegességet tanúsítson és támaszt Ausztria-Magyar-

országnál keressen, a mely biztosítani akarta számára a

politikai létezés és összes követeléseinek kieszközlését a

1 «La Nouvelle Revue», 1880. 4. kötet, 477. old.
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Fényes Portánál?* Azonban Törökország maga, a mely

Romániával ép ez idtájt éreztette függ helyzetét,^ segí-

tette Károly fejedelmet abban, hogy Andrássy ajánlatával

ellentétes határozatra szánja el magát. Nemcsak arról

volt meggyzdve, hogy Romániának az ersebb félhez,

tehát Oroszországhoz kell csatlakoznia, hanem arról is,

hogy ez a háború mindenesetre jelents katonai eredmé-

nyeket fog hozni az számára is, a mi a Törökország-

hoz való névleges hbéri viszony bontásához fog vezetni.'*

Károly fejedelem ennélfogva ellensége volt a semleges-

ségnek, mely nézete szerint, Romániának mint államnak

megsemmisülését vonná maga után. Igyekezete tehát oda

irányult, hogy az ország becsületének megvédése miatt

részt vegyen a háborúban, természetesen Románia füg-

getlenségének a megóvásával/* Oroszország, a melynek

persze érdekében állott, hogy Károly fejedelem ne legyen

ellensége, kötelezte is magát arra, hogy Románia politi-

kai jogait fenntartja, valamint, hogy annak mostani in-

tegritását megvédi.^

Az oroszoknak nagy elnyükre szolgált, hogy ön-

ként megengedték nekik a Románián való keresztülvo-

nulást, hogy ezt nem kellett erszakkal kivivniok. A hadi

szerencse is kedvezett nekik, midn a törökök majdnem
hihetetlen nemtördömsége következtében, a kiknek egy-

általában nem volt áttekint katonai szempontoknak meg-
felel tervük, június 27-én Simnica és Sistov között a

Dunaszoroson átkelhettek. A folyam átkelése után Gur-

* «Aus dem Lében König Karls von Rumánien'. lU. 81.

2 Az új török alkotmány Károly fejedelmet, mint egy kiváltságolt

török tartomány fnökét állította oda, a mi Károlyt méltóságában mé-
lyen sértette.

=* «Aus dem Lében König Karls » III. 113.

* U. o. 117.

•'• U. 0. 120.
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kót, a ki akkor a legünnepeltebb orosz lovassági tábor-

nok volt, mint az elöcsapat parancsnokát a Balkán ma-

gaslatain való elnyomulással bizták meg. E hegyekre

mutatva azt mondta a tábornok övéinek: ^Látjátok ott a

Balkánt ?» «Igen, Kegyelmes uram». «Azon megyünk át)),

felelte Gurko röviden, mire a katonák szájából az az ör-

vendetes kiáltás hangzott feléje : dOrvendünk, hogy fárad-

hatunk.))* Mindegyiknek az volt az érzése, hogy Gurko

az a férfiú, a ki azt, a mit akar, tetté is tudja váltani.

Boppant nehézségek között és minden útban álló

akadályok legyzése után július l9-én sikerült megszál-

lania a feipkaszorosl. II. Sándor nagyon örült ennek a

sikernek,- annál inkább, mert Ázsiából is kedvez hírek

érkeztek. Ott Loris Melikov tábornok hirtelen rajtaütés-

sel foglalta el Ardachant (a török Örményországban),

Kars-t körülzárta és már a fvárost Erzerumot fenyegette.

Ilyen körülmények között a török sereg vezérkara,

a mely táborát Sumlánál vonta össze, nem gondolhatott

többé támadásra. Csak arra kellett gondolnia, hog}- erit

a Balkán déli részén összegyjtse. Ebbl a szempontból

Ozmán pasát Vidinbl és Szulejman pasát Montenegró-

ból hirtelen a bulgár harcztérre hivták. Az oroszoktól

észrevétlenül érkezett meg Ozmán pasa július 17. és 19.

között Plevnánál, honnan a Sipkaszoroson át Kazanlikbe

vonulhatott. De az oroszok is meg akarták szállni Plev-

nát, hogy a törökök elrenyomulását errl az oldalról a

Balkán magaslatai felé megakadályozzák. A nélkül, hogy

Ozmán pasa megérkezésérl tudott volna, Krüdener orosz

tábornok Plevna ellen támadást vezényelt, a hol júl. 20-án

véres vereséget szenvedett.

A Lignitz: -Aus drei Kriegen«, 120. old.

- Báró Bechtolsheim Beck tábornokhoz, Bjela a Jantra mellett,

1877 július 21-én. Groí Andrássy-levéltár.
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Ezzel a csapással egyszerre megfordult a hadisze-

rencse. Az igen erélyes és letters Ozmán pasa Plevnát

az oroszok részére áttörhetetlen sánczczá alakította át.

Támadást támadás után vert vissza. Most megboszulta

magát, hogy ggösen túlbecsülve saját erejüket és telje-

sen lebecsülve az ellenfél erejét, tulajdonképen elégtelen

eszközökkel kezdték meg a hadjáratot. Az orosz had-

vezér, Miklós nagyherczeg, a ki minden inkább volt,

mint széles látókör hadvezér, képtelennek látta magát

Plevna bevételére. Tehát kénytelenek voltak a román

fejedelem segítségéhez felebbezni, kinek katonai hatalmát

az oroszok szándékosan hagyták a Duna balpartján, hogy

semmit se kelljen nekik köszönniök. Legfeljebb azt a

terhet akarták rájuk hárítani, hogy a Nikopoli bevétele

után elfogott 5000 törököt megrzés végett nekik átad-

ják. Károly fejedelem visszautasította a neki szánt e meg-

tiszteltetést, nehogy katonai szereplését, mint az oroszok

foglyainak re, kezdje meg, a miért II. Sándor nagyon

dühös volt.* Általában szívesen gúnyolódtak az orosz

fhadiszálláson a román darabonton.

A románok ellen táplált megvet érzések mellett

II. Sándornak és Miklós nagyherczegnek bizonyosan nagy

keserséget okozott és nagyon nehezükre esett, hogy

most segítségért folyamodjanak Károly fejedelemhez, a

kirl még májusban semmit sem akartak tudni. De bele

kellett nyugodniok, ha nem akarták, hogy a töröktl

fenyegetett jobb szárny katasztrófának legyen kitéve.

Szulejman pasa részérl is veszély fenyegetett, a ki dél-

rl vonult fel és Gurko tábornokot elnyomulása közben

feltartóztatta és visszaszorította a ipkaszorosba. Ennél-

* Báró Bechtolslieim Beck tábornokhoz, Bjela a Janira mellett, 1877

július 21. Gróf Andrá.-5sylevéltúr. Bechtolsheiin közleményei igen érde-

kes részleteket tartalmaznak a románok és oroszok közötti folytonos

viszálykodásokról.
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fogva igyekezni kellett Ozmán pasát a lehet leggyor-

sabban kényszeríteni a kapituláczióra, a mit saját ere-

jükbl már nem voltak képesek megtenni.

Károly fejedelem ugyan vonakodott magát az orosz

vezényszónak alávetni, de ez nem gátolta t abban, hogy

a czárnak és Miklós nagyherczegnek szóbelileg «engedel-

mes» közremködését megígérje.* Az oroszok ismételt

felszólításával szemben most kész volt a kivánt segítsé-

get megadni, de kitartott álláspontja mellett, hogy csak

teljesen független és önálló helyzetben akar cselekedni.

Sok, kölcsönös követek által folytatott tárgyalás után. Ká-

roly fejedelem II. Sándor egyik meghívását követve^

augusztus 28-án megjelent a fhadiszálláson. Miklós nagy-

herczeg kérdésére, hogy hadtestét maga akarja-e vezé-

nyelni, a fejedelem ezt magától értetd dolognak jelen-

tette ki ; ugyan nem állhat egy orosz tábornok parancs-

noksága alatt, ellenben tíz orosz tábornok bátran enge-

delmeskedhetik neki.- Hogy Károlyt lehetleg hathatós

segítségre buzdítsák Ozmán pasa ellen, felajánlották neki

az egyesült orosz-román hadsereg feletti parancsnoksá-

got, a mit némi habozás után el is fogadott.* Csak a

Plevnánál uralkodó helyzet feletti végs kétségbeesés

kényszeríthette a czárt és annak testvérét erre a lépésre,

a mely ket önmaguk eltt is lealacsonyította. A czár

arczárói le lehetett olvasni a szenvedett veszteségen ér-

zett fájdalmat és a jövért való aggodalmat, azonfelül,

hogy már a fizikai fájdalmak is lesoványították.* Sándor

nagyon jól tudta, mi vár reá és dynastiájára, ha a

1 Bechtolsheim Beck tábornokhoz, 1877 júl. 11. Gróf Andrássy-

levéltár.

2 «Aus dem Lében König Karls von Rumánien», III. 2.37.

3 U. o. III. 238. Bechtolsheim Beck lovag íhadsegédhez, Gorni-

Studen, 1877 augusztus 29. Gróf Andrássy-levéltár.

4 U. 0. 237. old.
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iörÖköktl megvert fél gyanánt tér vissza Pétervárra.*

A III. hadosztály fnöke Mezenzov fhadsegéd ezt ép oly

jól tudta, mint császárja. (cHa mi kénytelenek volnánk—
monda 1878-ban — új hadjáratot kezdeni, Oroszország

csak teljes katonai erejének megfeszítésével tehetné, faute

de moyen.D ((Az áldatlan háború, — tette hozzá, — leg-

alább azokat az elvakítottakat seperné el, a kik elidéz-

ték !» - Most minden Ignatjev ellen fordult, a kit szemre-

hányásokkal halmoztak el és a kit azzal vádoltak, hogy

hamis és téves iníormácziókat adott Törökország erejé-

rl. Ez meg egy bnbakot keresett, a kit a plevnai ku-

darczért felelssé tehetett volna, hogy elhárítson magáról

minden részességet. Beteg attól a dühtl — így nyilat-

kozott — a mely belsejében dúl az orosz tábornokok és

vezérek ostobasága miatt.* Most látták be az orosz f-

hadiszálláson, hogy nagy hiba volt Ignatjev pártjától

magukat belekergettetni a háborúba, a nélkül, hogy a

törököknek egy utolsó haladékot adtak volna, a mely

minden valószínség szerint biztosította volna Oroszország-

nak Európa támogatását.* Mikor Andrássy ezt meghal-

lotta, ezt jegyezte meg rá : ((Nem vethetik szemünkre,

hogy ezt nem mondtuk meg nekik,))"' Sándor mélyen

meg lévén rendülve a háború borzalmaitól, még 1877-ben

kívánta a küzdelem befejezését*' és ez a vágy annyira

uralkodott rajta, hogy hallani sem akart többé a meg-

* Okolicsányi Andrássyhoz, Pétervár, 1877 április 5. Gróf An-

drássy-levéltár «egy gyzelem nélküli háborúnak itt nagyon jelen-

tségteljes következményei lehetnének".

2 Bechtolsheim Andrássyhoz, Gorni-Studen, 1877 augusztus Ki.

Gróf Andrássy-levéltár.

3 U. 0.

* Ugyanaz ugyanahhoz, 1877 augusztus 20. U. o.

^ U. 0. Andrássy széljegyzete.
*' U. o.
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indított hadjárat állítólagos czéljáról: a szláv kérdésrl

és a szláv érdekekrl.^ Azonban eredmény és a háború-

nak Oroszországra nézve trhet befejezése nélkül, II. Sán-

dor semmi áron sem köthetett békét. Ezért tette meg a

nehéz lépést, hogy a fvezérséget Károly román fejede-

lemnek átadja, a kinek segítségével Plevnánál olyan gy-
zelmet kellett volna kivívnia, a mely a háborúnak hirte-

len végét vetheti.

¥ M ¥

Oroszország küzdelme Törökország ellen természe-

tesen nem örvendhetett rokonszenvnek Ausztriában, a

hol a liberális vezet újság az április 16-iki átvonulási

konventiót «szégyenfoltnak» nevezte Románia történe-

tében.^ Az orosz háború még kevésbbé talált pártolásra

a magyaroknál, a kik rosszalásukat a törökök javára ren-

dezett viharos tüntetésekben juttatták kifejezésre. Orosz-

ország szlávofil politikájával szemben Magyarország a

törökbarátság mellett tüntetett. A török államférfiak ezt

az áramlatot ki akarták használni a maguk részére, hogy

annak segítségével Ausztria-Magyarország külpolitikájára

oroszellenes értelemben gyakoroljanak hatást.^ Ezért el-

határozták, hogy a szultán birtokában lev és a török-

hódoltság idejében Mátyás király könyvtárából elrabolt

nagyszer ú, n. Corvin-kódexeket a magyar nemzetnek

ajándékozzák. Ezeknek Budapesten való átadásával Tahir

beyt, a szultán hadsegédét akarták megbízni. De Andrássy

tiltakozott ez ellen. Nem lett volna semmi kifogása az

ünnepélyes fogadtatás ellen, melyet ez alkalommal a szul-

tán követének rendezni akartak, ha nem tartott volna

^ Bechtolsheim Andrássyhoz, Gorni-Studen, 1877 augusztus 16.

Gróf Andrássy-levéltár.

2 «Neue Freie Presse", 1877 május 1.

=* Gróf Radolinski Bülowhoz, Pera. 1877 április 24.
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reakczióképen Horvátországban, Dalmácziában és a deli

határokon túJnyomó oroszbarát tüntetésektl, melyek

nemcsak Ausztria-Magyarországnak, hanem — mint a

török nagykövetnek, Aleko pasának mondta — Török-

országnak is kellemetlenek lesznek. Abból a meggyz-
désbl indulva ki, hogy minden hangos nyilatkozatot mér-

sékelni kell, azt az indítványt tette Aleko pasának, hogv

Tahir bey ne menjen Budapestre, hanem a Corvinákat a

külügymiuiszterium útján juttassa el Magyarországra.

Andrássy itt arra az általánosan szokásos eljárásra utalt,

hogy egy idegen kormány csak a külügyi hivatal útján

léphet érintkezésbe egy másik ország bels hatóságaival.

A török nagykövet teljesen méltányolta Andrássy állás-

pontját, megigérte, hogy felettes hatóságának jelentést

tesz errl, miszerint az osztrák-magyar miniszter kívá-

nalmainak megfelelen, a Corvinákat a külügyminiszté-

riumba fogják küldeni, a mely eljuttatja a belügyminisz-

tériumba, a honnan továbbítják a budapesti egyetemre.^

Hasonló nyíltsággal felelt Andrássy Alekó pasának

a Fényes Porta ama tervére vonatkozólag, hogy állam-

költségen a soíták (török diákok) küldöttségét meneszti

Budapestre viszonzásul a magyar diákok múlt évi láto-

gatásáért Konstantinápolyban. Andrássy kijelentette, hogy
ugyan nem tartja igen valóózinnek ezt a szándékot,

ha azonban a budapesti diákok, mint ih/enek, török kol-

legáikat ünnepelni óhajtják, ez ellen nincs kifogása.

«De — lette hozzá azonnal — Konstantinápolyban ne

higyje senki, hogy politikai tüntetések hatással lehetnek

reá. Legfeljebb azt érhetik el vele, hogy — meggyz-
désem ellenére — ellentétes irányba terelnek, mivel egy

kormánynak sem szabad megengednie, hogy ilyen ténxc-

* Andrássy a magyar miniszterelnökhöz Tisza Kálmánhoz. Bécs,

1877 ápr. 2;2. Gróí Andrássv-levéltár.
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zk hatást gyakoroljanak politikájára. » a softákat, —
mondta a miniszter tovább, — csak egyszer diákoknak

tekintheti ; ha tüntetnének, úgy kell eljárni velük szem-

ben, mint Prágában Cernajevvel tettek.* Ha pedig a ki-

hágásokban a budapesti íkonzul, Sermed efendi ;s részt

venne, a király kénytelen volna tle megvonni az exe-

quaturát. A török nagykövet erre a pontra nézve is bele-

egyezleg nyilatkozóit és úgy vélte, hogy lehetetlen e

felfogás helyességét el nem ismerni.-

A magyar miniszterelnökre ellenben igen kellemetlen

benyomást tett az a hír, hogy Tahir beynek megtiltották

a Budapestre érkezést. az egész szabályrendeletet hatá-

rozott taktikai hibának tekintette. Tisza Andrássy eltt

sem titkolta el, hogy pártjának emberei közül sokan

neheztelnek reá ezért és visszahúzódnak tle. A miniszter-

elnöknek azt kellett tapasztalnia, hogy épen azok. a kik

eddig el voltak tökélve, hogy ellene szegülnek a soflade-

monstrácziónak, most a tilalom következtében azt támo-

gatni akarták. Azon a véleményen volt, hogy Andrássynak,

kölcsönös beleegyezésüknél fogva a külpolitika irányára

nézve, nem lett volna szabad megakadályoznia Tahir meg-

jelenését a magyar fvárosban. De miután ez megtörtént

és Andrássy ezt a lépést munkálkodása érdekében elen-

gedhetetlennek tekintette, minden esetre továbbra is arra

fog gondolni, hogy semmi olyast ne tegyen, a mibl azt

lehetne következtetni, hogy nincsenek egymással teljes

egyetértésben. Ha azonban Andrássy kivánja, hogy a

helyén maradjon és igazán hiszi, miszerint senki se tudná

t nálánál jobban támogatni, akkor arra kell t kérnie,

hogy tekintettel legyen a Magyarországon uralkodó viszo-

nyokra. Tisza biztosította Andrássyt, hogy t nem a sze-

* Cernajevet Prágából, mikor ott agitált, kiutasították.

2 Andrássy Tiszához, Bécs, 1877 április 22. Gróf Andrássy-levéltár.
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mélyét fenyeget bántalmak és árulásoktól való félelem

indítja ilyen beszédre, hiszen az efféléhez már miniszter-

elnöksége eltti idejébl eléggé hozzászokott. Egyedül az a

meggyzdés vezeti, hogy a királyt és a hazát sem a

külpolitikában, sem más fontosabb kérdésekben nem
szolgálhatja haszonnal, ha a magyar viszonyok negligálása

következtében olyan mellékes dolgokban hanyatlik alá

tekintélye és népszersége, a mik pedig a befolyás

íílapjai.*

Tisza valóban nem volt az a férfi, a kit pillanatnyi

fölbuzdulás vagy lehangoltság letéríthetett volna útjáról,

a melyen haladni jónak látta. Egy perczig se habozott,

hogy Andrássy politikáját egész rendelkezésére álló hatal-

mával támogassa. Nem zavarta a szoftáknak, a magyar

társadalom minden rétegében nagy arányokban elkészített

fogadtatását, mikor a rendezk arról biztosították, hogy

politikai tüntetésre nem kerül a sor. «Ha ezt megtart-

ják — írta a külügyminiszternek — mulathatnak ; de légy

meggyzdve, hogy én abban a pillanatban, a mint

máskép járnak el vagy épen kihágásokra vetemednek,

elexpediálom a szofta urakat, szükség esetén katonai hata-

lommal is.))^ A Corvinák átvételére való tekintettel, szintén

úgy intézkedett, hogy azoknak ünnepélyes átadása is

ment legyen minden politikai színezettl és tisztán tudo-

mányos jelleggel bírjon. Azon is igyekezett, hogy a füg-

getlen szabadelv párt nevében Földváry Mihály és társai

által benyújtott határozati javaslatnak, hogy az ország-

gylés szavazzon jegyzkönyvi köszönetet a szultánnak

a Corvinákért és utasítsa a minisztériumot, hogy a török

kormányt értesítse errl, ^ élét vegye. A miniszterelnök-

1 Tisza Andrássyhoz, Budapest, 1877 április 23. Grót Andrássy-

levéltár.

^ Tisza Andrássyhoz, 1:77 április 28. Gróf Andrássy-levéltár.

3 A határozati javaslatot április 28-án hozták be.
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nek az volt a szándéka, hogy az erre vonatkozó tárgya-

lásokat oly idpontra halasztja el, a mikor a Földváry-

féle indítvány elfogadása nem adhat többé oly könnyen

okot veszélyes félremagyarázatokra, mint a jelen pilla-

natban.*

De Tisza eltt világos volt, hogy ha veszedelem nélkül

haladhat is el a zátonyok mellett, mégse tudja elkerülni

a magyar országgylésen elterjesztett interpellátiókra

való feleletet a monarchia külpolitikájára vonatkozólag.-

A képviselk kérdezsködései errl a tárgyról egymásra

halmozódtak.^ Ezért Andrássyval összeköttetésbe kellett

lépnie, hogy annak elveivel megegyez választ adhasson.

Legszívesebben érdemleges felvilágosítással szolgált volna.

De mert belátta, hogy ez most teljesen lehetetlen, többé-

kevésbbé kitér közleményekre akart szorítkozni. A kül-

politika érdekében az országgyléstl azt szándékozott

kikérni, hogy a háború esélyeire való tekintettel, a kormány

jövendbeli magatartására vonatkozó nyilatkozatok alól

mentessék föl. Bár sajnálatos, hogy a béke fenntartása

nem sikerült, most az a semleges hatalmak feladata,

hogy odahassanak, miszerint megakadályozzák egy álta-

lános háború kitörését. Ezen igyekszik a kormány is, a

mely nem mulasztja el. hogy teljes cselekvési szabadsá-

gát megrizze s a monarchia érdekeinek minden koczkáz-

tatását meggátolja. Tisza ezenkívül az országgylésen

még hangoztatni akarta Andrássyval való teljes egyet-

értését flia mit én — mint megjegyzi — múltkor folytatolt

megbeszélésünk alapján biztosan meg is tehetek.))*

* Tisza Andrássyhoz, Budapest, 1877 április 28. Gróf Andrássy-

levéltár.

2 U. o. tEgészen hallgatni nem tudok.»

3 Chorin és társai, Somssich, Irányi interpelláltak.

* Tisza Andrássyhoz, Budapest, 1877 április 28. Gróf Andrássy-

levéltár.
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Ebben az értelemben felelt is a miniszterelnök május

4-én az interpelláczió politikai részére. De még hozzátette

és ez valószínleg Andrássy fölszólítására történt, hogy

bizonyos abban, miszerint a császár és király, a hol

Ausztria-Magyarország valamely érdekének megrzésérl
van szó, számíthat alattvalóinak odaadására és népeinek

hazaszeretetére azzal a bizalommal, a melyet a parla-

mentek elrelátása által eredményesen kifejlesztett had-

er kölcsönöz. S mivel ezekbl a szavakból kiérzett az

egész Európának szóló ama teljes katonai készenlét, hogy

szükség esetén fegyverhez folyamodnak: Tisza egyidejleg

azzal nyugtatta meg a kedélyeket, hogy a semlegesség

alapján álló kormány még mindig abban a helyzetben van,

hogy a monarchia szavának katonai hatalom igénybe-

vétele nélkül is biztosíthatja a kívánt tekintélyt.^

Andrássy boldog volt, hogy Tiszának sikerült ezeket

a kényes interpellácziókat, a melyekre a választ Magyar-

országon és Ausztriában mindenki feszült figyelemmel

leste, vitatkozás nélkül elintézni, «a mi — monda a

külügyminiszter — a softa tüntetésekkel szemben, melye-

ket még most sem érlek, nagyon örvendetes.)) Andrássy

mindenekeltt arra törekedett, hogy Ausztria és Magyar-

ország kormányainak nyilatkozatai által mindkét ország-

gylésen kifejezve lássa a külügyminisztérium határozott

és komoly akaratát, minden körülmények közölt meg-

rizni a monarchia tekintélyét es érdekeit. Egyidejleg

arra nézve sem volt szabad kétségnek felmerülnie, hogy

semmiféle, bármilyen természet pressziónak nincs re-

ménye, hogy a külpolitika felels vezetjét, Oroszorszá-

got kihívó vagy szükségtelenül fenyeget magatartásra kény-

* «Pestev Lloydi) estilapja, 1877 május 4. Ugyanakkor az osztrák

minisztérium a Reichsratban egybehangzó választ adott azzal az egyet-

len különbséggel, hogy Tisza « magyarázatról*, Lasser miniszter ellenben

•kijelentésrl)) beszélt.

Monori Wertheimer Ede : Gróf Andrássy Gyula. III. 2
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szerítheti.* Óhajtotta, hogy ilyen módon nyerjen elintézést

a Somssich-féle interpelláczió is, a mely a Dunahajózás

szabadságának Orosz- és Törökország által való megsér-

tésérl szólt. Tisza válaszának meg kellett mutatnia, hogy

a külügyminiszter, be sem várva az interpellácziót, köte-

lességének tartotta úgy Péterváron, valamint Konstanti-

nápolyban is azonnal megtenni a szükséges lépéseket,

hogy a lehet leggyorsabban ismét helyreállítsa az elbbi

állapotot a Dunán. ^ Andrássy valóban már május 6-án

elrelátva a magyar országgylés nagyon élénk érdekl-

dését az alsódunai hajózás megszakítás után, megbízta

báró Langenau nagykövetet, hogy errl Gorcakovval tár-

gyaljon. Az orosz államkan czellárnak a titkos konventio

4. ^'-a értelmében fogalmazott nyilatkozatot mielbb Bécsbe

kell juttatnia, a melyet nyilvánosságra is hozhatnának.

Kbben Gorcakovnak ki kellene jelentenie, hogy az orosz

kormány a dunai hajózás megszakítását csak ccideiglenes-

nek» tekinti, mely a háború eseményei miatt szükséges,

de a jövnek semmikép nem praejudikál ; továbbá kötelezi

magát, hopy a mint lehet, azonnal összeköttetésbe lép a

külügyminisztériummal az elbbi állapot helyreállítása

végett. ((Ha mi ilyen nyilatkozatnak értéket tulajdonítunk —
írta Andrássy Langenaunak, — ez nem azért történik,

mintha nekünk legcsekélyebb kétségeink is lennének a

pétervári kabinet szándékai fell. Érdekünkben áll, közzé-

tétele által a napról-napra jobban eltérbe nyomuló nyug-

talanságot lecsillapítani és ily módon minden ürügyet

eltávolítani a tüntetésekre, melyek e tekintetben észlel-

hetk.))^ Hogy ennek az eljárásnak az Oroszország iránti

ellenségeskedés minden látszatát elvegyék, báró Lange-

1 Andrássy Tiszához, Bécs, 1877 május 5. Gróf Andrássy-levéltár.
•i U. o.

3 Andrássy Langenauhoz, Bécs, 1877 május 6. U. o. Lásd ennek
elmutatható táviratát Langenauhoz : uRotbuch", 1873— 1877. 602. oldaL
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Tiaunak meg kellett értetnie Gorcakovval, hogy Török-

országhoz is ment hasonló felszólítás az aldunai közle-

kedés biztosítása végett.*

Andrássy általában úgy mutatta, mintha abban a

reményben ringatná magát, hogy Pétervárott azt a bizal-

matlanságot, a mely a szofta-lüntetésekben a parlamenti

interpellácziókban, valamint az osztrák-magyar sajtónak

Oroszország ellenes, heves kirohanásaiban napfényre

került, nem fogják túlságosan komolyan venni.- A lecsen-

desítés annál is ajánlatosabb volt, mert az orosz udvarnál

épen akkor, gróf Zichy Ferencz Konstantinápolyba való

visszarendelése nagy lehangoltságot keltett.^ Andrássy

elejétl fogva rosszallotta a nagykövetek visszahívását,

de miután a konstantinápolyi konferenczia teljesen ered-

ménytelenül végzdött, egyáltalában azon a nézeten volt,

a miben eleinte Bismarck is vele egyetérten nyilatkozott,*

hogy a hatalmak képviseli csak akkor térjenek vissza

Stambulba, ha a Fényes Porta a londoni jegyzkönyvet

elfogadta.'' Midn azonban Anglia az eddigi madridi nagy-

követet. Sir Charles Layardot Konstantinápolyba küldte,

mint mondták, titkos angol megbízatások képviselete

czéljából,® akkor Bismarck úgy vélte, hogy nem maradhat

el az angol kabinet mögött. Túltette magát azon a boszú-

ságon, a melyet egy ilyen rendelkezés épen az ellenséges-

kedések kezdetekor Péterváron fog ébreszteni ' és ezen-

* Andrássy Langenauhoz, 1877 május 6. Gróf Andrássy-levéltár.

2 U. 0.

* Károlyi Andrássyhoz, Berlin, 1877 április 30. Cs. és kir. külügy-

minisztérium.

* Bülow Vilmos császárhoz, Berlin, 1877 április 4.

^ Andrássy Károlyihoz, 1877 április 1. Cs. és kir. külügyminisz-

térium.

6 Gróf Radolinski Bülowhoz, Pera, 1877 április 19.
^ Károlyi Andrássyhoz, 1877 április 23. Cs. és kir. külügyminisz-

térium. — Orczy báró az édes anyjához, 1877 május 1.

2*
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felül rábeszélte Andrássyt, liogy ebben vele egyértelmüleg

járjon el.* Minthogy az osztrák-magyar külügyminiszter

ezekben a válságos napokban a legnagyobb súlyt helyezte

a Berlinnel való egyetértésre, nem habozott kijelenteni, hogy

a császár és király hajlandó a német nagykövettel, Reuss

herczeggel egyidejleg gróf Zichyt is Konstantinápolyba

visszaparancsolni.^ Csak az a különös ebben, hogy Péter-

várt nem annyira Bismarck herczegre haragudtak, hanem

sokkal inkább gróf Andrássyra, a ki ebben az ügyben

mégis csak a második szerepet játszotta. Épen ezért

fontosnak látta, hogy a már lappangó gylöletet ne en-

gedje mélyebbé válni. Ennélfogva Langenaunak az volt a

feladata, hogy Gorcakovot meggyzze, miszerint a lármás

tüntetésektl a softák fogadtatása alkalmával Magyar-

ország komoly férfiai távol állottak, az inkább csak fiatal^

éretlen emberek mve volt és hogy ezt a tüntetést csak

egy érdekszövetség használta ki, a mely mindig a jó

alkalomra vár, hogy a hatóságnak kellemetlenséget

okozzon.^

¥ M ¥

A ((cliquei), — az érdekszövetség — melyrl Andrássy

meglehets kicsinyl módon beszélt, a törökbarát moz-

galmat Magyarországon csakugyan saját czéljaira akarta

kihasználni. A Törökországnak teljesen hódoló egykori

honvédtábornoktól, Klapkától támogatva, a Fényes Porta

zsoldjában álló emberek azt az egészen alaptalan hírt terjesz-

tették, hogy Ferencz József császár és királyt kizárólag a

czár iránti személyes érzései vezetik és ez megakadályozza

Andrássyt abban, hogy az ozmán birodalom érdekeiért

1 Károlyi Andrássyhoz, 1877 április 23. Cs. és kir. külügyminisz-

térium.

2 Andrássy Károlyihoz, 1877 április 24. U. o.

=^ Audrássy Langenauhoz, Bécs, 1877 május 6.
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sorompóba lepjen.* Egyetértésben a törökbarát közvéle-

ménynyel, mely szintén hitt Magyar- és Törökország

érdekei közösségében, a magyar országgylés konzervatív

jobb pártja sem maradt távol a monarchia külpolitikája

elleni tüntetésektl. A leghatározottabban állítják, hogy

a jobb pártnak néhány elkel tagja Bécsben a Fényes

Porta ügynökeivel tárgyalt és a török nagykövetségtl

szerezte be az adatait a pártban tervezett és Andrássy

ellen irányuló interpelláczióhoz.- Andrássy folyton pa-

naszkodott honfitársainak balga izgatottsága és a magyar

lapok szakadatlanul felingerl czikkei miatt, a melyek

Oroszországnak a leggonoszabb terveket tulajdonítják és t
úgy tüntetik fel, mintha az orosz hatalom jobbágya lenne.

Andrássy úgy vélekedett, hogy most még nem lehet nyíltan

megmondani, miben áll a magyar hírlapokban közölt

veszélyek elleni védekezés és kénytelen még egy ideig

hallgatva elviselni a szemrehányásokat. Falk Miksának, a

«Pester Lloyd» fszerkesztjének pedig azt monda, hogy

szerezzen magának egy térképet, tanulmányozza azt lelki-

ismeretesen és azután fontolja meg, hogy Oroszország

olyan módon vonultatta volna-e fel hadseregét, a hogy

tette, ha Ausztria-Magyarország iránt ellenséges terveket

koholna. ** Az egész törökbarát áramlat, akár jobbról, akár

balról vezették, Andrássyra minden hátrányos következ-

mény nélkül maradt. A német nagykövet teljes joggal

állíthatta, hogy a miniszternek, támogatva Tisza «nagj^

ügyességétl)), magyar részrl nem kell komoly nehézsé-

gektl tartania. De volt elegend oka azt is hozzá tenni,

hogy ez egy másik és természetesen nem magyar szemé-

lyiségnek aligha fogna sikerülni ; ehhez az az ers gyökere-

iket eresztett bizalom szükséges, melynek a vezet állam-

* Báró Orczy az édes anyjához, 1877 szeptember 19.

2 U. o.

^ Gróf Stolberg Bismarckhoz, Bécs, 1877 május 29.
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férfiú izgatott, de politikai megfontolásokra fogékony honfi-

társainál örvendett.^ Sokkal fenyegetbb volt, hogy az

ausztriai cseb-klerikális párt közeledni igyekezett az ultra-

montán heveskedkhöz Magyarországban, s nem maradva

többé az ország határain belül, azokon jóval túl sztte

szálait minden oldalon, hogy hatalmas koalicziót teremtsen

Andrássy és a tle képviselt szabadelv rendszer meg-

buktatására. Ez a támadás nemcsak az osztrák-magyar

miniszter ellen irányult, hanem Bismarck berezeg ellen

is, a kinek a kulturharcz miatt bukást esküdtek a fejére.

Minden szabadelv mozgalom ellenségei igen jól tudták,

hogy míg Andrássy vezeti a küls politikát, nem várhat-

nak segítséget Ausztria-Magyarországtól a német birodalmi

kanczellár ellen. Orosz politikája, melyet Ausztria-Magyar-

országban gyanússá tettek, most kivánt támpontul szolgál-

halott az ultramontánoknak, hogy Andrássyt kivetve állá-

sából, ezzel Bismarck poziczióját is gyöngítsék, esetleg

teljesen aláássák. A német birodalmi kanczellár figyelmét

nem kerülte el, hogy az ultramontán erk az összes

katholikus államok szövetségének létrehozásán fáradoz-

nak. Gondolkozóba ejtette t, hogy az európai, különösen

a katholikus sajtóban csökönyösen tartotta magát az

Andrássy küszöbönálló bukásáról és politikájának meg-

változtatásáról szóló hír. Bismarck rossz néven vette az

osztrák-magyar minisztertl, hogy a pápa allocutiójának

és a legújabb miniszterváltozásnak Francziaországban, a

hol 1877 május 16-án a reakcziós gondolkozású Duc de

Broglie lépett a kormány élére, nem akart nagy jelent-

séget tulajdonítani. Bismarck eltt rendkívül figyelemre-

méltónak látszott, hogy máris sikerült az épen önállóvá

lett trónörökös mellé gróf Bombelles személyében egy

állítólag ultramontán gondolkozású fudvarmestert adni,.

1 Stolberg, Bécs, 1877 május 17.



Orosz-török háború 23

hogy elejétl fogva megmérgezze a jövendbeli uralkodó

érzületét. Bismarckra nézve ezek a jelek mind arra mu-
tattak, hogy Bécsben egy új hatalmas párt alakul, mely-

nek jelszava így hangzik : legitimitás és restauráczió.*

Aggodalmában még az is megersítette, hogy a legkép-

telenebb híreket terjesztették el a német politikáról,

melyek ugyancsak alkalmasak voltak a Bécs és Berlin

közötti ellenségeskedés felszítására. így újra azt a balga

hírt hozták forgalomba, hogy Bismarck Csehországot

annektálni akarja, a mivel azt akarták kifejezni, mily

kevéssé tördik a monarchiával.^ Másrészt azt igyekeztek

bizonyítgatni, hogy Bismarcknak Ausztria-Magyarország-

hoz való közeledése csak Francziaország iránti gylöletbl

történik. A «Pesti Napló)) úgy Andrássynak, mint Bismarck-

nak ellensége,^ teljes részletességgel beszélt Bismarcknak

egy tervérl, a mely az egész világon a legnagyobb fel-

tnést keltette. A magyar hírlap közleményei szerint a

kanczellár gróf Andrássynak Ausztria-Magyarország sem-

legességéért egy újabb német-franczia háborúban Orosz-

ország ellen véd- és daczszövetséget kínált fel, a melyet

a miniszter akarata ellenére a tábornokok visszautasí-

tottak volna, hogy ne jussanak teljesen Németország

gyámkodása alá.* Az egész történetet csak azért találták

ki, hogy Bismarck és Oroszország, Andrássy és a katonai

párt között felszítsák az ellenségeskedést. Bismarck nem
habozott sem a neki tulajdonított zsákmányvágyát ^ sem

^ Bülow Stolberghez, Berlin, 1877 június 5.

2 Hohenlohe Bismarckhoz, Paris, 1877 június 4. Bülow Hohen-
lohehoz, június 8. Stolberg Bismarckhoz június 18.

3 Stolberg, 1877 június 18.

* «Neue Freie Presse», 1877 június 17. vezérczikkben foglalkozik

a «Pesti Napló)) közleményeivel.

^ Bülow Hohenlohehoz, 1877 június 8. Ebben az utasításban, a

melyet Andrássyval is közöltek, arról van szó, hogy semmi kérés nem
tudná arra birni Németországot, hogy Ausztria-Magyarország legkisebb
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a véd- és daczszövetség javaslatát megczáfolni,^ Ebben

annál is inkább hitelt érdemelt, mert képtelenség volna

róla feltenni, hogy a három császár szövetségére, a

melynek megteremtésében oly nagy mértékben része volt,

halálos csapást akart volna mérni. Bismarck azt gyanítá,

hogy az állítólag Bécsbl származó levelezéssel elérend

megtévesztésnek szándékát nem annyira a szerkesztség-

nél, mint inkább attól jó távol fölfelé kell keresni;- de

Andrássy e gyanút nem osztotta. Az egész mesterkedés-

ben inkább a «Pesti Napló)) szerkesztjének, az ultra-

montán gondolkozású báró Kaas Ivornak munkáját látta,

a ki elkel szerepet játszott a szofta-tüntetésekben és a

török nagykövetnek azt mondta, hogy Tahir bey csak jöjjön

nyugodtan Budapestre, minthogy a mostani magyar kor-

mányt és pártja nagyon hamar megbuktatják.*

Bismarck a magyar lap czikkében minden esetre az

ultramontán körök rejtett támadását vélte fölfedezni, a

mi t még inkább arra a kívánságra hangolta, hogy a

monarchiában az antiklerikális irány tartsa meg a vezér-

szerepet. Határozottan megmondta akkor, hogy JNémet-

ország sokkal könnyebben élhetne bizalmas viszonyban

egy klerikális fészkeldések ellen biztosított Ausztriával.

Minden osztrák elem — tette hozzá — a mely a jezsuita

rendtl idegenkedik, megkönnyítené az Ausztriával való

intimitás ersbödését és szövetsége értékességének fel-

részét is elfogadja. A válaszban arra az interpelláczióra, a mely ebben

a kérdésben június 22-én tétetett az osztrák Reichsratban az osztrák

miniszterelnök, Auersperg Adolf berezeg jelentette ki június 28-án,

hogy az egész ügyben nincs egy igaz szó sem. Auersperg felelete ki

van nyomtatva a «Staatsarchiví 32. kötet, 322. oldal.

1 Stolberghez, Berlin, 1877 június 16.

2 U. o.

3 Stolberg Bismarckhoz, Bécs, 1877 június 18. Ezt Andrássy maga

mesélte a német nagykövetnek.
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tüntetéséi' Mint elbbi alkalmakkor Schweinitztl, úgy
most gróf Stolbergtl várta Bismarck beható magyarázatát

annak, hogy gróf Bombelles kinevezése és más jelenségek

ultramontán értelemben vett változásnak tekinthetk-e.

Gróf Stolbergnek Bismarck kérdésére adott válaszá-

ban el kellett ismernie, hogy a Németország ellen fondor-

latokban és ágaskodó gyanúsításokban úgy a monarchia

bensejében, mint kívülrl sem volt hiány, ilyen agitácziók

gyújtópontjául Londont jelölte meg, a hol gróf Beust éleszti

a parázsl, és Bómát, a hol az olasz kormánynak Bécs

iránti bizalmatlanságát csak a Vatikán elkeseredése multa

felül, hogy Ausztria Magyarországban nincs többé segít-

ségre kész hatalma ultramontán terveinek kivitelére. Idn-
ként, így akarta tudni Stolberg, az orosz kabinet is részt-

vett ezekben az üzelmekben. a melyektl Francziaország

sem áll távol, mely reményeit a monarchia küls és bels
politikájának megváltozására alapítja. E különböz tényezk
között összeköt kapocs gyanánt szolgál a pápai Róma,
a melynek Ausztria-Magyarországon kitn és nagyon

kiterjedt összeköttetések állnak rendelkezésére.- Ezekkel

a megfigyelésekkel más oldalról való közlemények is

összhangzanak, a mely szerint mindazon elemek, a melyek

a Don Carlos párt felkelésének sikere iránt élénk érdek-

ldést mutattak, megmozdultak. Az volt a benyomása,

mintha az egész világ felgyújtásán igyekeznének, hogy az

általános zrzavarban a Vatikán ügyét gyzelemre segít-

sek. Elhihet módon ln bizonyítgatva, hogy Decazes egy

katholikus liga összekovácsolásával foglalkozik a pápa

világi hatalmának helyreállítása czéljából. Elször csak

Franczia- és Spanyolországot kellene a ligának felölelnie,

a mely utóbbinak királyát Aifonzot egy Montpensier

* Bü[o\v Stolberghez, Berlin, 1877 június 5.

2 Stolberg, 1877 június 17.
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herczegnövel akarták összeházasítani. Broglie berezeg és

Decazes számítottak Ausztria-Magyarország késbbi be-

lépésére a katholikus szövetségbe, valamint Anglia barát-

ságos magatartására, a mely az utóbbi idben látszólag

sok tekintettel volt a Vatikánra. Ezen liga védelme alatt

Olaszországnak békés élet lett volna osztályrésze azon

esetre, ha fvárosát ismét Flórenzbe áttenni és Rómát a

Szent Atyának átengedni hajlandó lett volna.* Röviden, a

legitimisták Francziaországban, az ultramontán szekták

Angliában és más országokban teljes odaadással a pápa

szolgálatába állottak, csak az intést várva tle, hogy zászlói

alá siessenek. Az a terv is létezett volna, hogy Orosz-Len-

gyelországban forradalmat szítsanak, hogy boszút álljanak

Oroszországon a lengyel katholikusok üldözése miatt. Nem
kevésbbé volt szándékukban az is, hogy Ausztria-Magyar-

országot Oroszországgal bonyodalomba kergessék es

Németországgal összeveszítsék s így kényszerítsék a monar-

chiát, hogy menedékét egy Francziaországgal való szövet-

ségben keresse, a melyek egyesülve, mint a római szék

támaszai annak világi hatalmát kellene, hogy helyreállítsák.

-

Mindennek ellenére is a német birodalom nagykövete

nem hitt egy közelálló romlás veszedelmében. Szerinte,

mint a Hohenwart-aera mutatta, épen Magyarország köz-

véleményére való tekintettel egésizen lehetetlen volna a

monarchia egész politikájában ultramontán vezetést létre-

hozni. Minden ilyen kísérletnek Ausztriában nagyon hamar

kudarcot kellene vallania, a mi Bismarckból azt a fel-

kiáltást váltotta ki: Adja Isten !

^

1 Keudell Bismarckhoz, Róma, 1877 július 28. Mindezt az olasz

gróf Tornielli megbízható spanyol forrásból tudta meg és közölte a

német képviselvel, Keudellel.

2 Báró Orczy az édes anyjához, 1877 szeptember 22. Orczy ezeket

a közleményeket diplomácziai tudósításokból merítette.

^ Bismarck széljegyzete Stolberg közleményére, 1878 június 17.
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Az ultramontán párt Ausztriában persze nem engedte

magát ilyenféle mérlegelésektl vezettetni, hanem minden

erejét megfeszítette, hogy czélját elérje. Csak egy, minden-

esetre nagyon lényeges pontban változtatta meg taktikáját.

Míg eredetileg Andrássy külpolitikáját is hevesen meg-

támadta, hogy t megbuktassa, legalább jelen pillanatra,

mintegy kegyelmi halasztást engedve, egyszerre felhagyott

az ostrommal. Még nem érkezett el számukra az idpont,

hogy Andrássyt a sülyesztbe tüntessék el. Ebben az a meg-

gondolás is vezette ket, hogy a keleti háború idtartama

alatt mégis nehéz lenne gyorsan megfelel helyettest találni

Andrássy helyett, a ki képes lenne, az uralkodó körülmények

között, az állam hajóját a veszélyes sziklák között, a melyek

jobbról és balról fenyegették, szerencsésen átkormányozni.

Zavarba jöttek volna, ha most Andrássyhoz hasonló

külügyminisztert kerestek volna, a ki bár magyar, nem
ütne harczi lármát Oroszország ellen és bár nem megy

az oroszokkal, legalább hivatalosan bírja azoknak bizal-

mát és a kinek eddig sikerült, a pénzügyek teljes kí-

mélése mellett, kifelé megvédeni a monarchiát. Egy többé-

kevésbbé ultramontán külügyminiszternek ellenben a

katonai párttal egyetértésben azonnal határozottan orosz-

barát és a mennyire ez azzal megfért, németellenes poli-

tikába kellett volna beeveznie, minek következtében ismét

Magyarország lépett volna föl ellene. Ezért a klerikális

vezetk egyelre elállottak a további támadásoktól And-

rássy ellen, ellenben nem hagytak fel a Németország

elleni gyanúsításokkal és a Francziaországgal való kaczér-

kodással, hogy késbb, kedvez alkalommal munkájuk

gyümölcsét learathassák.

Stolberg meg volt gyzdve arról, hogy nemcsak a

Magyarországra való tekintet teszi lehetetlenné az ultni-

montán irány felülkerekedését. Nézete szerint I. Ferencz

József, az ingadozások ama rendszerével, a melyen 1848-tól
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1867-ig és egy pillanatra ismét 1871-ben himbálódott,

teljesen felhagyott Az uralkodót most sokkal inkább át-

hatja a határozott czélok követésének szükségessége,

valamint az, hogy a megvalósíthatatlan kísérleteket kerülni

kell. Stolberg egész bizonyossággal síkra szállott amaz

észlelete mellett, hogy legmagasabb helyen semmibl sem

lehet arra következtetni, hogy változásra volna kilátás az

osztrák-magyar politikában. Ebben a feltevésében meg-

ersíti öt Haynald érseknek a Szt.-István-renddel való

kitüntetése, a kit bíborosnak jelöltek, de a pápa vissza-

utasította, a mit a római szék egyházpolitikai magatartása

ellen irányuló tüntetésnek tekintettek. A hogy a király

Mihalovic érsek ügyében viselkedett, az a mód sem

ajánlotta az eddigi ösvény elhagyását. Midn IX. Pius

ezt az egyházfejedelmet is ki akarta zárni a biborosi

méltóságból, mert állítólag forradalmár, az uralkodó azt

írta a Szent Atyának, hogy ne legyen császáribb, mint maga

a császár, aggodalmait csak in spiritualibus nyilvánítsa,

különben a javaslatba hozott jelölt állampolgári tulajdonsá-

gainak megítélését bízza nyugodtan a kormányra.* Ép ilyen

elutasítólag viselkedett a császár és király a katholikus

hitre áttért Lord Denbighhel szemben, a ki úgylátszik, be-

avatva Decazes berezeg terveibe, mint ügynökeinek egyike,

az uralkodónál kieszközölt kihallgatáson rendkívüli meleg-

séggel ajánlotta egy katholikus liga megalakítását. Lord

Denbigh, a ki a Habsburgház idsebb ága fejének tekin-

tette és Habsburg grófnak is nevezte magát, a sebesültek

ápolása körül 1866-ban szerzett érdemeiért I. Ferencz

József képét kapta ajándékba és most Bécsbe jött, hogj^

megköszönje ezt a kitüntetést. Midn a király a kihall-

gatás után az angol lord javaslatát közölte külügyminisz-

terével, gróf Andrássy azt felelte, hogy mennyire örül,

1 Stolberg, 1877 június 17.
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mikép a Habsburg-háznak nem az idsebb, hanem a

fiatalabb ága uralkodik Ausztria-Magyarország felelt.*

Ilyen körülmények között, mikor az uralkodó a leghatá-

rozottabb ellenállást tanúsította az egyedül helyes politi-

kája ellen irányuló, bárhonnan jöv törekvésekkel szemben

és jó szemmel Ausztria-Magyarország szükségletei iránt

a helyzet magaslatán állott, meg lehet érteni Andrássy

szavait: «A császár a saját külügyminisztere, még pedig

nem a legrosszabb. »-

Bár gróf Stolberg nem tagadhatta, hogy a klerikális

párt azonnal igyekezett gróf Bombelles, mint övéi egyi-

két a maga számára igénybe venni, a mit szócsövében

a «Volksfreund))-ban ki is hirdettetett, Ausztria azért —
monda — mégis nyugalommal és bizalommal nézhet a

jövbe."* Mert ez csak ügyes manoeuvre a közvélemény

félrevezetésére. Bombelles, a kit Rudolf trónörökös külön

kívánságára hívtak meg mostani állásába, nyilt, loyalis

jellem, a ki minden párt üzelmeitl távol áll és rendel-

kezik a trónörökös vezetésére szükséges elfogulatlansággal

és megbízhatósággal. Ebben az értelemben nyilatkozott a

német nag^^követ eltt a haladás híve, liberális gondol-

kozású Schönburg berezeg és a szintén nem-ultramontán

párthoz tartozó flovászmester, Turn-Taxis berezeg.

A német követségi tanácsos, gróf Dönhoff, a ki Bom-
bellest közelebbrl ismerte, a legkedvezbb bizonyítványt

állította ki róla és gróf Andrássy maga úgy vélte, hogy

mindazok között, a kik a Rudolf fherczeg személye

körüli állásban szóba kerültek, nem lehetett volna

alkalmasabb személyiséget találni, mint Bombellest, a

ki kötelességeirl, mint a trónörökös fudvarmestere

1 Stolberg, Bécs, 1877 július '29.

'^ Przibram, «Errinnerungen eines altén Üsterreichers.» 11. á.

^ Stolberg, 1877 június 17.
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gróf Stolberg elölt rendkívül kielégít módon nyilat-

kozott*

A német nagykövet azonban túlságosan óvatos diplo-

mata volt, semhogy ne fedezte volna magát minden es-

hetségre. Ha jelenleg nem észlelhette is valamely

aggasztó fordulat eljeleit, mégis úgy gondolta, hogy «a

meglepetések ezen országábaní) mindenre el kell készülve

lenni és továbbra is feszült figyelmet igényel, hogy egy

felmerül gyors átmenetre valló jelenséget idejében és

komolyan értéke szerint lehessen megítélni.^ De Bismarck

berezeg nem osztotta nagykövetjének inkább optimisz-

tikus színezet felfogását. Felette kellemetlenül érintették

t a neki kényelmetlen tüntetések, a melyek nemcsak az

ultramontánok és az udvari pártiak újságjaiban, hanem

a hivatalos lapokban is kifejezésre jutottak az új franczia

kormánnyal szemben.^ Határozottan hiba volt Andrássytól,

hogy minisztériumában hihetetlenül zilált sajtóviszonyokat

trt meg és igen keveset tördött azzal, hogy mit mond-

tak és írtak az ügyosztályához tartozó hivatalos lapok.*

Ilyen módon jött Bismarck arra a véleményre, hogy a

minisztériumban létezik egy Andrássy és németbarát

politikája iránt ellenséges aláramlat, a melytl folyton

azt kell várni, hogy felülkerekedik. Ez annál inkább ve-

szélyesnek tnt fel eltte, mert a hivatalos, ultramontán

és udvari párti lapok nyilatkozatai megersítették benne

azt a gyanút, hogy egy Francziaországgal tervezend

szövetség Ausztria titkos kívánságaihoz tartozik. Bismarck

nem tartóztathatta magát, hogy ne mondja : nem tudja,

mi lesz látható a bécsi színpad hátterében, ha egyszer a

» Stolberg, 1877 június 17.

2 U. 0.

3 Bismarck Stolberghez, 1877 június 2±
* Stolberg. 1877 június 17.



Orosz-török háború 31

felvonások-közti függöny* Andrássyt, felhúzzák. A német

birodalmi kanczellár aggodalmai azonban alaptalannak

bizonyultak egy esetleges rendszerváltozást illetleg.

A király nem gondolt változásra a külügyminisztériumban

és Andrássy habozás nélkül követhette az általa meg-

kezdett irányt, a melybl ugyan Anglia háborús akczióba

akarta t szorítani.

* Bismarck Stolberghez, 1877 június 22.



MÁSODIK FEJEZET.

ANDRÁSSY ÉS ANGLIA.

Az 1877 január 15-iki konventióban Oroszország-

azt a kötelezettséget vállalta, hogy a Törökországon

aratandó gyzelem eredményeit nem fogja Ausztria-

Magyarország hátrányára kihasználni. Ezzel szemben a

monarchia kezeskedett semlegességérl és a czári biro-

dalomnak azt az elnyt biztosította, hogy Ausztria-

Magyarország nem áll ellenség gyanánt a háta mögött

De mi történik, ha az orosz kormány, elkapatva a

diadalmámortól, elfelejti a vállalt kötelezettséget és meg-

szegi szavát? Hol van akkor az a hatalom, a melyre a

monarchia támaszkodhatik, hog-y Oroszországot igérele

megtartására kényszerítse? A német birodalomtól, a mely

mindig hangoztatta, mily kevéssé van érdekelve a Kele-

ten, nem lehetett aktiv részvételt kérni. Hiszen Bismarck

határozottan kijelentette, hogy csak akkor lép sorom-

póba, ha Oroszország a monarchia épségét veszélyez-

tetné. Francziaország sokkal inkább tülekedett a czár

kegyéért, semhogy feltartóztatná t gyzelmi pályáján.

Olaszország meg épen Oroszország segélyével remélte,

hogy Ausztria-Magyarország testébl kivághat egy dara-

bot. Csak Anglia maradt hátra, a melynek kincstári kan-

czellárja Sir St. Northcote épen most majdnem ünnepé-

lyesen tett tanúságot arról, hogy a britt birodalom élén-

ken érdekldik a Kelet rendezése iránt.^ Habár az ang-ol

kormány a törököket ellenállásra fölbiztatta, mégis támo-

1 1877 június á.3-án Northcote egy bankett alkalmával a Trinity-

houseban egy erre vonatkozó pohárköszöntt tartott.
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gatást és védelmet illetleg csak ámította ket. Köz-

vetlenül a rendkívüli követnek, Layardnak Konslanti-

nápolyba érkezése után, Safvet pasa így szólt az osztrák-

magyar nagykövethez, gróf Zichy Ferenczhez : «Mr. Layard

semmi egyebet sem hozott, mint kívánságokat a nélkül,

hogy nekünk ígéreteket tett volna és a nélkül, hogy meg-

mutatta volna az utakat, a melyeken ebbl a helyzetbl

kiszabadulhatnánk!).^

Az angol kabinetnek látszólag passzív magatartása

ennek ellenére sem foglalta magában Törökország cserben

hagyását. Csendben inkább azon igyekeztek, hogy a kon-

tinensen biztosítsanak maguknak egy nagyhatalmat a gy-
zelmes Oroszország elleni operácziójukhoz. Hová czél-

zott ez, azt világosan megmutatta lord Derby pohár-

köszöntje, a melyet 1877 május 9-én a ((Literary fund))

évi ebédjén tartott. Itt megemlékezett Ausztria-Magyar-

országról, mint régi barátról és szövetségesrl.- Ez annál

figyelemreméltóbb volt, mert Londonban folyvást abban

az aggodalomban éltek, hogy titkos megegyezések van-

nak Bécs és Szentpétervár között.^ Az angol külügyi

államtitkár mindig újra visszatért erre. Valósággal sür-

gette, hogy a titokba mint harmadikat beavassák. ((Csak

legalább azt mondaná meg nekünk, — szólt Beusthoz —
vannak-e Önöknek Oroszországgal kötelez engagement-

jaik? Hiszen ez egészen az Önök dolga, a mit mi méltá-

nyolunk, de mégis tudni akarjuk.))* Andrássynak csepp

kedve se volt a fátyolt íellebbenteni, a mely a január

15-iki szerzdéseketeltakarta. Ausztria-Magyarország érde-

kében tartotta elengedhetetlen szükségnek a titok leg-

* Báró Orczy édes anyjához, 1877 április 22.

2 Beust Andrássyhoz, 1877 május 10. Az itt használt levélváltás

Beust és Andrássy között kiadatlan.

3 U. O.

* Gróf Beust gróf Andrássyhoz, London, 1877 július 12.

Monori Wertheimer Ede : Gróf Andrássy Gyula. lU. 3
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szigorúbb megrzését. Hiszen az akkor uralkodó áramlat

mellett a monarchia közvéleményében az Oroszországgal

való tárgyalások leleplezésénél a legnagyobb nehézségek-

tl kellett tartania. Andrássy csak arra az idre nézett

teljes nyugalommal a konventió nyilvánosságra hozatala

elébe, ha az események igazolják elfoglalt álláspontja

szükségességét. Minthogy a miniszter maga nem szellz-

tette a titkot, annak a feltevésnek kellett felélednie lel-

kében, hogy talán Oroszország szegte meg a bizalmat.*

Sok minden vallott erre. Hiszen Szentpétervárt semmitl

se féltek annyira, mint egy angol-osztrák-magyar szövet-

ségtl ! Egy ilyen barátság szétrobbantására hatalmasabb

éket, mint azt, hogy Londonban elhintsék a gyanú csi-

ráját Ausztria-Magyarország ellen, kivánni sem lehetett.

Ebben az esetben azonban az angol minisztériumban a

monarchiával való összeköttetés szüksége felülmulta azt a

félelmet, a mely ert vett rajtuk, ha annak Oroszországgal

való esetleges összeköttetéseire gondoltak. Hiszen az angol

kabinet semmi biztosat sem tudott erre nézve és csak az

Oroszországból kiindult híresztelések riasztották fel

!

Gróf Andrássy nem fogadta valami különös bizalom-

mal Anglia közeledésének kísérleteit. Meggyanúsította az

angol minisztereket, hogy legújabb akcziójuknál csak fel

akarják használni Ausztria-Magyarországot, hogy annak

közremködése által Oroszországra a «szükséges nagy

nyomást» gyakorolhassák és olyan kielégít eredményt

létesítsenek, a melyet azután a parlament elébe lehet

terjeszteni.- Annak idején lord Derbj'^ egy május 6-ról

keltezett és Suvalovnak írt levelében Anglia semleges-

ségét olyan feltételekhez kötötte, melyeket végérvénye-

seknek jelöltek meg. Egyiptom és a Szuezi-csatorna semmi

1 Andrássy Langenauhoz, Terebes, 1877 május 14-én.

- Andrássy Beusthoz, Londonban, Tiszadob, 1877 május 11-én.



Andrássy és Anglia 35

esetre sem szolgálhaltak a háború indító okául. Ép ily

kevéssé hagyhatta közönyösen Angliát Konstantinápoly-

nak török kézbl más kézre jutása. Feltételezhet volt,

hogy az orosz kabinet ezeknek a követeléseknek nem fog

ellenállani. Kevésbbé bizonyosnak látszott ez arra a kö-

vetelésre nézve, hogy a Dardanellákra és a Bosporusra

vonatkozó 1856-iki szerzdéseknek sértetleneknek kell

maradniok. Oroszország az egész mostani küzdelmet

fleg azért vállalta, hogy a krimi háború következmé-

nyeit, a mint azok a párisi békében kifejezésre jutottak,

mindenkorra meg nem történtekké tegye. Ezzel a kíván-

sággal Anglia Ausztria-Magyarországnak is lényeges

érdekét érintette, a melynek bizonyosan nem lehetett

mindegy, hogy orosz hadihajók a legrövidebb úton jut-

hatnak-e az Adriai-tengerbe vagy sem.

Ennek ellenére a külügyminiszter egy Pétervárott te-

end közös akcziót ebben a pillanatban ((feleslegesnek))

mondott. Andrássy általában azt a benyomást nyerte lord

Derby nyilatkozataiból, mintha szándékosan csak azokat

az eshetségeket bélyegezte volna meg ((casus belli))-ként,

a melyekrl elre meg volt gyzdve, hogy az oroszok

nem is gondolnak rájuk. ^ Ezt bizonyította Gorcakovnak

ouvalovhoz írt válasza is május 30-án, a melyben hatá-

rozottan ki volt emelve, hogy a czárnak sohasem volt

szándéka Egyiptom vagy a Szuezi-csatorna ellen valamit

kezdeni és hogy Konstantinápoly jövje csak az összes

hatalmakkal való egyetértésben szabályoztatik.

Bár Andrássy nem kételkedett abban, hogy lord

Derbynél csak Ausztria-Magyarországnak Nagybritánia

külön érdekeire való felhasználásáról van szó, már saját

érdekében sem térhetett ki az angol kabinettel való minden

eszmecsere útjából. Utasításai értelmében ugyan gróf

* Andrássy Beusthoz, 1877 május 11.

3*
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Beustnak nem volt szabad nyilatkozatokra alkalmat adni,

de azokat visszautasítani sem. ((Ne tegyen e mellett

semmit — írta Andrássy a nagykövetnek — a mi azt a

látszatot kelthetné, mintha mi ki akarnánk térni az

Angliával való egyetértés ell.» * Beust arra is fel volt

hatalmazva, hogy azt a vels nyilatkozatot adja le, mi-

szerint Ausztria-Magyarország minden más kabinettel

szemben titokban tartja az angol kormány összes bizal-

mas közleményeit.

Május 20-án Andrássy egy angol ((memorandum ))-ot

kapott, a melyben arról volt szó, hogy Konstantiná{)oly

és a tengerszorosok függetlensége úgy Ausztria-Magyar-

országra, mint Angliára nézve olyan tárgyak, a melyeket

nem szabad prédául engedni. Ilyen körülmények között

az angol minisztereknek nem tetszett nehéznek, hogy a

közös érdekek védelmére eleve megállapodjanak valamely

közös eljárásban. Az angolok tengeri erejöket eléggé

ersnek tartották tengerészeti elnyomulásokra. Ellenben

a nekik hiányzó szárazföldi ert Ausztria-Magyarország-

nak kellett volna kiállítania. Londonban most felvilágo-

sítást követeltek Andrássytól arra nézve, hogy vájjon

akar-e bizalmas tárgyalásba bocsátkozni errl az ügy-

rl, a melyet annál hamarább meg kellene kezdeni, mert

egy együttes eljárás, ha egyáltalában eredményes lehetett,

nem volt sokáig halasztható.

-

Gróf Andrássy tehát most egy Szentpétervárt teend

közös eljárásra vonatkozó formális felszólítással állott

szemben. Egy perczig sem habozott, hogy ezt az ajánla-

tot visszautasítsa. Épen lord Derbynek május 6-ikáról

keltezett és Suvalovhoz írt levelét használta fel erre

eszközül. Szemrehányást tett az angol kabinetnek, hogy

1 Andrássy Beusthoz, 1877 május 11.

- Beust Andrássyhoz, Linton Kent, 1877 május 20.
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ebben az írásban áaját érdekeit nem mulasztotta el pon-

tosan megszabni a nélkül, hogy Ausztria-Magyarországé-

val tördnék. Minden új együttes lépésnek az orosz kabi-

netnél a monarchiát kellemetlen helyzetbe kellett jut-

tatnia. Minthogy az orosz kormány már ismerte az angol

feltételeket, nem volt igen nagy elmeélre szükség annak

fölismeréséhez, hogy Pétervárott minden további ezután

következ sérelmi pontot kizárólag Ausztria-Magyar-

országtól származónak fognak tekinteni. Ennek legköze-

lebbi következménye az lett volna, hogy a czár szemé-

ben a monarchia a tiltakozónak gylöletes szerepét ját-

szotta volna. Ezt Andrássy már azért is el akarta kerülni,

mert II. Sándor eddig szigorúan a loyalitás határai kö-

zött viselkedett iVusztria-Magyarországgal szemben.* «Egy

közös diplomácziai eljárást Szentpétervár ellen» — így

nyilatkozott a miniszter — tehát az angolok magatartása

eleve is lehetetlenné tn.^

Az angol kormány kísérlete azonban még sem ütött

ki egészen balul. Ha Andrássy nem akart is hallani vala-

mely közös eljárásról Pétervárral szemben, mindamellett

neki is szüksége volt arra, hogy Anglia segítségét biz-

tosítsa magának Ilyen kölcsönös hajlandóságban s azért,

hogy Oroszország túlkapásait ellensúlyozzák, folytatták

a tárgj^alásokat. A megegyezés elfeltételéül a külügy-

miniszter kezességet kivánt arra nézve, hogy a két állam

között megállapítandó programmot kizárólag politikai,

de soha parlamentáris tárgyalás czéljaira nem fogják

értékesíteni.^ Ezt a kívánságot annál könnyebben telje-

síthették, mert most Londonban igazán a legnagyobb súlyt

helyezték arra, hogy Andrássyt meggyzzék, mennyire

* Andrássy Beusthoz, 1877 május !29.

2 TT n2 U.

^ U. o.
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ers akarata Angliának Ausztria-Magyarországgal egyet-

értésben élni. Mindenek eltt lord Beaconsfield, az angol

premier törekvése volt ez, a ki teljesen Palmerrstonnak

és azon angol államférfiaknak gondolatkörében élt, a

kiknek politikai dogmájuk az volt, hogy a Keleten Orosz-

országot visszaszorítsák.^ Ellentétben Gladstonenal, a ki

Törökországban csak egy elmaradt barbár államot látott,

a mely megérdemli, hogy megsemmisüljön, Beaconsfield

azt mint egy messze kiható hódító orosz politika elleni

gátat fogta íöl. A magas politikai eszmék világában él
angol premier nem begombolkozva és tartózkodva, mint

lord Derby, hanem teljesen átengedte magát minden

kerülgetés nélkül természete heves ösztönének. Szabadon

és nyíltan, a hogy szíve szerint volt, nyilatkozott gróí

Beusttal szemben, azt mondva neki : ((A mi szövet-

ségünk Ausztria-Magyarországgal reám nézve olyan kér-

dés, a mely minden további lépés felett dönt. De vala-

hányszor a minisztertanácsban beszélni készülök róla,

kétségekbe ütközöm az Ön kabinetjének teljes szabad-

sága fell. Ha egyszer biztos vagyok benne, hogy gróf

Andrássy velünk együtt valamilyen akczióra akarja magát

kötelezni, merem Ígérni Önnek, hogy a minisztérium ren-

delkezésemre fog állani és utamban nem fogok nehézsé-

gekkel találkozni.)) Lord Beaconsfield az oroszok ellen a

legnagyobb bizalmatlansággal volt telítve. Nyilatkozataik-

ban nem talált mást, mint frázisokat. Az angol premier

veszélyesnek tartotta, hogy Oroszország tervei ellen való

felszólalással a béke megkötéséig várjanak ; akkor be-

végzett tényekkel szemben, üres szavakkal kell majd

megelégedniök. Nem szabad késlekedni a cselekvésben.

aNekünk egyet kell értenünk arra nézve, — hangoztatta —
hogy Oroszországnak tilalmas átkelni a Balkánon. Ha

1 Froude «Lord Beaconsfield*, 242.
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seregei egyszer átlépték a Dunát és a mi könnyen lehet-

séges, becsületes katonai eredményt értek el, akkor

nekünk együttesen kell fellépnünk a béke érdekében, a

melyet természetesen nem szabad a mi beleegyezésünk

nélkül kötni.)) Ha azonban Oroszország ellenszegülve a

békének és a Balkán eltt nem akarna megállani, akkor

Angliának és Ausztria-Magyarországnak «anyagi bizto-

sítékok»-at kellene szerezni a szerzdések fenntartására.

((Anyagi biztosítékok» alatt lord Beaconsfield az angol

hajórajnak Gallipoliba küldését értette, valamint az osz-

trák-magyar katonáknak Romániába vonulását és Szerbia

esetleges megszállását. Két nappal késbb lord Derby
ezt kérdezte gróf Beusltól : «Hajlandó-e Ausztria-Magyar-

ország Konstantinápoly orosz okkupácziójának tényét

elfogadni vagy ha szükséges, fog-e csatlakozni Angliához,

ennek a foglalásnak a megakadályozására ?» *

Az angol miniszterek beszédei valamely kölcsönös

egyezményt semmi esetre sem tettek lehetetlenné. A hozzá

való legkomolyabb feltétel az volt, hogy mindkét monar-

chia egyetértett politikájának czéljaiban, ha az azoknak

megvalósítására szolgáló eszközökben nem is. Angliától

eltérleg Andrássy Ausztria-Magyarország érdekeit a

Keleten kardcsapás nélkül igj^ekezett megóvni.- Ugyan-

azzal az egyenességgel, a melylyel ezt kimondta, óhaj-

totta, hogy iránya tekintetében teljes világosságot nyer-

jen az angol kormány is s ezt a következ szavakkal

jelezte : ((A politika, melyet mi az európai Keleten kez-

dettl fogva következetesen szem eltt tartunk, a követ-

kezkben állapítható meg : A statusquo fenntartása Török-

1 Beust Andrássyhoz, London. 1877 június 11. és 13.

2 Andrássy Beusthoz, Bécs, 1877 június 22. «Mettre á l'abri nos

intéréts sans nous exposer á la nécessité de devoir les sauvegarder

les armes á la main, tel a été dés le debut de la crise, tel reste le

but constant de nos eíTorts.*
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országban a viszonyok lehet megjavítása mellett addig,

a meddig ez a fenntartás csak lehetséges, másodsorban,

a mint és a mennyiben a statusquo fenntartása nem lát-

szik lehetnek gondot viselni, hogy a mi érdekeinket az

események ne károsítsák meg.))^ Semmi kétség, hogy

az els pontra vonatkozólag, az osztrák-magyar törek-

vések az angolok törekvéseivel párhuzamosan állottak.

De ez nem minden tekintetben volt így. Az angol kor-

mány, mint a legnagyobb muzulmán hatalmak egyike

anyagi és erkölcsi visszahatástól való félelem nélkül

engedhette át magát törökbarát hajlamainak. Ellenben a

monarchia ez irányban lényegesen más helyzetben volt.

Andrássynak mindig szeme eltt kellett tartania azt az

eshetséget, hogy Oroszországban minden pillanatban,

még a czárral is szembeszálló hatalmas szláv áramlat

kerekedhetik felül. Ha ez bekövetkezik, akkor Ausztria-

Magyarország a törökbarát érzelmek kizárólagos támo-

gatása révén könnyen abba a helyzetbejuthatott, hogy épen

a keresztény szlávok kívánságainak háttérbe szorítása

által, ezeket a monarchiára nézve ellenséges politika esz-

közeivé teszi és azon hitet támasztja bennök, hogy

boldogulásukat egyesegyedül Oroszországtól várhatják.

A miniszter ugyan távol volt attól az illúziótól, mintha

sikerülhetne neki a keresztény szlávokat igényeik el-

mozdítása által Ausztria-Magyarországhoz édesgetni. De

remélte, hogy valamit mégis elérhet vele, a mi czél-

jaira nézve teljesen kielégítnek mutatkozott. Andrássy

a nem határozottan kifejezett törökbarát gondolkozás-

tól azt az eredményt várta, hogy az Ausztria-Magyarország

és Oroszország közötti küzdelemben a Kelet keresztény

lakossága nem dobja magát azonnal a mi ellenségünk

karjaiba, hanem várakozó álláspontra helyezkedik s csak

1 Andrássy Beusthoz, Bécs, 1877 július 8.
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a küzdelem befejezése után csatlakozik az ersebbhez.

«Ez a tekintet — mondja Andrássy — azt parancsolja

nekünk, hogy politikánk alapszínéhez, a mely a Keleten

tisztán konzervatív, olyan árnyalatokat vegyítünk, melye-

ket Anglia nélkülözhet, a melyek azonban a végezel

azonosságát semmi módon nem változtatják meg.)) Andrássy

továbbá súlyt helyezett arra, hogy az angol minisztere-

ket felvilágosítsa arról, hogy adott esetben Ausztria-

Magyarország épen a béke érdekében oly helyzetbe is

kerülhet, mikor Oroszországgal karöltve kell járnia, míg

Anglia szigeti fekvése következtében izolálhatja magát.

Eltekintve ezektl a különbségektl a miniszter mégis

igyekezett a közös érintkezési pontokat is kiragadni.

Ezek ugyanis fleg abban állottak, hogy a Fényes Por-

tától, ha gyzne, eredményeinek gyümölcseit ne vitassák

el, vagy ne engedjék elpusztulni. Ez semmiesetre sem

jelentett egyet a keresztények sorsának figyelmen kívül

hagyásával. Török diadalok után is sokkal inkább kell, —
ez volt Andrássy nézete — hogy Anglia és Ausztria-

Magyarország egyesítsék eriket és a Fényes Portát a

megígért reformok kivitelére kényszerítsék.

De még ezekkel a magyarázatokkal nem elégedett

meg a külügyminiszter ; az angol kormánynak a Kele-

ten küszöbön álló alakulások fell táplált politikai néze-

teirl teljes képet akart adni. Mindenekeltt Románia

jövjére vonatkozó gondolatait akarta közölni, a melyek

számára politikai rendszerében elkel helyet jelölt ki.

Beusthoz hasonlóan azon a nézeten volt, hogy Románia

jelenlegi viszonya Törökországhoz a «suzeraineté batardo)

egy neme, a melyet továbbra is fenntartani nem érde-

mes. Eddig, a míg a párisi szerzdés érvényes volt Ro-

mánia akkép rendezkedett be, hogy politikáját és beszéd-

modorát nem az ország erejére, hanem azon támogatásra

alapította, melyet majd a kezesked háta mak részérl,
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majd azoknak egymásközti egyenetlenkedése következté-

ben élvezett. Andrássy úgy vélte, hogy ezen a téren for-

dulatot a javulás felé csak Románia függetlensége képes

hozni. Saját segít forrásaira utalva, a románok nagyon

hamar kényszerítve látnák magukat, saját kárukra foly-

tatott szédelg politikájuk helyett a józanság és szerény-

ség politikáját követni, a melyek jobban megfelelnek a

román nemzet anyagi eszközeinek és igazi érdekeinek.

Románia függetlenségétl továbbá Andrássy azt a hatal-

mas eredményt is remélte, hogy ezáltal Oroszország köz-

vetlen befolyása alól kivonható lesz. «Abban a pillanat-

ban, mikor a román nemzet — így nyilatkozik errl —
sorsának intézését saját veszélyére és felelsségére átveszi,

csakhamar észre kell vennie teljes elszigeteltségét a

szláv elem közepette. Akkor ösztönszerleg vissza kell

riadnia a szláv Oroszországtól, a melytl a függetlenség

elérése után semmit se remélhet, de tarthat tle, hogy

idvel szándéka ellenére is kénytelen lesz a latin fajt a

szlávnak alávetni.)) A Törökországtól teljesen elvált Ro-

mánia Angliánál és Ausztria-Magyarországnál kell, hogy

támaszát keresse, a melyeknek nem áll érdekükben, hogy

a román fajt, a mely Oroszország szlávjait a Ralkántól

elválasztja, az ket körülhullámzó szláv elemeknek fel-

áldozzák. Gróf Andrássy nem osztotta lord Derby véle-

ményét, hogy a megnagyobbított Románia hatásosab-

ban meg fog felelni annak a feladatnak, hogy elválasztó

elem legyen Oroszország és a Balkán keresztény szlávjai

között. Az osztrák-magyar miniszter e feladat teljesíté-

sének a kezességét, hogy t. i. ékül szolgáljon, egyedül a

román állam függetlenségében látta. Saját álláspontjából

kifolyólag Andrássynak el kellett vetnie a nagyobbításra

vonatkozó minden indítványt. Hiszen ez csak Bukovina

vagy Erdély számlájára jöhetett volna létre, a mit soha-

sem tartott megengedhetnek. Ép így nem volt tanácsos
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bolgár vagy más szláv területbeli gyarapodás, a mennyi-

ben ezáltal a tulajdonképeni czél, a mely egy független

Románia megteremtésével volt egybekapcsolva, meg-

hiúsulna. A mily kevéssé akarta Andrássy Románia meg-

nagyobbítását, ép oly kevéssé akart beleegyezni annak

semlegességébe. Úgy tetszett neki, hogy ilyen állapot

csak a legmveltebb és gazdaságilag legkifejlettebb

népeknél válhat valósággá, a kik saját érdekeik által

vezettetve kifelé minden kalandos tervtl idegenkednek.

De a románok nagyravágyása mellett, mely történetüket

a régi rómaiakéhoz igyekezett fzni, attól lehetett tar-

tani, hogy kulturailag és gazdaságilag még alacsony

fokon állván, a semlegességet arra fogják használni, hogv

büntetlenül folytathassanak terjeszkedési politikát s el-

érhessék végs czéljukat : egy dákoromán birodalom meg-
teremtését. A dolgok ilyen állását ismerve. Andrássv

nem is tett semmit, hogy a románokat a háborúban való

részvételtl visszatartsa, ((mert — mint mondja — a

legkevésbbé lehet attól tartani, hogy Európa oly pilla-

natban kezeskedik a fejedelemség semlegességérl, a

melyben az önként háborús szándékkal lép fel. »
*

Romániáéhoz hasonló nyiltsággal tárta fel Andrássy

gondolatait Bulgária további alakulására nézve is. Amaz
ismételten kimondott elvnél fogva, hogy a monarchia

közvetlen közelében nem létesülhet új nagy szláv állam,

mégsem volt az a véleménye, hogy Bulgária minden
terjeszkedését a Balkánon túl azonnal háborús esetnek

tekintse. Andrássyt meglehetsen közönyösen hagyta

volna, hogy Bulgária egynéhány járással többel vagy

kevesebbel gyarapodik-e. A bolgár államalakulás veszélye

reá nézve egyedül abban állott, hogy Oroszország a

háború befejezése után huzamosabb ideig Bulgáriában

* Andrássy Beusthoz, Bécs, 1877 május 31.
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hagyja-e seregeit és akar-e ott külön fennhatóságot gya-

korolni. «Igen vagy nem:'» — mondotta Andrássy. ((Ez

a lényeges.)) Egy állandó orosz okkupáczióval szemben

a Balkán egész ma még sértetlen hegyláncza elveszti

harczászati értékét Törökországra nézve és nem fog neki

többé igazi védelmi vonalat nyújtani. Ha azonban Bul-

gária magára hagyatva marad, csak nemzeti katonaság-

tól megszállva és Romániát is elvonják az orosz befo-

lyás alól, akkor Andrássy eltt Konstantinápoly meg-

szállásának veszélye sokkal kisebbnek látszott. A bolgár

kívánságok kielégítése és Bulgária határának nem túl-

ságosan szkmarkú szabályozása mellett Andrássy elre

látni vélte, hogy ennek a tartománynak lakóit nagyon

hamar elfogja a függetlenségre áhitozó inger, mert —
mint monda— ((a történelem számos példát nyújt a népek

háiátlanságára. )) Mintha a miniszter a legkisebb kétséget

sem akarta volna hagyni nézetei fell ebben az irányban,

még egyszer a leghatározottabban lelkére kötötte Beust-

nak, hogy Bulgáriának az oroszoktól való felszabadítása

ennek az országnak és Romániának teljes függetlensége

a czártól, politikai programmjának megváltozhatatlan

pontjai közé tartozna, a melyeknek Angliára nézve is

irányadóknak kellene lenniök.*

Románián és Bulgárián kívül még két nagyon fontos

kérdés volt, a melyek a Bécs és London közti megbeszé-

lések tárgyául szolgáltak. Az angol kabinet nagyon érdek-

ldött az iránt, hogyan gondolkozik Andrássy Konstanti-

nápolynak az oroszoktól való megszállásáról. Az osztrák-

magyar miniszter legszívesebben látta volna, ha orosz

csapatok egyáltalában nem lépnek a török f^^áros terü-

letére. Legfeljebb egy futólagos megszállást volt hajlandó

elnézni a nélkül azonban, hogy valamely orosz hatóság

1 Andrássy Beusthoz, 1877 július 26.
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ott közigazgatási szabályokat alkalmazna, a mi mindjárt

azonos lenne a birtokbavétellel. Arról semmikép sem

akart hallani és a leghatározottabban kijelentette, hogy

egy ilyen aktust casus bellinek fog tekinteni és a szerint

jár el.^ Ez a határozat lord Derby különös tetszésének

örvendett, a ki úgy vélte: ((Ez komoly dolog!))- Hogy

nem járul hozzá Konstantinápoly hosszabb vagy rövidebb

ideig való megszállásához, úgy nem egyezett bele Andrássy

a Dardanellák feladásába sem, a mi ellen a legerélye-

sebben tiltakozott.^

-K ->f -K

E rendkívül fontos és a keleti ügyek majdnem teljes

komplexumát felölel kérdéseket tulajdonkép maga Orosz-

ország hozta színre. Bár a czár haragudott Angliára

((neutralité conditionelle))-je miatt/* 1877 június 8-ikán

áuvalov által mégis közölte azokat a feltételeket, a me-

lyek alatt még az utolsó perczben is kész nem menni a

legvégskig. A czár követelte Bulgária autonómiájának

európai kezesség által való biztosítását, s hogy ez az

autonómia Bosznia és Herczegovina jobb közigazgatása

érdekében is igénybe vehet legyen ; Montenegró és

Szerbia megnagyobbílását, a mely Bulgáriához hasonlóan,

a szultán hbérurasága alatt marad. Saját részére Orosz-

ország Batuinot és Bessarábiának azt a részét követelte,

melyet 1856-ban Romániának átengedett. Romániát ezért

vagy épen most proklamált függetlenségének elismeré-

sével vagy ha továbbra is hbérállam maradna a Dob-

rudia egy darabjának átengedésével kárpótolná. Ha

* Andrássy Beusthoz, 1877 június 2"2. és július 28.

2 Beust Andrássyhoz, 1877 június 23.

•^ Andrássy Beusthoz, 1877 június 22.

* Bechtolslieim Andrássyhoz, Gorni-Sluden, 18/7 augusztus -29.

Gróf Andrássy-levéltár.
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Ausztria-Magyarország tekintettel ezekre a területi válto-

zásokra kompenzácziót követelne, akkor Oroszország nem

tiltakoznék annak Boszniával és részben Herczegovinával

való kártalanítása ellen. Nagyon általánosan hangzott a

Konstantinápolyra vonatkozó nyilatkozat, a melyet ugyan

nem szándékoznak tartósan megszállani, de a melynek

esetleg mégis kénytelenek lesznek egészen falai alá el-

nyomulni a háborús események következtében. Különben

Angliától függ, hogy ezt a veszélyt elhárítsa, csak egész

befolyására van szükség a Fényes Portánál, hogy békére

hangolja t. A kérdéses feltételeket azonban Törökország-

nak el kellene fogadnia még mieltt az orosz csapatok

átkelnének a Balkánon. Ha ez nem történik meg, akkor

Oroszország addig fog háborút viselni, míg a szultáni

fegyveres ervel kényszerítheti a béke megkötésére*

A Fényes Portánál való tekintélyének a jövben való

koczkáztatása nélkül Anglia Konstantinápolyban nem kí-

sérletezhetett volna olyan indítványokkal, mint Oroszország

kivánta. Layardnak igaza volt, mikor azt mondta, hogy

a szultán élete és trónja forogna veszedelemben, ha csak

egy pillanatig is gondolni akarna arra, hogy az orosz

feltételeket meghallgassa.-

II. Sándor fhadiszállásán nagyon kellemetlenül érin-

tett mindenkit, hogy Anglia nem fogadta el az orosz

javaslatokat. Ellenindítványokra látszottak várni, a me-

lyek azután további mérlegelés tárgyai lehetnek. «A péter-

vári kabinet — így nyilatkozott az orosz államtanácsos,

Hamburger, Gorcakov bizalmasainak egyike, báró Bech-

tolslieim eltt — semmiesetre sem lehet újra a kezde-

1 Míg Anglia az orosz békeföltételekrl már június 8-án tudo-

mással bírt («Staatsarchiv» 38. köt. 219. old.), a bécsi kabinetnek szóló

értesítés csak június 12-rl van keltezve. A két okmány szövege egyéb-

ként is igen lényeges dolgokban eltér egymástól.
•- «Das Staatsarchiví 33. köt. ^23^224. old.
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ményez és nem mondhatja : «Bien, si vous ne voulez

pas me donner les 10 florins que je vous ai demandés,

je me contenterai de 7j). Ha tehát Anglia egy ilyen «föl-

tételes)) semlegességre helyez súlyt, akkor járuljon hozzá

egy ilyen semlegesség alapfeltételének^ — a mondott

feltételeknek — megalkotásához!).

Londonban talán kevésbbé visszautasítólag viselked-

tek volna az orosz békehajlammal szemben, ha több

bizalommal lettek volna eltelve az orosz programm szi-

gorú megtartása iránt. Ebben az irányban Andrássy tel-

jesen osztotta az angol kabinet nézeteit,- a mely most

még inkább igyekezett ers egyetértésbe jutni a bécsi

kormánynyal, mint azeltt. Nemcsak egyenes úton gróf

Beust nagykövet közvetítésével, hanem mellékutakon

is bizalmas emberek, mint lord Denbigh és Johnston

Buttler Bécsbe küldésével^ igyekezett lord Beacons-

field elérni czélját. Anglia jegyzkönyv formális alá-

írását kívánta, a mely által biztosítva lenne a közös

akczió Oroszország ellen, ha az a megengedett határo-

kat átlépi. Andrássy úgy nyilatkozott, hogy lehetetlen

erre ráállnia. A tulajdonképeni indító ok, a mely Andrássyt

ebben vezette, az 1877 január 15-iki konventio határo-

zatában keresend. Ez addig kötelezte a minisztert Orosz-

országgal szemben, míg ez a megkötött egyezségeket

meg nem szegi és eddigelé a czár igazán semmit sem

tett, a mi Ausztria-Magyarország ellenséges magatartását

indokolhatta volna. Ilyen körülmények között Andrássy

vonakodott heleegj^ezését adni olyan háborús eljáráshoz,

a melyet, mint monda, I. Ferencz József császár és

* Báró Bechtolsheim Andrássyhoz, Gorni-Studen, 1877 aug. 29.

Gróf Andrássy-levéltár.

2 Andrássy Beusthoz, 1877 június 16.

•* Türr tábornok Andrássyhoz, Paris, július 27. Gróf Andrássy-

levéltár.
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király nem tudna összeegyeztetni, akár titokban marad

Oroszország eltt, akár nem, a loyalitás törvényeivel. De

a miniszter maga se akart abba a helyzetbe kerülni,

hogy egy erre vonatkozó s hozzá intézett interpelláczióra

jöjjön az akár a parlamentek részérl vagy az orosz kor-

mánytól, valótlansággal legyen kénytelen felelni. Azonban

nem habozott nyiltan kijelenteni, hogy Ausztria-Magyar-

ország érdekei közösök Angliáéval és hogy azoknak meg-

értése esetében készek fegyverrel védelmökre kelni.*

De Beaconsfield határozottan kitartott azon kivánság

mellett, hogy az óhajtott egyetértés bizalmas módon
írásbelileg is meg legyen állapítva, egy késbbi akczió

idpontjának meghatározása késbbi megegyezésre tar-

tassék fönn. - Egy pillanatig az volt a látszat, mintha

Andrássy ama vonakodása miatt, hogy nem engedi ma-

gát ((madárijesztül)) kijátszani Oroszországgal szemben,*

a tárgyalások megszakítása következik be. Nyugodt meg-

fontolás mellett azonban lord Beaconsfield belátta annak

szükségét, hogy legalább erkölcsi egyetértést ((a morál

understandig))-et kell konstatálni.*

Az angol kabinet kísérlete hát, hogy Andrássyt a

vontató kötélhez állítsák, nem sikerült. Ezzel szemben

Ausztria-Magyarország minisztere felhasználta a helyzetet,

hogy javaslataival elálljon. Keresztül is vitte ajánlatát,

hogy kölcsönös nyilatkozatokat — deklarácziókat — kell

tenni, miszerint egy ((egyenletes, de elkülönített diplo-

mácziai akczió, esetleg egy késbb megállapítandó hábo-

rús eljárás is kilátásba helyeztetik.)) ^ Andrássy a meg-

egyezés alapjául hét pontot jelölt meg, melyek mindazt tar-

1 Andrássy Beusthoz, Bécs, 1877 július 7.

2 Beust Andrássyhoz, 1877 június 28.

^ Andrássy Beuthoz, 1877 július 11.

* Beust Andrássyhoz, 1877 július 13.

5 U. 0.
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talmazták, a mit A.usztria-Magyarország meg nem enged-

hetnek tartott és most Anglia is elfogadott. A hét pont

ezekbl állt : Semmi esetre sem engedhet meg valamely

hatalom fennhatósága a Balkán keresztény lakossága

felett. Egy államnak sincs joga ahhoz, hogy egyedül ren-

dezzen olyan viszonyokat, a melyek háborús következ-

ményekkel járnak a kezesked hatalmak közremködése

nélkül. Oroszországnak nem szabad területszerzést köve-

telnie a Duna jobbpartján, ép oly kevéssé szabad Romá-

niát bekebeleznie vagy ott a fennhatóságot magához

ragadnia. Sem orosz, sem osztrák-magyar secundogenitura

nem uralkodhatik ezeken a vidékeken. Továbbá ki van zárva

Konstantinápolynak Oroszországtól való birtokbavétele.

A Balkán lakosságának hátrányára nem lehet nagy szláv

államot teremteni, legfeljebb valamely politikai önkor-

mányzatot szervezni egy bennszülött fnökkel az élén.

A Dardanellák zárlata fenntartatik, változás ebben az irány-

ban a kezesked hatalmak beleegyezésétl függ.*

Ilyen határozatokban gróf Andrássy semmit se látott,

a mit Oroszország rossz néven vehetne. Ezzel szemben

sért volna ezeket elre nyilvánosságra hozni. A minisz-

ter legszigorúbb titoktartást követelt, minthogy elha-

markodva kihirdetett közös lépés megsérthetné az

orosz nemzet önszeretetét, a mit minden áron el kell

kerülni. Mint már elbb, úgy most is ismételte Andrássy

azt az Ígéretet, hogy ha az idk folyamán Anglia és

Ausztria-Magyarország közös érdekét Oroszország komo-

lyan fenyegetné, azonnal megegyezés történnék a védekezési

szabályokra nézve. Ebben az esetben ezt Ígérte Andrássy,

a brilt kormány Ausztria-Magyarországnak nemcsak diplo-

mácziai, hanem anyagi közremködésére is számíthat.-

1 Andrássy Beusthoz, 1877 július 26,

2 U. o.

Monori Wertheimer Ede : Gróf Andrássy Gyula. UI.
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Ilyen eljárásra maga Oroszország szolgáltatta a leg-

közvetlenebb okot. Andrássy rendkívül bizalmas formá-

ban megnyugtató közleményeket juttatott II. Sándorhoz,

a melyeket ez (cjó hirek))-nek nevezett. Azt a tényt tar-

talmazták, hogy Ausztria-Magyarország abban a pillanat-

ban, mikor a tárgyalások Anglia és Oroszország között meg-

szakadtak, ellenállt az angol «csábitásoknak».* Andrássy

bizonyításaiból azonban mégis kiérzett az az intés, hogy

jó lesz a czárnak megemlékeznie a történt megállapodá-

sokról Erre az a felelet jött, hogy Bécsben teljes biza-

lommal számíthatnak az orosz czár ígéretére ; távol áll

tle, egyedül és önkényileg szabni meg a dolgok végle-

ges alakulatát. A császár, így szólt a bizalmas átirat,

nem óhajtja Bulgária tartós megszállását ; s ebben semmi-

féle demokratikus szempontnak nem szabad szerepelnie

;

röviden, a császári kabinet semmiben sem fog eltérni a

Reichstadtban megjelölt alapelvektl.-

Erre nézve Andrássy Londonban sem hagyot kétsé-

get Ott a leghatározottabban tudni kellett, hogy Ausztria-

Magyarországnak nincs oka Oroszországgal szemben fel-

hagynia várakozó álláspontjával és fenyegetleg visel-

kednie, míg ennek részérl semmi se történik, a mi a

semlegesség abbahagyására kényszeríti.^ Ezek a nyilat-

kozatok nem tévesztették el hatásukat és rákerült a sor

az Andrássy által ajánlott kölcsönös ((deklarácziók» meg-

tételére, a melyek szabad kezet engedtek ugyan Ausztria-

Magyarországnak, de mégis minden eshetségre ha-

talmas szövetséget biztosítottak neki. Anglia és a

monarchia között ((teljes etente)) létesült.* ((Legbensbb

1 Bechtolsheim Andrássyhoz, 1877 július 11. Gróf Andrássy-

levéltár.

2 Az orosz kormány közleménye Andrássyhoz, 1877 július 14/26.

^ Andrássy Beusthoz, 1877 július 14.

* Derby használta ezt a kifejezést a bécsi angol nagykövetnek
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inegííyzcléscm szerint — hangzanak errl Andrássy

szavai — Angliával karöltve elfoglalt álláspontunk leg-

jobban megfelel kölcsönös érdekeinknek. Ha, mint remé-

lem. Oroszország nem lépi túl a megengedhetnek tar-

tott határokat, akkor a mi megegyezésünknek természe-

tesen nem lesznek közvetlen következményei, de azért

megmarad a kölcsönös bizalom értékes bizonyítéka,

melynek üdvös hatásai elnyösen ki fognak tnni a

háború következményeinek szabályozásánál.))^

* -K ->:

A ((declaratiók)) igazi tartalmáról egy hatalomnak

sem volt sejtelme. Minden hír, a mely róla keringett,

csak feltevéseken alapult. A német császári nagykövet

Bécsben azt jelentette Berlinbe, hogy azt az angol aján-

latot, miszerint Oroszországot együttes eljárással aka-

dályozzák meg Konstantinápoly elfoglalásában, gróf

Andrássy visszautasította.^ Többet nem tudott és épen

semmit a jövre nézve titkos megállapodásokról.

Amaz intim viszony daczára, a mely akkor kezd-
dött fonódni Berlin és Bécs között és a melyet a vám-

tárgyalások eredménytelensége se volt képes megzavarni,*

Andrássy súlyt helyezett arra, hog}^ egy szót se áruljon

küldött utasításában, mint Andrássynak 1877 augusztus 29-én gróf Deym-
hez intézett írásából kitnik. Gróf Andrássy-levéltár.

1 Andrássy gróf Deymhez 1877 augusztus 29-én.

2 Stolberg Bismarckhoz, 1877 július 20.

^ Mikor 1877 július végén a vámtárgyalások megszakításának

veszélye fenyegetett és Andrássy gróf Stolberggel szemben azt a reményt

fejezte ki, hogy ez politikai összeköttetésüket nem fogja zavarni,

Bismarck azt üzente neki : hogy Németország és Ausztria-Magyarország

közti politikai barátságot a vámtárgyalások eredménj'e nem fogja érin-

teni, a míg (Bismarck) befolyással bir a német politikára és a

helyzet ilyen felfogásáról Vilmos császárnál is biztos. Bismarck szél-

jegyzete Stolberg, 1877 július 28-iki jelentéséhez.

4*
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el a Londonnal való megegyezésekrl.^ Ügy látszik az a

kívánság vezette ebben, hogy a német kanczellárnak ne

adjon okot a gyanúra, mintha a három császár-szövet-

ségnek hátat akarna fordítani. Hiszen épen akkor hang-

súlyozta I. Ferencz József Vilmos császár eltt, a kivel

augusztusban Ischlben találkozott, a három császár-

szövetség szükségességét. Gróf Stolberg, a kinek alkalma

volt most Ischlben uralkodónkkal hosszabb kocsiutat

tenni, annak szavaiból azt a benyomást nyerte, hogy

Andrássyval egy nézeten áll. Csak úgy tnt fel neki,

mintha a császár és király több bens rokonszenvvel

viseltetnék az orosz fegyverek gyzelme iránt, mint

Andrássy. Egészben Stolbergnek az volt az érzése, hogy

uralkodó és miniszter nem hagyják magukat személyes

érzelmeiktl vezettetni, hanem kizárólag politikai meg-

fontolások irányítják ket, a melyek köztük kizárnak

minden ellentétet Ausztria-Magyarországnak a keleti kér-

désben követend magatartására nézve.

-

Errl Bismarck nemsokára személyesen is meggy-
zdhetett. Szeptember 18-án találkozott a német kan-

czellár Salzburgban gróf Andrássyval, a hol a két állam-

férfiú nem a világesemények formális tárgyalása közben,

hanem inkább beszélgetésképen egyezett meg egymással

a helyzetrl. Bismarck megszokott élességgel ítélt Gorca-

kovról. Öt tette felelssé Oroszország minden szerencsét-

lenségéért, a ki hiúságból akart hatalmon maradni és

ezáltal országát a romlás szélére vitte. Mindenbl, a mit

Bismarck mondott, gróf Andrássy világosan megérthette,

hogy neki minden elégtételérzet mellett Oroszország vesz-

tessége mégis felette kellemetlen lenne, ha a czári biro-

dalom ezáltal nagyhatalmi állását elveszítené. Gróf An-

1 Andrássy Beústhoz, 1877 október 10.

2 Stolberg, Bécs, 1877 augusztus 10.
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drássy elég tapasztalt volt, hogy nyomozza ki ennek a

kellemetlen érzésnek az okát. Tudta, hogy Bismarck

herczegnek most semmi sem lenne alkalmatlanabb, mintha

Oroszország eltnnék a nagyhatalmak sorából. Ebben az

esetben a monarchia túlsúlya oly magasra szökött volna

föl, hogy Németországnak minden áron keresnie kellett

volna Ausztria-Magyarország barátságát. Ettl a gondtól

vezetve, a német kanczellár arra czélozgatott, vájjon nem
volna-e lehetséges a czárnak valamilyen módon a segít-

ségére sietni. Andrássy úgy tett, mintha a czélzást nem
hallotta volna, a mi Bismarckot arra indította, hogy ne

térjen újra reá. De Andrássy bizonyos természetes szük-

ségét érezte, hogy beszéde és magatartása által értésére

adja Bismarcknak azt a meggyzdést, hogy minden

körülmények között számíthat Ausztria-Magyarországra

és soha se fogja megbánni az orosz szomszéd gyöngü-

lését. A német kanczellár azonnal megértette Andrássy

beszédjének hangját. Meg is mondta neki, azért van

bizalma Ausztria-Magyarországhoz, mert megbízik külügy-

miniszterében. Azután hozzátette: ((Ügy bánnak velem,

mint egy rókával, mint egy elsrangú ravaszdival. De az

igazság az, ((qu'avec un gentleman je suis toujours

gentleman et demi, et que quand jai affaire á un corsaire,

je táche d'étre corsaire et demi)). mire azt a megjegyzést

csúsztatta közbe, hogy Gorcakovot nem számítja gentle-

nianok közé. A két államférfiú között a társalgás alap-

hangja a kölcsönös személyes nagyrabecsülésen és bizal-

mon épült fel. Andrássy ebben oly messzire ment, hogy

most elször értesítette Bismarckot Angliával való titkos

tárgyalásairól arra az esetre, ha Oroszország velünk

szemben szavát megszegni készülne. A német kanczellár

nagy tetszéssel fogadta ezt a nyilatkozatot. A nélkül,

hogy erre felszólítást kapott volna, magától ígérte a leg-

szigorúbb titoktartást: « Senkinek sem fogok róla be-
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szelni — monda — különösen császároninak nem, mert

a világon a legindiskrétebb ember. »* Bár a két vezet

miniszter órák hosszat beszélgetett egymással, mégsem

jutottak új megállapodásra. Csak ismét megersítették,

hogy Ausztria-Magyarország kitart eddigi semlegessége

mellett és sem az egyik, sem a másik háborút visel

felet nem fogja támogatni.^ Oly közvetít indítványról, a

mely Törökország javára egy lépést jelentene sem Bis-

marck, sem Andrássy nem akart tudni. Már júliusban

nyilatkozott a német kanczellár : Most közvetítésrl be-

szélni annyi volna, mint egy repül ágyúra lni.^ Egész-

ben véve Andrássy uralkodójához hasonlóan — és ebben

van mindenekeltt a salzburgi összejövetel jelentsége —
még nem mutatott hajlandóságot a három császár- szö-

vetség cserben hagyására.* Bismarck és Andrássy meg-

egyezésének ezen eredményével a három császár-szövet-

ség keretében úgy Berlinben, mint Péterváron is nagyon

1 Ez alkalommal Bismarck elmesélte gróf Andrássynak, hogy

most Berlinbe megy azzal a szándékkal, hogy néhány embert, talán

minisztereket is, a kiknek nézeteivel nem ért egyet, helyükrl eltá-

volítson. Csak azért aggódik, hogy kellemetlenségei lesznek a császár-

ral, a ki az ilyen «áldozatokat» mindig védelmébe szokta venni.

A császár — emiitette Bismarck — mindig kérdezte tlem: « Ugyan,

mondja berezeg, mi kifogása van az ellen az ember ellen ? Nem vétett

Önnek semmit.« «Semmi kifogásom sincs ellene, feleltem a Felségnek

egy napon, csak az, hogy ostoba.» « Ugyan, ugyan !— felelte a császár —
Ön eltt mindjárt mindenki ostoba. Én nagyon jól tudom, hogy Ön
engem is ostobának tart, de azért én mégis megmaradok a helyemen.

»

Dóczi Andrássy Katinka grófnéhoz. Gróf Andrássy-levéltár. Lásd azon-

kívül Dóczi Lajos : « Andrássy und Bismarck» a «Neue Freie Presse*

1906 deczember 23-iki számában.

2 Az egész jellemzés Dóczinak Andrássy Katinka grófnéhez szóló

egyik levelén alapul (gróf Andrássy-levéltár) és örczynak az édes any-

jához intézett, 1877 szept. 22-éröl keltezett levelén.

3 Károlyi Andrássyhoz, 1877 július 7. és deczember 16. Cs. és

kir. külügyminisztérium.

* Orczy az édes anyjához, 1877 szept. 22. Andrássy közleményei

nyomán.
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meg voltak elégedve. Sándor ekkor báró Bechtolsheim-

mel szemben megjegyezte : tudja, milyen mélyen gyö-

keret vert benne az Andrássy becsületességében és poli-

tikai loyalitásában való bizalom.^

Ennek ellenére nem volt könny a miniszternek

Oroszországgal szemben a semlegesség határain belül

megmaradnia. Szüksége volt elméje egész megfontolt

nyugalmára és kedélye állandóságára, hogy akarata ellen

ne kényszerítsék bele olyan politikába, a mely a tle

megállapított iránynyal ellenkezik. Miután még Tisza

június 26-án a magyar országgylés tetszése közepette

kijelentette, hogy Andrássy külpolitikájával teljesen egyet-

ért,^ egy hónappal késbb már nem fojthatta vissza azt

a kijelentését, hogy a dolgok további fejleményei miatt

súlyos aggodalmai vannak. Az oroszok júliusi gyzelmei

és meglepen gyors átkelésük a Balkánon azt a kérdést

ébresztette a magyar miniszterelnökben : vájjon Ausztria-

Magyarország nem fog-e igen késn jönni, ha a 2—3
megfigyel hadtest tervbe vett szervezését még tovább

halasztják. Mikor Tisza legutoljára találkozott Andrássy-

val, hozzájárult ahhoz, hogy a mozgósítást, ha ez az

érdekek veszélyeztetése nélkül mehet végbe, augusztusig

elhalasztják. Az orosz csapatok gyzelmes elnyomulása

után az az aggodalom szállta meg, hogy a törökök egy-

oldalú békében fogják keresni menedéküket. Ép így attól

is tartott, hogy Oroszország a gyzelemtl ittasult szláv

propagandával és a forradalmi elemekkel szemben nem
lesz képes Ausztria-Magyarországnak tett Ígéreteit bevál-

tani. Tisza ugyan egy pillanatig se kételkedett abban,

hogy a monarchiának van elég ereje, hogy a Keleten a

^ Bechtolsheim Andrássyhoz, Gorni-Studen, 1877 október 1. Gróf

Andrássy-levéltár.

- Tisza beszéde nyomtatásban megjelent a oDas Staatsarcbiv*

32. kötetében, 317. oldalon.



56 Második fejezet

reá nézve kényelmetlen alakulásokat megakadályozza. De

vájjon nem volt-e elgondolható az az eshetség, hogy

Európa az Orosz- és Törökország között sietve megkötött

békét fait accomplinak fogadja el? Akkor Ausztria-Magyar-

ország kényszerítve lett volna arra, hogy vagy türelmesen

bele nyugodjék, vagy hogy ellene szegüljön Európa akaratá-

nak. Ilyen körülmények között a magyar miniszterelnök

szükségét érezte annak, hogy az oroszok elnyomulása óta

megváltozott balkáni helyzetet Andrássyval beható sze-

mélyes érintkezés tárgyává tegye,*

A külügyminiszterre nézve nagy értékkel birt, hogy

a Kelet rendkívüli veszélylyel fenyeget válságában Ma-

gyarországon az ügyek élén egy olyan komoly, erélyes

és fényes tehetség ember állt, mint Tisza. Az intrikához

való legcsekélyebb hajlandóság nélkül a mit gylölt,

attól a becsületes kívánságtól áthatva, hogy a mon-

archia érdekében támogassa honfitársa nagyszabású po-

litikáját, egész népszersége latbavetésével az Andrássy-

tól követett czélok szolgálatába állott. Külügyminiszter

kollegájához hasonlóan és teljesen egyetértve vele Tisza

is azon volt, hogy Ausztria-Magyarországnak a háborús

felek közé való belépését megakadályozza, a míg ez a

monarchia tekintélyének és hatalmának károsodása nélkül

csak lehetséges volt. Ezért most is szabadon nyilvánít-

hatta aggodalmait a nélkül, hogy félreértéstl kellett

volna tartania ; biztos lehetett a fell, hogy Andrássynál

mindig személye fontosságának megfelel meghallgatásra

talál. Mikor a miniszter már senkit sem akart maga elé

engedni, Tisza részére, valahányszor ez beszélni kívánt

vele, ajtaja mindig nyitva volt.^ Tulajdonképen nem is

1 Tisza Andrássyhoz, Budapest, 1877 július 23. Gróf Andrássy-

levéltár.

- Wavrik volt külügyi usztályínök szóbeli közleménye.
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lehet összhangzóbb együttmködést elképzelni, mint a

mely Andrássy t és Tiszát összefzte.*

A magyar miniszterelnök ama kérdése, hogy elérke-

zett-e a pillanat a katonai er megajánlása felett való

eldöntésre, semmi esetre sem foglalta magában azt a

czélzatot, hogy Andrássyt valamely párt befolyása alá

helyezze. A hogy Tisza igyekezett a törökbarát tünteté-

seket tompítani, akkép el volt határozva arra is, hogy a

Magyarországon mintegy az oroszok túlslyától való féle-

lem kifejezéseképen elkészített oroszellenes meetingeket

kell határok közé szorítsa. Elvéhez hiven, hogy meg-

zabolázza az oroszok elleni tiltakozó gylések túlkapásait,-

annak pesti szervezivel comproraissumot kötött. A részt-

vevkre az izgató beszédeknél ugyan nem kell erszakot

alkalmazni, de a gylés befejeztével olyan jegyzkönyvet

kell felvenni, a mely a külügyek miniszterének nem okoz-

hat kellemetlenséget. így is történt Pulszky Ferencz ügyes

vezetése alatt. ^ II. Sándor czár soha se tudta megérteni

Magyarország ellenséges magatartását politikájával szem-

ben. Sajátos mély és mindig meleg hangján, melyet a

beszédben el tudott találni, azt monda báró Bechtols-

heimnak, hogy ezt annál inkább sajnálja, mert nagyon

jól megérti a rokonszenvet, a melylyel minden oldalról a

magyar nemzet iránt viseltetnek, a mennyiben ((valóban

nagyon sok charme van bennük)).'* Nem akarta vagj-

nem tudta volna belátni a czár. hogy Törökország szét-

rombolására irányuló politikája könnyen oly állapotokat

idézhet fel, melyek Magyarország és következéskép a

monarchia politikai létezését veszélyeztették? Oroszország

1 Tisza Andrássyhoz, 1877 július 23.

- Tisza felterjesztése, Budapest, 1877 augusztus 2. Kiadatlan.

« Stolberg, Bécs, 1877 július 20.

* Beciitolsheiin Andrássyhoz, fhadiszállás Plevna eltt. 1877

okt. 30. Gróf Andrássvlevéltár.
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hadviselése mindenesetre már elérte azt az eredményt,

hogy Ausztria-Magyarországnak óvatossági rendszabá-

lyokra kellett gondolnia.

Még mieltt Tisza levele július 23-án Bécsbe érke-

zett, Andrássy már beszélt a német nagykövettel két

hadosztály esetleges mozgósításáról. Ennek indító okául

Szerbiának és Montenegrónak Törökország ellen újra

kezdd háborúját jelölte meg.^ Ügy látszik legalább

lord Derby szerint, hogy az Olaszországhoz való viszony

is irányadó volt, a melyrl fel lehetett tenni, hogy éhes

pillantását ráfordította a dalmát Litoralera és talán még
Ausztria-Magyarország más részeire is.- A minisztertanács,

a melyben nagy horderej elhatározásokat kellett volna

hozni, valósággal a császár és király elnökletével ült össze

július 31-én. Itt két hadtest mozgósítását helyezték kilá-

tásba. A rendszabály keresztülvitelére alkalmas idpont

megválasztását gróf Andrássy belátására bízták. Haladékta-

lanul alkalmazandók voltak, a mint Szerbia azt a szándé-

kot mutatja, hogy Boszniába bevonuljon.^ Gróf Andrássy

mondta akkor a német nagykövetnek, hogy minden a

Balkánon történ dolgok további alakulásától függ. Egy-

részt, úgy vélte a miniszter, még vonakodik a monarchia,

nehogy felesleges költségbe verje magát, másrészt azon-

ban fennáll a szüksége annak, hogy valamit tegyen, a

mibl a világ megláthassa, hogy Ausztria-Magyarország el

van szánva érdekeinek fegyverrel való megvédésére is.

Ily szükségesség valószínségét Andrássy a következ

mérlegelésekbl vezette le : ha Törökország — így fejte-

gette a nagykövet eltt — igen gyenge, a török tarto-

mányok keresztényei felkelnek, hogy a mohammedánokat

1 Stolberg, 1877 július 27.

2 Brincken Bismarckhoz, London, 1877 augusztus 3.

=i Stolberg, Bécs, 1877 augusztus 2.
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kiirtsák, a mi ismct Szerbiát és Montenegrót fogja Bosznia

megszállására indítani. Ha azonban az oroszok ebben az

évben nem tudnák befejezni a háborút, akkor a niozlimek

igyekezni fognak a telet a keresztények lemészárlására

felhasználni. Tehát olyan eseményekre kell elkészülve

lenni a határszéli államokban, végezte Andrássy a fejte-

getéseit, a melyek a monarchia erdekeinek megA-édésére

serkentenek.^

Ezeket a kijelentéseket Andrássy gróf Stolberg eltt

azzal a határozott fenntartással tette. ho£ry a mozgósítás

egyáltalán nem Oroszország ellen irányul, minthogy

eddig semmit se tett a mi Ígéreteinek szintesége iránt

kétséget ébresztht^tett volna.- A londoni orosz nagvkövet,

gróf Suvalov gyanútlannak is mutatkozott Ausztria-

Magyarország szervezkedéseivei szemben, inkább iiey

vélte, hogy a török tartományok esetleges megszállása

megegyezést fog eredményezni Oroszorszáa"gal.^ De Gor-

-akov már egészen máskéii es kevésbbe barátilasr íoffta

fel a dolgot. Ugy tett ugyan, mintha a monarchia kato-

nai készüldései > ez id szerint >. a mit hangoztatott,

még nem adnának okot az aggodalomra. De most n;ár

mégsem dicsérte olyan rajongó szavakkal, mini azeloti.

a két államnak egymáshoz való kitn viszonyát Szavai-

nak mindeg^ikéból észrevétlenül mesterkélt tartózkodás

és az Ausztria-Magyarország iránti ers bizalmatlan>ág-

csendült ki. a mi Bismarcknak erre a megjegyzésre ad«itt

alkalmat' saját iGorcakov") rossz lelkiismerete, csak

Parisban hízik.*

* Stolberg, Bécs. 1877 augusztus 3.

2 ü. o.

^ Brincken Bismarckhoz, London. 1877 augusztus 3.

* Bismarck széljegyzete Alrenslebennek Bismarckhoz szóló egyik

közleményére. Bukarest. 1877 augusztus 8. Alvensleben akkor mint
chargé daffaires Gorcakovnál volt Bukarestben.
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Ha a kilátásba helyezett katonai elkészületek az

orosz kanczellárt lehangolták, lord Beaconsfield viszont

boszankodott azért, hogy gróf Andrássy Szerbia újonnan

készül békeszegését nem használta fel a fejedelemség

ellen való azonnali közbelépésre. Az angol premier nem
volt helyesen informálva, midn azt állította, hogy az

oroszok Milán fejedelmet azért buzdítják a háborúban

való részvételre, hogy Szerbiába bevonulhassanak.* Milán

csakugyan megjelent a fhadiszálláson, a hol azonban

II. Sándor császár azt a sürgs tanácsot adta neki, hogy

nyugodtan viselkedjék és ne tegye koczkára országa poli-

tikai életét.''^ Andrássy saját részérl épen nem volt haj-

landó Milánt abban megakadályozni, hogy az oroszokhoz

csatlakozzék. Oroszország ne nyerjen ürügyet arra, hogy

egyszer azl mondhassa, miszerint Ausztria-Magyarország

megfosztotta segít társától. Andrássyra nézve a helyzet

csak akkor kezdett volna komolylyá válni, ha Szerbia

akcziója Bosznia megszállása alakjában ((forradalmi iránytó

vesz, a mi a háború eredményeinek prejudikálna és a mi által

a béke a monarchia határországaiban felfordulna. Ebben

az esetben Andrássy egy perczig sem habozott volna

azonnal bevonulni Boszniába, st Szerbiába is.^ Ez a

Londonban leadott magyarázat lord Beaconsfieldet egy-

általán nem elégítette ki. ((Ha Ön az oroszok átvonulását

Szerbián keresztül — mondta gróf Beustnak — megtör-

ténni engedi, akkor a mi kölcsönös megegyezésünket be-

fejezettnek tekintem és a magam útján fogok menni,)) * —

1 Beust Andiássyhoz, London, 1877 augusztus 15,

- Báró Trauttenberg Andrássyhoz, Berlin, 1877 június 23. Cs. és

kir. külüg)'miniszterium. Wladan Georgewitsch szerint, «Die serbische

Fragei 51. old. Gorcakov már április 26-án megüzente Milánnak, hogy

defenzivában maradjon.

3 Andrássy Beusthoz, 1877 augusztus 11.

* Ugyanaz ugyanahhoz, 1877 augusztus 15.
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olyan fenyegetés, a mely Andrássyt nagyon hidegen

hagyta és a mely nem volt képes t arra rábírni, hogy

ahhoz, a mit mondott, valamit hozzá tegyen vagy abból

elvegyen.

Lord Beaconsfield eltt csak egw czél lebegett: a

háborút minél elbb megszüntetni. Az a meggyzdés
vezette t, hogy Bismarck berezeg ugyanazon okból

kívánja a háborút, a melybl a franczia kormány oly

nagyon fél tle és mindent elkövet, hogy megakadályozza.

Az angol premier át volt halva attól a hittl, hogy a

német birodalmi kanczellár bátorította fel Oroszországot

a támadásra, hogy újból Francziaország ellen indulhas-

hasson.^ Andrássy hiába bizonyítgatta, hogy nem igaz,

hogy Bismarck berezeg kényszerítette volna bele a czárt

a háborúba s hogy ezen id alatt Ausztria-Magyarorszá-

got és Angliát foglalkoztatva egyedül vagy Olaszország-

gal szövetkezve le akarná igázni Francziaországot. Az se

használt semmit, hogy az osztrák-magyar miniszter figyel-

meztette az angol államférfiút arra a Német- és Orosz-

ország között fennálló nagyon bens viszonyra és hogy

Vilmos császár sohasem trné el, ha orosz barátját c(egy

veszélyes sziklának neki menni engednék)). Ep ily kevés

hatást tett az az állítása, hogy a meddig II. Sándor él. Bis-

marcknak nem kell tartania egy franczia-orosz szövet-

ségtl és a német kanczellár a versaíllesi béke óta kö-

vetkezetesen azt az axiómát követi politikájának vezér-

csillagaként, hogy a Francziaországgal való összeütközés

esetére Oroszországot és Ausztria-Magyarországot tarta-

lék gyanánt vagy legalább az egyik vagy másik hatalom

támogatását biztosítsa magának. Hiszen csak nem lehet

Bismarckról — tette hozzá Andrássy — azt a naivitást

* Beust Andrássyhoz, 1877 augusztus 15.
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feltenni, hogy számít az Oroszország és Ausztria-Magyar-

ország között kitörend háborúra.*

Valahányszor gróf Beust ennek az utasításnak az

értelmében szólt Londonban, sohasem sikerült neki többet

elérni, mint mély, bizonyára épen nem megnyugtató hall-

gatást és gúnyos mosolyt. Néha egy-egy rosszakaratú

megjegyzést is kellett hallania ((of your good friend Bis-

marck)). Augusztus 15-én azonban Beaconsfield szabad

folyást engedett szenvedélyes kitöréseinek a német kan-

czellár ellen. Ügy volt, mintha a benne lobogó harag

lángjait mintegy szavaiból kicsapkodni látták volna.

Eleinte még nyugodtan beszélt: « Megbíztam Wellesley

ezredest (angol katonai attaché az orosz fhadiszálláson),

hogy Sándor császárnak a következket mondja : «0 Fel-

sége panaszkodik lord Beaconsfield miatt, de a kett

közül melyik volt jobb barátja a császárnak, az-e, a ki

mindenkép igyekezett, hogy a háborút megakadályozza

s ezért annyi megbánt áldozatot hozott, vagy az, a ki

határozottan belekergette a háborúba?)) A lord hirtelen

lerázott magáról minden tartózkodást, hevesen fölbuzogva

ömlött ki mérges epe gyanánt a száján : ((Nem, ennek

egyszer vége kell hogy legyen. Mindenütt utamban talá-

lom. Mit jelent ez az elbizakodott omnipotenczia, ez a

titokzatos félelmet gerjeszt viselkedés? Ez a férfiú Európa

terhe, sokkal kevesebb bajom van Oroszországgal, mint

Birmackkal és én elhatároztam, hogy szembeszállók

vele. ))-

1 Andrássy Beusthoz, Bécs, 1877 május 29.

2 Beust Andrássyhoz, London, 1877 augusztus 15.



HARMADIK FEJEZET.

A SAN STEFANOI BEKÉ.

A bens gondolat, a mely Beaconsfield törekvéseit

irányította, abban az óhajtásban nyert kifejezést, hogy az

1878-iki háborút elszigeteljék. E czél érdekében még kész

volt Oroszországot is támogatni, hogy — az kifejezése

szerint — tisztességgel bontakozhassék ki kétségbeejt

katonai helyzetébl.* Ez a helyzet pedig napról-napra

rosszabbodott. Úgy látszott, mintha az orosz csapatok

Plevna eltt elvéreznének. A fhadiszálláson zrzavar és

fejetlenség uralkodott s ez volt a törökök elleni sorozatos

kudarczok foka.^ Majdnem minden támadás meghiúsult

az Ozmán pasa által valóságos Sebastopollá ^ átalakított

s fényesen megersített Plevnánál csupán a dönt pilla-

natban szükséges segítség hiánya miatt. Az igazi stratégia

megcsúfolására is a katonák többségét mindig arra az

oldalra vezényelték, a honnan Sándor czár a sánczok

megrohanását nézni akarta. Már reggel öt órakor néz-

helyére hajtatott, a hol dobogó szívvel követte a hiába-

való véres támadásokat, hogy este fáklyafény mellett,

mélyen lehangolva, ismét visszatérjen táborába.* Úgy az

i Beust Andrássyhoz, London, 1877 aug. 15. Az ezen fejezethez

is használt levélváltás Beust és Andrássy között szintén kiadatlan.

- Báró Beclitolsheim ezredes jelentése. Orosz fhadiszállás Rade-

niceben, 1877 szept. 12. Báró Orczy az édes anyjához, 1877 szept. 22.

Bechtolsheimnek egyik eltte fekv jelentése alapján.

^ «Aus dem Lében König Karls», III. köt. 274.

* Bechtolsheim 1877 szept. 12-iki jelentése. Gróf Andrássy-levéltár.
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egyesült oroszok és románok, mint a törökök is a leg-

hsiesebb küzdelmet vívták mindkét részrl. Skobelev

katonái igazi halálmegvetéssel viselkedtek. Miután válta-

kozó hadiszerencsével harczoltak, kénytelenek voltak

ismét feladni azt, a mit elttevaló nap elfoglaltak, de

számbeli gyengeségük miatt nem tarthattak meg. Skobe-

levet mindig a legels sorban lehetett látni, «és — mint

egy szemtanú megjegyzi — csak személyes nimbuszának

volt köszönhet, hogy az oroszok olyan sokáig tartották

magukat és a parancsnok parancsára oly sokat veszít-

hettek.))* Az ozmánok nem kevesebb odaadással és áldozat-

készséggel harczoltak. Lobogó zászlókkal és zenétl ki-

sérve nyitották meg a török zászlóaljak a támadást. Elöl

mentek a mollák, a kik hangosan imádkozva indultak

rohamra ; minden szétzúzva visszavetett hadoszlop nyomá-

ban a következ nyomult elre, addig küzdve, míg az

oroszok teljes tönkretétele után sikerült az elveszett

pozicziót újra megnyerni.- Holtak ezrei és ezrei borították

a csatateret, a kik hiába áldozták föl életüket. Szep-

tember 14-én már nem lehetett kétség a fell, hogy —
a mit Lord Beaconsfield oly szívesen elkerült volna —
1878-ban mégis egy második campagnera fog kerülni a

sor. Nem maradt más kibúvó, mint hogy a becsület meg-

mentésére minden er megfeszítésével legalább a tervbe

vett politikai programmnak felét keresztülvihessék.*

Az orosz-román hadsereget csaknem teljesen lesújtó

kudarczok után végre, mint utolsó menthorgonyhoz,

ahhoz a kibúvóhoz nyúltak, a melyet Károly fejedelem

már elbb ajánlott, de a mit harczászati okokból mind-

eddig visszautasítottak. A szükségtl kényszerítve mégis

újra elvették Károly fejedelem tervét, a mely Ozmán

* Bechtolsheim jelentése 1877 szept. 12. Gróf Andrássy-levéllár.

2 U. 0.

3 U. o.
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pasa elsánczolt táborának lehel bekerítésében és szabályos

ostromlásában állott.* Tehát Sebastopol híres védjét,

Todleben tábornokot hívták meg, hogy az ostrommüvele-

teket a román fejedelemmel együtt vezesse, a ki akkor

így írt a feleségének : ((A fáradalmak, küzdelmek és gondok

oly leírhatatlan nagyok, hogy egy hadjárat itt három

nyugati háborúnak felel meg.))- A mit az ismételten meg-

kisérlett rohamok nem értek el, azt elvégezte a szabályos

ostrom. Elvágva a várt segítségtl és az élelmiszerek

hiányának kilátása mellett Ozmán pasa deczember 10-én

Widdin irányában igyekezett áttörni az egyesült románok

ésy oroszok sorain. Hiábavaló törekvés. Miután a bátor

tábornok Plevna mesteri védelmével egész Európát lázas

izgalomban tartotta, most maga is megsebesülve, kény-

telen volt magát egész seregével megadni.^ Ezzel a háború

sorsa meg volt pecsételve az oroszok javára, kik 1877.

év végén török Örményország legnagyobb részét elfoglalták.

Plevna bukása után, a melynek ostroma Oroszország

erit valósággal erre a helyre összpontosította, újból

gondolni lehetett a Balkánon való átkelésre, a melyet

elbb abba kellett hagyni. Az átkelést most ismét Gurko

tábornokra bízták, A vállalkozást lényegesen elsegítette a

szerbek beleegyezése a háborúba, a kiket II Sándor is-

mételten felszólított, hogy segítséget nyújtsanak.* Egy-

idejleg azonban Andrássy megfenyítette Milán fejedelmet,

a kinek a küzdelemben való részvétele a monarchiában

* Bechtolsheim, 187/ szept. 12. «Aus dem Lében König Earls»

III. 274. old.

- kAus dem Lében König Karls." III. 274. és 296. oldal.

* tAus dem Lében König Karls.w UL 366 ; továbbá : P. F. Levaux

"Ghazi Ozmán Paclia» ; «Défense de Plevna d'aprés les documents

officiels et privés reunis sous la direction du Ghazi Osman Pacha par

Mouzaffer Pacha et Talaat bey» ; Wonlarlarsky : «Souvenirs d'un officier

d'ordonnance.*

* Wladan Georgewitsch «Die serbische Frage», 52. stb.

Monori Wertheimer Ede : Gróf Andrássy Gyula. Hl. 5
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nagy felháborodást idézett el, hogy semmi esetre se

támadjon Boszniára,^ ha el akarja kerülni a komoly meg-

rendszabályozást. Deczember 25-én tehát Gurko meg-

indíthatta a rendkívül veszélyes második átvonulást a

Balkánon, a mely hat napot vett igénybe Úgy tetszett

mintha a hadi szerencse teljesen hátat fordított volna a

törököknek. Szuleiman pasának, a ki sebes meneteléssel

Adrinápolyba indult, a Rhodopehegység felé kellett ke-

rülnie, hogy a pusztulástól megmeneküljön, mert idköz-

ben Vessél pasa hadserege is lefegyverezte tett. Az oroszok

Konstantinápoly ellen való vonulásuk közben nem talál-

koztak többé jelentékeny ellenállással. E közben a szerbek

1878 január 11-én Niá átadását erszakolták ki, míg az

1878 január elején a támadólag föllép montenegróiak

Antivarit, Dulcignot és a Bojana torkolatát foglalták el.

Plevna bukása valósággal lesújtó hatással volt Kon-

stantinápoly irányadó köreire. Elbb a hadjárat kezdetén

a hadügyminiszter azzal dicsekedett, hogy olyan ers,

hogy még az ég ostromát is kiállja,- s így a török f-

városban Plevna bevehetetlensége szinte mythosi fogalmat

öltött,^ a melynek a török er legjobb 50,000 emberét

föláldozták. Annál rémesebb volt most a felébredés a

kedves illúzióból. Ehhez járult egy újabb palotaforradalom

rémképe, a melynek segítségével Murádnak az ex-szultán-

nak ismét trónra kell vala kerülnie.* A hangulat a serail-

1 Andrássy Wrede herczeghez. Belgrádban, 1877 deczember 22.,

közölve a «Denkschrift über die bosnische Okkupation» czím emlék-

iratban. Kiadatlan. Egy 1877 deczember 23-iki táviratban Andrássy

említi Langenaunak, hogy a szerbek részvétele a háborúban nagy

visszatetszést kelt a monarchiában.

2 Reuss, Bujukdere, 1877 július 17.

3 Báró Orczy az édes anyjához, 1877 nov. 11. Konstantinápolyi

jelentések nyomán.
•* Reuss, Bujukdere, 1877 november 6. — Báró Orczy az édes

anyjához, 1877 november 11.
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'ban szakadatlanul változott, majd a békeliangulat, majd

a harczikedv volt túlsúlyban.^ Közvetlenül Plevna bukása

után a török államférfiak ajánlatosnak tartották, hogy

deczember Ti-én békeszerzés végett a nagyhatalmakhoz

forduljanak.- Ügy Bismarck, valamint Andrássy vissza-

utasították a közvetítés kezdeményezését, mint a mely

nem egyeztethet össze az általuk képviselt államok sem-

legességével.* Az angol kabinet, a mely az oroszoknak

Konstantinápolyba való bevonulásától tartott és ennek

ellenére a tényleges közbelépés szükségétl visszariadt,

szívesen menekült volna ebbl a zsák-utczából Ausztria-

Magyarország segítségével. Ezért Andrássynak értésére

adták, hogy Angliával egyesülve figyelmeztetést intézzenek

Oroszországhoz, hogy ne nyomuljon elre a török fváros

faláig. Andrássy átlátta ennek a törekvésnek a czélját

:

semmit se tenni és a parlament eltt mégis jól alkal-

mazott erély látszatát kelteni. Mindig találó modorában

következ szavakban jellemezte az angolok magatartását

:

((A St.-Jamesi kabinet ebben, úgy látszik, olyan csapat-

hoz hasonlít, a mely az ellenségre l, még mieltt az

ltávolba kerül. Ez az ellenséget, a helyett hogy meg-

félemlítené, könnyen arra a következtetésre juttatja, hogy

nem a derékcsapattal van dolga. »*

A parlamentáris szempontok Angliában az elhatáro-

zások folytonos ingadozását eredményezték. Ügy magában

az országban, mint a kormány kebelében két áramlat

•volt : a várakozó és közbelép semlegesség áramlata.

Lord Beaconsfieldnek, a háborús politika vezérének az

1 Reuss, Péra, 1877 deczember 7.

- «Rotbuch» 1877—1878. 53. oldal és «Das Staatsarchiv* 33. kötet.

234. oldal.

^ Károlyi, 1877 deczember 16. és 17. Cs. és kir. külügyminisz-

.terium. «Rotbuch», 1877—1878. 57. old.

* Andrássy Beusthoz, 1877 deczember 1.

5*
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iránta végtelen jóindulattal viseltet Viktória királynvel

együtt nagy nehézségeket kellett legyznie a kabinetben

nézeteinek érvényre juttatása végett. Kényszerítették t,

hogy mieltt megfújja a harczi tárogatót, még egy köz-

vetít kísérletet tegyen a parlament eltt való igazolása

czéljából, hogy t. i. semmit sem mulasztott el a békés

megoldás biztosítása végett.^ Az angol kormány ennél-

fogva a szultán beleegyezését kérte ki egy Pétervárra

czímzett kérdéshez, hogy hajlandók volnának- e béke-

tárgyalásokba bocsátkozni.- Miután a török uralkodó bele-

egyezését adta, Lord Loftus az angol nagykövet az orosz

udvarnál megbízást kapott ennek az ajánlatnak megtéte-

lére.* Elbb az angol kormány még fölszólitá Andrássyt,

hogy ehhez a lépéshez csatlakozzék, a mit ö azzal az

indokolással tagadott meg. hogy visszautasító álláspont-

ját a deczember 12-iki török körirattal szemben már nyil-

vánította.*

Andrássy az utolsó perczig nem akarta magát annak

a vádnak kitenni, hogy Oroszországnak elállotta volna

útját és viszont ezutáni diadalmenetében barátságtalannak

mutatkozott. A mire kötelezte magái, azt lelkiismeretesen

meg is akarta tartani. Erre a magatartásra egyrészt az a

hatalmi érzés hangolta, hogy egy szükségessé válható

közbelépés nyomatékossá tételére minden perczben egy

millió katona áll rendelkezésére,^ másfell az a tudat,

hogy Németország barátságos érzelmei Oroszország iránt

soha se fogják átlépni a «plátói határoks-at. Meg volt

gyzdve, hogy Bismarck, ha komolyan fenyegetett osztrák-

1 Beust Andrássyhoz, London 1877 deczember 22.

2 Andrássy Beusthoz, 1877 deczember 27.

3 Andrássy második utasítása deczember 27-érl és a decz. 31-iki

utasítás. Derby Loftushoz, decz. 27. Buchanan Andrássyhoz, decz. 27.

* Andrássy Károlyihoz, 1877 decz. 31. Gs. és kir. külügyminisztérium..

^ Ugyanaz Beusthoz, 1877 deczember 1.
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magyar és angol érdekeket kellene megvédeni, se a

monarchiát, se Angliát nem fogja megakadályozni a véde-

kezésben.*

Ennek ellenére némi nyugtalanságot keltett Andrássy

lelkében II. Sándor czár nov. 27/decz 9-rl keltezett levele

I. Ferencz Józsefhez. A külügj'miniszter mindig ideges

ln, valahányszor nála az orosz nagykövet a czélból

jelent meg, hogy a czár valamely újabb levele érkezését

jelezze. Mert jól tudta Andrássy, hogy II. Sándor —
ellentétben a valódi helyzettel — csak azon igyekszik,

hogy békésen hangzó biztatgatásaival Ferencz Józsefet az

orosz béketárgyalások végczéljai iránt megnyugtassa s

ellenintézkedések meglételétl addig visszatartsa, a míg

aztán majd kés lesz a törökkel kötend s ránk nézve

végzetes békeszerzdés következményeit megakadályozni.

A királynak lovagias gondolkodásmódja miatt eleinte

nehezére esett a gondolat, hogy a czár csak pro forma

akarja az nézeteit meghallgatni, mialatt titokban egy

megmásíthatatlan fait-accomplm dolgozik.- Ezen levelében

a czár «hasznosnak» jelenti ki, hogy «esetleges nézeteitp

kifejtse, a melyeket még ((nem véglegeseknek^ nevez.

Ezeknek kifejldése a háborús események további lefolyá-

sától kellett, hogy függjön. Ezek a határozatok, vélte

II. Sándor, ha az Ausztria-Magyarországgal kötött meg-

állapodások betinek nem is, de a szellemének, a nielyek-

Jiezh marad, megfelelnek. A czár nézete szerint a mon-
archia kooperácziója a megegyezéseket oly tökéletessé

tehette volna, a mint csak kívánni lehetett.- A Sándor

leveléhez mellékelt fejtegetés szándékait megvilágította

s képét nyújtotta az Oroszország által tervezett változ-

* Andrássy Beusthoz, 1877 deczember 23.

- Báró Orczynak.

., ,T o. ,
november 27.

* 11. Sándor I. Ferencz Józsefhez, 1877 -] r tt Kiadatlan.
deczember 9.
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tatásoknak ; ezek a san stefanói béke késbb híressér

vált pontozatainak feleltek meg. Egy Nagybulgária, a

melyet két évig megszállva tart egy orosz hadtest ;.

Szerbia, Montenegró és Románia függetlensége ; az a

jog, hogy a párisi szerzdésnek Oroszország eltt gylö-

letes pontjait megsemmisítsék, valamint az az önkény^

hogy Ausztria-Magyarországra ügyet sem vetve rendel-

kezhessen Szerbia és Montenegró javára Bosznia és-

Herczegovina sorsáról is, ez volt a tartalma a II. Sándor

czár leveléhez csatolt függeléknek, a melyet Bécsben át-

adatott.^ Ezek a közlemények ugyancsak jellemzen

illusztrálták Sándor szavait, hogy az I. Ferencz Józseffel

kötött megállapodásokhoz nhiH marad ! A valóság-

ban egyenes ellentétei voltak mindannak, a mi fell

Reichstadtban megállapodás történt, valamint annak, a

mit az 1877 január 15-iki conventio írásban megállapí-

tott. Azt kell föltennünk, hogy az ismét hatalomra jutott

pánszlávok, élükön Ignatjevvel, a czár szellemén és aka-

ratán jobban uralkodtak, mint valaha és el tudták vele

hitetni, hogy joga van úgy tenni, a hogy tesz. Nyilatko-

zatai nem is engedtek kétséget a fell, hogy át van hatva

cselekedeteinek helyességétl. Mint a hogy II. Sándor

I. Ferencz Józsefnek írta : hogy számíthat reá,- úgy
bizalmas körben is azt mondta : hogy sziklaszilárdan épít

a három császár-szövetségre, egyidejleg dicsérte Andrássy

becsületességét és odaadását, a melylyel igyekszik ural-

kodója politikáját befelé és kifelé fenntartani/* Minden-

esetre a viszonyok teljes félreismerésére vall, mikor a

november 27.
i Melléklet II. Sándor 1877 -, r

—

tt leveléhez. Kiadatlan.
deczember 9.

november 27.
- II. Sándor I. Ferencz Józsefhez 1877 -^ r

—

tt Kiadatlan.
deczember 9.

'^ Sándor hesseni berezeg Albrecht fherczeghez l877 decz. 12/13.

Gróf Andrássy-levéltár. A íherczeg közölte a levelet Andrássyval.
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czár azt képzelte, hogy még mindig a mi monarchiánkkal

megbeszélt úton és vonalban halad. Ezt úgy látszik azzal

is bizonyítani akarta, hogy Vilmos császárhoz egy majd-

nem azonos hangzású levelet intézett jövendbeli szándé-

kairól. Bismarck berezeg úgy vélekedett, hogy az orosz

javaslatok tartalmaznak ugyan olyan pontokat, melyek

Bécsben nem fognak tetszeni, de ö ennek ellenére reméli,

hogy a különbségeket el lehet enyésztetni némi fáradság

után. A birodalmi kanczellár az orosz indítványokkal

szemben «recipiens))-nek mondta magát, a kinek minden

jól van, ha Ausztria-Magyarország jóváhagyja. Azonban

Bülow államtitkár az nevében biztosította gróf Károlyit,

((hogy Bismarck magatartását ebben a íontos kérdésben

az osztrák-magyar monarchia iránti szinte barátság

érzése hatja át és számot fog vetni a mi nehézségeink-

kel és érdekeinkkel. »*

Andrássy azonban, a mennyire csak lehetséges volt,

el akarta odázni a monarchia és Oroszország közti viszo-

nyok megváltozása feletti döntést. Még nem kellett tö-

résre Ninni a dolgot. Ezért az tanácsára a király azt

irta a czárnak, hogy nyíltságát köszöni és néhány nap

múlva eljuttatja hozzá feleletét.- Ez 1878 január 8-án

következett be. Leplezetlen világossággal megmondta a

minden oroszok uralkodójának, hogy az összes egyez-

ményeknek ellentmondó álláspontot teremtett. Lehetséges

ugyan Törökországot fegyveres ervel megsemmisíteni,

szólt a levél, de Európa közvéleménye soha se engedi

magát meggyzni arról, hogy az életképesség hiánya

miatt természetes halállal halt meg.^ így tehát az oroszok

által tervbe vett új alakulásra nézve Törökország «ter-

i Károlyi Andrássyhoz 1877 deczember 28. Cs. és kir. külügy-

minisztérium.

- L Ferencz .József 11. Sándorhoz, 1877 deczember í21. Kiadatlan.

' I. Ugyanaz ugyanahhoz 1878 január 8. Kiadatlan.
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mészeles» föloszlásának esete nem forgott fenn, a hogy

Reichstadtban annak idején esetleges fölosztására nézve

megállapodtak.

Sokkal behatóbban és tüzetesebben, mint a király

maga, fejtette ki egy, a levélhez mellékelt, függelék * azt

a lehetetlenséget, a melybe Ausztria-Magyarország kerül,

ha az orosz indítványokhoz hozzájárul. Ennélfogva vissza-

utasították Nagybulgária megteremtését, valamint annak

egy orosz hadtesttel két évig tartó megszállását. Ez

annyit jelentene, mint állandó, tartós hadiállapotot hir-

detni, a mely mindenekeltt a monarchia érdekeit tenné

tönkre. Ellenben Ausztria-Magyarország nem tiltakozott

Szerbia, Montenegró és Románia függetlensége ellen, a

mihez azonban a nagyhatalmak beleegyezése szükséges.

Nem akart nehézségeket gördíteni Oroszország útjába,

hogy Ázsiában területeket szerezhessen és hogy Dobrud-

^át Bessarábiával cserélje fel. Ámde a kormány mindezt

<;sak úgy hagyhatná jóvá, ha Ausztria-Magyarország

érdekei egy ilyen új alakulással szemben biztosítva lesz-

nek. Azt kizártnak kellett tartani, hogy míg Oroszor-

szág nagyobbodnék és elnyös területi kikerekítéseket

nyerne, addig a monarchiának legfeljebb az a szerep

jutna, hogy Boszniát és Herczegovinát ideiglenesen ad-

minisztratiója alá azzal a fenntartással vegye, hogy ezeket

a tartományokat utóbb elhagyni lesz köteles. A király leve-

léhez csatolt «observatiókí) joggal mutattak rá arra, hogy az

orosz indítványok a kölcsönös megbeszéléseknek azon a

pontján átsiklottak, a mely Ausztria-Magyarországnak terü-

leti változásokvagy Bessarábia régi határainak helyreállítása

esetére Bosznia és Herczegovina annektálását biztosítja.^

* «Observations sur les notices.i Függelék I. Feiencz József

1878 január 8-iki leveléhez. Kiadatlan.

- ((Obseivations sur les notices» 1878 január 8. Kiadatlan. «Nous

estimons qu'il est de notre devoir de lelever á cet endroit Tomission
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Bécs a két tartomány elfoglalásának követeléséhez ha-

sonló határozottsággal emelt igényt a Török- és Orosz-

ország között kötend békében való részvétel dolgában.

Andrássy nem engedte érvényesülni azt az ellenvetést,

hogy a mostani állapot és a német-franczia háború ideje

között hasonlatosság van. Német- és Francziaország —
monda az «észrevételekben)) — teljesen független államok,

a melyeknek viszonyaiba avatkozni Európában senkinek

sincs joga. Máskép állunk azonban Törökországgal, a mely

Európa védelme alatt áll. Húsz év óta nem is történt ott

változás, a nélkül, hogy a nagy kabinetek ne érvényesí-

tették volna szavukat. Elvitázhatatlan volt az is, hogy

Ausztria-Magyarország legkevésbbé sem lehetne az a ha-

talom, a mely érdektelen fél s tétlen szemlél gyanánt

viselkedhetik a nagy átalakulásokkal szemben, melyek

határán lejátszódtak. «Az osztrák-magyar kormány — így

végzdtek az «észrevételek» — megadással viselte a meg-

érdemelt gáncsot, hogy magatartása által Sándor császár

seregeinek elnyomulását elsegítette. Anglia valamennyi

ajánlatának ellenállt ; de teljesen lehetetlen volna részérl,

hogy ismételt kijelentéseivel nyílt ellentétbe helyezkedjék
;

hogy mint szomszédos kezes állam, egész törvényes be-

folyását a békefeltételeinek biztosítására föntarthassa.

A mely kijelentések juttatták egyedül a kormányt abba

a lielyzetbe, hogy mmden angol közvetítési terv ell

kitérve a közvélemény támadásainak a monarchia mind-

két államában ellen tudjon állani.))*

* ^ M

que nous croyons accidentelle de la partié de nos arrangements en

vertu desquels la Bosnie et 1' Hercegovine paurraient étre annexées á

r Autriclie-Hongrie en cas d'un remaniement territorial ou du rétablis-

sement des anciennes frontiéies en Bessarabie.*

1 Melléklet. I. Ferencz Józsefnek II. Sándorhoz intézett levelére,

1878 január 8. Kiadatlan.



74 Harmadik fejezet

Mialatt ez az eszmecsere folyt az uralkodók közti

levélváltásban, az oroszok feltartóztathatatlanul nyomultak

Konstantinápoly felé, hogy Törökországot egy külön béke

gyors megkötésére kényszerítsék. Andrássy nagy izgalom-

ban volt. Hiszen politikájának dönt pillanata eltt állott.

Meg kellett mutatni most vagy soha, hogy valóban ren-

delkezik-e annyi ervel, mint ismételten kijelentette, hogy

a monarchia érdekeit minden eshetséggel szemben meg
tudja védelmezni. Most vagy soha ki kellett derülnie

annak, hogy megérdemli-e egy igazán bölcs, elrelátó

államférfiú nevét. Ügy neki, mint a monarchiának 1878

januárjában rendkívül válságos napjai voltak, a melyeknek

lefolyásától függött Ausztria-Magyarország jövendbeli

sorsa.

Eddig Andrássy mindig ezt az álláspontot védelmezte r

a hadviselésre és fegyverszünetre vonatkozó tárgyalások

olyan ügyek, a melyek kizárólag az egymással küzd
felekre vonatkoznak ; ezzel szemben a végleges békekötés

az európai, fleg a legközelebbrl érdekelt hatalmak

dolga.^ Csak akkor, midn nyugtalanító hírek érkeztek

Bécsbe - egy küszöbön álló külön béke fell és midn
Oroszország ígérete ellenére, a béketárgyalásokban nem
akart Euiópának részvételt engedni: csak ekkor vette

szemügyre a miniszter az Oroszországgal küszöbön álló

fegyveres mérkzés lehetségét. A király elnöklete alatt

megtartott 1878 január 15-iki minisztertanácsban Andrássy

kifejtette volna — Beck tábornok szerint — melyek a

háború kedvez esélyei a monarchiára nézve. Ezt mondta

volna : az orosz hadsereg a Balkán által két részre van

osztva és a jégállás miatt csak fáradságosan, csónakok

segítségével tarthatja fenn a közlekedést a Duna innens

* Beust Andrássyhoz, 1878 január 9.

- Gróf Beck táborszernagy közleménye.
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oldalával. A törökök ugyan nagy veszteségeket szenvedtek,

de mégis övék Bulgáriának egy nagy része. Ilyen körül-

mények között elegend volna az osztrák-magyar hadsereg-

nek pusztán a mozgósítása, hogy az orosz szövetsége-

seket és visszavonulási vonalaikat fenyegessék és mint

1855-ben, kényszerítsék az oroszokat Törökország és a

Dunamenti fejedelemségek kiürítésére. Beszéde folyamán

Andrássy meg bizonyította volna, hogy teljes meggyz-
déssel kimondhatja, miszerint Németország nem fog fenye-

get módon eilenünk fordulni ; sokkal inkább bizonyosra

vehet, hogy, Vilmos császár kivételével, a német kormány

és a német nép minden orosz vereség felett örömének ad

kifejezést. A monarchiára nézve — folytatta volna állítólag

a miniszter — Victor Emánuel király halála ugyan nagyon

sr.jnálatos, minthogy a pártokon tudott uralkodni, de mégis

azt hiszi, hogy annak utóda sem fogja magát háborús

cselekedetre ragadtatni ellenünk. Haezmégis megtörténnék,

akkor Olaszországot az angol tengeri hatalom vissza

tudja verni és olasz részrl sem kell támadástól rettegni.^

Andrássynak persze szabad lett volt az uralkodó taná-

csában ilyen önérzetes hangot használni, biztosan számítiia-

toit arra, hogy Németország nem fog minket hátulról meg-

támadni. Az angol premier épen akkor a legnagyobb

erfeszítéssel igyekezett azon, hogy minket közös hadi

eljárásra indítson. Néhány nappal a január 15-diki minisz-

tertanács után Lord Beaconsfield így szólt gróf Beusthoz :

«Mi Ausztria-Magyarországgal egyesülten és nem elkülö-

nítve akarunk eljárni. Ha gróf Andrássy ((grand coup))-ra

szánja magát, azaz mozgósít, akkor mindjárt kollegáim-

nak azt indítványozom, hogy egyenértékkel szolgáljanak

neki.))- Az osztrák-magyar miniszter a ki nem engedte.

* Gróf Beck táborszernagy közleménye.

- Beust Andrássyhoz, London, 1878 január 18.
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hogy Anglia belenézzen a kártyáiba és még nem akarta

elárulni, hogy maga is kész a háborúra, ezt felelte

:

«Mi nem akarjuk a ((grand coup»-t játszani, kivéve, ha

Oroszország, a mi nem egészen lehetetlen, kényszerítene

minket erre.» De minden eshetségre kivánta Anglia

biztos igéretét, hogy hajóraját abban a pillanatban útnak

indítja Olaszország- kiköti felé, ha ez Ausztria-Magyar-

ország ellen ellenségesen akarna fellépni.*

A január 15-iki ülésen Albrecht fherczeg — megint

Beck tábornok szerint — ugyan nem nyilatkozott a

háború ellen, de hallani sem akart volna az Erdély

szorosaiból való kitörésrl. Az szemében ez nemcsak

veszélyes, hanem majdnem kivihetetlen vállalkozás volt.

Úgy vélte, hogy Erdély, ha Oroszországgal párviadalra

kerülne a sor, egyáltalán nem lenne abban a helyzetben,

hogy nagy hadseregeket táplálhasson. Erre bizonyítéivul

szolgál az erdélyi vasutak hasznavehetellensége. A f-

herczegnek a Bukovinába való felvonulás ei^yedül csak

Galiczia felé tnt fel lehetségesnek és tanácsosnak.

Különben sem tudott elfojtani bizonyos aggodal-

makat Olaszországgal szemben. Határozottan ellenezte az

Oroszországgal való háborúnak még csak a lehetségét

is a gylésen jelenlev fhadsegéd báró Beck, a katonai

iroda fnöke. Legalább 3zt állítja, hogy a legerélyesebben

tiltakozott minden Oroszországgal szemben felbukkanó

háborús szándék ellen. Nem akarta ehsmerni, hogy a mi

esetleges fenyeget magatartásunk meg tudná félemlíteni

az oroszokat. Inkább a Dunára íognak súlyt fektetni, a

dunamenti fejedelemségeket és Törökországot koránt-

sem fogják elhagyni és talán maguk is támadólag lépnek

lel. Albrecht fherczeggel szemben, meséli Beck, hangoz-

tatta, hogy az eredmény, ha verekedésre kerül a sor,

* Andrássy Beusthoz, Bécs, 1878 január 18.
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egyedül csak egy l']rdélybl való gyors kirohanástól

függ-*

Beck ezen közleményei után azt kell kérdezni : Vájjon

gróf Andrássy a január 15-iki gylésen, az Ausztria-

Magyarországra nézve jelenleg kedvez viszonyokra utalva,

csakugyan szószólója volt-e a háborúnak? Tényleg akarta-e

a háborút ? Mindazok után, a miket gróí Andrássyról tudunk,

meglepetésszeren hat, hogy hirtelen a kardját csörgette

volna. Politikájának alapvet gondolatai közé tartozott

a keleti kérdés megoldása és Ausztria-Magyarország érde-

kemek megvédése a Keleten minden kardcsapás nélkül.

Andrássyról, a ki mindig következetesen és sohasem

rapszodikusm járt el, nem lehet íeltenni, hogy hirtelen

egész eddigi politikáját feladta és sutba dobta. Ezért csak

azt lehet elfogadni, hogy a miniszter a gylésen minden-

esetre beszélt valami legrövidebb idn belül bekövetkez

het elkerülhetetlen összeütközés lehetségérl a czári

birodalommal. Az azonban ki van zárva, hogy Andrássy

sürgette a hadüzenetet. Beck, a ki oroszbarát volt és a ki

Boszniát szívesen elfoglalta volna a czárral szövetkezve,

a január 15-iki gylésen felemelhette volna a szavát az

orosz birodalommal való minden összeütközés ellen,

tehát már a köztünk és II. Sándor között kilátásban lev

ellenségeskedés hangsúlyozása ellen is. Ha Andrássy ebben

a pillanatban — 1878 január — a háLorút elengedhetet-

lennek tartotta volna, akkor Beck véleménye se bírhatta

volna t nézetének megváltoztatására. Jelleméhez ké-

pest inkább azonnal lemondott volna hivataláról, sem-

hogy olyasmihez adja beleegyezését, a mi meggyzdésé-
vel ellenkezett. És fontos okokból ellenére volt minden

hadüzenetnek Oroszország ellen, akárhányszor szemére is

vetették, hogy majd elkésik. Oroszország ki fogja játszani

* Gróf Beck táborszernagy közleményei alapján.
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a monarchiát, ha ö nem használja fel a kedvez alkalmat,

mikor II. Sándort haddal megtámadhatja. Mindenkinek,

a ki ebben az értelemben szólott hozzá, azt felelte And-

rássy : ö azonnal fegyvert fogna, ha egész Oroszország

egyetlen egy emberbl állana, a mely egyszer leverve,

soha többé fel nem támadhatna. De soha se engedheti

odáig fejldni a dolgokat, folytatta Andrássy, hogy a

jövendbeli orosz nemzedék a mostani generatió levere-

tését a monarchián boszulja majdan meg. Egy állandó

fegyverkezés a czári birodalom ellen csak a legkárosabb

befolyást gyakorolná Ausztria-Magyarország hatalmának

kifejtésére. Ellenben a miniszter át volt hatva attól, hogy

mi Oroszország kimerültsége következtében és kedvez

stratégiai helyzetünk íolyián háború nélkül is képesek

ieszünk érdekeinket a Keleten megvédeni. Épen így

hitte azt is, hogy semmi se fogja annyira elvenni az

oroszok kedvét a keleti háborúktól, mint annak belátása,

hogy ezáltal hatalmi érdekeik nem találják meg a kivánt

kielégítést. Andrássy továbbá teljes bizonyossággal hitt

abban, hogy a török háború Oroszország bels erinek

olyan gyengülését fogja eredményezni, a mely okvetlenül

akczióképességének megoénulásához fog vezetni. Arra is

számított, hogy ez az állapot növelni fooja a nihilizmust

és az orosz abszolutizmus miatti elégedetlenséget, a mely

a hazai viszonyokkal ellentétben, más népeknél megsze-

rezte a szabadságol. Mindezek a mérlegelések visszatar-

tották Andrássyt az Oroszországgal való összeütközéstl

és ezért Becknek amaz állítása, hogy a miniszter a ja-

nuár 15-iki tanácskozáson a háborúra szavazott, félre-

értésen alapult

A gylés után néhány napra — január 19-én este —
a czárnak egy 16-áról keltezett levele érkezett Bécsbe,*

1 Gróf Beck táborszernagy közleménye.
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a mely a békére nézve nem hangzott valami kedvezen

és a melyet a király parancsoló hangja miatt ((ukáz»-

nak nevezett.^ Majdnem nyers módon ismételte az orosz

uralkodó, hogy nem akarja a kardot hüvelyébe dugni,

mieltt czélját: a keresztények megszabadítását elérné.

Hevesen síkra szállt egy adófizetésre kötelezett, de egészen

autonóm Bulgáriáért, a melyet ((véres anarchia)) felidézése

nélkül nem letiet többé a törököknek átengedni, a mivel

csak egész Oroszország kívánságát tolmácsolta Ezért

Bulgáriának orosz csapatok által való ideiglenes megszál-

lásától nem lehet eltekinteni. Ep így kitartott a czár

Bessárábia visszaadása mellett is, melynek átadása Ro-

mánia részére 1856-ban, mint a császárt és királyt emlé-

keztette, gróf Buol mve volt, a ki uralkodóját hamis

mformálásokkal csalta meg. Ezért I. Ferencz Józsefnek

magának is tördnie kellene azzal, hogy akkori minisztere

hibájának következményeit eltüntesse a löld színérl.

Az egykor elvesztett terület ilyen újramegszerzése után

a czár elkerülhetetlennek tartotta, hogy Ausztria-Magyar-

országnak is kárpótlást juttasson. De egyenesen sért s

a megállapodásokkal ellenkez módon tette ezt. II. Sándor

Bosznia és Herczegovina idleges elfoglalásába a mon-

archia részérl azzal az engedménynyel nyugodott bele,

hogy csak késbb, csak az oroszoknak Bulgáriából való

kivonulása után legyen az idleges megszállás an-

nexióvá. I. Ferencz Józsefnek szabadságában áll e rend-

szabály idlege'ísége felett dönteni, a mely azonban

Oroszország elhatározásaira nem gyakorolhat befolyást.

A czár erre vonatkozólag ezt mondta : Ha a császár és király

le is mond azokról az elnyökrl, a melyeket neki az Orosz-

országgal kötött egyezmények nyújtottak, remélhetleg be

íogja látni, hogy , Sándor, azt, a mi neki szükséges,

* Gróf Beck táborszernagy közleménye.
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nem rendelheti alá annak, a mi Ausztria-Ma'jyarország

uralkodójánál a puszta convenance kérdése. Máskülönben

II. Sándor késznek nyilatkozott, hogy Ausztria-Magyar-

országgal minden más dologban hajlandó megegyezni.

Az els lépés ehhez már megtörtént, akkor midn szán-

dékait Bécsben és Berlinben nyilvánosságra hozta. És

mintha reichstadti egyezmény nem is volna meg és az

1877 január 15-iki titkos conventio se léteznék, II. Sándor

felszólította az osztrák-magyar kormányt, hogy az össz-

hang belyreállilása után egy közös tanácskozásban utólag

érvényesítse érdekeit. A pillanat nehéz — jelentette ki a

czár a királynak. Mindkettjükön nagy felelsség nyug-

szik. Az , II. Sándor határozatai, visszavonhatatlanok.

Adja Isten, hogy Ferencz József is, a kinek kezei nincse-

nek megkötve, olyan határozatokat hozzon, a melyek al-

kalmasak a birodalmaik között a szövetséget újra ben-

sbbé tenni és szorosabbra fzni *

Tíz nappal késbb, január 26 án, a mi uralkodónk

megadta a választ. Hivatkozva a Szentpétervárott már be-

jelentett ((observations))-ra az orosz tervek felett, I. Ferencz

.József azt felelte, hogy semmi esetre sem hagyhatja jóvá

Bulgária okkupáczióját Oroszország csapatai által. Ha ez

mégis megtörténnék, akkor a megszállás az érdekek kol-

liziójához vezetne, a mit el kell kerülni. Ezzel szemben a

király a mennyire tle telik, szívesen támogatja II. Sándor

leghbb kívánságát : Bessarábia visszaszerzését. Az ural-

kodó nem mulasztotta el, hogy egyidejleg reménységé-

nek adjon kifejezést, miszerint minden feltornyosuló

nehézség legyzhet lesz.^ De Ferencz József aláírása

még nem száradt meg ezen az iraton, midn Becsben is

^ U. Sándor, I. Ferencz Józseíhez, Szentpétervárt, 1878 jan. 16.

Kiadatlan.

2 I. Ferencz József II. Sándorhoz, 1S78 január 26. Kiadatlan.
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tudomást szereztek azokról a feltételekrl, a melyek mellett

Miklós nagyherczeget, az orosz hadsereg fparancsnokát

felhatalmazták, hogy a Törökország ellen irányuló ellen-

ségeskedéseket szüntesse meg.'

Elször január 9-én fordult a hadügyminiszter Reuí

pasa Miklós nagyherczeghez fegyverszünetért.- Azután a

szultán folyamodott békéért, a kit az oroszoknak Kon-

stantinápoly ellen való gyorsított vonulása nagyon meg-

félemlített* Abdul Hamid ezt abban a pillanatban tette,

midn Angliát is felszólította, hogy hajóraját a török

fváros védelmére küldje.* Ha a szultán, midn ezt a

lépést megkisérlette, még számított is Nagybritánia hatásos

segítségére, Victória királyn január 17-iki trónbeszéde

már teljesen szétrombolta illúzióit.*'^ A ketts áramlat,

mint az angol kabinetben uralkodott, egyrészt a minden

ers fellépéstl idegenked Lord Derby és másrészt

a tettrekész Lord Beaconsfieldtl képviselve, Angliának

minden erélyes eljárását megbénította. Beszélhetett az

angol premier akármilyen harczias hangon Beust grófhoz,

most Victória királyn trónbeszéde t is meghazudtolta.

Elmulasztotta ez a trónbeszéd, a parlamenttl pénzt

kérni a fegyverkezéshez és csak az Oroszország és Török-

ország közti békés viszonj^ helyreállításának óhaja nyilat-

kozott meg benne úgy, hogy Andrássy joggal mondhatta,

hogy a trónbeszéd nemcsak Ausztria-Magyarország, hanem
egész Európában is ((nagyon káros elbirálás»-ra talált.**

Konstantinápolyban is lesújtó benyomást eredményezett.

* Utóirat I. Ferencz József 1878 január 26-iki levelétiez jan. 29-én.

2 fNouvelle Revue* 1880. IV. 754.

» «Staatsarchiv», 33. kötet, 261.

* Beust Andrássyhoz, London, 1878 január 15. Beaconsfield egyik

közleménye Beusthoz.

^ Reuss, Bismarckhoz, Pera, 1878 január 22.

^ Andrássy Beusthoz, Bécs, 1878 január 20.

Münori Wertheimer Ede : Gróf Andrássy Gyula. Hl. 6
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A szultán elnöklete alatt egy minisztertanácsban elhatá-

rozták, hogy továbbra nem lesznek tekintettel Angliára és

kizárólag saját érdekeiktl vezettetik magukat. Abdul

Hamidon most csak az az egy kivánság és egy gondolat

uralkodott, hogy minden áron véget vet az ellenséges-

kedéseknek/' Sajnálatára a czár válasza nem felelt meg
óhajának. A felelet röviden és velsen hangzott : Miklós

nagyherczeg el van látva minden szükséges teljhatalom-

mal a tárgyaláshoz, de azoknak tartama alatt nem lehet

szó az ellenségeskedések megszüntetésérl.^ Az orosz

fparancsnok még hozzátette ehhez : hogy javaslatainak

elfogadása a fegyverszünetnek elfeltétele. Oroszország, a

hol most újra fszerepet játszott a pánszlávok nagy serege,

azt a titkos szándékot követte, hogy a Fényes Porta a leg-

gyorsabban egyenes békére kényszeríttessék, Európa, s min-

denekfölött Ausztria-Magyarország és Anglia kizárásával.^

Az Oroszország elbizakodott magatartásáról szállongó

els bizalmas közlemények után, Andrássynak azonnal az

volt az érzése, hogy elzetes béketárgyalások czélja a

monarchiát távol tartani az eljövend végleges békében

való részvételtl. Kérve kérte Gorcakovot, hogy ne teremt-

sen olyan «fait accompli))-t, a melynek következményei

eltt nem lehet egyszeren szemet hunyni. Erre biztosí-

totta t az orosz államkanczellár, hogy Andrássy aggo-

dalmai túlzottak. Semmi sem áll — monda — tle —
Goréakovtól — távolabb, mint Ausztria-Magyarország

negligálása, mert hiszen a praeliminárek jellefje csak álta-

lános elvi természet. Ugyanezeket a bizonyítgatásokat

Novikov személyesen is ismételte Andrássy eltt.* A kül-

ügyminiszter azonban nem hagyta magát tévútra vezet-

^ Reuss, Bismarckhoz, Pera, 1878 január 22.

2 «Staatsarchiv», 33. kötet 261. old.

3 Andrássy Beusthoz, 1878 január 14.

'' Andrássy, Károlyihoz, 1878 január 28.
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letni Gorcakov «ünnepélyes Ígéretei » által ; feleletét annak

vette, a minek int szózata következtében lennie kellett

:

üres mentségnek. A bizalom csekély mértéke, a melylyel

Gorakov szintesége iránt viseltetett, mindig kisebbedett,

fleg midn annak egész magaviseletébl kivehette, hogy

az orosz államférfiú semmin se igyekszik buzgóbban,

mint hogy megzavarja Ausztria-Magyarország és Anglia

közt az egyetértést, melytl rettegett. Megvetend játék

volt, a melyet Gorcakov akkor zött velünk. Nemcsak

Angiiával akart minket összeveszíteni. A Fényes Portánál

is, mint annak ellenségét igyekezett bennünket feltüntetni.

Arra törekedett, hogy Andrássytól békefeltételeihez elvi

beleegyezést nyerjen, hogy azután a Fényes Portának azt

mondhassa : íme Ausztria-Magyarország is jóváhagyja.

A bécsi kabinetet minden áron részesévé kellett tenni az

orosz indítványoknak. Andrássy, a kihez errl már Kon-

stantinápolyból megbízható adatok jutottak el, állhatatosan

távol tartotta magát a Novikovval való minden hivatalos

megegyezéstl. Midn az ezen csodálkozó, st majdnem
megrémült orosz nagykövet újból közölni akarta vele

kívánságát, Andrássy értésére adta, hogy bátran közöl-

hetik a Fényes Portával az elzetes megállapodásokat

;

Ausztria-Magyarország egyáltalán nem akarja a felels-

séget vállalni, mintha a fegyverszünet létrejöttét aka-

dályozta volna meg.^

Idközben a január 19-ike óta Kazanlikban idz tö-

rök meghatalmazott Nelidovval, Ignatjev régebbi konstan-

tinápolyi követségi tanácsosával tárgyalt a Miklós nagy-

herczeg diktálta feltételekrl. A helyzet egész komolysá-

gát kifejezik Namyk pasának, az egyik közvetítnek sza-

vai, a melyeket Nelidovhoz intézett : «Ne legyen Ön
kegyetlen irántunk».^ Mily kevéssé voltak hajlandók az

* Andrássy Beusthoz, 1878 január 23.

2 .Nouvelle Revue», 1880. IV. 763.

6*
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oroszok legyzött ellenségüknek bocsánatot adni, arról a

törökök csakhamar meggyzdést szerezhettek. Szinte

megkövüllek, mikor hallották a nemzeti és autonóm Bul-

gáriáról szóló pontokot, valamint, hogy Törökország vala-

mennyi európai tartománya megkapja önkormányzatát.

Az enyhítésre vonatkozó minden kérést a nagyherczeg

azzal a kijelentéssel vágott el, hogy minden halasztás

csak Oroszország követeléseinek fokozását fogja eredmé-

nyezni. Nem csinált titkot abból, hogy ezek a feltételek

már Plevna elfoglalása eltt visszavonhatatlanul meg vol-

tak állapítva és hogy kormánya az 1856-ki párisi szerz-

dést egyáltalán már nem léteznek tekinti. Ép oly ke-

véssé hagyta a nagyherczeg a török követeket bizonyta-

lanságban a fell, hogy a török csapatok kivezénylése a

dunamenti erdökbl nem tekinthet múló rendszabály-

nak. Az autonóm Bulgária megteremtésére való tekintet

miatt török katona soha újra nem léphet a dunai er-

dök területére. Az orosz fparancsnok gyors elintézést

sürgetett. Siets volt ez neki, mert, mint a két pasának

nyíltan bevallotta, egy Kazanlikban azonnal aláirott kon-

ventio által elejét akarják venni Európa, különösen

Anglia minden beavatkozásának az Orosz- és Török-

ország közötti tárgyalásokba, Server pasa és Namyk pasa

annyira meg voltak rémülve a feltételek keménysége miatt,

melyek Törökországnak a halálos döfést megadták volna,

hogy nem merték saját felelsségükre elfogadni a Miklós

nagyherczeg által elirt feltételeket. Ezért a nagyvezér-

hez fordultak újabb meghatalmazásért.* Egy miniszter-

tanács után Safvet pasa január 24-én délután három óra-

kor a két pasának azt a meghatalmazást küldte, hogy

Miklós nagyherczeg összes követeléseibe nyugodjanak

1 Server és Namyk pasák jelentése a nagyvezérhez, Safvet pa-

sához. Kazanlik, 1878 január 21.
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bele. Már Kazanlikban elismerték az autonómiával fel-

ruházott Bulgária felállítása mellett Montenegró, Romá-
nia és Szerbia függetlenségét, valamint Bosznia és Her-

czegovina autonóm közigazgatását. Ezenkívül a Fényes

Porta hadikárpótlás megfizetésére is kötelezte magát, a

melynek alakja késbb volt meghatározandó. Továbbá a

török kormány megígérte Oroszország jogainak védelme-

zését a Bosporuson és a Dardanellákon. Ilyen drága,

Törökország életerejét gyökerében elmetsz módon ln
a fegyverszünet a gyzelmes Oroszországtól megvásá-

rolva. A feltételek elfogadásának hitelesítése czéljából

török megbízottaknak közvetlenül az aláírás után Odes-

sába vagy Sebastopolba kellett utazniok, hogy Orosz-

ország követéivel ott tisztába jöjjenek a békehatározmá-

nyok fell.* Az oroszok a törököktl legmélyebb hallga-

tást követeltek a kazanlikí egyezményekrl, még sommá-
sabb eljárás kilátásba helyezésével.^

Január 26-án Novíkov valósággal ráerszakolni igye-

kezett gróf Andrássyra a békefeltételek tudomásulvételét,

épen azon a napon, midn I. Ferencz József aláírta

II. Sándorhoz intézett levelét. Az orosz nagykövet ezt

azzal a megjegyzéssel tette, hogy Anglia sem utasította

vissza a tudomásulvételt.'* Most tehát Andrássy feladta

ellenállását, de a leggondosabban elkerülte, hogy valami-

féle nyilatkozatba bocsátkozzék e fell.'*

K-K *

^ Safvet pasa Server és Namyk pasákhoz Kazanlikban. Konstanti-

nápoly, 1878 január 24, délután három órakor.

~ Andrássy Langenauhoz, 1878 január 28.

•^ A feltételeket gróf Suvalov jan. 28-án közölte lord Derbyvel.

(«Staatsarchiv» 33. kötet, 263. old.) Novikov közleménye nem felelt meg
a valóságnak. Mint Beust jan. 27-én jelentelte, a közlést csak •magán-
jelleg volt» és ilyennek is «tekintetett».

* Andrássy Beusthoz, 1878 január 26.
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A helyett, hogy egy katonai fegyverszünetre szorít-

koztak volna, a kazanliki egyezmények egy definitív jel-

leg egész politikai programmot öleltek lel. Ezzel, mint

a király írta II. Sándornak, egy új, nem várt tényt te-

remtettek,* a mi Andrássyra fájdalmas hatást tett.- Az

Ausztria-Magyarországnak adott Ígéretekkel ellentétben,

hogy Szerbia. Montenegró és Románia függetlensége csak

velünk és egész Európával egyetértve következhetik be,

Oroszország most mint ennek egyetlen hirdetje és egy-

általán a Balkán keresztényeinek egyetlen védelmezje

lépett fel. Ép ily önkényesen rendelkezett Bosznia és

Herczegovina jövendbeli közigazgatása fell is. Gorca-

kovra nézve egyszerre nem léteztek az összes ígéretek,

szerzdések és II. Sándor leveleiben I. Ferencz Józsefnek

adott ígéretei. Andrássy haragudott az államkanczellárra.

a ki Ignatjevvel egyesülve ilyen tákolmányt hozott létre.

Meg is eresztette e miatt kitör haragjának zsilipjeit.

((Oroszország tehát hamisan játszott !» — kiáltott fel —
((Gorcakov herceg, úgy látszik, az egész keleti kérdést

hasonló coup-val akarta elintézni, mint 1871-ben a pon-

tusi kérdést/^ Nekünk tartotta fenn az aláírást és a meg-

alázást. Ilyen helyzetben egy miniszter se tarthatja ma-

gát, sem az osztrák, sem a magyar parlament eltt ; én

legkevésbbé)).* A külügyminiszter nem vitatta ugyan

Törökország abbeli illetékességét, hogy saját jogairól le-

mondjon. Csak azt nem akarta megengedni, hogy euró-

pai szerzdéseket egyes hatalmak önkényeden bonthas-

sanak fel. Andrássy semmi esetre nem akarta elismerni

a Fényes Portára ráerszakolt feltételeket, a mennyiben

1 I. Ferencz József II. Sándorhoz, 1878 jan. 26. Kiadatlan.

- Andrássy báró Langenauhoz, 1878 jan. 28.

=' Gzélzás Gorcakov 1870 okt. 31-iki köriratára. Lásd e m els

kötetét.

't Andrássy Károlyihoz, 1878 jan. 28.
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ezek a monarchiának mint szomszéd- és aláíró signatá-

rius hatalomnak érdekeit is érintették. Elször Ausztria-

Magyarországnak abban a helyzetben kellett lennie, hogy

egyenjogú szavazatát biztosítsa a Keleten a viszonyok új

alakulása alkalmával. Andrássy részére most csak egy

kibúvó létezett: szakítás Oroszországgal, vagy a békefel-

tételek felülvizsgálása a hatalmak gylése keretén. ((Az

orosz elzetes megállapodások— így nyilatkozik — minket

mellztek és becsapottaknak tüntetnek fel. Szükséges tehát

a konferenczia, hogy a közvélemény eltt orvosoljuk te-

kintélyünk sérelmét. Ez elégtétel volna, melyet Orosz-

ország ad nekünk, jogaink tényleges elismerése. Ha ez a

vezeklés bekövetkezett, akkor áthidalható az ür».'

A nyert tapasztalatok után Andrássynak elég oka

volt, hogy ne adjon többé hitelt Gorcakov megnyugtató

szavainak. Minden esetre gondolnia kellett a czári biro-

dalommal való összetzés lehetségére és idejében biz-

tosítania kellett magának Anglia segítségét. Az új nagy-

követhez, lord EUiothoz ezt a kérdést intézte : hajlandó-e

az kormánya Ausztria-Magyarországgal együtt fegyve-

res közbelépésre a szentpétervári kabinetnek a Fényes

Portával való egyoldalú egyezkedései ellen?- Anglia el-

határozta, hogy nem fogja trni az 1856-ki és 187l-ki

szerzdések megsértését. A brilt kabinet végleges dönté-

sei tehát most lord Elliot jelentéseitl függtek. An-

drássy tartózkodás nélkül beszélt az angol nagykövettel

a helyzetrl ; meg volt gyzdve arról, hogy nyilatkozatai-

nak teljes megelégedést kell kelteniök." Ámde bármennyire

mellette volt is az Angliával való fegyveres együttm-

ködésnek, mégis óhajtotta a kollektív fellépés elkerülé-

1 Andrássy gróf Károlyihoz, 1878 jan. 28.

2 Beust Andrássyhoz, London, 1878 jan. 28. Lord Derhy egyik

közleménye után.

=' Andrássy Beusthoz, 1878 január 28.
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sét, melyen a többi hatalmak nem fognak részt venni.

Anglia és Ausztria-Magyarország ilyen eljárása Európa

szemében könnyen mint angol-osztrák-magyar alliance

bontakozhatott volna ki, a melynek következménye a

többi állam félreállása lett volna. «Ha ellenben elkülö-

nitve, — monda Andrássy — de egyetértve cselekszünk,

akkor a mi álláspontunk európainak tnik fel és a többi

aliilirottak nem utasíthatják vissza, mert ehhez nem ele-

gend egyedül a hallgatás, hanem egyenes ellenmondást

követel».* De bármily buzgón folytak a tárgyalások Lon-

don és Bécs között a szükséges hadikészüldésekrl, s

bár Andrássy a szárazföldi oldalról oly rendszabályokat

helyezett kilátásba, a melyek a megoldásról <íegy csapás-

sal» kezeskednek,- mégsem tudtak tovább jutni a holt-

pontnál. Andrássy addig nem akart tudni az Angliával

való szövetség nyilt bevallásáról, míg ez fegyvert nem
ragadott; az angol kabinet pedig vonakodott áttérni a

cselekvésre, míg Ausztria-Magyarország meg nem kötötte

a szövetséget.^

Andrássynak természetes törekvése volt, hogy nem-

csak a britt, hanem a német kabinetet is biztosítsa magá-

nak, a melyrl gróf Károlyi azt jelentette, hogy sem

Oroszországra, sem Ausztria-Magyarországra nem akar

nyomást gyakorolni, általában még nem tekinti elérke-

zettnek a saját részérl való beavatkozás idejét.* Erre a

külügyminiszter ezt jegyezte meg: «egészen úgy, mint én

gondoltam, ez szerény követeléseimet teljesen kielégíti».^

Már a következ napon — január 25-én — még meg-

1 Andrássy Beusthoz, 1878 január 18.

2 U. 0.

3 Beust Andrássyhoz, 1878 január 21.

•* Károlyi Andrássyhoz, 1878 jan. 24. Cs. és kir. külügyminiszteriura.

*> Andrássy széljegyzete Károlyi 1878 január 24-iki táviratára.
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nyugtatóbb hirek érkeztek Bismarcknak a helyzetrl való

.'elfogásáról. Bülow államtitkárnak azt írta a kanczellár,

hogy az Oroszország és Ausztria-Magyarország közti

egyetértés továbbra is politikájának fczélja marad. Épen

ezért nem tekinti helyesnek a két hatalomtól eddig kö-

vetett utat. Bismarck rosszallotta, hogy II. Sándor és

Ferencz József közvetlen levelezésbe bocsátkoztak egy-

mással, a melynek meg van az az elvitázhatatlan hát-

ránya, hogy igen személyes természet, ezért könnyen

érzékenykedésbe csap át és ezenkívül elvonja magát a

hivatalos ellenrzés alól. Ezzel szemben ajánlotta a hiva-

talos diplomácziai kezelést, a mely abban állna, hogy

Andrássy, Novikov és Stolberg együttesen bírálják felül

az orosz békefeltételeket. Elbb Andrássynak Stolberggel

át kellett vennie pontról-pontra a statum controversiae-t,

hogy a fennforgó különbségekrl világos képet nyerjen.

Ha ez megtörtént — vélte Bismarck — egy pártatlanul

közvetít tanú, tehát gróf Stolberg német nagykövet je-

lenlétében, meg kellene tárgyalni a vitás pontokat — ez

volt olyan mód, a melytl sikert remélt. De bármennyire

igyekezett is Bismarck az ellentéteket kiegyenlíteni, Orosz-

országot mégis kénytelen volt hibáztatni. A pétervári kabinet

annyira magasztalt bölcsessége, így vélekedett, most nem
vált be. A legközönségesebb okosság is azt parancsolta

volna, hogy Oroszország Audztria-Magyarorózággal

kösse meg a török békét.* Gróf Andrássyt a német kan-

czellár e nézetei rendkívül kellemesen érintették ((Kö-

szönje meg neki — válaszolt a miniszter táviratilag

Károlyinak még január 25-én — nyilatkozatait és kérje

meg t, hogy legyen meggyzdve, hogy ernkhöz ké-

pest igyekezni fogunk, miszerint ne hozzuk t abba a

* Károlyi Andrássyhoz, 1878 jan. 25. Cs. és kir. külügyminisztérium.
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kényszerhelyzetbe, hogy köztünk és Oroszország között

kelljen választania. Mi inkább úgy fogjuk berendezni maga-

tartásunkat, — tette hozzá magyarázólag — hogy Német-

ország id eltt és mieltt maga is akarná, ne kénysze-

ríttessék végleges elhatározásokra)).^

Ámde az események nagyon hamar kényszerítették

Bismarckot, hogy tartózkodásából kilépjen. A török alku-

szok sokáig vonakodtak a Miklós nagyherczegtl meg-

változhatatlannak nyilatkoztatott feltételeket aláírni. Dri-

nápoly bukásának híre végre megtörte ellenállásukat.

Namyk pasa kétségbeesetten kiáltott fel : «Mi nem va-

gyunk többé ! Törökország elveszett. Most követelhet-

nek — monda, miközben Nelidovhoz intézte szavait, — amit

akarnak, de legyenek részvéttel. Önök gyztesek és em-

lékezzenek arra, hogy a nagylelkség felemeli a gyzt)).^

Az oroszok azonban ettl nagyon távol voltak. Jan. 31-én

Server és Namyk pasák Drinápolyban, a hová Miklós

nagyherczeg e város elfoglalása után velük utazott, bár

nehéz szívvel, de kénytelenek voltak a békepontokat

aláírni.^

Február 3-án érkezett Bécsbe a fegyverszünet meg-

kötésének hire.'* Ha Andrássy az utolsó napokban is még

rendkívül ingerült hangulatban volt, a mi ily fokig ritkán

fordult el nála, most már nyugodtnak látszott és biza-

lommal nézett a jövbe.'^ Nehéz bels küzdelem után,

melyet a nagy felelsség érzése keltett benne, olyan hatá-

rozatokra tökélte el magát, a melyek eltte a mon-

1 Andrássy Károlyihoz, 1878 január 25. Cs. és kir. külügyminisztérium.

2 (.Nouvelle Revue.) 1880. IV. kötet, 766. old.

3 A békealapokról és fegyverszünet-egyezségekrl felvett jegyz-

könyv nyomtatásban megjelent a <(Staatsarchiv» 33. kötetében, 287

—

292. old.

'* Báró Orczy az édes anyjához, 1878 február 3.

^ Ugyanaz ugyanahhoz, 1878 január 31 és február 3.
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archiára nézve legüdvösebbeknek tntek fel. Most ers
elhatározása volt, hogy a békepontokat soha sem engedi

valósággá válni. Ehhez a reményhez, a mely kedélyének

nyugodtságát visszaadta, nem kevésbbé járult hozzá Bis-

marckba vetett bizalma, a kirl meg volt gyzdve, hogy

egy Oroszországgal való esetleges háború alkalmával

nem fog zavarólag közremködni a monarchiára nézve.

^

Az a nagy beszéd, melyet a birodalmi kanczellár

február 19-én a birodalmi gylésen tartott,^ igazolta

Andrássy feltevéseit. Határozottan békés irányú beszéd

volt, telve azzal a szándékkal, hogy minden oldalon sze-

lidítleg és csillapítólag hasson. Erre czéloztak ama ki-

jelentései, hogy nem akar Európa tanítómestere lenni,

hanem a becsületes ügynök szerepét játszani Ausztria-

Magyarország és Oroszország között. Az orosz nép semmi

esetben se érezze magát jogosultnak azt mondani, hogy

háta mögött Németország megvillogtatta a trt. A Bis-

marck-féle nyilatkozatok több pontját úgy lehetett magya-

rázni, mintha oroszbarát szinezetük volna. De ezt gróf

Károlyi semmi áron nem akarta elismerni. Ha mi — úgy
vélte — Bismarcknak, mint német államféríiúnak egész

állását tekintetbe vesszük, elég okunk van, hogy magya-

rázataival ne legyünk elégedetlenek.^ A beszéd ilyen meg-

birálásában nem is tévedett. Bécsben, valamint az egész

világon különösen mély benyomást kellett tenniök a kan-

czellár ama szavainak, melyeket az Ausztria-Magyarország

és Németország közti kölcóönöó bizalommal telt vonat-

kozásokról mondott. Nem kevésbbé az a kijelentése, hogy

Andrássy hisz neki és , Bismarck viszont teljesen el-

hiszi azt, a mit a mi külügyminiszterünk mond neki.

1 Báró Orczy az édes anyjához, 1878 január í27.

'- Horst Kohl «Die Reden des Fürsten Bismarck... VU. köt. 80— 108.

•' Gróf Károlyi Andrássyhoz 1878 február 23. Cs. és kir. külügy-

minisztérium.
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Németország álláspontjára nézve továbbá jelentséggel

birt, hogy maga az annyira oroszbarát gondolkozású Vil-

mos császár is gróf Károlyi eltt a német trónörökös

bálján beszélgetésben határozottan kijelentette, hogy

Oroszország az elzetes tárgyalásokban igen messzire

ment és fképen az Ausztria-Magyarországnak tett Ígé-

retet nem tartotta meg, mely szerint egy nagy-szláv

birodalom alakulását nem fogja pártolni.^ Németország

közvéleménye is, bár nem volt törökbarát, azon a néze-

ten volt, hogy Oroszország nagyon is kihasználja gy-
zelmét és nagyon kíméletlenül kizsákmányolja katonai

elnyeit.'-^

Ámde Bismarck beszéde sem világította meg a hely-

zetet. Az oroszok szívósan kitartottak a mellett, hogy

váratlan sikereiket a legvégskig kiaknázzák. Konstanti-

nápoly kapuiig akartak elre nyomulni és minden való-

színség szerint azokon keresztül a török fvárosba is

bevonulni. Egészben biztos, hogy a török meghatalma-

zottak már január 24-én azt a parancsot kapták, hogy

minden feltételt aláírjanak, hogy a fegyverszünet lehetvé

váljon és hogy Konstantinápoly fenyegetésének veszélyét

elkerüljék. Az orosz fhadiszálláson a szultánnak erre

vonatkozó utasításait egyszeren visszatartották, nehogy

az ellenségeskedéseket be kelljen szüntetniök és hogy

megjelenhessenek Konstantinápoly eltt. Csak a török

táviratoknak ez az elkobzása teszi érthetvé, hogy az

1 Károlyi Andrássyhoz, 1878 február 2. Cs. és kir. külügyminisz-

térium. Pétervárt, a hol az a beszélgetés nagyon kellemetlenül hatott,

Gorcakov azt állította báró Langenauval szemben, hogy Vilmos császár

ez alkalommal inkább Oroszország javára nyilatkozott. (Andrássy Ká-

rolyihoz, 1878 febr. 20.) Károlyi megczáíolta ezt és a megtörtént rövid

beszélgetésrl tett nyilatkozatát egészében fentartotta. (Károlyi Andrássy-

hoz 1878 február 23.).

2 Károlyi Andrássyhoz, Berlin, 1878 febr. 15. Gs. és kir. külügy-

minisztérium.



A san stefanói béke 93

oroszok egészen San Stefanoig elrejutottak.* Itt kellett

megpecsételni, ha nem is Törökország bukását, de teljes

megalázását. ígnatjev, a ki február 3-án ellátva egy köz-

vetítnek minden felhatalmazásával az orosz fhadiszál-

lásra érkezett, semmi esetre nem volt az az ember, a ki

ellenfeleit kiméli. Még Miklós nagyherczeg környezetében

is a nézet uralkodott, hogy túlságosan megfeszítette az

ijjat.^ A török miniszterelnök panaszkodott is a mi nagy-

követünknek, gróf Zichynek, hogy ígnatjev feltételei sokkal

keményebben hangzanak, mint az elzetes megállapodások.

Azt is tudta, hogy orosz részrl az a szándék, hogy a béke-

kötés aktáját márczius 3-áig, II. Sándor trónralépése nap-

jáig aláírják.-^ Az orosz követelések kiélesedésérl Andrássy

pontos képet nyert abból a memorandumból, melyet

most Novikov nyujfott át neki. A miniszter úgy találta,

hogy határozottabban képviseli az ((orthodox-orosz-állás-

pontot», mint valaha s figyelmen kívül hagyja az összes

írásbeli szerzdéseket, mintha sohase léteztek volna, rö-

viden az egész okmány olyan hangon Íródott, hogj^ «Ak-

sanov maga mondhatta volna tollba)). (cKi kell jelente-

nem — táviratozta Andrássy Károlyinak — hogy egye-

nesen elfogadhatatlan*.^

Andrássy készült, hogy Ausztria-Magyarország érde-

keinek valamennyi sérelmét teljes erélylyel meg fogja

torolni.^ Számított Anglia közremködésére, a melynek
hajóraja épen Konstantinápoly védelmére szállt tengerre,

1 Báró Orczy az édes anyjához, 1878 jan. 31. Azt mondja, mi tudjuk,

hogy az aláírásra vonatkozó parancsot január 24-én adták ki. A szul-

tán táviratát az orosz íhadiszálláson szándékosan kobozták el.

2 Lignitz cAus drei Kriegens 1866-1878. 285. old.

•* Andrássy Károlyihoz, 1878 február 19. Gs. és kir. külügyminisz-

térium.

* Andrássy Károlyihoz, 1878 február 24. U. o.

^ Gróf Stolberg Bismarckhoz, 1878 február 28.
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olyan tény, a mely II. Sándori annyira dühbe hozta,

hogy elszántan kijelentette, miszerint ezt a pofont nem

hagyja megtorlás nélkül.^ Andrássynak azonban nem oly

könnyen ment, a monarchia egész tekintélyét latbavetni

Ausztria-Magyarország hatalmi szférájának a Keleten való

fenntartása érdekében. Ezek a törekvések nem leltek meg-

értésre a két parlament vezéreinél, a kik úgy nyilatkoz-

tak, hogy jól megfontolandó, adjanak-e pénzt a fegyve-

res beavatkozásra. A mérvadó parlamenti körök kicsinált

dolognak tartották, hogy háború esetén Németország az

orosz birodalomnak hátvédet fog nyújtani. E nézet meg-

indokolása czéljából Bismarck február 19-iki beszédére

hivatkoztak, nevezetesen azokra a helyekre, a melyek az

orosz hadseregnek a Dunától a Mármara-tengerig való

összefügg felállítását és a «beati possidentes))-t tárgyal-

ták.^ Azt következtették belle, hogy Ausztria-Magyar-

országnak minden ermegfeszítése hiábavaló lesz, loleg

miután elmulasztott mindjárt a háború kezdetén erélye-

sen szembeszállni Oroszországgal.^

A parlamenti körök mellett az uralkodó közvetlen

közelében is észlelhet volt ezen hangulat, a mely az

Oroszországgal való háborútól idegenkedett. A király

ugyan a legnagyobb mértékben méltatlankodott Orosz-

ország önkényes és szószeg eljárása miatt ; de csak

nehezen tudott megbarátkozni a II. Sándorral való háború

eszméjével, a miért is az erélyes fellépés, a melyet An-

drássy ajánlott neki, nem volt eltte nagyon rokon-

szenves.*

Ebben az ellenszenvében, hogy Oroszország ellen

1 Werder tábornok Vilmos császárhoz, Pétervár, 1878 febr. 16.

2 Horst Kohl «Reden Bismarcks» VII. 8^2. és 88.

^ Gróf Stolberg Bismarckhoz, Bécs, 1878 febr. 28. Ez a rendkívül

fontos jelentés Andrássy közlésein alapul.

* Báró Orczy az édes anyjához, 1878 február 7.
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fegyvert fogjon, legközelebbi katonai környezetének be-

folyása is megersítette t, a melyre az épen szabadsá-

gon Bécsben idz pétervári katonai megbizott, báró

Bechtolsheim orosz érzelm hatást gyakorolt. Mint majd-

nem valamennyi Németországból a hadseregbe belé-

pett katonatiszt, Bechtolsheitn is ellensége volt az új

német birodalomnak és mindenekeltt Bismarck berezeg-

nek. Jelentéseiben Andrássy politikájának h képviselje

gyanánt mutatkozott. Ezt a véleményt igyekezett a nagy-

követtel, Langenau báróval is elhitetni. De ez nem tar-

totta t vissza, hogy a háta mögött ne intrikáljon kül-

politikánk uralkodó iránya ellen. Bécsi tartózkodásának

idejét pedig arra használta fel Bechtolsheim, hogy a ka-

tonai iroda fnökét, Beck tábornokot és annak helyette-

sét, Krauss tábornokot bizalmatlansággal töltse el a

német kabinet iránt. Biztosak lehetnek, monda ezeknek

a katonáknak, hogy az Oroszország elleni háborúban el-

szigetelve maradunk. Az ilyen és ehhez hasonló lódítá-

sokkal könnyen játszhatott, minthogy tágas rétegekben

el volt terjedve az a vélemény, hogy Németország az

alkalmas pillanatban meg fogja akadályozni Ausztria-

Magyarországot saját érdekei erélyes védelmében.^ Hatás

nélkül maradt, hogy Bismarck tiltakozott február 19-én

tett nyilatkozatainak «kihivó)) magyarázata ellen.- Bizo-

nyos, hogy beszéde inkább csalódást, mint megelégedést

keltett. A monarchiára nézve határozottabb állásfoglalást

vártak tle. Báró Bechtolsheim, a kit Andrássy veszélyes

embernek jelölt meg, mint a ki aggodalmakat okozhat,^

és a kiben Bismarck is a saját és Andrássy ellenségét

látta,* mindent megkisérlett, hogy barátait a királynál

» Stolberg, Bécs, 1S78 február 28.

~ Bismarck széljegyzete Stolberg jelentésére 1878 febr. á8-ról.
^ Stolberg, 1878 márczius 1.

* Stolberghez, 1878 márczius 5.
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cselekvésre indítsa. Mint az 1878 január havában, úgy
most is az uralkodóban az Oroszországgal való háború

iránti ellenszenvet akarták felkölteni. A katonai iroda

fnökének becsületes jóhiszemségét nem lehet kétségbe-

vonni, midn most a trón eltt bizonyos hadtechnikai

megfontolásokra utalt, hogy az Oroszországgal való össze-

ütközést megakadályozza. Az és Krauss tábornok

oldalán még más személyiségek is állottak, hogy velük

együtt legyzzék Andrássy háborús hajlamait. Köztük

volt a fudvarmester, Hohenlohe berezeg is, olyan férfiú,

a ki különben távol tartotta magát az államügyektl és

egyébként is németbarát érzelm volt. Most azonban

közbelépett, mivel félt az Andrássy-íéle politika irányától

azért, mert Oroszországban fekv nagy birtokait látta

veszélyben forogni.* E férfiak együttes elterjesztéseinek

sikerült egy pillanatra az uralkodót külügyminisztere

ajánlataival szemben habozásra birniok.^

Ámde Andrássy abbeli meggyzdése megingathatat-

lan volt, hogy Oroszország azonnal gyöngédebb húrokat

fog pengetni és engedékenyebbnek fog mutatkozni, a

mint észreveszi, hogy Ausztria-Magyarország kész komo-

lyan föllépni, st a háborútól sem riad vissza. A mon-

archia sorsa eltte, úgy látszik, azon fordul meg, hogy

ebben a válságos idben ne mutasson gyöngeséget. a

saját részérl el volt szánva, hogy inkább visszalép, sem-

hogy eltrje azt a megaláztatást, hogy Oroszország szó-

szegését minden megfenyítés nélkül tudomásul vegye.

Andrássy abba a kényszerhelyzetbe jutott, hogy fölvesse

a kérdést : számíthat-e továbbra is az uralkodó támoga-

tására.^ Ameddig a király bizalmát birta, bízott az erejé-

1 Stolberg, 1878 márczius 1. Ezt Andrássy maga mondta a német

nagykövetnek.

2 Báró Orczy az édes anyjához 1878 febr. 7, és Stolberg febr. 28.

8 Ugyanaz ugyanahhoz, 1878 február 7.
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ben. hogy minden ellentétes áramlattal szembeszállhat.

De e nélkül egy pillanatig sem akarta tovább vezetni az

állam hajóját. Nehéz órákat élhetett át, míg megérlel-

dött benne az elhatározás, hogy beadja lemondását. El-

bocsátási kérvényének megfogalmazása bizonyára nem
volt könny neki. A válság közepette hagyja el az ural-

kodót? De másrészrl félmunkát kellett volna végeznie

és bizonyos volt a fell, hogy csak eltávozása alkal-

mával fog ellene igazán felmerülni az a vád, hogy egye-

dül e szorult helyzetnek az elidézje, a melybe Ausz-

tria-Magyarország került. De nem látott más kivezet

utat arra, hogy tiszta helyzetet teremtsen. Ennélfogva

Andrássy megirta a királynak, hogy mert nem birja többé

bizalmát az eddigi mértékben, kénytelen rendelkezésére

bocsátani a tárczáját. I. Ferencz József alig kapta meg ezt

az írást, midn a minisztert legott magához hivatta, hogy

t legteljesebb megingathatatlan jóakaratáról biztosítsa.

Ez olyan formában történt, a mely Andrássyban azt a

meggyzdést keltette, hogy az uralkodónak belehelyezett

bizalma csakugyan nem ingott meg és állása ersebb,

mint valaha, különösen miután a király összes javasla-

taihoz hozzájárult. Az uralkodó ezt annál nyugodtabb

lelkiismerettel megtehette, mert az említett tábornokok

kivételével minden magasabb rangú katona, még az orosz-

barát érzelm Albrecht fherczeg is, Andrássy pártján

állott. St maga Erzsébet császárné és királyné, a ki

csak akkor érkezett Bécsbe, midn a félreértés elsimult,

pártjára kelt a miniszternek *

* Báró Orczy mindenesetre hibázik, mikor egy késbbi, 188G már-

czius 16-iki levelében azt írja anyjához, hogy II. Sándor Ferencz Jú-

zseítól Andrássynak, mint jó viszonyuk zavarójának elbocsátását köve-

telte volna és bog}- ez volt volna oka a külügyminiszter elbocsátást

kér kérvényének. Orczy, a ki e levélben azt is megemlíti, hog>' ö adta

át személyesen az uralkodónak lemondó iratát, itt rosszul emlékszik,

Monori Wertheimer Ede : Gróf Andrássy Gyuhi. ül. 7
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A király most hajlandónak mutatkozott, hogy azon-

nal elrendelje báró Bechtolsheim visszahívását Péter-

várról, a hol valósággal Gorcakov szócsöve gyanánt és

nem mint saját felettes hatóságának megbízottja viselke-

dett. Andrássy azonban ellenezte ezt a lépést, nehogy

Oroszországban kellemetlen feltnést keltsen.*

Ezen epizód után, a mely a külügyminisztériumban

könnyen válságot idézhetett volna el, a császár és király

elnökletével koronatanács tartatott, a melyen csak az

osztrák pénzügyminiszter, Deprelis és az osztrák keres-

kedelmi miniszter, Ghlumecky nem vettek részt. Ebben a

koronatanácsban beható tárgyalások után hozzájárultak

amaz ajánlatához, hogy a monarchia mindkét országgy-

lésétl 60 millió forint hitelre kérjenek felhatalmazást.

A miniszter azzal a biztos reménynyel kecsegtette ma-

gát, hogy a politikai helyzet feltárása és a német sem-

legesség biztosítása után, a kért hitelt meg is fogja

kapni.-

A feltétlen bizalomnak ez a meggyökeresedése Német-

ország megbízhatósága iránt felette kellemesen érintette

Stolberget. Hiszen tudta, hogy Bismarck fölöttébb aggó-

dik, hogy míg Andrássy politikáját támogatja, azalatt

emennek hirtelen elbocsáttatásával oly visszahatás követ-

kezhetik be és egyidejleg Ausztria-Magyarország és Orosz-

midn Andrássy visszavonulása szándékát II. Sándor levelével hozza

kapcsolatba. Sándor czár olyan levele, mely Andrássy elbocsáttatását

kívánta volna, nem ismeretes. Nehezen hihet, hogy II, Sándor oly

óhajt mert volna nyilvánítani. Mindaddig, míg a czárnak olyféle levele

nem lesz ismertté, az Orczytól említett tényt kétségbe kell vonni. Az

mindenkép bizonyos, hogy a szándékolt lemondásnak az oka más volt,

mint a mit Orczy 1881 márczius 16-iki levele említ. Saját magának a

levelei 1878-ból czáíolják azt meg. Stolberg jelentései 1878 február 28

és márczius 1-rl. Andrássy közleményei nyomán.
* Stolberg, 1878 márczius 1 és Reuss Bismarckhoz, Pétervár,

1878 június 16.

2 Stolberg, 1878 február 28.
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ország között oly közeledés történhetnék, a mely Német-

országra egyenesen hátrányos volna.* Ezért Bismarck

szintén nagyon örült, mikor a legutóbbi miniszterválság

szerencsés megoldásáról és a király és a külügyminisz-

ter között a régi jó viszony helyreállításáról értesült, a

mire a kanczellár a legnagyobb súlyt helyezte. Csak azt

nem tudta megérteni, hogy Ausztriában és Magyarorszá-

gon általában olyan jelents áramlat lehet, a mely a né-

met politika loyalitásában és Németország becsületes

semlegességében kételkedett. Bismarck a leghatározot-

tabban megczáfolta, hogy a legcsekélyebb okot is adott

volna arra a feltevésre, miszerint Németország a maga
hatalmát Oroszország szándékainak elmozdítására akarná

használni. Ep ilyen erélyesen tiltakozott azon gyanú ellen

is, a mely szerint Ausztria-Magyarországot megakadá-

lyozta volna érdekei teljes erélylyel való érvényre jutásá-

ban. Csak az ellen a feltevés ellen kelt ki, hogy Német-

ország a monarchiáért háborúba menjen Oroszország

ellen. Hogyan kivánhatnának ilyesmit, kérdezte, miután

Ausztria-Magyarország maga sem mozdította meg eddig

még a kis ujját sem álláspontjának fegyveres megvédé-

sére. Bismarck hangoztatta, hogy^ Németországnak Fran-

cziaországgal szemben való állásában mindig van olyan

elem, a mely t tartózkodásra kényszeríti — olyan kö-

rülmény, a melynek jelentségét Andrássy. úgy látszik,

nem méltányolta eléggé. A német kanczellár a legnyoma-

tékosabban szót emelt az ellen is, hogy irántunk ellen-

séges szándékokat tulajdonítanak neki. Ausztria-Magyar-

országban minden államférfiú régen megmondhatta volna:

Németországtól nincá mit tartanunk, bizton azonban

csak azt remélhetjük tle, hogy a monarchiának Orosz-

ország által való földulásába soha sem fogna beleegyezni.

^ Stolberg, 1878 február 28.

7*
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Ebben a mondatban van — úgymond Bismarck, - a min-

denki által érthet igazság. Többet Ausztria-Magyarország

javára nem mondhat nyiltan a nélkül, hogy egész Európa

eltt olyan ember színében tnjék fel, a ki két barátját

háborúra izgatja. Bismarck meghagyta Németország bécsi

képviseljének az nevében kinyilatkoztatni, hogy nem
ismételheti eléggé, hogy a német politika fczélja, a

meddig csak valamiképen lehetséges, az Ausztria-Magyar-

ország és Oroszország közti béke íentartására irányul.

Németország ezért elégtétellel fogja üdvözölni, ha Orosz-

ország módot talál az osztrák-magyar kívánságok kielé-

gítésére és megnyugtatására. De soha se szabad tle, Bis-

marcktól követelni, hogy az egyik részt megszorítsa és

támadja azért, hogy ez a másik résznek megadja magát

;

ez Németországnak mint már a február 19-iki beszédben

is kiemelte, azt a látszatot tulajdonítaná, hogy Európá-

ban a birói szerepet akarná magához ragadni. Ebbl az

okból az is ellenere volt, hogy a két fél egyikével szo-

rosabb szerzdésre lépjen : az uralkodó körülmények kö-

zött ezt azonnal a másik hatalom ellen való gyülölségre

magyaráznák. Ha gróf Andrássy — ezt üzente a kan-

czellár gróf Stolbergnek Bécsbe — ilyesmire gondolt,

úgy ne feledkezzék meg arról, hogy Németország Orosz-

országnak is semlegességet igért és hogy ez, ha nem
ismerte volna a német birodalom azonos helyzetét Ausz-

tria-Magyarországgal szemben, támadását talán inkább

Galiczia ellen irányozta volna, mint a török ellen. Bis-

marck azt hitte, hogy Andrássy eltt politikai barátságá-

nak jelét adja azzal, ha most rábeszéli, hogy gyorsan fog-

jon hozzá Bosznia és Herczegovina megszállásához, a

mihez Szerbia nagyobbításának szándéka a legalkalma-

sabb eszközt nyújtja. Ebben a sakkhuzásban a német

kanczellár minden valószínség szerint a legjobbat vélt
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tenni a béke fennlartásáríi a három császári hatalom

között*

A márczius 3-án, a Konstantinápolytól két óra járás-

nyira fekv San-Stefanoban végre megkötött és a törö-

kökre mindenféle fenyegetések közt ráerszakolt béke

épen nem volt alkalmas arra, hogy Oroszország és Ausz-

tria-Magyarország közt megzavart harmónia helyreálljon.

Az oroszok minden elképzelhett megtettek, hogy minket

gyöngítsenek. A béke igazolta a legrosszabbat, a mitl

Oroszország részérl tartani lehetett. A san stefanói béke

által megteremtett nagybolgár birodalom, az Oroszország

segítségével függetlenné és nagyobbá vált országok Szer-

bia, Montenegró és Románia továbbra vajmi keveset tö-

rdtek volna Ausztria-Magyarországgal, a mely nem birt

annyi hatalommal, hogy vétójogát érvényesítse a mon-

archia létét gyökerében támadó béke ellen. Az oroszok

a törökökkel a Batum-, Kars-, Andahar-, Bajasid, vala-

mint Besarábiáról való lemondást is aláíratták Dobrudía

fejében, mind olyan terület, melyeket a czár csak Bosz-

nia és Herczegovinának Ausztria-Magyarország által való

megszerzése után igényelhetett volna, mint egyenl érté-

küeket. Ignatjev gondoskodott róla, hogy a monarchia

üres kezekkel távozzék és igényeinek bottal üthesse a

nyomát. Országának mindenesetre «une belle paix))-t te-

remtett ; annál megalázóbb lett volna ránk nézve, ha a

monarchia mérvadó tényezje a san stefanói békét nyu-

godtan eltrte volna. Mint a hogy ez Oroszország törté-

netében a siker határkövét jelentette, úgy lett volna reánk

nézve annak elismerése a vereség és szégyen jele. Egy

Andrássy soha sem ajánlhatta uralkodójának és a monarchiá-

nak, a melynek külügyeit vezeté, hogy egy ilyen békéhez

beleegyezését adja, a melyet akkor joggal ökölcsapásnak

1 Stolberghez, 1878 márczius 5.



102 Harmadik fejezet

érezhették volna. így köszönte meg Oroszország azt, hogy

szabad kezet engedtünk neki a törökökkel szemben, ez

volt az elismerés azért, hogy mi adott szavunkhoz híven

a háború ideje alatt teljesen semlegesek maradtunk és

még akkor sem fogtunk fegyvert, midn Gorcakovnak és

Ignatjevnek a monarchia létérdekei ellen tervezett árulása

mind láthatóbban napfényre került. Ilyen körülmények

között Bécsben metsz gúnyként harsoghatott a fülekbe,

hogy II. Sándor egy nem titkos jegyekkel irt táviratban,

mely Albrecht fherczegnek szólt, rámutatott azokra az

aggályos utakra, a melyeken Ausztria-Magyarország el

akart indulni. A fherczeg a táviratot, a melylyel tüstént

a királyhoz sietett, olyan sértésnek tekinté, a mely t
kétszeresen érte mint fherczeget és katonát. Nem vála-

szolt egyenesen a czárnak, hanem Olga württembergi ki-

rálynénak írt, a kinek szépítés nélkül megmondta a véle-

ményét II. Sándornak e hallatlan eljárása fell.*

Oroszországban örömest keltették volna azt a be-

nyomást, mintha a san stefanói béke csak a Törökország

elleni küzdelemben felemésztett erk természetes ered-

ménye lenne. Máskép gondolkoztak errl Bécsben és Lon-

donban, a hol a san stefanói megállapodások rendkívüli

felháborodást keltettek. Mindkét helyen az az érzés ural-

kodott, hogy következményekben gazdag elhatározások

várhatók, a melyek az egész jövre nézve dönt fontos-

ságúak lehetnek.

1 Stolberg Bismarckhoz, 187S márczius 1. Andrássy közleményei

nyomán.



NEGYEDIK FEJEZET.

A BERLINI KONGRESSZUS ELZMÉNYEI.

Minden ((konferencziás munka» iránt való ellenszen\ e

ellenére most mégis meg volt Andrássy gyzdve, mint

maga mondja, arról, hogy csak ez képes megakadályozni

az Oroszországgal készül konfliktust és megóvni

Ausztria-Magyarország érdekeit és tekintélyét. Európai

konterenczia összehívásában látta az egyedüli eszközt, a

mivel az orosz kabinettel egyetértésben megállapított

programmot még meg lehet menteni,^ és egyúttal

demonstrálni a monarchiát megillet befolyást a Keleten,

egy szóval az egész keleti válságot a három-császár-

szövetség fentartásának látszatával megoldani. A péter-

vári nagykövetet megbízták, hogy erre nézve ne enged-

jen kétséget felmerülni Gorcakov berezeg lelkében. Vilá-

gosan jelentse ki eltte, hogy Andrássy ellenkez eset-

ben kénytelen volna lemondani és utódja nem lesz többé

abban a helyzetben, hogy az Oroszországgal megkötött

egyezményeket fentarthassa.^

Eleinte Andrássy csak konferencziára gondolt és nem
a nagyhatalmak minisztereibl álló kongresszusra. De

elejétl fogva kizártnak látta azt, hogy a vezet állam-

férfiak, a kik az orosz békeföltételek felett való tanács-

* Andrássy Károlyihoz, Bécs, 1878 január 28.

2 Andrássy Langenauhoz és Károlyihoz, 1878 január 28.
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kozásra gylnek össze, máshol ülésezhetnének, mint

Bécsben,* vagy Berlinben. Elssorban azonban a mon-

archiának biztosítania kellett Oroszország beleegyezését a

konferenczia összehivására. Gorcakov nem habozott meg-

adni beleegyezését. Csak Bécs, mint gjáilekezési hely,

nem nyerte meg tetszését. Nem volt hajlandó Ausztria-

Magyarországnak ily módon megadni azt az elnyt, hogy

a tárgyalások menetére dönt befolyást gyakoroljon.

Azzal az ürügygyei, hogy a konferencziát nem szabad a

signatárius hatalmak egyik városában sem összehívni,

Baden-Badent, Drezdát, Bernt és Brüsselt hozta javaslatba.

Ezenkívül indítványozta, hogy a tanácskozásokon azok-

nak nagy fontosságára való tekintettel, ne nagykövetek,

hanem vezet miniszterek jelenjenek meg.- Gorcakov azon-

ban nem mondta ki a teljes igazságot, midn csupán az

általa megjelölt okokból egy kis és a signatárius hatalmak

területén kívül es város mellett emelt szót. A valóság-

ban az a titkos kívánság vezette t. hogy a nagyhatal-

mak minisztereit Pétervárott gyjtse maga köré kongresz-

szusra. Akkor ott elnökölt volna és az övé lett volna

a fszerep.^ Minthogy kívánságát nem teljesítették, nyil-

* E szerint tévedésen alapul, ha azt állították, hogy Bismarck

herczeg adta meg az eszmét a konferenczia, illetve a kongresszus

megt?rtására Bécsben, mint tanácskozóhely. (Dóczi : «Andrássy und
Bismarck)) ; a «Neue Freie Presse» 1907 febr. 2. száma.) A Károlyihoz

1878 jan. 28-án Andrássytól érkezett tudósítása alapján a terv kizáró-

lag Andrássytól indult ki.

2 Gorcakov Novikovhoz. 1878 jan. 24. Az itt megadott keltezés

nem lehet helyes. Andrássy kibocsátotta az 1878 febr. 3-án konferencziára

való meghívókat. («Rotbuch)> 1877—1878., öl. old.). Egy Langenauhoz
intézett utasításban február 13-án (u. o. 68.) még azt monda, hogy No-

víkov febr. 12. adta át neki a jegyzéket, a mely Gorcakovnak Bécs

ellen való felszólalását tartalmazta. Gorcakov utasítása ennélfogva

tehát csak röviddel febr. 12. eltt íródhatott.

=* Andrássy Károlyihoz, 1878 febr. 4. Gs. és kir. külügyminisztérium.
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ván visszautasította a dunai császárvárost is, mint

tanácskozóhelyet. Mindenesetre megalázó lett volna

Oroszországra nézve, hogy épen Bécsnek engedi át az

elsbbséget. Ezenkívül az orosz kabinet úgy viselkedett,

mintha kevés bizalommal nézne a konferenczia munkája

elé. Olyan szomorú ábrázattal, a milyet a német katonai

meghatalmazott, Werder tábornok csak ritkán észlelhetett

II. Sándoron, mondta neki a czár : nem táplál reménye-

ket kedvez eredményre ; ez a konferenczia is bizonyára

úgy fog végzdni, mint a konstantinápolyi.*

Andrássy elször ragaszkodott ahhoz, hogy Bécset

válaszszák, a mibe Oroszország kivételével az összes többi

nagyhatalmak is beleegyeztek." Ausztria-Magyarország

részére ez elégtételt jelentelt és ennek közvéleményét

jótékonyan befolyásolta volna. Hogy azonban a tárgya-

lások kezdetét, melyek elébe az orosz uralkodó oly kevés

bizalommal nézett és a melyeket Andrássy márcz. 6-ára

vagy 10-ére tervezett,^ semmivel sem zavarja, a minisz-

ter elejtette Bécset, mint az összejövetel helyét és

helyette Brüsselt vagy Baden-Badent ajánlotta.* Ennél az

elhatározásnál arra az esetleg káros befolyásra való

tekintet is vezette, a melyet az ersen ellenzéki színezet

bécsi sajtó a konferenczia tárgyalásainak menetére gya-

korolhat. Andrássy engedékenysége annyira ment, hogy

kész volt a német kanczellárnak szánt elnökséget az

orosz államkanczellárnak átengedni, hogy ennek határta-

lan hiúságát kielégítse. A miniszter mindenesetre elre

látta, hogy neki magának ebben az esetben az orosz

* Werder tábornok Vilmos császárhoz, Szentpétervár, 1878 febr. 4.

- Lásd a nyilatkozatokat uz 1877— 1878-i «Rotbuch» 62., 63., 68.

oldalain.

« «Rotbuch. 70.

* U. 0.
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elnökséggel szemben egy, mint monda «ellenzéki padocs-

kán)) kell helyet foglalnia.*

A 80 éves orosz államkanczellár, a ki legelször nem
riadt vissza a Baden-Badenba való hosszú utazástól most

hirtelen kijelentette, hogy nem akar utazni. Midn hal-

lotta, hogy sem Bismarck, sem lord Beaconsfield nem

vesznek részt a tanácskozásokon, is bejelentette távol-

maradását. Gorcakov úgy vélte volna, hogy nagy hibát

követne el, ha csak nagykövetekkel és nem vezet minisz-

terekkel kellene tárgyalnia. Most az egész, ((kabinet-

fnökökre alapított kongresszusi terv)) veszélyben lát-

szott forogni." Ámde Andrássy megingathatatlanul ki-

tartott abbeli elhatározása mellett, hogy személyesen

vesz részt az üléseken.^ Az utolsó pillanatban azonban

Goróakov jobbat gondolt. Andrássy megkerülésével egye-

nesen Bismarck herczeghez fordult azzal az ajánlattal,

hogy a kongresszus az összes vezet államférfiak jelen-

létében Berlinben menjen végbe.* A német kanczellár

egyáltalán nem örült ennek az eszmének. Egyrészrl tar-

tott attól a befolyástól, a melyet az orosz udvar a né-

metre gyakorolhat, a hol tulajdonképen csak Auguszta

császárné volt oroszellenes gondolkodású,^ és másrészrl

súlyosan nehezedett reá a kongresszus eredményének

felelssége.^ De Bismarck azt gondolta, hogy nem sza-

bad visszautasítania, hiszen Gorcakov, mint monda, úgy-

szólván a lelkiismeretére hivatkozott és figyelmeztette

arra, hogy a kongresszusnak Berlinben való megtartása

1 Andrássy Károlyihoz, 1878 február 18. Cs. és kir. külügyminisz-

térium.

2 Andrássy Károlyihoz, 1878 íebrár ;20. U. o.

3 Andrássy harmadik utasítása ugyanarról a napról. U. o.

'* Andrássy Károlyihoz, 1878 márczius 4. «Rotbuch)), 73. oldal.

5 Károlyi Andrássyhoz, 1878 márczius 2. Cs. és kir. külügy-

minisztérium.

® U. a. márcz. 11. U. o.
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által csak a megoldást siettetik és sok nehézséget fog-

nak elkerülni. így a német kanczellár belenyugodott az

Európának tartozó kötelességbe és a barátai iránt való

barátságba. Andrássy, a kinek csak Szt. Pétervár nem
volt ínyére, a kongresszus üléshelyét illetleg, továbbra

nem tett ellenvetést Goréakov legújabb ötlete ellen. Ezt

írta errl Károlyinak: ((Mindig az volt a gondolatom,

hogy ha a választás, a melynek most nagyon örülök,

nem eshetik Bécsre, Berlin látszik a legczélszerbb

helynek a kongresszus megtartására*.* Els pillanatban

Andrássy úgy vélte, hogy az orosz államkanczellár csak

azért folyamodik ilyen taktikához, hogy a kongresszusra

való meghívás jogát magához ragadja. A rendkívül kel-

lemetlen hatás miatt, melyet ilyen eseménynek Ausztria-

Magyarországban keltenie kellett, a miniszter nem tar-

totta megengedhetnek az engedékenységet. maga
akarta a hatalmakkal közölni, a monarchia nevében,

hogy nem Baden-Badenba hívnak össze konferencziát^

hanem a tárgyalások fontossága miatt Berlinben rendez-

nek kongresszust. Csak midn a nagy államok ezt tudo-

másul vették, következhetnék a német birodalom ünnepé-

lyes meghívása.^

Miután a német kanczellár ezt a modus procedendit

helyeselte, Andrássy márczius 6-án megbízta a kövele-

ket, hogy ezt a londoni, párisi és római udvaroknál ki-

hirdessék. Az olasz miniszterelnök, Depretis, báró Haymerle

nyilatkozatát helyesléssel fogadta.^ Hiszen most a leg-

jobb alkalom kínálkozott arra, hogy az újonnan alapított

ifjú olasz királyság fennállása óta elször jelenjék meg

^ Andrássy Károlyihoz, 1878 márcz. 4. Cs. és kir. külügyminisz-

térium.

2 Andrássy Károlyihoz, 1878 márcz. 4. U, o. A «Rotbuch» 73.

oldalán nyilvánosságra hozott utasítás nem teljes.

=* «Rotbuch» 75. oldal.
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egy kongresszuson, a nagyhatalmak els minisztereinek

tanácsában. Hasonlíthatatlanul kényesebb helyzetben volt

Francziaország. Az 1856-diki párisi béketárgyalások id-

tartama alatt a fszerepet játszotta, a melyet most hatal-

mas ellenfelének kellelt átengednie. De azért ugyan miért

állott volna Francziaország a sarokba és miért ne ra-

gadta volna meg a kedvez pillanatot, a mely lehetvé

tette, hogy elszigeteltségébl kilépjen és ismét mint

egyenjogú hatalom foglalja el az l megillet helyet a

többi nagy államok mellett? Ennélfogva bölcsen járt el

Waddington, az akkori franczia külügyminiszter, hogy

túltette magát az összes ellene dolgozó aknamunkákon és

bejelentette országának a kongresszuson való részvételét.

De azt a feltételt szabta, hogy azon csupán az Orosz- és

Törökország közötti háború által felszínre került kérdé-

seket szabad tárgyalni. Midn erre nézve Németország

és Ausztria-Magyarország kezességét kívánta,^ a legkészsé-

gesebben meg is adták neki.-

A legfontosabb volt az, hogy miként fog viselkedni

Anglia a kongresszuson való képviseltetéssel szemben.

Márczius 9-én érkezett meg az angol felelet Andrássy

márczius 3-iki köriratára, a mely csaknem végzetes volt

az európai areopagos létrejöttére. Az angolok olyan

követeléssel állottak el, a mely nagyon kellemetlenül

érintette Oroszországot. Az angol kabinet a kongresszus

tanácskozásain való részvételét ahhoz a feltételhez kö-

tötte, hogy azon a san stefanói békeszerzdést teljeá

egéóxében a hatalmak elé terjesszék, Európa ezáltal

abba a helyzetbe került volna, hogy felülbírálja, mennyi-

ben vannak összhangzásban a san stefanói határozatok

1 Andrássy Károlyihoz, 1878 márcz. 7. Gs. és kir. külügyminisz-

térium.

2 .Rotbucho 75. és 77. oldal.
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az 1856-iki és 1871-iki szerzdésekkel. Minden ezektl

való eltérés hát csak akkor fog nemzetközi jogi érvé-

nyességet nyerhetni, ha elbb az európai szentesítést

megkapta.* Gorcakov azáltal akart kitérni e jogos köve-

telés alól, hogy kijelentette, hogy minden európai érdek

határozatot lehet a kongresszuson tárgyalni.- A iielyzet-

nek e diametrális ellentét felfogása mellett egyik oldal-

ról sem lehetett engedékenységre gondolni. Ezt már ki-

zárta Anglia ellenséges magatartása is, a mely az angol

alattvalók megvédésének ürügye alatt már februárban a

Bosporusba küldte hajóit, hogy a török fvárost meg-

védje az orosz hadvezetés esetleges megrohanásától. Azt

a nagy izgalmat, a melyet ez az esemény Szt. Pétervárott

keltett, \^^erder tábornok eltt II. Sándor a következ

szavakkal tolmácsolta : el van szánva, hogy ezt a pofont

nem fogja nyugodtan elviselni.'* Nagyon is fenyeget

volt még az a veszély, hogy az orosz-török háború orosz-

angol hadjáratban fog véget érni, Londonban olyan han-

gulat uralkodott, a mely a krimi háború mozgalmas nap-

jaira emlékeztetett. Az angol kabinet maga két pártra

szakadt, a melyek közül az egyik a cselekvést, a másik

a mérsékletet képviselte. Lord Derby és lord Carnarvon,

a kik a békés lebonyolítás felé hajlottak, lemondottak.''*

Lord Derby, az eddigi külügyminiszter helyére lord Sa-

lisbury lépett, a ki teljesen azonosította magát lord

Beaconsfielddel. Az új kormány a parlamenttl hat mil-

lió font sterlingnyi hitelt követelt. Lord Hartington, az

ellenzék vezére, ezt az intézkedést ((okos biztosítás»-nak

1 «Rotbuch» 77, és 78. oldal.

2 U. o, 79.

* Weider tábornok I. Vilmos császárhoz, Szentpétervár, 1878

f'ebr. 16,

'' Lord Carnarvon januárban és lord Derby márcziusban lépett

vissza.
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nevezte lehet veszélyek ellen,* Gladstone azonban

ftbalga és káros indítvány»-nak mondta.

-

Az angol kormány harczias fellépésének, a mely a

tartalékosok behívását is javaslatba hozta, Oroszország

egy oly sakkhúzással állta útját, a mely Ausztria-Magyar-

ország és Anglia szétválasztását czélozta. A czári biroda-

lomnak csak akkor kellett tartania Nagybritannia katonai

készletétl, ha ezt a kontinensen Ausztria-Magyarország

hatalma fogja támogatni. Pétervárt úgy látszik tudták,

hogy 1. Ferencz József, bár megbotránkozott a san

stefanói békén, mégis csak nagyon vonakodva tudná

magát rászánni, az Oroszországgal való háborúra.'* Ezt a

hangulatot tehát igyekeztek kihasználni. Sándor császár

kísérletet tön, hogy sógora, hesseni Sándor berezeg útján,

ügyére nézve kedvez értelemben hasson uralkodónkra.*

Midn minden valószínség szerint a hesseni berezeg az

óhajtott hírt I. Ferencz József békés gondolkozásáról

Szt. Pétervárra közvetítette, 11. Sándor kimerít levelet

intézett a királyhoz. Valósággal áradozott a legbékésebb

szándékoktól. A czár biztosította, hogy nem ismer íon-

tosabb törekvést, mint az Oroszország és Ausztria-

Magyarország közti ellentétek kiegyenlítését s ez olyan

mü, a mely a kongresszuson megoldáshoz juthatna, a

melyet azonban Anglia rosszakarata megzavar, a mibl
egész Európára nézve súljos következményektl lehet

tartani. Itt egyedül csak a három császári udvar össze-

tartása segíthet. E czélból küldte 11. Sándor Ignatjev

tábornokot Bécsbe, a kit megbízott, hogy az osztrák-

magyar kormánynak az összes szükséges felvilágosításo-

kat megadja, a két kabinet közeledésének biztosítása

* Fitzmaurice «Life of Granville» 11. 173.

2 John Morley «The life of Gladstone » II. 573.

3 Báró Orczy az édes anyjához, 1878 márcz. 27.

* U. 0.
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végett, öt, az egykori konstantinápolyi nagykövetet és a

san stefanói béke megteremtjét, II. Sándor csodálatos-

képen alkalmasabbnak tartotta a rábizott feladatra, mint

államférfiaink bármelyikét. A czár is váltig azt állította,

hogy Ignatjev el van telve igyekezettel, miszerint Orosz-

ország és Ausztria-Magyarország érdekeit összhangba

hozza.

^

Midn Andrássy márczius 24-én Pétervárról azt az

értesítést kapta, hogy Ignatjev rendkívüli küldetésben

Bécsbe utazott, nagyon meg volt lépetve a legintrikusabb

orosz diplomatának elzetes bejelentés nélkül bekövet-

kezett küldésétl. St els pillanatban azt hitte, hogy

ezzel a kongresszus megzavarását czélozó szándékok van-

nak összekötve.- Berlinben is a sötétben tapogatóztak e

váratlan nagy súlyú politikai esemény miatt. Érthetetlen

módon Gorcakov Berlinben egy szót se szólt Ignatjev

utazásának tulajdonképeni czéljáról ; ellenben azt köve-

telte, hogj^ annak javaslatát Berlinbl támogassák.^ Nem
tartott sokáig míg az orosz tábornok magát Andrássyt

beavatta küldetésének titkos szándékába. Ez abban állott,

hogy világosságot nyerjen a monarchia álláspontjáról

Anglia harczias magatartásával szemben ; továbbá bizony-

ságot szerezzen arra nézve, hogy van-e kilátás az Orosz-

ország és Ausztria-Magyarország közt megzavart egyet-

értés újból való megersítésére. Andrássy jóakaratot

mutatott, hogy megragadja a felkínált baráti jobbot

De nem hagyta kétségben az orosz küldöttet a fell,

hogy az alap, a melyen a két kabinet közti tárgyalások-

nak mozogniok kell, már egészen más, mint a san

* II. Sándor I. Ferencz Józsefhez, 1878. márcziuí- I l/áS. Ki-

adatlan.

- Andrássy Károlyihoz, 1878 márczius i24. Cs. és kir. külügy-

minisztérium.

•^ Kúrolvi Andrássvhoz, 1878 márcz. 25. U. o.
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stefanói béke eltt volt. Mert az senki eltt sem titok,

hogy a czélok, melyekre Oroszország e békekötés által

törekszik, a két állam között megkötött 1877 jan. 15-iki

konventióknak sem szellemével, sem a betivel nem
egyeznek meg többé. Ignatjev ezzel szemben oly merész

volt azt állítani, hogy a békeföltételeket Ausztria-

Magyarország érdekeire és a monarchia és Oroszország

között megkötött szerzdésekre való tekintettel fogal-

mazta meg. Kíváncsi volna azonban ismerni azokat a pon-

tokat, a melyeknek megváltoztatását Bécsben követelik,

hogy a jó egyetértést ismét helyreállíthassa. Mint Sándor

hesseni herczeget, úgy gróf Andrássy Ignatjevet is a

térképre utalta, a melyre rá volt rajzolva Nagybulgáriá-

nak a san stefanói béke által határolt és annyi kelle-

metlenséget okozó tervrajza. A miniszter épúgy, mint a

hesseni berezegnek az orosz megbízottnak is felolvasta a

((convention additionelleí) harmadik fejezetébl azt a pon-

tot, a mely minden kompakt szláv állam alakulását ki-

zárta.* a mivel az újonnan alakult Bulgária a legkíáltóbb

ellentétben áll. Bátran — úgymond Andrássy — aláveti

a döntést e felett bármely ítél biró szavának, legyen az

Vilmos császár vagy Sándor czár, hogy ez a Bulgária, a

milyet a san stefanói béke tervez, nem olyan nagy kom-

pakt szláv állam-e, a melynek a konventiók értelmében

soha sem lett volna szabad létrejönnie. Ignatjev

Andrássytól sarokba szorítva most megkísértette, hogy

kimutassa jóhiszemségét, a mely t Bulgária határaí-

nak kijelölésénél vezette. Elkövette azt a szörnységet,

hogy egy térképre hivatkozott, a melyet Novíkov állító-

1 A czikk így hangzik : «En cas d'un remaniement territorial ou

d'une dissolution de l'empire ottoman l'établissement d'un grand état

compact slave ou autre est exclu ; en revanche la Bulgarie, l'Albani

et le resté de la Roumelie pounaient étre constituées en états indé-

pendants». Kiadatlan.
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lag a konventio megkötése után átadott Andrássynak, a

melyen a jövendbeli Bulgária nyugati határa egy piros

vonal által volt láthatóvá téve és a mely ellen Ausztria-

Magyarország nem emelt kifogást. Ez a térkép, bizony-

kodott Ignatjev, a vezérfonál volt neki a béke formulá-

zásánál ; nem is hihette, hogy ebben az osztrák-magyar

érdekek megsértését fogják látni. Ez már mégis több

volt, a mit még egy Ignatjev is megengedhetett magá-

nak, a ki sohase jött zavarba, ha arról volt szó, hogy a

helyzeten egy hazugsággal könnyítsen. Andrássy nem is

maradt adós a felelettel. Hiszen igaz volt, hogy Novikov

elküldte a miniszternek Törökország térképét néhány ki-

sér sorral. De egyetlen szóval sem emlékezett meg
benne Bulgária meghatárolásáról. A térképen a Thesszalia

fell húzott vörös vonalat Andrássy inkább a tervbe vett

görög területi változások megjelölésének vélte. Pétervárt^

a hova Andrássy most eljuttatta Novikov Írását, nagyon

hamar meggyzdhettek arról, hogy abban mindenrl

volt szó, csak Bulgáriáról nem. Sem a bizalmas levele-

zés lí. Sándor és I. Ferencz József között, sem a két

kormány közti Írásbeli érintkezés nem vette tekintetbe

ezt az Ignatjev által említett térképet. Nem kevésbbé

jellemz, hogy Novikov még az Andrássyv^al folytatott

hosszú és beható tárgyalások alatt sem említette a Bul-

gária határairól folyt eszmecserék közben a vörös vonal-

lal megjelölt térképet. Az orosz nagykövet egész bizto-

san megtette volna ezt, ha feltételezte volna ebben a

vörös vonalban Bulgária nyugati határát és a térkép el-

fogadásában Ausztria-Magyarországnak ezekbe a hatá-

rokba való hallgatag beleegyezését. Ezen alapos okokkal

szemben Ignatjev nem talált más választ, mint azt, hogy

neki az enüített térképet Ausztria-Magyarországgal meg-
beszélt instrukczió gyanánt adták útjára és hogy ennek

következtében jóhiszemleg vette el Bulgária hatáiainak

Monori Werlheimer Ede : Gróf Andrássy Gyula. III. 8
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megállapítását. Ez neki, Ignatjevnek — felelte erre

Andrássy — kormányával szemben mentségéül szolgál-

hat, ámde a kabinetek között ez a tény semmis. A mi-

niszter még egyszer a legnyomatékosabban utalt arra, a

nagy izgalomra, a melyet Bulgáriának a Balkán nem-

szláv elemei rovására bekövetkezett kiterjesztése Ausztria-

Magyarországon és Angliában keltett. Csak abban az

esetben lehetne lemondani az Angliával való együttes

eljárásról, ha az osztrák-magyar kormány ünnepélyesen

kinyilatkoztathatná, hogy a monarchia érdekei teljesen

biztosítva vannak és ezért nem áll fenn az a kényszer,

hogy az angol állásponthoz csatlakozzék és a három-

császár-szövetségtl eltérjen.^

Miután Andrássy erre megjelölte a változtatásokat,

a melyeket a san stefanói szerzdésen tenni óhajtanak,

Ignatjev a hallottak alapján egy emlékiratot szerkesztett.

Az emlékirat Andrássy kívánságainak összegez képét volt

nyújtandó. Arról volt benne szó, hogy : Ausztria-Magyar-

ország megmarad a három-császár-szövetség alapján és

egy Oroszország és Anglia közti küzdelemben az els

hatalom iránt jóakaratú semlegességet fog tanúsítani.

A monarchia elzetesen tájékoztatva Törökországot, meg-

szállja Boszniát és Herczegovinát, a melyeknek okkupá-

cziója a kongresszus tárgyalásainak eredményétl függ.

Ila azonban ez (a kongresszus) nem jönne létre, akkor

bekövetkezik az azonnali megszállás, a mely Novi-Bazart

is magában foglalja. Ausztria-Magyarország, a mely fenn-

tartja magának a befolyást a területi változásokra, illet-

leg Montenegró és Szerbia nagyobbítására hozzájárul

Besarábiának Oroszországhoz való csatolásához. Ezen-

kívül kívánja a monarchia egy autonóm, Bulgáriától tel-

jesen független tartomány c(Macedonia» megteremtését,

* Andrássy báró Langenauhoz, Szentpétervárt, Bécs 1878 ápr. 2.
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Saloniki fvárossal. Rumélia kiürítése után a legföljebb

20,000 emberbl álló orosz csapatoknak nem szabad hat

hónapnál tovább Bulgáriában idznie.^

Ignatjev, a ki határozottan hangoztatta, hogy nem jogo-

sult tárgyalásokba bocsátkozni az imént hallottakról, most

Andrássy elébe tette az emlékiratot, hogy ez a neki szüksé-

gesnek látszó változtatásokat megtegye rajta. Ezt a minisz-

ter a leghatározottabban visszautasította. Andrássy ugyan

elismerte, hogy Ignatjev följegyzései általánosságban vissza-

adják Ausztria-Magyarország álláspontját, ennek ellenére

sem ismerheti el sem egyenesen, sem változtatással a szö-

vegét tle származónak. A mit az orosz tábornok menioir-

jában mondott, egészen az tervének orosz felfogása

szerint való megfogalmazása. Ámde Andiássyt és Ignat-

jevet nagy elvbeli különbség választotta el, a mely

az emlékiratban nem is jutott kifejezésre. Ignatjev az

egész ügynek szándékosan azt a színezetet adta, mintha

Ausztria-Magyarország cserben hagyta volna az eddigi

megbeszéléseket Oroszországgal. Ezzel az orosz diplo-

mata ismét eltávozott az igazság útjáról. Ellenkezleg

Oroszország volt az, a mely a san stefanói béke által

egészen új politikai helyzetet teremtett. x\ndrássy nagy-

bölcsen óvakodott, hogy a memoiron való valamelyes

együttmködés által Ignatjev állításainak a hihetség

legcsekélyebb látszatát adja. Erre nézve Szentpétervárt

teljes világosságnak kellett uralkodnia. ((Excellentiádat—
írta a miniszter Langenaunak — ha abba a helyzetbe

* Ignatjev emlékirata 1878 márczius 17/29. mellékelve Andrássy-

nak Langenauhoz szóló utasításához, 1878 április 2. Hannotaux, i. h.

JV. 341. old. egészen rövid összefoglalását adja az Andrássy és Ignatjev

közt leíolyt tárgyalásoknak Karatheodor\- pasa följegyzései alapján, amik

azonban nem felelnek meg a valódi tényállásnak. Arról szó sem volt,

hogy Macedóniát az osztrák-magyar hatáskör alá kell helyezni. A nyu-

gati Balkánállamoknak Ausztria-Matryarországgal való vámszerzdésérl
sincs semmi nyom Ignatjev emlékirataiban.

8*
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kerül, hogy a herczegkanczellájral (Gorcakovval) beszél-

jen a dologról, mindig az a szempont vezesse, hogy mi

a szerzdések talaján állunk és csak kényszerségbl

követjük Oroszországot ezen a talajon túl, hogy az új

alapon is megegyezést találhassunk vele)).^

Márczius 31-én hagyta el Ignatjev Bécset.- Mindjárt

akkor nem kisebb ember, mint a czár különös kegyének

örvend Todleben tábornok, nagyon helytelennek találta,

hogy épen Ignatjevet, a san stefanói «tákolmány)) meg-

teremtjét szemelték ki a ((concilians missio))-ra.^ Ignat-

jev természetesen úgy viselkedett, mintha nem ismerne

magasabb czélt a köztünk és hazája közt való barátság

biztosításánál. Még közvetlenül elutazása eltt úgy szólt

báró Orczyhoz, hogy minden lehett meg fog tenni, hogy

meg legyünk nyugodva. Novikov ezt azonnal kétségbe-

vonta.* Es jogosan, mint azt Ignatjev beszéde a porosz

diplomatával báró Ringgel bizonyítja. Ennek így nyilat-

kozott : ((Ha egy ideig még nem érhetek el eredményt,

akkor Andrássyt kiugratom)). ((Nagykövet úr — felelte

évre Ring — On csak azt feledi el, hogy Andrássy nem
nagyvezir és a császár és király Felsége nem szultán és

ha On csak egy szót is merne kiejteni a külügyminisz-

ter eltávolításáról, kitenné magát annak a veszélynek,

még akkor is, ha a császár elégedetlen lenne Andrássy-

val, hogy még ugyanaznap két csendr között kellene

elhagynia Bécset)).*'

Ha Ignatjev nem is volt az igazi békekövet, mégis

* Andrássy Langenauhoz, 1878 április ^.

- Báró Orczy naplója, 1878 márcz. 31.

^ Bechtolsheim ezredes Pétervár 1878 április 18. Gróf Andrássy-

levéltár.',

* Báró Orczy naplója, 1878 márcz. 31.

^ Kállay Andrássyhoz, Philippopel, 1878 november 11. Ring maga
nyilatkozott igy Kállay eltt. Gróf Andrássy-levéltár.
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bizonyos, hogy Bécsben ennek daczára komoly hajlan-

dóság uralkodott az Oroszországgal való megegyezésre.

Természetesen csak azzal a feltétellel, hogy ez lemond a

monarchia érdekeit károsító igényeirl. I. Ferencz József,

a ki külügyminiszteréhez hasonlóan a kongresszus mi-

elbb való összeülését kivánta, semmit se sajnált jobban,

mint azt, hogy ez Anglia legutóbbi magatartása által

ismét kétségessé vált. Az uralkodó osztotta a czár néze-

tét, hogy az entente-ot ersíteni kell és remélte, hogy

lehet lesz Andrássy által Ignatjev eltt megjelölt változ-

tatások alapján békés megegyezést létrehozni.*

Noha Andrássy állandó összeköttetésben volt az an-

gol kabinettel s értekezett vele a monarchia részvételé-

rl egy Oroszország elleni háborút illeten, még sem

bízott igazán Britannia háborús szándékainak komolyságá-

ban. Állandóan attól tartott, hogy Anglia sohasem akarja

komolyan a háborút Oroszországgal,^ a melyrl úgy be-

szélt, mint egy czápa és egy farkas közötti küzdelemrl.^

Albion katonai eszközei se nagyon imponáltak neki. Az

angol kabinet nagy kiadásokkal 7000 embert hívott be

Indiából és tn partra Cyprusban ; olyan seregszám, a

melylyel mi, mint Andrássy egész helyesen megjegyezte,

nem mertünk volna Metkovictl Konjicáig sem menni.*

A miniszter mindig aggódott, hogy Anglia czéljai csak

megfélemlít tüntetések, Ausztria-Magyarországot csak

faltörnek akarja használni önz czéljai számára, hogy

azután a faképnél hagyja. Hiszen az angol kormány nem
riadt vissza attól, hogy Konstantinápolyban ugyanezt a

játékot zze, a hol most a máris vérig sértett Török-

országot ismét egy Angliával való szövetségbe és Orosz-

* Ferencz József király II. Sándorhoz, 1878 ápr. 2. Kiadatlan.

- Andrássy följegyzései az 1878 aug. 24. minisztertanácsról.

* Orczy az édes anyjához, 1878 márcz, 24.

* Andrássy följegjzései az 1878 aug. 24. minisztertanácsról.
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országgal való háborúba igyekvék belehajszolni. Érdekes,

hogy Anglia, Ausztria-Magyarország és Francziaország

három képviselje Layard, gróf Zichy Ferencz és Fournier

igyekeztek bátorságot önteni a Fényes Poita minisz-

tereibe, a miért is a ((háború hirnökei))-nek nevezték

ket.^ De gróf Zichy ebben a tekintetben bizonyosan saját

szakállára cselekedett, Bécsbl jött utasítás nélkül. Ersen

impressionable természet lévén,- véleményét mindig azé-

hoz igazította, a ki neki személyiségének súlya által

imponálni tudott. Mint elbb egészen Ignatjev vará-

zsa alatt,^ úgy most naponta az angol nagykövettl,

Layardtól vette szempontjait, aki teljesen uralkodott

felette.*

Ha Andrássynak a britt kabinet háborús kedve soha-

sem tnt is fel elegendnek, hogy messzire kiható ter-

vek tényezjévé tegye, mint fenyegetés Oroszoj-szág

megfélemlítésére mégis nagyon kívánatos volt. Akár volt

tudomása a három nagykövet mesterkedéseirl Konstan-

tinápolyban, akái- nem, semmiesetre sem lehetett neki

kellemetlen, hogy Törökország is hajlandóságot mutatott,

hogy az angolokkal egyesülve ismét fegyvert fogjon a

kapui eltt álló orosz seregek ellen. Mindezek a törek-

vések beleillettek rendszerébe, hogy az orosz ggöt, a

mint a san stefanói megállapodásokban napfényre került,

korlátai közé visszaszorítsa. De milyen helyesen Ítélte meg

Andrássy a helyzetet, midn az angol államférliak túl-

buzgalmának nem jósolt nagy tartósságot, erre nézve az

épen most, a legnagyobb feszültség pillanatában a lon-

doni orosz nagykövet, Suvalov és lord Salisbuiy közöti

megindult tárgyalások vetettek világot.

1 Reuss, Pera, 1878. ápr. 2.

'•^ Andrássy Beusthoz, 1878 január 17.

3 Przibram, II. 38.

* Reuss, Pera, 1878. ápr. 2.
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Az orosz politika Londonban hasonló taktikát köve-

tett, a melyet már Bécsben alkalmazóit Ignatjev küldése

által: e legújabb lépésnek is hatalmas éket kellett vernie

Ausztria-Magyarország és Anglia barátsága közé. Elte-

kintve lord Salisburynek, az új angol külügyminiszter-

nek, a san stefanói békét elitél köriratától, 1878 április

1-érl,* a ravasz orosz államkanczellár ezt mégis ajtó-

nyitásra használta fel, a melyen Angliával megegyezésre

lehetne jutni. Majdnem ártatlan módon vetette oda az

angol köriratra való feleletben ezeket a szavakat : Salis-

bury ugyan megmondja nekünk, a mit nem akar, de azt

nem a mit akar. Ezzel meg volt nyitva az út a kölcsö-

nös kimagyarázáshoz. Gorcakov idézett szavai szerint alig

hihet, hogy Suvalov, mint állították, a saját felelssé-

gére,- Szent-Pétervárról érkezett meghatalmazás nélkül,

kezdeményezte volna az eszmecserét Salisburyvel. Ha
mégis megtette, akkor nagyon jól tudta, hogy Sándor

czár ezzel egybekötött békés szándékát nem fogja el-

tagadni. Hiszen pontosan ismerte a czár gondolkozását,

a ki nem sokkal az eltt tudatos czélzattal mondta az

angol nagykövetnek, hogy' mindig nagy fontosságot tulaj-

donított Angliával való összeköttetéseinek és azoknak

megszakadása nagyon sajnálatos volna. '^ Suvalov és Salis-

bury között a titoktartás feltétele alatt folytak a tárgyalá-

sok. Azt a meglep eredményt hozták, hogy Oroszország

beleegyezik Anglia felszólításába, hogy Bulgária kiterje-

dését a Balkánig szorítja Össze és Délbulgáriát (Kelet-

ruméliát) meghagyja Törökországnak, ha Anglia kötelezi

magát, hogy az orosz szerzemények : Batum és az örmény

tartományok ellen nem emel szót, valamint Bessarábiá-

^ tDas Staatsarchiv*^ 34. kötet.

2 Hanotaux, i. h. IV. 337.

^ Schweiniiz. Szentpétervár, 1878 márczius 12.
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nak Oroszországba való visszakebelezése ellen sem tá-

maszt nehézségeket.* Minthogy áuvalovnak nem volt sza-

bad ilyen, az egész helyzetei alapjában véve megváltoz-

tató határozatokat II. Sándor meghatalmazása nélkül alá-

irnia, arra szánta el magát, hogy Pétervárt személyesen

fogja azokat elterjeszteni. Odautaztában még Bismarckkal

akart beszélni Friedrichsruhban, hogy a német kanczellárt

beavassa az orosz-angol megegyezés titkába.

Hogy mennyire Ausztria-Magyarország ellen irányult

ez az egész akczió, a legszembetnbben abból látszik,

hogy Oroszország Angliához való közeledésének els felcsil-

lanásakor azonnal nagyon fenhéjázó hangon kezdett be-

szélni a monarchiával. A rossz katonai helyzet, melyben

akkor a czári birodalom volt, semmi esetre sem jogosí-

totta fel ilyen magatartásra. De azt gondolták, hogy ily

módon kiönthetik haragjukat Andrássynak Ignatjevvel

szemben használt tartózkodás nélküli beszéde miatt. Gor-

cakov ezért Bécsben egy ((Promemoria))-t nyújtatott át,

a mely semmiképen nem számolt Andrássy követelései-

vel, st némely pontban még károsabb volt Ausztria-

Magyarország érdekeire, mint maga a san stefanói béke.

Míg Andrássy a kereskedelmi forgalom biztosításaképen

Novi-Bazart követelte : Oroszország most azt kívánta, hogy

ez a terület teljes egéá^ében Montenegró és Szerbia közt

osztassék fel. Ez sokkal több volt. mint a mit a san

stefanói béke megállapította, a hol legalább egy részérl

a Szerbia és Montenegró közötti területnek nem történt

rendelkezés. Egészen gúnynak hangzott, hogy az orosz

kormány közlekedési érdekeink biztosítása végett Szer-

biával és Montenegróval való tárgyalásokra utalt minket.

Andrássy kifogásai a partvidéknek egész Bojanáig Mon-

tenegróhoz való csatolása ellen nem vétettek tekintetbe.

'1 «Das Staatsarchiv», 34. köt.
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Ellenben azt a képtelen kívánságot támasztá az orosz,

hogy kormányunk íráóbelileg jelentse ki szolidaritását a

san stefanói béke határozataival.^

Andrássynál, a ki az els pillanatban nem tudta,

hogy az egész, mint monda, ((tréfának vagy komolyan))

értend-e?^, elhatározott dolog volt, hogy mindezt a mon-

archia nem fogadhatja el és hogy nem szabad engednie.'*

Már értesülve lévén arról, hogy Londonban uvalov és

Salisbury között tárgyalások folytak le, nem volt képes

megszabadulni attól az aggodalomtól, hogy az orosz

Ázsiában igyekszik Angliának messzemen konczesszió-

kat tenni, hogy bennünket elszigeteljen.* Andrássy ennél-

fogva igen nagy súlyt vetett arra, hogy Bismarck a köz-

tünk és Oroszország között lefolyt tárgyalásokról ponto-

san értesüljön már Suvalovnak Friedrichsruhba érkezése

pillanatában, « nehogy esetleg — mint Károlyinak szóló

utasításában megjegyzi — a pétervári kabinet az Angliá-

val való megegyezés reményében felbátorítva érezze ma-

gát olyan álláspontra, a melyet mi semmiféle módon nem
akarunk jóvá hagyni.))^ Andrássy megakarta értetni Bis-

marckkal, hogy az Angliával szemben engedékenységre

szorított orosz kormány levezet utat fog keresni az orosz

sovinisztáknak e miatt támadó haragja számára, a mely

harag aztán a monarchia iránt még nagyobb tapintatlan-

ságokban fog megnyilatkozni, mint eddig. Azt sem volt

* Andrássy Károlyihoz, 1878 május 9. Cs. és kir. külügyminiszté-

rium. Az 1878 május 8-ki fPromemoria»-ban olvasható: «Si Taccord

se falsait sur ces nouvelles bases entre les deux cours, le gouverne-

ment austro-hongrois s'engagerait par un acte écrit á se rendre soli-

daire avec la Russie sur le terrain diplomatique quant aux autres clau-

ses du traité préliminaire de San Slefanoi*.

- Andrássy széljegyzete az orosz «Promemoriá»-ra, 1878 május 8.

3 Andrássy Károlyihoz, 1878 május 9. Cs. és kir. külügyminisztérium.

* U. 0.

5 L'. o.
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szabad a német birodalmi kanczellár elöl eltitkolni, hogy

a közvélemény t fogja felelssé tenni az osztrák-magyar

érdekek elhanyagolásával létrejött angol-orosz külön-

egyezmény miatt. Hogy is lehetne máskép, mikor az egész

világ meg van arról gyzdve, hogy az Anglia és Orosz-

ország közötti közvetítés Bismarck müve, a ki az orosz

kabinettel egyetértve, emennek feláldozta a monarchia

érdekeit. c(En nagyon sajnálnám — írja Andrássy — az

ilyen eredményt, nem annyira a közvetlen következmé-

nyek miatt, a melj^ek ellen nekünk mindentl függetle-

nül is mindenesetre védekeznünk kellene, mint inkább

ama támogatás miatt, a melyet a német akcziónak ily

módon való félremagyarázásából Németországgal való

szövetségünk ellenségei nyernének a jövben.)) ^ Andrássy

szerint ebbl a akellemetlen)) helyzetbl csak úgy lehet sza-

badulni, ha Bismarck elszánja magát a monarchia ((külön-

ben is nagyon mérsékelt pontjais-nak most Pétervárt, vagy

annak idején a kongresszuson való erélyes támogatására.^

Andrássy kívánságának megfelelen azt a táviratot,

a melyben a tárgyalások állásál vázolta, Bülow államtit-

kár haladéktalanul elküldte Bismarcknak Friedrichsruheba.

Már a kanczellár asztalán feküdt, mikor uvalov hozzá

belépett, hogy t értesítse az angol kabinettel történt

megegyezésrl. Ausztria-Magyarország közvéleménye igaz-

ságtalan volt Bismarck iránt, midn neki tulajdonította

az Anglia és Oroszország között való egyetértést. Suva-

lov maga meséli hátrahagyott ((Emlékei))-ben, hogy Bis-

marckot a legnagyobb mértékben meglepte az nyilat-

kozata, st rosszallotta, hogy Ausztria-Magyarország he-

lyett Angliával tárgyalt a békérl.^ Azután, a mit Bülow

^ Andrássy Károlyihoz. Bécs, 1878 május 17. Cs. és kir. külügy-

minisztérium.

2 U. 0.

"' Hanotaux IV. .339., a kinek szabad volt beletekintenie Suvalov
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mondott Bismarck nevében gróf Károlyinak, hogy l. i.

teljesen egyetért velünk az orosz javaslatok visszautasí-

tására nézve/ elfogadható, hogy a birodalmi kanczellár

áuvalowal szemben se titkolta el véleményét. Bülow

határozottan ersítette is, hogy Bismarck Andrássy fel-

fogását képviselte az orosz államférfiúval szemben és

Oroszország követelését, hogy t. i. Novi-Bazart Monte-

negró és Szerbia között oszsza fel, egyenesen frivolnak

nevezte. Az államtitkár az ellen is tiltakozott, hogy Német-

ország valaha szót emelt volna egy Nagybulgária mellett.-

St a német kabinet határozottan visszautasította Orosz-

országnak ismételten kimondott feltevését és világosan

értésére adta, hogy nem egy megjegyzést tett volna az

orosz indítványokra, ha errl elébb megkérdezték volna.*

De bármennyire jóakaratának is mutatkozott Bismarck

személyesen Andrássy magatartása iránt, mégis kitért az

ell, hogy ezt diplomácziailag is magáévá tegye. Gróf

Károlyi benyomásait e szavakba foglalta össze : «A ber-

lini kabinet hivatalos beszédének súlya mindig csak fé-

lénken és morzsánkint hull a mi javunkra a mérlegbe,

hogy elkerülje a szemrehányást, hogy a mi érdekeinket

nagyon is pártolja.))* Nemcsak az Oroszországra, a mely

már a nekünk kedvez legcsekélyebb nyilatkozatot is

ki nem nyomatott «Souvenirs»-jaiba. Ha azonban Hanotaux u. o. 340.

Bismarck felkiáltását: «Ausztria csak szövetségesekkel üzent volna há-

borút*, arra magj'arázza, hogy ez a szövetséges csak Németország lehet.

akkor téved. Bismarck, a kinek volt tudomása Ausztria-Magyarországnak,

Angliával való tárgyalásairól, csak Angliára gondolt, mint szövetségesre.

a mely nélkül, miután ez most Oroszországgal békét kötött, a mi mon-
archiánk nem kezdhetett háborút. Németországról mint szövetségesrl

az Oroszország elleni küzdelemben sohasem volt szó.

* Károlyi Andrássyhoz. Berlin, 1878 május 15. Cs. és kir. külügy-

minisztérium.

2 U. o.

* Ugyanaz ugyanahhoz, 1878 május. 18. U. o.

* Ugyanaz ugyanahhoz, 1878 május 16. U. o.
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rossz néven vette, hanem az I. Vilmos császárra való

tekintet is tartózkodást parancsolt Bismarcknak. Hiszen

a német császár csak röviddel azeltt ezt írta a vele leg-

bensbb baráti összeköttetésben álló czárhoz, hogy akár-

milyen bonyolultan alakulnak is a politikai viszonyok, ö

még mindig reméli a békés megoldást és az igyekeze-

tén nem is fog múlni, hogy ezt a czélt elérje.* Eltekintve

attól az igyekezettl, hogy ((formailag ne lépje át a pár-

tosság határait az egyik vagy másik barát részére, gróf

Károlyi úgy gondolta, hogy mint figyelmes szemlél mégis

észrevehet valamit, ha nem is egészen látható lépést

Németország részérl a monarchia érdekében Orosz-

ország ellen.- Megersítésre talált ez az észlelet azokban

a szavakban, melyeket Bülownak, fnöke megbízásából,

gróf Károlyihoz kellett juttatnia és ezek így hangzottak :

((Bismarck herczeg kéreti gróf Andrássyt, legyen meg-

gyzdve, hogy a mi érzelmeinkben Önök iránt nem tör-

tént semmi változás, mi a régiek maradunk)).^

M M ¥

Oroszország nem azért nyújtott kezet az angol ellen-

ségnek, hogy a kongresszust lehetvé tegye. A pétervári

kabinet nagyon keveset tördött a kongresszussal. St
inkább kész lett volna nagy áldozatokra is, ha elkerül-

heti azt a kényszert, hogy a san stefanói békét Európa

els államférfiai elébe kell terjesztenie felülbírálás végett.*

De úgy Andrássy, mint Anglia követelték ezt. Miután

egyelre útját egyengette a britt kormánynyal való meg-

egyezésnek, Oroszország nem vonakodhatott, hogy köve-

tet küldjön az signatarius hatalmak egybehívandó kon-

1 1878 április 29.

- Károlyi Andrássyhoz, 1878 május 16.

3 Ugyanaz ugyanahhoz, 1878 május 20. Cs. és kir. külügyminisztérium.

* Báró Orczy naplója. 1878 május 2.
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gresszusára. Már május 25-én jelenthette gróf Károlyi

Bécsbe, hogy a kongresszus összeülésének valószínsége

egyre ^ érik. Nem kevéssé járult ehhez hozzá uvalov
visszatérése Szt-Pétervárról Londonba. Hazájában csak az

imént aratott gyzelmet a béke iránt ellenséges tényez-

kön. Londonban való megjelenéséhez azonnal fokozott

békeremények fzdtek. Teljes csendben tehát, május

30-án Suvalov és Salisbury között bizalmas megegyezés

történt, a melynek alapul kellett szolgálnia a kongresszu-

son a két hatalom magatartására nézve.

^

Június 3-án Bismarck ki is bocsátotta a meghívót a

berlini kongresszusra, a melyet minden résztvev hata-

lom beleegyezése esetén, a német fvárosban június 13-án

akartak megnyitni. Andrássyra nagy morális sikert jelen-

tett, hogy a kongresszus összehívásának indítványozásá-

val a gyzelmes Oroszországot arra kényszerítette, hogy

egész Európa fóruma eltt a san stefanói béke revízió-

jába bele kellett nyugodnia. Elérte, a mi szándéka volt,

hogy Oroszországot mintegy «a vádlottak padjára» ül-

tette.'* Az oroszok persze abban az illúzióban ringatták

magukat, hogy úgy 'a mi monarchiánk, valamint Anglia

is meg fognak hajolni az általuk teremtett fait accompli

eltt és letesznek minden ellenmondásról. Ámde az ellen-

kezjérl kellett meggyzdniök. II. Sándor különösen

azon csodálkozott, hogy Andrássy Ignatjevvel szemben

milyen nyíltan beszélt. Ha a czár egy pillanatig azt gon-

dolta, hogy I. Ferencz József talán mégis máskép gon-

dolkozik e fell, mint minisztere, akkor a király április

2-iki levele keser csalódást okozott neki.'* Nem volt

semmi meghasonlás a külügyek legmagasabb vezetésé-

^ Cs. és kir. külügyminisztérium.

- «Das Slaatsarchivx 34. köt. 97. old.
•"• Orczy naplója. 1878 április 12.

* Báró Orczy az édes anyjához, 1878 április 6.
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ben és az oroszoknak el kellett arra készülniök, hogy

Andrássyt uralkodója teljes bizalmának birtokában fog-

ják Berlinben viszont látni.

A miniszternek volt is gondja rá, hogy ers pozi-

cziót teremtsen magának, hogy szavának a signatarius

hatalmak minisztereinek tanácsában dönt befolyást sze-

rezhessen. Segítségére jött, hogy végre 1878 júniusában a

két országgylés kiegyezésére vonatkozó törvényjavaslat

szentesíttetett, a mely a monarchiát hosszas bels viszály-

kodások után, ismét a megersödés állapotában mutatta

be a külföldnek. Ellenben az Ausztriában mindig nagyobb

arányokat ölt pesszimizmus nagy aggodalommal töltötte

el Andrássyt. Míg Magyarország a külügyminiszter és

Tisza befolyása alatt kezdett barátságosabb álláspontot

elfoglalni Andrássy külpolitikájával szemben, Ausztriában

az ez iránti bizalmatlanság mindig mélyebb gyökeret vert.

A közvélemény nem számított eredményre Oroszország

kihívó fellépésével szemben. A háborútól visszariadtak a

velejáró pénzügyi áldozatok miatt és készek voltak min-

dent eltrni. Andrássy felismervén a nagy veszélyt, a mely

az ilyen megadásban rejlett és a mely a legjobb helyze-

tet könnyen ellenkezjére változtathatta volna, az osztrák

minisztériumban arra törekedett, hogy minden eszközzel

és teljes ervel legyzze ezt a végzetes pesszimizmust.

Andrássy tehát arra vállalkozott, hogy az osztrák minisz-

terek eltt képét fogja adni egész eddigi politikájának.

Be akarta bizonyítani, hogy milyen kedvez körülmények

között jelenhet meg Ausztria-Magyarország igényeinek

keresztülvitelére a kongresszuson és milyen káros lenne,

ha Európa elre tudná, hogy a monarchia érdekeinek

megvédésére nem hajlandó egy fillért se kiadni és egy

embert se mozgósítani. Valóban a legnagyobb hiba lett

volna, ha Ausztria-Magyarország a külföldnek, iránta most

annyira kedvez hangulatát kihasználatlanul hagyta volna
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elrepülni. Oroszország ugyan gyzelmesen fejezte be a

hadjáratot, de általa inkább gyöngült, mint ersödött.

Barátok helyett ellenségeket szerzett magának. Románia

a legmélyebb bizalmatlansággal és gylölettel volt eltelve

a ezári birodalom iráni. Ezzel beteljesült, a mii Andrássy

kezdettl fogva elre megmondott, hogy minden lehetsé-

ges csak tartós barátság nem egy kicsi ország és egy nagy

állam között, a melylyel háborús czélokból egyesült. Az

elkeseredés a román népben és a hadseregben oly nagy

volt, hogy román delegátusok jöttek Bécsbe, hogy An-

drássynak az Oroszországgal való háború esetére 50.000

embert felajánljanak és azzal az indítványnyal lépjenek

fel, hogy Widdint seregeink szállják meg. Andrássy re-

mélte, hogy Szerbiát is megnyerheti, ha támogatja abbeli

kívánságát, hogy a régi Szerbiának egy darabját meg-

kapja. A miniszter továbbá tudta, hogy az oroszok a bol-

gároknál, a kikrl Miklós nagyherczeg ezt a megjegyzést

engedte meg magának : ((Ce sönt des brutes)), szintén

nem örültek valami nagy rokonszenvnek. Hiszen ismere-

tes volt, hogy évek óta épen az exarchátusra vonatkozó

események miatt a bolgár lakosságot, a mely különben

sem volt híve a pánszlávizmusnak, határozott ellentét

választolta el Oroszországtól. Még Montenegró is a szó

legteljesebb értelmében Oroszország prot egált gyermeke,

kereste most a közeledést a mi monarchiánkhoz, A feje-

delem értesítette Andrássyt, hogy megegyezés végett

Bécsbe küldi a nagybátyját és hajlandó lemondani min-

den neki szánt területnagyobbításról, a melyek minket

kellemetlenül érintenének. Még a tenger kéidésében is

engedékenynek akart bizonyulni. Andrássy számított arra,

hogy Montenegrót hozzájárulásunkkal való nagyobbodása

által még inkább hozzánk lánczolja.

Es ugyan milyenek voltak viszonyaink a nagyhatal-

makhoz ?
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Andrássynak az volt az ers meggyzdése, hogy

Németország bizonyos érdekeket velünk oszt és a leg-

vitálisabb kérdésekben egy vonalban fog velünk haladni,

míg biztos arról, hogy nincs szándékunkban t Franczia-

országgal való szövetséggel megfenyegetni. Németország

támogatása mellett szól az a jogos feltevés is, hogy Vil-

mos császár aligha fog rokonszenvezni egy kialakulóban

lev nagyszláv birodalommal. Olaszország, a mely eleinte

lesben állott és különböz oldalakon tapogatózott, mind-

azok szerint, a mit onnan meg lehetett tudni, úgy látszik

eltérni szándékozott eddigi politikai irányától. Ehhez lé-

nyegesen hozzájárult az Ausztria-Magyarországgal való

összeütközés lehetségének tudata, és hogy Berlinbl

jöv bizonyos intések folytán azon aggódott, hogy két

szék közül a pad alá eshetik. Az olasz államférfiakra nem

csekély befolyással volt annak a lehetségnek a mérlege-

lése, hogy egy orosz-szláv hatalom behatolhat a Földközi-

tengerbe. Ez az eshetség azután arra is birta Olasz-

országot, hogy a Dardanellák miatt összeköttetést keres-

sen Angliával. A dolgok ilyen állása mellett jogos volt

az a feltevés, hogy az olasz politikusok velünk szemben

nem fognak ellenségesen viselkedni a kongresszuson.

Ugyanezt lehetett várni Francziaországtól. A franczia

köztársaság ugyan éveken keresztül többé vagy kevésbbé

nyiltan kimutatta az orosz szövetségre irányuló vágyát,

de mindjobban eltért az ilyen kísérletektl, midn észre-

vette, hogy ezeknek a törekvéseknek megvalósítására

II. Sándor és I. Vilmos életében vajmi csekély kilátás

van. A franczia külügyminiszterrl Waddingtonról Andrássy

biztosan tudta, hogy inkább vonzódik hozzánk és Angliá-

hoz, mint Oroszországhoz, Angliának irántunk való jó-

akaratában nem lehetett kételkedni. Hiszen a kongresszu-

son hasonló érdekekért : az orosz hatalom visszaszorítá-

sáért kellett küzdenünk.
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Ámde Andrássytól nem volt várlialó, hogy politikáját,

bármilyen fontos legyen is, kizárólag a hatalmaknak a

monarchia iránt való jóakaratára alapítsa. Az emberi

viszonyok kitn ismerje lévén tudta, hogy csak olyan

államszervezetben lehet bizni, a mely a veszély óráiban

mindenét feláldozza megmentésére. De remélhetnénk-e

Németországtól valamelyes támogatást, kérdezte Andrássy

az osztrák miniszterektl, ha észrevenné, hogy Ausztriá-

ban pesszimisztikus hangulat uralkodik s hogy Ausztria

Oroszország kegyétl vagy ellenszenvétl befolyásoltatja

magát. Természetes, hogy Bismarck berezeg ilyen eset-

ben tartózkodni fog attól, hogy közbevesse magát értünk.

Inkább azt lehetne bizonyosnak elfogadni, hogy akkor

azzal a hatalommal fog megegyezni, a melynek ily körül-

jnények között elbb-utóbb el kell nyernie az uralmat

Keleten. Andrássy intette ket, hogy egészen alaptalan

bátortalanság által ne íbszszák meg magukat Németország

segítségétl, a melynek barátsága együttvéve az angol

hajók jelenlétével Konstantinápoly közelében, már azt a

nagy eredményt érte el, hogy Oroszország kezdi magát

elszigetelve érezni és magatartását is a szerint szabá-

lyozni.

Érthet hál, ha most a külügyminiszter a helyzet

ilyen leirása után tudni akarta az osztrák miniszterektl,

hogy a kongresszuson való fellépése alkalmával mennyire

számíthat reájuk. Ha nincs Önöknek bátorságuk, monda
nekik, a keleti kérdés szláv-orosz értelemben való meg-

oldása ellen védekezni és ha cserben hagyják Angliát az

Oroszország hódító iránya elleni küzdelemben, akkor

ezzel halálos csapást mérnek a monarchiára, a mely csak

mint nagy állam állhat fenn. De ha meg akarják tartani

a monarchiát, akkor nyiltan hozzá kell járulniok a körül-

belül 100 millió foiint kölcsönnel súlyosbított nyilatko-

zathoz, hogy el vannak szánva érdekeinknek megfelel

Monori Wertheimer Ede : (irúf Andrássy Gyuhi. Hl. 9
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megoldásáért teljes határozottsággal fellépni. Ilyen maga-

tartás mellett egy orosz sem fog merészkedni ellenünk

indulni, annál kevésbbé, mert Szt-Pétervárt nagyon jól

tudják, hogy Anglia velünk tart. Andrássy tiltakozott az

ellen, mintha minden áron akarná a háborút. Politikája

inkább azt a czélt követi, hogy megakadályozza, misze-

rint háborúra kerüljön a sor. Ámde a létkérdés ell, a

melyrl most szó van, minden más tekintetnek háttérbe

kell szorulnia. Ebbl a szempontból az esetleges mozgó-

sítástól sem szabad visszariadni. Talán azért, kérdezte

Andrássy, mert 1854-ben 500 millió költekezéssel felfegys^er-

kezett Ausztria a nélkül, hogy czélt értek volna, sohase

fognak többé mozgósítani? Andrássy kívánta, hogy hívják

€gybe a delegácziókat, a kik eltt nyilatkozniok kell az

általa ajánlott értelemben s tlük követelni 100 millió

megszavazását egy esetleges mozgósításra.* Andrássy

mindenesetre ezzel a meghatalmazással a zsebében akart

Berlinben megjelenni, hogy ha feltétlenül szükséges, a

fegyverekre is appellálhasson.

Ily értelemben beszélt külpolitikánk vezetje az osz-

trák miniszterekhez, midn a kongresszus egybehivását

még márcziusra várták. De az osztrák minisztérium, úgy

látszik a 100 millió forintot igen sokalta. Csakugyan

Andrássy 1878 márcziusában a delegáczióktól csak 60

millió forint hitelt kívánt. Mieltt ezt tette, az alkotmányh

delegátusokat összegyjtötte a miniszteri palotában bizal-

mas tanácskozásra. Midn Andrássy elttük kifejtette ter-

veit, a tárgyába teljesen elmélyedt házigazda hirtelen

észrevette, hogy hallgatósága már csak abból a néhány

delegátusból állott, a kik legközelebb ültek hozzá és a

frendiházi delegátusok néhány tagjából. Az alkotmány-

* Az egész Andrássy följegyzései nyomán. Keltezés nélkül. Grót

Andrássy-levéltár.
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hek, köztük els sorban Herbst, Giskra, Kuianda a leg-

nagyobb csendben búcsú nélkül elsompolyogtak, hogy

igent vagy nemet ne kelljen mondaniok.* Ebbl az epi-

zódból Andrássy láthatta, mily csekély támogatásra szá-

míthat az alkotmányhúek részérl. Míg Suess Ede tanár

az alkotmányhúek nagyon csekély száma nevében az

1878 márczius 21-iki delegácziós ülésen a 60 millió köl-

<;sön megszavazása mellett azon szavakkal érvelt, hogy

«azt akarjuk, hogy Ausztria a kongresszuson dönt szót

mondjon és nem akarjuk, hogy a mi miniszterünk egy

olyan fa gyanánt álljon ott, a melynek gyökerei bizony-

talanok)),- Herbst és nagy többsége elutasítólag viselked-

tek. Az alkotmányhúek vezére nem értette meg, hogy

Andrássynak a 60 millió kölcsönre csak azért volt szük-

sége, hogy háború nélkül gyzzön, hogy fenyegessen, a

nélkül, hogy csak egy fenyeget szót is mondana. Az

alkotmánypárttal ellentétben, úgy az osztrák delegáczió,

valamint a magyar országgylés többsége megszavazta a

60 millió kölcsönt. 1878 május 28-án, ^ azután ezt a köl-

csönt a legszükségesebb katonai elkészületek megtéte-

lére használta fel. Ez még mindig nem jelentette a há-

ború akarását. Az ellenségnek csupán sejtenie kellett,

hogy mi minden eshetségre készen vagyunk. Albrecht

fherczeg emlékiratából nagyon jól tudta Andrássy, hogy

egy kés szszel Oroszország ellen indított hadjárat ke-

vés kilátással kecsegtethet bennünket.^* Még néhány nap-

* Dóczi Lajori : «Andrássys Feinde-- a (cNeues Pester Journal"

1908 február 16-iki számában. Mint báró Plener ö exczellencziája, a ki

szintén részt vett a bizalmas értekezleten, biztosított, Herbst ielen volt

azon. Dóczi ugyanis csak valószinen állítja, hogy Herbst is a részt-

vevk közé tartozik.

2 «Protokolle der 9.Session der Delegation des oesterr. Reichsrates*.

'* Andrássy május 28-iki beszéde a delegácziók eltt.

* Albrecht fherczeg emlékirata. Bécs, 1878 június 7. Gróf An-

drássy-levéltár.

9*
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pal a kongresszus megnyitása eltt a fherczcg azt mondta

neki, hogy ha már a háború elkerülhetetlen, az osztrák-

magyar diplomáczia feladata az lenne, hogy az ellensé-

geskedések kezdetét mindenesetre a jöv tavaszig elodáz-

zák ; a hadjárat csak ebben az idben járhatna reánk

nézve eredménynyel.* Andrássy azonban nem is számított

háborúra ; bízott abban, hogy a teljesen elszigetelt ezári

birodalom nem fogja törésre vinni a dolgot egész Euró-

pával,

* Albrecht ítierczeg emlékirata. Bécs, 1878 június 7. Gróf Andrássy

-

levéltár.



OTODIK FEJEZET.

A BERLINI KONGRESSZUS.

Június U-én Andrássy végre Berlinbe utazhatott.

Tele reménynyel és jókedvvel indult útnak. Egy nappal

a kongresszus eltt akart a német fvárosba érkezni,

hogy még elbb érintkezésbe léphessen Bismarckkal és

a már ott idz lord Beaconsfielddel.^ Eredetileg a

keleti ügyekben nagyon jártas Haymerle lovagnak, az

olasz udvarnál akkreditált nagykövetnek kellett volna

Andrássy mellett mint második kongresszusi megbizottnak

szerepelnie. Gróf Károlyi ez ellen aggodalmakat támasz-

tott. Eladta, hogy ezáltal az poziczióján, mint a

kongresszuson kívül álló nagykövetén nagy sérelem esnék

és kijelentette, hogy inkább szabadságra megy a tanács-

kozások idtartama alatt, mintsem, hogy a tétlen szem-

lél szerepére Ítéljék,- Minthogy azonban a külügyminisz-

ter a berlini nagykövet közremködésérl nem akart le-

mondani,'^ még az utolsó perczben változtatott a dolgon.

Károlyit második és Haymerlet harmadik megbizottá

nevezték ki.* A nagykövet nem tudott elég köszönszót

"^ Andrássy Károlyihoz, 1878 (napról nincs keltezve). Cs. és kir.

külügyminisztérium. Báró Orczy naplója 1878 június 11.

- Károlyi Andrássyhoz, 1878 május 25. U. o.

•' Andrássy Károlyihoz, 1878 május 29. U. o.

* U. 0. Andrássy itt azt mondja Haymerlerl : «Es ist mir be-

kannt, dass Haymerle dórt (Berlin) keineswegs selír beliebt ist, und

zum unmittelbaren Verkehre mit den deutschen Staatsmánnern wáre

er sicherlich nicht die geeignete Persönlichkeit.*
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találni, hogy megelégedésének adjon kifejezési a kényes

ügy ilyetén megoldása felett.^

Június 13-án a Wilhelmsgasséban a Radziwill palo-

tájának gyülésteremmé átalakított nagy táncztermében

Európa els államférfiai gyltek össze. Bismarck, Andrássy,

Beaconsfield, Gorcakov, Suvalov alakjai kötötték le az

érdekldést. A német birodalom vaskanczellárja, a ki

különben értett hozzá, hogy hatalmas, sr szemöldökkel

árnyékolt szemeibl lesújtó villámokat löveljen, most

mint a kongresszus házigazdája a legszeretetreméltóbb

és lebilincselen nyájas volt. Palotáját, melyben a kon-

gresszus ülésezett, minden áron béke templomává akarta

avatni. Öt, a ki hatalmas háborúk által megváltoztatja a

világ képét, most új oldaláról ismerték meg : egyéb ba-

bérjaihoz még a békeszerzének is hozzá kellett járulnia.

Bismarck berezeg mellett nagy feltnést keltett az angol

premier lord Beaconsfield. Mint ünnepelt regényírónak és je-

lentékeny államférfiúnak Beaconsfieldnek megjelenése sajá-

tos vonzervel birt. Az egykor szép, most sárga szin

és redkkel teli arcz, egy hajthatatlan határozott jellemre

engedett következtetni, a melyen az az önérzet dombo-

rodott ki, hogy a föld egyik leghatalmasabb államának

els embere. Ezt a benyomást a hosszú sovány ember

aggastyán mivoltára emlékeztet fellépése sem tudta

g^^öngíteni, a ki ersen elre hajló testtel, egyik oldalon

botra, másik oldalán hséges titkárára támaszkodván,

1 Károlyi Andrássyhoz, Berlin, 1878 június 5. Cs. és kii- külügy-

minisztérium. «Der Kongress wird hoffentlich ein so grosses Blatt in der

Geschichte einnehmen, die Konferenzea werden durcli die Anwesenheit

der ersten Staatsmánner der Gegenwart ein so fesselndes Interessé ge-

wáhren, dass ich es als eine günstige Wendun^c meiner Laufbahn be-

trachten muss, wenn es mir vergönnt wird, an Deiner Seite, wo es Dir, so

Gott will, gelintjren wird, einen neuen und gesicherten Grundstein zu

legén tr unsere Machtstellung überhaupt und insbesondere íür unsern

Einfluss im Orient, an dieseni grossen Werk persönlich teilzunehmen.»
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csak lassan jutóit élre. A ISO éves orosz államkanczellár,

Gorcakov herczeg, máskép mutatkozott be, a kit mint-

hogy már nem tudott lépcsn járni, vinni kellett az els

emeleten lev tanácskozó terembe. A magas kora daczára

még mindig nagyon mozgékony, simára borotvált férfiú

látása, kinek okosságtól sugárzó szemeit nagy szemvé

gek takarták el, egy XVIIl. századbeli államférfiúra em-

lékeztetett. Minden pillanatban el lehetett készülni arra.

hogy ajkai, a melyek körül állandóan gúnyos mosoly

játszott, finoman kiélesitett bonmotra fognak nyilni, a mi

annak a kornak diplomatáira oly jellemz volt. Mennyire

elütött a szakadatlan dicséretekre és hizelgésekre valóság-

gal szomjazó orosz államkanczellár, lord Beaconsfieldtl,

a kiben minden udvarias szólásmód azt a gyanút ébresz-

tette, hogy «be akarják csapni».* Egészen más vágású

egyén volt a másik orosz meghatalmazott, gróf Suvalov,

a ki most inkább volt II. Sándor akaratának képviselje,

mint Gorcakov. 60 éves kora daczára az orosz békepárt

képviselje magas, szép alakja és elkel élénk arcz-

vonásai által majdnem fiatalos benyomást tett. Fölötte

elegáns és igen szeretetreméltó megjelenése által, a tár-

sadalmi élvezetek e nagy barátja és a szép asszonyoknak

ép oly nagy tisztelje,- az ügyes és ravasz, mindig mosolygó

orosz azt az érzést keltette, hogy semmi egyebet nem
akar, csak kibékülést. Bismarck mérvadó Ítélete szerint,

Suvalov, a kit Andrássy is nagyrabecsült, a béke embe-

rének termelt.'^ W'addington, az udvarias, loyalis franczia

külügyminiszter mellett, a kinek becsületes arczkifejezése

azonnal rokonszenvet keltett, mint a latin faj képviselje

^ Hohenlohe, «Dankwürdigkeiten» II. 233.

- Cumming «The secret history of the Trealy of Berlin*. 19íö

july «The Nineteentli Century-), 90. old.

•* Busch "Bismarck, somé secret pages oí his historyu, II. 39ö.

Lord Loflus <iThe diplomatic reminiscences» second series, II. köt. 104
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gróf Gorti, az olasz külügyminiszter vonta magára a figyel-

met. Nyugodt, mérsékelt gondolkozású államférfiú,^ s

izig-vérig reális politikus volt, a ki hazája szükségleteit

pontosan ismerte. Midn Konstantinápolyban, a hol a

nagyköveti tisztet teljesítette, megkapta a meghívást,

hogy a külügyminisztériumot átvegye, kijelentette, hogy

ezt csak azzal a feltétellel fogja megtenni, hogy Itália

minden kalandos politikáról lemond és Németországgal

és Ausztria-Magyarországgal tart barátságot.- Apró, szúró

szemeivel s szerencsétlen esés következtében betört orrá-

val Gorti, noha rettent rút férfiú benyomását tette, mégis

megvolt benne az a hiúság, hogy ellenállhatatlannak tartá

magát ^ Szellemének sziporkázó ötletei, valamint társal-

gásának eredetisége azonban gyorsan elfeledtették nem
elnyös külsejét. Törökország nem tehetett volna jobb

választást, mint a midn a fiatal szép phanariotát, Kara-

theodoryt küldte a kongresszusra. Az elegáns, erteljes

hellén, nemes metszés, körszakállal árnyékolt arczával,

éles tekintet szemeivel egy csapásra megnyerte az euró-

pai meghatalmazottak jóakaratát. De sajnos, csakhamar

tapasztalnia kellett, hogy mint egy legyzött hatalom

államférfia minden befolyás nélkül áll a kongresszus tár-

gyalásain. E diplomaták egyike sem tudta — Bismarckot

sem véve ki — elhomályosítani gróf Andrássyt, a kinek

megjelenésében a berlini publikum valósággal gyönyör-

ködött. Aranytól csillogó skarlátpiros uniformisában inkább

bátor lovas generálisnak látszott, mint diplomatának.

Sötét, szellemi szikrákat lövell szemei küzdelmektl fel-

dúlt arczának, melynek homlokát mélységesen fekete

hajfürt árnyékolta be, különösen lebilincsel kifejezést

1 Mittnacht «iErinnerungen an Bismarck)), Neue Folge, 11. old.

- Reuss Bismarckhoz, Pera, 1879 márczius !20.

^ Lord Loftus «Tlie diplomatic reminiscences)> I. köt. 308. oldal

és Hohenlohe i. h.
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kölcsönöztek. Ezeken és lord Salisburyn kívül, a kik a

kongresszus elssorban álló államférfiai voltak, még nagy-

számú jelentékeny diplomata is volt, a kiknek tevékeny-

ségérl és mködésérl a bizottságok tanácskozásai tud-

nak beszélni.*
K * *

A kongresszust nem valami biztató kilátások között

nyitották meg. Május U-én Hödel bádogos segéd ráltt

Vilmos császárra, de nem találta. Valamivel késbb —
június r)-én — Nobiling merényletet követelt el az agg

uralkodó ellen és pedig eredménynyel, a melynek követ-

kezményei, tekintettel a császár magas korára, nagyon

komoly természetek lehettek volna. ^ Minthogy I. Vilmos

császár ebben az állapotban nem volt képes maga fogadni

a kongresszus tagjait, azért képviseletével a trónörököst

bizta meg. Bismarcknak az volt a szándéka, hogy a tár-

gyalások menetét a végskig siettesse.* Már április végén

így nyilatkozott a franczia nagykövet, gróf St. Vallier

eltt : úgy képzeli, hogy a kongresszus csak három

napig fog tartani ; mert miután minden fontosabb kér-

déssel elbb tisztába kell jönni, megvitatásra semmi sem

marad és feladata pusztán a határozathozatal.'* Andrássy-

nak semmi kifogása nem volt az ilyen modus procedendi

ellen. De úgy vélte, hogy ennek daczára még sokféle

ügy fog magán a kongresszuson tárgyalásra kerülni s

nem tudta megérteni, hogyan teljesítheti ez feladatát

rövid három nap alatt.^ Valóban a kongresszus három nap

helyett 30 napig maradt együtt.

^ A jellemzésre Mouy «Souvenirs d'un diplomates czimü mun-
káját is használtam fel.

- 1. Ferencz József király akkor sajátKezüleg ezt írta Andrássy-
nak : « Kérem a császárnak (Vilmosnak) egy táviratot küldeni az én
nevemben és «Te» megszólítással.)*

=' Károlyi Andrássyhoz, 1878 június 5. Cs. és kir. külügyminisztérium.
* Andi'ássy Károlyihoz, 1878 május 1. U. o.
•"' U. 0.
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Mindjárt az els, június 13-án megtartott ülés is

mélyreható jelentséggel birt. Bismarck kívánságának

megfelelen, Andrássy ajánlotta t elnöknek, mire azon-

nal hozzá is fogtak a biireau alakításához. Alig köszönte

meg a kanczellár az iránta mutatkozó bizalmat, midn
azt az indítványt tette, hogy a tanácskozásoknál ne tart-

sák magukat a san stefanói béke egyes paragrafusainak

sorrendjéhez, hanem annak legfontosabb tárgyait vegyék

el. Ezért a kongresszus tagjainak mindenekeltt Bulgá-

riával kellene foglalkoznia. "* Andrássy egy, Bismarckkal való

bizalmas beszélgetésben pártolta ezt az eljárást. Neki

érdekében állott, hogy az Ausztria-Magyarországra vonat-

kozó kérdések megvitatása ne legyen a kongresszus els

pontja, de ne is odázzák el egészen a végéig. Azt akarta,

hogy a helyes középtájra kerüljenek.- Elször csak a

kényes bolgár ügyet kellett elintézni, hogy azután az ez

által felidézett jobb hangulatot az osztrák-magyar ügyek

elintézésére értékesíteni lehessen. Ügy a Bulgáriára vo-

natkozó, valamint az a már szintén elbb Andrássyval

megállapított indítvány, hogy semmiféle tárgyra vonatko-

zólag nem engedik meg azonnal az érdemleges tárgya-

lást, hanem annak hivatalos megoldása eltt bizalmas

eltárgyalásokban fogják útját egyengetni, a kongresszus

tagjainak hallgatag beleegyezésére találtak. Bár a kan-

czellár panaszkodott, hogy milyen nehézséget okoz neki

íranczia nyelven elnökölni,^ Andrássy mégis a mellett

tanúskodott, hogy a vitát « általánosan elismert nyuga-

lommal és körültekintéssel)) vezette.*

1 1. számú jegyzkönyv, «Roibuch» 1877—1878, 19. oldal.

- Andrássy június 1.3-iki távirata és 1878 június 14-iki felterjesz-

tése. Cs. és kir. külügyminisztérium.
'•' Hohenlohe «Dankwürdigkeiten)) II. 234.

'* Andrássy 1878 június 14-iki felterjesztése. Gs. és kir. külügy-

minisztérium.
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Andrássy minden szabad pillanatot arra használt iel,

hogy nézeteinek propagandát csináljon. Beható beszél-

getésben igyekezett Waddingtont és Salisburyt annak a

felfogásnak megnyerni, hogy a Törökország kezében ma-

radó tartományoknak lehetleg és a mennyire ezt a ke-

resztények biztonsága megengedi, politikai és katonai

autoritást engedélyezzenek, ellenben a Fényes Portának

fel kellene áldoznia azokat a területeket, a melyeket

többé nem képes megtartani.'

Június 17-én — a második ülésen — került na])i-

rendre a san stefanói béke ^ I. pontja, a mely Bulgáriára

vonatkozott. Ebben a kérdésben Anglia Andrássy teljes

támogatására számíthatott. Már június 6-án konvenlio

jött létre az angol és osztrák-magyar kormány között

Bulgáriára vonatkozólag, a mely a Balkánt az új fejede-

lemség határának jelölte meg. Erre az egyezségre támasz-

kodva most Salisbury felszólalt a VI. paragrafus ellen.

Azt mondta : a san stefanói békeszövetség egészen oda

irányul, hogy Törökországot teljesen Oroszországtól tegye

függvé, de ezt Anglia soha se engedhetné meg. Az angol

miniszter a czári birodalom óhajtott fennhatósága ellen

hathatós eszközt látott az újonnan és az orosztól terem-

tett Bulgária megkisebbítésében. Az önkormányzatú, h-
béradót fizet fejedelemségnek ezért csak a Balkánig

szabad nyúlnia, míg annak a Balkántól délre fekv része

Törökország fennhatósága alatt fogna maradni, a minél

tekintettel kellene lenni a keresztények adminisztratív

önkormányzatát biztosító garancziákra.- Ezen a ponton

nem lehetett egyezséget elérni, a mennyiben áuvalov azt,

a mit Anglia kínált, igen kevésnek mondta. Ekkor Bis-

* Andrássy, 1878 június 15-iki távirata tis. és kir. külügyminisz-

térium.

- 2. jegyzkönyv és ehhez Andrássy 1878 jún. 17-iki távirata. U. o.



140 Ötödik fejezet

marck azt indítványozta, hogy az angolok és oroszok

igyekezzenek magántanácskozásokon egyezségre jutni,

hogy a következ ülésen kész tervvel lépjenek a kon-

gresszus elé. Andrássy azonban nem volt hajlandó ilyen

fontos ügyben, a mely Ausztria-Magyarország határait is

érintette, hozzájárulni, hogy a monarchia mellzésével

hozzanak határozatot. Ezért azt követelte, hogy ha a

bolgár kérdés rendezésére albizottságot állítanak fel,

Ausztria-Magyarországnak is képviselve kell ott lennie.

Salisbury a legszívélyesebb modorban azt felelte, hogy

Ausztria-Magyarországnak nemcsak az értekezleteken —
Corti ajánlatára az albizottság gondolatát elejtették —
kell résztvennie, hanem inkább az nevében kell a meg-

hívókat kibocsátani, a mibe az oroszok is beleegyeztek.

A második konferenczia sem nyújtott kézzelfogható ered-

ményt, a mi Andrássyt arra a megjegyzésre mdította

:

c(x\ gylés arczulata nem volt ugyan kellemes, a mennyi-

ben Bismarck vezetése ma nem volt oly szerencsés és

tulajdonképen semmit se vittek elre.))*

Az elzetes tárgyalásokban Bulgária Balkán határá-

nak elfogadása felett, mint Andrássy mondja, ((látszóla-

gos küzdelemre)) került a sor. Már megvolt a szándék,

hogy egyezségre jussanak ebben a vitás ügyben. Andrássy

és Salisbury arra szavaztak, hogy ez az elnevezés : Dél-

Bulgária egészen tnjék el és helyébe válasszák ezt a

kifejezést: dRumélia)). Hogy a Fényes Portának az új

Ruméliában biztosítsák a fennhatóságot, az angolok jónak

látták, hogy megadassék neki a helyrségi jog; ép így

meg kell kapnia az illetékességet az egész Balkánvonal

és Rumélia tengerpartjának megersítésére. Errl azon-

ban áuvalov hallani sem akart, a mennyiben épen a török

csapatok fegyelmezetlensége adott mindig okot a zavar-

í Andrássy távirata, 1878 jun. 17. Cs. és kir. külügyminisztérium.
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gásokra. Eleinte Andrássy az angolokat hathatósan támo-

gatta. Minthogy azonban tudta, hogy II. Sándornak sze-

mélyes kivánsága Ruméliát török csapatoktól megtisztí-

tani, továbbá az orosz-angol megegyezések közzététele a

((Globe»-ban ^ — arra látszott utalni, hogy az angolok nem
fognak igen szívósan kitartani követeléseik mellett,^ úgy
hitte, hogy közvetítöleg kell beavatkoznia. A résztvevk

hallgatólagos beleegyezésével tehát ekkor elfogadták azt

a határozatot, a mely a szultánnak Rumélia feletti poli-

tikai és katonai fennhatóságát fenntartja. Az utolsó pilla-

natban Oroszország azt a mindenesetre hiábavaló kísér-

letet tette, hogy közelebbrl határozza meg azokat az

eseteket, a melyekben a török kormánynak joga lesz a

határon állomásozó török csapatokat beszólítani Rumélia

belsejébe a rend fenntartására.'* Ez ellen viszont Anglia

tiltakozott. Csak azon kikötéssel és a szükségesség han-

goztatásával, hogy új utasításokat óhajt kikérni, nyugo-

dott bele Suvalov az angol indítványba. Ámde minden

alkalommal megnyílt az a mély szakadék, a mely az

angolokat és oroszokat még mindig elválasztotta egy-

mástól. Beaconsfield ugyan egy bizalmas elértekezletben

tiltakozott a Suvalov által tett ama szemrehányás ellen,

mintha Anglia Oroszországot meg akarná alázni. Inkább

máris nagyon jelentékeny engedményeket tett és ezt nem

* Orczynak az a véleménye, hogy az oroszok voltak azok, a kik

a nyilvánosságra hozatal indiskréczióját elkövették, hogy az angol kor-

mányt ezáltal kompromittálják.

~ 1886-iki kiadatlan emlékiratában azt mondja Andrássy, hogy az

ellenállást Bulgária hbéressé tétele és az önkormányzatú Keletrumélia

ellen addig folytatta, míg nem jutott arra a meggyzdésre, hogy Anglia

és Oroszország között elzetes megegyezés történt. Ez a körülmény,

valamint az Angliára való tekintet, a melyre Andrássynak más fontosabb

czélok elérése végett a kongresszuson szüksége volt, arra kényszeritet-

ték t, hogy ellenállását abbahagyja.

'^ Andrássy felterjesztése, 1878 június 20. Gs. és kir. külügy-

minisztérium.
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csekély mértékben a czár személyes kívánságai iránt való

tiszteletbl tette. Most tehát Suvalovon volt a sor, hogy

sajnálkozásának adjon kifejezést, hogy a vita hevében a

zokon vett kifejezésre ragadtatta magát. Kész az Angliá-

val megbeszélt pontokat elfogadni, de hogy azokon túl

menjen, arra nincsen oka. Az oroszok, beleszólásuktól

eltekintve, a kiterjesztés és határolás kérdésében veresé-

get szenvedtek. A kongresszus a san stefanói békében

megjelölt Bulgáriát majdnem egyharmadával kisebbítette

meg. St még ezt a megrövidített Bulgáriát is leszorítot-

ták az Aegaei-tengerrl és a Fekete-tenger partján Várnát

adták neki, mint egyetlen használható kiköti*

Andrássy szemében az új fejedelemség terjedelmének

megszorításával majdnem egyenl fontossággal bírt az a

kérdés : mikor fogják az oroszok újra elhagyni az általuk

okkupált területekel. A június 6-iki konventióban Anglia

és Ausztria-Magyarország megegyeztek, hogy Bulgáriában

a békekötéstl számított hat hónapon belül és további

három hónap letelte után Romániában ne legyen egyet-

len orosz katona sem.^ Nem a teljes ülésen, hanem egy

bizalmas elértekezleten áuvalov úgy nyilatkozott, hogy

az oroszok egy harmada mindjárt a béke után hagyja el

Bulgáriát, másik harmada megállapítandó idtartam mul-

tán, a többi csak akkor, ha az ország nyugalmáért és

1 Cumming állítólag lord Rowtonnak, lord Beaconsfield titkárjá-

nak közleményei nyomán egy történetet mesélt el, hogy milyen módon
igyekezett az angol premier az oroszokat megfélemlíteni a hirtelen

kilátásba helyezett elutazás által. Az egész történetecske, akármilyen

mulatságos is, nem látszik nagyon hihetnek és inkább azt a benyo-

mást teszi, hogy post testm Beaconsfield dicsítésére találták ki.

(Gumming «The secret hi&tory of the Treaty of Berlinw The Nineteenth

Century, 1905 július 87. oldal.) A tény csak az, hogy éles ellentétek

voltak, mint Bismarck maga is közli s hogy meg kellett jelennie lord

Beaconsfield betegágya mellett, hogy megakadályozza a nehéz konflik-

tusokat, melyek a kongresszus békés kimenetelét fenyegették.

2 1878 június 6-iki konventio. Kiadatlan.
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biztonságáért kezeskednek. Andiássy joggal azt vetette

fel ellene, hogy Bulgária szervezete sem két, sem több

év után nem fog annyira elrehaladni, hogy Oroszország

ürügyet ne találna annak elfoglalására. Ha nem szánják

rá magukat, — hangoztatta Andrássy — hogy rövid ter-

minust állapítsanak meg a kiürítésre, Európának mindig

az az érzése lesz, hogy a béke még nem állt helyre, de

Oroszországot illeti a felelsség minden zavargásért, mely

ebbl származni fog. A bolgárokat — fol}iatta — hozzá

kell szoktatni, hogy saját lábukon álljanak és életüket az

országukban fennálló viszonyok szerint szabályozzák.

Európának Romániával szemben is az a kötelessége, hogy

annak függetlenségét és szabad mozgását ne szolgáltassa

ki sokáig idegen csapatok által való megszállásnak.

Midn Andrássy ebben az értelemben beszélt, nem tit-

kolta el önmaga eltt azt, hogy az oroszok elvonulása

után is elállhalnak olyan körülmények Bulgáriában, a

melyek kívánatossá tennék az idegen oltalmat. Ebben az

esetben, ügy nyilatkozott, a nagyhatalmakon a sor, hogy

«az európai zászlót kibontsák)), mialatt a miniszter egy

európai bizottság parancsnoksága alatt álló európai sereg

megalakítását értette.*

Ezen elzmények után, a kiürítés kérdése a kongresz-

szus teljes ülése elé került. Az angolok és francziák

azonnal csatlakoztak Andrássy indítványához. A Suvalov-

féle indítványt, a mely ugyan elfogadta Andrássy elvét,

de az elvonulásra egy évet igényelt, elször Itália támo-

gatta, majd Bismarck is ide csatlakozott. Legélesebben

ellenkeztek az oroszokkal a francziák. « Minthogy itt —
közölte Andrássy a királylyal — az orosz czár részérl

katonai kérdés forog koczkán és nekem a fdolog a ki-

* Andrássy felterjesztése, 1878 június 23. Cs. és kir, külügy-

minisztérium.
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vonulás határozott megmásíthatatlan terminusa, hajlandó-

nak mutatkoztam bizonyos engedékenységre, a mennyi-

ben három hónapot hozzátettem.))* Andrássy készsége

okot adott arra a téjtegetésre, hogy ez a három hónap

kizárólagosan Bulgáriának szól-e vagy Ruméliára nézve

is érvényes. Suvalov nagyon sürgetleg lépett közbe, hogy

ez a megállapítás mindkét országra vonatkozzék. Errl

ismét a francziák nem akartak tudni. Ellenben lord

Beaconsfield kijelentelte, hogy ö minden esetben Ausztria-

Magyarországgal tart, akár visszautasítólag, akár bele-

egyezöleg viselkedik ez. ((Végre úgy döntöttem — táv-

iratozta Andrássy a királynak — hogy kilencz hónap

Bulgáriára és Ruméliára is szól és így is határoztunk,

miután Waddington is beleegyezett. A törökök hallgattak.

Az ülés jó benyomást tett reám s mert Beaconsíield

nagyon határozottan hangsúlyozta a velünk tartást, tehet-

tem az oroszoknak egy kis engedményt és mégis teljesen

elértük czélunkat.)) ^

Ez az érintkezés minden alkalommal megnyilvánult

Andrássy és az angolok között, a kiknek nevében Salis-

bury kijelentette : ((Mi még sokáig kénytelenek leszünk

az orosz urakkal tárgyalni, elrelátóknak kell tehát len-

nünk.))* Anglia támogatásával Andrássynak sikerült is

egy nagyon lényeges pontot törölni a san stefanói béké-

bl. Andrássy ajánlata folytán ugyanis a san stefanói

szerzdésben elforduló « orosz-török)) helyett az európai

komissziókat fogadták el, a melyek nem járhattak el

1 Andrássy távirata a királyhoz, 1878 június 24. Cs. és kir. külügy-

minisztérium.

- Andrássy távirata a királyhoz június 24, valamint annak felter-

jesztése, 1878 június 25-én. U. o. A június 24-iki 5. ülés jegyzkönyve.

3 Andrássy felterjesztése, 1878 június 25. Gs. és kir. külügyminisz-

térium.
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többé az oroszok egyoldalú álláspontja szerint.* Ámde
Bismarcknak nem volt Ínyére, hogy az egyes pontoknál

nagyon is részletekbe bocsátkoztak és minden lehet

esetet kimeríteni igyekeztek. Már az ötödik ülés óta

mindig határozottabb formát öltött az az irány, melynek

követését látni kivánta. Szerinte csak az lenne méltó a

kongresszushoz, hogy a háború és béke tulajdonképeni

kérdéseivel foglalkozzanak, a melyek felett azonnal dön-

teni is kellene. Minden mellékes ügyet, úgymint a bolgár

közigazgatás, vasutak stb. a bizottságokhoz kellene utalni.

A német kanczellár ismételten hivatkozott megrongált

egészségére, a mely nem sokáig fogja megengedni, hogy

a kongresszus vezetésének terheit viselje. Mindezek után

nem volt kétséges, hogy a tárgyalások gyors befejezés

felé sietnek.

Mindeddig Gorcakov csak ritkán jelent meg a kon-

gresszus tanácskozó termében. Úgy mondták, hogy nem
érzi magát elég jól arra, hogy részt vegyen annak tár-

gyalásain, a mi egy embernél, a ki szélütési roham után

még az imént hagyta el betegágyát, nem is volt lehetet-

len, Bismarck mindenesetre más motivomot tulajdonított

távolmaradásának. A német kanczellár szerint, orosz

kartársa azért kerülte a kongresszus termét, hogy a meg-

csonkítását ama kivívott eredményeknek, a melyek a

san stefanói békében szembeszök kifejezést találtak,

ellenfelének, gróf Suvalovnak vállára háríthassa. Ezt kö-

vetkezteté Bismarck legalább abból, hogy valahányszor

Goréakov, a rosszullét ürügye alatt nem jelent meg a

kongresszuson, alakja mégis feltnt az ((Unter den Lin-

* Andrássy távirata 1878 június 25. Gs. és kir. külügyminisztérium

és az 5. ülés jegyzkönyve. Andrássy a június 27-iki felterjesztésben

azt mondja, hogy a király figyelmét telhiyja arra a határozatra, amely

szerint «az európai komisszióban a többség lesz irányadó, úgy hopy az

egyesült Európa szembenáll az elszigetelt Oroszországgal.*

Monori Wertheimer Ede : Gróf Andrássy Gyula. III. 10
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den»-i lakásának földszinti ablakaiban.* Valami igazság

lehet ebben a feltevésben, de Bismarck elbeszélése mégis

nélkülözi a teljes megbizhatóságot. Hiszen Gorcakovra

vonatkozó minden jellemzésének során észre lehet venni,

milyen szivesen kisebbíti t, mennyire él még lelkében

az a harag, mely 1875-ben ébredt benne iránta. A német

kanczellár a gyönyör egy nemével jegyzi föl az utókor

számára a hírt, hogy Gorcakov csak II. Sándor akarata

ellenére mehetett orosz megbízottként a berlini kon-

gresszusra.- Suvalov egy kijelentése ellenben sokkal hi-

hetbbé teszi, hogy az államkanczellár inkább magas

korára és elgyengült egészségére való tekintetbl akart

honn maradni. Suvalov azt mondta : élve vagy halva a

kongresszusra fogja czipelni Gorcakovot, minthogy már

megkötötte a san stefanói szerzdést, hát védelmezze is

meg.^ A hetedik kongresszusi ülésen tehát Gorcakov'

miután Suvalovnak megengedte, hogy engedményeket

tegyen, fel is lépett a béke re gyanánt. Ha az Orosz-

ország iránti követeléseket — monda a jelenlev diplo-

matáknak — túlságba viszik, akkor neki meg kell emlé-

keznie Oroszország fiainak dicsséges tetteirl és nem

Oroszország lesz az, a melyre a balsiker felelssége há-

ramolni fog.* Ez egyike volt patetikus kirohanásainak, a

melyekben az orosz kanczellár annyi gyönyörséget talált

és a melyeknek tollbamondásánál az urát megért titkár-

nak mindig bámuló pillantással kellett fölnéznie ez iránt

nagyon fogékony fnökére.^

A Bismarck «Gedanken und Erinnerungen*, II. 106. old.

2 U. o., II. 216. old.

•^ Károlyi Andrássyhoz, Berlin, 1878 jún. 5. Cs. és kir. külügy-

minisztérium.

* Andrássy felterjesztése 1878 jún, 27. U. o. A beszédnek ezt a

részét nem vették fel a hivatalos jegyzkönyvbe.

5 Bismarck, i. h. II. 108. old.
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Ugyanazon a gylésen, a melyen Gorakov ezt a

fennhéjázó beszédét tartotta, kötötték meg az egyezséget

Bulgária sorsa fölött, mely semmiesetie sem volt Orosz-

ország elnyére. Andrássy eltt legczélszerübbnek látszott

hogy most kezdjenek hozzá az Ausztria-Magyarországot

oly közelrl érint boszniai és herczegovinai ügy elinté-

zéséhez. Ezúttal is bevált az Andrássy által a kongresszus

idtartamára megállapított és Ausztria-Magyarországra

nézve nagyon elnyös taktika : hogy ne mindig egyedül

lépjen eltérbe javaslataival az egyes pontoknál, hanem,

kidolgozásai alapján mások terjesszék el azokat.^ így

Bismarckot is megnyerte tolmácsnak azon szándékához,

hogy a Bosznia és Herczegovinára vonatkozó tárgyalások

a június 28-iki ülésen kerüljenek napirendre.- Már június

25-én azt táviratozhatta a miniszter a királynak : ((A mint

Bulgáriával végeztek, jönnek a területi kérdések és ezek-

kel együtt Bosznia is, talán pénteken.))^

-K -K -K

Andrássyra nézve most miniszteri tevékenységének

jelents és egyúttal veszélyes korszaka következett. Nem-

csak az Ilire, tekintélye és a királyival szemben való

helyzete függött attól, hogy sikerülni fog-e neki a mon-

archia részére megbizást kapni a kongresszustól Bosznia

és Herczegovina megszállására. Sokkal fontosabb volt

ennél a monarchiára való tekintet, melynek érdekei meg-

követelték a két török tartomány megszállását és viszont

a kudarcz esetében a legsúlyosabb károsodásnak voltak

* Andrássy felterjesztése. 1878 jún. 25. Cs. és kir. külügyminisz-

térium. «Úgy <íondolom, hogy továbbra is megtarthatom ezt a taktikát,

a mely nagyon hasznosnak bizonyult.*

- Andrássy felterjesztése, 1878 jún. 27. U. o.

:« U. o.

10*
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kitéve. A megszállásra való meghatalmazásban látható

kifejezésre kellett hogy jusson Európa e bizalomnyilvá-

nításának nemcsak reális, hanem ideális értéke is. Ha

Európa kivánta, hogy mi Bosznia és Herczegovinába be-

vonuljunk, akkor ezzel azt mutatja, hogy nemcsak meg-

barátkozik a mi vezérszerepünkkel a Keleten, hanem egyene-

sen követeli ezt, mert a Balkánon egyedül Ausztria-Magyai -

ország politikájában látja az európai egyensúly igaz kezes-

ségét.* Ha azonban Andrássy nem kaphatná meg az

európai felhatalmazást és ebben a kérdésben vereséget

szenved, akkor egész igyekezete a kongresszus össze-

hívására czéltalan volt. Itt is ismételnünk kell, hogy nem

nagy örömmel fogott hozzá, hogy Boszniát és Herczego-

vinát a monarchiába bekebelezze. Hiszen reformjegyzé-

kével Törökországban olyan állapotokat akart teremteni,

melyek ennek ert kölcsönöznek arra, hogy területéi

megcsonkítatlanul tartsa össze. Minden alkalommal meg-

mondta az oroszoknak : a monarchia nem törekszik hódí-

tásokra és csak akkor teszi rá a kezét Bosznia és Her-

czegovinára, ha Törökország felbomlása elkerülhetetlen

és elejét kell venni annak a veszélynek, hogy a két tar-

tomány Szerbia és Montenegró hatalmába jusson. Midn
azonban ez a pillanat elérkezett és a keleti válság út-

vesztjébl nem kínálkozott más kivezet út, mint Bosznia

és Herczegovina okkupálása, minden lehett megtett,

hogy ezt az utat biztosítsa.

Eddig a közvélemény úgy Ausztria-Magyarországon,

mint Európában ellene volt, hogy a monarchia erszak-

kal, mint hódító leigázza a két tartományt, Ausztriában

is, Magyarországon is merben lehetetlent kívántak

Andrássy államférfiúi mvészetétl. Tehát ellen kellett

* Ezt a nézetét Andrássy 1886-ban nyilvánította kiadatlan emlék-

iratában.
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volna szegülnie Oroszország minden török-ellenes akczió-

jának a nélkül, hogy e miatt háborúba elegyedjék; de

viszont ennek híjával is meg kellett riznie tekintélyét

és befolyását Európa keletén. Ez azonban nem volt elég
;

még azt is várták tle, hogy Szerbiát és Montenegrói

megakadályozza Bosznia és Herczegovina megszállásában

a nélkül azonban, hogy mi ezeket a területeket elfoglal-

juk. De mit csináljon Andrássy a san stefanói béke után,

a melyben a gyz a törököket a két tartománynak épen

Szerbia és Montenegró részére való kiszolgáltatására

akarta kényszeríteni? Ha most a monarchia Andrássy

tanácsára Boszniát és Herczegovinát fegyveres ervel

szerzi meg. akkor ezt a tettet Európa és nem kevésbé

Ausztria-Magyarország közvéleménye elítéli vala, mint

utolsó lépést Törökországnak Oroszország által megindí-

tott szétrobbantásához. Ennek daczára a san stefanói

béke után a monarchiának rá kellett tennie a kezét a

két tartományra, ha nem akarta, hogy ezek, melyeket

Törökország már nem tudott megtartani, Ausztria-Magyar-

ország ellenségeinek zsákmányául essenek, s hogy meg-

fossza magát minden tekintélytl a Balkán félszigeten és

Oroszország prestigeét kizárólagossá tegye. Ebbl a sza-

kadékból csak Európa megbízása segíthet vala ki ; át kel-

kellett ugyanis ruháznia a monarchiára a Bosznia és

Herczegovinára vonatkozó mandátumot.

Most, hogy Andrássy meggyzdött, hogy Ausztria-

Magyarország csak mint Európa megbízottja teljesítheti

íeladatát a Keleten, mozgásba hozott minden eszközt,

hogy ezt megvalósíthassa. Mindenekeltt Anglia bele-

egyezéséri akart megbizonyosodni. Már 1878 áprilisában

kimerít memorandumot* juttatott el az angol miniszte-

^ A memorandum nem volt elttem. Mejz van említve a nDenk-

^chrift zur bosnischen Okkupationt-ban. Kiadatlan.
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riumhoz, a melyben megindokolta azt a nézetét, hogy a

boszniai és herczegovinai kérdést csak a két tartomány-

nak Ausztria-Magyarország által való birtokbavételével

lehet megoldani. Lord Beaconsfield és lord Salisbury, a

kik elbb egy ilyen tervvel szemben visszautasító maga-

tartást tanúsítottak, most az Andrássy által eladott bizo-

nyítékok nyomása alatt feladták az ellenállást. Ugyan-

azzal a június 6-iki konventióval, a mely Bulgária jöven-

dbeli határát elre szabályozta, az angol kabinet azt a

kötelezettséget vállalta magára, hogy a monarchiának

minden Bosznia és Herczegovinára vonatkozó indítványát

támogatni fogja a kongresszuson.*

Nemsokára az angol miniszterekhez intézett memo-

randum elküldése után Andrássy a boszniai és herczego-

vinai szökevények amnestiáját a Fényes Portával való

egyenes összeköttetésekre használta fel, hogy annak ön-

kéntes beleegyezését megnyerje Bosznia és Herczegovina

megszállására. Erre az útra lépni annál inkább tanácsos

volt, mert Ausztria-Magyarország közvéleményére való

tekintetbl tördnie kelleti azzal, hogy az ozmánsággal

való minden összeütközést elkerüljön. Nagy gonddal

hozzálátott tehát, hogy a szultánt meggyzze arról, mi-

szerint legsajátosabb érdeke kívánja a két tartomány ön-

kéntes feladását, hogy ezáltal birodalmának összefügg

és maradandó alakot adjon és minden er összegyjté-

sét lehetvé tegye. Ékesszólóan adta képét azoknak a

nagy költségeknek, melyek Törökországra haramiának a

szökevényeknek egyelre 230.000 fbl álló tömege révén.

Ép ily nyíltan festette le a mohammedánoknak az auto-

nómiával való elégedetlenségét, a mely csak rájuk ró

1 Az 1878 jun. 6-iki konventio. Kiadatlan. «Le gouvernement de

Sa Mté Britannique s'engage á soutenir toute proposilion concernant

a Bosnie que le gouvernement austro-hongrois jugera á propos de

laire au congrés.
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áldozatokat, míg a keresztények az agrárreformok útján

nem fognak elbb megállani, míg az összes mohammedán
birtokosok el nem hagyják országukat. Andrássy meg-

jósolta a birtoknélküli keresztények elreláthatólagos

együttes küzdelmét, melyet a hazatér szökevényekkel

együtt fognak vivni a mohammedán elem ellen. Beékelve

Szerbia és Montenegró közé, a mohammedán lakosság az

anyaországgal csak Bulgária jóakaratától függ katonai út

által lesz összekötve és épen ezáltal fog elveszni ment-

hetetlenül az ozmánság számára. A miniszter továbbá

figyelmeztette a Fényes Portát a következményekre, me-
lyeket egy ilyen állandó megrázkódtatásoktól kisért állapot

gyakorolhat a szomszédos Ausztria-Magyarország politi-

kájára. Maradhatna-e a monarchia, kérdezte, nyugodt

szemlél a határain fenyeget szláv kérdéssel szemben?
Mindenesetre kényszerítve lenne, hogy saját érdekeinek

a biztosítására gondoljon s nem volna abban a helyzet-

ben, hogy a Nagy-Bulgária végérvényes megszületéséi

megakadályozza, bármennyire bizonyos is, hogy egy ily

alakulás Törökország felbomlását vonja maga után. A Bal-

kán-félszigetnek ebbl keletkez elszlávosodásával szem-
ben Ausztria-Magyarország csak a nem-szláv, tehát göröír

és albán elemek támogatásában kereshet egyensúlyt, de

ennek daczára els sorban Boszniát és Herczegovinát

kellene erszakkal megszállnia. Erre az intézkedésre az

a körülmény kényszeríti, hogy máskülönben ott szerbek

és montenegróiak telepszenek meg, kiknek dúlásai eset-

leg még Dalmáczia elvesztését is maguk után vonhatnák.

Egyedül csak az a leghatározottabb akarat, hogy a pán-

szláv áradatnak ezen a területen a leghatározottabban

ellenálljon, vezeti, monda, az osztrák-magyar politikát azokra

az utakra, a melyeken Törökország a maga gyönge eri-
tl már nem várhat támogatást. «Ha meg akarná kísérelni,

minden ellenszegül elemet, a bolgárt, szerbet, görögöt
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és albánt egyedül legyzni, attól lehetne félni, hogy bir-

tokát egy irányban se lenne képes biztosítani».* A Fényes

Porta most rá lévén utalva a monarchia védelmére, nem
volt olyan bátor, hogy egyenesen visszautasító választ

adjon. A megkezdett tárgyalásokat ennélfogva azzal a

kölcsönös nyilatkozattal szakították meg, hogy a döntést

e kérdés felett a kongresszusnak tartják fenn.^

De Andrássy mégsem mondott le arról a reményrl,

hogy sikerülni fog a Fényes Portát Európa részérl gya-

korolt nyomás által engedékenységre hangolni. Már a

Fényes Portával való megbeszélések alatt megtette a

lépéseket, hogy Bismarck közremködését biztosítsa ma-

gának a siker czéljából. Épen a német kanczellártól vár-

hatott hathatós támogatást, hiszen volt az, a ki minket

mindig felbátorított a két török tartomány megszerzésére.'*

Andrássy tehát azt kívánta Bismarcktól, hogy a britt

kabinetet bírja rá az osztrák-magyar tervet pártoló ak-

czióra a Fényes Portánál. Ebhez az utóbbi idben a kez-

deményezésünkre megjavult viszonyok Németország és

Anglia között szintén alkalmas eszközöknek mutatkoztak.*

Az angol minisztérium részérl nem félhetett Andrássy a

visszautasítástól, minthogy Salisbury már feladta ellen

-

* Andrássy Károlyihoz, 1878 április 13. Cs. és kir. külügyminisz-

térium.

2 Denkschrift zur bosnischen Okkupation. Kiadatlan.

'* Ristic mondja, hogy Suvalov közölte vele, hogy az okkupáczió-

nak tulajdonképeni értelmi szerzje Bismarck volt, mert a német

kanczellár bírta rá Andrássyt salzburgi (1876) találkozásuk alkalmával,

hogy az okkupáczió elleni ellenszenvérl mondjon le, és uralkodója

és a katonai körök óhaja eltt hajoljon meg, a mit kétségbevonhatlan

tények igazolnak. Ristic < Szerbia diplomácziai története* 1875—1878

(szerb nyelven) II. köt. 2-51—252. old. Andrássy azonban nem Bismarck

rábeszélése folytán határozta el magát az okkupáczióra, hanem csak

akkor, a mikor annak szükségességét fölismerte.

* Károlyi Andrássyhoz, 1878 május 17. Cs. és kir. külügyminisz-

térium.
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állását az okkupáczió ellen és most magn nyilatkozott,

hogy Bosznia és Herczegovina birtokbavétele a monarchia

által úgy Európának, mint Törökországnak érdekében

áil.* Bismarck valóban nem habozott megigérni London-

ban való befolyásának érvényesítését, kívánságaink kielé-

gítésére. De azt sem titkolta el, hogy milyen nehéz lesz

a Fényes Portát tartományainak önkéntes feláldozására

rábírni.- Ugyanaznap, mikor Andrássy és Elliot Bécsben

aláírták a június 6-iki konventiót, gróf Károlyi egy bizal-

mas beszélgetésbl Bismarckkal azt a benyomást nyerte,

hogy a birodalmi kanczellár nem kételkedik abban, hogy

a kongresszusnak oda kell ítélnie Boszniát és Herczego-

vinát a Mitrovicáig terjed földnyelvével Ausztria-Magyar-

ország részére.^ Francziaországból is kedvez híreket

kapott Andrássy. Onnan jött az a bizalmas közlemény,

hogy a franczia minisztérium nem fog ellenvetéseket

tenni.* Oroszországról tudták, hogy csak a noví-bazari

sandáak birtokbavételét gáncsolná."* Ezenfelül még Bis-

marck is megnyugtatta a monarchiát Suvalov barátságos

érzülete fell.® Errl Andrássy épen ezekben a napokban

meggyzdhetett az orosz államférfiúval folytatott bizal-

mas beszélgetésében. De arról is, hogy az orosz politika

egy pontban : Antivarinak Montenegróhoz való kapcsolá-

sában hajthatatlan marad. A mi határainkra vonatkozó

bizonyos kezességek fejében Andrássy hajlandó volt az

oroszoknak ezt a leghbb kívánságát teljesíteni. I. Ferencz

József méltányolta miniszterének ezt az engedékenységéi

^ Andrássy Károlyihoz, 1878 május 17. Gs. és kir. külügyminisz-
térium.

2 Károlyi Andrássyhoz, 1878 május 20. U. o.

^ Károlyi Andrássyhoz, 1878 június 0. U. o.

* Denkschriít zur bosnischen Okkupation. Kiadatlan.
•"• U. 0.

" Károlyi Andrássyhoz, 1878 június 6. Cs. és kir. külügyminisz-
térium.
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azzal a fenntartással, hogy a határvonalat magán a kon-

gresszuson kell megállapítani. Ezzel szemben Török-

országnak fel kellett volna adnia ellenállását a két török

tartománynak osztrák-magyar kézre kerülésével szemben.

«Ha azonban mi kaphatók vagyunk erre az engedményre,

Montenegró ilyen megnagyitására — irta az uralkodó

Andrássynak — akkor Bosznia és Herczegovina bírásá-

nak szüksége, beleértve a Szerbia és Montenegró közti

enclavet, annál inkább szükségessé válik. »*

Kétségek leheltek még Itália magatartása fell, mely-

nek nevében Crispi 1877-ben kijelentette Bismarck ber-

ezegnek, hogy hazája sohase fog beleegyezni a két török

tartománynak Ausztria-Magyarország által való megszer-

zésébe." Most is arra törekedett Crispi, hogy az újonnan

kinevezett olasz miniszterelnököt Cairolit a mi monar-

chiánk szándékainak meghiúsítására buzdítsa a kongresz-

szuson. Cairoli nem egyezett bele.^ Maradhatott-e Olasz-

ország elszigetelten és szembehelyezkedhetett-e a többi

nagyhatalmakkal? Némileg ügyes eljárás mellett várhatta

Andrássy, hogy Olaszországot megnyeri magának. Mert

álláspontjának hangoztatása nélkül, mindennek elejtésé-

vel, az olasz minisztérium mégsem hagyhatta megtörténni

az ügyet. Az olasz meghatalmazott, gróf Corti tehát ki

is fejtette Andrássy eltt, hogy az országa közvélemé-

nyére való tekintet, valamint saját állása is Cairoli mi-

nisztériumában arra kényszerítik t, hogy ne térjen szó

nélkül napirendre az ügy felett ; ugyan nem fog nehéz-

ségeket támasztani, hanem a kongresszus egyik ülésén

valami frázissal ki fogja fejezni, hogy nem adta mindjárt

beleegyezését. Gróf Corti elég elzékeny volt. hogy még

^ I. Ferencz József Andrássyhoz, Bécs, 1878 jun. 15. Kiadatlan.

'- Palamenghi-Crispi -Francesco Crispi. Politica extera» 25.

a U. 0. 73.
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a dönt szavazás eltt megismerteti e Andrássyt interpel-

lácziüja szövegével.*

Most a miniszternek csak egy sánczot kellett még
útjában bevennie : le kellett küzdenie a törökök ellen-

szenvét a két tartomány okkupálása ellen. A törökök

kongresszusi megbizottjai az Ausztria-Magyarországgal

közös megszállás illúziójában ringatták magukat ; Konstan-

tinápolyból is szándékosan megfelel utasítás nélkül

hagyták ket magatartásukra nézve. Andrássy igyekezett

nekik, utalva azokra a szolgálatakra, melyeket Ausztria-

Magyarország Törökországnak a bolgár kérdésben tett,

behatóbb utasításokat szerezni.- Ugy vélte azonban, hogy

a legersebb ütkártyái akkor játsza ki s a törököket akkor

birja engedékenységre, ha hivatkozik arra, hogy az egész

kongresszusi munka az hajthatatlanságukon fog hajó-

törést szenvedni, a mibl csak reájuk nézve keletkezhet-

nének fölötte rossz következmények.^ Határozott igent

vagy nemet azonban ennek daczára sem tudott kapni

Andrássy a török megbízottaktól.

A döntés eltt még két nagyon fontos pontot kellett

elintézni. Melyik hatalom terjessze el a június 28-iki

ülésen azt az indítványt, hogy Ausztria-Magyarország

európai mandátummal bizassék meg? Németország vagy

Anglia? Mert erre a czélra csak ez a két hatalom jöhe-

tett tekintetbe a monarchiával való barátságos viszonyá-

nál fogva. Mint Andrássy maga mondja, a legegyszerbb

lett volna, hogy Bismarck berezeg teljesítse ezt a felada-

tot Németország nevében. De ebben az esetben annak a

félremagyarázásnak tette volna ki magát monarchiánk,

hogy a két tartományt mintegy ajándékul kapta a hatal-

* Andrássy felterjesztése, Berlin, 1878 jún. í29. Gs. és kir. külügy-

minisztérium.

- Andrássy távirata, 1878 jún. 15. U. o.

•' Denkschrift zur bosnischen Okkupation. Kiadatlan.
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mas szomszédállam kezébl. Ezt minden áron el kellett

kerülni. Ebbl az okból Andrássy Angliának adott elnyt.*

A második megoldandó kérdés az volt, hogy Európa

annexió vagy okkupáczió alakjában fogja-e a monarchiára

ruházni a mandátumot. Eredetileg csak aniiexióról volt

szó. Ámde az ez ellen támadt súlyos aggodalmak arra kény-

szerítették Andrássyl, hogy feladja az annexió gondolatát.

Az általa kidolgozott és Salisburynek javaslattétel czéljá-

ból átadott írásban Andrássy annexió helyett ezt a kife-

jezést választotta : oiokkupáczió éó adininiáztráczió». De

ez olyan formában és olyan fogalmazásban történt, hogy

ezzel a megszállást az állandóság jellegével ruházták föl

és Európa sohasem formálhatott jogot, hogy a monarchiát

az okkupáczió feladására kényszerítse. Andrássy erre a

kifejezésre : okkupáczió csak czélszerüség miatt szánta rá

magát ; a szultán csatlakozását akarta megkönnyíteni e

szó megválasztása által. Hiszen Andrássy eltt nem volt

ismeretlen, hogy a padisahnak vallásos okokból lehetet-

len volna egy másik hatalomnak ténylegesen átadni egy

olyan területet, a melyet nem háborúban vesztett el.

Tanácsos lett volna-e e miatt Törökországgal háborúba

elegyedni ? Semmi kétség, hogy a mi csapataink gyztesen

kerültek volna ki ebbl a küzdelembl. Minden valószín-

ség szerint nem mi maradtunk volna egyedüli gyzk.

Oroszország azonnal felhasználta volna az alkalmat, hogy

ne hagyja el a Balkánországokat, hanem a hol lehetséges

velünk párhuzamosan újra felvonultassa csapatait a Török-

birodalom ellen. Mindazt, a mit eddig keservesen elér-

tünk, az a veszély fenyegette volna, hogy újra semmivé

válik. Andrássynak azonban Ausztria-Magyarország köz-

véleményét is tekintetbe kellett vennie, a mely eddig is

i Andrássy följegyzései az 1878 augusztus 24. minisztertanács

ülésérl. Kiadatlan.
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a leghatározottabban ellene volt Bosznia és Herczegovi-

nának a monarchiába való bekebelezésébe. Már államjogi

szempontból is fölébe kellett helyezni az «okkupácziót és

adminisztrácziótw az (íannexiónak)). A puszta okkupáczió

eltávolította az államjogi nehézségeket, melyek az anne-

xióval összekapcsolódtak volna. Az okkupáczió által, mely

a quotakérdést érintetlenül hagyta, Bosznia és Herczego-

vina közös ügygyé váltak és a rájuk nézve illetékes tes-

tület a delegáczió lett.^

Június 28-án a dönt ülés napján, Andrássy úgy
vélte, hogy sikerült elhárítania a nagyobb nehézségeket.

Az egész ügy valóban már annyira elhaladott állapotban

volt, hogy Bismarck rnár déleltt bizonyítékokat kért

Radowitz által Andrássytól az elkészített angol indítvány

támogatására."- Csak a törökök magatartására nézve állt

fenn továbbra is kétség. Még a tanácskozó terem küszö-

bén is azt állították a török megbízottak, hogy utasítá-

saik nincsenek. Csak a teremben lépett Karatheodory

Andrássyhoz, azt a nyilatkozatot teend eltte, hogy épen

most kapott határozott utasításokat. Ezek így hangzanak

:

1 Andrássy följegyzései az 1878 augusztus 24. minisztertanács

ülésérl. Kiadatlan.
'^ Ha azt állították, hogy Bismarck még az utolsó pillanatban is

azt tanácsolta Andrássynak, hogy Bosznia és Herczegovina megszállását

ne szavaztassa meg a kongresszus által és hogy a monarchia csak a

kongresszus befejezése után foglalja el saját felelsségére a két tarto-

mányt (Dóczi «Andrássy und Bismarck*, megjelent a «Neue Freie Presse*

1907 február 2-iki számában), akkor ez mindazok után, a mit a német
kanczellár magatartásáról And rássyval szemben a kongresszuson tudunk,

majdnem hihetetlenül hangzik. Miféle ok is lett volna Bismarcknak,

hogy Ausztria-Magyarországot úgyszólván az utolsó órában az okkupá-

cziótól visszatartsa ! Andrássy kiadatlan emlékiratában 1886-ból említi,

hogy Bismarck a keleti dolgokban önként átengedte magát a mi vezeté-

sünknek és hajlandó volt keleti érdekeink mindennem szabályozását

elfogadni, a mit bizonyára nem mondhatott volna, ha a kanczellár

olyan fontos kérdésben, mint az okkupáczió, nehézségeket akart volna

útjába gördíteni.
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a Fényes Porta egyházi és világi fméltóságok meghall-

gatása után öt, Karatheodoryt, annak a kijelentésére ha-

talmazta fel, hogy a Fényes Porta idegen csapatok be-

vonulását visszautasítja s hogy maga is elég ervel ren-

delkezik a reformok keresztülvitelére és a szökevények

visszahonosítására. E megbízás elintézése után Karatheo-

dory felszólította gróf Andrássyt, hogy a Bosnia feletti

vitát napolja el ; reméli, hogy ezenközben találnak köz-

vetít megoldást. Mehemed Ali pasa ezekhez a szavakhoz

a következ megjegyzést fzte : Ausztria-Magyarországnak

meg kellett volna elégednie Herczegovina átengedésével,

most a halasztás a legjobb módnak kínálkozott. A törö-

kök eljárása olyan helyzetet teremtett, a mely Andrássy

dönt elhatározó képességét a legnagyobb feladatok elé

állította. Mint ügye igazságától teljesen áthatott ember,

gyorsan véget vetett minden határozatlanságnak, a meny-

nyiben hallani sem akart halasztásról. Andrássy azt táv-

iratozta errl a királynak : «A pillanat válságos volt.

A gylést meg kellett volna nyitni. En azt feleltem, hogy

ha már egyszer az árok eltt állunk, hát ugorjunk ís.d

Salisbury, a ki ép úgy. mint Bismarck, szintén csak a

tanácskozó teremben szerzett tudomást a török utasítás-

ról, azzal a kérdéssel fordult Andrássyhoz, hogy ilyen

körülmények között ragaszkodik-e a napirenden lev ügy

tárgyalásához. A miniszter erre a kérdésre határozott

igennel válaszolt.^

Mindjárt azután, hogy Bismarck megnyitotta a vitát

a san stefanói béke XIV. pontjáról, a mely Bosznia és

Herczegovina jövendbeli sorsával foglalkozott, gróf

Andrássy szólásra jelentkezett. Felolvasott egy emlék-

iratot, a melyben kivihetetlennek mondotta a két török

tartomány viszonyainak ama szabályozását, melyet Orosz-

1 Andrássy I. Ferencz József királyhoz 1878 június 28.
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ország Törökországgal és Ausztria-Magyarországgal egyet-

értve kezdeményezett. Már elbb idézett okokból most is

elvetette az orosz tervet Bosznia és Herczegovina auto-

nóm szervezetére nézve, mely csak szabad teret nyújtana

a zavargásoknak. Andrássy nyomatékkal hangsúlyozta,

hogy a monarchia a dolgoknak csak olyan rendjébe nyu-

godhatnék bele, a mely tartósságról kezeskedik a jövre

és megakadályozza az események ismétldését, melyek

Ausztria-Magyarországra nagy áldozatokat és jelentékeny

anyagi veszteségeket róttak. A miniszter elég világosan

kimondta, hogy e feladat teljesítése Törökországtól nem
várható. Andrássynak mindig aggódnia kellett, hogy az

autonómia nem biztosítja Bosznia önállóságát és egy

szép napon e tartomány beleolvad Szerbiába.

A hogy már elbb Andrássy és az angol delegátusok

megbeszélték, közvetlenül a mi els meghatalmazottunk

után Lord Salisbury emelkedett szólásra indítványának

elterjesztése miatt. Az Andrássy által adott bizonyítá-

sok alapján nagyon ers színekkel ecsetelte, hogy a

törökök képtelenek birodalmuknak ama két tartományá-

ban, a hol vallási és birtokkérdések oly feloldhatatlan

csomóban vannak összegomol}itva, mint Boszniában és

Herczegovinában, a rendet helyreállítani. Erre csak egy

hatalmas s megfelel ervel rendelkez állam lehet hi-

vatva. A tartományoknak nem szabad se Szerbia, se

Montenegró kezére jutniok, mert különben a szláv álla-

mok egész láncza keletkeznék, melyek a többi fajokat

fenyegetnék és azoknak szabadságát veszélyeztetnék.

A Fényes Portára nézve Bosznia és Herczegovinának sem
materialis, sem katonai értéke nincsen. Törökország ré-

szérl ezért a bölcs önbeismerés ténye volna, ha most

már önként átadná a két tartományi a hatalmas szomszéd-

államnak. Ezért azt az ajánlatot teszi, úgymond Salis-

bury, hogy a kongresszus határozza el, miszerint Bsz-
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niát és Herczegovinát Ausztria-Magyarország szállja meg
és vegye kormányzala aiá.*

Andrássy kijelentése szerint az oroszokat nem csak

a legkínosabban érintette, hanem egyenesen megdöbben-

tette, hogy az angol államférfiú szájából kellett hallaniok

azt az indítványt.- Semmikép nem voltak erre elkészülve.

Ép oly kevéssé lehetett nekik az kellemes, midn Bis-

marck is határozottan támogatta az angol indítványt és

utalt arra, hogy itt nem külön osztrák-magyar, hanem

európai érdekrl van szó. Midn Francziaország és Olasz-

ország is magukévá tették az angol indítványt, Orosz-

ország nem maradhatott hátra ezen államok mögött.

Ezért a szükségtl kényszerítve szintén beleegyezését

adta.

Csak a törökök viselkedtek továbbra is visszautasí-

tólag. Az ö beszédjük a helyzet teljes félreismerésén ala-

pult. Azt állították, hogy a kilátásba helyezett rendszabály

teljesen felesleges. Törökország elég ers, hogy Ausztria-

Magyarország erkölcsi támogatásával újra helyreállítsa a

rendet és a szökevényeknek megkegyelmezzen.^ Meglehe-

ts éles módon gyzte le Andrássy Karatheodory fejte-

getéseit, a mennyiben azt felelelte : a monarchiára nézve

teljesen lehetetlen nyugalmát ahhoz az illúzióhoz fzni,

melyben Törökország Bosznia és Ilerczegovina jöv ala-

kulására nézve ringatja magát. Ausztria-Magyarország

kész elfogadni a két fejedelemség elfoglalására és köz-

igazgatására ráruházott megbízást.

1 Az 1878. június 28-ki ülés jegyzkönyve.
'- Andrássy följegyzései az 1878. augusztus 24-ki minisztertanács

ülésérl. Kiadatlan.

3 Hogy milyen téves volt a törökök feltevése, legjobban jellemzi

az a tény, hogy nem voltak képesek Macedóniában a rendet helyi'e-

állitani, a mely pedig sokkal közelebb van Konstantinápolyhoz, mint

Bosnia.
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Midn szavazásra került a sor. a török megbízottak

kivételével, az összes hatalmak csatlakoztak az angol in-

dítványhoz.* A törökök ellenállása Bismarckot heves kiro-

hanásra kényszerítette ellenük. A kongresszus czélja, fejte-

gette, Európa békéjét biztosítani. A Fényes Portának

tudnia kellene, hogy a kongresszus által nagy, már el-

vesztett tartományokat (Keletruméliát és a szomszédos

területeket) nyer vissza.- A hatalmak határozatai a Fé-

nyes Portával szemben egy egészet alkotnak : a Fényes

Porta nem veheti hát igénybe a neki kínálkozó elnyö-

ket a ránézve hátrányos következmények vállalása nélkül.

Törökországnak, monda továbbá Bismarck, nem áll érde-

kében a kongresszus tárgyalásait zátonyra vinni és a ha-

talmakat abba a helyzetbe sodorni, hogy pusztán saját

érdekeikre legyenek tekintettel. Miután Bismarck a hatal-

mak formális egyetértését conslatálta, kijelentette, hogy

Törökország meghatalmazottjainak az érkez újabb uta-

sításokig ((nyitva tartja a jegyzkönyvet)).*

A novi-bazari szandáak felett a június 28-ki ülésen

még egy pótvita keletkezett. A vita befejezése eltt és

mieltt Bismarck zárószavait kimondta, gróf Andrássy

közölte, hogy Bosznia és Herczegovina megszállása nem
terjed ki a Szerbia és Montenegró közötti enklávéra, azaz

a novi-bazari szandzakra, ezzel tehát a földnyelv továbbra

* Mint Sir Drummond Wolff meséli, azon ülés után, melyben a

XXV. paragrafust elfogadták, gróf Corti azt monda gróf Andrássynak :

«But my dear Gount, your occupation of Bosnia and Hercegovina is

nothing but an annexation badly disguised», mire a gróf részérl az a

válasz jött: «Very badly disguised*. «Rambling recollections» II. kötet

194. old.

2 Akkor Karatheodory, mint Vámbérj* meséli, így nyilatkozott

:

«Ez körülbelül úgy tnik fel nekem, mintha egy tyúkot, melyet meg
akarnak ölni, megkérdeznék, hogy inkább megsüssék, vagy megfzzék*.

"Pester Lloyd», 1906 jan. 28. Vámbéry « Karatheodory Pascha».
•* Jegyzkönyv az 1878 június 28-ki ülésrl. Andrássynak erre

vonatkozó távirata 28-án és felterjesztése 29-én.

Monori Werlheimcr Ede: Gróf .\iidrassy Gyula. UI. 1

1
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is török fennhatóság alatl marad. Ezzel szemben azon-

i)an Ausztria-Magyarország, közlekedési útjainak biztosí-

tása végett, kénytelen magának azt a jogot fenntartani,

hogy ott helyrségeket tartson és katonai és kereskedelmi

utakkal birjon. Ausztria-Magyarország els meghatalma-

zottjának ezzel a feltételével szemben Suvalov azt felelte,

hogy Oroszország nevében az igényelt helyrségi jogra

vonatkozólag gondolkodási idt kell kérnie. Erre Bismarck

herczeg azt felelte, csodálkozik ugyan, hogy Suvalovnak

gondolkodási idre van szüksége olyan ügyben, a mely-

rl már hat hónap óta folyik tárgyalás, de azért ebben

a pontban függben hagyja az ügyet Oroszország elha-

tározásáig.* Midn ezzel összefüggen a Montenegróra

vonatkozó tárgyalás a következ napirendre tétetett át,

Andrássy felszólalt ellene. Véleménye szerint, mondta,

Montenegró határainak kijelölése bens összefüggésben

van az enclave szabályozásával, hogy Montenegróra nézve

nem lehet elbb határozni, a míg az enclave-ügy el nincs

intézve.^ A döntés is ilyen értelemben történt.

Az ülés után még egy jóíz kis jelenet volt, a mely

a legnagyobb mértékben jellemz az akkori orosz megha-

talmazottakra. Gorcakov herczeg félrevonta gróf Andrássyt,

hogy bizalmasan közölje vele, mikép a mi igényeink

mellett nyilalkozott a két tartományra nézve, annak elle-

nére, hogy kollegái ellene akartak beszélni. «Ugyanezt —
teszi hozzá Andrássy erre vonatkozó jelentéséhez — mondta

nekem annak idején Suvalov Gorcakovot illetleg)).^ Sokkal

tragikusabbak voltak azok a szemrehányások, melyekben a

* Andrássy 1878 június 28-ki távirata. Errl nincs szó a hiva-

talos jegyzkönyvben.
- U. o. Ezt sem említi a hivatalos jegyzkönyv. Csak az van

benne, hogy Suvalov és Andrássy «observations»-jai következtében a

tanácskozást Montenegróról egy késbbi ülésre halasztották.

^ Andrássy 1878 június 28-ki távirata.
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török meghatalmazotlak részesültek a június 28-ki tár-

gyalás után Andrássy és Beaconsfield részérl. Az angol

premier részérl még fenyegetésekben se volt hiány.

Egyenesen vádolta a törököket, a mi még súlyosabban

esett latba, hogy Anglia terveit keresztezik és ezáltal

lehetetlenné teszik neki, hogy az ozmán birodalmat úgy
a szláv, valamint a görög igények ellen megvédje.* Ámde
Törökország ellenállása ezen sem tört meg. Bismarck

ugyan azt hitte, hogy Ausztria-Magyarországnak ezzel

nem kell tovább tördnie, egyszeren az európai meg-

bizás alapján vonuljon be mindkét tartományba.- Vájjon

az effajta tanácsok, melyeknek híre elért hozzájok, továbbá

Lord Beaconsfield fenyegetései és a monarchia készül-

dései az okkupáczióra egészen hatás nélkül maradhat-

tak-e a török meghatalmazottakra ? Okos dolog lett volna

mindezeket figyelmen kívül hagyni? Ezekrl a kulisszák

mögött lejátszódó eseményekrl szóló közlemények min-

denesetre megingatták elhatározásukat. Mert július 4-én

Karatheodory az e napra kitzött gylésen kijelentette :

a Fényes Porta a kongresszus határozatai iránt teljes

bizalommal viseltetik ugyan, de mégis azt a feltételt

szabja, hogy Ausztria-Magyarországgal «directement et

préablement)) akar Bosznia és Herczegovina felett érte-

kezni. Erre Bismarck megjegyezte, hogy a török nyilat-

kozatnak a jegyzkönyvbe való beiktatása által, a hatal-

mak egyetértése ebben a kérdésben helyreállott. Andrássy

is a legnagyobb jelentséget tulajdonította a török meg-
hatalmazottak eljárásának. «Ezzel a török tényleges ellen-

állását — így írt a királynak — legyztük és én boldog

vagyok, mikor a legalázatosabban jelenthetem, hogy az

» Hanotaux, IV. kötet 368. old.

2 U. 0.

11*
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a piogramm, melybe Felséged beleegyezett, teljesítve

van)).^

Azonban gróf Andrássy mégis igen korán örült.

Európai szempontból el volt intézve az ügy, a Fényes

Porta részérl még nem. A kongresszus végén még nem

állván fönn amaz «entente préalable», melyrl Karatheo-

dory említést tn, a török felhatalmazottak azt mondták

Andrássynak : addig nem szabad hozzájárulniok a kon-

gresszusi aktához, a míg Andrássy alá nem írta az általuk

követelt titkos nyilatkozatot. Ennek pedig azt kellene

tartalmaznia, hogy az okkupáczió csak ideiglenes lesz.

továbbá, hogy a szultán souverain jogai elvileg biztosítva

lesznek. Andrássy most már azon dilemma eltt állott,

hogy vagy aláírja a kívánt nyilatkozatot, vagy engedi

megtörténni a kongresszus egész munkájának meghiú-

sulását az okkupáczió kérdésén. Az osztrák-magyar mi-

niszter nagyon jól tudta, hogy a török delegátusok az

további ellenállása daczára egy perczig se fognak ha-

bozni, hogy megindokolják, miért nem írják alá a kon-

gresszus okmányát. Világos volt eltte, hogy akkor az

egész világ t teszi felelssé a berlini tárgyalások ku-

darczáért és a minden valószínség szerint ebbl kelet-

kez osztrák-magyar és török közti háborúért.^ Ebben a

helyzetben gróf Andrássy július 13-án elszánta magát,

hogy a török meghatalmazottaktól követelt titkos nyilat-

kozatot aláírja.'* Mieltt ez július 13-án megtörtént Ka-

* Andrássy távirata, 1878 július 4. Cs. és kir. külügyminisztérium.

2 Denkschrift über die bosnische Okkupation.

^ Mint báró Schwegel exciája beszélte nekem, a ki Berlinben

Andrássy diplomácziai karához tartozott, tanácsosai azon voltak, hogy

a törököknek ne engedjen. Schwegel állítólag be is ment a tanácskozó

terembe és kihivta Andrássyt egy mellékszobába, hog}' tanácsosainak

nézetét közölje vele. Schwegel most maga bevallja, mint nekem mondta,

hogy Andrássy helyesebben Ítélte meg a helyzetet, midn engedett.

Mert ellenkez esetben Oroszország felhasználta volna az alkalmat.
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ratheodory a július 10-ki ülés eltt Andrássyhoz fordult

azzal a megjegyzéssel, hogy kívánatosnak tartaná, a nélkül

azonban, hogy ezzel a kongresszus határozatának ellene

akarna szegülni, hogy abba a török részrl nyilvánítoti

kikötésnek, mely az Ausztria-Magyarországgal közösen

megállapítandó rendszabályokia vonatkozik valami külön

passzusban kifejezés adassék. Az ülés alatt is elhozott

ilyesvalamit, meglehetsen habozva és szinte mormoló

hangon. Bár Andrássy ebben a kívánságban semmi

visszautasítandót nem látott, mégis jobbnak látta, ha

tovább nem tördik a dologgal. De a törököknek nagyon

is érdekükben állhatott, hogy kívánságuk teljesedjék.

Mert a következ napon, július 11-én, Karatheodory meg-

jelent Andrássynál azzal a kéréssel, hogy engedje meg a

Boszniára és Herczegovinára vonatkozó kongresszusi

aktához még a következ záradék csatolását ; ((A cet effet

les gouvernements d'Autriche-Hongrie et de Turquie se

reser\ent de s'entendre sur les détails». ((Habozás nélkül

hozzájárultam, írja Andrássy, errl szóló jelentésében,

ehhez az elttem nem csupán megfontolást nem igényl,

mert az elvet teljesen megersít, st inkább hasznosnak

látszó befejez passzushoz)).^

Semmi sem állott tehát többé útjában annak, hogy

a kongresszasakta ama XX\ . !:;-át végleges formába önt-

sék, a mely kizárólag a két török tartomány jövend-

beli sorsával foglalkozik s Európa nevében rendelkezett

Bosznia és Herczegovinának Ausztria-Magyarország által

való igazgatásáról. A novi-bazari szandzak, a mely

Szerbia és Montenegró között délkeleti irányban Mitro-

vicán át terjed, török fennhatóság alait marad. Csak a

hogy a keleti kérdést újra összezavarja és a kongresszus egész drága

munkája hiábavaló lett volna.

* Andrássy felterjesztése, 1878 július 11.



166 Ötödik fejezet

közlekedés biztosítása végett tartja fenn monarchiánk

magának ebben a részben a helyrségi jogot, valamint

a katonai és kereskedelmi utakat. Ehhez járult a Kara-

theodory által az utolsó pillanatban követelt toldalék a

részletekre vonatkozó kölcsönös megegyezésrl.

A XXV. §. azonban nem foglalta magában teljesen

a novi-bazar szandzakra vonatkozó tényállást. Midn
Suvalov már a 10. ülésen jelezte, hogy visszavonja a

monarchia helyrségi jogára vonatkozó feltételét, akkor,

közvetlenül a kongresszus utolsó ülése eltt, Török-

ország tudtán kívül oly megegyezés történt az osztrák-

magyar és az orosz meghatalmazottak között, a mely

még az utolsó pillanatban döntött a novi-bazari szand-

zak jövje felett. Az Ausztria-Magyarország és Orosz-

ország közötti entente megkönnyítése végett Gorcakov

megbízást kapott, II. Sándor nevében kijelenteni, hogy

Oroszország kötelezi magát, hogy semmiféle ellenvetést

nem tesz abban az esetben, ha a török közigazgatásból

származó esetleges egyenetlenkedések miatt Ausztria-

Magyarország kényszerülve lehetne a novi-bazari szand-

i^akot dép oly végérvényesen megszállni, mint Boszniát

és Herczegovinát)).'' Ennek ellenében kárpótlásul Ausztria-

Magyarország Oroszországnak diplomácziai támogatást

ígért, hogy minden nehézséget, mely a berlini szerzdés

határozatainak végrehajtásával jár, elhárít az útból.

-

^ ->c -K

1 Az 1878 július 1/13-ki konventio. «Le gouvernement impériale

de Russie s'engage de son cté á n'élever aucune objection si, á la

suite des inconvéniens pouvant résulter du maintien de l'administra-

tion ottomane dans le Sandjak de Novi-Bazar rAutriche-Hongrie

se voyait amenée á occuper définitivement ce territoire comme le

resté de la Bosnie et de rHercégovine.» Lásd Fournier, 74. old.

2 Az 1878 július 1/13-ki konventio.
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Minden kérdés, a mely a kongresszust foglalkoztatta,

háttérbe szorult a bolgár fejedelemség határainak megál-

lapítása és a bosznia-herczegovinai ügynek szerencsés

megoldása mellett. Különösen áll ez Boszniára és Her-

czegovinára nézve. A mint Európa megbizta a mi mo-

narchiánkat a két török tartomány megszállásával és

igazgatásával, akkor az a veszély is el ln hárítva, hogy

azt Szerbia és Montenegró, a mint Oroszország szándéka

volt, egymás között darabolja fel. Most tehát nem fenye-

gethetett bennünket nagy szláv államok alakulása hatá-

rainkon. Ezzel alapját vesztette a felszólalás Szerbia* és

Montenegró függetlensége és határainak esetleges kike-

rekítése ellen. Ausztiia-Magyarország most támogatta a

két országnak a török fennhatóság alól való felszabadu-

lását. St Montenegró beleegyezésünkkel megtartotta

Antivarit a hozzátartozó partvonallal együtt, a minek fe-

jében Spizza került Dalmácziához.*- Szerbia részére csak

Andrássy beavatkozása mentette meg Vranje, Nis és

Pirot kerületeket.^

^ Midn Ristic az orosz bárú Jorainit kérdezte, mely vigasz marad

fönn Szerbia számára, ha Oroszország az okkupáczióha belenyugszik,

ez azt felelte : az okkupáczió legfeljebb 15 esztendeig tarthat és azután

majd leszámolunk Ausztria-Magyarországgal. Ugyancsak Ristic állítja,

hogy Suvalov is ily értelemben nyilatkozott volna eltte, a mi azonban

az orosz diplomatának állandóan hangsúlyozott béke jellemének kevésbbé

felel meg. Ristic «Szerbia diplomácziai története* 1875—1878 (szerb

nyelven) ü. köt. 250—251. old. Ristic ezen állításának hitelt érdeml
volta, midenesetre további bizonyítékokra szorul.

- Ámde Montenegrónak nem volt szabad hadihajókat tartania az

Adrián és a tenger felett való felügyelet ott Ausztria-Magyarországot

illeti.

^ Ristic maga mesélte, Berlinbl való hazautazása alkalmával,

egy orvos barátjának, Lazarevic György dr.-nak Pancsován, hogy Gor-

akov berezeg maga utasította t Andrássyhoz e szavakkal: "Szerbia

most már egészen az osztrák-magyar monarchiára van utalva, ezentúl

ezzel jó barátságban kell élnie és maga Szerbia már mit sem tehet a

magyar szerbek érdekében*. Ettl függetlenül egy más közlés szerint
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Legrosszabbul járt Románia, a mely Oroszországnak

a törökök elleni küzdelemben a legnagyobb szolgálatokat

tette és az orosz csapatokat Plevna eltt a biztos meg-

semmisüléstl mentette meg. Szerbiához és Montenegró-

hoz hasonlóan Romániát is függetlennek nyilvánították.*

Nem, a mire Andrássy kiváló súlyt veteti, Oroszország-

kegyelmébl, hanem Európa jóvoltából.- Természetesen

az elért függetlenség nehezen tudta Romániát megvigasz-

talni azért a csalódásért, melyet Oroszország szerzett

neki, hogy az 1856-ban átadott Bessarábia visszacsato-

lásának követelése mellett kitartott. A kevéssé termé-

keny Dobrudza megszerzése csekély kárpótlás volt ezen

lerületveszteségért. És még itt is csak az Andrássy és

Waddington között történt megállapodásnak köszönhette

Románia, hogy a Bessarábiáért kárpótlásul kapott terü-

let délfelé Silistráig és Mangaliáig bvült, tehát nagyobb

ln, mint Oroszország eredetileg tervezte.^

A czári birodalom tehát így visszanyerte Bessará-

biát, melynek 1856-ban való elvesztésébe sohase nyugo-

dott bele, miután e veszteséget «állambecsületén» esett

Gorcakov a berlini kongresszus ideje alatt következleg nyilatkozott

volna Risticcsel szemben: «Menjen Andrássyhoz, a mit ez Önnek iger,

azt meg is fogja kapni,; ránk már nem számíthat.* Ristic említett munkájá-

ban Gorcakov ilyenfajta nyilatkozatáról nincsen szó. Ellenben a 186, old.

olvasható, hogy Suvalov azt ajánlotta, hogy Ausztria-Magyarországgal

bármily föltétel alatt egyetértés létesítésére törekedjenek. Lásd Ristic

i. h. I. köt. 188. old. Maga Ristic 1878 július havában a Skupcsina

egyik titkos gylésén dicsérleg kiemelte, mily sokat köszön Szerbia

Andrássy közbenjárásának a kongresszuson.

1 Szerbia Montenegró és Románia azzal a határozott feltétellel

kapták függetlenségüket, hogy összes alattvalóiknak vallási és politikai

egyenjogúságot engedélyeznek, olyan kedvezmény, a mely fleg a sok

román zsidóra vonatkozott.

~ Andrássy feljegyzései.

=í Andrássy 1878 július "á-ki felterjesztése : «Ich hatte mit Wad-

dington diese Inscenirung der Entschádigungsfrage besprochen*.
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csorbának tartotta. Ezenkívül Törökország kénytelen volt

még a czárnak átadni Batumot, Ardahant és Karst.

Oroszország azonban kötelezte magát, hogy Batumol

meg nem ersíti és szabad kikötvé teszi, miáltal uralma

a Fekete-tengeren nem lett teljessé. Görögországnak

Thessáliában és Epirusban ígértek terület-nagyobbítást, a

mi felett a Fényes Portával kellett megegyeznie. A XXIII.

>;. a Balkán ama keresztény lakosságának jövend-

beli sorsával foglalkozott, a melyet nem csatoltak sem

Ausztria-Magyarországhoz, sem Romániához, Montenegró-

hoz vagy Szerbiához, hanem továbbra is az európai

Törökország birtokához tartozott. A berlini szerzdésnek

ez a fejezete elrendelte, hogy a Fényes Porta hatalmá-

ban maradó keresztények viszonyainak rendezésére külön

bizottságokai kell felállítani, a melyben a hazai elemnek

is bven képviselve kell tennie. Az illet bizottságok

munkáit a Fényes Porta elébe terjesztik és a Kelet-

Rumélia határainak kijelölésére kirendelt európai liizotl-

ság bírálja felül.*

Különös jelentséggel bírt a berlini szerzdés

utolsó eltti pontja, a mely kijelentette, hogy az 1856.

és 1871-ki határozatok fennállanak, a meddig újabb

intézkedések nem változtatják meg azokat. E sze-

rint az Európa és Ázsia közti tengerszorosok továbbra

is zárva maradtak idegen hadihajók eltt béke idején

és a szultán érintetlenül megtartotta jogát, hogy szük-

ség esetén valamely barátságos hatalom hajóját hívja

segítségül. A Duna semlegességének kinyilatkoztatása

1 A bizottságok munkáinak eredménye alapul szolgált az 1880-ki

török reform törvénynek, a melyet azonban eddig még nem alkalmaz-

tak. Sir Henry Drummond Wolff azt mondja 1908-ban kiadott «Ram-
bling recollections* U. kötetében: «My belief is that, had the Treaty

(berlini) been observed in this respect, much might have been avoi-

ded of what has since happened in Macedonia».
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nagy fontossággal birt, úgyszintén az európai bizottságok

hatáskörének a Galatzig terjed folyamrendörségre való

kiterjesztése. Az a kifejezett tilalom, hogy a jövben a

Duna partján nem szabad erdöket építeni, kezességül

szolgálhatott, hogy Bulgária Oroszország védelme alatt

nem fog átváltozni a Duna zsandárjává.

Anglia ugyan nem ért el közvetetlen elnyt a kon-

gresszus által, de közvetve annál többet Törökország

fennmaradásában. Még a kongresszus összeillése eltt,

mintegy összehívásának hatása alatt, igyekezett biztosí-

tani a britt kabinet a maga hasznát. Az angol nagykövet,

Layard és a török külügyminiszter Safvet pasa, teljes

csendben egyezséget kötöttek Törökország el-ázsiai bir-

tokainak védelmére Oroszország esetleges hódítói szán-

dékai ellen. Hogy Angliának a vállalt kötelezettségek tel-

jesítésére eszközöket biztosítson a szultán, Gyprus szi-

getét átengedte Nagy-Britániának.* Talán bels összefüg-

gés van a június 4-iki védelmi szerzdés és a június

6-án megkötött ama szerzdés között, hogy Anglia

a kongresszuson támogatni fogja Ausztria-Magyar-

ország igényeit Bosznia és Herczegovinára? Vájjon ez-

által nem szelídebb világításban akarta-e Anglia Gyprus

okkupáczióját, ha nyilvánosságra kerül, feltüntetni? De

bármikép van is, és gondolt-e Beaconsfield Bosnia és

Hercegovina okkupácziójára, mint az európai érdek kívá-

nalmára vagy nem, bizonyos csak az, hogy a kongresszus

tagjait nagyon meglepte a június 4-ki védelmi szerzdés,

a mely állandó fenyegetést foglalt magába Oroszország

ellen, ha tovább merészelné a kezét kinyújtani a török

birtokokért.

Ellenben Francziaország és Háliára nézve Cyprusnak

"1 «Staatsarchiv» XXXV. kötet, 216. old. Lásd ehhez Fournier

nagyon helyes megjegyzéseit, 63. old. jegyzetben.
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Anglia által történt vétele valóságos aiczulütés volt. Az

a veszély forgott fenn, hogy a íranczia meghatalmazottak

e miatt elhagyják Berlint és a kongresszust szétrobbant-

ják. Ez volt az indító ok a francziák késbbi tunisi fog-

lalásának. Midn W addington az angolokat Cyprus mialt

kérdre vonta, lord Salisbury azt felelte neki : ccTegye

On ott lent, a mit jónak lát, ahhoz nekünk semmi
közünk».* Francziaország tehát ezáltal biztatást kapott

Angliától, hogy Tunisban keressen kárpótlást Cyprusért.

így ez a kongresszusra nézve válságos kérdés is szeren-

csés elintézést nyert. Miután a kongresszus június 13-án

megnyílt, pontosan egy hónap múlva, július 13-án

bezárta ülésezését. A baljóslatú szám Bismarck herczeg-

nét arra a megjegyzésre késztette, hogy a babona meg-

sznését fogja eredményezni, a mennyiben mveltek és

mveletlenek rettegtek a «tizenhárom)) miatt.- Gróf An-

drássynak jutott a feladat, hogy Bismarck berezegnek a

jelenlev államférfiak nevében köszönetet mondjon, a

kongresszus munkáinak kitn vezetéséért és azért az

áldozatkészségért, a melylyel a békem szolgálatába

állott.

Elvitathatatlanul nagy érdem illeti meg Bismarckot

abban, hogy a kongresszus, mint némelyek jósolták, nem
vezetett ismét háborúhoz, hanem a békéhez.* De ez ered-

ményhez az összes többi hatalmak is lényegesen hozzá-

járultak, így hát a német birodalom kanczellárjának igaza

volt, midn július 13-án a záróbeszédben kiemelte az

összes diplomaták jóakaratát, szétválasztó kérdések elke-

rülésében. II. Sándor abban is nagyon tévedett, midn
azt vélte, hogy Andrássy sürgeti a háborút es midn

1 Hanotaux, IV. 387. old.

~ Winternitz, «Erinnerungen an den Berliner Kongress* a 'Neue
Freie Presséi 1908 június 10-ki számában.

3 fNational Zeitung* 1878 július 13.
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e feletti haragjában azt a fenyeg-etést szalasztotta ki

:

«Ha engem sarokba akarnak szorítani és nem hagynak

nekem más kivezet utat, mint a háborút vagy Orosz-

ország megalázását, akkor én választottam)).* Andrássy

azzal az eltökélt szándékkal jött Berlinbe, hogy minden

olyan okot elhárít, a melybl egy világháború veszedelme

nhetne ki. Annyira azonban nem akart menni, hogy

e miatt eltrje Oroszország túlsúlyát a Keleten, st inkább :

Ausztria-Magyarországnak akarta ott biztosítani az t
megillet szerepet. Oroszországban persze Andrássyt e

törekvések miatt htlennek és árulónak nevezték. Ebben

még a különben Ausztria-Magyarország iránt jóakarattal

viseltet Novikov is egyetértett.- Az orosz kincstári mi-

nisztei-, Valujev helyesebben Ítélte meg a helyzetet,

midn mindezeket a vádakat a következ szavakkal uta-

sította vissza: ((Lehetetlen a kártyánál a játszó társakra

haragudni, ha az ember maga csinált renonceot)).^ An-

drássy nem a hivatalos Oroszországnak, de a pánszláviz-

mustól felizgatott czári ])irodalomnak adott kemény lecz-

két a kongresszuson Angliával szövetkezve és Bismarck-

tól támogatva. Ezzel az Európa népei által oly sóvárgva

óhajtott békének nagyobb szolgálatokat tett, mintha nem

helyezkedett volna szembe egy Ignatjev fantazmagóriái-

val, a kirl I. Ferencz József császár és király azt

mondta, hogy a legszerencsétlenebb tanácsadó, a kit

II. Sándor, legnagyobb kárára bizalmával ajándékozott

meg."* Andrássy támogatást talált gróf Suvalovnál, a ki

az egykori nagykövet mvét a legélesebben rosszallotta.

Maga Gorcakov is bizonyos értelemben elismerte e kon-

i Schweinitz, Pétervár, 1878 június 24.

2 Gróf Berchem, Pétervár 1878 augusztus 10.

^ Werder tábornok Vilmos császárhoz, Gársko-Zeló, 1878 aug. 21.

* Reuss Vilmos császárhoz, Bécs 1878 augusztus 1.
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gresszus nagy értékét, máskülönben nem iette volna azt

az — egyéhrészt el nem fogadott — indítványt, hogy a

berlini kongresszus határozatainak keresztülvitele Európa

által biztosíttassék. Természetesen a ravasz orosz állam-

kanczellár sokkal kevésbbé tördött a kongresszus m-
vének dicsítésével, mint az Európa és Törökország kö-

zötti éles ellentél felszításával. Ily módon kellett volna

az európai hatalmak bizalmatlanságának a Fényes Porta

iránt különösen csattanós kifejezésre jutnia. De Európá-

nak ezen ünnepélyes szentesítése nélkül is megtartotta a

kongresszusi m a maga életképességét. Hosszú fenn-

állása Dondukov-Korsakov herczeget, Bulgária fkormány-

zóját is meghazudtolá, a ki így nyilatkozott: (^Mit, bei-

lini szerzdés ! Ez csak Offenbach-zene, mint ((A gerol-

steini nagyherczegnD vagy a ((Kékszakáll)). Ki fog vele

tördni ?» *

Az európai kongresszusok történetéiben a berlini

kongresszus mindig megtartja elkel helyét. Eltekintve

attól, hogy vele egy világ pusztító háborút kerültünk el.

még azért is emlékezetes, mert a Balkánon az állam-

alakulások csoportosítását nemzeti alapelvek szerint esz-

közlé. De a vallásszabadság elvét is elengedhetlen felté-

telévé tette Románia, Szerbia és Montenegró független-

ségének és ezáltal eleget tett korunk legnagyobb kultur-

követelményeinek.

Gorakov ugyan nem gondolhatott vissza különös

megelégedéssel a kongresszus lefolyására. Teljes egészé-

ben feltárta ez az összes, az utolsó években elkövetett

hibáit. A helyett, hogy Ausztria-Magyarországgal német

közvetítés által kereste volna Goréakov a megegyezést a

jövend béke érdekében, a mely jobb eredményekrl ke-

* Winternitz : «Erínnerungen an den Berliner Kongress* a «Neue

Freie Presse* 1908 június 10-ki számában.
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zeskedetl volna, mint a kongresszus, Andrássy és Bis-

marck háta mögött igyekezett Oroszország megnagyob-

bítását elérni. A san stefanói békekötésig Ausztria-Magyar-

ország sohase tudhatta meg biztosan, hogj'^ hol fognak

végzdni az orosz eredmények végleges határai. Még a

néojet kabinet közvetítése által se szerezhettek eíTell

teljes bizonyosságot, minthogy ez még kevésbbé értesült

az orosz kormány végs czéljairól, mint a bécsi minisz-

térium. Ez a tartózkodás és az orosz politika irreális

volta végre kényszerítették Andrássyt, hogy szorosabb

érintkezésbe lépjen Angliával, hogy ezen az utón érje el

azt, a mit a három-császár-szövetség már nem nyújtott

neki : a monarchia életérdekeinek megmentését/*

Andrássy ezt az államférfiúi dicsségét örökre

magasztaló mvet a kongresszuson és általa érte el.^

A ketts küzdelemben : Oroszország és Ausztria-Magyar-

ország közt a monarchia kerekedett felül. Ha a san ste-

fanói béke az orosz politika körfolyamának tetpontját

jelentette, akkor a berlini kongresszus bizonyára a leg-

mélyebb pontja volt. Bulgária területének egyharmadával

rövidült meg, ez újonnan alakult fejedelemség kiürítése

és Bomániáé is befejezett t'^ny volt. Ennek ellenében

Ausztria-Magyarországot jelölték ki Európa meghatalma-

zottjának Bosnia és Hercegovinában és Törökországot

még az utolsó pillanatban megóvták az összeroppanás-

tól. Mindez egy férfiú munkája volt : Andrássyé. Az

indítványára jött létre a kongresszus, a melyen kitartás-

sal, szívóssággal és a kell diplomácziai mvészettel küz-

dött a monarchia nagyhatalmi állásának sértetlen fenn-

tartásáért. Andrássy jobbra-balra tárgyalt majd egyikkel,

1 Bismarck tollbamondása Kissingen 1878 augusztus 17.

- Nagyvonalú beszédében, melyet Andrássy november 30-án az

osztrák delegatióban tartott, részletes jellemzését vázolta a berlini

kongresszussal összefüggésben álló vívmányoknak.
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majd másikkal. Diplomata és hadvezér voli egy személy-

ben. Egyenként titokban szerzett magának szövetségese-

ket, a kiket azután az ellenség ellen vezetett, hogy le-

csapjon rája. E közben mindenkinek szájaíze szerint tu-

dott beszélni és elhitetni, hogy legsajátosabb érdekük

kívánja az Ausztria-Magyarországgal való szoros egyesü-

lést. A nélkül, hogy az általa képviselt monarchiának

valami érdekét feladta volna, a kell pillanatban mégis

engedékenynek mutatkozott Oroszországgal szemben,

hogy ezáltal még jobban biztosítsa a saját maga elnyét.

Ausztria-Magyarország közvéleménye nem tudta azonnal

érdeme szerint méltányolni a külügyminiszternek ezt a

szolgálatát. Míg lord Beaconsfieldet Cyprus megszerzé-

séért Berlinbl való hazatérése alkalmával ujjongva üd-

vözölték, Andrássyt, mint ö maga mondja, a «macska-

zenének egy nemével)) fogadták.* De ez államférfiú egész

nagyságát jellemzi, hogy könny szí\Te! túltette magát

tevékenységének ilyen félreismerésén, azon elmélkedett,

hogy még a neki juttatott barátságtalan fogadtatás is a

monarchia javára fog szolgálni. Meggyzdése volt, hogy

Európa mindenek eltt azt a benyomást fogja nyerni,

miszerint a kongresszuson csak Anglia magatartása volt

dönt mindenre s hogy ennek következtében az orosz

igények visszautasítása miatt keletkez ódium nem fog

egészen Ausztria-Magyarországra nehezedni.- Ha fájt is

neki a omacskazene-féleí), melylyel t itthon jutalmazták,

mégis jogos elégtételt szerzett neki a kiiály elismerése,

a ki akkor ezt mondta báró Orczynak: bár nem adott

Andrássynak részletes utasításokat az útra, mégis a leg-

nagyobb megelégedéssel kell megállapítania, hogy a

* Andrássy följegyzései az 1878 augusztus iá4-ki minisztertanács

ülésérl.
'i U. o.
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kongresszus egész idtartama alatt a legteljesebb össz-

hangban volt a külügyminiszter nézeteivel. A kongresz-

szus lefolyása is, mint az uralkodó hozzátette, egészen

megfelelt várakozásának.* Az uralkodóhoz hasonlóan

Albrecht fherczeg se fukarkodott a dicsérettel, a ki

Trouvilleból a következ szavakat intézte Andrássyhoz

:

(cFogadja kedves gróf legszintébb szerencsekivánatai-

mat hazatérése alkalmával egy fényesen vezetett had-

járatból, a mely nagyobb eredményeket ért el, mint véres

ütközetek és a mely sem népeink százezreinek életébe

nem került, sem a pénzügyi viszonyokat tönkre nem tette.

Mindez az utolsó hónapokban politikai ellenfelünk sorsa

lett)).-

1 Báró Orczy az édes anyjához, 1878 július 11. GrófAndrássy levéltár,

•-i 1878 július 15. U. 0.
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BOSZNIA ÉS HERCZEGOVINA OKKUPÁCZIÓJA.

((Bármilyen kevéssé ismerem is félre a nehézsége-

ket -— irta I. Ferencz József 1878. júniusában a Berlin-

ben iíiz Andrássynak, — melyek a boszniai kérciés ren-

dezése elébe tornyosulhatnak, mégis számítok az Ön
körültekintésére és ügyességére, tehát törekvéseinek ked-

vez eredményére.))* A miniszter meg is felelt uralko-

dója várakozásainak. Milyen egészen más reményben

ringatta azonban magát Ausztria-Magyarország közvéle-

ménye ! A legélesebb ellentétben a trónnal és a külügyek

vezetésével, a monarchia népei abban az illúzióban éltek,

hogy Bosznia és Herczegovina okkupácziója a berlini

kongresszuson nem fog szóba kerülni. De nem tette-e

már Szerbia és Montenegró határainak szabályozása is

a bosnia-hercegovinai kérdés megoldását elkerülhetet-

len szükségességgé ? Hát még az a körülmény, hogy

Szerbia és Montenegró sohasem engedik lélegzethez jutni

Törökországot, a míg a szultán elismert souverainje a

két tartománynak ! Egyedül csak ezeknek Ausztria-Ma-

gyarországtól való birtokbavétele vethetett véget az

ottomán birodalom örökös forrongásainak.

Egyáltalában többé nem volt visszalépés, mikor

Európa megbízta a monarchiát az okkupálással. Tekin-

* I. Ferencz József Andiássyhoz, Bécs, 1878 június 15. Kiadatlan.

Monori Wertheimer Ede : Gróf Andrássy Gyula. III. 12
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télye örökre súlyos csorbát szenvedett volna, ha most a

bels ellentétes hangulatokra való tekintetbl kijelentették

volna : nem vagyunk abban a helyzetben, hogy a berlini

kongresszus megbizását teljesítsük. A gyöngeség ily fel-

tn jele kétségkívül leszorította volna Ausztria-Magyaj-

országot egy másod- vagy harmadrangú hatalom szint-

jére. A magyar miniszterelnök, Tisza Kálmán, elég mél-

tányos volt, hogy ezt belássa. Soha se csinált titkot

abból, hogy az okkupácziót, fleg ha annexio keletkezik

belle, abajnak és veszedelemnek tekinti)). De sokkai

okosabb volt, semhogy be ne lássa, saját kifejezése sze-

rint, hogy a helyzet kényszere azt parancsolhatja, hogy

a «két rossz között a kisebbet válassza)).

Vájjon félre álljon-e, ha a török uralomnak Bosznia

és Herczegovina felett való tarthatatlansága bebizonyo-

sodott és a monarchia az eltt a döntés eltt áll, hogy

a két tartományt vagy Szerbiának és Montenegrónak en-

gedi át, vagy maga szállja meg? E külpolitikai szem-

pontok mellett Tisza a belügyeket sem hagyhatta figyel-

men kívül. Joggal aggódott azon, hogy a küszöbön álló

országos választások alkalmával az ellenzéki taktika biz-

tosan nagyon ügyes módon ki fogja használni az okku-

pácziót a kormánypárt ellen. Majdnem bizonyosnak lát-

szott, hogy emez kisebbségben marad, ha a megszállás

az augusztus 5-ike és 14-ike között lefolyó választások

eltt következik be. Tisza attól tartott, liogy ily körül-

mények között az országgylüésre olyan többség kerülhet

be, a mely nem tarthatná szükségesnek, hogy meghajol-

jon a kényszerhelyzetbl folyó érvek eltt. Ezért azt kí-

vánta, hogy a seregek bevonulása csak a választások

után történjék meg. A magyar miniszterelnök természe-

tesen jól tudta, hogy e kívánság teljesítése után is még
mindig nagyon kellemetlen benyomást fog kelteni Magyar-

országon az okkupáczió. Ezért elengedhetetlennek látta.
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hogy a legnagyobb nyomatékkal ellene szegüljön ama szál-

longó híreknek, miszerint a két török tartomány birtokba-

vétele oly engedményeknek az ára, melyeket a monarchia

Bulgáriának tett. Tisza minden formában ki akarta nyil-

vánítani, hogy épen Ausztria-Magyarország tiltakozott a

legerélyesebben az «orosz hatalmi kizsákmányolás ellen».

Ép ilyen nagy súlyt helyezett arra, hogy az okkupáczió

ne Törökország ellen irányuló rendszabálynak, hanem
olyatén vállalkozásnak lássék, a mely azt a látható czélt

tzte ki, hogy Szerbia és Montenegró túlkapásainak s

ezzel közvetve Oroszország hatalmi köre kitágításának

vet gátat. Mindenekeltt azonban arra törekedett és ebben

teljesen egyetértett a közvélemény felfogásával, hogy a

megszállás csak Törökország beleegyezcóével és sohase

annak tiltakozása vagy fegyvered ellenállása ellenére tör-

ténjék, fdlyen esemény — írja Andrássynak — Magyar-
országon a legmeggondoltabb elemeket is megbotránkoz-

tatná és hogy másról ne beszéljünk, olyan bels konvul-

ziókat ébresztene, hogy egy ilyen eljárásba való bele-

egyezésért a felelsséget sem én és nézetem szerint a

magyar kormány egyetlen más tagja sem vállalhatja el.))^

A magyar miniszterelnök kívánságai ebben a tekin-

tetben találkoztak Andrássyéival, a ki mindent el akart

kerülni, a mi az okkupácziónak hódító hadjárat jellegét

kölcsönözne. Ez okból a koronatanácsban mindier ama
vélemény mellett kardoskodott, hogy az okkupáczió ese-

tére, a milyen soká csak lehetséges, minden katonai esz-

köz ersebb érvényesítésétl tartózkodjanak.- Még mindig

remélte, hogy Törökországgal megegyezésre jut a két

tartománynak Ausztria-Magyarországba való bekebelezé-

1 Tisza Andrássyhoz, Budapest, 1878 június 30. Gróf Andrássy-

levéltár.

- Andrássy felterjesztése, 1878 június 30. Kiadatlan.

12*
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sere nézve. 1878 június végén eddigi álláspontját fel-

adta. Midn a király katonai okokból koczkázatnak tar-

totta, hogy csak a 18. és 20. divizió vonuljon be Bosznia

és Herczegovinába és azonnal a 6. és 7. divíziót is, mint

a tervbe vett minimalis katonai ei-t, fegy\'erre akarta

szólítani, hogy némi biztossággal léphessen fel,* Andrássy

csatlakozott az uralkodó e nézetéhez. Június 27-én, egy

nappal az Európától nyert megbizatás eltt, Andrássy

még azzal a lehetséggel számolt, hogy a Fényes Porta

az utolsó pillanatban belenyugszik a nagyhatalmak el-

járásába, vagy legrosszabb esetben nem fogja támogatni

a muzulmán lakosság önkéntes felkelését csapataink

ellen. De szavatolni a dolgok ily fejldésérl mégsem

mert. Ellenben számolt azzal, hogy egy nagyobb sereg

erejének kifejtése elejétl fogva minden ellenállási gon-

dolatot már csirájában elfojt és hiábavaló erfeszítésnek

tüntet fel. Ezért is hozzájárult, hogy most már a 6. és

7. hadosztályt is mozgósítsák. Ennek ellenére azonban

ragaszkodott ama felfogásához, hogy nem lehet szó cdiad-

járat))-ról, hanem csak békés bevonulásról. Erre a nézetre

pénzügyi és politikai tekintetek is ösztökélték. Andrássy

aggódott, hogy a 60 millió kölcsönbl már igénybe vett

31 millió kiadás túllépése pénzügyi és politikai kellemet-

lenségeket vonna maga után. A kongresszus békés ered-

ményét tekintve, a közvélemény nem is értené meg a

túlkiadást. A külügyminiszter meg volt gyzdve arról,

hogy a 31 milliónyi összeg túlhaladása megfosztaná a

kormányt attól az elnytl, hogy Bosznia és Herczego-

vina okkupáczióját és rendezését csupán miniszteri fele-

lsség útján, a törvényhozó testület beleszólása nélkül

végezze ; a miért is kérte a királyt, hogy a katonai intéz-

kedések végrehajtása a legszkebb korlátok közt mozog-

1 1. Ferencz József Andrássyhoz, Bécs, 1878 június 28. Kiadatlan.
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jon. hzekkel a lendszabályokkal szoros összefüggésben

állott az idpont meghatározása, a melyen a határ át-

lépése megtörténhetik. Andrássy még nem volt abban a

helyzetben, hogy errl biztos véleményt formálhatott

volna. ((A Fényes Porta magatartása — úgymond az

uralkodónak — dönt befolyással lehet erre. Ha a szul-

tán hozzájárul a jegyzkönyvhöz, lehetséges az elodázás,

lia nem, akkor talán a 18 napi mozgósítási határid le-

forgása eltt szükségessé válhatik a tényleges initialiva

és én azt hiszem, hogy ebben az esetben a határok egy-

szer átlépése, mint a ((prise de possession)) egy faja

megfelelhetne a czélnak és nem ütköznék tényleges ellen-

állásba.)) *

A király, a ki most kibocsátotta a rendeletet a ha-

todik és hetedik hadosztály mozgósítására, nagyon örült,

hogy teljesen egyetért Andrássyval arra nézve, hogy az

egész okkupáczió békés eljárás megvilágításában tnjék

fel. Az uralkodó biztosította még ezenfelül a minisztert,

miszerint az okkupácziós seregek fvezérének, báró Phi-

lippovic táborszernagynak ((legmelegebben » fogja ajánlani,

hogy ezt a felfogást tartsa szem eltt és mindenütt jut-

tassa érvényre.^ Ebben az értelemben hangzott tehát az

az utasítás is, a melyet Beck tábornok báró Philippovic

részére fogalmazott. «Nem lehet Önnek — így szólt —
eléggé a szivére kötni, hogy mennyire óhajtandó, úgy a

monarchiával, valamint Európával szemben hangoztatni,

hogy a nevezett területek megszállását, mint békés acliót

és nem mint hódítást kell keresztülvinni.^ A táborszer-

nagy azt a felszólítást kapta, hogy minden erszakos

összeütközésnek az útjából térjen ki és a lakosság min-

1 Andrássy felterjesztése 1878 június 30. Kiadatlan.

- I. Ferencz József Andrássyhoz, Schönbrunn, 1878 július 3. Ki-

adatlan.
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den provokálását kerülje el. A hol azonban a körülmé-

nyek kívánják, szilárd komolyságot mutasson és minden

ellenséges mozgalmat azonnal nyomjon el.* Philippovic

nem volt az az ember, a ki ilyesmit kétszer mondat

magának. Hajthatatlan és vasjellem férfiú lévén, kitzött

czéljának elérésében kíméletlennek bizonyult. Eltekintve

ezektl, egy hadvezérnek kétségkívül elengedhetetlen tu-

lajdonságoktól, talán mégis tévedés volt, hogy ép t állí-

tották az okkupácziós hadsereg élére. A boszniai lakos-

ság eltt nem maradt titok, hogy Philippovic bizalmat-

lansággal és ellenszenvvel van eltelve a mohamedánok
iránt. Ezek hasonlóan fizettek neki és meg voltak arról

gyzdve, hogy a vezet tábornoktól semmi jót nem
várhatnak. Ellenben a keresztények csodálattal néztek fel

a fvezérre, a kiben hosszú rabszolgaságuk megváltóját

látták.- Más szabású ember volt Jovanovic altábornagy, a

ki ellenséges érzelmek nélkül az ozmánok iránt a szigort

kímélettel tudta egyesíteni és ép így a württembergi ber-

ezeg is, a ki még nagy rokonszenvvel is viseltetett a

mohamedánok iránt.® Ennek ellenére Andrássy nem egye-

zett bele, hogy a csapatok vezetésével és a megszállandó

tartományok szervezésével csak szlávokat és német-osz-

trákokat bízzanak meg. Joggal megsejtette, hogy az ilyen

rendelkezések rossz benyomást keltenek Magyarországon.

A nézeteknek ez a különbözsége volt az els indító ok

a konfliktusra a külügyminiszter és a király katonai ka-

binetirodája között.*

A bevonulási elkészületek ideje alatt Andrássy igye-

kezett megegyezésre jutni a Fényes Portával, hogy biz-

tosítsa Bosznia és Herczegovina békés megszállását a

1 Gróf Beck táborszernagy közleménye.

2 Egy nagyon magasan álló katona közleménye.

^ Egy nagyon magasan álló katona közleménye.

^* Gróf Stolberg, Bécs, 1878 augusztus 19.
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monarchia által, mint tervezte. Kitartott amaz elve

niellctl, liogy nem folytathat ((husángos politikátx), a mely

a berlini kongresszus egész eredményét újra veszélyez-

tethetné. De ha csakugyan lehetségesnek tartotta, hogy

a törököktl beleegyezést kap az okkupáczióra : akkor

bizony illúzióban ringatta magát. Konstantinápolyban

igyekeztek a megértés ell kitérni. Az eléggé föl nem
világosított szultán abban a tévhitben élt, hogy egyedül

tle függ a megszállás, elrendelheti vagy megtilthatja.*

Sem , sem tanácsosai nem mertek ugyan egyenesen

visszautasító nyilatkozatot tenni, de rávetek magukat a

húzás-halasztás taktikájára. A török közvetítket elbb
utasítás nélkül hagyták, azután teljesen elfogadhatatlan

föltételekhez kötötték a beleegyezést.- Csudálaloskép még
azt a reményt is táplálta a Fényes Porta, hogy elbb-

utóbb egészen lemondunk az okkupáczióról.'' E véleményre

a török kormányt a magyar ellenzék magatartása jut-

tatta, a melytl azt várta, hogy a két tartományba

való bevonulást képes lesz megakadályozni. Hiszen ak-

koriban arról beszéltek, hogy a magyar balpárt egy része

nagyon élénk érintkezésben állott a bécsi török nagykövet-

séggel.* Ámde Stambulban tévedtek, ha azt hitték, hogy a

királyt és Andrássyt az egyszer eltökélt elhatározásban meg-

ingathatják. A Fényes Porta miniszterei egyszeren nem
gondolták meg, hogy már a becsület megóvása is köteles-

ségévé teszi a monarchiának, hogy az Európa által reá

ruházott megbízást végre is hajtsa. Boszniában már mu-

tatkoztak is a zavargások els jelei, a melyek gyors cse-

lekvést parancsoltak. Ennélfogva, minden további tekintet

nélkül a Fényes Portára, július 28-án Bosznia és Her-

1 Báró Orczy naplója, 1878 július 25.

•- U. o. július 19.

•' U. 0. ugyanakkor.

* U. (). 1878 július 13.
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czegovina határainak átlépésére rendelet bocsáttatott ki.

Július 29-én Kostajnicánál, O-Gradiskánál, Brod és Sa-

macnál és augusztus 1-én Jmoski és Vrgoracnál az át-

lépés következett be. A király maga mondta az újonnan

kinevezett német nagykövetnek, Reuss berezegnek, hogy

öt a törökök kényszerítették erre az elhatározásra s

tovább nem lehetett várni a velük folytatott tárgyalások

még függben lev eredményére. A Sarajevóban már ki-

tört zavargások — tette hozzá az uralkodó — eléggé

bizonyítják, hogy a bevonulást nem lehetett tovább el-

halasztani.* 1. Ferencz József bizalommal nézett a vállal-

kozás felé és nem kételkedett abban, hogy a beküldött

hader szerencsésen be fogja fejezni az okkui)ácziót. Ezt

a benyomást Reuss berezeg augusztus 1-én nyerte, midn
megbízó levelét a királynak átadta. Azt állíthatná — irta

Vilmos császárnak — hogy meglátszik az arczán, hogy

uralkodása évkönyveibe a jó sors szerencsés eredménye-

ket enged nekie majd feljegyezni. Ugy tetszett Reussnek,

mintha vonásainak mélabús kifejezése, mely különben

mindenkinek felötlött, eltnt volna. »
-

K-K *

Még inkább görbe szemmel nézte Itália mint Török-

ország a két tartomány megszállását. Bár az olasz kül-

ügyminiszter, gróf Corti, a berlini kongresszuson nem

tiltakozott ellene, az olaszok mégis károsultnak érezték

magukat Ausztria-Magyarország küszöbön álló megna-

gyobbodása által. Már azóta, a mióta elször merült föl

a lehetsége annak, hogy a monarchia részt fog venni

Oroszország háborújában Törökország ellen és talán hódí-

tásokat eszközölhet a Keleten, heves agitáczió keletkezett

1 Reuss herczeg Vilmos császárhoz, Bécs, 1878 augusztus 1.

2 ü. 0.
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Olaszországban a miatt, hogy Bosznia és Herczegovina

esetleges annexiójáért Triesttel és Trientlel kárpótolják

magukat.* Ez természetesen éles ellentélben állott Nigra

nyilatkozatával, a ki 1877 február 3-án Okolicsányi követ-

ségi tanácsost azzal bizta meg: « Mondja vagy írja meg

gróf Andrássynak, hogy az olasz kormány soha se lesz

olyan balga, hogy a trienti kérdést felvesse.))- Es

mindamellett most olyan egyének részérl történt ez, a

kik ugyan nem tartoztak a kormányhoz, de elkel állá-

sokat foglaltak el. Az 1878 május 19-én Milanóban G.

Pepoli marquis elnökletével megtartott béke-kongresszus

(((comizio per la pace))) volt az els lépés az ((olasz re-

publikánusok kongresszusá))-n hozott ama határozat meg-

valósítása felé, hogy különböz városokban tüntetéseket

rendeznek Triest és Trient felszabadítására.^ A Nápolyban

székel ((Associazione per Tltalia irridenta)) hir szerint

központja volt olyan bizottságok szervezésének, melyek

az említett területek annektálását tzték czéluL* Magában

Triestben június 2-án éjszaka felhívásokat találtak e sza-

vakkal : ((Viva ritalia libera, viva Trieste)), melyek így

voltak aláírva : «I1 comitato triestino per le alpi giulie. »^

Olaszországban felhangzott a kérdés : Miért ne nyúljunk

mi is idegen birtok után, ha Ausztria-Magyarország el-

tulajdonítja Bosznia és Herczegovinát? De a tüntetések

nem állottak meg ilyen nyilatkozatoknál. Nemsokára

erszakosságokra tértek át. A forrongó kedélyek Velen-

czében az osztrák-magyar konzulátus palotájáról letépték

a czimert és a csatornába dobták. Majdnem minden na-

* A cs. és kir. külügjminiszterium aktái.

2 Okolicsányi Andrássyhoz, 1877 február 18. Grót Andrássy-

levéltár.

* A cs. és kir. külügyminisztérium aktái.

* U. o.

•'> U. 0.
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gyobb olasz városban voltak osztrák-magyarellenes tün-

tetések. A legersebb volt magában tlómában, a hol

báró Haymerle nagykövet magánlakása eltt e felkiáltá-

sokkal: ((Le Ausztriával)), pisszegtek, fütyültek, ordítottak

és kiabáltak, addig míg a katonaság a tomboló tömeget

szét nem kergette.^ Az egész gylölet, a mely ezekben

a tüntetésekben a monarchia ellen megnyilvánult, tulaj-

donképen sokkal nagyobb jogosultsággal irányulhatott

volna Anglia ellen, mert nem mi, hanem a britt hatalom

fenyegette ersen az olasz kereskedelmet és Olaszország

állását a Földközi-tengeren Cyprus megszállása óta. De

ennek felismerésére, úgy látszik Olaszországban nem

liirlak kell érzékkel és vak dühvel Ausztria-Magyar-

ország ellen fordultak Egy levél azokból a napokból

nagyon jól jellemzi az olaszországi helyzetet: «A mit

Gorti Berlinben tekintély dolgában országának nyert a

kabinetek közt, azt Olaszország alaposan eljátszotta.

A balpárt kormánya (Cairoli minisztériuma) felburjánozni

engedi a forradalom dudváját és az el fogja t nyelni.

Senki se bántotta Olaszországot, nem vettek el tle

semmit ; az emberek képzeldnek, hogy arczul ütötték

ket és ha ettl ég az ábrázatuk, nem irigylem tlük azt

a bizserg érzést. »-

Ez az alapjában véve egyidejleg antidinasztikus

mozgalom ép oly kevéssé gátolta külügyminiszterünk

elhatározását, mint a törökök magatartása. Báró Phi-

lippovií- táborszernagy parancsnoksága alatt álló 13. had-

testet Bosznia és Herczegovinába vezette, hogy ott, az

orosz-török háború befejezése után a lehet leggyorsab-

ban európai mintára szervezze a közigazgatást. A fvezér,

a ki 75.000 ember felett parancsolt, hadseregének zömé-

1 Akkori iij ságközlemények nyomán.

- 1878 július 26-iki levél. Gróf Andrássy-levéltár,
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vei a Boszna völgyében Sarajevoba akart vonulni, olt,

Bosznia fvárosában szándékozott ezen ország tökéletes

okkupácziójál proklamálni.* Herczegovina megszállása a

18. hadosztály feladata volt Jovanovié altábornagy vezény-

lete alatt. Mérhetetlen küzdelmek között, a legrosszabb, a

legjárhatatlanabb utakon, a hol messze távol gyakran egv

csepp vizet se lehetett találni, fokonként ment a sereg elre

a Boszna völgyében. Eleinte igazán úgy tnt fel, hogy a

lakosság nyugodtan fog viselkedni. De egy huszárszázad

megtámadásával Maglajnál/'^ (augusztus 2-án) már kitört

a fegyveres ellenállás. Most tehát vége volt az okkupáczió

békés keresztülvitelének, annál is inkább, mert a fölkelés

egyre nagyobb arányokat öltött és a fanatikus Hadji

Lója Sarajevoban valóságos rémuralmat alapított és azt

hirdette : hogy 100.000 emberrel fog az osztrák-magyar

seregek ellen vonulni.

A magláji áruló trbecsalás után Philippovic szük-

ségét látta, hogy a további elnyomulást csata módjára

vezesse. Nemsokára fényesen meg is bosszulták a Mag-

lajnál vallott kudarczot. Augusztus 7-én 7— 8000 fölkel

szenvedett érzékeny vereséget Zepéénél, ép így 5—6000
insurgens Jaicenél, a hol rendes török csapatok is küz-

döttek. Már arról is beszéltek, hogy e két ütközetnek az

okkupáczió gyztes befejezése lesz az eredménye. De ez

a feltevés mégis elhamarkodott volt. Elbb még a 20.

gyaloghadosztálynak kellett gróf Szápáry vezetése alatt

1 A katonai mveleteknek áttekint jellemzését adja Haardt Vin-

cze «Die Occupation Bosniens und der Hercegovina* czím könyvé-

ben, Bécs, 1S78. Behatóbb, de nehézkesebb az usztrák-magyar tábor-

kar müve : cDie Okkupation Bosniens und der Herceijovina durch

die k. k. Truppén im Jahre 1878. » Bécs. 1879; továbbá «Kriegá-Chro-

nik Österreich-Untíarns« III. fogalmazva a cs. és kir. hadilevéltárban

538—583. oldalig.

2 Maglaj mezváros a Bosna iolyó és a Lisnja-Glava esései

között, körülbelül 1800 lakossal.
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nehéz küzdelmet vívnia a fölkelkkel, a kik egy pilla-

natig még Bosznia megszállását is veszélyeztették. Szá-

páry nem volt képes a reá bízott feladatot : a Zvornikig

való elönyomulást, teljesíteni. Midn az altábornagy

Gracanicából a Spreca völgyében Dolnja Tuzlába,* —
északkeleti Boszniában — a fölkelés tzhelyére igyeke-

zett jutni, augusztus 10-én nagyon érzékeny vereséget

szenvedett. Nem gróf Szápáry volt a támadó fél, hanem

a fölkelk, a kik nemcsak hatalmas tömegekkel, hanem
ágyukkal is küzdöttek a mi csapataink ellen. A 20. had-

osztálynak meg kellett kezdenie a visszavonulást Dolnja

Tuzlából Gracanicába. Két napi küzdelemre volt szük-

sége, hogy valósággal átvágja magát. De Gracanicában

se tudta magát tartani és kénytelen volt tovább Dobojig

visszamenni. Kétségkívül nagy volt a szerencsétlenség,

a mely a boszniai seregek balszárnyát fenyegette. Mert

a fölkelk Doboj közelében állottak, közvetlen az út mel-

lett, a mely Philippovic seregének szállítási és vissza-

vonulási vonalul szolgált. A 13. hadtest sorsára dönt
befolyással kellett annak lennie, hogy gróf Szápáry képes

lesz-e még a fölkelk további elnyomulásának gátat

vetni, lesz-e abban a helyzetben, hogy Dobojt, valamint

a tle délre fekv Boszna-defilét védelmezze és a Zeni-

cába vezet utat nyitva tartsa. A helyzet egész komoly-

ságát azok a szavak jellemzik, melyeket akkor Beck tá-

bornok mondott és a melyek következkép hangzanak

:

ciEn ezekben a napokban kínos izgatottságban voltam és

úgyszólván soha se tudtam aludni, mert átláttam a Do-

bojnál történ szerencsétlenség egész horderejét. »
^ Az

utolsó pillanatban gróf Szápáry meg tudta akadályozni

1 Dolnja-Tuzla északkeleti Bosznia legjelentékenyebb kereskedelmi-

városa és a Jala folyó jobb partján terül el.

- Gróf Beck szertáboinagy közleménye.
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a legrosszabbat. Sikerült neki minden támadást Dobóira

visszaverni és magát addig tartani, míg új megersítések

jönnek.

Gróf Szápáry altábornagy szerencsétlenségének az

volt a következménye, hogy most az iíjságok vádakat

emeltek, tulajdonképen miért vonultak be elégtelen erk-
kel Boszniába és Herczegovinába. Szükséges volt-e, így

írták, ilyen megaláztatásoknak kitenni magukat a fölkelk

részérl? Azt állították, hogy nem a hadsereg vezérkara

i\ hibás, mely elejétl fogva kétszer annyi katonát kívánt,

mint a mennyit engedélyeztek. A balsikerért való felels-

ség egyedülgrófAndrássyt terheli, aki ellene volt minden

nagyobb mozgósításnak és abban a tévhitben élt, hogy

könny dolog lesz az okkupácziót csekély ervel keresztül-

vinni. Andrássy a tábornok — hangzott a befejezés —
ép úgy tévedett, minf Andrássy a diplomata.* A többi

hírlapokhoz hasonlóan a katonai sajtó egyaránt elitélte

a külügyminisztert. St az volt a látszat, mintha a had-

ügyminisztei'ium igyekezne a közvéleménynyel szem-

ben minden felelsséget Andrássy vállaira hárítani. Nem
érdemes hangsúlyozni — jegyzi meg Wedel rnagy, a

német követség katonai attachéja — hogy az ilyen kri-

tika egyenesen jogosulatlan.^ Azok a katonai körök és

újságok, melyek most egymást multák felül abban, hogy

éles szavakkal keljenek ki az okkupácziós hadtest elég-

telensége ellen, voltak azok, a kik a határ átlépése eltt

a legnagyobb dicsérettel illették azt az imponáló ert,

melylyel az akczió megkezddött. Csak akkor, midn
Szápáry balsorsa után nem következett be az álmodott

feltartóztathatatlan gyzelem, igyekezett mindegyik magá-

Aal elhitetni, hogy elre megjósolta ezt a felszerelés

* "Neue Freie Presse* 1878 augusztus 20.

2 Gróf Wedel rnagy. Bécs, 1878 szeptember 1.
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elégtelensége miatt bekövetkezett szerencsétlenséget. Maga
a hadügyminisztérium mindig teljesen elegendnek mondta

a 13. hadtestet és a 18. hadosztályt.'

Kétségtelen, hogy Andrássy a még július 14-én

Sarajevobül hazaérkezeit hírek hatása alatt, melyek

szerint a csapatokat tárt karokkal fogják fogadni," azon

a nézeten volt, hogy az egész bevonulás Boszniába dia-

dalmenethez fog hasonlítani. Akkor tréfásan azt a kije-

lentést is tette, hogy huszárszázaddal és egy katonaban-

dával keresztül merné vinni az okkupáczióL'^ A minisz-

ter nem hat hadtestnek sok idt igényl mozgósításá-

ban, hanem a kilátásba vett hadi er gyoró készenlétbe

helyezésében látta a siker biztosítékát. Az okkupácziót

addig kell megkezdeni, a meddig az országban nyugalom

uralkodik és nem addig várni, mig az inkább haramiá-

hoz, mini népvezérhez* hasonló Hadji Lója kezdésére

történ agitácziók mindent tzbe és lángba borítanak.''

Andrássy határozottan megmondta a német nagykövei-

nek, hogy ha a hadsereg abban az idben, midn a

bevonulást követelte, harczképes lett volna, az számí-

tása is helyesnek bizonyult volna ; természetesen miután

három fontos belet elmulasztottak, mialatt az ellenállás

szervezkedhetett, az okkupácziós hadseregnek általa ja-

vaslatba hozott ereje is elégtelennek bizonyult. Andrássy

•1 Gróf Wedel, 1878 szeptember 1.

2 Gróf Beck szertábornagy közleménye. Az 1877— 78-iki «Rotbuch»

101. old. lev közlemények szerint csak a vagyonos osztály pártolta az

okkupácziót. Koetschet i>Aus Bosniens letzter Trkenzeiti> a 78. old.,

úgy véli, hogy Andrássyt tévútra vezették az ügyvivi szépen kiszíne-

zett közlemények által a közvélemény fell. Koetschet akkor Boszniá-

ban lakott.

•* Báró Orczy naplója 1878. július 19. L. Andrássynak nyilatkozatát

ezen kijelentését illetleg a «Magyar delegatió napló»-jában V. ülés

1882. nov. 15.

^* «Rotbuch», 1877. ápr. — 1878. nov. 133. old.

'' Báró Orczy naplója, 1878. július 25.
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e közleményhez, ínég azt a megjegyzést fzte, hogy bi-

zonyos benne, miszerint a király is teljesen osztja az

nézetét.* A helyett tehát, hogy az illetékes tényezk

igyekeztek volna, idejekorán csekélyebb, de harczraképes

csapatokat kiállítani, melyekkel minden valószinség sze-

rint még békés megszállást érhettek volna el, az el-

készületek a bovonulásra addig a pillanatig húzódtak,

míg ez a bevonulás az egész vállalkozás veszélyeztetése

nélkül már nem volt elodázható. Ez persze Philippovic

és tisztjei ízlése szerint volt, a kik nem kívántak békés

okkupácziót, a hol nem lehet babérokat aratni, hanem

nagystylü háború után vágyódtak, mindazzal, a mi vele

összefüggésben szokott lenni. Föl lehet tételezni, hogy

egyáltalán nem haragudott azon véres fordulatért, me-

lyet Boszniában a dolgok vettek. Most alkalom kínál-

kozott a kitüntetésre a becsület mezején. Immár megkez-

ddött a tulaj donképeni hadjárat.

Míg gróf Szápáry Dobojnál védelmezte állását és

báró Jovanovic altábornagy igyekezett keresztülvinni

Hercegovina megszállását, Philippovic táborszernagy el-

határozta, hogy augusztus 14-én elnyomul Sarajevóba.

Bosznia fvárosának megrohanása 2 hadoszlopban kel-

lett, hogy végbemenjen : az egyik magának a fvezérnek,

a másik Tegetthoff altábornagynak vezetése alatt. Ennek

már augusztus 17-én sikerült közvetlenül Sarajevo mel-

lett olyan elnyös pozicziót kivívnia, hogy még ugyan-

aznap, mint gyz vonulhatott volna be a városba. De

most Phílippovié nem akarta elszalasztani a dicsséget.

^ Stolberg Bismarckhoz, Bécs, 1878. okt. 6. Koetschet fentemli-

tett munkájában a 78. oldalon említi : «Tatsáchlich genügten die

24 Tagé, welche vom 3. Juli bis zum Einmarsche der österreichisch-

ungarischen Truppén verstrichen, vollkommen, um einen Wider-

stand zu organisieren, welclier nur nacli blutigen Kampfen soUte

gebrochen werden können.t
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hogy maga vegye be Sarajevot, amiért is , a ki a had-

sereg zömével még távolabb állott, Tegetthoffnak azt a

parancsot adta, hogy várjon a támadással.* Bár a fvezér

augusztus 18-án azt táviratozta a királynak, hogy reméli,

miszerint a születése napján — augusztus 18-án — ha-

talmába keríti Sarajevot,- mégis csak 19-én tarthatta be-

vonulását a városba.

Épen Sarajevo meghódításának napján Bécsben az

uralkodó elnökletével minisztertanácsot tartottak, a mely-

ben elrendelték még további négy hadtest mozgósítását.

Megersített erkkel kellett a leggyorsabban elnyonmi a

fölkelk további ellenállását. Az uj hadtestek mozgósí-

tása annál szükségesebb volt, mert Törökország kétér-

telm magatartása a fölkelés vezérei eltt eljárásuk iga-

zolásául szolgált. Szeptember 10-én úgy a fölvonulás,

mint a különböz hadosztály uj csoportosítása is befeje-

zést nyert. Most megkezdték a fölkelés leverését leg-

északibb, északnyugati és északkeleti Boszniában. A Ma-

jevica Planina melletti gyzelem által (szeptember 21-én)

a fölkelket az északkeleti részen legyrték. Gróf Szá-

páry ismét képes volt elnyomulni Dolnjába és Gornja-

Tuzlába, szeptember 22-én Zvornikot megszállni, hogy

Kladanjon és Vlazenicán át a Sarajevoban álló csapat-

részekkel egyesüljön. Livno megszállásával (Travnik kö-

zelében) Boszniában és llerczegovinában a fölkelést be-

fejezettnek tekintették. Október 4-én báró Philippovic

táborszernagy ezt táviratozta a királynak: a fölkelés le

van verve és az ország a hadsereg kezeiben.'^ De tulaj-

donképen az okkupáczió csak a fels Unna melletti

Bihac erd és Kladuza sziklafészek eleste után a horvát

* Báró Orczy naplója 1878. augusztus 18.

2 U. 0.

« Gróf Wedel rnagy, Bécs, 1878. okt. 18.
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liatár közelében (1878 október 20-án) jutott végleges be-

fejezéshez.

A hadsereg feladatát a legnehezebb körülmények

között, egy kultúra nélküli országban, majdnem járható

utak nélkül, fényesen megoldotta. Az általános hadköte-

lezettség intézménye a bosznia-herczegovinai hadjárat-

ban keresztülment a tzkeresztségen. Gróf Andrássy a

maga idsebb fiát, Tivadart, mint önkéntest Boszniába

bocsátotta, a mit az uralkodó örömmel vön tudomásul.

E példát több fiatal arisztokrata is követte, a kiknek

ezredei nem voltak mozgósítva.* Ausztria-Magyarország

közvéleménye, a mely kevéssé viselkedett barátságosan

az okkupáczió iránt és elször zúgolódott az egyévi ön-

kéntesség intézményének költségei miatt, most mégis

nagy megelégedést mutatott az 1868 óta újonnan szer-

vezett hadsereg kivívott sikerei fölött. Ezek az els gy-
zelmek 1859. és 1866. után mindenesetre alkalmasak

voltak, hogy tekintélyét újra fokozzák a külföldön.

Ausztria-Magyarország tehát csattanós bizonyítékát adta

életerejének és energiájának. 1866 óta a monarchiát a

bszavu országgylési vitákból ismerték. Ha most a

monarchia habozott volna a részére kijelölt feladatot

teljesíteni : az okkupáczió által elfojtani a keleti krizis

tzhelyét, akkor kétségtelenül megfosztotta volna magát

minden hiteltl. Európának joga lett volna azt mondani,

hogy Ausztria-Magyarország bbeszéd g}"védek or-

szága, a kik úgy vélik, hogy a pártharczok és hosszú-

lélekzet tárgyalások által játszhatják a nagyhatalmosdit.

Az okkupáczió befejezése nélkül a keleti válság további

folyása élével felénk fordult volna. Oroszország és Itália

ezután Szerbiával és Montenegróval együtt a Keleten a

fszerepet játszották volna. Örökre elszalasztottuk volna

* Báró Orczy az édes anyjához, 1878. szept. 1. és 7.

Monori Wertheimer Ede : Gróf .andrássy G>Tila. Hl. 13
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az alkalmat, hogy a keleti kérdés majdan végleges meg-

oldásának kulcsát kezünkben tartsuk. Ausztria-Magyar-

ország költségén annak ellenségei lettek volna a Kelet

urai és mi üthettük volna bottal a befolyásunk nyomát.

Ausztria-Magyarországnak, ha nem akarta magát a halot-

tak közé számíttatni, el kellett fogadnia Európa megbi-

zását és minden körülmények között végrehajtani.

-K -K -K

A csapatok sikeres elnyomulása és fleg Sarajevo

eleste után, a lakosságon olyan hangulat vett ert, me-

het maga a király c(SOvinisztá))-nak nevezett. Most föl-

hangzott a jelszó : «Semmi megegyezés a Fényes Portával ;

mi legyztük és vele szemben már nem vállalhatunk köte-

lezettségeket. » Azon ürügy alatt, hogy a diplomáczia

semmit se tett, ellenben a katonák kardja mindent elért,

már csak a hódítás jogát akarták érvényesülni engedni,

minden egyezkedést elutasítani és egyszeren áttérni

Bosznia és Herczegovina annexiójára. A közvélemény

ezen hullámzásával szemben, a melyet nagyon befolyásos

körök támogattak. Gróf Andrássy az augusztus 24-iki

minisztertanácsban emelt szót. Azt a nézetet képviselte,

hogy a berlini szerzdést se túllépni, se amögött elma-

radni nem szabad. Andrássy a leghatározottabban eluta-

sította az annexio minden gondolatát. Aggódott, hogy

annak megvalósítása esetében a monarchia mindkét

állama magának igényelhetné Boszniát és Herczegovinát,

mibl új kiegyezési pont keletkeznék minden vele össze-

függ mellékkérdéssel együtt. De mindenekeltt vissza-

riadt Andrássy a veszélyektl melyeknek okvetlenül be

kellett következniök abban az esetben, ha Ausztria-

Magyarország elször ad példát a berlini szerzdés által

megjelölt út elhagyására. Oroszország egy pillanatig se

haboznék, hogy ebbl levonja a neki alkalmas konzek-
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vencziákat és mindenekeltt vonakodnék Bulgáriát 9 hó-

nap múlva, mint megállapították, elhagyni. «Akkor mi

magunk — úgymond — változtatnók át azt a kedvezt-

len helyzetet, a mit Berlinben Oroszországnak teremtet-

tünk, felette kedvezvé és újra vizsgálat alá vennk a

san steí'anói békét.)) De van-e egyáltalán ok — kérdezte

Andrássy — a berlini szerzdés cserbenhagyására ? Tö-

rökország magatartása ugyan nem ment tömérdek két-

értelmségtl és kétszinségtb de hivatalos ellenállást

sehol se lehet bizonyítani. Egyezkedés visszautasításának

esetében a Fényes Porta mindenesetre a hatalmakhoz

fordulna és azt a vádat emelné, hogy Ausztria-Magyar-

ország a berlini szerzdés talaját elhagyván önhatalmúlag

proklamálta az annexiót. Akkor bekövetkeznék az, a mit

a miniszter épen elkerülendnek vélt : a berlini szerzdés

által török terület-átengedésekre nézve megállapított ha-

tározatok alkalmazása Ausztria-Magyarországra is. Esze-

rint a monarchia kénytelen volna a török államadósság egy

részét átvenni és egyidejleg elismerni a Fényes Porta jogát

a földbirtokon lev koronatulajdonra és a Vakuf mecset-

tulajdonára. ((\'égül — mondja Andrássy drasztikus ki-

fejezési módján — a boszniai csontot hus nélkül kapnók

meg.)) A miniszter mindenesetre mérlegelte azt az eshe-

tséget is, hogy a szultán minden megegyezést vissza-

utasít és háborút kezd velünk. Egy perczig se kételke-

dett abban, hogy a monarchia a küzdelembl, mint gyz-
tes fog kikerülni, de minden valószínség szerint —
mint jellemzen megjegyzi — nem mint egyetlen gyz-
tes. Véleménye szerint az fog történni, a mit a közvéle-

mény a monarchia mindkét álhuiiában mindig perhorrCvS-

kált : párhuzamos akczio (Oroszországgal) minden elny
nélkül, post facium és a berlini szerzdés ellenére.

Mikor azonban Andrássy csak a berlini kongresszustól

jóváhagyott okkupácziói és adminisztrácziót engedte érvé-

13*
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nyesülni egyetlen helyes rendszabályként, ebbl semmi

esetre nem következtette azt, hogy ez az okkupáczió

záros idhöz kötött. A megszállás csak akkor érhetne

véget, ha czéljai teljesülni fognának : egyrészt Dal-

máczia és Horvátország biztosítása olyan veszélyek

ellen, melyek Bosznia és Herczegovina fell fenyegetnek,

másrészt pedig a reformok keresztülvitele e két tarto-

mányban. ((Ha mi magunk kijelentjük — fejezte be el-

adását Andrássy — hogy Dalmáczia és Horvátország biz-

tosítva van, hogy a reformok keresztülvitettek Bosznia

és Herczegovina lakossága sorsának javítására s ebbl a

viszonyból reánk nézve a kereskedelmi szerzdések slb.

által minden consequentia levonatott ; ha mindezt meg-

tesszük és a Fényes Porta kezeskedik arról, hogy ezeket

a tartományokat az átvétel után nem fogja újra romlásba

vinni, akkor axa^ óoha nem lehet szó az okkupáczió

végérl. Ez nyilt, világos, tisztességes, a nemzetközi jog

alapján álló politika.))* Andrássy ezen álláspontja mellett

akkor is kitartott, midn szeptemberben beteg fivére

meglátogatására Bécsben idz gróf buvalov Péter rá

akarta beszélni, hogy az okkupáczió ideiglenességének

vessen véget és oly gyorsan, a mint csak lehet, kebe-

lezze be Boszniát és Herczegovinát a monarchiába.

A világnak egyik hatalma sem — úgymond a londoni

orosz nagykövet — fogja az annexiót ellenezni ; ilyen

kedvez alkalmat Ausztria-Magyaiországnak fel kell hasz-

nálnia. Suvalov orosz szempontból is ajánlotta az an-

nexiót, a mennyiben általa a pánszlávizmust örökre meg-

fosztják a reménytl, hogy az egykori török tartományo-

kat valaha ismét agitácziós játékává teheti. De nem hang-

zik nagyon valószínen, hogy Andrássy nem zárkózott

* Andrássy löljegyzései az 1878. augusztus i24-iki minisztertanács

ülésérl.
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voliiíi el teljesen e fejtegetések ell és úgy nyilatkozoti

volna, hogy hat hónapon belül az okkupácziót annexióva

akarja változtatni.^ Nem hihet, liogy Andrássy, a ki

még augusztus 24-én a király és a miniszterek jelenlété-

hen olyan beszédes módon szállott sikra az okkupáczió

fentartásáért, már néhány hét múlva máskép gondolko-

zott légyen, áuvalov a minisztert, a ki úgy vele, mint a

német nagykövettel is közölte az okokat, melyek az

annexió ellen szólottak,- bizonyosan félreértette. Az ese-

mények további folyása leg\dlágosabban mutatja, hogy

Andrássy az annexiót nem tekintette politikája törek-

vésre méltó czéljának s annak végérvényes megoldását a

jövre bízta.

Egy azonban föltétlenül bizonyos, hogy t. i. a mi-

niszter Bosznia és Herczegovina teljes birtokbavételét csak

a Fényes Portával egyetértve akarta keresztülvinni. A föl-

kelkkel való küzdelem ideje alatt sem ejtették el a tár-

gyalások fonalát, a melyek mindig újra megakadtak,

minthogy Karatheodory mindig kijelentette, hogy nem
kapott utasításokat.^ A naponta szaporodó nehézségek

nagyon bántották Andrássyt. Hiszen a békés megegyezés

a Fényes Portával milliókat takarított volna meg és kemény

küzdelmeket hárított volna el. Ámde Konstantinápolyban

a vallási és államjogi nézetekhez tartozott, hogy a szul-

tánnak egy darab földet sem szabad átadni, melyet nem
vettek el tle fegyveres ervel.* A Fényes Porta elhatá-

rozta, hogy képviseli által értesíti a nagyhatalmakat

arról, hogy a muzulmán lakosság a határokon fegyveres

* Reuss Bismarckhoz, Bécs, 1878. szept. 12. Suvalov ezt mesélte

Heuss herczegnek.

2 U. o.

^ Reuss, 1878. augusztus 1.

* (íróf Zichy Ferencz Andrássyhoz, Konstantinápoly, 1878. okL 15.

Kiadatlan.
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kézzel akar ellenállani a területrl való lemondásnak és

a kormány ez ellen semmit se tehet.* Az ottomán állam-

férfiak abban a tévhitben éltek, hogy Ausztria-Magyar-

ország nem meri csapatait Bosznia és Herczegovinába

vezérelni. Ezért volt nekik kellemetlen meglepetés, hogy

ennek ellenére ez megtörtént. Még jobban csodálkoztak

a katonai akczió gyors menetén, a mely minden ellen-

állás mellett is alig két hónapot vett igénybe. Hirtelen

befejezett tényekkel állottak szemközt, melyek megfosz-

tották ket az alkalomtól, hogy mint szándékuk volt,

erszakkal szegüljenek ellene az okkupácziónak. Mindkét

tartomány el volt veszve, még mieltt Törökoi-szág fegy-

veres tiltakozását kimondhatta volna. Ennek ellenére

mégsem akart belenyugodni a tényleges állapotokba. In-

kább igyekezett titokban ürügyet keresni az összeütkö-

zésekre, hogy pótolja, a mit habozása által elmulasztott.

Az osztrák-magyar nagykövet, gróf Zichy Ferencz, meg

volt gyzdve arról, hogy a Fényes Porta az ellenünk való

harczra megfelel okot csapatainknak Novi-Bazarig való

esetleges elnyomulásában fog találni. Ezért azon volt,

hogy a szandiakba vonulást hagyjuk el, hogy a Fényes

Portának ne adassék ok a különben is eléggé ingerült han-

gulat fokozására.'^ Már augusztus végén hajlandó volt

Andrássy a Novi-Bazar elleni operáczióknak véget vetni,

hogy helyet engedjen a Fényes Portával való megegyezés-

nek.^ Erre most is kész volt.'* Közeledése nem érlelt gyümöl-

csöket. A tárgyalások holt pontra jutottak és Török-

ország általában arra törekedett, hogy a berlini szerz-

* Radolinski Bismarckhoz. Bujukdere, 1878. augusztusz 4.

~ Az egész jellemzés Zichynek Andrássyhoz szóló magánlevelén

alapul. Konstantinápoly, 1878. okt. 15.

3 Gróf Zichy Ferencz Kosjekhez. Konstantinápoly, 1878. augusz-

tus 30.

* Gróí Zichy Ferencz Andrássyhoz, 1878. okt. 15.
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dés minden kötelezettsége alól kivonja magát. Csak ne-

hezen tudták rábeszélni, hogy Mehemed Assim pasa sze-

mélyében, a ki rendkívül félénk, határozatlan ember volt.

képviselt küldjenek a kelet-ruméliai bizottságba.^ A Fé-

nyes Porta e magatartása mindenütt elidegenedést kel-

tett. Lord Salisburyt aggodalommal és sajnálattal töltötte

el Ausztria-Magyarországgal szemben való vonakodása.

Egy bizalmas levélben Törökországot egy vízzel töltött

hajónak nevezte, a mely sem mozogni, sem vitorlázni

nem tud.- Konstantinápolyban fejetlenség uralkodott.

A nagyvezér, SaíVet pasa, öreg, megtört ember volt, a

ki a helyzet komolyságát nem látszott felfogni, egyéb-

ként azonban teljesen a szultántól függött."* De maga

Abdul Hamid úgy vélte, hogy most reformok keresztül-

vitele és nem az Ausztria-Magyarországgal való békés

állapot az elbbrevaló. Olyan földbirtokoshoz hasonlította

magái, a kinek háza leégett és a kinek elbb el keli

takarítania a romokat és uj ert gyjtenie, mieltt laká-

nak uj felépítéséhez hozzá kezdhetne.* Most akarta el-

végezni azi, a minek Andrássy reformjegyzéke idejében

kellett volna megtörténnie. Csak egyetlen egy török

államférfiú volt, a ki igazán a helyzet magaslatán állott

és tényleg belátta, hogy országának mi válnék javára. Ez

a férfiú Aleko pasa volt, azeltt bécsi s ez idszerint

párizsi nagykövet. Belátta az okkupáczió szükségességét és

át volt hatva attól, hogy a Fényes Portának panasz helyett

inkább örülnie kellene, hogy Ausztria-Magyarország és

nem valamely más hatalom vette magára Bosznia és

Herczegovina megszállásának súlyos terhét. Aleko pasa

* Kállay Andrássyhoz, Philippupel, 1878. iidv. 11. Kiadatlan.

- U. o. Az angol keletruméliai meghatalmazott, Sir Henry Wolil

megmutatta Kállaynak Salisbury levelét.

'' Gróf Hatzfeld Bismarckhoz, Bujukdere, 1878. szept. 18.

* U. a. 1878. nov. 10.
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akkor azt írta Andrássynak : ((Legszintébben kívánom

az okkupáczió síkerét és az Excellenczíád által kövelett

elrelátó politika dicsségéi, meg lévén gyzdve arról,

hogy ez a birtokbavétel a legnagyobb szerencse Európára,

az egész emberiségre és különösen Törökországra nézve,

a melynek hátvédéül fog szolgálni s ellenségével szem-

ben. Engedje Isten, hogy a jobban felvilágosított Fényes

Porta végre megsznjön igazi érdekeit íelreismerni.»*

Ám az Arany-szarv partján távol voltak attól, hogy

felismerjék az ((igazi érdekek))-et. Hiányzott a belátás,

hogy fegyvereink sikerei után lehetleg gyorsan békés

megegyezésre kell jutni a monarchiával. Andrássynak

ezért arra kelleti gondolnia, hogy Törökország beleegye-

zése nélkül is azonnal hozzáfogjon a két meghódított

tartomány szervezéséhez. E kényes ügy helyes megoldá-

sának, a mely épen olyan nehéz volt, mint maga az

okkupáczió, Andrássy mindjárt a csapatok bevonulása

után akadályát látta báró Philippovicban. A táborszer-

nagy, kimondottan szláv, ahhoz az irányhoz tartozott, a

mely az újonnan szerzett tartományokban inkább ki szerette

volna irtani a mohamedánokat. A kormánynak azonban

inkább odahatni volt a feladata, hogy a török elem, elssor-

ban a török földbirtokosok, tehát az ország arisztokratái,

barátságos viszonyba lépjenek az osztrák-magyar politiká-

val. Ez volt az egyetlen eszköz, a délszlávok titkos tö-

rekvései ellen, a kik a muzulmánoknak Bosznia és Her-

czegovinából való kizésével zavartalan teret akarlak

nyerni játékaiknak. Minthogy Philippovic sokkal inkább

szláv volt, semhogy ellenszegüljön egykori határrvidék-

beli barátainak, Andrássy bizalmatlan volt iránta.- A f-

1 Aleko pasa Andrássyhoz, Paris, 1879. aug. 9. Gróf Andrássy-Ievéltár.

- Báró Orczy az édes anyjához, 1878. augusztus 31. Egy magasrangu

katonatiszt további szóbeli közleményei szerint Philippovic pártolta a

görög papságot és nagy önkénynyel ment a mohamedánok ellen.
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vezér meg is lett mindeni. hogy a szakadékot maga és

a külügyminiszter között mélyítse. Szabad folyást enge-

dett Andrássy elleni haragjának, fennhangon hirdette,

hogy vesztébe küldte a hadsereget, elégtelen konzuli ér-

tesítések által féhevezettette magát és a mohamedánok

megítélésében felelsségnélküli optimizmusnak hódol.

Andrássy szükségesnek látta, hogy a Philippovic nyilat-

kozatáról szóló közleményt a király elé lerjeszsze.* Az

uralkodó belátta kényszer szükségét annak, hogy a tá-

borszernagyot megfoszsza a fvezérségtl. Pedig épen

nem volt könny az uralkodónak Philippovicot, dicssége

tetpontján, gyzelmeinek színhelyérl Prágába áthelyezni.

Beck tábornokot, a katonai iroda fnökét bízta mes: az

uralkodó október 24-én a kényes küldetéssel, hogy el-

fogadhatóvá tegye a fvezérnek Boszniából való vissza-

hívását. Beck császári és királyi ura legteljesebb meg-

elégedésére oldotta meg feladatát, kíméletesen javasolva

azt, hogy a fvezérség a legfbb hadúr kezeibe kerüljön

vissza. A táborszernagy habozás nélkül belenyugodott a

császár és király kívánságába. Helyére a württembergi

berezeg lépett, a kit Becknek. utasításai szerint, a ka-

tonai operácziók további folyamán kellett értesítenie.

Egyelre azoknak szünetelniök kellett. Az elnyomulást

Novi-Bazarig katonai és pénzügyi okokbói mostanra fel-

adták. Mindenkép a berlini szerzdés alapján állva, a

monarchia fentartotta a jogot, de nem a kötelezettségei

a szandzak megszállására. Ausztria-Magyarország, mint

elbb az okkupáczióra nézve, úgy most is csak a Fényes

Portával való elzetes megegyezés után akart PSovi-Ba-

zarba bevonulni. De Andrássy el volt szánva, hogy szük-

ség esetén, a török kormány beleegyezése nélkül is foly-

tatni engedi a szandzak elleni hadmveletet.-

1 Báró Orczy édes anyjához, 1878. szept. 4.

- Beck tábornok számára kiállított kiadatlan utasítás szerint.
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Egyidöre azonban vajmi kevés kilátás mutatkozott

arra, hogy a Fényes Portával egyezkedésre lehet jutni.

Továbbra is visszautasította a velünk való conventio

megkötését. E helyett olyan bonyodalmakra számított,

melyek esetleg abból származhatnának az osztrák és

magyar törvényhozó testületek min állást foglalnak el

egyrészt az okkupáczió tényével szemben, másrészt pe-

dig a berlini szerzdés tudomásulvételét illetleg. A Fé-

nyes Porta miniszterei a monarchia belsejében kitörend

válságra számítottak, a melyhez nemcsak az okkupáczió

elejtéséhez, hanem Andrássy bukásához is fog vezetni.

Semmi se bizonj'ítja azonban jobban az akkori ozmán

politikusok megbízhatatlanságát, mint ez a kombináczió-

juk. Törökországnak hálásnak kellett volna lennie And-

rássy iránt, a kiben legmegbízhatóbb és legönzetlenebb

barátját bírta, mint azt Aleko pasa bécsi nagykövetsége

idejében folyton jelentette is Konstantinápolyba.^ Ki más

volt, mint Andrássy, a ki az ozmán birodalomnak 1875-ben

az t fenyeget válságból megmutatta a kivezet utat ?

iVz érdeme, hogy a kongresszus létrejött, mely a san

stefanói békét revisionak vetette alá, pedig egyedül ez

mentette meg Törökország életét. A szultán nem tehe-

tett volna okosabbat, mintha a tle követelt egyezség"^

megkötése által a leggyorsabban biztosítja magának

Ausztria-Magyarország barátságát. Abdul Hamid azonban,

eléggé elvakítva, olyan bonyodalmakban reménykedett,

melyeket túlbecsült és a melyekbl Andrássy nemsokára,

mint gyz került ki.

1 Aleko pasa Andrássyhoz, Paris, 1S7S. augusztus 9.
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ANDRÁSSY KELETI POLITIKÁJA A TÖRVÉNYHOZÁSOK ELTT,'

Míg lord Beaconsfieldet Berlinbl való hazatérése

alkalmával Cyprus megszerzéséért harsogó üdvrivalgással

köszöntötték, gróf Andrássy nagyon rossz fogadtatásban

részesült. A szlávokon és feudálisokon kívül Ausztriában

és Magyarországon ép azok a pártok haragudtak reá, a

melyekre eddig támaszkodott. Nehezteltek reá, a miért a

berlini kongresszustól megbízást adatott magának Bosznia

és Herczegovina okkupácziójára. De jellemzi ezt az

államférfiút, hogy a kongresszuson kifejtett tevékenysé

gének félreismerése miatt azzal vigasztalta magát, hogy

még a neki osztályrészül jutott barátságtalan fogadtatás

is hasznára válhat a monarchiának. Hiszen máskülönben,

úgy vélte, az egész felelsség az orosz igényeknek a

kongresszuson való meghiúsulásáért egész Ausztria-

Magyarországra háramlanék. így azonban Európa abban

a megingathatatlan véleményben lesz, hogy a berlini

tárgyalásokban Anglia és Németország magatartása dön-

tött Oroszország ellenére.- De ilyen mérlegelésektl a

* Nagyon jól tudom, hogy a delegácziók, melyeket én itt törvény-

hozóknak nevezek, nem törvényhozó testületek. A kifejezés rövidsége

miatt azonban ezt használom. Még meg kell jegyeznem, hogy csak a

fömozzanatokra szorítkozom, mert ha az Andrássy ellen folytatott par-

lamentáris harcznak beható jellemzését adnám, egyedül errl kellene

könyvet irnom.
'^ így nyilatkozott maga Andrássy a minisztertanácsban. Andrássy

följegyzései az 1878. augusztus 24-iki minisztertanács ülésérl. 1886-ban
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közvélemény nagyon távol voli. Ausztria-Magyarország

külpolitikájának vezetjében csak azt a férfiút látták, a

ki a monarchiát költséges kalandba sodorta, a melybl

elviselhetetlen terhek emelkednek feléje és a mely által

háborúba bonyolódhat Oroszországgal. Andrássyénál

kevesebb lelkiervel biró emberi elsöpört volna a vihar,

mely politikája miatt felzúdult ellene. azonban szilár-

dan állt és nem ingott meg, Andrássy. a kit magyar-

országi népszersége a hatalom legmagasabb fokára

emelt, most minden oldalról ellenséges fegy^'ereket

látott maga felé villogni. Meg nem tévesztve semmiféle

támadás által, oly biztonsággal hitt politikája helyessé-

gében, mintha hozsanna-kiáltások hangzottak volna feléje.

Eltelve a tudattól, hogy a monarchia érdekében meg-

tette az egyetlen lehett, s valóban látnoki szemmel a

jövbe pillantva, így nyilatkozott : öt év eltt én voltam

a legnépszerbb ember Magyarországon, ezután öt év

múlva újra én leszek az ott és Ausztriában.* Egyelre a

hevesen megtámadott államférfiú kénytelen helyzetében

volt, a kinek Ausztria-Magyarország parlamentáris szer-

vezeteivel szemben eddigi politikáját egész lelki erejének

és ékesszólásának latbavetésével kellett megvédenie.

* ¥ ¥

írja Andrássy egj' emlékiratban : «Icti habé seinerzeit mich gehütet,

die erzielten Resultate der Öffentlichkeit gegenüber in ihr wahres

T>icht zu stellen, weil ich befürchtete, dadurch die Empfindlichkeit Russ-

lands zu wecken, aus dem gleichen Grundé habé ich die einfáltigen

Angriffe auí diese Politik nicht nur ruhig, sondern lange mit inne-

rer Beíriedigung ertragen. Ich habé das getan, weil es wáhrend und

nach dem Orientkriege eine unserer schwersten, zugleich aber wich-

tigsten Aufgaben war, die, die russischen Aspirationen schwer tref-

fenden Resultate unserer Politik in solcher Weise zur Durchführung zu

hringen, dass nicht die Rankune Russlands die Monarchie alléin treffe»

Gróf Andrássy-levéltár.

"• dGegenwartx XIV, kötet 1878. Neményi : «Graf Andrássy*.
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Az volt a látszat, mintha az okkupáczió a monarchiái

alapjaiban ingatná meg. Minden szenvedélyesség, niely-

lyel a keleti kérdés fejldésének már elbbi stádiumában

Törökország javára Oroszország ellen foglaltak állást,

most úgy látszik, megduplázódott. Egy csapásra vált ez

világossá és a Lajtán innen és túl az érzelmeknek olyan

egyhangúsága fordult most Andrássy ellen, a milyet eddig

nem ismertek.

Ausztriában persze egy széthasadt, sok párttöredékre

feloszlott többség viselt háborút a külpolitika vezetése

ellen, a mely ezenfelül még egy, július 4-dike óta le-

mondott minisztériummal állott szemben. Az alkotmányhü

többség csak az 1878 október 19-ére egybehívott Reichs-

rat öszszejövetelére várt, hogy annak termeibl azonnal

megindíthassa a campagnet Andrássy ellen. A külügy-

minisztert felelsségre kellelt vonni azért, hogy Bosznia

és Herczegovina okkupácziójához az osztrák képviselk

elre megszerzett belegyezése nélkül fogott hozzá.

Még mieltt a «Reichsrat)) üléseit megkezdte, Herbstel,

a balpárt vezérét a császár és király majdnem két órás

kihallgatáson fogadta. Minden valószínség szerint az

uralkodó ezen a kihallgatáson egy új miniszteiium

alakításával akarta megbízni. Bizonyos, hogy alkotmányhü

balpárt szellemi vezére nem mint a kormány kiválasztott

fnöke hagyta el az uralkodó dolgozószobáját. De mint

gróf Andrássy mesélte az új német nagykövetnek, Reuss

berezegnek, Herbst nagyon mérsékelten nyilatkozott a

király eltt a külpolitikáról. A miniszter azt a reményt

merítette ebbl, hogy e szerint politikájáról nem fognak

a birodalmi gylésen vitatkozni és ez nem is fog elébe

vágni az illetékes delegáczióknak, a melyeknek hatás-

körébe tartozik a külügyek megítélése.* Ha ez volí

i Reuss herczeg Bismarckhoz, Bécs, 1878 okt. 13.
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Andrássy valódi meggyzdése, akkor nemsokára nagy

csalódás kellelt, hogy érje. Nagyon gyorsan észrevehetvé

vált, hogy Herbst el volt szánva a legvégs küzdelemre

minden kabinet ellen, mely Andrássy programmját fedezi.

Ebbl az okból akadályozta meg az új miniszterimii

alakítását az eddigi pénzügyminiszter, báró Pretis által.

Egy elzetes tanácskozáson, állítólag, azt a föltételt

szabta, hogy Pretis kötelezze magát, hogy a Boszniába

való bevonulás alkalmával «au dela Mitrovica» nem fog-

nak menni. Midn aztán Pretisnél tartott tulajdonképeni

konferenczián ez utóbbi adós maradt egy ilyen kijelen-

téssel, úgy mondják, hogy Herbst nagyon izgatottan

ugrott föl helyérl és kijelenté, hogy ö olyan miniszté-

riumot, a mely ebben az irányban nem köti le magát,

nem is támogathat.* Reá nézve a helyzet javulása csak

Andrássy visszalépésétl várható.- Az szemében a

birodalmi gylésen elkövetett sérelemért nem volt más

vezeklés, mint a külügyminiszter bukása, minél eldöntet-

lenül akarjuk hagyni azt a kérdést, vájjon csakugyan

része volt-e ebben annak a személyes ellenszenvnek, a

melyet a közös pénzügyminiszter Hofmann sütött Andrássy

ellen.^ Tény az, hogy Hofmann úgy most, mint azeltt

saját hasznára akarta kiaknázni a helyzetet. Andrássyt

el akarta altatni, a mennyiben t meggyzni igyeke-

zett : hogy minden jól megy. Másrészt hízelgett a

miniszter ellenségeinek, a kiknek segítségével remélte,

hogy vagy Auersperg vagy Andrássy utóda lehet. Hatá-

rozottan báró Hofmannt vádolják, hogy Herbstet és párt-

ját azonnal értesítette mindarról, a mi a kormány kebe-

lében történt. ((Szomorú — jegyzi meg báró Orczy,

1 Báró Plener Ern excellencziája szóbeli közleménye.

~ Reuss berezeg Bismarckhoz, Bécs 1878 okt. 24.

3 Báró Orczy az édes anyjáboz, 1878 nov. 3.
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osztályfnök — hogy vele szemben mindig az az érzése

támad az embernek, hogy a ház szolgái között egy házi-

tólvaj van».*

Bármilyen éles elméj volt is máskülönben Herbst,

még sem tudott a helyzetnek arra a magaslatára emel-

kedni, a melyrl egyedül kellett volna szemlélnie And-

rássy keleti politikáját. Hiányzott benne és vele együtt

többekben is az érzék, hogy Andrássyt nem a hódítási

vágy vezette, hanem hogy reá nézve az elnyomulás

Boszniába és Herczegovinába, mint Bismarck találóan

kifejezte, csak védelmi szempont volt, melyet Oroszország-

nak Szerbiában és Montenegróban folytatott pánszláv

törekvései erszakoltak reá.^ A két tartomány birtokba-

vétele által Ausztriában a szláv elem megnövekedésé-

tl való mindenesetre jogos félelmen kívül, Herbstben az

alkotmányos tan hatalmasabban kifejldött voU, mint a

reális politikus világos, éles tekintete.^ Ezért inkább

ragaszkodott a dolgok alakjához, mint lényegéhez. Ez

kifejezésre is jutott az alkotmánypártnak a királyhoz

intézett föliratában, a melyet 1878 október 22-én elfoga-

dás végett az osztrák birodalmi gylés elébe terjesztet-

tek. Ebben keser panaszok voltak a pótolhatatlan és

megmérhetetlen * «vér- és pénzáldozatokkal)) keresztül-

vitt okkupáczió miatt és mindez megtörténhetett, mondja

tovább a fölirat, ((mieltt a képviseltestületek a berlini béke-

szerzdést alkotmányszer kezelés alá vehették volna)).

Gróí Hohenwarttal és barátaival ellentétben az alkotmánv-

* Báró Orczy az édes anyjához, 1878 nov. 27., továbbá nov. 3-diki

és 6-diki levelei.

2 Bismarck I. Vilmos császárhoz, Gastein 1870 szepl. 15.

' í^' jellemzi báró Plener Ern Herbstet a nélkül, hogy nevét

megnevezné, 1879 január 21-diki beszédében. Lásd Plener «Beszédeii»-t

104. oldal.

'* A felirat nyomtatásban megjelent Kulmernél, 11. köt. 445. oldal
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párt feliratát, a névleges szavazásnál, 160 szótöbbséggel

70 ellen elfogadták.^

De nem volt logikus taktika, melyet az alkotmány-

párt Andrássyval szemben követett. Az okkupáczió

ellenségeinek tulajdonképen minden körülmények között

le kellett volna azt szavazniok, miután rosszallották. De

lehetséges volt-e el nem fogadni a szerzdést, a nélkül,

hogy a monarchia egész Európa eltt örökké nevetséges

felsülésnek tétessék ki? Mit cselekedtek tehát Herbst és

az pártjabeli képviselk ? Nem kívánták az okkupáczió

feladását de büntetésül ezért a berlini szerzdés elter-

jesztését és annak a férfiúnak a bukását követelték, a ki

azt, mint a monarchia képviselje a német fvárosban

aláirta. A helyett tehát, hogy az egész eddigi magatar-

tásukhoz híven kinyilatkoztatták volna, hogy mi ezt a

szerzdést nem ismerjük el, viselje érte a kormány egye-

dül a felelsséget, a berlini elterjesztésének dolgában

zsákutczába tévedtek, a melybl nem volt kivezet út.

Andrássy támadói nem vették észre, hogy czéljuk eléré-

sével kényszerítve lesznek a berlini szerzdés elismeré-

sére, miáltal k maguk teremtenek törvényes alapot az

okkupáczió jóváhagyására.'^

Herbst önmagát ejtette foglyul cselével. Mert az

alkotmánypárt feliratában nem a berlini szerzdés tudo-

másulvétele végett sürgette annak közlését a birodalmi

gyléssel. Ily módon, felette ravaszul, lehetetlenné akar-

ták tenni, hogy a delegáczió, melyben Andrássy biztos

volt a többség fell, fait accompli-t teremtsen, a mely-

nek végzésébe a Reichsratnak is bele kellett volna nyu-

godnia. Ezért elbb ennek kellett pálczát törnie. Ha a

1 iiStenographische ProtokoUe des Abgeordaetenhauses* XII. köt.

1878 nov. 5.

2 Lásd erre nézve Plener 1879 január 28-diki beszédét, ennek

«Beszédeii>-ben 104. oldal.
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Reichsrat megsemmisítié^- nyilatkozott volna Andrássy

politikájáról, akkor a deleiiáczió is, mint az egész biro-

dalmi gylés képviselete hasonló eljárásra volna kényte-

len. Ez törvényes alapon nyugvó, finoman kieszelt terv

volt, melytl Herbst saját diplomácziájának fényes sike-

rét várta, de nem arathatta le.

A magyar ellenzék támogatta az alkotmánypártot

abban a törekvésben, hogy Andrássyt megakadályozza a

delegácziókban való felszólalásában, mieltt a két parla-

ment Bécsben és Budapesten törvényt ül felette. Az

1878 okt. 30-iki trónbeszéddel ellentétben, a mely ki-

látásba helyezte, hogy Andrássy beható magyarázatokkal

fog szolgálni az e miatt egybehívandó delegáczióban,

Madarász József azt kívánta, hogy ez ne történjék hama-

rább, mieltt az alsóház a maga feliratát a király elébe

nem terjesztette. Nem kisebb ember, mint Szilágyi Dezs,

a modern Magyarország legkiválóbb és legjelentékenyebb

férfiainak egyike lett ez irány szószólója. A rendkívüli

körülmények között, a melyekben az ország az okku-

páczió következtében van, mondta, meg kell kérni az

uralkodót, hogy engedje meg, hogy <í saját ügyeink)), saját

létünk, fennmaradásunk felett az els szó minket illes-

sen, ne pedig az országgylés egy választott bizottságát*.*

Magyarországon a kifakadás tényleg nagyon ers
volt, a mely a magyar alkotmányos élet temperamentu-

mának és szabadabb formáinak megfelelen sokkal viha-

rosabban jutott is kifejezésre. Szabolcs megyébl ki-

indulva nemsokára az egész országon végigzúgott a

kiáltás : a kormányt felelsségre kell vonni és vád

alá helyezni.- Maga Falk Miksa is, a ki a ^Pester

1 « Szilágyi beszédei", kiadta dr. Fayer Gyula. I. kötet, 248.
-* Az 1878. országgylés naplója I. kötet. Ebben a vármegyék

összes határozati átiratait is közölték.

Monori Wertheimer Ede: Gróf Andrássy Gyula. UI. 14
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Lloyd»-ban oly híven követte Andrássyt, elhagyta t. Már

az utolsó, még Bosznia és Herczegovina megszállása

eltt összehívott delegáczióban beszédet mondott az

okkupáczió ellen. Midn közvetlenül erre Dóczi Lajos

vele szemben megjegyezte : ((No szépen bevágta a gróf

eltt az utat Boszniába)), Falk azt felelte : ((A gróf eltt

nem, mert akármit mondjak én, azért bemehet, de én nem

mehetek be vele».^ Az okkupáczió bekövetkezése után a

((Pester Lloyd» fszerkesztje nemcsak czikkben támadott

a miniszter ellen. Magánlevélben is kifejezést adott súlyos

aggodalmainak politikája miatt. Egész nyíltan kimondta

neki, hogy nem tehet mást, mint hogy az ellenzék állás-

pontját teszi magáévá. Falk biztosította Andrássyt, hogy

a kormánypártban nincs egyetlen csak félig-meddig

figyelemreméltó politikus, a ki nem ép úgy gondolkozik,

mint és nem rosszalná a mostani eseményeket.-

A helyzet csak akkor lett igazán zavaros, mikor a

magyar pénzügyminiszter. Széli Kálmán, 1878 szeptem-

ber 28-án beadta lemondását. Tekintve a jelentékeny

bizalmat és nagy tekintélyt, melynek Széli Magyarorszá-

gon örvendett, lépése roppant feltnést keltett. Hiszen

ersen meg voltak gyzdve arról, hogy a minisztérium-

ból való távozása által a magyar hitel érzékeny kárt fog

szenvedni.^ Általánosan elismerték akkor, hogy Széli

azok miatt a nagy kiadások miatt hagyta el hivatalát,

melyeket az okkupáczió tett szükségessé. Ezért sokszor

támadták t, hogy épen a dönt pillanatban, midn az

okkupáczió elleni áramlat mindig hatalmasabbra növeke-

dett, elhagyta a helyét és nagyon jelentékeny nehézsége-

ket gördített Andrássy keleti politikájának útjába. Széli

1 Falk Miksa Andrássyhoz, Budapest, 1878 szept. 24. Gróí Andrássy-

levéltár.

2 U. 0.

3 Reuss, 1878 okt. 3.

1
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maga ettl lényegesen eltér magyarázatot ad és teljes

határozottsággal bizonyítja, hogy a ((zászló elhagyásáról))

vagy a ((fegyver eldobásáról)) * nem lehet szó. Széli azt

állítja, hogy sohase jutott eszébe az okkupáczió meg-

akadályozása vagy épen visszafejlesztése. Kijelentése sze-

rint mindig igyekezett az ehhez szükséges összegeket

rendelkezésre bocsátani. Egyszer megkérdezte Andrássy-

íól. hogy 23 millió a megszavazott 60 millióból elég

lesz-e a költségek fedezésére. Midn nemsokára újabb

nagyobb összegeket követeltek, ismét tudakozódott

Andrássynál : elég lesz ez ? Ügy, hogy az osztrák pénz-

üg\^miniszter, Pretis, így nyilatkozott Széli eltt : ((On

valósággal fölkínálja neki a pénzt)), a mit ezekkel a

szavakkal utasított vissza : ((0 nem, de nekem világosan

kell látnom, hogy mennyit akarnak még és én nem
mehetek a végtelenségbe.)) Széli 1878 végéig, vissza-

lépéséig, tényleg elteremtette a tle kívánt összegeket

az okkupáczió kiadásainak fedezésére. St túlment a 60

millió hitelen is.

A magyar pénzügyminiszter ezen adatai szerint tehát

nem kizárólag pénzügyi szempontok indították volna t
lemondási kérvényének benyújtására. Elhatározásában

állítólag sokkal súlyosabban hatottak a politikai okok.

Csak mikor a katonai körök mindig új kérésekkel jöttek

és Széli azokból azt vehette ki, hogy messziremen ter-

vekre gondolnak és nem elégszenek meg egyedül

Bosznia és Herczegovina megszállásával, hanem egészen

Salonikiig akarnak elnyomulni,- csak akkor hitte a

^ Ezek a kifejezések Orczynak 1878 okt. 12-én az édes anyjához

Írott levelében fordulnak el.

- Az osztrák-magyar vezérkar egyik akkori kapitánya, a ki azután

nagyon magas rangot szerzett a hadseregben, elttem tagadta az ily

tervek lehetségét. Szerinte semmi erre vonatkozó elkészület nem
történt. Elismeri, hogy Boszniában és Herczegovinában nagyon jelen-

14*
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pénzügyminiszter, liogy tiltakoznia kell és állását vétó-

jának eredményétl tennie függvé. Tiltakozásával Széli

oly akcziót kivánt megakadályozni, a mely véleménye

szerint a monarchiát elkerülhetetlenül háborúba bonyo-

lítja Orosz- és Törökországgal és esetleg Ausztria-

Magyarország és a dynasztia létezését veszélyeztetheti.

Széli megingathatatlan meggyzdése volt, hogy egyedül

a szükséges eszközök engedélyezése ellen való tiltakozása

és a visszalépéssel való fenyegetzés képes megakadá-

lyozni a vakmer, a monarchia pénzügyi energiáját kocz-

kára vet vállalkozást. De a pénzügyminiszter e maga-

tartásának nem azt kellett jelentenie, hogy azonosítja

magát Andrássy keleti politikájának azokkal az ellensé-

geivel, a kik a már megszállott török tartományok föl-

adását követelték és az egész minisztériumot vád alá

akarták helyezni. Csak olyasmitl akarta visszatartani a

katonai köröket, a melyek mögött állítólag Albrecht f-

herczeg állt, a mi véleménye szerint a monarchiái

veszélyes kalandokba sodorta volna. Mint Széli állítja.

Andrássy osztotta aggodalmait a messzekiható katonai

czélok tekintetében. Csakhogy a külügyminiszter abban

a véleményben volt, hogy Szélinek maradnia kellene,

minthogy egyesülten, vállvetve sokkal eredményesebben

küzdhetik le a katonai körök törekvéseit. Semmiféle rá-

beszélés, bármely oldalról jött is, nem ingatta meg a

magyar pénzügyminisztert elhatározásában. Az ismételten

tékeny sereg volt, melyet odagyjtöttek, hogy az els keser csaló-

dások után jelentékeny számú csapatok legyenek kéznél. A katonai

tudósító egj'idejüleg azt állítja, hogy a szekerész és más szükséges

csapatokban hiány volt. A pénzeszközök még abban az arányban sem,

mint Szélitl követelték, lettek volna elegendk a további el-

nyomulásra. Egy bizonyos, hogj' Andrássy sohasem gondolt volna

Salonikira és hogy beleegyezése nélkül, még ha mérvadó katonai

személyiségek szívesen látták volna is, a mi csapataink odavonulására

semmiféle elkészületek nem történhettek.
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megújított abbeli felszólításokra, hogy helyén tartson ki,

határozott nemmel felelt, bármilyen nehezére esett is.

Még azt is koczkáztatta, a mint csakugyan bekövetkezett,

hogy t. i. kegyvesztetten távozik; állhatatos maradt és

nem volt kapható álláspontjának megváltoztatására. Széli,

mint maga mondja, erre a hajthatatlan magatartásra

abból az általa hangoztatott beismerésbl merített ert,

hogy egyedül az tiltakozása fogja rábírni a katonai

köröket, hogy a csuszamlós úton megálljanak és a

Boszniában és Herczegovinában összegyjtött katonai

ert ne használják fel hódító hadjáratra egészen Szalo-

nikiig. Az egykori magyar pénzügyminiszter még ma is

ersen meg van gyzdve arról, hogy egyedül az

visszalépése bírta rá a katonai köröket, hogy a Szaloni-

kiba vonulásról lemondjanak és ehhez mérten lefokozzák

roppant pénzköveteléseiket. Lemondása eltt nyolczszor

annyit követeltek, mint a mennyivel elbocsátása után

megelégedtek.^ Itt azonban Széli, a ki cselekedetével

úgy látszik Andrássy politikáját akarta támogatni, egy

bizonyára nem lekicsinylend tényt nem vett figyelembe.

Vájjon nem bírt volna-e magában véve is elegend súly-

lyal az, ha Andrássy lemondással fenyegetzik, hogy a

katonai körök esetleges nagyratör czélzatait meggátolja?

Vagy nem látta a külügyminiszter a dolgokat oly komor
világításban, mint a magyar pénzügyminiszter és ennél-

fogva nem tartotta szükségesnek, hogy a bizalmi kérdést

felvesse ?

Könnyen elrelátható volt és Széli teljesen tisztában

* Szükségesnek és igazoltnak látom, hogy eg} akkor oly nagy és

jogos feltnést kelt eseményrl itt magát Széli Kálmánt juttassam
szóhoz. A mit a szövegben indító okairól közlök, hiven vissza van
adva Szélinek velem folytatott egyik beszélgetése alapján. Inkább csak

általánosságban hangzanak Szélinek ama kijelentései, a melyeket
Szilágyi Dezs beszédeinek kiadója eltt tett. I. kötet 289. oldal.
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is volt ezzel, hogy úgy Andrássy,* mint Tisza nagyon

rossz néven fogják venni a pénzügyminiszter magatartá-

sát ezekben a válságos napokban.- Hiszen visszalépése

magával rántotta a Tisza-miniszteriumot is, a mely az

ügyek ideiglenes továbbvezetésével bízatott meg. Ép ily

mértékben ersítette Széli kierszakolt elbocsátása szük-

ségképen az ellenzék ellenállását, a mely ebbl új fegy-

vereket kovácsolt Andrássy és Tisza elleni küzdelmében.

November 5-én valósággal követelte a keleti válság tar-

tama alatt elkövetett alkotmánysértésekért a minisztérium

vád alá helyezését, a melyet azonban 179 szótöbbséggel

95 ellenében visszautasítottak. Az ellenzék soraiból ennek

ellenére továbbra is a legsúlyosabb vádakat emelték.

Ennek a hangulatnak adott kifejezést a mérsékelt ellen-

zéknek a királyhoz intézend, gróf Apponyi Albert által

fogalmazott felirata, a melyben a külpolitika eddigi

irányának alapos megváltoztatását követelték.^ De a

kormánypárt felirata is élénken tolmácsolta az okkupá-

czió által fölidézett általánosan uralkodó nyugtalanságot.'*

Még az uralkodótól is megcsodált energiával, hidegvérrel

és nagy ügyességgel állt résen Tisza, hogy Andrássy

politikájának védelmezését magára vállalja. A magyar

miniszterelnöktl nagyon ügyes sakkhúzás volt, hogy

többségének feliratát magáévá tette. Hiszen jogos, úgy-

mond, hogy az esetleges aggodalmakat ne titkolják el a

trón eltt. Mindig vannak ilyenek nagy fordulatoknál.

Csak azt a kérdést kell eldönteni : hogy az aggodalmak

az események természetes következményei-e vagy az

eddigi politika eredményei. És ekkor jónak látta, hogy

néhány éles szót intézzen Oroszország ellen is. Beszéli

^ Széli szóbeli nyilatkozata.

- Báró Orczy az édes anyjához, 1878 okt. 12.

•' Fayer, c Szilágyi beszédei*. I. 273.

* Fayer, «Szilágyi beszédei*, I. 269.
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az északi hatalom túlkapásainak korlátozásáról, a mely-

nek Ausztria-Magyarország nem engedheti át egyedül a

vezérszerepet a Keleten. A Balkán kereszténj^eiben,

monda, fel kell ébreszteni a meggyzdést, hogy nem
Oroszország, hanem Ausztria-Magyarország gyakorolhatja

a legnagyobb befolyást jövend sorsukra ?*

Épen a Tisza beszédéhez hasonló nyilatkozat kellett,

hog^y- elhallgattassa az Andrássy orosz-barát politikájáról

szállongó hireket. Hiszen a kormány tudta, hogy a

magj^ir ellenzék már érintkezésbe lépett Ausztria lengj^el

képviselivel, hogy ebbl a látszólagos oroszbarátságból

fegyvert kovácsoljanak Andrássy legyzésére. Az orosz

nagykövet, Novikov, e mesterkedésekkel szemben nagyon
jól megértette Tisza eljárását. Nem vette tovább zokon

és annak tekintette, a mi valóságban volt: ((szükséges

országgylési manvernek)), mire nézve a pétervári kabi-

netet nem is hagyta kétségben.

-

-K-K *

Andrássy e nehéz napokban egy cseppet sem ismerte

félre helyzetének válságos voltát. Mutatta, hogy át van
hatva attól a szándéktól, hogy ellenségeivel megharczol-
jon és bebizonyíthassa nekik, hogy az általa követett

keleti politika voU az egyetlen, a mely a monarchia
tekintélyének, méltóságának és érdekeinek megfelelt. Ép
így igyekezett megmagyarázni azt is, hogy a mandátum
átvételének megtagadásából 1879 tavaszán európai háború
keletkezik vala. Minden csepp vér, úgy vélte, a mely
most elfolyt és a melyet szemére vetnek, akkor megszáz-
szorozódott volna és minden forint helyett, melybe az

okkupáczió került, kénytelenek lettek volna százezer

* Fayer, «Szilágyi beszédei* I. 275.

2 Reuss Bismarckhoz, 1878 nov. 4.
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forintot fizetni.* Eljárásának helyességérl való élénk

meggyzdése daczára is, foglalkozott Andrássy vissza-

lépésének lehetségével. Reuss herczeg eltt így nyilat-

kozott : nehéz biztosan elrelátni mit hoznak az ese-

mények. Hiszen nincs kizárva, hogy a parlamentek a

létez helyzetben nehézségeket okoznak neki, st «olyan

gorombaságokat)) mondanak, melyeket nem hallgathat el

nyugodtan.*'^ Ez annál inkább érthet volt, mert a külügy-

miniszter, mint báró Orczy mondja, ((ugyancsak élesen

volt hangolva)).^ Szintúgy le akart mondani akkor is, ha

a delegáczió keleti politikájának helyeslését, csak meg-

rovóvita ;árán adta volna. Andrássy semmi esetre sem

akarta megengedni, hogy politikája «egy intrikus clique

személyes érzékenykedéseinek)) játéklabdája legyen. Ha
eljárása, úgy vélte, az európai helyzet kényszerít körül-

ményeiben igazolásra talál, akkor ne is érje t vád vag}^

bizalmatlanság. De ha meg tudják t gyzni, hogy sze-

mélyes politikát folytatott vagy a monarchia érdekeit

megkárosítani engedte, akkor ám kárhoztassák t el és

utasítsák vissza a költségvetést. A külügyminiszter nem
bánta bármi történjék is vele, csak oly delegátusoktól

ne kelljen szívességet elfogadnia, a kik — a mivel

Herbstre és követire czélzott — személyes gylöletbl

származó gáncscsal akarják t illetni.*

Abban a pillanatban azonban, midn Andrássy ccsze-

mélyes okokból)) való visszalépésével számolt, legelbbre

való kötelességének tartotta, hogy Bismarck herczeget

teljesen megnyugtassa az részérl való ily lépés követ-

kezményeire nézve. Ezért felkérte Reuss herczeget,

hogy a német kanczellárt biztosítsa nevében, hogy a vál-

1 Reuss, Bécs, 1878 okt. 6.

2 U. o.

3 Báró Orczy az édes anyjához, 1878 nov. 6.

* U. o.
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tozás a külügyminisztériumban nem vonja maga után az

eddigi irány megváltoztatását. A királ}- el van szánva,

hogy rendületlenül kitart az általa kezdeményezett poli-

tika mellett, melyet , Andrássy, mindig legmélyebb meg-

gyzdésbl képviselt és melynek jelmondata ez : ers és

szinte egyetértés Németországgal. De nemcsak a küls,

hanem a belpolitikában is ugyanazt az iránti lógják

követni, mint eddig. Erre nézve kezességet nyújt az a

remény, hogy továbbra is Tisza fogja Magyarország

ügyeit vezetni. Lehetséges — monda Andrássy — hogj-

Ausztriában a ózemélyekben változás log történni, a

rendóxerben bizonyosan nem. Az Auersperg-miniszterium

helyét sem cseh, sem ultramontán, sem reakczionárius

kabinet nem fosja elfoglalni.*

Bismarck, a ki a történteket Bécsben és Budapesten

nagy figyelemmel kisérte, semmit se óhajtott buzgóbban,

mint hogy Andrássy az ellene zúduló áradaton gyzedel-

meskedjék. Már október 7-én sajátkezleg irta Andrássy-

nak : (^Együtt örülök Önnel, hogy a boszniai feladat

katonai része fvonalaiban el van intézve és sikert

kivánok Önnek és türelmet a polgári utójátékhozD.^

A kanczellárnak úgy látszott, hogy tulajdonságainál,

személyes állásánál, tapasztalatainál fogva senki sincs

Andrássynál inkább hivatva, hogy minden oldalra kiter-

jed mérsékl befolyásával megtalálja a helyes kivezet

utat a mostani bonyolult viszonyokból. Az osztrák-

magyar monarchia és Németországnak iránta való vi-

szonya érdekében, Bismarck remélte, hogy a miniszter

az t pillanatnyilag elnyeléssel fenyeget nehézségekbl

diadalmasan fog kikerülni. Ezért megelégedéssel értesült

* Reuss herczeg Bismarckhoz, Bécs, 1878 okt. 6.

- Bismarck Andrássyhoz, Berlin, 1878 okt. 7. Gróf Andrássy-

levéltár.
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Reuss hei-czeg jelentéseibl, hogy a miniszter hivatalban

maradása, ha nincs is még egészen biztosítva, mégis

sokkal valószínbb, mint volt elbb. A német kanczellár

ezáltal némileg felszabadultnak érezte magát az aggodal-

maktól, melyekkel a monarchiánkban leviharzó esemé-

nyek elméjét eltöltötték. Mert nemcsak a parlamentek

ellenállása, hanem Beustnak sikeres küzdelme is fnöké-

vel a párisi nagykövetségért, nagyon komoly aggodal-

makra adott okot Bismarck lelkében.^ St egy pillanatig

úgy tnt fel neki, mintha ezzel árnyék vetdnék a

Németországhoz való viszonyra. Ez az ügy — mondta

Andrássy Calicenak, a külügyminisztérium második

osztályfnökének — sokkal kellemetlenebb vizeket za-

varna fel és nagyobb aggodalmakat okozna neki, mint

minden magyar miniszterválság és minden támadás, a

melyeknek a delegácziókban elébenéz.- Hiszen Andrássy

jól tudta, hogy Beust áthelyezése Londonból Parisba,

Bismarcknak nagyon kellemetlen volt.^

Ámde Beustot Ausztria-Magyarország hivatalos poli-

tikája ellen Londonban elkövetett intrikái miatt Andrássy

mégsem hagyhatta tovább az angol fvárosban. Nem
lehetett tovább trnie a monarchia tekintélyének sérelme

nélkül azt a botrányt, hogy az osztrák-magyar kormány

képviselje saját minisztériuma ellen csináljon frontot.

A mit Andrássy 1876 óta tervezett, hogy Beustot Lon-

donból vagy áthelyezze vagy nyugdíjazza, azt most

keresztül kellett vinnie. De milyen nagykövetséget lehe-

tett neki adni? Bei'lin és Pétervár ki voltak zárva, mint-

hogy se a német, se az orosz kabinet eltt nem volt

kedvelt személy. A fennálló körülmények között a csá-

1 Bismarck Reusshoz, 1878 okt. 19.

- Reuss, 1877 okt. 5. Calice közleményei nyomán.
'•'' Bismarck Reusshoz, 1878 szept. 30.
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szár és király nem akarta öt Rómába sem küldeni.

A legegyszerbb lett volna persze a nyugdijazása. Itt

azonban, úgy látszik, nagyon hatalmas befolyások érvé-

nyesültek az javára, különösen a szász királyé. Maga

az uralkodó is, mint mondják, ellene volt a nyugalomba

küldésnek, mert hálával volt eltelve iránta az 1866-ban

tett szolgálataiért. Akkor azt rebesgették és Bismark is

hitt benne, hogy Andrássy volt a vesztes ebben a küzde-

lemben és húzta a rövidebbet.^ Semmi kétség, hogy

Andrássy eredetileg nwgdijazni akarta az alája rendelt s

mégis ellene dolgozó londoni nagykövetet.- De mindjárt

az els ellenállásnál, melyet Beust tanúsított,^ felhagyott

ezzel a tervével. Nem is lehetett Andrássyra nézve semmi

sem rosszabb, minthog}' a küszöbön álló s ellene indí-

tott támadások közepette még egy Beusthoz hasonló el-

keseredett ellenséget is szerezzen magának ellenfelei

közé, a kikhez nyugdíjaztatása esetén Bécsben azonnal

nyíltan csatlakozott volna. Hiszen Andrássy világosan

megmagyarázta a franczia külügyminiszternek, hogy

Beustot semmi áron sem akarja Bécsben látni. Ezekkel

a szavakkal hárította el Waddington kifogását Beustnak

gróf Wimpffen helyére Parisba helyeztetése ellen.*

-Miután a kényes helyzetben ezt a kibúvót válasz-

totta, Andrássynak Berlinben minden gyanút el kellett

oszlatnia, mintha ezzel a kinevezéssel valamiféle német-

ellenes tervek volnának összefüggésben. Andrássy melegen

óhajtotta, hogy Bismarck méltányolja azt a nehéz hely-

zetet.^ Maga is írt ;i kanczellárnak, hogy teljesen meg-

1 Reuss, 1878 okt. 5.

- Lásd «Graf Andrássy und Gráf Beust" ez. czikkemet a «Neue
Freie Presse* -ben.

« U. o.

* Wehsdelen gróf Bismarcklioz, Paris, 1878 okt. 20.

^ Reuss, okt. G. Utóirat az 1878 okt. 5-diki jelentéshez.
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nyugtassa Beust jövendbeli párisi tevékenysége fell, a

ki maga is teljesen egyetértett azzal, hogy Berlinnek

garancziát adjanak ez gondolkozását illetleg. ((Elbb—
úgymond Andrássy Bismarckhoz irott levelében —
Beustot tettem felelssé minden zavarért, melyet fel-

lépése a mi viszonyainkban elidézhetne. Gróf Beust arra

kért engem, hogy jelentsem ki Önnek, miszerint fel-

adatának fogja tekinteni a Németországgal való legjobb

viszony ápolását és sem hirlapirói, sem politikai téren

nem fog semmit tenni, a mi panaszra adhatna okot s a

mennyiben velem szemben erre nézve biztosítékot vállalt,

maga mondta nekem, hogy ellenkez esetben magától

értetdnek fogja tekinteni azonnali visszahivásátD.*

A német kanczellár nagyon is jól ismerte azokat a

körülményeket, a melyek között az egykori külügyminisz-

ternek Francziaországba való küldetése bekövetkezett,

sokkal jobban, semhogy rossz néven vehette volna.

Andrássyhoz írt sajátkez válasza így hangzott : «Kar-

társi együttérzéssel osztva hivatali fáradalmait és gond-

jait, szívbl kívánom Önnek, hogy gróf Beust Parisban

engedelmességet és megbízhatóságot tanúsítson Ön

iránt, a mi úgy látszik, Londonban néha hiányzott. Azt

a személyes bizalmat, a mely minket összefz és az én

buzgalmamat a monarchia és országai iránt való barát-

ság ápolásában ezek a személyi ügyek nem érintik)).

-

Ámde Beuslnak Parisba való áthelyezése következ-

tében még egy másik nagyon fontos ügyet kellett tisz-

táznia Bismarckkal. Bármilyen nehezére esett is Andrássy-

nak, mégis rászánta magát, hogy Beust helyeit az

eddigi berlini nagykövelet, gróf Károlyit bízza meg a

* Andrássy Bismarckhoz, 1878 szeptember 30, Gróf Andrássy-

levéltár.

- Bismarck Andrássyhoz, Berlin, 1878 okt. 7. U. o.
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monarchia képviseletével Londonban. Bécsben nagyon

jól tudták, hogy Károlyi Berlinben milyen kedveltségnek

és tekintélynek örvend és mennyire nem szívesen látja

Bismarck az távozását. Károlyi helyett nem volt

könny alkalmas léríiút találni. Andrássy azonnal észre-

vette, hogy mindenkit ki kell zárnia a választásból, a

kire csak a legkisebb gyanú is eshetik, hogy a klerikális

párthoz hajlik. GrófWenckheim nagyon alkalmasnak lát-

szott, hogy Berlinbe küldje, de ellene szólott, hogy

kevéssé volt jártas az európai viszonyokban. Gról'Trautt-

mannsdoríTra nézve kedvezbbek voltak a körülmények, a

ki nem állt összeköttetésben a klerikálisokkal és a

Németországgal való együttmködés lelkes hívének lát-

szott. Gróf Thun Zsigmond is tekintetbe jött ; ugyanez volt

az eset gróf Széchenyi Imrére nézve is, a kinek személye

fell Bismarck igen jól vélekedett. Andrássy így nyilatko-

zott a német nagykövet eltt : mindenekeltt a király

és a saját kívánsága, hogy csak persona gratissima

kerüljön Berlinbe.^ Bismarck egyáltalában semmi be-

íblyást nem akart gyakorolni a Németország részére ki-

szemelt nagykövet megválasztásában. Minden osztrák-

magyar diplomata megfelelt neki, a ki a császár és király

és Andrássy bizalmát birta. Csak az az egy kívánsága

volt — és ebben teljesen egyetértett a mi külügyminisz-

terünkkel — hogy ultramontán irányhoz tartozó ember
ne jöjjön Berlinbe, a miért Chotek ellen is tartózkodólag

viselkedett.- A míg a kanczellár nem titkolta el ([bána-

tát Károlyinak immár fenyeget elvesztése feletti) x\ndrássy

eltt, ahhoz a sajátkez íráshoz, melyben ezt tette, még
hozzáfzte ezeket a szavakat: <iHa Ön olyan szíves, hogy
véleményemet kéri (Károlyi) utódjának megválasztására

* Reuss, Bécs, 1878 szept. 19.

- Reusshoz, Berlin, 1878 szept. í21.
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nézve, akkor tapasztalat hiján az egyes jelöltekkel való

személyes érintkezésben, csak az általános érzésnek ad-

hatok kifejezést, hogy elkel osztrák-magyar családok

ivadékai rendszerint jobban szolgálják mindkét birodalom

érdekeit, mint a monarchia legképzettebb, de adoptált

gyermekei. Kivételek — folytatja — természetesen közös

ellenfeleink a cseh-klerikális ellenzékbl, a kiknek pro-

grammja azt a benyomást ébreszti bennünk, hogy Prága

a mi legelkeseredettebb ellenségeink fhadiszállása. Ezek

szerint a két urat, gróf Széchenyit és gróf Trautmanns-

dorffot, a kiket Ön megnevezett, úgy hiszem, az én leg-

kegyelmesebb uram bizalommal íogadná és az Ön veze-

tése alatt csakhamar megersödnék ez a bizalonií).*

Andrássy nagyon meg volt elégedve Bismarcknak ezzel

a levelével, a melylyel. mint mondta, valóban baráti szol-

gálatot tett neki.^ Hosszas ingadozás után Trautmanns-

dorff és Széchenyi között a választás végre az utóbbira

esett.

A párisi, londoni és berlini nagykövetség betöltésé-

nek szerencsés megoldásával Ausztria-Magyarország és

Németország között a legkényesebb kérdések egyikét

intézték el. Most tehát Andrássy, megszabadulva Bis-

marckkal való meghasonlás aggodalmától, teljesen annak

a küzdelemnek szentelhette magát, mely keleti politikájá-

nak törvényhozó testületek által való helybenhagyásáért

folyt.

-K * -K

Az osztrák birodalmi tanácshoz hasonlóan a magyar

országgylés is kimondta a berlini szerzdés elterjeszté-

sének követelését. Az osztrák képviselk e követelés

1 Bismarck Andrássyhoz, Berlin, 1878 okt. 7.

2 Reuss, Weidlingau (Bécs mellett), 1878 okt. 13.
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megokolása czéljából az 1867 deczember 31-diki kiegye-

zési törvény 11. paragrafusára^ hivatkoztak, a magyarok

pedig az 1867-diki töi-vény 8. paragrafusára.^ Eredetileg

Andrássynak, a mint még a berlini kongresszus alkalmá-

ból kijelenté, az volt a szándéka, hogy csak a berlini

szerzdés 29. fejezetét terjeszti a parlamentek elé, a mely

megszabja azt, hogy a monarchia bekebelezi' Spizzát.

Mellékesen a szerzdés többi részét is közölte volna.

Azonban a fenyeget viharral szemben Andrássy meg-

változtatta elhatározását. Részben a magyaroknak akart,

bár egészen kicsi elégtételt szolgáltatni, másrészt parla-

menti taktikának tekintette és a siker biztosítása érdeké-

ben szükségesnek tartotta, hogy az egész berlini szerz-

dést a két népképviselet tudomására hozza. De semmikép

sem akart attól az elvtl eltérni, hogy olyan nemzetközi

szerzdéseket, mint a berlini, a parlamentek sem utólag

el nem fogadhatnak, sem vissza nem utasíthatnak, hanem
egyszeren azokat tudomásul kell venniök.'^ A külügy-

miniszter tehát a berlini szerzdést 1878 november 2-án

ebben az értelemben terjeszté a magyar országgylés

és két nappal késbb az osztrák birodalmi gylés

elébe.

A magyar ellenzék a berlini szerzdés közlését arra

használta fel, hogy aláássa Tisza állását a közvélemény

eltt azzal a váddal, hogy nem élt a külpolitika felett

^ A 11. §. így hangzik: Es gehöreu zum Wirkungskreis des

Reichsrates a) die Prüíung und Genehmigung der Handelsvertráge und
jener Staatsvertrage, die das Reich oder Teile desselben belasten,

oder einzelne Bürger verpflichten, oder eine Gebietsánderung der im

Reichsrate vertretenen Königreiche und Lánder zur Folge habén.
2 A 8. §. így hangzik: cA nemzetközi szerzdéseket mindenik

minisztérium saját törvényhozásával közli ». Ez a § nem olyan rész-

letes, mint az osztrák kiegyezési törvény 11. §-a.

=' Reuss november 4. és a német külügyi hivatal 1878 deczember
16-diki közleménye Vilmos császárhoz.
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való rködés jogával. Andrássy magyar ellenségei egyéb-

ként megelégedtek keleti politikája miatti aggodalmaik

kifejezésével még a delegácziók, vagyis ama fórum össze-

illése eltt, a melyen a külügyminiszter eddigi cseleke-

detét igazolni akarta. Ezt sokkal több politikai érzékkel

és sokkal kevesebb doktrinarismussal végezték, mint az

osztrák birodalmi gylés.^ Eszükbe se jutott a delegácziók

üléseit annyi ideig akadályozni, míg az országgylés ver-

diktet mond a külpolitika felett. Azt a tervet, mely An-

drássyt mintegy hátba támadta, Herbst eszelte ki leg-

bensbb híveivel együtt. A német alkotmánypárt e ke-

véssé jóakaratúlag gondolkozó képvisel vezetése alatt

semmitl sem félt jobban, mint hogy az összeállításánál

fogva Andrássyia nézve meglehetsen biztos delegáczió

helyeselni fogja a külpolitika eddigi irányát. Ha ez meg-

történt, akkor a Reichsrat tanácskozásai természetszeren

a delegáczió szavazatának hatása alá kerülnek, melynek

befolyása alól aligha vonhatta ki magát. De a milyen

mértékben igyekezett Herbst elébe vágni a delegáczió

kedvez ítéletének a Reichsrat verdiktje által, azon mér-

tékben kellett Andrássy látható törekvésének oda irá-

nyulnia, hogy ezt a szándékot a delegáczió gyors össze-

ülésével keresztezze. Ha sikerült neki ezektl az okkii-

páczióra szükséges pénzeket megszerezni, akkor fait

accomplit teremtett, a mely eltt a Reichsratnak is meg

kellett hajolnia. Kérdés, hogy lesz-e még bátorsága egy

képviselnek megtagadni utólag azt, a mit a delegáczió

már megszavazott. E pont körül forgott a küzdelem

drámailag mozgalmas lefolyása az osztrák delegáczióban,

a melyet Andrássy november 7-ére hívott egybe.

A külügyminiszter nagy türelmetlenséggel nézett a

tárgyalások kezdete elé. Itt, a hol legelkeseredettebb

A így itél Reuss, 1878 november 4-én.
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ellenségeinek zöme volt, nemcsak az ö, hanem az okku-

páczió sorsa felett is el kellett dlnie a koczkának. Bár

a helyzet egész komolyságát mérlegelte és biztosan tudta,

hogy állása a delegátusokkal szemben «tövises» lesz.

mégsem veszítette el egy peiczre sem a bizalmat és re-

ményt, hogy politikája végre is gyzni fog.* Bár küls-

leg nyugodt volt is, benseje mégis ers forrongásban

lehetett, midn érezé, hogy olyan férfiak fognak felette

törvényt ülni, a kiket nem kizárólag az ügybuzgalom

vezetett, hanem a kiknek Ítéletét az ellene való szenve-

délyes személyes antipatia is elhomályosította.^

Az els összeütközés a költségvetési bizottságban

történt, a melynek a aközös minisztérium tervezete ((fölölt

kellett döntenie)) az 1878-ban engedélyezett 60 millió rend

kívüli hitelhez tartozó utólagos hitel engedélyezése* dol-

gában. A költségvetési bizottság ellentétben a delegáczic i

többségével, túlnyomó nagy részében a testületnek An-
drássy iránt rosszindulattal viseltet tagjaiból állott. Itl

Herbst valóságos hatalmi önkénynyel uralkodott, a mel\

egyik kortársa kifejezése szerint terrorizmussá fajult. H;i

Herbst néha visszariadt eljárásának legvégs következ-

ményeitl és ingadozott, kívülrl érvényesült a nyomás,

hogy t a megkezdett utón haladásra serkentse. Ez a

személyiség, a ki nem tartozott a delegáczióhoz, de

Herbstre a legnagyobb befolyást gyakorolta*' és publi-

czisztikai szócsövében Andrássyval szemben a legélesebb

hangot használta. Étienne volt.'* Ilyen körülmények kö-

1 Reuss, november 1. és 4. és báró Orczy az édes anyjához 1878

november 6.

- Báró Orczy az édes anyjához, 1878 november 10.

=' Az alkotmánypárt egyik akkori tagjának közleménye, a kinek

pontos tudomása volt annak minden bels ügyérl.
* 1878 november 23-án ez áll a fNeue Freie Presse»-ben: «Seine

(Andrássyé) orientalischo Politik ist zahlungsuníáhig geworden.

Moiiori Wertheimei- Ede : Gróf Andrássy Gyula. UI. 16



Í2-J6 Heledil; fejezel

zött Dumba delegátus házában titkos konventikulumokat

tartottak a miniszterrel szemben követend taktika meg-

állapítására nézve. Az itt megjelent 23 delegátus egy-

hangú határozatot hozott, a melj , mint mondják, Andrássy

legersebb támadóit is kielégítette *

A költségvetési bizottság november 24-iki ülésén a

Dumbánál történt titkos megbeszélés alapján az össze-

csapás szikrája egyszerre lángra lobbant. A bizottság

nevében, a mely 14 szóval 6 ellenében döntött, Herbst

visszautasította, hogy a kormánynak 60 millió kölcsönön

felül való utólagos követelését addig tárgyalják, a míg a

birodalmi gylés a berlini szerzdést, a melynek alapján

a kiadásokat eszközölték, alkotmányosan jóvá nem hagyja.-

Ezzel fölvetették az illetékesség kérdését és a kormány és

az osztrák delegáczió között megkezddött a legelkese-

redettebb küzdelmek sorozata. Andrássy hiába emelte fel

szavát minden elhamarkodott határozat ellen. Ha az állás-

pont, monda, a melyet ma itt elfogadtak, érvényesül, a

monarchia képviselit nem is engedték volna a kongresz-

szusra. Mert kijelentésük szerint: hogy t. i. a kongresz-

szus ugyan határozhat, de az uralkodónak a jóváhagyása

Ausztria alkotmánya értelmében a kell idben nem ér-

vényesülhet, a kongresszusnak egyszeren minden ered-

mény nélkül kellett volna szétoszolnia. A miniszter más

országok példáira hivatkozott, a hol a szerzdést egy-

szer tudomásulvétel végett és nem alkotmányos tárgya-

Rauh und herrisch gegen die Türkéi, gefállig und nachgiebig gegen

Russland, so erscheint der magyarische Politiker, der angeblich das

russische Übergewicht im Orient bekámpfen will. — Das Ergebnis

seiner Politik ist nicht die Schwáchung Russlands, sondern die Zer-

rüttung unserer Finanzen."

1 oNeue Freie Presse)) 1878 november 24.

- A pénzügyi bizottság jelentése «Stenographische Sitzun<isprü-

tokolle der Delegation des Reichsratesw 1878 11. sesszio. 145. old.
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lás czéljából terjesztették el. Nagyon távol áll tle.

úgymond, a képviseltestületek hatáskörének korlátozása,

de kérdezni kell hogy az országgylések jogai a meg-

kezdett utón vájjon megóvatnak-e? ((Nem!)) hangzott a

válasz. ((Ellenkezleg, kétessé teszik ezt. Arra az aesopusi

mesére emlékeztetne ez, a melyben a víz tükrén föltn
kép kedvéért kiejti az eb a szájából a húst.))^

Andrássyl a Dumbánál tartott elzetes titkos érte-

kezleten megállapított egyezmény teljesen meglepte.

A háttérbl elkészített oly támadás volt ez, a mely a

minisztert készületlenül találta. Az utóbbi idben majd-

nem kizárólag exposéjának megfogalmazásával foglalko-

zott, a melylyel politikáját a delegácziók eltt meg akarta

védelmezni. Most azonban Herbst indítványa következté-

ben, hogy t. i. napirendre térjenek fölötte, megfosztották

attól az alkalomtól, hogy eddig követett politikáját iga-

zolja a delegátusok eltt. De épen ez volt Herbst terve,

a ki nagyon jól tudta, hogy ha Andrássy szóhoz jut, bi-

zonyítékaival most is, mint mindig saját részére fogja

hódítani a delegátusokat. Mint akkor beszélték egymás-

nak, a coup által a királyt is kényszeríteni akarták, hogy

új osztrák minisztériumot nevezzen ki, a mely Andrássy

politikáját leczáfolja.- Mindenesetre bizonyos, hogy az

utólagos hitel feletti tanácskozásban való részvétel meg-
tagadása által rendkívül bonyolult helyzetet teremtettek.

Már két lemondott minisztérium volt Ausztriában és Ma-
gyarországon, melyek ideiglenesen vezették az ügyeket.

Most arról volt szó, hogy x\ndrássy sem fogja magát

tarthatni, ezzel a miniszterválság az egész vonalon kitört

volna. Egyelre azonban senki se tudta megmondani,
hogy ki fogja Andrássy helyét betölteni lemondása ese-

1 Andrássy beszéde, 1878 november 24.

- Báró Orczy az édes anyjához 1878 november 26.
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tében.^ Az a veszély is fenyegetett, hogy Andrássynak

az osztrák alkotmánypárttal való küzdelmében a két dele-

gáczió között ellentétre kerülhetne a sor.

Az alkotmányh ellenzék örült sikerének és már

hallani lehetett, hogy Andrássynak most nem fog sike-

rülni a Herbst által ellene felállított kelepczébl kiszaba-

dulnia." «A k, — mondta az ellenzék szócsöve — gör-

dülni kezd és feltartóztathatatlanul czélja felé siet. Vagy

fején találja a minisztériumot, vagy a képviseltestületei,

a mely ezzel a minisztériummal meg van elégedve. »*

Még a birodalmi gylés ama tagjai is, a kik nem tartoz-

tak Andrássy támadói közé, az osztrák delegáczió ese-

ményeit mint ((egészséges válság»-ot köszöntötték. Ugy
vélték, hogy ezzel Andrássynak intést adtak, hogy óva-

tosabban járjon el és a helyett, hogy kabinetpolitikát

folytat, inkább a nép kívánságaihoz alkalmazkodjék. Orszá-

gunk, mondák ezek a képviselk, elitéi minden politikát^

a mely küls bonyodalmakra adhatna okot.'*

Ámde tévedtek azok, a kik azt képzelték, hogy An-

drássyt ily hamar zavarba lehet hozni. Az els, a mit

a támadás elhárítására tett, az volt, hogy a kifogásolt

pontot levétette a napirendrl és a legközelebbi ülések

egyikére tétette át. Idközben Auersperg és Pretis mi-

nisztereket Budapestre hívta, a hol akkor a delegácziók

üléseztek, hogy velük megegyezésre jusson az új hely-

zetben követend eljárásra nézve. A két osztrák miniszter

azt a felszólítást kapta, hogy az osztrák delegátusokat

birja rá, hogy íentartva a berlini szerzdésnek a Reichsrat

által történ jóváhagyását, az okkupáczióra vonatkozó

•* Reuss, 1878 november 10.

~ Ugyanaz, 1878 november 27.

•^ "Neue Freie Presse », 1876 november 26.

* Reuss, 1878 november 27.
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f'lterjesztést szavazzák ineg. ' Herbst és követi oly bi-

zonyosan kezeik között vélték tartani a gyzelmet An-

^Irássy felett, hogy hallani sem akartak semmiféle ki-

egyezésrl. Minden ajánlattal szemben az volt a követe-

lésük refrainje : hogy a Reichsrat megbékülhessen az

okkupáeziós politikával, Andrássynak buknia kell.^

De lehetett-e azt várni n királytól, a ki még rövid-

del azeltt biztosította Andrássyt teljes kegyérl,'* hogy

külügyminiszterét elejti, épen azt a minisztert, a ki a

Keleten oly politikát juttatott érvényre, melyet támo-

gatott és pártfogolt, A német nagykövet igen helyesen

ítélt, mikor úgy vélte, hogy ez nehezen képzelhet el/*

Míg Andrássy nem adta fel a játékot a saját részérl,

teljes biztossággal számíthatott az uralkodóra.

Ez azonnal világossá is vált a minisztertanácsban,

a melyet november 27-én a császár és király elnökleté-

vel tartottak és a melyen határozatokat kellett hozni a

Herbst által teremtett helyzettel szemben. A király igen

felháborodott a Herbst-féle clique viselkedése miatt, a

melynek eljárását nagyon éles módon Ítélte el. llofmann

Lipót pénzügyminiszter is. a kii azzal gyanúsítottak,

hogy Herbsttel titkos összeköttetésben áll, érezhette a

királyi kegy elvesztését."* A minisztertanácsban azonban

elfogadták azt az indítványt, hogy az elterjesztést, me-

lyet Herbst faltör kosnak akai-t használni Andrássv ellen,

* Reuss, november 27. és báró Orczy az édes anyjához I87S nov. 2fi.

- Báró Orczy az édes nnyjához 1878 november 26.

=« U. o. 1878 november 10.

* Reuss, 1878 november 10.

•"• Báró Orczy az édes anyjához, 1878 november 28. Ebben a levél-

ben Orczy elbeszéli, hogy midn Hofmann a minisztertanács után a

budapesti kaszinóba diner- re jött, tüntetleg nem ült ahhoz az asz-

talhoz, a melynél Andrássy, Auersperg, Trauttmansdorff foglaltak he-

lyet, hanem egy mellékasztalhoz, a hol ezeknek a személyiségeknek

hivalkodóan hátat fordított.
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visszavonják és utólag módosított formában terjeszszék

késbb újra a delegáczió elé. Ezéri a hiteltervezet feletti

tanácskozásokat elhalasztották addig az idpontig, a mi-

kor az osztrák képviselház határozott a berlini szerz-

dés dolgában.

Ez a semmiesetre nem várt fordulat, a mely mögött

az ellenzék azonnal egy reá nézve kedveztlen meglepe-

tés elkészületeit sejtette, mint báró Orczy megjegyzi,

elkeserítette a ((doktorok tuczatját)) a Reichsrat dele-

gácziójában, a nélkül azonban, hogy bátorságát elvette

volna.* A november 24-iki ülésen lejátszódott bevezetés

után elrelátható volt, hog^^ Andrássy ellenségei nem

fognak oly könnyen felhagyni támadásaikkal és új fegy-

verekkel fogják megkísérelni a rohamot a gylölt mi-

niszter ellen. Igyekezetük fleg oda irányult, hogy An-

drássyt a delegácziók eltt ne engedjék szóhoz jutni,

hogy elvágják eltte a lehetséget, miszerint a monarchia

és az egész világ eltt megvilágítsa keleti politikáját.

Ugy látszik, az volt a szándékuk, hogy az idt a Reichsrat

újra összeüléséig elvesztegessék, a mikor is ez, mint már

hírlett, a berlini szerzdés jóváhagyásának megtagadása

által pálczát tört volna Andrássy felett.^ Andrássy mind-

ezeket a terveket meg akarta hiúsítani. El volt szánva,

hogy minden áron felszólal a delegáczióban, ezért nov.

29-én fel kellett szólítani a költségvetési bizottságot,

hogy tzze napirendre a külügyminisztérium költségveté-

sét. Minél kevésbbé volt Andrássy elbb elkészülve ilyen

csökönyös ellenállásra az osztrák delegáczió részérl,''

annál egyenesebben igyekezett most czélja felé, hogy

ellenségeit nyilt sisakkal gyzze le. A csügedésnek min-

1 Báró Orczy az édes anyjához, november 28. és Reuss 1878 nov. 29.

- «Neue Freie Presse», 1878 november 29.

'^ Báró Orczy az édes anyjához, 1878 november 29.
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den árnyéka nélkül telte ezt, a mi különben is ellenke-

zett jellemével. Neki nem állt érdekében, hogy hivatalá-

ban maradjon, hanem igenis az, hogy politikáját bizto-

sítsa a berlini szerzdés értelmében, s ha ezt állásának

feláldozásával megmenthette volna, egy perczig sem ha-

bozott volna, hogy rangjáról lemondjon. De tudta, hogy

egyedül vállalhatja eredményesen magára keleti politi-

kájának képviseletét a törvényhozó testületek eltt és az

uralkodót ebben a pillanatban épen nem hagyhatja ma-

gára. Az a gondolat is elviselhetetlen volt neki, hogy

Herbst és követi eltt bevonja a vitorlákat.^

Mit érezhetett Andrássy, midn látta, hogy t most

azon emberek támadják, a kiknek szabadelv törekvéseit

egész életén át támogatta, míg melléje most azok állot-

tak, mint szövetségesek, a kik eddig ellene harczoltak I

De Herbstet és h embereit is kellemetlenül érinthette,

hogy a magyar ellenzék ünnepelte ket, a melytl mély

szakadék választotta el. De a «doktorok tuczatját» sok-

kal inkább elvakította a doktrinarismus, .semhogy meg-

i lelhette volna a veszélyeket, melyeket magaviselete által

pártja, nemzete, az ifjú szabadság és a fiatal alkotmány

ellen felidézett. Eszükbe se jutott, hogy még az utolsó

pillanatban meghátráljanak. Még az a rendkívüli látvány,

hogy legelkeseredettebb ellenségeik, a klerikálisok és

feudálisok kapaszkodtak Andrássyba, még ez sem volt

képes ket észretéríteni és visszatérésre bírni. Bizony

valóságos csapás volt, hogy az akkori alkotmánypártot

Herbst vezette, a ki bizonyára nagy érdemeket szerzett

az alkotmány és az ausztriai németség körül, egyébként

azonban minden inkább volt, mint táglátókörü, nagy-

szabású államféríiú ! Még mindig az 1866. év szomorú

eseményei emlékétl nyomottan s az Andrássy czéljai

^ Báró Orczy az édes anyjához, 1878 november :2'.J.
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fell való teljes tájékozottság hiányában az az aggodalom

vn rajta kizárólagos uralmat, hogy Ausztria-Magyar-

ország ismét olyas politika felé sodortatik, mely létezé-

sére is végzetessé válhatik s csak ezt lehet tán maga-

tartásának mentségére fölhozni. De nem épen , az al-

kotmányh párt vezére volt-e az, a ki Andrássy minden

fölvilágosító kísérlete ell mereven kitért? Örökre az

nevéhez fzdik annak emléke, hogy a német alkotmány-

pártot Ausztriában fokról-fokra megfosztotta az t meg-

illet helytl és a hatalom elvesztésére kényszerítette.

Minthogy ez már régtl íogva, épen vezéreinek hibái

miatt, elvesztette a korona bizalmát, alig járhatott volna

el okosabban, minthogy szövetséget tartson Andrássyval,

a ki a trón közelében mindig legmelegebb szószólójuk

volt és gondosan rködött azon, hogy a reakezió lábra

ne kapjon. E helyett, alkotmányos ürügyek alatt kicsi-

nyes küzdelmet indított a külügyminiszter ellen, a mely

utóvégre sem szorítkozhatott mindig ez utóbbira. Már

maga az a fenyegetés, hogy elvetik a berlini szerzdést,

ha nem is volt komoly szándék, legnagyobb mértékben

sérthette az uralkodót. I. Ferencz József, a ki a berlini

szerzdést már megersítette, esetleg egész Európa eltt

kudarczot valljon azzal, hogy aláírását érvénytelennek

nyilvánítja ! Herbstnek elre látnia kellett, hogy ez az

ujjhuzás a koronával a szabadelv németekre nézve

Ausztriában kedveztlen következményekkel fog járni.

A körülötte zajló sok veszedelemben az alkotmánypárt

bizony nem volt elég ers, hogy az uralkodóra való min-

den tekinteten túltegye magát. Ellenkezleg, mint Bis-

marck ismételten ajánlotta, arra kellett volna hát töreked-

nie, hogy a legbensbb összhangban legyen az uralkodóval.

A császár és király az ellenállás miatt haraggal eltelve,

az Andrássy politikájának érvényesítése czéljából új szö-

vetségesek után nézett, a kik már lesben is állottak,
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hogy a kell pillanatban isméi magukhoz ragadják az

állam vezetését, a mely mindinkább kisiklott a német

szabadelvek kezébl. Semmi kétség, hogy Andrássy

látta közelegni a fenyeget felhket, a melyeknek felidé-

zése miatt kapta Herbst Bismarcktól a gúnynevet: ((szi

kikerics* (((Herbstzeitlose))), a mely azután mély seb-

ként vésdött a szivébe, hogy életének hátralev részét

megkeserítse és megmérgezze.^ A miniszter minden igye-

kezete hiábavaló volt, hogy az ellene dühöng elemeket

lecsendesítse. Csak nehezen tudta kivinni, hogy a nov.

30-iki bizottsági ülésen régen elkészített beszédét meg-

tarthassa a keleti politikáról.

K -í^ -K

Midn Andrássy november 30-án az osztrák dele-

gáczió eltt felszólalt, gondja volt rá. hogy az egész

világ fóruma eltt megczáfolja az ellene emelt kifogáso-

kat. Hatástalanná kellett tennie azt a vádat, hogy az

európai megbízatást Ausztria-Magyarország hátrányára

és pénzügyi kárára vállalta el. ((Minden j)olitika)) —
monda Andrássy, — a mely a tények hatalmával szem-

ben csupán tagadásra szorítkozik, a mely a helyett, hogy

az áramlatokat vezetné, vissza akarja szorítani, a nélkül,

hogy határozott programmal állna el, hasonlít a cserép-

korsónak a vasfazék elleni küzdelméhez.)) Eltekintve attól,

hogy Dalmáczia, Bosznia és ílerczegovina biztosítása

nélkül, elveszett volna a monarchiára nézve, a miniszter

nézete szerint, durva tévedés lett volna, ha ezeket a tar-

tományokat nagyobb bonyodalmak veszedelmével Török-

országnál hagytuk volna. Azt az államférfiul, fejtette ki

tovább a miniszter, a ki ilyen politikát követ vala, súlyos

• «Die Herbstzeitlosen.» Von einem Verehrer Eduárd Herbsts, a

• Neue Freie Presse* 1907 deczember l-i számában.
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felelsség- terhelné államával szemben. A legnagyobb

rövidlátás lett volna, elre nem látni, hogy Bosznia és

Herczegovina továbbra is a zavargások tzhelye marad,

és a monarchiát végre közbelépésre, st háborúba sodor-

hatja. Azt az államférfiút, a ki ezt nem vette volna észre,

úgy kellene megítélni, mint azt a hajóskapitányt, a ki,

miulán nagy fáradsággal kiszivattyúzta a vizet, a mely

hajóját fenyegette, épen azt a nyilast felejti el betömni,

a melyen keresztül a víz behatolt. Az okkupáczió, hang-

súlyozta Andrássy, ezért volt szükséges, de se elbb, se

késbb nem volt szabad keresztülvinni, mint a hogy tör-

tént. De ha ez a tény a világbéke és különösen Ausztria-

Magyarország nyugalma érdekében elengedhetetlen volt,

akkor a monarchia sem tagadhatta meg az Európa által

reábizoti mandátum vállalását. Csak még az okkupáczió

nyújtott biztosítékot arra nézve, hogy Törökországol

megtarthatják abban a terjedelemben, a melyben a ber-

lini szerzdés meghagyta. Teljesen alap nélkül való az a

vád is, hogy a monarchia az okkupáczióval eltért az

elbbi politika hagyományaitól. (íA politika, — monda

Andrássy az ellenségeinek, — melyet követtünk, jó

osztrák és jó magyar hagyomány. Egy Savoyai Jen ha-

gyománya, Magyarországon a Hunyadiaké, csak azzal a

különbséggel, hogy míg e férfiak fegyverei Törökország

ellen irányultak, ma ugyanazaz az út, a melyen érdekeink

megrzése miatt jáinunk kellett, a hatalmi viszonyok

megváltozása által egyszersmind az egyedüli is volt, a

mely Törökországnak lehetvé teheti, hogy legalább mos-

tani állásában megtarthassa magát. Majdnem gúnynyal

határos élességgel figyelmeztette a delegátusokat arra.

hogy jelenlegi hangulatuk szerint Ítélve, ellenkez eljárása

esetében valószínleg minden felelsségtl felmentenék

t, de e helyett a történelem elmarasztaló ítéletét vár-

hatná. Öt azonban eltöltötte az a tudat, hogy népszer-
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ségét az állam érdekeinek feláldozá, nem pedig ezeket a

népszerségnek.

Csak a becsületes munkával megszerzett sikerbl

meríthet büszke megelégedéssel mutatott rá Andrássy

a berlini kongresszus mvére, a mely megsemmisítette

a san stefanói szerzdést és megrizte az egész világ

békéjét. Nem kisebb megelégedéssel hivatkozhatott a

külügyminiszter arra a tekintélyre is, a melylyel a még
nem nagyon régen elszigetelt Ausztria-Magyarország a

berlini kongresszuson fellépett. ((Megállapítom, — jegyezte

meg Andrássy a delegátusokkal szemben — hogy Önök
a monarchia állásában, a hogy az ezen a kongresszuson

mutatkozott, hét évi mködésem legfbb eredményét kell

hogy lássák. Ha ez az eredmény a monarchiára nézve

rossznak nevezbet, akkor nem érdemes magamat valami-

féle részlet miatt fölmerült vádak alól tisztáznom.)) ^

Ha Andrássy ellenségeire hallgatunk, akkor november

30-iki beszéde még barátainak is keserves csalódást oko-

zott,^ Ámde a német nagykövet kijelentése szerint ez a

beszéd minden oldalon mély benyomást keltett. Maga
Andrássy azonnal írt feleségének, hogy az összes diplo-

maták a legmelegebben gratuláltak neki és biztosították

t, hogy rég nem hallottak Európában ilyen jelentékeny

beszédet."'* Reuss berezeg és jjáró Orczy ugyanazon a

nézeten vannak, hogy Andrássy hivei a november 30-iki

beszéd után újra bátorságot merítettek, a kételkedk el-

váltak ellenségeitl és ezek legalább bizalmuk egy részét

elveszítették/* Bizonyos, hogy a minisztérium költségve-

* Nem bocsátkozom itt közelebbi részletekbe Andrássy beszédé-

bl, minthogy csak bizonyításokat tartalmaz politikájára nézve, melyek
jellemzésem folyamán már elfordultak,

- «Neue Freie Presse*, 1878 deczember 1.

^ Andrássy a feleségéhez. Gróf Batthyány Lajosné birtokában.

* Reuss Bismarckhoz deczember 2. és báró Orczy az édesanyjához
1878 decz. 1.
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tését, melynek napirendre tzését Andrássy keresztül-

vitte, majdnem vita nélkül fogadták el. De hiba lett volna

ebbl az «engesztelhetetlenek» fegyverletételét következ-

tetni. A Schaup delegátus állal fogalmazott és deczember

2-án felolvasott jelentés a költségvetési bizottság ülésé-

rl, mutatta, hogy a külügyminisztérium költségvetésé-

nek elfogadása nem tekinthet bizalmi szavazatnak-

Senki sem csalódott ebben kevésbbé, mint maga Andrássy.

Egy perczig se habozott Schaupnak ezt a 12 szótöbb-

séggel 6 ellen elfogadott indítványát bizalmatlansági sza-

vazatnak minsíteni. «Ez az irás, — mondta a miniszter, —
alakját és taitalmát tekintve vád és nem indítvány ; vád

és bizalmatlansági szavazat és én a mvet ebben az irány-

ban szívbl üdvözlöm. Kijelentem, hogy egyszer bizal-

matlansági szavazatnak tekintem, s ezzel szemben alkal-

mam lesz alkotmányos érzésemet, melyre büszke vagyok,

kimutatni.í) ^ Ez a közbejött eset, a melytl Herbst úgy

látszik nagy hatást várt, az óhajtott eredmény nélkül maradt.

Az ellenzéknek ez az eljárása még inkább a kormány

karjaiba sodorta a langyos barátokat is. Az ((alkotmányos

érzületi) hangsúlyozásával, Andrássy az akkor sok helyütt

elterjedt ama nézettel akart szembeszállani, mintha min-

den áron ragaszkodnék a tárczájához.))

-

Épen ugyanazon a bizottsági ülésen, a mely pálczát

tört felette, azt az elégtételt nyerte Andrássy, hogy az

ellenzék ellenállásának legmagasabb fokát már túllépte.

Miután elbb az okkupáczió egész kérdését a formális

1 A jelentésben Schaup a legkedveztlenebb kritikát gyakorolta

Andrássy politikája felett és élesen elitélte annak alkotmányellenes

rendszerét. Schaup jelentése ellen szólottak : Czartorisky herczeg, Khe-

venhüller, Liechtenstein, báró Widmann, gróf Latour és Ceschi ; mel-

lette voltak: Bareuther, Dehne, Demel, Dumba, Giskra, Kuranda, Neu-

wirth, Ritter, Russ, Schaup, Sturm és Walterskirchen.

'- Reuss, 1878 deczember 8.
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illetékesség területére játszotta át, a miben valódi ereje

rejlett és szilárd létalapja is nyugodott, újra elhagyta ezi,

hogy inegfoszsza magát saját hátrányára minden eddig

kivívott elnyétl. Tárgyalásra került a közös miniszté-

rium elterjesztése a ccBosznia és Herczegovina okkupá-

cziójára szükséges rendkívüli hader követelés elirány-

zása ))-ról. Egyedül akkor járlak volna el következetesen,

ha az 1879-iki követelést az 1878-hoz hasonlóan elutasí-

tották volna. Herbst ezt a természetadta finom logikájával

hangsúlyozta is. De el lehetett-e zárkózni ama tény ell,

hogy a véder egy része Bosznia és Herczegovinában

táborozott, a melyrl gondoskodni kellett és a melyei

nem lehetett éheztetni? Herbst úgy gondolta, hogy azzal

segíthet magán, ha a megígért 33 és fél millió forint

lielyett 15 millió pausálét engedélyez. Ezzel azonban az

ellenzék legersebb fegyverétl, az Andrássyval szemben

való illetékesség kérdésétl fosztotta meg magái és az

okkupáczióról való döntést áttette a delegáczióhoz, a

melytl pedig el kellett volna ragadnia azt. Ha Herbst

crtelmezésé])en a birodalmi gylés volt az egyetlen jogos

fórum, a mely a berlini szerzdést elfogadhatta vagy el-

vethette, akkor e nézet alapján az 1879-iki felterjesztést

ép oly feltétlenül vissza kellett volna utasítani, mint az

1878-ikit. Emez álláspont feladásával az ellenzék elhagyta

amaz ers sánczot, a melyet elveibl alkotott. Nagyon

helyesen jegyezték meg mindjárt akkor, hogy a képtelen-

ségek fejezetébe tartozik egy lélekzet alatt visszautasítani

és mégis ugyanabban a pillanatban megszavazni ugyan-

azt.* Ez helytelen, megkerül taktika volt, jogi szrszál-

hasogatás és ravaszság, a melyet senki se tudott meg-

érteni. Hiszen nem állt fenn lényeges különbség, hogy a

kormánynak a boszniai és berezegvinai csapatok fenn-

* «Neue Freie Presse », 1878 deczeniber 3.
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tartására 15 vagy 33 és fél milliót szavaztak-e meg. Ellen-

ben semmi kétség nem volt abban, hogy a 15 millió

pausálé engedélyezésével az ellenzék már elismerte a de-

legáczióban az okkupáczió tényét. Ép ilyen czéltévesztett

volt a Schaup-féle jelentés által való támadás is, a mely-

lyel szintén Ítéletet mondtak a delegáczióban az András.sy-

íéle politikáról és így elébe vágtak a birodalmi gylés

döntésének.

Az ellenzék minden furfangjával maga lendítette ki

magát abból a szilárd helyzetbl, a melyben eddig volt.

Míg elbb egy perezre (ívasfazék)) volt. most cccserép-

fazékká)) változott, a melyet könnyen darabokra lehetett

törni. Herbst határozata minden körülmények között fél-

szeg helyzetbe juttatta az ellenzéket, a melynek a kül-

világban azt a véleményt kellett létrehoznia, hogy az

( llenzék már maga sem hisz saját erejében. Továbbá

ellentmondásnak kellett feltnnie, hogj^ a csapatoknak

1879-re, ha korlátolt mértékben is, megadták az eszközö-

ket a fentartásra, de az lí^78-iki elterjesztés elvetése

által 1879 január elsejéig az éhenhalás veszedelmének

tették ki ket. Az egész ingadozó magatartás abból a

félelembl magyarázható, hogy felidézik az ellenzékre azt

a vádat, hogy nincs érzéke a hadseregnek Boszniában és

Herczegovinában tanúsított vitézsége iránt. Ezért kény-

szerítve látták magukat, hogy a hadseregrl való gondos-

kodásukat kimutassák, a melynek kötelességteljesítését

mégsem lehetett éhenhalással jutalmazni. Vagy mái' az

a ludat bántotta az ellenzéket, hogy a delegáczió összes-

sége mégis mindent meg fog adni ? Ez az érzés kénysze-

rítette Herbstet erre a gyöngeségbl ered lépésre? And-

rássynak csak kellemes lehetett, hogy a politikája feletti

döntést végre mégis és pedig maga Herbst tette át a

delegáczióba. a hol alkalmat nyújtottak neki, hogy min-

den támadás ellen védekezhessen. Nem is habozott, mi-
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kor deczember 6-án minisztériumának eltei-jeszlései a

delegáczió teljessége elé kerültek, hogy az ellenzékei ha-

talmasan megtámadja. Ezen a napon, — egy esti ülé-

sen — tartotta Andrássy legjobb beszédeinek egyikét.

Eleinte halkan beszélt, de hangja mindinkább csengbb
és melegebb lett, gesztusai élénkebbek és egész lénye

mozgékonyabb. A miniszter, úgy látszik, különösen a

polemikus mondaiokban érezte magát elemében. Min-

den szavának hatásai a hallgatók arczárói lehetett leolvasni.

Élesen és világosan kifejtette, kogy az okkupáczió

soha se volt igyekezetének tárgya és végczélja. de min-

dig számolnia kelleli a lehetségével. Ép ilyen tömören

védekezett a Schaup-féle jelentés vádja ellen, hogy alkot-

mányellenesen cselekedett, czélzatosan távoltartoita a

képviseltestületekei, hogy olyan eszméket megvalósít-

hasson, a melyekrl nem akart beszámolni. (cÉn nem is-

merek, — monda — olyan politikai czélt, a melyet érde-

mesnek tartanék áluton megszerezni.)) Nagy volt a ha-

tás, midn úgy vélle, hogy gyöngédsége az omlatag fal-

nak — Törökországnak — Kuranda delegátus által aján-

lott konzenálása iránt soha se mehetett annyira, hogy

addig hagyja állni, a míg a fejünkre szakad. Andrássy azt

a vádat is visszautasította, mintha a berlini szerzdés

valakinek jogot adott volna kárpótlásra Bosznia és Her-

czegovináéri ((Senki — hangsúlyozta, — se követelt és

senki se követelhet ilyesmit. » Valósággal megsemmisít-

leg hangzottak szavai, midn Herbstnek odamondá, hogy

Herbst ers ugyan a kritikai bonczolgatásban, de még
sohasem mutatta meg, hogy tulajdonképen melyik úton

kell haladni; még azi se mondta meg, hogyan lehetett

volna az okkupácziót elkerülni. Teljes meggyzdéssel
követelte magának Andrássy az elismerést, hogy a sötét

jóslatok ellenére sem keverte a monarchiát háborúba,

e helyett azonban Oroszországot barátságos módon kény-
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szerítette, hogy Törökországgal való békekötésének poli-

tikai eredményét európai Aeropagos elé állítsa. Czélozva

az 1859. és 1866-iki veszteségekre így nyilatkozott: «Most

nem hatalommal volt háborúnk és ennek ellenére is

két tartományt vontunk be a mi monarchiánk ha-

talmi körébe. Azt hiszem, hogy talán a legnagyobb ékes-

szólásnak is lehetetlen bebizonyítania, hogy gyzni és

megveretni ugyanaz, hogy tartományok elvesztése és nye-

rése egyenl fogalmak, hogy a monarchia, a mely két

tartomány elvesztését túlélte, két tartomány elfoglalása

miatt tönkremegy)). Andrássy abban a meggyzdésben
fejezte be a beszédét, hogy Európa is a berlini kongresz-

szus nézetemek és határozatainak fog igazat adni és nem
a bizottság jelentésének.*

Abból a tetszésbl ítélve, mely a miniszter fejtege-

téseit kisérte, bizonyára azi vélhetnénk, hogy politikájá-

nak hívei bizalmat szavaztak neki. De nem kapta meg

:

a kormány még félénk hívei nem tudták magukat el-

szánni, hogy ilyen nyíltan fellépjenek Andrássy érdeké-

ben. Egyrészt aggódtak, hogy magatartásuk esetleg ellen-

mondásra talál a birodalmi gylésben, másrészt a len-

gyelek nem látszottak elég megbízhatóknak arra, hogy

egy bizalmat szavazó indítvány megkoczkáztassék.- Vitat-

koztak ugyan azon, hogy Andrássy gyzelmet, vagy vere-

séget aratott-e. Ha nem kaphatott is a delegácziólól

bizalmi szavazatot, mégis elérte, a mire törekedett, a

szükséges eszközök megszavazását. A magyar delegáczió

is megadta ugyanezt, melynek ellenzéke kevésbbé volt

csökönyös különben is, mint az osztrák.

K -K *

1 nStenographisclie Sitzungs-ProtokoUe der Delegation des Reichs-

rates*. 1878 deczember 6, 11-ilc ülés.

2 Reuss, 1878 deczember 8.
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Ezzel azonban még korántsem volt minden veszély

elhárítva. A delegácziók ideiglenes bezárása után a súly-

pont a két parlamentre tevdött át, a melyek most tanács-

koztak a berlini szerzdés elfogadása, vagy elvetése fölött.

Midn 1. Vilmos császár errl hallott, így nyilatkozott

:

Hogyan volt lehetséges, hogy a berlini szerzdést más-

képen terjeszszék Ausztria-Magyarország parlamentjei

elébe, mint csupán tudomásulvétel czéljából?* Erre a

német császárnak azt felelték, hogy ehhez hasonló,

a belga alkotmányból kölcsönvett határozatot Porosz-

ország is, Ausztria is átvett, a mely azonban a német

birodalmi alkotmányban sohasem nyert polgárjogot.^

1878 deczember 10-tl 1879 január 24-ig tartott a

küzdelem a berlini szerzdés érdekében és ellenében, a

melyrl a német nagykövet megjegyzi : ha valaki, a kül-

politikát illetleg, ebben vereséget szenvedett, az csak az

akkori parlamenti rendszer volt, a mely akczióját a leve-

gbe építette, de bizonyára nem gróf Andrássy.^ Eldön-

tetlenül akarjuk hagyni, vájjon mint Reuss berezeg véli,

a sokáig húzódó, érdemileg tárgytalan vitában sértett

hiúságok, miniszteri tárczákra irányuló, de csalódott re-

mények és választási tekintetek nagy vagy csekély sze-

repetjátszottak-e. De az kétségtelen, hogy a legérdekesebb

momentum a pártok fölvonulásának teljes eltolódása

volt. A már lemondott Auersperg-miniszterium nem
talált többé szövetségesekre egykori hívei sorában : az

alkotmányhek között, hanem egy Greuter, Starkenfelsi

Weiss, Dunajevski és Grocholski nagyon is kétséges

fegyverbarátságára támaszkodott.* Magának a kormány-

* Vilmos császár szélje^zete, 1878 decz. 15.

2 Jelentés Vilmos császárhoz, 1878 decz. 16.

=« Reuss, 1879 jan. 27.

* Reuss, 1879 január 27-én külön fölhívta Bismarck figyelmét erre

a mozzanatra.

Monori Wertheimer Ede : Gróf Andrássy Gyula. UI. 16



242 Hetedik fejezet

nak nevében Unger József mint szónokminiszter támo-

gatta annak álláspontját. Szellemtl sziporkázó beszéd-

ben igyekezett bebizonyítani, hogy a berlini szerzdés-

nek érvényessége miatt semmi szüksége nincs a Reichs-

rat jóváhagyására. Vitatta, hogy az 1867 deczember 21-iki

kiegyezési törvény 11. §-a, a mely szerint mindazon állami

szerzdések a birodalmi gylés hatáskörébe tartoznak, a

melyek az országot, vagy annak részeit terhelik, vagy

egyes polgárokat köteleznek, a berlini szerzdésre nem
alkalmazható. Ha, — monda, — « megterhel ni » annyit

jelent, mini «kötelezni», akkor minden állami szerzdés-

nek kivétel nélkül a parlament elé kellene kerülnie, mint-

hogy nem is létezik nemzetközi szerzdés, a mely vala-

mely terhet, valami kötelezettséget ne jelentene. Ez azon-

ban nem történt meg és nem történhetik meg. «A kül-

politika, — fejtette ki — az alkotmányosan monarchikus

államban az a szféra, a melyen belül a koronának joga

van a parlament elzetes beleegyezése nélkül cselekedni.

»

Különben, — úgy vélte tovább — eltekintve attól, hogy

nemzetközi szerzdéseket gyorsan, hosszas kérdezsködés

nélkül kell megkötni, jelen esetben nem is a 11. §., hanem

az állami törvény VI. artikulusa a dönt és elhatározó.

Ebben az artikulusban azon szerzdések között, melyek

érvényességükhöz megkövetelik a parlament beleegyezé-

sét, nem fordulnak el olyan állami szerzdések, melyek-

nek következménye területváltozás.* Metszen éles mó-

don támadta Herbst Unger miniszter érvelését és mint

már elbbi alkalmakkor, most is nagyon sötét színekkel

festette a pénzügyi és államjogi zavarokat, mint az

okkupáczió biztos kisér jelenségeit. De mégis vissza-

riadt a berlini szerzdés teljes elvetésétl. Ezért elhatá-

rozta, hogy hozzájárul, de ennek ellenére is elitéli az eddig

* Unger beszéde, 1879 jan. 18.
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követett külpolitikát, a mivel Andrássyt akarta meg-

buktatni.*

Rendkívül ékesszóló védre talált Andrássy a Reichs-

latban a híres természetbúvár Suess Ede professzor

személyében, a ki már a 60 millió hitel érdekében is

szót emelt. A keleti bonyodalmak kezdetétl fogva fel-

ismerte ez a kiváló tudós egy aktiv politika szükséges-

ségét, hogy a monarchia megtarthassa hatalmi állását

a Keleten. Kész volt Andrássy politikáját támogatni.

A terrorizmussal szemben, melyet Herbst és követi ki-

fejtettek, igazán nagy bátorság kellett az alkotmánypárt

vezérének véleményétl eltér nézettel nyíltan föllépni.

Plener Ernvel, Wolframmal és néhány kevés párthivével

€gyütt, a kiket « boszniai balpárt w-nak neveztek,- Suess

vállalkozott, hogy a kormány álláspontjáért síkra száll, a

mi miatt azután ezeket a férfiakat temérdek támadás és

gyanúsítás is érte. Suess eltt már Plener nagyon élesen

támadta az ellenzéket. Joggal emelte ki, hogy a méltat-

lankodás mily éles fölkiáltásokban tört volna ki, ha

Andrássy hazajött volna a kongresszusról a nélkül, hogy

megakadályozta volna egy vagy két délszláv állam alaku-

lását a monarchia határán. Ugyanennyi jogosultsággal

vetette szemükre a támadóknak következetlenségüket,

hogy egy lélekzelre visszautasítják az okkupáczióra való

hitelt alkotmányos okból, 1879-re viszont megszavazzák.

Bizonyára sajátságos és hallatlan eljárás volt, a hogy Ple-

ner hangsúlyozta, egyfell az ellen védekezni, mmtlia a

seregek visszahívását czéloznák s másfell mégis folyvást

elitélni az okkupácziót. Államférfiúi belátásról tanúskod-

tak a szónok szavú, a melyekkel el is találta az egész

* Herl)St, január 27-ki beszéde és a bizottság kisebbségének ugyan-

azon az ülésen szavazásra hozott ajánlata.

- Báró Plener Ern «Zum achtzigsten Geburtstag von Eduárd
Suessit, megjelent a «Neue Freie Presse* 1911 aujj. 20-ki számában.

16*
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vitás kérdés magját, midn azt monda : «E szerzdés el-

vetése számunkra az európai népkonczertbl való tartós

kimaradást, keleti befolyásunk teljes feladását és hosszas

elszigeteltségünket eredményezné)).* A tényleges helyzet

felfogásának hasonló magasságára helyezkedett Suess is^

mint a többség eladója, miután találó módon kifejtette,

hogy az ellenzék az Andrássy-féle politika elitélésén kívül

minden pozitív programm híjjával van. Az okkupácziós

költségek, úgy vélte, a költségvetésben sebek lehetnek

ugyan, de a monarchia politikai befolyásának feladása

a Keleten tartós és gyógyíthatatlan betegséget jelentene.

Suess hangsúlyozta, hogy Ausztria-Magyarország ma poli-

tikája következtében olyan tekintélynek örvend, mint már

régóta nem. És a berlini szerzdés legnagyobb sikerét

abban látta, hogy a monarchiának, a mely sok éven ke-

resztül sok véres hadjáratban szerezte azt a keserves

tanulságot, mi az, Európában elszigelten állni, most nem

kell tartania ettl az izoláltságtól, mert ez már nem léte-

zik. Nem csekély dolognak tartá Suess, hogy ily ered-

ményt, vérontás és a pénzügyek igen nagy megterhelése

nélkül ért el a monarchia. ((Bizonyára sokat követelnek

tlünk, a kik azt kívánják, hogy most a béke beállása

miatt keseregjünk.)) Suess a berlini szerzdés alkotmá-

nyoá elfogadásának ajánlásával zárta beszédét, mivel min-

den képvisel szolgálatot tesz a hazájának."

A Suess-íéle beszédbl és sok más eseménybl

Andrássy azt következtette, hogy a Reichsratban a ja-

vulás jelei mutatkoznak. Ha — monda a német nagy-

követnek, — az osztrák képviselház mostani összeállítá-

sában le járta is magát, abban lassanként mégis egész-

ségesebb eszmék fognak utat törni. személyesen csak

1 Plener beszéde, 1879 jan. 21-éD.

,
2 Suess beszéde, 1879 jan. 27.
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tiels megelégedéssel tekinthet a viták bezárásával be-

következett eredményre, a melyek azzal fognak végzdni,

hogy politikájának meglehetsen jelentékeny többséget

szereznek.* Erre a várakozásra az az észrevétel jogosí-

totta fel, hogy Herbst eredménytelen polémiája az kül-

politikája ellen, melynek helyébe amaz semmi helyeseb-

bet nem tudott javasolni, mindig kevesebb hatást tesz.

A német nagykövetnek úgy tetszett, mintha a küzdelem

módja, melylyel Herbst és követi Andrássy politikáját

támadták, a hozott áldozatok ellenére is az országban

nagy bizalmatlanságot eredményezett az alkotmánypárt

ellen. ^ A január 27-én megtörtént szavazás Andrássy

mindazon támadóinak leverését eredményezte, a kik rész-

ben egyszer, részben megokolt napirendet követeltek.

Ugyanez a sors érte utói az alkotmánypártot. A gyzel-

met 42 szótöbbséggel (145 szó 112 ellen) a berlini szer-

zdéshez való alkotmányoó hozzájárulás indítványa

aratta.

Ennek, a monarchia sorsába olyan mélyen benyúló,

nagyon fontos ügynek államjogi elintézésével, Ausztriában

a keleti vita fejezdött be. A berlini szerzdésnek alkot-

mányos elfogadása a delegáczió számára, a melyet e sze-

rint kellett egybehívni, olyan bázist teremtett, a melyen

a delegátusok eljuthattak az Andrássy által követelt ösz-

szegek megszavazásához. Csak természetes volt, hogy

Herbst és Giskra, kiknek végzetes és minden áron való

ellenzékiességük miatt be kellett vonniok a vitorlákat, most

lemondtak mandátumaikról a delegáczióban. Nem akar-

tak akaratuk ellenére hozzájárulni ahhoz, hogy az okku-

páczíó megtartására szükséges összegeket megszavazzák

az általuk gylölt miniszternek. Ezzel maguk zárták el

•1 Reuss Bismarckhoz, 1879 jan. 22.

2 U. o.
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maguk ell azt a fóriimoi, melyre a külpolitika megité-

lése tartozott.

A magyar delegáczió sem volt hijjával az ellenzék ers
támadásának Andrássy ellen irányuló. Alapjában azonban

az országgylésen, az osztrák delegáczióban és az osztrák

Reichsratban lefolyt viták után már nem keltette azt az

érdekldést, a melyben részesült volna, ha támadásai nem

lettek volna puszta böngészel a már elmondottak után.

A külügyminiszter ennek ellenére a gáncsoknak valósá-

gos jégesjét volt kénytelen eltrni. Pulszky Ágost úgy
vélte, hogy az okkupáczió, a helyett, hogy megtörte volna

a szláv gyrt, a mely alakulásával fenyegetett, új nehéz

feladattal szerencséltetett bennünket: a délszlávság veze-

tésével. Apponyi a külpolitika vezetségének szemére

vetette, hogy alapeszméje az Oroszországgal való pár-

huzamos akczió, mivel a pánszlávizmus elnyomulását

segítették el. Bosznia és Herczegovina, — monda — a

zsold Oroszországnak tett szolgálatainkért. Andrássy poli-

tikáját óriási csalódásnak vagy esetlen szineskedésnek

nevezte és mindennek eredményét abban látta, hogy a

monarchia megharagította ú. n. szövetségesét és elvesz-

tette a többi hatalmak bizalmát. és barátai az ellenzék

legszéls fegyveréhez nyúltak : a követelt utólagos hitel

megtagadásához.* Még gróf Szécsen szájából is, a ki

magát az okkupácziót nem Ítélte el, ers vád hang-

zott. Kijelentette, hogy az okkupáczió formáját olyan

módon, a hogy a berlini kongresszus ránk bízta, nem

helyeselheti. Ha már — tette hozzá — a mandátumot

elvileg végzetes tévedésnek kell tekintenie, akkor még
sokkal nagyobb mértékben áll ez annak megvalósításá-

ról. Andrássy pénzügyi tekintetben tévedett ; a legkedve-

ztlenebb lehetségeket kellett volna szem eltt tartania.

1 1878 decz. 14-iki beszéd.
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E kritikától eltekintve, Szécsen arra az álláspontra he-

lyezkedett, hogy az adott helyzetet nem szabad figyel-

men kívül hagyni és általában nemzetközi kérdéseket

nem lehet kizárólag nemzeti aggodalmak látókörébl

megbírálni.* Föltétlen és valósággal rajongó dicsérelet

kapott Andrássy Haynaldtól,- a tudós és népszer kalo-

csai érsektl. A tetszés, mely az egyházfejedelem beszé-

dét a többség részérl kisérte, beszédes jeléül szolgálha-

tott annak, hogy a magyar delegáczió Andrássynak egy

hajaszálát se fogja meggörbíteni. Hiszen állítólag bizal-

masai körében úgy nyilatkozott, hogy jobban érzi magát

a magyar, mint az osztrák delegáczióban, minthogy az

elbbiben nem kell attól félnie, hogy feléje, czélzattal

Herbstre, hátulról trt vetnek.''^

Kétségtelen, hogy az okkupáczió ép oly kevéssé volt

népszer a kormánypártnál, mint az ellenzéknél. A szláv

elemek Bosznia és Herczegovina megszállása által elért

megersödése, most is mint elbb, nehezen megemészt-

het falat maradi a magyaroknak. Ámde Tisza és pártja

legyzte azt a kellemetlen érzést, a melyet ez a belátás

keltett bennük. Xem zárták el szemüket a tény ell, hogy

a monarchia tekintélye emelkedett és Európa bizalma

iránta azóta növekedett, mióta Andrássy áll a külügyek

élén. A magyar miniszterelnök és pártja mindenáron tá-

mogatták is Andrássyt, mert nagy honfitársukat meg-

akarták tartani a monarchia kormánykerekénél, mert hit-

tek szerencsecsillagában és meg voltak airól gyzdve,
miszerint meg fogja akadályozni, hogy az okkupáczió

Magyarországnak káiára legyen.'* Deczembei- 15-iki be-

1 1878 decz. 12-iki beszéd.
•^ 1878 decz. 13-ifci beszéd.

•* Ezt az állítólagos nyilatkozatot a «Neue Freie Presse» decz.

15-iki száma idézi.

* Gróf Stolberg Bismarckhoz. Bécs, 1878 aug. 19.
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szédében Andrássy igyekezett is eloszlatni minden aggo-

dalmat, mintha Bosznia és Herczegovina megszállása ké-

pes volna a dualizmust megingatni. Szerinte erre a rend-

szerre nézve csak akkor következett volna veszedelem,

ha ellenkez politikát folytatott volna. Ha az európai érde-

kek, monda, valamint a monarchia biztonsága parancso-

lólag követelnék az okkupácziót és ez csak a dualizmus

további fennállásáért való félelembl mulasztatnék el

:

akkor ebbl teljes világossággal csak az az egy követ-

keznék, hogy a dualizmus nem az az államforma, a mely

a monarchia érdekeinek, létének és nagyhatalmi helyze-

tének megfelel. Szerencsére a tények az ellenkezt bizo-

nyítják. Míg akkor — hangoztatta a miniszter teljes nyo-

matékkal — midn Magyarország jogait több oldalról

kétségbevonták, a monarchia egy tartományt és a czen-

tralizmus idejében egy másikat elveszteti, a dualisztikus

rendszernek a jelen nagyon nehéz körülmények között

sikerült politikai és katonai gyzelmet aratnia. «En ezt a

politikát, — fejezte be Andrássy — azzal a meggyz-
déssel csináltam, hogy Magyarországot, a mely évszáza-

dokon át meg tudta védelmezni a jogait, nem fogja ve-

szedelembe sodoini. Két kis tartomány közös kormány-

zása nem lehet az a veszély, a mely képes volna a mon-

archia alapjait megingatni.))

Ez a tudat a külügyek vezetjének teljes megbízha-

tóságáról, a melylyel Andrássy az egész kormánypártot

el tudta tölteni, teszi érthetvé, hogy Szilágyi indítványa

a magyai- delegáczió többségében nem talált viszhangra.

Herbsthez hasonlóan Szilágyi is felvétellé az illetékesség

kérdését, a mely szerint az okkupáczió költségei felett

addig nem lehet határozni, míg a magyar országgylés

nem döntötte el, hogy a berlini szerzdés minden alkot-

mányos követelés alapjául a delegáczióban szolgálhat.

A kormánypárt nagy többséggel utasította vissza Szilágyi
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javaslatát és követve az osztrák delegáczió eljárását, húsz

millió [)ausálét engedélyezett.

A két delegáczió által megszavazott pausáléval és a

berlini szerzdésnek az 1879 január 27-iki osztrák Reichs-

ratban keresztülvitt elfogadásával a zsebében, Andrássy

szerencsésen átesett mindazon veszélyeken, melyek poli-

tikáját a törvényhozó testületek részérl fenyegették.

A február végére összehivott osztrák delegáczióban már

nem volt szó az elvi kérdésrl : hogy lehet-e egyáltalában

szavazni a költségekre, csak arról : mennyit és ki sza-

vazza meg. Az ellenzéki eladó : Sturm ugyan még min-

dig így nyilatkozott : az okkupácziót tartja a legnagyobb

szerencsétlenségnek, a mely Ausztriát sok év óta, talán

1811 óta érte.* De elég loyalis volt arra, hogy most a

berlini szerzdés talajára helyezkedjék és így a külügy-

minisztérium költségvetése feletti tárgyalások egészben

sima lefolyásúak voltak.

A magyar országgylésen, márczius 1-én, Tisza, a kit

1878 deczember 7-én újra miniszterelnöknek neveztek ki,

a berlini szerzdést a corpus jurisba való beiktatás vé-

gett elterjesztette. A magyar alkotmány nem tartalmaz

világos határozatot, a melynek értelmében állami szerz-

déseket szükséges-e az országgyléssel elfogadtatni.^

Magyarországon azonban lehetetlennek mondták, hogy az

országgylés kevesebb joggal bírjon, mint a Reichsrat.

A paritás ezen álláspontját Tisza is magávé tette, midn
február 18-án az országgylésen kijelentette : miután

Ausztriában a berlini szerzdést tárgyalták, az els ked-

vez alkalommal fel fogja hívni a ház figyelmét erre a

tárgyra. A megokolásban azt mondta a miniszterelnök,

* 1879 márczius 3-iki beszéd.

- Az 184S-iki törvények semmit se tartalmaznak nemzetközi szer-

zdésekrl. Lel. az 1867-iki XII. törvényczikk 8. §-át.
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hogy a beiktatást a monarchia két állama közti tekintet-

bl és felmerül alkotmányos aggodalmak eloszlatása

végett tartja (cczélszerünek)).* A Tisza által benyújtott tör-

vényjavaslat ellen a szélsbal elutasító határozati javasla-

tával küzdött, míg Szilágyi a mérsékelt ellenzék nevében

azt a határozati javaslatot nyújtotta be, hogy az ország-

gylés utasítsa vissza a törvényjavaslatot.- Azt azonban

54 szótöbbséggel elfogadták^

A törvényjavaslat beiktatása és a Reichsratnak a bei-

lini szerzdéshez való hozzájárulása után a két delegá-

cziónak a közös költségvetésrl hozott határozatait is ki-

hirdették.

Ezzel végzdött Ausztria-Magyarországban az An-

drássy keleti politikájáról folyó parlamenti küzdelem

utolsó aktusa.*

* Tisza nem igen kedvelte a <(Reichsgesetzblatt»-ban való közlést.

«De ha — irja Andrássynak — a közlés emiitett mcdja választatik

(Bécsben), kénytelen lennék még magam is elismerni a törvénybe

iktatás szükségét a paritás folytán, pedig nem szeretném, hogy ezen

eljárásra szoríttassunk.* Tisza Andrássyhoz. Budapest, 1878 február 19.

Gróf Andrássy-levéltár.

'- Lásd erre nézve Szilágyi beszédei I. kötet 372—423.

^ Mint íüggelék az 1878 márczius 30-án közzétett berlini szerz-

désrl a «Reichsgesetzblatt» 43. számában az áll : «Dieser Staatsvertrag

wird nach erfolgter Zustimmung beider Háuser des Reichsrates kund-

gemacht.»

* Ld. <iDas Verdikt des Thatsachen. Studie über die Orient-

politik des Grafen Andrássy. Von Einem Österreicher 1878 (ezen röp-

irat anonymusa védelmezi Andrássy keleti politikáját); továbbá: «Graf

Andrássy auf der Anklagebank des Delegationen.» 1878. Vom Verfasser

der «Fünf Jahre Andrássyscher Staatskunst* 1876.
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ANDRÁSSY VISSZALÉPÉSE.

Andrássy azzal a büszke öntudattal nézhetett vissza

a berlini szerzdésre és annak fáradságos küzdelmek

után Ausztria és Magyarország törvényhozó testületei

által történt szentesítésére, hogy nagy dolgot végzett. El-

mondhatta, hogy a delegáczióknak adott szavát hsége-

sen beváltotta: a monarchiát sértetlenül és háború nél-

kül vezette ki a keleti bonyodidom zavaraiból. Andrássy

Ausztria-Magyarország tekintélyét oly magas fokra emelte,

a minn már régóta nem állt. Azt leliet mondani, hogy

Andrássy ebben az idben állott dicssége és sikere

zenitjén. És épen ezt a pillanatot használta fel annak

mérlegelésére, vájjon kiadja-e kezébl a gyeplt és nyu-

galomba vonuljon-e, Andrássy tulajdonképen mindig gon-

dolt visszalépésének lehetségére, ellentétben azokkal az

államférfiakkal, a kiknek a hatalom birtokában sohasem

jut eszükbe, hogy annak valaha vége lesz. Már 1875-ben

úgy nyilatkozott egyszer, hogy sohase fog arra kerülni

a sor, hogy hozzá is, mint Beusthoz, Braun, a kabineti

irodafnöke jöjjön el megmondani, hogy a császár és király

szívesen látná, ha elbocsátását kérné. Én elmegyek, —
tette hozzá — abban a pillanatban, a mint megsejtem,

hogy a király bizalmát nem birom feltétlenül.)) * Már

* Lásd a IL kötet 185. oldalán.
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Berlinben való tartózkodása idején 1878 júliusában tisz-

tában volt azzal, hogy nem fog tovább Ausztria-Magyar-

ország külügyminisztere maradni.^ 1878 végén értesítette

elször az uralkodót, hogy szándékában van a külügyek

vezetésétl visszalépni.^

Mind a mai napig tájékozatlanság uralkodik arra

nézve, hogy miért hagyta el Andrássy a bécsi Ballplatzot.

A kutató érdekldését nagy mértékben izgatta, hogy ki-

puhatolja a visszalépés okait. Mindenkinek feltnt, hogy

a miniszter, a ki olyannyira örvendett az uralkodó ke-

gyének, hirtelen el akart tnni diadalmaskodó tevékeny-

ségének harczteréröl. Ezen épen annyira rejtélyes, mint

feltn tény megfejtése végett a legkülönbözbb magya-

rázatokhoz folyamodtak. Különösen az a kérdés lebegett

mindenki ajkán : saját akaratából ment-e Andrássy, vagy

mert az uralkodó megvonta tle bizalmát .' A legkülön-

bözbb okokra volt szükség, hogy a miniszter rég el-

tökélt szándékát a kabinetek és a nyilvánosság álmélko-

dására végrehajtsa.

Andrássy ellenségei természetesen kikürtölték min-

denfelé, hogy mennie kell. Pártszínezetük szerint lehe-

tett olvasni az újságokban, hogy a miniszter Bosznia

egyházi kérdéseinek szabályozása miatt bukott meg.*

* Andrássy gróf Károlyihoz Londonban. Bécs, 1879 augusztus 6.

Gróí Andrássy-levéltár: «Sehon in Berlin (Károlyi akkor nagykövet és

els megbízott volt a berlini kongresszuson) habé ich Dir — und Dir

alléin — mitgeteilt, dass ich die Absicht habé, nach Schluss des Kon-

gresses zurückzutreten. Die Gründe habé ich Dir damals gesagt,

Du hast sie gutgeheissen, ich will sie hier nicht wiederholen)).

2 Báró Orczy 1878 deczember 19-én az édes anyjához irt levelében,

melyben beszámol Andrássynak azon a napon történt kétórás kihallgatásá-

ról a királynál, utólag ezt az Írásbeli megjegyzést fzi hozzá: cBei

dieser Gelegenheit eröffnete Andrássy dem Kaiser seine Demissions-

absicht».

3 Azt terjesztették akkor, hogy a római kúria, az 1879 április

21-iki konventióban a szultánnak megítélt souveranütás miatt, vona-
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Mások isméi azt állították, hogy a/ért megy, mert a

király nem egyezeti bele, hogy a konstantinápolyi nagy-

követet, gróf Zichy Ferenczet rendjellel kitüntesse. Az

ellenségek legnagyobb része abban a feltevésben értett

egyet, bogy Andrássynak azért kell hivatalától megválnia,

mert az uialkodónak politikájában való bizalma meg-

ingott. Mindezek a hirek a miniszter ellenségeinek ama

táborából eredtek, a kik a visszalépést illet elhatározá-

sának motívumait nagyon jól ismerték, de czéljaiknak

megfelelbbnek tartolták, ha a közvéleményt letérítik a

helyes útról és félrevezetik. Minden áron maguknak akar-

tak igazai adatni abban, hogy Andrássy téves politikát

csinált és ezért nem lehet t tovább a helyén megtrni.*

Ebben az igyekezetben az alkotmánypárl többsége támo-

gatta a magasrangú katonatiszteket és a cseh-feudális

köröket, a kiknek szemében a magyar mindig szálka volt.

Ezek az egymástól elágazó elemek valóban semmit

se mulasztottak el, hogy Andrássynak elvegyék a kedvét

a további hivatalban maradástól. Az alkotmányhek az

nyakába varrták Ausztria parlamenti életének zavarait.

Hangosan vádolták t, hogy keleti politikája az egyedüli

oka pártjuk felbomlásának és az Auersperg-miniszterium

iránt való ellenséges állásának. Persze nem vették észre,

vagy nem akarták észrevenni a tlük elkövetett azt a

fbenjáró hibát, hogy ellentétbe helyezkedtek oly politi-

kával, a melynek okvetlenül érvényesülnie kellett, hacsak

a monarchiát nem akarták a legveszedelmesebb helyzetbe

sodorni. Nem Andrássy idézte fel a bels nehézségeket,

kodik az osztrák-magj-ar kormánynyal tárgyalásba bocsátkozni Bosznia

és Heiczegovina egyházi viszonyainak rendezése miatt. Mint az 1879

június 18-iki «Politische Korrespondenz» kifejti, ennek egj'enes ellen-

téte volt az igazság. A római kúria maga írásbeli módon küldött íel-

szólitást az erre vonatkozó tárgyalásokra.

^ Báró Orczy az édes anyjáhtjz, 1879 június 13.
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hanem inkább a Herbst vezetése alatt álló alkotmány-

hek, a kiknek vezére a nagy politika szükségletei iránt

semmi érzékkel nem birt. Andrássy hiába igyekezett meg-

nyújtani az életét az utolsó alkotmányh minisztérium-

nak, melynek elnöke, Auersperg Adolf berezeg fel volt

indulva egykori párthíveinek hálátlansága miatt, a kik

megfosztották attól a reménytl, hogy még továbbra is

kezében tarthatja az osztrák ügyek vezetését* Saját ér-

dekük is azt sugalmazta volna, hogy vagy Auersperg

mellé álljanak, vagj' a császárnak rendelkezésére bocsás-

sák az alkalmas embereket az ö pártjukból, hogy azok-

nak segítségével új kabinet alakíttassék. Minthogy ez nem
történt meg és az általános zrzavarban senki se akart

a minisztérium újra alakítására vállalkozni, az uralkodó

kényszerítve látta magát, hogy ifjúkori barátjához gróf

TaaíTéhoz forduljon. Ettl az uralkodó a személyes barát-

ság bizonyítéka gyanánt követelte, hogy a kormány élére

lépjen.- Andrássy egész befolyásával igyekezett támogatni

azt a férfit,^ a kirl Auersperg azt mondta a német nagy-

követnek, hogy olyan tehetség, a ki, bár szónoki képes-

séggel nem bír, meg tudja állni a helyét nehéz viszonyok

között és a legkülönbözbb személyekkel is jó lábon tud

állani. Gróf Taaffe akkor még teljesen át volt hatva attól a

meggyzdéstl, hogy csak szigorú alkotmányossággal

lehet kormányozni ; egyidejleg úgy látszik arról is megvolt

gyzdve, hogy a csehekkel kiegyenlítést kell keresni. Egy ez

ügyben hozzá intézett kérdésre azt felelte: a csehek eltt jól

ki kell tárni a szalon ajtaját, de az elszobáig nem kell eléjük

menni.* Taaffenak e gondolkozása miatt, a mely kizárta

az a la Hohenwart-eljárást, segítette t kísérleteiben

* Báió Orczy az édes anyjához, 1879 február 14.

2 Reuss Bismarckhoz, Bécs, 1879 február 8.

3 Báró Orczy az édes anyjához, 1879 február 6.

* Reuss Bismarckhoz, 1879 február 8.
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Andrássy, hogy egy parlamentárió kabinetet hozzon

létre.* Ezt annál nagyobb örömmel tette, mert Taaíle

maga sem zárkózott el annak belátásától, hogy lehetetlen

klerikális kormányt alakítani, a mennyiben már egy ilyen-

nek legcsekélyebb gyanúja is a küszöbön álló új válasz-

tások alkalmával a radikális képviselk nagy számát fogná

mandátumhoz juttatni.- TaaíFe mmden támogatás ellenére

hajótörést szenvedett. Nem volt képes abból a többség-

bl, a mely a berlini szerzdésért fellépett, életképes

minisztériumot teremteni. A férfiak, a kikkel Taaffe érte-

kezett, csatlakoztak ugyan Andrássy külpolitikájához,

egyébként azonban a közös kormánynyal való egyenletes

mködésük nem volt várható.^ Holott ez volt a pree-

sumtiv miniszterelnök küldetésének egyik leglényegesebb

pontja.* Gróf Taaffe nem tudta végrehajtani a reábizott

feladatot és gróf Andrássy belefáradt, hogy folyton

húzza ki a kátyúból a megfeneklett szekeret.^ Egyidejleg

azt a reá nézve semmi esetre nem kedvez tapasztalatot

kellett szereznie, hogy az alkotmánypártiak elkövetett

hibái következtében a szigorúan konzervatív irányok

mindinkább megersödtek.** A király, a kinek ez mindig

a szivén feküdt, kibékülést kivánt a csehekkel, a nélkül,

hogy ezzel, mint határozottan hangoztatták, az uralkodó

rendszeren változtatni akart volna. Miután a cseh kiegye-

1 Báró Orczy az édes anyjához 1879 február 11.

2 Reuss Bismarckhoz, 1879 február 14.

^ A német nagykövet Reuss egyik közleménye nyomán, Bécs,

1879 február 14. e férfiak a hadi költségvetésnek legalább 7 millió

forinttal való kisebbítését követelték ; továbbá világos államjogi hely-

zetet a boszniai okkupáczió kérdésével szemben. Mindezt Taaffe nem
adhatta meg.

* Reuss, Bécs, 1879 február 8. és 14.

^ Báró Orczy az édes anyjához, 1879 februr 14. «Er — Andrássy —
ist müde, den Stein immer zu rollen und wird endlich dieses undank-

baren Werkes überdrüssig*.

6 Reuss, Bécs, 1879 január 22.
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zést az alkotmánypárltal egyesülve nem lehetett meg-

valósítani, az uralkodó láthatólag inkább hajolt a kon-

zervatívabb elemekhez, a kik hasonló czélra azonnal ren-

delkezésére állottak. De a csehekkel való kiegyezés

hatása alatt, a melynek létrejötte els sorban a feudális-

klerikális körök érdeme volt, nem kellett-e aggódni, hogy

ez visszahatással lesz Magyarországra ? Andrássynak egész

múltját szinte meg kellett volna tagadnia, ha 0I3 an minisz-

terekkel mködik együtt, akikegy kimondott konzervatív-

áramlatnak hódoltak és a kiknek alapelvei feltn mó-

don ellenkeztek az övéivel. De mindenekeltt attól tar-

tott, hogy egy napon felszólítást kap, hogy a cseh

kívánságok kielégítésére nyújtson segít kezet, a melye-

ket már egyszer 1871-ben legyzött. Pedig most sem volt

hajlandó azokat diadalra segíteni.* Látta, hogy legalább

egyelre lehetetlen a német alkotmánypárt körébl mi-

nisztériumot alakítani. De ép ilyen világosan tudta azt

is, hogy a király ezért határozta el, hogy kísérletet próbál

a szlávokkal. Ezt a kísérletet kudarczba vinni Andrássy már

csak azért sem vélte czélszernek, mert helyébe alkot-

mányos német kabinet lehetségének hiánya miatt semmi

mást se tudott volna ajánlani. Azt a felelsséget se akarta

vállalni, hogy pusztán a szlávok iránt való ellenszenvbl

követelje azoknak a kormányból való kizárását. Viszont

természetesen ahhoz sem érzett magában kedvet, hogy

nyeregbe segítse ket. Andrássy, mint Hohenwart idejé-

ben, úgy most is meg volt gyzdve arról, hogy neki

egyszer, ha gátlólag lép közbe, azt a szemrehányást

tehetnék, hogy rábeszélte az uralkodót, öntse ki a po-

hárból a legédesebb tokajit, még mieltt alkalma lett

1 Báró Orczy egy utólagos naplójegyzetben igy adja el a tény-

állást. A meghalt külügyminiszter, gróf Aehrenthal is ezt a körülményt

jelölte meg nekem a lemondás alapjául.
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volna tartalmai megízlelnie és csekély értékérl meg-

gyzdésl szereznie.* E körülményekben látjuk a leglé-

nyegesebb okok egyikét, melyek a külügyminiszterben

fölébresztették a visszalépés gondolatát és arra hangol-

ták, hogy ne várja meg, míg nem lesz többé módjában

elveinek teljes megrzésével távoznia mostani munka-

körébl.-

Egy további ok a lemondására a katonai körökkel

való elégedetlenségben keresend. Annak tudatában, hogy

még a legjobb külpolitika is hajótörést szenvedhet, mert

a hadsereg vezetése nem áll feladatának magaslatán, nem
volt hajlandó további esetleges felelsségek terhét viselni.*

Egyáltalában nehéznek látszik Andrássy visszalépésének

teljes megértése, ha azzal a mértékkel mérjük, a melyet

egyébként államférfiakra alkalmazni szoktunk. Bismarck

soha se tudta igazán átlátni, hogy oly jelentséggel biró

férfiú, mint Andrássy a hatalom teljében és annak zenit-

jén, hogyan távozhatott önként a helyérl. A német kan-

czellár épen nem gondolt arra, hogy Andrássy, el-

tekintve önérzetétl, sohase kereste a miniszteri állási,

hanem csak a körülmények és kötelességérzete kénysze-

rítették, hogy 1867-ben a magyar miniszterelnöki és

1871-ben a kidügyminiszteri állást elfoglalja. Mint az

állam legfbb hivatalnoka úgy érezte magát, mint az eke

elé fogott telivér ló.* Mindig és ismételten újra el akarta

szakítani az istrángot, hogy visszanyerje szabadságát, a

melyre annyira vágyódott. Azt szokta mondani, hogy

életében mindig azt tapasztalta, hogy színésznk, tán-

czosnk, szép asszonyok, valamint államférfiak és diplo-

* Olyan személyiség közleménye, a ki najjyon közel állolt And-

rássyhoz.

- Báró Orczy az édes anyjához, Bécs, 1879 május 12.

•' Andrássyhoz közel álló személyisési közleménye.
''' Andrássyhoz közel álló személyiség közleménye.

Monori Wertheimer Ede : Gróf Andrássy Gyula. III. 17
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maták igen sokáig maradnak a nyilvánosság színterén

és sohase tudnak a kell pillanatban visszavonulni ; ezek-

nek példáját nem akarja követni.*

Egészen a mesék birodalmába tartozik, hogy Andrássy

azért bukott, hogy a király nem volt vele megelégedve

a török konventio megkötése miatt. A való igenis az, hogy a

miniszter ellenségei ezt a konventiót a Fényes Portával

azonnal, a mini nyilvánosság elé került, faltörnek hasz-

nálták fel ellene. Mindenekeltt azok, a kik már alig

várták Bosznia és Herczegovina annexióját, gáncsolták

keseren azt, hog}^ egyáltalában konventiót kötött a

berlini szerzdés alapján.- Nem tördtek azzal, hogy a

berlini szerzdésnek minden meggondolatlan áthágása a

komplikácziók nem is sejtett tömegét idézte volna fel,

melyeknek feltartóztatása volt épen Andrássy politikájá-

nak czélja. Különösen katonai körökben, melyekben épen

nem mindig a leghelyesebben politizálnak, nagyon élesen ki-

keltek a konventio ellen. A királyhoz nem méltó dolognak

mondották, hogy benne kifejezetten elismertetik a szultán

fennhatósága.^ Andrássp^al ellentétben, a ki ezt téves

politikának mondotta, a katonák Szalonikiig akartak

elrenyomulni és szemrehányást tettek a miniszternek,

hogy nem tartott ki Bosznia és Herczegovina annexiója

mellett, a mi neki. véleményük szerint, egy kis ers aka-

rattal sikerült volna.* Ennek megfelelen most ezt mond-

ták : minthogy kénytelenek voltunk a két tartományt er-

szakkal megszállni, Ausztria-Magyarországnak joga is lett

volna, mint a hogy a konventióban'' ki volt fejezve,

* Egy Andrássylioz közel álló személyiség közleménye.

- Báró Orczy az édes anyjához, 1879 május 13.

•^ Reuss, Bécs, 1879 június ál.

* Gróf Aehrentlial szóbeli közleménye.

^ Az 1879 ápr. 21-iki konventio második fejezetében ez állott :

((Le nom de Sa Majesté le Siiltan continuera á étre prononcé dans
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visszautasítani azt a követelést, hogy a szultán fennható-

ságát ismerje el* Itt ismét csak azt a nagyon fontos

körülményt nem vették tekintetbe, hogy a mi csapataink

nem is a szultántól hódították el Boszniát és Herczego-

A'inát, hanem ott egy felkelést nyomtak el, a mely épen

annyira irányult a padisah ellen, mint ellenünk. Ha An-

drássy a hódítás jogát akarta volna érvényre juttatni,

akkor ezzel az egész külföld ellenérzését felébresztette

volna. Teljes joggal hivatkozhattak volna arra, hogy ilyen

eljárás kiáltó ellentétben áll a berlini szerzdéssel. Orosz-

ország és hívei a Balkánon a legújabb európai szerz-

dés hasonló megsértésére szintén megtalálták volna a

kívánt ürügyet. Ez azonban legkevésbbé sem feszélyezte

Andrássy bírálóit. Nekik csak az állott érdekükben, hogy

a közvéleményben azt a meggyzdést keltsék fel, hogy

az április 21-iki konventio nagyon rossz hatást tett és

ennek következtében a külügyminiszter kényszerítve érezte

magát, hogy elbocsátását kérje.

^

Andrássy ellenségei egyáltalában minden igyekeze-

tükkel törekedtek elhitetni a nyilvánossággal, hogy az

uralkodó és annak külügyminisztere között áthidalhatat-

lan ellentét uralkodik az áprilisi konventio miatt. De

ez nem felelt meg a valóságnak. Andrássy maga bizto-

sította a német nagykövetet, hogy az uralkodó belenyu-

godott a konventio egész tartalmába és rosszalja a gán-

csolok kifakadásait.^ Az áprilisi konventio értékének le-

fokozásával ketts czél volt egybekötve. A magas katonai

körök azon része, a mely elégedetlen volt vele, azt ki-

les priéres publiques des musulmans comme par le passé. En tant

qu'il sarait d'usage rle hisser le drapeau ottoman sur les minarets cet

usage sera respecté.

* Báió Orczy az édes anyjához, 187'.* május 2'í.

••i U. o.

•^ Reuss Bismarckhoz, Bécs, 1879 június 21.

17*
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vánta, hogy az 1879 április 21-iki egyezségbl a Novi-

Bazarra vonatkozó dolgokat azonnal végre kell hajtani és

e czélból a szükséges elkészületekel azonnal meg kell

tenni. E katonai vállalkozások czélja Szaloniki lett volna.

Andrássy azonban szükségtelennek és nagyon meggon-

dolandónak tartotta, hogy ilyesféle rendelkezések által

megersítse azt a téves véleményt, miszerint a kormány

Szaloniki birtoka után vágyódik. A miniszternek csak

arra volt gondja, hogy a vasúti összeköttetések az emlí-

tett kiköt felé szabadok legyenek, a mely a novi-bazari

sandzakban néhány pontnak megszállása után teljesen

biztosítottnak látszott.^ Andrássy csak azt akarta, a mint

a württembergi berezegnek szóló tudósításában nyilatko-

zott, hogy a Kelet felé «nyiló kijáró kapu« nyitva legyen,

hogy Törökország esetleges összeomlása alkalmával a

monarchia a színtér közvetlen közelében legyen és meg-

védhesse a monarchia érdekeit. Ebben a tekintetben is

birta a király beleegyezését, a kit teljesen meggj^zött

véleményének helyességérl.- Idnként bizonyára sok

nehéz küzdelem folyt le az uralkodó dolgozószobájában,

minthogy a magasrangú katonatisztek, a kik széleskör

akczió után epekedtek, nem mulasztották el, hogy a leg-

magasabb hadurat nézetüknek megnyerjék.^ Azzal már

keveset tördtek, hogy egy nagystíl vállalkozás felsze-

relésére elteremtsék a költségeket. Az akkori hadügy-

miniszter, gróf Bylandt-Rheidt azonban egy kissé aggo-

dalmas természet férfiú, visszariadt attól, hogy egy ilyen,

sok millió forintot elnyel vállalkozást a delegácziók

eltt képviseljen, a mivel csak Andrássynak sietett segít-

ségére.* De fként az uralkodó bírt sokkal több belátás-

1 Reuss Bismarckhoz, 1879 június 21.

2 U. o.

3 Báró Orczy az édes anyjához, 1879 május 27.

'* Milyen kevéssé voltak értesülve a valódi helyzetrl, legcsatta-
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•sal és tapasztalással, semhogy megtagadja csatlakozását

azokhoz az okokhoz, a melyeket a külügj'ek vezetje a

maga politikája védelmére fölhozott* Andrássy ellenségei

mindenkéj) sajnálták a novi-bazari sandzakba szánt tekin-

télyes sereg felvonulásának elodázását, mert e terület meg-

szállását az diszkreditálására akarták felhasználni. Némi
joggal mondhatták volna akkor, hogy a novi-bazari szand-

i.akba való bevonulás, miként Bosznia és Herczegovina

megszállása, roppant pénz- és véráldozatokat fog meg-

kívánni.- Andrássy idejekorán meghiusítá ellenségeinek

ezen állása ellen irányuló ütkártya kijátszását, a mennyi-

ben minden nagj^obbszabású szervezkedésnek ellenállt.

A külügyminiszter antagonistáinak annál könnyebb

-volt a játék a bukásáról szóló hiresztelésekkel, mert a

közvélemény nagyon is hajlandó volt a visszalépést poli-

tikai okoknak tulajdonítani. Nem is gondoltak arra, hogy

az igazi okot személyes viszonyokban, a gróf lelkiállapo-

tában keressék. És mégis els sorban ez volt az egyedül

dönt indító ok. Andrássy csontja velejéig fáradtnak érezte

magát. Mint maga mondta, az utolsó delegáczió tartama

alatt ^, az volt az érzése, mintha «össze kellene roskadnia. »*

((Tizenhárom évi megfeszített munka után, idszernek
láttam, — írja gróf Károlyinak — hogy ne a politi-

kai élettl, de a miniszteri állástól és felelsségtl vo-

nuljak vissza.))^ Testi és fizikai kimerültség olyan han-

nósabban bizonyítja az, hogy gróf Bylandt-Rheidot úgy tüntették föl,

mintha közte és Andrássy között komolyabb ellentétek volnának, mert
ö a novi-bazari sandzakba jelentékeny sereget akart rendelkezésre
bocsátani, de Andrássy elvitatta ennek szükségességét. «Neue Freie
Presse*, 1879 augusztus 14. «Zur Andrássy-Krise*.

* Reuss Bismarckhoz, 1879 június 21.
2 U. 0.

3 11. delegáczió, 1879 február 27-töl márczius l-ig.
* Reuss Bismarckhoz, Bécs, 1879 augusztus 18.

^ Andrássy gróf Károlyihoz, London, 1879 augusztus 6. Gróf
Andrássy-levéltár. Ebben az értelemben nyilatkozott már a berlini

ikongresszus idején is Károlyi eltt.
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gulatot ébresztettek benne, a mely valósággal közömbössé

tette öt minden iránt, a mi nem tartozott tárczája még
elintézend ügyeinek közvetlen körébe. Elszánva a lemon-

dásra, Andrástey most mindennek az útjából kitért, a mi

t a jövre nézve kötelezhetné. A messzebbmen politi-

kai tervekkel íelhagyott. Röviden, egész mködése nem

keltette többé azt a benyomást, mint az olyan miniszteré,

a ki politikai cselekvését korlátlan idkig szabja, hanem

csak egy oly férfiúét, a ki a létez nehézségeket legyzni

igyekszik, hogy mindezeket gyors megoldáshoz juttassa.^

Most mindenekeltt a birtokán való hosszabb falusi tar-

tózkodás eszméje foglalkoztatta, melynek élvezeteit élénk

képzeltehetségével a leggyönyörbben kiszínezte. Most

csak a nyugalom utáni sóvárgás töltötte el és az a vágy,

hogy végre egészségének ápolására is gondot fordíthas-

son, a melynél eddig az a tudat vezette, hogy azt az

állam jólétének áldozta fel.- Egy pillanatig se hagyta el

az a meggyzdés, hogy a tle javasolt politika volt az

egyedül helyes és az adott körülmények között nem is

lehetett másként cselekedni.*

->£ -K -K

Eredetileg Andrássy nem is gondolt teljes vissza-

lépésre, hanem csak hosszabb szabadságra. Azokban a

körökben, a kik Andrássyt akkor nem akarták távozni

engedni, azt a gondolatot hányták-vetették meg, hogy

szabadsága idejére báró Haymerlét, az olasz udvarnál

akkreditált nagykövetet és a berlini kongresszus máso-

dik volt meghatalmazottját bizzák meg a külügyminiszter

helyettesítésével. Mikor egy kellemetlen indiskréczió kö-

'A Báró Orczy az édes anyjához, 1879 április 30.

2 Ugyanaz ugyanahhoz, 1879 június 6.

3 U. 0.
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vetkezlében a terv els hire nyilvánosságra került, ter-

mészetszeren a legnagyobb feltnést keltette. * A Haynierle-

féle ideiglenes helyettesítés tervét Anarássy elvetette, de

nem adta Jel a szándékot, hogy valamiféle módon meg-

szabaduljon az ügyektl. Mindig újra visszatért erre.-

Andrássy, úgy látszik, elhatározásának rabja volt.

1879 nyarán már nem csupán szabadság? után kívánko-

zott. Most már csak a teljes lemondásról akart hallani.

Május hónapban tehát felszólította báró Wenckheim Bélát,

a király személye körüli minisztert, hogy puhatolja ki,

hogyan fogja ezt az uralkodó fogadni. A király azonnal

kijelentette, hogy Andrássy tanácsát sem kül-, sem a

belpolitikában nem nélkülözheti ; kész ugyan több hónapi

szabadságot adni neki, de nem bocsátja el.^ Alig adta át

Wenckheim ezt az üzenetet barátjának, mikor Andrássy

már maga is elindult az uralkodóhoz.'* A király és a

miniszter között lefolyt tárgyalásnak nem volt meg az az

eredménye, hogy ez utóbbit megingassa elhatározásában.

Andrássy félt, hogy elszalasztja a kedvez alkalmat, midn
az orosz csapatoknak Ruméliából és Bulgáriából való

kivonulása után az európai ügyekben aránylag nyugalom
áll be. Aggódott, hogy néhány hónap leforgása után új

események merülhetnének fel, a melyek azután hivatal-

ban maradását parancsolnák. A mostani helyzetet azon-

ban Andrássy a keleti bonyodalmak befejezésének tekin-

tette, a mely Bosznia és Herczegovinában kezddött és

* 1879 tavaszán Andrássy egy barátjának, a ki a bécsi Rotschild-

del üzleti összeköttetésben állott, beszélt szabadságáról. A bécsi Rotb-

schild-ház az újságot megírta Parisba és Bismarck biztosan hitte, hogy
a párisi Rothschildot tekintheti a további elterjedés forrásának. Reuss
herczeg, Bécs, 1879 június -K). és 29.

2 Reuss Bismarckhoz, 1879 június "29.

'* Báró Orczy az édes anyjához, 1879 május 24. Wenckheim maga
beszélte el a kihallgatás lefolyását báró Orczynak.

* U. 0.
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Berlinben találta megoldását. Azt akarta, hogy az Európa

politikai viszonyaiban beállott ezen nyugvópont legyen

miniszteri tevékenységének vége is.^

De az ügy mégsem volt oly könnyen kivihet, mint

Andrássy képzelte.^ Sem a politikai helyzet, sem az

uralkodó akarata nem kedvezett óhajtásának. Ekkor a

minisztert júniusban meglehetsen súlyos betegség tá-

madta meg, a mely minden akadályt legyzött. Hazatérve

egy gyors lovaglásból, Andráss}'^ elkövette azt a vigyázat-

lanságot, hogy nem öltözött át hamar. 0, a ki mindig

nagyon fogékony volt a meghlésre, nemsokára ers
didergést érzett. Az orvosoktól rettegett tüd- és mell-

hártyagyuladás tényleg be is következett. Andrássy na-

gyon ersen köhögött, vért hányt és hihetetlenül inger-

lékeny és ideges volt. Bár állapota javult, mégis azt a

benyomást tette környezetére, hogy sokáig tartózkodnia

kell minden komolyabb foglalkozástól. Betegsége már

okot adott a nyugtalanságra Európában. Nagyon élénk

részvéttel volt iránta mindenekeltt az uralkodó, a ki

felséges nejével a betegszobában látogatta t meg. A király

meg is hivta t, hogy az áradásoktól meglátogatott Tisza-

vidék helyett, a hová vissza akart vonulni, a lábbadozás

idejét Ischlben töltse,^ a király tartózkodási helyén,

Andrássy ugyan helyrejött a Salzkammergut ózondús

levegjében, a honnan augusztus 6-án érkezett vissza*

Bécsbe, de a szerencsésen kiállott betegség nem kiseb-

bítette a nyugalom utáni vágyát és legkevésbbé sem

ingatta t meg visszavonuló szándékában. Sem a nyilvá-

nosság eltt, sem a diplomácziai világban nem sejtették

* Báró Orczy az édes anyjához, 1879 május 27.

2 Ugyanaz ugyanahhoz, 1879 május 30.

3 Báró Orczynak 1879 június 6-tól 22-ig az édes anyjához írott

levelei után. Reuss Bismarckhoz, 1879 június 19.

* Reuss Bismarckhoz, 1879 augusztus 7,
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hogy a felgyógyull külügyminiszter még mindig lemon-

dására gondol. Az újságok, melyek betegsége idején

annyit foglalkoztak ez ügygyei, nem is vettek most errl

tudomást, mintha az ügy végleg be volna fejezve. De

hirtelen, augusztus lO-én, általános meglepetést keltve

elterjedt az a hír, hogy Andrássy távozik állásából. A tit-

kot oly gondosan rizték, hogy Andrássy még néhány

nappal elbb a német nagykövetnek, a kivel tárgyalt, nem
is jelezte, hanem inkább azt mondta, hogy augusztus 20-án

a királynak elterjesztést tesz, azután birtokára Terebesre

utazik, a honnan az ügyeket továbbra is irányítani fogj a.
^

I. Ferencz József császár és király is mély hallgatásba

merült. Vilmos császárral szemben, a kivel augusztus 9-én

Gasteinban találkozott és a ki folyton dicsérte Andrássyt,

az uralkodó úgy nyilatkozott, hogy a külügyminiszter

teljes bizalmát birja. De egy szóval se említette, hogy a

monarchia küls vezetéseben változás áll a küszöbön.

Csak a német nagykövetnek mondta a király : Andrássy

«rossz gondolatokkal)) foglalkozik és nem olyan ember,

a ki sokáig és szivesen dolgozik. Reuss ebbl a minisz-

ter szabadságkérésére következtetett.^ Mint késbb kitnt,

I. Ferencz József Vilmos császárral szemben azért nem
említette Andrássy visszalépését, mert még mindig remélte,

hogy a minisztert más gondolkodásra birja és hangolja.*

Mert az kétségtelen, a mint Reuss berezeg is megersíti,

hogy az elbocsátás szorgalmazása egyedül Andrássytól

indult ki. Egészen a király akarata ellenére történt ez,

a ki sokáig vonakodott beleegyezését adni.* Másrészt

* Reuss Bismarckhoz, 1879 augusztus 13.

2 BOlow titkos követségi tanácsos a berlini külügyi hivatalhoz,

Salzburg, 1879 augusztus 13.

=' Reuss, 1879 augusztus 18.

* Reuss, 1879 augusztus 13. és báró Orczy az édes anyjához, 1879

aug. 22.
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azonban az uralkodó visszariadt attól a felelsségtl,

hogy Andrássy imént helyreállott egészsége újból meg-

rendüljön. Ezen okból végre sok vonakodás és kérés után

teljesítette Andrássynak többször megismételt kivánságát.

Midn a két uralkodó találkozása Gasteinban meg-

történt és I. Ferencz József még hallgatott a visszalépés-

rl, már beleegyezését adta gróf Andrássynak a folyvást

óhajtott lemondáshoz. ((Különböz körülmények, — irta

a miniszter augusztus 6-án, tehát három nappal a gasteini

entrevue eltt, gróf Károlyinak Londonba, — a melyeket

Te részben ismersz, részben szóbeli értesítésekbl fogsz

megtudni, eddig lehetetlenné tették szándékom kivitelét.

Még a delegácziós ülés eltt feltártam Felsége eltt

szándékomat,^ annak bezárása után megengedtem magam-

nak, hogy újból visszatérjek reá ; ámde mindenkor voltak

kényszerít motívumok, a melyek egyelre hivatalban

maradásomat követelték. » A ((kényszeríí körülmények))

nemcsak az uralkodónak azon reményébl eredtek, hogy

Andrássyt mégis csak reá tudja birni a maradásra. Ma-

gának a miniszternek az volt az érzése, hogy nem szabad

elbb mennie, mieltt a politikai látóhatár kitisztult és a

királynak még szüksége van a tanácsára. «Most végre,—
így szólt tovább a Károlyihoz intézett levél — miután az

oroszok kivonultak a Balkánból és a berlini béke nagyjá-

ban és egészében megvalósult, minthogy a mi politi-

kai akcziónk eredményei kifelé már tisztán láthatók, belül-

rl pedig már nem kell ellenzéstl tartani, most ismét

gondolhattam magamra is a nélkül, hogy valamely veszély

vagy nehézség elkerülésének szándéka legcsekélyebb

» Tehát még 1879 február 27-ike eltt. Ez tulajdonképen ellent-

mond báró Orczy Béla adatának, hogy báró Wenckheim Béla csak

1879 májusában kérdezte meg erre nézve az uralkodót. Ezt az ellent-

mondást csak úgy lehetne megmagyarázni, hogy májusban Wenckheim

másodszor kisérelte meg a puhatolódzást.
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árnyat is vetélt volna reám és O Felségének eladhattam

újra a kérésemet. A legkegyelmesebb úr. — folytatja

Andrássy — a kinek legmagasabb támogatását nehéz

idkben sohasem kellett nélkülöznöm, ezt a kegyet sem

tagadta meg tlem és volt olyan kegyes megígérni kéré-

sem teljesítését.)) * Andrássynak ez a levele annál na-

gyobb jelentséggel bir, mert tartalmát a király teljes

jóváhagyásával látta el, s küldte gróf Károlyinak.^ Kell-e

ennél hatásosabb czáfolat az ellenzéki lapokban elrán-

czigált amaz állítások ellen, hogy Andrássy ccsaját küszö-

bén botlott meg)), miután (colyan aggodalmasan és me-

reven)) ragaszkodott a kezében ((szorongatott tárczához)) ?*

De nemcsak a királynak még le nem gyzött vona-

kodása, hogy miniszterét elbúcsúztassa, hanem a politikai

viszonyok is parancsolták egyelre a titoktartást. .Mieltt

a világ tudomást szerzett róla, elbb az utód kérdését

kellett eldönteni. A király és a távozó miniszter sokat

tárgyaltak errl. Az elbocsátás els kiszivárgására Bécsbe

siettek a ((nevet örökösök)), a hogy Reuss nevezi Beus-

tot. Szécsent, Hübnert, stb.* Közéjük tartozott a közös

pénzügyminiszter, Hofmann is, a ki azzal a reménynyel

kecsegtette magát, hogy van hivatva Andrássy után a

Ballplatzra bevonulni.*'^ De Orczynak igaza volt, midn
azt mondta a német nagyköveinek, hogy Andrássy az

uralkodónak sohasem fogja utódjául ajánlani e ((vihar-

madarak)) egyikét sem, a kiknek irányait nagyon jól

^ Andrássy gróf Károlyitioz, Bécs, 1879 augusztus G. Gróf Andrássy-

levéltár.

- A királynak bemutatott augusztus 6-iki írás másolatára nieg-

jegyezte Andrássy sajátkezüleg : «Wur(le erst weggesendet, nachdem

Eure Majestát Einsicht genommen haben», mire az uralkodó szintén

sajátkezüleg megjegjezte : 'iGesehen».

•* Neue Freie Presse, 1879 augusztus 13.

^* Reuss, 1879 augusztus 13.

•'• U. o. és báró Orczy az édes anyjához, 1879 augusztus 23.
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ismeri.* Erre a londoni nagykövet, gróf Károlyi Lajos

voll kiszemelve, miután a király is úgy vélte, cdiogy, mint

Andrássy írja barátjának, senki más nem alkalmas annyira

e feladat átvételére, mint Te)). Ugy I. Ferencz József,

valamint Andrássy is a legnagyobb súlyt helyezték arra.

hogy már az új miniszter neve és állása is bizonyság

legyen arra, hogy a változás ((nem jelent Pálfordulását,

sem kanyarodást a monarchia politikájában)). Az uralkodó

és eddigi tanácsadója arról voltak meggyzdve, hogy az

összes rendelkezésükre álló diplomaták közül egyik se

felel meg a követelményeknek oly mértékben, mint Ká-

rolyi. De nemcsak kifelé kellett, hogy a kinevezés a

vezet elvekben való állhatatosságot jelentse. Befelé is

nagyon kívánatosnak tartotta épen a király, hogy az új

külügyminiszter is magyar legyen, «hogy így — mint

Andrássy a Károlyinak szóló levelében kifejezi — különö-

sen az utolsó választások után - minden föderalisztikus

vagy feudális velleitás útja bevágassék, továbbá annak

elkerülése végett, hogy az ellenzék az egyoldalú szláv

politika miatti aggodalmakat keleti politikánk diskredi-

tálására használja fel». Andrássy gróf Károlyinak kilá-

tásba helyezte támogatását és közölte vele, hogy Tisza

és Taaffe, a kik egyedül voltak beavatva visszalépésének

titkába, csak abban az esetben lesznek megnyugodva, ha

Károlyi elfogadja a reá esett választást. Egyidejleg a

királylyal való személyes érintkezést egyszeren ideális-

nak nevezte. ((Tizenhárom éve szolgálom Felségét —
hangzanak Andrássy szavai — és tudom, hogy Európában

nincs más uralkodó, a kinek személyes tulajdonságai

annyira kirántják a gyékényt az intrika alól és oly

kellemessé teszik a szolgálatot.))^

'* Reuss, 1879 augusztus 13.

2 A Reichsratba való osztrák választásokra vonatkozik.

« Andrássy Károlyihoz, Bécs, 1879 aug. íi. Gróf Andrássy-levéltár.
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Bármennyire igyekvék Andrássy rábeszélni barát-

ját, hogy feleljen meg a király hivásának, mégis nagyon

jól tudta, milyen kellemesen érzi magát Károlyi londoni

nagyköveti állásában és milyen nehezére fog osni, hogy

egy neki szokatlan levegvel megbarátkozzék. A minisz-

ter ezt nem is titkolta az uralkodó eltt, a ki azonban

úgy vélte : «A legjobb püspökök azok, a kik nem akar-

nak azok lenni.))* Az els távirat, a mely válaí-zul An-

drássy levelére Londonból Bécsbe érkezett, úgy látszik a

királynak adott igazat, hogy Károlyi teljesíti a íelszóli-

tást.- De nemsokára kiderüli, hogy a londoni nagyköve-

tet félreértették és Andrássy aggodalma, miszerint Ká-

rolyi nehézségeket fog támasztani, nem volt alaptalan.

Akármilyen magas véleménynyel volna is — mondja a

londoni nagykövet — saját képességeirl, mint Ausztria-

Magyarország képviselje a külföldön,^ mégis ífeltétlenül

használhatatlan»-nak érezte magát a külügyminisztérium

vezetésében. Bár a megbizatásban önérzetének legfbb és

legszebb kielégítését látja, de a helyes önismeret tiltja

neki, hogy a szolgálat kárára (aneg nem felel » minisz-

ter legyen. Károlyi kérte, hogy visszautasítását ne vegye

az engedelmesség hiányának. De « teljes parlamenti tájé-

kozatlanság»-ánál fogva épen az uralkodó és a monarchia

iránti liódolatból nem foglalhatja el azt a helyet, a melyre

t meghívták. Nemcsak, hogy nem született szónok, ha-

nem egyáltalán képtelen volna nyilvánosan beszélni, vitát

vezetni vagy a miniszteri politikát ellenzéki szónokokkal

* Andrássy Károlyihoz, Bécs, 1879 augusztus r>. Gróf Andrássy-

levéltár.

2 Károlyi Andrássyhoz, 1879 augusztus 14. London. Ebben az

írásban említi meg Károlyi, hogy elször ebben az értelemben küldött

egy táviratot.

•^ Károlyi Andrássyhoz, London, 187!) augusztus IH. Gróf Andrássy-

levéltár.
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szemben megvédelmezni ; nem is rendelkezik annyi

munkaképességgel, mint a mennyit a külügyminiszter napi

tevékenysége megkövetel. «Nemcsak személyileg — írja

a nagykövet Andrássynak — játszanék egészen szánal-

mas és nevetséges szerepet, hanem maga a politika, a

melyet képviselnem kellene, annyira szenvedne miatta,

hogy nemsokára a hirlapok kárörvend gúnykaczaja mellett

és a kormány jól felfogott érdekében kellene visszavonul-

nom. Ez lenne szomorú, de elmaradhatatlan vége nyilvános

pályámnak, melyet különben becsüleltel megfutottam. »
*

Ilyen határozott lemondással szemben gróf Károlyi

nem jöhetett tovább számításba a külügyminiszteri állásra.

Most egy másik, alkalmasabb személyiséget kellett ke-

resni. A választék nem volt nagy. Még Andrássy politikai

ellenségei is a legnagyobb zavarban lettek volna, ha saját

soraikban akartak volna méltó örököst jelölni a lemon-

dott miniszter helyére." Andrássy gondolt egy pillanatig

gróf TrauttmansdoríT Ferdinándra, a ki Taaffe tárgyalásai

alkalmával igyekezett az osztrák Reichsrat többségével

Andrássy külpolitikájának kedvez minisztériumot életre

segíteni.^ Ámde Trauttmansdorff már abban az idben,

midn a király még Taaffe eltt osztrák miniszter-

elnökké akarta tenni, kijelentette : nem rendelkezik kell

idegekkel, hogy meg tudjon felelni a reá háramló köte-

lezettségeknek.* így tehát most már reá épenséggel

nem számíthattak. Mint a jöv esetleges külügyminiszte-

reit Metternich Richárdot és Mollinary táborszernagyot,

valamint a galicziai helytartót, gróf Potockit és Szlá\'yt,

az egykori miniszterelnököt emlegették/^ E férfiak egyi-

1 Károlyi Andrássyhoz, London, 1879 augusztus 13.

- Reuss, 1879 augusztus 15.

« Ugyanaz, 1879 február 8.

* Ugyanaz, Bécs, 1789 január 22.

"» U. o. «Neue Freie Presse», Abendblatt, 1879 augusztus 13.
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kére nézve se tudott megegyezni a király és Andrássy.

Az utód kérdésének helyes megoldása nagy gondokat

okozott. Ilyen körülmények között mintegy magától kel-

lett Haymerlera irányulnia a figyelemnek, a kire Andrássy

már 1879 tavaszán gondolt mint ideiglenes helyettesére.

Andrássy tudta, hogy az olasz udvarnál akkreditált nagy-

követ nagyon okos és nagyon becsvágyó ember, a ki

mindent el fog követni, hogy méltónak bizonyuljon a

személyéhez fzött bizalomra. Haymerle eddig és a ber-

lini kongresszuson is Andrássyval egyenl gondolkozású

politikai képviselnek mutatkozott, a mi szintén latba

esett.* Ezért javalta öt utódjának. De még mieltt Hay-

merlét Bécsbe hívták, egy levél érkezett tle, a melyben

azt a reményt fejezte ki, miszerint fnökének elhatározása

nem megmásíthatatlan és ez nem fogja megkezdett

mvét más kezeknek átengedni.- Haymerlét értesítet-

ték, hogy Rippoldsau fürdbl, a hol épen idzött, sies-

sen Bécsbe. Augusztus 25-én oda is érkezett. Andrássy

hangulata nagyon felderült, midn a nagykövet késznek

nyilatkozott, hogy a külügyminisztérium élére álljon.

Magát a döntést arra az idre tartották fönn. a mikor a

király a brucki táborból visszatér osztrák székhelyére.*

Fontos volt, hogy végre megtalálták azt a férfiút, a kit

Andrássy a királynak mint olyan ert nevezhetett meg,

a kire bizalommal és nyugodtan rá lehet bizni az eddigi

politika további irányítását. Mert arról legkevésbbé sem
lehetett szó, hogy az új külügyminiszter kinevezése által

1 Orczy az édes anyjához, 1879 augusztus 25. és 26.

'^ Haymerle Andrássyhoz, Rippoldsau fürd (Baden nagyherczeg-

ség), 1879 augusztus 18. Gróf Andrássy-levéltár. Andrássy sajátkezüleg

megjegyezte Haymerle írására: «Diesen Rrief bekam ich lieute, alsó

noch bevor Haymerle diese Herufung erhalten konnte*.

3 Báró Orczy az édes anyjához. 1879 augusztus 26.
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Berlinben azt a gyanút engedjék felébredni, hogy Andrássy

visszalépésével az irányától el fognak térni.

A német fvárosban, a hol most nem is számollak

Andrássy lemondásával, ez a hír bombaként hatolt. Vil-

mos császár úgy nyilatkozott, hogy valósággal magán-

kívül van Andrássy szándéka miatt. Akárki lépjen is a

helyére, vélte a német uralkodó, olyan egyéniség, mint

gróf Andrássy nem jöhet, mert senki se tudja úgy a mi

bizalmunkat, valamint Oroszországét kiérdemelni, tehát

a három-császár-szövetség irányát fönntartani, a mint

ezt a legnehezebb körülmények között is megtette. Ha

Oroszország a legújabb idben — vélte az agg császár—
nem volt is ((jól hangolts-nak mondható Ausztria iránt,

a gróf Andrássyba veteti bizalom mégsem sznt meg
Sándor czárnál. A német uralkodót annyira áthatotta

annak a szükségnek érzete, hogy Andrássyl a helyén

visszatartsa, hogy megbízta Bismarckot, közölje vele vissza-

lépésérl való véleményét, frissiben és nyomatékkal kérje

meg, hogy elhatározását semmiesetre ne hajtsa végre.

^

Vilmos császárnak nem volt nyugta e rettegett esemény

miatti gondtól. Másnap, augusztus 19-én, miután augusz-

tus 18-án az említett rendkívül hízelg módon nyilatko-

zott Andrássyról, Badowitzczal szemben is ismételte sza-

vait : talán mégis sikerül Bismarcknak a szerencsétlen

elhatározás kivitelét meggátolni.^

Mint uralkodóját, úgy Bismarckot is aggodalmak töl-

tötték el a jövre nézve. Reuss berezeg azonnal tolmá-

csolta báró Orczy osztályfnöknek a birodalmi kanczellár

ezen érzelmeit, a ki Andrássy távozását valóságos sze-

rencsétlenségnek fogja tartani, minthogy ez a személy-

változás a legjobb akarat mellett sem maradhat mély

1 Vilmos császár Bismarckhoz, 1879 augusztus 18.

- Radowitz Bismarckhoz, 1879 augusztus 19.
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benyomás nélkül Ausztria-Magyarország bel- és külpoli-

tikájára.* Bismarck valóban attól tartott, hogy Andrássy

az elbb Albrecht föherczegtl képviselt katonai konzer-

vativ-párt túlsúlya ell hátrált meg, a melynek támogatá-

sával Goréakov herczeg néhány éwei ezeltt a három-

császár-szövetségen belül, Németország hátrányára, szoro-

sabb szövetséget akart létrehozni Ausztria-Magyarország

és Oroszország között.^ Ezt a feltevést azonban csak-

hamar halomra döntötte Reuss herczeg azzal a kijelen-

téssel, hogy csak a nyugalomra vágyás és az egészség

ápolása visszalépésének egyedüli és valódi indító okai.

Ezt még jobban megersítette a király megbízásából báró

Beck, a katonai iroda fnökétl a berlini katonai meg-

hatalmazotthoz. Liechtenstein herczeghez intézett amaz
utasítás, a melyet Németország legmagasabb köreivel

kellett közölni. Ebben az írásban ez volt : ((Fenségednek

itt különösen hangsúlyoznom kell, hogy a miniszter el-

bocsátási kérvényének, valamint annak Felsége által való

elfogadásának oka kizárólag az elbbinek egészségi körül-

ményeiben keresend és hogy e viszonyok sem a mon-
archia belügyeit, sem a minisztérium újjáalakítását, sem
pedig Novi-Bazar megszállásának kérdését illetleg nin-

csenek semmi módon dönt befolyással.))** Mint ahogy

Beck a király parancsára jelentette, a miniszternek a

nyilvános szolgálattól való távozásával nincs rendózer-

váltoxáó egybekötve és a Németországgal való barátságot

továbbra is ápolni fogják.* Ép úgy Andrássy maga is hasonló

* Reuss Bismarckhoz, 1879 augusztus 13.

- Bismarck herczeg Vilmos császárhoz, Gastein, 1879 szeptember 5.

3 Beck altábornagy Liechtenstein herczeghez, Bécs, 1879 augusz-

tus 22. Kiadatlan.

* U. o. Itt még ez állt : «Desgleichen soll durch die Bildung eiues

neuen Ministeriums in der diesseitigen"(österreichischen Reichshálfte)

keinerlei Aenderung in der bisherigen Politik hervorgerufen werden.»

Monori Werlheimor Ede : Gróf Andrássy Gyula. III. 18
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megnyugtató válaszokat adott. Annak megersítésére,

hogy mily mély gyökeret vert már a két szomszédállam

közti közeledés, beszélte a német nagykövetnek, hogy

Albrecht fherczeg, a kit eddig egy orosz-osztrák-magyar

szövetség legelszántabb hivének tartottak, most eljött

hozzá, hogy t megkérje a helyén maradásra. Ön —
mondta neki a fherczeg — az Ausztria-Magyarországra

nézve egyedül lehetséges politika képviselje. Higyje el

nekem, — tette hozzá Andrássy — ha én nem leszek is

miniszter, Németországnak hasznos és tevékeny barátja

maradok. Andrássy megemlítette, hogy ilyen értelemben

nyilatkozott a király eltt is, a ki eltt hangsúlyozta,

hogy a magyar országgylés tagjaként inkább módjában

fog állni, mint külügyminiszteri mivoltában, hogy a Német-

országgal való jó viszonyt ápolja. Hiszen eltérben áll az

új védertörvény javaslata, a melyet ersen fognak tá-

madni és a melynek megadása nélkül Ausztria-Magyar-

ország értéktelen szövetséges marad.* Ha kellett hát

Bismarcknak még további bizonyíték is arra nézve, hogy

azok a riasztó hírek, melyek a lemondásról keringtek,

valótlanságon alapulnak, akkor ime ezt is megkapta most

magának Andrássynak a szájából. A német kanczellár

most tehát bebizonyíthatta uralkodója eltt, hogy a vissza-

lépés épen annyira a felépülés tényleges szükségébl ke-

letkezett, mint a hogy a királylyal való teljes egyetértés-

sel történt, nem pedig egy új politikai hadgyakorlat el-

készülete gyanánt. Miután Andrássy parlamenti támadói

lejárták magukat és egymás közti súrlódásaik lehetvé

tették az uralkodónak egy konzervativ-liberális kormány-

frakczió alakítását, lehetvé kellett tenni az ezen az alapon

hivatalából távozó külügyminiszternek a visszatérését.-

^ Reuss Bismarckhoz, 1879 augusztus 22.

2 Bismarck Vilmos császárhoz, Gastein, 1879 augusztus 29.
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Mikor Ferencz József király említette a német nagykövet

eltt, hogy a változás a minisztériumban neki is nagyon

kellemetlen és nem is tudja felfogni, hogyan fog Andrássy

állami ügyek nélkül, vidéki visszavonultságban élni, az

uralkodó gyorsan hozzátette a Reuss herczegre nézve is

meglep szavakat : Hiszen biztosan vissza fog jönni.^

Mennyire komolyan számítottak erre, arról Andrássy ki-

jelentése is kezeskedik, hogy a mint az események nagy

akcziót követelnek és a királynak ismét szüksége lesz

reá, azonnal rendelkezésére fog állani.^ Ez az esetleges

visszatérés a veszély órájában, inkább lehetséges volt, ha

Andrássy most önként távozott, mintha várni akart volna

még bukása bekövetkezésére. Nemcsak Berlinben látták

«a fájdalom érzésével^, mint Bülow államtitkár mondta,*

Andrássy távozását eddigi munkakörébl, Londonban is

teljes tudatában voltak ez esemény jelentségének. Majd-

nem minden jelentékenyebb angol lap a legnagyobb el-

ismeréssel adózott Andrássy tehetségének és loyalitásá-

nak. Angliában tudták méltányolni, hogy Nagybritannia

együttmködése Ausztria-Magyarországgal a kontinens

legutolsó nehéz válságában az mve volt. Lord Salis-

bury, Anglia külügyeinek vezetje, akkor azt írta Andrássy-

nak, hogy nagy hálára kötelezte az angol kormányt azért

a bizalomért és összhangért, a mely most szerencsére

fennáll a két állam közt.^

Gróf Andrássy lemondásának pillanatában, Ausztriá-

ban nem örvendhetett hasonló elismerésnek, legalább nem
minden oldalról. Az ellenzék legelkelbb lapja azt írta.

* Reuss Bismarckhoz, 1879 szeptember -23.

- Ugyanaz ugyanahhoz, 1879 augusztus 30.

•^ Gróf Széchenyi Imre, berlini nagykövet Károlyi Londonba helye-

zése óta, Andrássyhoz, Berlin, 1879 augusztus 30. Cs. és kir. külügy-

minisztérium.

* Lord Salisbury Andrássyhoz, 1879 aug. 31. Gróf Andrássy-levéltár.

18*
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hogy az alkotmánypárt eltt mindig idegen maradt, a ki

mindinkább támadólag lépett fel és késbb elkeseredett

ellenséggé lett.* De egy olyan irányadó személyiségre,

mint a min báró Ghlumecky az Auersperg-miniszterium

elbbi kereskedelmi minisztere és az ausztriai alkotmány-

párt késbbi vezére volt, Andrássynak augusztusban be-

jelentett visszalépése «a legmélyebb sajnálat)) benyomá-

sát tette. «A jelenlegi államrend legbiztosabb és leger-

sebb kezességeinek egyike — írja Ghlumecky a külügy-

miniszternek — iTíiegy vele veszendbe és mély aggoda-

lommal nézünk a jövbe. Vájjon hová fogják hurczolni

ezt a szegény Ausztriát ! Isten rizzen igen nagy szeren-

csétlenségtl !»- Azonban a «Vaterland)), a feudális körök

szócsöve megelégedésének adott kifejezést, hogy Andrássy

távozásával a kötött menetrend programmjának ideje le-

járt.^ Magyarországon elször az ellenzékiek ujjongtak,

mert azt hitték, hogy a külügyminiszter bukása nem-

sokára legdühösebb ellenségükét, Tisza Kálmán miniszter-

elnökét is maga után fogja vonni. De persze kedvük

hamar alábbhagyott, mert észrevették, hogy a ((parla-

menti Andrássy»-tól még jobban félhetnek, mint a kül-

ügyminisztertl.* A kormánypárti magyar lapokat azon-

ban megszállta az aggodalom, hogy Andrássyval a «libe-

ralizmus és az alkotmányos állapotok oszlopa)) dlt el

és hogy rizkedni kell az Ausztriában tért hódító és

hatalomra jutó reakcziótól. Úgy érezte azonban Ausztria-

Magyarországban minden párt,hogy Andrássy távozása mély

jelentség fordulópontot jelent a monarchia történetében.

1 «Neue Freie Presse*, 1879 augusztus 17.

2 Báró Ghlumecky Andrássyhoz. Brunn am Gebirge, 1879 aug. 14..

Gróf Andrássy-levéltár.

3 «Das Vaterland.»

* Reuss Bismarckhoz, 1879 augusztus 30.
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A NÉMET-OSZTRÁK-MAGYAR SZÖVETSÉG KELETKEZÉSÉNEK

TÖRTÉNETE.

Midn Andrássy külügyminiszterré lett olyan körül-

ményekkel találta magát szemben, melyeket nem lehetett

a monarchiára nézve kedvezknek mondani. Míg Orosz-

országot és Németországot hag^y^ományos, bensséges

kapocs kötötte össze, mifelénk mind a kett a lehet

legnagyobb bizalmatlansággal tekintett. Ennek a lidércz-

nyomásnak elhárítása Andrássynak csak lassanként sike-

rült, hogy Ausztria-Magyarországnak a két császár enten-

tejában helyet biztosítson és ezzel a három-császár-szö-

vetséget megteremtse. Andrássy ebben az idben I. Ferencz

József eltt a helyes politika ffeladatául azt jelölte ki,

hogy Ausztria-Magyarország a három császártól alko-

tolt eme politikai háromszögbe úgy lépjen be, hogy a

szövetségesek közül se Németország, se Oroszország egy-

máshoz közelebb ne álljon, mint mihozzánk. Utolsó czélul

pedig Oroszországgal való ((természetellenes)) szövetsé-

günknek békés úton való fölbontása lebegett eltte és

hogy ennek helyébe Németországgal való kizárólagos szö-

vetségünk lépjen.^ Tervének sikerébe vetett hitét meger-

sítette Elzász és Lotharingia befejezett annexiója, mert

* Andrássy sajátkez emlékirata a keleti kérdésrl. Kelet nélkül,

de tartalma szerint 1886-ból. Gróf Andrássy-levéltár. «ícli erinnere mich,

damals (közvetlenül külü^miniszteriumba való belépése után) Eurer

Majestát als unsere Aufgabe bezeichnet zu habén, dass wir vorerst
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ettl a pillanattól fogva Németországot a revanche-

háború veszedelme állandóan fenyegette. Az osztrák-

magyar miniszter meg volt gyzdve, hogy Bismarcknak

éreznie kell azt, hogy neki a mi barátságunkra épen

annyira szüksége van, mint minekünk Oroszországgal

szemben az övére. Persze, a míg a német birodalmat a

három-császár-szövetség oltalmazta és Ausztria-Magyar-

ország a többi hatalmassággal szemben bizonyos izolált

helyzetben volt, a német kanczellár szilárdan ragaszko-

dott a meglev állapotokhoz. Valahányszor Andrássy a

Németország es Ausztria-Magyarország között kötend

kizárólagos szövetség tervét fölvetette, Bismarcknál min-

dég süket fülekre talált.^

Andrássy azonban sokkal mélyebben át volt hatva attól

a gondolattól, hogy megvédje a monarchia önállóságát és

fölszabadítsa attól a megkötöttségtl, mely azt a három-

császár-szövetségben Oroszországgal szemben lenygözte,

semhogy megszabadító munkáját abbahagyta volna.

De ezt csak a Németországgal való szövetségben remél-

hette, mert csak ez nyújthatott védelmet Oroszország

ellenséges törekvéseivel szemben. Andrássy tehát minden

figyelmét és törekvését arra irányította, hogy az útban

lev akadályokat egymás után elhárítsa és olyan helyze-

tet teremtsen, mely Ausztria-Magyarország eddigi izolált-

ságának véget vessen és Bismarckot arra kényszerítse,

hogy a monarchiának Oroszországgal szemben elnyt

adjon. Nem is mulasztott el semmit ennek az érdekében.

I, Ferencz József velenczei útja Olaszország ellenséges

trachten müssen, die Mitte jenes Dreieckes einzunehmen, welche die

drei Kaisermáchte in ilirer Allianz formierten, damit keiner der beiden

Alliirten dem andern náher stehe als uns. Wenn dies geschehen, so

war die unnatürliche Allianz mit Russland friedlich zu lösen, und an

ihrer Stelle ein Bündnis mit Deutschland alléin abzuschliessen.»
^ Andrássy sajátkez emlékirata a keleti kérdésrl. lS86-b6l.
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hangulatát leszerelte és megakadályozta egy ellenünk

létesül szövetség kialakulását. Andrássy Anglia meg-

nyerésére is törekedett és Francziaországot abban az

irányban biztosította, hogy lehetünk mi Németországnak

törvényes szövetségesei a nélkül, hogy a franczia nem-

zettel szemben ellenséges szándékaink volnának.* Orosz-

ország aztán meg is tette a magáét, hogy az osztrák-

magyar miniszter terve valóra válhasson.

A helyett, hogy Oroszország mindent elkövetett volna

Andrássy szándékainak ellensúlyozására, a czár birodalma

mindig élesebb ellentétbe került Németországgal. Már

1874 óta feszültség keletkezett Szentpétervár és Berlin

között. Ezt az orosz kabinetnek a spanyol köztársaság elis-

merése ügyében elfoglalt álláspontja idézte el.- De még
mélyebb lett a szakadás, mikor 1875-ben 11. Sándor és

Gorcakov úgy léptek föl, mint az állítólag Németország által

fenyegetett béke és Francziaország véd szellemei. Soha-

sem bocsátotta meg Bismarck az orosz államkanczellárnak

azt a szerepet, melyet a híres «Krieg in Sicht?)) (((Lesz-e

háború ?») afférban végigjátszott.^ Mind a két esemény

arra a meggyzdésre bíita a német politika irányítóját,

hogy válságok idején az orosz hatalomra többé nem szá-

míthat azzal a bizonysággal, mint 1870-ben.

Bismarck tekintetének, mely eltt nem lebegett más

czél. mint a tle alapított német birodalom biztosítása,

a beállott változás hatása alatt természetszeren monar-

chiánk felé kellett fordulnia, mely a spanyol kérdés,

valamint a « Lesz-e háború ?»-ügy napjaiban kiváló szol-

gálatot tett neki. Ezóta úgy látszik mindinkább meg-

barátkozott egy olyan kettes szövetség gondolatával,

mely Németország és Ausztria-Magyarország között léte-

* Andrássy sajátkez emlékirata a keleti kérdésrl. 1886.

2 L. a U. kötet 165. oldalát.

^ Lásd a II. köt. 9. fejezetét: «Lesz-e háború ?»
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sülne. De belsejében még nem fordult el végleg- Orosz-

országtól. Az eddig észlelt nem nagyon barátságos orosz

hangulatokat annak tudhatta még be, hogy Gorcakov az

ö politikai nagyságától háttérbe szorítva érzi magát.

Maga a német kanczellár jelenti ki, hogy az orosz-török

háború és a berlini kongresszus idején mindig úgy visel-

kedett, mint az északi szomszéd igaz barátja, a ki tény-

leg ennek érdekeit segítette el.

Épen ezért lázadt föl egész haraggal, midn az orosz

sajtó a berlini kongresszus után, mintha rá volna uszítva,

úgy támadt ellene és a legkülönbözbb változatban ezt

a mondatot ismételte : Bismarck a berlini kongresszuson

Oroszországot elárulta és megfosztotta gyzelmes török

háborújának gyümölcseitl. Mikor augusztus másodikán a

«Times» egy czikket közölt, mely azt fejtegette, hogy

Bismarck a berlini kongresszuson Oroszország és Anglia

küzdelmében az utóbbi javára billentette a mérleget, kül-

ügyi hivatalának Kissingenbl azt a rendeletet küldte a

kanczellár, hogy a oTimes* czikkét nem szabad válasz

nélkül hagyni. Saját tollbamondása alapján azt íratta a

<(Norddeutsche Allgemeine Zeitungw-gal, hogy a ))Times»-

nek a berlini kongresszusról szóló tudósítása a pánszlá-

vok haragját Németország ellen akarja irányítani Anglia

érdekében és a német birodalmat a külfölddel ellenséges

viszonyba akarja kergetni. Ha az orosz újságok Német-

országnak a berlini kongresszuson elfoglalt álláspontja

fell hazugságokat terjesztenek, csak az a természetes

törekvés szólal meg bennük, hogy saját hibájukat má-

sokra szeretnék áttolni. Pedig az igazsái^'- az, hogy Német-

ország Európa els minisztereinek gylésén az oroszok

minden indítványát támogatta. A mit maga az orosz ka-

binet nem mert kívánni, arról le kellett mondania. Oroszabb-

nak lenni Oroszországnál, nem lehet a német politika

föladata. A mit az orosz meghatalmazottak elértek, azt
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cáupán Németország segítségével érték el és ezért nem
vár köszönetet.* Szinte egyidejleg, augusztus 9-ikén,

elrendelte Bismarck, hogy Arapov berlini orosz ügyAiv-

nek óvatos és bizalmas módon hasonló fejtegetések ho-

zassanak tudomására. Azt kivánta, hogy mondják meg
az orosz diplomatának, hogy alig volt kongresszus, a hol

egy nagyhatalom olyan önzetlenül és oly minden föntar-

tás nélkül támogatott volna idegen érdekeket, mint

Németország Oroszországét. A helyett, hogy ezért köszö-

netet kapna, az orosz állásfoglalás arra kényszeríti a

német birodalmat, hogy a jövre gondoljon és olyan kér-

dések miatt, melyek rá nem tartoznak, más hatalmakkal

ellentétbe ne kerüljön. A szentpétersári német nagykövet,

Schweinitz tábornok pedig azt az utasítást kapta, hogy

az orosz ujságtámadásokkal szemben a föltétlen hallga-

tás álláspontjára helyezkedjék. Csak ha kérdésekkel ostro-

molnák, hogy Bismarcknak mi a véleménye, akkor nyi-

latkozzék olyanformán, a hogy Berlinben Arapov eltt

nyilatkoztak. De hangsúlyoznia kell majd Schweinitznek,

hogy e& cáak óejtelem réázérl, bár azt hiszi, hogy Bis-

marck eltt e sajnálatos viszonyok között naponkint föl-

merül a kérdés, vájjon viselheti-e a felelsséget császárja

eltt egy olyan politikáért, mely Németországot izolálja

és mindig jobban függ helyzetbe hozza Oroszországgal.

Ügy hiszi, ezt kellett még Schweinitznek megjegyeznie, hogy

fnöke a berlini kongresszusig Sándor czárban föltétlenül

megbízott és ilyen helyzetet nem tartott lehetnek. Most

azonban — a mint látszik — maga az orosz politika kény-

szeríti t arra, hogy aggodalmasan gondoljon a jövre.

-

Még jobban megrendítette Bismaicknak Oroszországba

* Gróf Bismarck Herbert atyjának megbizásáliúl a külügyi hiva-

talhoz Berlinben. Kissintíen, 1879 aug. 8.

2 Gróf Bismarck atyjának megbizásából a berlini külügyi hivatal-

hoz. 1879 aug. 9.
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vetett bizalmát Schweinitz tábornoknak augusztus 8-án

küldött jelentése. Ezen a napon azt írta a pétervári nagy-

követ, hogy Sándor czár a külügyekben a saját minisz-

tere, most még inkább, mint azeltt és teljesen Miljutin

hadügyminiszter hatása alatt áll.* Ehhez az emberhez, a

ki Lobanov berezeg konstantinápolyi orosz nagykövettel

egyetemben a leghevesebb németgyüiölk közé tartozik,^

II. Sándor annyira ragaszkodik, mint még soha senkihez.

Miljutinban az orosz hadsereg Roon-ját látja.^ II. Sándor a

hadügyminiszter és a konstantinápolyi nagykövet kor-

látlan befolyása alatt a közvéleményben uralkodó áram-

latokra bizza magát és legfbb törekvése, hogy nép-

szerségét újra megszerezze, mert nagyon jól tudta, hogy

háborújának kimenetele ezen csorbát ejtett. Ezért a kül-

földdel szemben állandóan izgatott hangulatban van, mert

meggyzdése szerint ez az oka, hogy nem élvezheti a

háború gyümölcseit. Ilyen érzelmekkel eltelve panaszko-

dott Schweinitz tábornok eltt, hogy Oroszország tulajdon-

képen üres kézzel távozott, míg Ausztria-Magyarország

két tartományt szerzett. Szemére vetette a német politi-

kának, hogy mindig a mi pártunkra áll, még akkor is,

ha az orosz kormány nem lép föl követelleg. Hasonló-

kép panaszkodott azért is, hogy a balkáni ügyek liquidá-

lásánál Németország Ausztria-Magyarországgal egyesülve

a bizottságokban mindig Oroszország ellen szavaz. Ha

azt akarja, szólította meg a követet német nyelven, hogy

százesztends barátságunk tovább is megmaradjon, akkor

változtasson ezen. Aztán francziául folytatta, mert ez volt

II. Sándor szokása, ha nagyon komolyan akart valamit

^ Schweiuitz. Pétervár, 1879 aug. 8.

- Bismarck Radowitzhoz. Kissingen, 1879 aug. 18.

3 Radowitz gróf Bismarckhoz Kissingenben. Berlin, 1879 aug. ITi.

Saburov athéni orosz követ szóbeli közlése alapján, ki akkor átutaztá-

ban Berlinben tartózkodott.
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mondani és az orosz sajtó viselkedésére ezl jegyezte

meg: Cela finira d'une maniére trés-serieuse.*

Bismarck most már világosan látta, hogy nem Gor-

cakov a németellenes irányzatnak oka, hanem maga a

czár, a ki kanczellái-ja távollétében ilyen támadó hangon

nyilatkozott. De töltette magában, hogy kijelöli útjáról

még az orosz czár ajkáról elhangzó fenyegetések sem

térítik el. Kijelentette, hogy ez csak arra kényszerítheti,

hogy két barátja között ne legyen többé részrehajlatlan

és fleg ne a fenyeget rész javára.^

Hogy milyen értelemben gondolta ezt a kanczellár,

semmi sem bizonyítja jobban, mint az a rendelkezése,

hogy Schweinitznek II. Sándoi- izgatott hangulatáról

augusztus 8-án küldött jelentését közöljék Andráss}"\al.

Ehhez is érkeztek hiteles tudósítások arról, hogy a czár

személyesen és gyakran minden terv nélkül beleavatko-

zik a külpolitikába. A Schweinitztól küldött tudósítás

hatása alatt azt kérdé : Ki bizhatnék meg ilyen politiká-

ban ? Ennek az ingadozó politikának jellemzéséül rámuta-

tott a miniszter arra a tényre, hogy Oroszországban

1878-ban a bécsi kabinettel szemben fenyegetésekre ragad-

tatták el magukat, bár kevéssel elbb báró Langenau

péter\-ári nagykövetnek azt mondták, hogy a legnagyobb

bizalommal nézik I. Ferencz József bölcs [)olitikáját."'

Bismarck berezeg még azt is szükségesnek látta,

hogy Schweinitz tábornok jelentését Vilmos császár elé

terjeszsze. A kanczellár kívánsága szerint Radowitznak

kellelt ezt az ügyet eladni, még pedig óvatosan. Nem
kis feladat volt az agg uralkodót meggyzni arról, hogy

Oroszország nagy hálátlansága arra kényszeríti a német

* Schweinitz. Szent Fétervár, 1879 aug. 8.

- Bismarck herczeg, 1879 aug. 11.

•i Reuss, 1879 aug. i>2.
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kormányt, hogy Ausztria-Magyarországhoz és Angliához

való viszonyát igen kíméletesen kezelje. Meg kellett Vil-

mos császárnak mondani, hogy Oroszországnak mostani

rendszere, Németországot kárhoztató és parancsoló han-

gon nyerni meg, a nélkül, hogy tudnák, mire, csak le-

hangoltságot idézhet el. Bismarck herczeg ezzel a föl-

világosítással arra törekedett, hogy tájékoztassa császá-

rát. Tisztázni akarta eltte a helyzetet, mert más oldal-

ról azt a véleményt olthatták beléje, hogy a német poli-

tikának hirtelen megváltoztatásáról van szó.* Vilmos

császár ugyan nem zárkózhatott el a felhozott érvek ell,

de ennek az ellenséges viselkedésnek egész ódiumát

Gorcakovra tolta, mint a kinek sikerült volna mindeníéle

besugással fölizgatni II. Sándor czárt Németország ellen.

Vilmos császár nagyon is elkülönítette az orosz kanczel-

lárt a czártól, a kirl föltette, hogy csakhamar jobb be-

látásra fog jutni. Ezért, ha helyeselte is a Bismarcktól

kezdeményezett politikát, azt követelte kanczellárjától,

hogy kímélje a czár ósLemélyeá érzelmeit. Ennek Német-

ország iránti igaz barátságát illetleg a kételkedés semmi-

féle formában a nyilvánosság elé ne kerüljön.

-

Bismarck ezen aggodalmai között, midn II. Sándor

czár mindjobban Míljutin németellenes fanatizmusának

hatása alá került,^ érkezett a hír, hogy Andrássy

nemsokára megválik állásától. A német kanczellár ezt

azonnal beis kapcsolatba hozta az Oroszországban leg-

újabban végbemen eseményekkel. Messzelátó tekintete

eltt egy Németország ellen létesítend koaliczió réme

merült föl, melyben Oroszország. Franczíaország és

* Gróf Bismarck atyjának me^rbizásábúl Radowitzhoz. Kissingen,

1S79 aug. 15.

2 Radowitz Bismarckhoz. Berlin, 187!) aug. 17.

^ Gróf Bismarck Herbert, atyjának megbízásából Radowitzhoz.

Kissingen, 1879 aug. \±
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Ausztria-Magyarország egyesülnének. Nem látszott való-

színtlennek eltte, hogy Andrássyt föl akarják áldozni

egy németellenes politika érdekében.^ Andrássytól magá-

tól kért fölvilágosítást a jövre vonatkozólag. Arra a

jövre, mely félelmes és fenyeget lehetett. Augusztus

13-án táviratozott Bismarck Kíssingenbl Reuss herczeg-

nek Bécsbe, hogy szeretne személyesen találkozni

Andrássyval és reábízza a találkozás helyét és idejét.

Reuss berezeg ehhez még megjegyezheti, hogy Bismarck

aug. 18-án Gasteinba megy és Andrássytól függ, hogy a

kanczellárt fürdzésének végéig, szeptember közepéig itt

keresi-e föl. Báró Orczy azonnal megtáviratozta Bismarck

berezeg üzenetét a Terebesen tartózkodó Andrássynak.-

Sajnos nem ismerjük azt a hatást, a mit e váratlan jelen-

tés a külügyminiszterben keltett. Csak azt tudjuk, hogy

birtokáról megüzente : a német kancellárt Gasteinban föl

fogja keresni és addig is kijelenti, hogy álláspontja

Bismarckéval megegyezik *

Augusztus 21-én tért vissza András.sy Terebesrl

Bécsbe és itt azonnal több órás kihallgatáson fogadta a

király. Mivel utasítása volt az uralkodótól, hogy t Bécsbe

érkezte után a Bismarck által kívánt találkozóra emlé-

keztesse,* bizonyára alapos tárgyalás alá került ez a

dolog is. A kihallgatás után azt mondta a német nagy-

követnek Andrássy : Bismarck természetesnek fogja találni,

hogy mieltt utódjának kérdése el nem dl, nem megy

Gasteinba. Mert ha elbb menne oda, biztos lehetne

1 Bismarck I. Vilmos császái'hoz. Gastein, 1879 szept. n.

'^ Báró Orczy távirata Andrássyhoz Terebesre. Bécs, 1879 aug. V.\.

Gróf Andrássy-levéltár.

3 Reuss. Bécs, 1879 aug. 15.

* Orczynak Andrássyhoz intézett, aug. 13-iki táviratához az ural-

kodó sajátkezüleg ezt irta : « Figyelmeztessen, kérem, erre az ügyre

Bécsben*.
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benne, hogy Bécsben azt mondanák, hogy Ausztria-Me-

gyarország külügyminiszterét Németország jelölte ki. Ilyen

képtelen híreszteléseket lehetetlenné kell tenni. Ezért nem
jelölheti meg még Andrássy a napot, a melyen Gasteinba

utazik.*
-K ->c ->c

A gasteini találkozásig olyan események merültek

íöl, melyek hivatva voltak arra, hogy külügyminiszterünk

és a német kanczellár eszmecseréjét tetté érleljék.

A hivatalos és nem hivatalos Oroszország, úgyszintén

a sajtó, nem hagytak föl a Németország ellen megindí-

tott hajszával. A gylölet mindig élesebben nyilatkozik

meg. Elkeseredett hangon szól a német politikáról és

augusztus 10-én így ír az ((Agence Générale Russe))

:

((Megszabadulva a hagyományok békóitól. a kabinetek

munkájában új korszak nyílik meg, fleg pedig a mienk-

bení). És nem állt is meg a dolog a puszta szónál és

harmadik személyekkel szemben való fenyegetésnél.

Augusztus 15-én elhatározta II. Sándor, hogy a balkán-

ügyi bizottság német tagjai ellen levélben jelenti be pa-

naszát magánál barátjánál és nagybátyjánál I. Vilmos

császárnál. A szivét akarta kiönteni ebben a levélben,

mondta a czár Schweinitznek, mert szomorú volna, ha

szakításra kerülne a dolog. A tábornok azt felelte, hogy

erre nincsen is igazi alap. Sándor így válaszolt : Épen

ezért.^ Az orosz czár azonban mégis hitte, hogy oka van

a panaszra, különben nem mondhatta volna császári

nagybátyjának, hogy Bismarck Oroszországot Ausztria-

Magyarország javára megkárosítja. Méltó-e egy igazi

államféríiúhoz — kérdezi a császárt — hogy személyes

momentumoktól befolyásoltassa magát akkor, mikor

két nagy állam érdekeirl van szó, olyan két államéról,

* Reuss. Bécs, 1879 aug. 2á.
2 Schweinitz. Carsko-Zeló, 1879 aug. 19.
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melyek egymás számára vannak teremtve és melyek kö-

zül az egyik (Oroszország) a másiknak (Németországnak)

1870-ben olyan szolgálatokat tett, melyekrl maga Vil-

mos császár kijelentette, hogy felejthetetlenek maradnak

eltte ? II. Sándor nem akarta hallgatással mellzni az

ezen helyzetbl ered súlyos következményeket és leve-

lét e szavakkal fejezé be : «01talmazzon bennünket ettl

az Isten és világosítsa meg az Ön lelkét)).^

Vilmos császár maga is azt vélte, hogy ez a levél,

melyet akkor ((levélbeli arczulcsapás>>-nak neveztek,-

nagyon ers. Azért nagyon jól esett neki, hogy a kan-

czellár megelz fölvilágosításai erre a fordulatra el-

készítették. Sándor támadását Bismarck ellen égbekiáltó

hálátlanságnak nevezte. Világos volt, hogy a czár és a

német kanczellár között súlyos ellentét keletkezett.'*

A német császár azonnal írt ebben az ügyben kanczel-

lárjának és kijelentette, hogy nagyon sajnálja, hogy a

herczeget gyógyulásában ilyen kellemetlen ügygyei zavarja.

Szinte mentegetdzve mondta Radowitznak, hogy nem
tehet róla, de Bismarck herczeg tanácsára van szüksége

most, jobban mint máskor.* Azt kivánta tehát kanczel-

lárjától, hogy fogalmazzon meg egy feleletet a czár leve-

lére. Ebben czáfoljon meg minden vádat, de biztosítsák

arról II. Sándort, hogy Németország hagyományoó érzü-

lete nem változott meg.^

Bismarck azonban nem akart addig válaszolni, míg

Andrássyval Gasteinban nem beszélt. Elhatározta, hogy

* II. Sándor Vilmos császárhoz. Carsko-Zeló, 1879 aug. 15/3.

Nyomtatásban : Kohl : «Weg\veiser durch Bismarcks Gedanken und
Eiinnerungenx. 21.5. 1.

- Bülow Ottó Radowitzhoz. Königsberg, 1879 szept. G.

^ Schweinitz Radowitzhoz. Pétervár, 1879 aug. 23.

* Radowitz Bismarckhoz. 1879 aug. 19.

^ Vilmos császár Bismarckhoz. 1879 aug. 18.



288 Kilenczedik fejezet

levélben kéri a gróf mielbbi látogatását.^ Mieltt azon-

ban a két államférfiú találkozott volna Gasteinban, a

hova Bismarck idközben kúrára megérkezett, a kanczel-

lár az osztrák fürdbl elküldte megjegyzéseit császárá-

nak II. Sándor augusztus 15-iki levelére. Sajnálatos,

mondja Bismarck, hogy ilyen levelet egyáltalában meg-

lehetett írni. Ha a német császár hasonló hangon válaszolna,

ez egyenl volna a hadüzenettel. De tudatában Isten eltt

való felelsségének és ismerve a háború borzalmait,

inkább azt az utat válaszsza a császár, hogy a rosszul

értesült czártól a jól értesült czárhoz fellebbezzen. Nem
tekintve azt, hogy ez az egyedüli helyes eljárás, az is

lehetséges, hogy Sándor czár teljesen németellenes taná-

csosainak hatása alatt cselekedett és hogy e veszedel-

mes befolyásokkal szemben saját egyéniségében nem

fogja megtalálni az ellensúlyozó ert. Ki van zárva, hogy

a most távol lev Gorcakovnak ebben az ügyben valami

szerepe volna.- Öreg korának gyengesége mellett is van

olyan politikus a kanczellár, hogy ilyen levelet, mint az

augusztus 15-iki, nem helyeselt volna, mely különben

sem egyezik meg stílusának sajátosságaival."^ A dönt
miniszter Miljutin, a ki azeltt és most is, a háború

után, keleti Poroszország határán nagy tömeg lovasságot

és tüzérséget vont össze. Az orosz hadügyminiszter ahho/.

a párthoz tartozik, mely szivesebben viselt volna háborút

Ausztria-Magyarország, mint Törökország ellen. volt

az, mondja Bismarck, a kinek sugalmazására két éve

* Bismarck a berlini külügyi hivatalhoz. Gastein, 1879 aug. 22

2 Bismarck a berlini külügyi hivatalhoz. Gastein, 1879 aug. 22.

3 E 1879 augusztus 24-én tett kijelentésével nem vág össze az,

a mit Bismarck «Gedanken und Erinnerungen» czim munkája IL

kötetének 219-ik oldalán mond, hogy t. i. e levélen azonnal fölismerte

Gorcakov kezét. Különösen a «Times)»-ben 1879 nov. S-án megjelent

Blowitz-féle czikkbl következtetett erre.
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Werder tábornok útján azt kérdeztették Livádiából, váj-

jon semleges maradna-e Németország egy orosz-osztrák-

magyar háború esetén ? hogy azután az osztrák-magyar

monarchia legyzése után, szövetségben Francziaország-

gal és talán a meggyöngített Ausztria-Magyarországgal,

megtámadhassa Németországot. Bármilyen okok vezessék

is Miljutint, alkotmányos Oroszországra törekszik-e Kon-

stantin nagyherczeg kormánya alatt, köztársasági vagy

nihilista szándékok irányítják-e, az az egy bizonyos, hogy

a három-császár-szövetségben terveinek akadályát látja,

melyeknek megvalósítására egy világfelfordulás kedve-

zbb kilátást nyújt. Bismarck herczeg nem remélte, hogy

Sándor czárt ki lehessen vonni annak a környezetnek

hatása alól, melyben egyetlen európai jelentséggel biró

államférfiú sem található. A czár egész környezete

visszaél az uralkodó beteg idegrendszerével és azt hite-

tik el vele, hogy személyes biztonsága csak háborúban

óvható meg, nem pedig béke idején. Azért Bismarck véle-

ménye szerint elhibázott és hiábavaló dolog volna a jelen

körülmények között arra törekedni, hogy a czárt engedé-

kenységgel lefegyverezzék. Németország meghátrálása, így

nyilatkozik, csak azt eredményezi, hogy Miljiitin és barátai

ezt fölhasználva a czárnak bebizonyítsák, hogy a fenyege-

tés a leghelyesebb eszköz engedmények kicsikarására.

A kanczellár a legnagyobb ízléstelenséget II. Sándor

levelében ott látta, hogy folytonosan hangsúlyozza azt

a hálát, melyre Németország Oroszország irányában köte-

lezve van. Azért azt gondolta, hogy Vilmos császárnak,

feleletében, a kölcsönös számadást végre föltétlenül ren-

deznie kell. Mert Bismarcknak az volt a meggyzdése,
hogy a szövetség fönnállásának ötven éve alatt ennek

sokkal több hasznát látta Oroszország, mint a poroszok.

Mégis Oroszország követelt mindig többet. Nem sok-

kal a háború után ezt mondta II. Sándor Bismarcknak :

Monori Wertheimer Ede : Gróf Andrássy Gyula. III. 19
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Kormányuk irántam hálára van kötelezve és ezt északi

Schleswig átengedésével egyenlíthetné ki. Most a czár

újra benyújtja számláját. Méltányos és igazságos dolog

ez? kérdi a német kanczellár. Oroszország 1870-iki sem-

legessége nincs-e kiegyenlítve azzal, hogy a török háború

idején Németország semlegesen viselkedett és Ausztria-

Magyarország beavatkozását (?) megakadályozta ? Bismarck

ezen kívül még ezt a kérdést is fölveti : vájjon Német-

ország csakugyan úgy le van-e kötelezve II. Sándornak,

mint a hogy állítja? Hivatkozik Andrássyra, a ki ezt

tagadja. Mert az nézete szerint ezt a semlegességet

nem Oroszország magatartása, hanem Magyarországnak

és a német osztrákoknak semlegessége teremtette meg.^

Azt is hangsúlyozza még aí "tán Bismarck, nem Orosz-

ország érdeke volt-e annak i..<igakadályozása, hogy Né-

metország legj'zése után a gyzelmes Francziaország

Ausztria-Magyarországgal jelenhessék meu lengyel hatá-

rain ? Mindezek után Németországot nem kötelezi há-

lája annyira, hogy magát az orosz politikának mind-

örökre alárendelje és ennek kedvéért a jövben feláldozza

Ausztria-Magyarországhoz való barátságosabb viszonyát.

Ezzel az utolsó kijelentésével a német kanczellár a

^ Erre Vilmos császár ezt jegyezte ineg : Sándor czárnak szóbeli

határozott kijelentése szerint Ausztria-Magyarország beavatkozása ese-

tén a monarchiát í200 ezer emberrel támadná meg és Németország az

5. és 'j. hadosztályt, mely eddig Ausztria-Magyarországgal állott szem-

ben, a franczia csatatérre küldhetné. Csak az augusztus 14— IS-iki gy-
zelmek után lohadt el Ausztria-Magyarországban az a remény, hogy

Sziléziába bevonulhatnak. Ez okból nem fogadhatja el , Vilmos csá-

szár, Andrássy érvelését. E munka els kötetében ki van mutatva, hogy

Andrássy a július huszadiki koronatanácsban sikerre vitte a semleges-

séget. Az is igaz, hogy a német gyzelmekig mindig volt Bécsben egy

ers udvari-klerikális katonai párt, mely a németek veresége esetén Né-

metország megtámadását tervezte. De ezekhez az elemekhez Andrássy-

nak semmi köze sem volt, st a gyzelmi esélyekre való tekintettel

ezekkel állandóan küzdenie kellett, hogy a támadást megakadályozza.
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politikai számításoknak arra a területére lépett, melylyel

az orosz támadások kezdetétl fogva a szó szoros értel-

mében éjjel-nappal foglalkozott. Nagy alkotása számára

hátvédre volt szüksége és ezt nézete szerint a velünk

való szövetségben találta meg. A döntés nehezére esett

neki, mert eddig nyiltan Oroszország mellett foglalt

állást és mert eddig az orosz támogatásban jobban bizott,

mint a mienkben. De most elestek mindazok az okok,

melyek miatt Oroszországot elnyben részesítette. Ez az

elnyben részesítés els sorban ugyanis és kizárólag a

dinasztikus kapcsolatra támaszkodott, meg arra a sze-

mélyes barátságra, mely I. Vilmos és II. Sándor között

fönnállott. Mihelyt ez megingott és a megbizhatóság érté-

két elvesztette, többé nem volt az állandó és minden

viszonyok között biztos szövetség gerincze. Ezért látta

be Bismarck, hogy a német politikának sokkal közelebbi

érintkezésbe kell lépnie Ausztria-Magyarországgal, mint

eddig történt. Egész erélyével fogott tehát hozzá a kan-

czellár, hogy ezt a viszonyt megteremthesse. Azt mondta

uralkodójának, hogy a monarchiával Németországnak

sokkal több közös érdeke van, mint Oroszországgal.

A német fajrokonság, történelmi emlékek, a német nyelv,

a magyarok érdekldése Németország iránt, ezek mind

számottev mozzanatok voltak eltte, melyek az Ausztria-

Magyarországgal való szövetséget a német nép eltt is

rokonszenvesebbé teszik és ez talán állandóbb is lesz,

mint az orosz szövetség. Hogy a monarchiával való vi-

szonyról hogyan gondolkozik, ezt uralkodójának csak a

gróf Andrássyval történt találkozás után akarta kifejteni.

Vilmos császárnak Sándor czárhoz Írandó levelét

Bismarck fogalmazta meg. Fogalmazványa nem mutat

engedékenységet, de a legnagyobb mértékben elzékeny.

Határozottan visszautasítja a vádat, hogy a német meg-

hatalmazottakat oroszellenes utasításokkal látták el. Azt

19*
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is ki kellelt a császárnak emelnie, hogy 11. Sándort hami-

san informálták Bismarck szándékai fell. Mert tények

bizonyítják, hogy 17 éves minisztersége alatt állandóan

Oroszország érdekeit szolgálta és ez id alatt a czár és

birodalma ellen egyetlen szót se mondott, sem nem írt.

Az agg uralkodó sem fog — így szól a fogalmazvány —
öreg korában arra gondolni, hogy irányt változtasson és

a jövre nézve is el van határozva, hogy a czár iránt

való barátságot ápolni fogja, mert ezt atyáik szent örök-

ségének tekinti, amelyet egykor Isten számon fog tle

kérni.* A aszent örökség)) (legs sacré) kifejezést Bismarck

I. Vilmos levelében csak diplomata formulának gondolta

és arra számított, hogy ezzel hatni fog a czárra. Azt

akarta elérni, saját szavai szejint, hogy az orosz ajtó

addig nyitva maradjon eltte, míg az osztrák-magyar biz-

tosíték födél alá nem kerül. De még ha ez megtörténik

is, igen hasznos dolognak tartotta a kanczellár, hogy az

orosz uralkodóval jó viszonyban maradjanak, ameddig

Németország éj-dekei és becsülete megengedik.-

K -ít -K

Midn Bismarck válasz-tervezete már császára kezé-

hez jutott, gróf Andrássy augusztus 20-án, a kés esti

órákban Gasteinba érkezett. A czár levele óta napról-

napra növekv türelmetlenséggel várt reá a német kan-

czellár, hogy megtudja tle, mi igaz abból a híresztelés-

bl, hogy titkos szövetség létesült a monarchia és Orosz-

ország között és fönnáll-e még a régi baráti kapcsolat

Németországgal. Megnyugtatására csakhamar kiérezte a

találkozáskor, hogy a monarchia nem változtatott irányt és

ép oly szilárdan ragaszkodik Németországhoz, mint azeltt.

Az els üdvözlések után Bismarck azonnal közölte

1 Tervezet Vilmos császárnak II. Sándorhoz írandó leveléhez.

- Bismarck Bülowhoz. Gastein, 1879 szept. i.
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Andrásspal, liogy Oroszország arra akarja kényszeríteni,

hogy Németország az orosz megbízottakkal együtt Ausz-

tria-Magyarország ellen szavazzon a függ keleti kérdé-

sekben. Ha ennek a követelésnek nem felel meg, akkor,

a kanczellár szavai szerint, pour les beaux yeux de

rAutriche, annak teszi ki magát, hogy Oroszországgal

ellenséges viszonyba kerül. Az orosz birodalomnak ez a

magatartása olyan kérdésekben, amelyek tulajdonképen

nem nagyon érdeklik Németországot, nagyon fontossá

teszik azt, hogy egymáá között megeggexéóre tudjanak

jutni. Épen ilyen nyiltan mint Bismarck fejezte ki aggo-

dalmait az osztrák-magyar miniszter is az orosz fegyver-

kezések és az orosz politika ingadozása fölött, mert a

monarchiával szemben megbízhatatlanok, kihívó és fe-

nyeget fellépést tanúsítanak, úgy hogy Bécsben elvesz-

tették velük szemben a bizalmat teljesen. Andrássy na-

gyon messze ment leleplezéseiben. Sejteni engedte, hogy

Ausztria-Magyarország és Francziaország Angliának le-

kötötték magukat, hogy a keleti kérdésben együttesen

szavaznak Oroszország ellen. Ebbl a helyzetbl Bismarck

azt a következtetést vonta le, hogy ha ez a közös m-
ködés állandósul, könnyen létesülhet egy szövetség mo-

narchiánk és Franciaország között. Arról is meg volt

gyzdve a kanczellár, hogy Haymerle jelölése Andrássy

helyére és Kállaynak a külügyminisztérium osztályfnö-

kévé való kinevezése, mind arra mutatnak, hogy Ausztria-

Magyarország minden eshetségre számítva fönn akarja

tartani a lehetségét annak, hogy Francziaország felé

közeledhessék. Ezzel a tervvel hozta összefüggésbe Bis-

marck azt a szándékot is, mely a külügyminiszteri székbe

Metternich Rikárd herczeget akarta ültetni, aki III. Na-

póleon udvaránál volt a monarchia nagykövete.*

* Bismarck I. Vilmos császárhoz. Gastein, 1879 aug. 31.

I
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Az eszmecsere Andrássy és Bismarck közt teljesen

kielégít volt. Az osztrák-magyar miniszter nem tagadta,

hogy a monarchiának, tekintettel Oroszország kiszámít-

hatatlan viselkedésére, a nyugati hatalmak rokonszenvét

ápolnia kell, különösen addig, a míg Németország föltét-

lenül nem biztosítja, hogy az igazságtalan orosz táma-

dásokkal szemben védelmet talál oldalán. Erre a kan-

czellár is kijelentette, hogy tudni akarja, mi lesz a mon-

archia álláspontja, ha Oroszország csak azért kezd ki

Németországgal, mert nem akar vak eszköz lenni a kezé-

ben a monarchia ellen.

Ekkor Andrássy a szavába vágott és élénken, ismé-

telten biztosította, hogy az egész monarchia, népeinek

lelkes tetszése mellett és egész hadi erejével Német-

ország oldalán fog megjelenni. Bismarck nem kételkedett

e kijelentés szinteségében, mert hiszen ez egyezett meg
Ausztria-Magyarország érdekeivel is. De azt kérdezte,

hogy ez lesz-e a meggyzdése a parlamenteknek is, a

melyekben — mint mindenütt — nagyon ritkák az állam-

férfiak. A kanczellár nem kételkedett abban, hogy egy

orosz támadás esetén a monarchia szimpátiáját bírná

Németország, de attól félt, hogy nem számíthat elég

gyors katonai segítségre, hogy hajlandóság lenne itt a

semlegességre és az elhatározást a hadjárat els esemé-

nyeitl tehetnék függvé. Bismarck a régi német szövet-

séget említette, ami olyan kölcsönös biztosító társulat-

féle volt, de ehhez természetesen többé visszatérni nem

lehet. De hogy, mint magánember tisztába jöjjön a dolog-

gal, megkérdezte, nem gondolja-e Andráóóy, hogy haáz-

noá volna ilyen békeázövetáég a két középeurópai ha-

talom között éó vájjon uralkodója kapható volna-e a

gondolat ózámára. Hogyha igen, ezt , Biómarck, tit-

kod érteóítéó formájában Vilmoó cóáózárhoz juttatná.

És ha kezdeményezését most nem is lehetne keresztül-
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vinni, idk multán, a béke fönntartása érdekében, jog-talan

támadásokkal szemben meg lehet majd valósítani. Német-

ország meg van elégedve azzal, a mije van és nem kivan

egj'ebet, csak békés viszonyokat.

Ausztria-Magyarország hasonló helyzetben van, felelt

erre Andrássy. Nemcsak I. Ferencz József mondott le

mindörökre arról, hogy Németországban szerepet vigyen.

Még Albrecht fherczeg is e nézeten van. És a mit And-

rássy már korábbi alkalmakkor mondott Reuss berezeg-

nek a föherczegrl, azt most Bismarcknak is ismételé.

A fherczeg, így szólt, a legutóbbi idben többször meg-

látogatta t és ama meggyzdésének adott kifejezést,

hogy a monarchia jövjét nem az orosz szövetségben^

hanem a Németországgal való legbensbb kapcsolatban

kell biztosítani. A fherczegnek e határozott kijelentése

után, de még inkább a magyarok és osztrák németek

hangulatára való tekintettel azt hiszi — és ezek And-

rássy saját szavai, — liogy a monarchia hségérl egy

Németországgal kötend szövetség esetén föltétlenül jól

állhat. Egy ily értelemben — tehát a Németországgal

való szövetség értelmében — való megállapodást szíve-

sen fog, monda, uralkodója eltt támogatni és reméli,

hogy ez mindezek után kedvez fogadtatásra fog találni.

Ausztria-Magyarország viszonya Angliához, fejtegette to-

vább Andrássy, a jelen pillanatban nem engedi meg egy

olyan szövetség kötését, melynek éle Francziaország

ellen irányulna ; és ez a britt kabinet tetszésével semmi

esetre sem találkoznék. Mert Angliának mindaddig szük-

sége van Francziaországra, a míg nem látja, hogy mit

várhat Németország jövend politikájától. Ha azonban

Francziaország egymagában támadná meg Németországot,

akkor hátában Ausztria-Magyarország által födözve volna

és a német hatalom elég arra, hogy Metz és Strassburg

birtokát megóvja. Csak ha Oroszország segítene a fran-
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cziáknak és meg akarná támadni a német birodalmat;

akkor lépne közbe Ausztria-Magyarország és akár angol

segítséggel, akár a nélkül haladéktalanul föllépne Fran-

cziaország és Oroszország ellen s ezért szerzdéses biz-

tosítékot is vállalna. Ezzel a szövetséggel Ausztria-Ma-

gyarország és Németország között, így fejezte be fejte-

getéseit Andrássy, az európai béke is biztosítva volna és

ennek biztosítása még az orosz és franczia nemzetnek

is óhajtása. Francziaországban a lakosság többségének a

béke iránti vágyakozása oly ers, hogy a kormány azzal

nem szállhat szembe. Még Oroszországban is csak egy

apró clique II. Sándor közvetlen közelében fenyegeti a

békét, részint forradalmi hajlamból, részint személyes okok-

ból, így a békeszeret kormányok kötelessége, országaikat

ez ellen megvédelmezni. x\zután kijelentette még a miniszter,

hogyennek a feladatnak teljesítése olyan fontos eltte, hogy

ha Németország eziránt hajlandóságot mutat, még vissza-

lépésének idejét is elhalasztaná. Ha egészségi állapota

még rosszabbra fordulna is, kötelességének tartaná, hogy

Európa békéjének meghozza ezt az áldozatot. Mert utód-

jától, a ki még nem ismeri így a viszonyokat, nem lehetne

követelni, hogy olyan könnyen és gyorsan intézze el eze-

ket az ügyeket, a hogy a dolog természete megkívánja.

Bismarck, a kinek végtelenül jól esett ez a közeledés és

saját eszméinek az elfogadása, csak azt felelhette rá,

hogy most még nincsen fölhatalmazása ilyen értelm

szerzdés megkötésére, de azonnal kikéri Vilmos császár

parancsát és ennek elhatározásáról Andrássyt express-

küldöncz útján értesíti, annyit azonban máris mondhat,

hogy bármilyen legyen is uralkodójának elhatározása,

kényszerít kötelességnek tekinti magára nézve, hogy

Andrássy látogatását Bécsben viszonozza. Ezt elismerésül

meg kell tennie azért, mert Andrássy megrongált egész-

ségi állapota mellett is rászánta magát a fáradságos
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^asteini útra. Az osztrák-magyar miniszter Bismarcknak

«zt az igéretét köszönettel fogadta, ús!;y vélekedvén, hogy

a Bécsen keresztül való hazautazás már azért sem fog

nagy feltnést kelteni, mert a salzburg-berlini és a münchen-

bécs-berlini útvonal különbsége alig tesz ki többet egy

óránál és ezenkivül Bismarck, bár háromszor volt már

Gasteinban, egyszer sem kereste föl a császárvárost.*

E tárgyalások menete minden kétséget kizár arra

nézve, hogy a ázövetáeghez az eló lépeát Biómarck

tette meg. Andrássy tehát 1886-ban teljes joggal mond-

hatta : ((Bismarck maga volt arra indíttatva, hogy föl-

ajánlja. »- Mióta a kanczellárnál az szövetségre czélzó

ajánlata két ízben is süket fülre talált, a külügyminiszter a

legnagyobb nyugalommal és tartózkodással várt erre a

pillanatra, a mely neki igazi diadalt jelentett. Megértette

volt az idk jelét, hogy az orosz politika Bismarckot a

monarchiával való védelmi szerzdésre fogja kényszerí-

teni. S ime most ott állt eltte Bismarck, kiben az orosz

események megfigyelése azt a szilárd meggyzdést ér-

lelte meg, hogy a védelmi szövetkezés Ausztria-Magyar-

országgal föltétlenül szükségessé vált. Ebben fleg II. Sán-

dor 1879 aug. 15-iki levele ersítette meg. Most már

nem habozott, nyíltan lépett Andrássy elé és minden ki-

* A mondottak Bismarcknak 6ií oldalas jelentésén alapulnak, me-

lyet 1879 aug. 31-én küldött császárjának. Ez az a jelentés, melyrl
Bismarck szeptember 3-án, Andrássyhoz irott levelében megemlékezik.

«Aus Bismarcks Briefwechsel.» II. k. 525. 1. Bismarck e levélben csak

60 oldalról beszél, tényleg 62 oldalt teleirt.

2 Andrássy emlékirata 1886-ból. Gróf Andrássy-levéltár. «Gedan-

ken und Erinnerungen» II. k. 238. 1., mondja Bismarck, hogy Andrássy

a kanczellár leírásából ezt következtette : «egy orosz-franczia szövetség

ellen a természetes ellentét egy osztrák-német ». Igazán nyilatkozha-

tott-e igy Andrássy, miután a két államférfiú tárgyalás közben csak

futólag említette Francziaországot és Bismarck maga helyezte a fsúlyt

Oroszország fenyeget magatartására ? Lásd : Blum, «Fürst Bismarck

und seine Zeit.» V. k, 238. 1.
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csinyes mesterkedés mellzésével becsületesen megmondta

neki, hogy mi a szándéka Németország biztosítására.

Bismarck bizalmára válaszul Andrássy készséges szíves-

séggel és diplomatikus mentegetdzés nélkül nyíltan

felelt. Ha Andrássy nem hasonlóan jár vala el, Német-

országot, a mint a kanczellár maga bevallotta, Orosz-

országgal szemben arra kényszerítette volna, hogy jó

arczot vágjon a csúnya játékhoz. Akkor nem kerülhette

volna ki, hogy Oroszországnak a Balkánon minden meg-

kívánt szívességet megtegyen, mert eddigi tartózkodásá-

nak f oka : az Ausztria-Magyarországgal ápolandó jó

viszonyokra való tekintet nem játszott volna többé sze-

repet a kanczellár politikai számításában.*

Andrássyhoz közelálló részrl mesélték, hogy a két

államférfiú e konferencziák alkalmával majdnem ((egymás

haját tépte)) és a két küzd között «ers viaskodás)) volt.-

Bismarcknak 62 ívoldalra terjed jelentése császárjához

ezt nem sejteti. Inkább azt a benyomást teszi, hogy a

tárgyalások nagy izgalmak nélkül és teljes egyetértésben

folytak le. Bismarck egy szóval sem jelzi, hogy közte és

Andrássy között nézeltérés volt a szövetség termé-

szete felett. És mégis egészen biztosan állítják, hogy

Andrássy már Gasteínban nem akart tudni egy álta-

lános véd- és daczszövetségröl, a milyenre Bismarck

törekedett, hanem ezzel szemben egy élével Oroszország

felé irányított alliancera vetette a fsúlyt. Vájjon Bis-

marck, a ki augusztus 31-i jelentésében legbehatóbban

fejtegette az Ausztria-Magyarországgal való szövetség

szükségességét, szándékosan nem említette volna meg a

közte és Andrássy között fenforgó ellentétet? Csak azért

"^ Bismarck jelentése 1879 augusztus 31.

2 Dóczi e kifejezéseket használja, természetesen csak képletes

értelemben. Ld : Dóczi : «An der Wiege des Dreibundes* ez. czikkét

a tiNeue Freie Presse* 1904 október 13. számában.
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nem emlékezeit volna meg Andrássy követelésérl hogy

császárja elölt ne kelljen beismernie — még mieltt biz-

tos volt annak beleegyezésérl a szövetségbe, — milyen

nehezen szánja rá magát a szerzdés oly formájára, a

melyet kénytelen lesz neki, a császárnak ajánlani? Két

bizonyosság áll itt ezen ügy felett homlokegyenest szem-

ben egymással. Egyik részrl Bismarck hallgatása ; másik

részrl kimerít közlemények Andrássy követelésérl,

hogy nem általános, hanem Oroszország ellen irányuló

szövetséget akar kötni.* Egyedül csak a résztvev osztrák-

magyar minisztertl nincs közvetlen adat a Gasteinban

történtekrl. Mi Andrássynak egyedül egy nyilatkozatát

ismerjük arról, a mi Gasteinban történt. Szeptember 1-i

levelében mondja, hogy ott védelmi szerzdésrl, a biz-

tosítás egy nemérl volt szó abban az értelemben, «hogy

minden támadást a két birodalom egyikére teljes ervel

és közösen kell visszaverni, valamint a casus foederis

abban az esetben is adva lesz, ha a két birodalom egyi-

két egy harmadik hatalom támadja meg és Oroszország

azzal együtt fog mködni.))- Abból azonban, a mit Bis-

marck valamivel késbb mond egy iratában, hogy szán-

déka volna Bécsben Andrássyval szemben egy általános

szövetség gondolatát bármely támadó féllel szemben

újból felvenni,^ azt lehet következtetni, hogy az osztrák-

magyar miniszter Gasteinban semmit sem akart hallani

róla. St inkább ellenindítványnyal jött, a mely csak az

Oroszország ellen irányuló szövetségre vonatkozott,*

* Dóczi i. h.

2 Andrássy Bismarckhoz Schönbrunn 1879 szeptember 1. A levél

megjelent, de hézagosan : «Aus dem Briefwechsel Bismarckso 11. köt.

522. old. Angol nyelven egész terjedelmében Busch közölte : <<Bismarck,

somé secret pages of his history* III. köt. 257. old.

"^ Bismarck Bülow Ottóhoz, 1879 szeptember 14.

* Dóczi i. h.
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Ha ebben a tekintetben különbségek állottak is fenn

Bismarck és Andrássy között, arra nézve mégis teljes

egyetértésben váltak el, hogy egy alliance alakjában ers

sánczot állítanak fel az Oroszország állal fenyegetett

béke védelmére. Közvetlenül a miniszter hazatérte után

báró Orczy így ír édes anyjának : ((Gyula (Andrássy) nagyon

megelégedetten tért vissza Gasteinból. Bismarckkal ala-

posan kibeszélte magát és úgy látszik, hogy nagyon

megértették egymást.))* Andrássy a német követ eltt

megnyugvását fejezte ki a tárgyalások után és elmondta,

hogy kellemes órákat szereztek neki.- De akármilyen

volt is a tárgyalások menete, viharos vagy békés, az az

egy bizonyos, hogy a két államférfiú legközelebbi czél-

jai teljes tudatával vált el egymástól. Megbeszélésükrl

egyelre teljes titoktartást ígértek. Bismarck meg volt

gyzdve, hogyha tervük megvalósul és késbb nyilvánossá

lesz, Németországban föltétlenül népszervé válik és biz-

tosítja a nyugalmas jövt. Augusztus 31-iki nagy jelen-

tésében arra kért engedélyt császárától, hogy Bécsben, a

hova körülbelül két hét múlva utazik, Andrássyval meg-

beszélhesse, a mint mondja, annak a kölcsönös biztosí-

téknak alapjait, mely megokolatlan támadások és fenye-

get szövetkezések ellen védelmet nyújtana. Egyidejleg

megnyugtatta a kanczellár uralkodóját abban az irány-

ban, hogy Bécsben semmit sem fog mondani, a mire

elzetesen császára engedélyét ki nem kéri. De még
abban az esetben is, ha az uralkodó az javaslatát nem

akarná elfogadni, szükségesnek tartotta Bismarck, hogy

Bécsben Andrássynak szóbelileg adja el azokat az oko-

kat, a melyek Vilmost arra kényszerítik, hogy ne íogadja

el azt a feléje nyújtott kezet, melyet Ausztria-Magyar-

1 Báró Orczy az édes anyjához. 1879 aug. 29.

2 Reuss Bismarckhoz. 1879 au?. 30.
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ország minden támadó szándék nélkül, csupán a béke

érdekében nyújtott feléjük. A jövért aggódva várta Bis-

marck császárának elhatározását. De akárhogyan fordul-

jon is a dolog, el volt tökélve, hogy minden erejébl

törekedni fog megakadályozni, hogy az osztrák-magyar

politika, a mint megjegyzi, ha Andrássy után más kézbe

kerül is vezetése, ne jusson beljebb a franczia érdekek

sodrába.*

-)c -K -K

Még mieltt Bismarck augusztus 31-iki jelentése

Vilmos császár kezébe jutott volna, azt táviratoztatta

kanczellárjának Gasteinba, hogy semmi esetre se menjen

Bécsbe, ((még ha^) — így szól a távirat — ((Varsó

(t. i. a találkozás Varsóban) szerencsésen folyik is lej).-

Vilmos császár attól tartott, hogy Oroszország Bismarck

bécsi tartózkodását azonnal olybá fogja föl. mintha vele

(Oroszországgal) szakítottak volna. ^ A német császár

pedig épen most nem akart ilyesmit, a mi II. Sándor-

nak kellemetlen lett volna. Hiszen saját elhatározásából

ép ekkor küldte el Manteuffel bárót feleletével a Varsó-

ban idz czár üdvözlésére.''* 1. Vilmos még mindig azt

hitte, hogy Ausztria-Magyarország revanchera gondol^

és rendületlenül ragaszkodott császári unokaöccséhez,

a kivel élete végéig zavartalan barátságban akart élni.

Bismarck azonban sem személyi, sem politikai okokból

nem akart belenyugodni abba, hogy az Andrássynak

* Bismarck jelentése Vilmos császárhoz. 1879 aug. '31.

2 «Anhang zu den Gedanken und Erinneruneren Bismarcks.»

n. k. .5ál. 1.

•^ Vilmos császár széljegyzete Bismarck 1879 aug. ^4-iki jelentéséhez.

* Bismarck Andrássyhoz 1879 szeptember 3. Ld. «(Aus Bismarcks
Briefwechsel* II. köt. 5áö. old. A levelet legelször Singer S. közölte

a «Neue Freie Presse* 1895 márczius 31-iki számában.
^ Bülow Bismarckhoz. Berlin, 1879 aug. 30.
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megígért bécsi utat a császár eltiltotta.* Arra az esetre,

ha a császár szándéka mellett megmarad, Bismarck már

most el volt tökélve, hogy állásától való fölmentését kéri.

A kúra, így táviratozta Bülow államtitkárnak, alkalmat-

lanná teszi t a szellemi munkára és veszedelmes is ez

már neki. Az ilyen rendeletek pedig a kedvét veszik el

;

a szolgálatban nem tud úgy fölépülni, mint a hogy a

szolgálat érdekében kellene.^ Még augusztus 30-ikán este

bejelentette az államtitkár a császárnak Bismarck üze-

netét. Erre azután megadta beleegyezését a bécsi láto-

gatáshoz. A német fejedelem titokban azt remélte, hogy

levele és ManteufTel küldetése miatt a bécsi út elveszti

jelentségét. A legnagyobb izgalommal várta tehát Man-

teuffel küldetésének eredményét, mert azon aggódott,

hogy nagyon korán bontja föl Oroszországgal szemben

azokat a kötelékeket, melyeket seitl hagyománykép

örökölt.^ Szinte belekapaszkodott kanczellárjának kifeje-

zésébe, a ((Szent örökség))-be. És most tapasztalta csak

Bismarck, hogy mekkorát hibázott, mikor a II. Sándor-

nak adandó válaszába ezt a kifejezést fölvette. Az orosz

czárral szemben akarta ezt fölhasználni és íme Vilmosra

hatott az sök szent hagyományainak emlegetése. Vilmos

most már azt hitte, hogy esküt szeg meg, ha ettl el-

pártol.* Eltökélte, hogy egy harmadik hatalommal szem-

ben mindaddig nem köti le magát, a míg Oroszország

ellenséges szándékkal nem lép föl. Erre Bismarck azt

felelte : akkorra meg talán az a harmadik elveszti a

kedvét.^ Csak hosszú és élénk rábeszélés után sikerült

* «Bismarcks Briefweclisel.» 521. 1. De itt Bismarck levelét nem
közlik teljesen.

2 Bismarck Bülowhoz. Gastein, 1879 aug 30. A visszalépési szán-

dékról szóló mondat hiányzik.

3 Bülow Bismarckhoz. 1879 aug. 30.

* Bismarck Bülowhoz. Gastein, 1879 szept. 3.

^ Bismarck jegyzete Bülow táviratához. 1879 aug. 30.
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Bülow államtitkárnak annyi, hogy meggyzze a császárt

az osztrák-magyar szövetség értékérl.*

Ezenközben Manteuffel megjelent Varsóban II. Sán-

dor czár eltt. Mikor arról beszélt, hogy Vilmos császár-

nak alig fájt valami jobban, mint a fenyeget tartalmú

augusztus 15-iki levél, izgatott lett a czár és kijelentette,

hogy a fenyegetés soha eszébe sem jutott. Azután azt

mondta, hogy nem a részletkérdéseket fájlalja, de Német-

ország nyilvánvaló áthajlását Angliához és Ausztria-Ma-

gyarországhoz. És környezetétl támogatva sikerült Sán-

dornak Manteuffelt oly ügyesen körülhálózni, hogy Vilmos

császár parancsa ellenére nem várta meg, a míg Sándor

indítványozza a két uralkodó találkozását, hanem maga

állott el ezzel az inditványnyal.- Örömmel és sietve

egyezett bele ebbe a czár. Táviratilag köszönte meg
Vilmos császár levelének nyíltságát. Minthogy közöttük

nem lebeg bizalmatlanságnak legkisebb árnyéka sem s ennek

fol;y'ionos távoltartására a személyes találkozás lesz a leg-

alkalmasabb, azért császári nagybátyját szeptember har-

madikára Alexandrovo határállomásra hívta meg. Ez a

viszontlátás Vilmos császárral — így szól a távirat, —
boldoggá tenné és ettl reméli a régi barátság meger-
sítését és az országaik között lev jó viszony olyan

helyreállítását, a hogyan atyáiktól örökölték.^ A czár alig

tudott türelmetlenségén uralkodni : a lehetség határain

belül minél elbb tudni akarta, hogy császári nagybátyja

hogyan fogadta a meghívást. Ismételten kérdezte Man-

teuffelt, hogy nem kapott-e még igenl választ/* Az

orosz czárnak annál több oka volt erre a nyugtalanságra,

"^ Bülow Bismarckhoz. 1879 auií. 30.

2 Bismarck Bülowhoz. 1879 szeptember 3.

•* A levelet Manteuffel irta a czár megbizásából és aug. 30-áa

táviratozta meg I. Vilmosnak.

* Manteuffel Vilmos császárhoz. Varsó, 1S70 au?. 31,

I
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mert egyáltalában nem volt olyan bizonyos, hogy a német

császár eleget tesz-e kívánságának. Eleinte ez arra szá-

mított, hogy ManteuíTel küldetése után Königsbergben

fogja t (Vilmost) fölkeresni. Gróf Pückler-Muskaut már
ki is küldték, hogy tegye meg ott az elkészületeket a

czár fogadására. Vilmos császárnak az a kivánsága, hogy

unokaöcscsét látni akarja, megszüntetett minden egyéb

fontolgatást. Még az oroszellenes Auguszta császárné kí-

sérlete is sikertelen maradt, bár minden áron vissza

akarta tartani férjét az alexandrovói úttól.^ Megkönnyeb-

bülten lélegzett föl tehát a czár, mikor I. Vilmos bele-

egyezése megérkezett. Azonnal táviratozott császári nagy-

bátyjának, hogy boldoggá teszi a császár jövetele és

ünnep lesz az, ha szerdán, szeptember harmadikán fogad-

hatja.^

Bismarck berezeg nem tudta megérteni, hogyan me-

het Vilmos császár az augusztus 15-iki levél után még
Alexandrovóba, mieltt a czár porosz földre jött volna

látogatóba.^ II. Sándor környezete, mely t nem akarta

Berlinbe ereszteni, annyira ijesztgette t merényletekkel,*

hogy a czár csak a legszélesebb kör óvóintézkedések

után mert volna a német fvárosba menni. Ez a motivum

Vilmos császárra is hatott és teljesen igazat adott unoka-

öcscsének, hogy e miatt nem akar Berlinbe jönni. ° De
egyúttal tudomására hozta Vilmos Bismarcknak, hogy a

találkozáson minden politikai kérdést kerülni fog és tar-

tózkodik minden kötelez kijelentéstl. Azért megy csak

Alexandrovóba, hogy lássa, hogyan Írhatta unokaöccse

* Bülow jelentése, 1879 szept. 37-ikéröl. Redern fökamarás köz-

lése nyomán, kinek Vilmos császár beszélte el a részleteket.

2 II. Sándor Vilmos császárhoz. 1879 aug. 31.

* Bismarck a berlini külügyi hivatalhoz. 1879 aug. 31.

* Mittnacht : «Erinnerungen an Bismarck.» 16.

^ Vilmos császár széljegyzete, 1879 aug. 31.
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ezt a « megfoghatatlan » augusztus 15-iki levelet és hogy

a kanczellár ellen fölhozott vádakat személyesen czáfolja

meg.*

Ha Bismarck nem akadályozhatta is meg a két

császár alexandrovói találkozását, annál nagyobb súlyt

helyezett arra, hogy uralkodója még szeptember harmadika

eltt megismerje augusztus 31-iki jelentését. Lássa be

Vilmos Oroszországnak intrikus és aggressziv politikáját,

melyet most Miljutin, II. Sándor rossz szelleme vezet.-

Augusztus 31-iki, szélesen megalapozott felterjesztésében

kifejtette Bismarck a császár eltt, mint törekedett két

esztend óta állandóan arra, hogy ne hozza öt (a csá-

szárt) abba a helyzetbe, a melyben választania kell

Oroszország és Ausztria-Magyarország között. Hiszen

nagyon jól tudta, hogy ez az elhatározás igen nehezére

esett volna uralkodójának. Ezért arra törekedett, hogy a

míg II. Sándor és I. Vilmos uralkodik, ezt a választást

kikerüljék, bár bizonyos volt abban, hogy Németország

nem számíthat az orosz trónörökös rokonszenvére. Ennek

a kevéssé örvendetes kilátásnak ellenére is, mindent

elkövetett a Németország és Oroszország között lev
kötelékek megszilárdítására. Már 1876 augusztusában óva-

tosan fölvetette báró ManteuíTel a czár eltt egy orosz-német

véd- és daczszövetség eszméjét. De míg II. Sándor a két

birodalom szerzdéses lekötöttségérl hallani sem akart,

meglehets leplezetlenül követelte I. Vilmos biztosító ki-

jelentését Ausztria-Magyarország «sakkban tartására)).

Egészen világosan fejezte ki szándékát a czár, mikor

Livádiában W'erder tábornok, német katonai megbízott-

hoz ezzel a kérdéssel fordult : ((Mit fognak tenni Önök,

ha háborúba keveredem Ausztriával?)) Bismarck mes:-

1 Radowitz Bismarckhoz, szeptember elsején.

2 Bismarck Vilmos császárhoz. 1879 szept. 6. Gastein.

Monori Wertheimer Ede : Gróf Andrássy Gyula. Hl. áO
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haragudott Werderre, hogy ezt a kérdést Beilinbe meg-

táviratozta és Bülow Ottó követségi tanácsoshoz, ki akkor

Baden-Badenbe I. Vihnos császár mellé eladóul volt

kirendelve, a következ utasítási küldte : ö, a kanczellár,

azonnal visszalépne az ügyek vezetésétl, ha Werder pa-

rancsot nem kapna, hogy efféle kérdésre hallgatással és

azzal tartozik válaszolni, hogy az ügyekben nem járatos.

Oroszország ezen állásfoglalását Bismarck 1876 novem-

berében arra használta föl, hogy Schweinitz útján Gor-

cakovnál tapogatózzék, vájjon keleti érdekeinek támoga-

tása fejében hajlandó volna-e Oroszország egy olyan

garancziás szerzdésre, mely Elzász és Lotharingia meg-

óvása érdekében köttetnék. De az orosz kanczellár ezt

a tervet kereken elutasította.* Mindezen körülmények,

valamint Oroszország hálátlansága Németország állás-

foglalásáért a háború idején és a berlini kongresszuson,

vélte Bismarck, kétségtelen jelei annak, hogy II. Sándor

az igazságot készakarva nem akarja meghallani. Nem
hallgat áuvalov, Valuvjev és Saburov athéni orosz követ

szavára, a kik az orosz sajtó izgató hangjának következ-

ményeire figyelmeztették. Csupán Miljutinra hallgat, ez

pedig háborúra készül. Ilyen körülmények között, mondja

Bismarck Vilmos császárnak, nem szabad már halogatni

a jöv biztosítását. Ehhez })edig az egyetlen hathatós

eszköz az Ausztria-Magyarországgal kötend védelmi szö-

vetség. Bismarck biztosította császárját, hogy csak meg

kell kötnie ezt a szerzdést és azonnal megakadályozza

a háborút. De belátható idn belül meg fogja Orosz-

ország a háborút kezdeni, mihelyt észreveszi, hogy Né-

metország és Ausztria-Magyarország nem tudtak meg-

egyezni.

1 Bismaick jelentése 1879 aug. 31-röl. Bismarck Herbert Bismarck

Bilihez. Trient, 1879 aug. ^4. Schweinitz Bülowhoz. Yalta, 1876 nov. 1.
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'Augusztus 31-iki jelentésében Bismarck még azon

az állásponton van, hogy a szövetség monarchiánkkal

minden további kötelezettség elvállalása nélkül kötend

meg. Ha ezt létre lehetne hozni és még sem létesülne,

hangsúlyozta a kanczellár, ezt nem egyeztethetné meg
sem hivatalával, sem lelkiismeretével, hogy Németország

békéjének biztosítására az alkalmat elszalasztották. Ural-

kodója oroszbarát érzelmeinek megnyugtatására kifejtette

Bismarck, hogy egy ilyen védelmi szövetség nem sért-

heti meg Oroszországot, mert ki van záiva belle a tá-

madás czélzata és lehetsége és ezért e védelmi szövet-

ségnek nem is lehet oly éle, mely a czár birodalma ellen

irányulna. Azután meg ehhez hasonló biztositó szövetség

volt Ausztria és a hajdani Poroszország között a német

szövetség formájában 50 esztendeig, a nélkül, hogy benne

Oroszország fenyeget czélzatot látott volna. Támadó

vagy ellenséges irányzatot ennek a védelmi szövetségnek

egyáltalában nem lehet tulajdonítani. Mert ha Ausztria-

Magyarország meg akarná támadni Oroszországot, ezt

ép úgy, mint a német szövetség idején, csak saját fele-

lsségére és veszélyére tehetné.*

Vilmos császárt Bismarck emlékiratának hangja és

tartalma egyaránt mélyen meghatotta. A trónörökössel

szemben ismételten kijelentette, hogy kiváló munka. De

azt mondta, hogy saját magának kell látnia és meggyzdnie
arról, vájjon annyira jutottak-e már a viszonyok, a ho-

gyan a kanczellár azokat jellemzi. Jöhetnének ugyan

olyan pillanatok, melyek a Bismarck által ajánlott szö-

vetségnek megfelelnek ; de az ilyen szövetségek ellen-

keznek eddigi elveivel.- Egyúttal azt üzentette Bülow

államtitkárral Bismarck berezegnek, hogy az augusztus

1 Bismarck 1879 aug. 31-iki jelentése.

- Bülow Bismarckhoz. 1879 szept. 2.

20*
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31-iki jelentési mindaddig meg nem Írottnak tekinti, a

míg a czárral nem beszélt.*

Az orosz határállomáson, a hol a két császár talál-

kozott, I. Vilmost unokaöcscse a legnagyobb szívesség-

gel fogadta. A czár közvetlen a találkozás után kijelen-

tette, hogy sajnálja az augusztus 15-iki levelet, melynek

nem volt föladata a kanczellárt fenyegetni. Annyira el-

szólta magamagát, hogy ezt mondta : Be kell vallanom,

hogy ostobaságot követlem el.- Azután így folytatta : Ugy

látszik, hogy Bismarck még mindig nem tudja elfelej-

teni Gorcakovnak í875-iki ((ostoba)) körlevelét.^ Annak

idején , a czár, le is igyekvék beszélni az orosz kan-

czellárt, de ez már öreg ember, túlélte magát, a kitl

— a czár — majdnem soha sem kér többé tanácsot.

Nem helyes, hogy a német kanczellár most ezért Orosz-

országra haragszik meg. 0, Sándor czár, csak a békét

akarja és azt óhajtja, hogy Németország és Oroszország

a legjobb viszonyban maradjanak egymással.'*

I. Vilmos meg volt gyzdve arról, hogy Sándor

czár és környezete szintén és becsületesen beszélt vele,

ezzel a benyomással tért vissza székvárosába. Többé nem

kételkedett abban, hogy kanczellárja túlságosan sötét

színben látta a helyzetet. Még kevésbbé akarta magát

most Bismarck berezeg szándékainak alárendelni, mint

eddig. Meg volt gyzdve, hogy kielégíti kanczellárját

1 Vilmos császár széljegyzete az aug. 31-iki jelentéshez.

2 Bülow Ottó Bismarckhoz, Königsberg, 1879 szeptember 7. 11.

Sándor e nyilatkozata hiányzik I. Vilmosnak az alexandrovói találko-

zásra vonatkozó följegyzéseiben.

3 Ez az a hires körlevél, melyben e szavak fordulnak el : «La

paix est maintenant assurée.»

* Vilmos császár feljegyzései II. Sándorral való találkozásáról

1879 szept. 4.
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azzal, hogy a találkozáskor unokaöcscsének kötelez ígé-

retet semmiben sem tett.^

Az agg uralkodón jól lehetett látni, hogy a czárral

való beszélgetés óta megszabadult attól a nyomott han-

gulattól, mely az utóbbi idben kinozta. Derült és barát-

ságos lett. Magatartásából környezete azt a benyomást

vette, hogy az uralkodó teljesen az «orosz hangulat*

áramába veté magát.

Császárának érzelmeit Manteurtel olyan eljárásra

használta föl, a mit jobb lett volna neki meg nem tennie.

Úgy látszik, hogy az orosz hízelgés áldozata lett és ez

annyira a fejébe szállt, hogy egy olyan rendjel osztoga-

tást kezdeményezett, mely Miljutinra is kiterjedt volna.

-

Ennek a híre Bismarckot rendkívül fölizgatta. Már szinte

((embrionális 01mütz))-öt látott benne. Az volt a véleménye,

hogy ha most Miljntin érdemrendet kapna, az majdnem
olyan volna, mintha 1870 júliusában Gramont herczeget

a porosz sasrenddel tüntették volna ki. Bismarck ezt az

arczulütést csak olyan föltétel mellett volt hajlandó el-

fogadni, hogy ha a császár az osztrák szövetségbe bele-

egyezik és a rendjelügy alkalmas aranyhíd lesz Orosz-

ország számára, a melyen egy erkölcstelen cézár-háború

ell visszavonulhat. Ha ez nem történik meg, késznek

nyilatkozott a következmények levonására. Hivatkozott

gróf Brandenburg 1850-iki esetére, a ki varsói emlékei

után abroken hearted)) meghalt. Ennek a porosz minisz-

terelnöknek a példáját nem akarta ugyan követni, de azt

sem akarja megengedni, hogy egy második Olmützöt is

számiájára írjanak.**

K -K -K

* Radowitz Bismarckhoz. Berlin, 1879 szept. 5.

~ Bülow Ottó követségi tanácsos Radowitzhoz. Königsberg, 1879

szeptember 6.

^ Bismarck Bülow követségi tanácsoshoz. Gastein, 1879 szept. 5-én.
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Bismarckot a kérdés alexandrovói megoldása nem
elégíthette ki. Nem hirtelen és nem Oroszország iránti

gáncsoskodásból akarta az Ausztria-Magyarországgal való

szövetséget és ezáltal a csatlakozást Angliához létrehozni.

Legbensbb politikai meggyzdése volt, hogy ennek a

szövetségnek Németország és az európai béke javára

létre kell jönnie. Ne az császára akadályozza t meg
a béke e munkájában. Ezt csak Ausztria-Magyarország

tehette, ha megtagadja, hogy belemegy-e ajánlatába.

Innen pedig most biztatták legjobban, hogy menjen tovább

a megkezdett úton. Mi alatt Vilmos császár Alexandrovóba

utazott, hogy « békecsókot)) váltson a czárral, Andrássy

a brucki táborban, Magyarország határán, részletes jelen-

tést tett a Bismarckkal folytatott tárgyalásokról és egy

Németországgal kötend védelmi szövetségre vonatkozó

szándékukról, mely egymás kölcsönös biztosításán ala-

pulna. «A császárt — irja Andrássy — annyira áthatva

találtam egy ily megállapodás hasznos voltáról, st szük-

ségességérl, hogy minden további megokolás fölöslegessé

vált. Felsége nemcsak hogy nem lát benne eddigi

álláspontjától való eltérést, mely eddig is a három biro-

dalom közötti béke fönntartása volt, hanem ellenkezleg

az egyedüli módját látja benne annak, hogy megszaba-

duljunk attól a Damoklész-kardtól, mely állandóan felet-

tünk lebegett és biztosítjuk a békét nemcsak kettnk,

hanem a harmadik javára is)). I. Ferencz Józseffel egyet-

értve most már Andrássy írásban is kijelentette, hogy

ennek a függ kérdésnek elintézéséig hivatalában meg-

marad. Aztán hozzáfzi, hogy mihelyt Bismarck I. Vil-

mosnak elvi hozzájárulását ki tudja mutatni, föl van

hatalmazva az egység szövegének átvételére és saját

szövegezésének elterjesztésére. Nem is tud addig meg-

nyugodni, mondja Andrássy, a míg ki nem oltja azt a

fáklyát, a melyet Sándor czár félig öntudatlanul az európai
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puskaporos hordó körül lobogtat és a míg az európai

béke egy Miljutintól, Jominitl, vagy épen Ignatjevtl

függ. A czárnak az a természete, hogy nem akar vala-

mit, de környezetének hatása alatt mégis az ellenkez

irányba indul, ((európai szükségletté)) teszi, hogy e

czári gyengeségbl eredhet veszélyekkel szemben a

véd intézkedéseket a lehet leggyorsabban megtegyék.

((Akármilyen nehezemre is esik visszalépésem elhalasz-

tása, — így fejezi be Bismarckhoz írt levelét, — föl-

emel érzés volna az nekem, uralkodóm és hazám szol-

gájának, ha a két birodalom békéjének biztosítékát

Herczegségeddel aláírhatnám. Ausztria annak idején el-

követte a hibát, hogy Németország ajánlatát, mely a köl-

csönös érdekeket megvédte volna, visszautasította. De
örömmel konstatálhatom, hogy a jelen alkalommal ezt a

hibát nálunk elkövetni nem fogják. ((Andrássy Bécsbe

várta a kanczellárt és kijelentette, hogy ((császárom min-

dig örül és most különösen örülni fog, hogy ha Herczeg-

ségedet itt látja.»*

Bismarck erre azonnal értesítette Andrássyt, hogy
még nem kapta meg Vilmos császár elhatározását, de

mihelyt megkapja, azonnal értesítést küld róla. Egyidej-

leg elküldte Andrássy levelét a német császárnak, a kinek

ez alkalommal újra ajánlotta ezt a védelmi szövetségei-

Szeptember 6-ikán ismételte kérését a kanczellár. Kifej-

tette a császár eltt, hogy ha ennek visszautasítása az

augusztus 15-iki czári levél után nyilvánosságra kerülne

és ennek orvoslására egyéb nem történnék, mint a mi

eddig történt, a porosz és német nemzet polgári és

katonai körei nem volnának megelégedve."* Indítványának

támogatására azt óhajtja Bismarck, hogy Frigyes Vilmos

* Andrássy Bismarckhoz. Schönbrunn (Bécs mellett), 1879 szept. 1

~ Bismarck Vilmos császárhoz. Gastein, 1879 szept. 5.

» U. 0.
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trónörököst is avassák bele a dologba. Azt remélte, hogy

a trónörökös segítsége ezt a ((hadjáratot)) diadalra segíti.*

Vilmos császár ekkor a königsbergi hadgyakorlatokon

volt, a hova Bülow Ottó követségi tanácsos, mint a kül-

ügyek bizalmas eladója kísérte. Az feladata volt ezek-

ben a válságos napokban Bismarck ajánlata számára a

német uralkodó megnyerése. Helyzete nem volt könny,

de annál több volt rajta a felelsség. El volt tökélve,

hogy akármilyen sikertelen legyen is a kísérlete, újra

meg fogja kísérteni. Ebben számított a császár természe-

tére is, a kinél az els csapásra ritkán lehetett czélhoz

érni, de kitartó ismétlés által semper aliquid haeret és

végre föl lehetett készülni a dönt rohamra. Mint Bis-

marck h barátai és okos segít társai ott álltak Bülow

mellett Lehndorf hadsegéd és Albedyll, a katonai kabinet

fnöke. Még e támogatás mellett is érezte a követségi

tanácsos, hogy heves küzdelme lesz a császárral a gy-
zelemért, mert szelleme most ritka üde és tiszta volt és

ezzel nagy határozottság és nyugalom párosult.^ De

mindez, így nyilatkozott a követségi tanácsos, nem tartja

t vissza attól, hogy megtegye kötelességét és bátran

küzdjön, a mihez jó volna, ha t Badowitz is ^— a kit

meg is kért erre — mindenkép segítené.*

A követségi tanácsnak igaza volt, mikor elfogódva

gondolt az elterjesztésre. Bismarcktól nyert érvei csak-

ugyan hatástalanul pattantak vissza az uralkodóról, a ki

elutasító elhatározásával már tisztában volt* Dönt hatás-

sal volt rá Miljutinnal való beszélgetése Alexandrovoban.

Az orosz hadügyminiszternek sikerült a német fejedelem

* Bismarck Bülow államtitkárhoz. Gastein, 1879 szept. 6.

'- Bülow Ottó Radowitzhoz. Königsberg, szept. 6. Ugyanaz Bülow-

hoz, 1879 szept. 7.

3 Bülow Ottó Radowitzhoz. Königsberg, 1879 szept. 6.

* Bülow Ottó Bülow államtitkárhoz. Königsberg, 1879 szept. 7.



A német—osztrák-magyar szövetség keletkezésének története 313

meggyzése. Azt mondta neki, hogy a keleten hármas

szövetségre készül Anglia, Francziaország és Ausztria-

Magyarország Oroszország ellen. Ezért voltak kénytelenek

arra, hogy a határra csapatokat vonjanak össze. Ez a

magyarázat olyan helyesnek látszott a császár eltt, hogy

Bülow követségi tanácsosnak ezt felelte : Ha így áll a

dolog, csak nem fog Oroszország öngyilkosságot elkö-

vetni, hogy még Németországgal is kikezdjen ; ezt nem
tudja elhinni. St ellenkezleg, — vélte a császár, — neki

az a benyomása, hogy Oroszország olyan barátságos

marad a német birodalomhoz, mint eddig volt, mert ezt

kívánja saját érdeke is. Ez a meggyzdés él szívében

és ez nem engedi, hogy a kanczellár indítványát elfogadja.

Helyzete nehéz és kinos. Kétségek gyötrik, de inkább

lemond és a trónt fiának adja át, semhogy meggyzdése
ellen cselekedjék és perfid legyen Oroszországgal szem-

ben. Miután a császár ezeket mondotta, határozottan és

nyugodtan, az animozitás minden árnyalata és keserség

nélkül, ezt tette még hozzá : Bismarck berezegnek

nyitva hagyta a teret, ha a jövend bizonyos eshetsé-

geit meg akarja Andrássyval beszélni, tegye meg. De a mi

a szövetséget illeti : ebbe már nem megy bele. Ennek az

éle mindig Oroszország ellen irányulna és következmé-

nyeiben kiszámíthatatlan volna. Hiszen maga Bismarck

állította föl régebben a tételt, hogy Németország szövet-

ségekkel nem kötheti meg a kezét. Ezen az állásponton

van most is, a császár. Azt sem felejtheti el, hogy

maga a kanczellár jelentette ki egy ízben, hogy Ausztria-

Magyarországban nem lehet megbízni. Az egész beszél-

getésbl azt látta Bülow Ottó, hogy Vilmos császár maga
is tudja, milyen válságosak az idk és hogy császári ura

véleményének megváltoztatására a jövben sincsen kilátás.*

^ Bülow Ottó Bülow államtitkárhoz. Königsberg, 1879 szept. 7.
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Szeptember hetedikén újra megkísérelte Bismarck a

császár meggyzését Gasteinból és azt czáfolta, hogy

perfid volna és illoyális, ha most elszakadnának Orosz-

országtól. Meg akarta neki magyarázni a czár színe-vál-

tozását és bebizonyítani, hogy mért áradoznak most

II. Sándor és Miljutin a szeretettl. Maga Manteuftel bizo-

nyíthatja, hogy az oroszok hiába kopogtattak Franczia-

országnál. Bismarck határozottan kijelentette, hogy Orlov.

párisi orosz nagykövet legutolsó pétervári tartózkodása

alkalmából közölte, hogy Francziaországnak békére van

szüksége és egy Németország ellen intézend támadáóhox

gyenge, hogy ha Oroszországon kívül még egy harmadik

hatalom nem kerül a szövetségbe. Olaszország kipuhatolása

pedig azt eredményezte, hogy katonailag bizony csekély

mértékben ers, semhogy támogatására számítani lehetne.

Ezek a körülmények magyarázzák, hogy mért látja most a

czár legjobbnak a német szövetséget. Természetesen csak

addig, jegyzi meg gúnyosan Bismarck, a míg ez az

egyetlen, a mely kapható. Ha azonban Francziaország

megersödik és Ausztria-Magyarország elidegenedik tlünk,

akkor persze azonnal megváltozik a helyzet. Bámntatoli

a kanczeUár arra is, hogy a porosz királyi házhoz barát-

ságosabb I. Miklós sem habozott egy pillanatig sem.

hogv Olmützben Poroszországot az orosz politikának

föláldozza. Ezt kell várni a jövben II. Sándortól is. Ha

pedig ez az eset beáll és Németország támasz nélkül áll

Oroszországgal szemben, akkor ép úgy, mint 1854-ben.

a nyugati államokhoz való csatlakozásra kényszerített

Ausztria-Magyarország nem lesz már segítségére a német

birodalomnak a czár ellen. Erre pedig a szlavoíil Orosz-

országgal szemben szükség van, mert III. Napóleon

bukása óta Európa békéjét állandóan fenyegeti. Úgy lát-

szik, mintha Oroszország a szláv propaganda vezetése

alatt a napóleoni cezárismus örökét vette volna át és
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ezzel együtt azt a missziót is, hogy állandóan viharjósló

felleget jelentsen az európai béke szemhatárán. A kan-

czellár fölfogása szerint Németország és e szláv forrada-

lom kiszámíthatatlan természeti eri közt nem lehet

megegyezés. És szinte elképzelhetetlennek látszik eltte,

hogy II. Sándor vagy utóda ettl annyira meg tudna sza-

badulni, hogy a kormány által fölszított németgyülölettel

daczolni tudna.

Nincsen annak értelme, — írta császárának Bis-

marck, — Andrássyval Bécsben tovább folytatni a tár-

gyalásokat, ha nem mondhatná meg neki, hogy uralko-

dója ép úgy kívánja ezt a védelmi szövetséget, mint

I. í^erencz József. Ha bécsi tartózkodása nem akar poli-

tikai tekintetben feltnést kelteni, legfeljebb két napig

maradhat ott. Ha az egyességkötéshez kell felhatal-

mazás nélkül megy oda, akkor Andrássyt semmi sem tartaná

többé vissza hivatalában. Késbb megindítandó tárgya-

lások, kevésbé ismert utódjával, Berlinbl, nem folyhat-

nának a siker olyan biztos reményével, mint most, mikor

I. Ferencz József már megadta beleegye7ését és a két

tárgyaló államférfi, és Andrássy, egyénileg a leg-

nagyobb bizalommal vannak egymás iránt. Annyival

könnyebben adhatná meg beleegyezését Vilmos császár,

mert nem támadó, hanem védelmi szövetségrl van szó.

Felelsségének tudatában tehát Bismarck ezt indítvá-

nyozza : Vilmos császár hatalmazza fel t arra, hogy

Andrássy eltt a császári jóváhagyást elvben kijelenthesse

a következ tartalommal : Mind a két hatalom kölcsönö-

sen megígéri, liogy továbbra is a béke fönntartására

törekszik és névszerint az Oroszországgal való jó viszonya

ápolására ; de ha ennek ellenére a két birodalom közül

egyiket Oroszország egyedül vagy mással társulva meg-
támadná, akkor kötelesek a támadás ellen együttesen

védekezni.
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Bismarck herczeg még a hadgyakorlatokra sem volt

tekintettel és sürgette uralkodóját az elhatározásra.

Annyira halaszthatatlannak látszott eltte a dolog, hogy

nem akart tovább késni vele. Arra tanít a történelem,

figyelmezteti császárát, hogy az elmulasztott alkalom

ritkán tér vissza. Most nyílik a legkedvezbb alkalom

ilyen ((biztosítás)) megkötésére, mely nemcsak Német-

ország és Oroszország között állandósítaná a békét, hanem

még Francziaországgal szemben is és lehetetlenné tenne

egy Németország ellen irányuló orosz-franczia-osztrák-

magyar szövetséget.^

De akármilyen ers érveket hozott is föl Bismarck

indítványa érdekében, kézzelfogható sikere nem ln.

Bülow Ottó, a kinek továbbra is az volt a föladata, hogy

fnökének nézetét a császár eltt képviselje, magánkívül

volt kétségbeesésében. Isten a tanuja, mondja egyik

jelentésében, hogy mennyire küzködött. De ahhoz nem

volt elég ereje, hogy az alexandrovoi hatásokat meg-

ingassa. Sok év óta nem volt olyan rossz kedv az ural-

kodó, mint szeptember nyolczadikán, a követségi tanácsos

elterjesztése után. Már egy egészen jelentéktelen jelen-

tés is indulatba hozta és erre a kitörésre fakasztotta

:

ma már minden összeesküdött arra, hogy t megölje?

A jelentés eladása közben ismételten fölfortyant. Öklével

az asztalra ütve mondta, hogy nem köt semmiféle szö-

vetséget és most, mikor egy héttel ezeltt II. Sándor

kezét megszorította, ilyen perfidiát nem követ el. Ismét

azt emlegette, hogy inkább lemond, de ilyet nem tesz,

A trónörökös, a ki Bismarck pártján állott, de megkér-

dezés nélkül nem akart beleavatkozni,^ úgy vélte, hogy

nagyon nehéz lesz atyját 70 esztends oroszbarát érzel-

* Bismarck Vilmos császárhoz. Gastein, 1879 szept. 7.

- Bülow Ottó a külügyi hivatalhoz. Königsberg, 1879 szept. 9.
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meitöl eltéríteni és Bismarck álláspontjára hozni. Azt

tanácsolta, hogy azt az engedélyt, hogy Bismarck András-

syval tanácskozhatik, használják föl vezérfonal gyanánt

a jöv szempontjából. Ha nem olyan sürgs a szövetség,

a megbeszélés kölcsönös megállapodásait egyelre írásba

foglalhatnák aláírások nélkül is.^ Errl azonban szó sem

lehetett, mert Andrássy ilyen ((dilatorikusj) megoldásba

semmiesetre se menne bele, a mint errl Bismarck

azonnal tanúskodó it is.^ Most már Bülow véleménye

szerint csak egyetlen czélravezet eszköz volna : a kan-

czellár személyes elterjesztése a császárnál.^ Bismarck

azonnal el is ment volna Stettinbe, a hova a császár

utazott, ha a munka, az izgalmak és a kúra teljesen el

nem gyengítették volna. Hiszen még Andrássyt is arra

kellett kérnie, hogy csak szeptember 20-ika után várja

Bécsben.^* Úgy érzi, írja még aznap Radowitznak, hogy

teljesen képtelen arra, hogy tovább szolgálja a császárt.

Akkor talán még lehetséges volna, ha válságos politikai

kérdésekben nézetei a császáréval megegyeznének. De

minthogy ez nincs így, ezeket a súrlódásokat és izgal-

makat kimerült szervezete nem bírja el. Azt mondja, hogy

még ma is érzi azokat az izgalmakat, a miket Nikois-

burgban és Versaillesben állt ki. Tizenhét esztendeje már,

hogy szakadatlanul ilyen küzdelmekben éli le életét, ezzel

leszolgálta kötelezettségét császárával és hazájával szem-

ben. Itt az ideje, hogy fiatalabb erk álljanak ki a küzd-
térre.^

Ennek a nehéz válságnak lefolyására igazán végzetes

volt, hogy épen ebben az idben úgy a kanczellár. mint

* Bülow Ottó a külügj'i hivatalhoz. Ivönigöberg, 1879 szept. !).

2 U. o.

3 Bismarck a külügyi hivatalhoz. Gasteiu, 1879 szept. 9.

* Bismarck Radowitzhoz. Gastein, 1879 szept. 9.

•"• Bülow Ottó. Stettin, 1879 szept. l-_>.
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Bülow államtitkár betegek voltak és nem mehettek el

Stettinbe. Bülow Ottó ki is jelentette, hogy a kiküzdés

egész terhe rajta és Radowitz vállain fekszik, tehát

olyan két emberén, a kik a császárral szemben nem bír-

tak azzal a tekintélylyel, mint a felels miniszterek.*

A mit Bismarck a távolból mondott, abból hiányzott él
beszédének elragadó ereje és hatása, azért nem is volt

meg a kell eredménye. A császár azt mondta egyszer:

Ha bebizonyítják neki, hogy Oroszország ellenséges szán-

dékkal van Németország ellen, akkor enged Bismarck kí-

vánságának.- Mikor azután a kanczellár Hohenlohe berezeg,

párisi nagykövet táviratát elébe tétette,^ a melyben a

Francziaországgal szemben való orosz puhatolódzásokról

van szó, izgatottan fakadt ki a császár : hogy császári

unokaöcscse nyilatkozataihoz tartja magát, melyek az

szemében többet nyomnak, mint az ilyen jelentések.*

Bismarcknak pedig ezt írta a császár : talán egykor,

a trónörökös uralkodása alatt lehet ilyen veszedelemtl

félni, de most semmiesetre. Egy ilyen kétséges eshet-

ség miatt nem köti le kezeit. Ez ellenkeznék politikai

meggyzdésével és lelkiismeretével. De hogy Bismarckot

ne dezavuálja I. Ferencz Józsefnél és gróf Andrássy eltt,

fölhatalmazza t olyan tárgyalásokra, melyeken a késbb
teend intézkedéseket megbeszélik, egy esetleges orosz

fenyegetéssel szemben. De a legnagyobb nyomatékkal

ismételte újra meg újra a császár, hogy semmi esetre

sem hatalmazza föl egy konventióra vagy épen szövet-

ség megkötésére. I. Vilmos azokban az illúziókban rin-

gatta magát, hogy nézetei megegyeznek majd kanczellár-

jának nézeteivel, mert máskülönben nagyon sötéten ala-

* Bülow Ottó a külügyi hivatalhoz. Danzig, 1879 szept. l"2.

2 Ugyanaz a külügyi hivatalhoz, 1879 szept. 11.

^ Hohenlohe táviratai. Paris, 1879 szept. 10.

* Bülow Ottó Radowitzhoz. Stettin, 1879 szept. l±
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kulna a jöv. Hiszen már ez az epizód is fájdalmas neki,

azért türelmetlenül várta Bismarck feleletét erre a ((fel-

tételes)) meghatalmazásra. Arról volt meggyzdve, hogy

€z megteremti közöttük az egyetértést. Ezekkel a sza-

vakkal : Adja Isten ! fejezte be kanczellárjának adott uta-

sítását*

A kanczellárjával való egyetértéshez a reményt Man-

teuffel levele ersítette. Azt írja ugyanis, hogy Bismarck-

nak egy hozzá írt levelébl azt olvassa ki, hogy a kan-

czellár az Ausztria-Magyarországgal való viszonyt nem
ííkarja Oroszország ellen irányítani. St arra törekszik,

hvgy a jó viszony köztük és a ezár birodalma között

állandóan megmaradjon. De e mellett biztosítani akarja

iiz osztrák-magyar monarchia barátságát. Ez a politika

függetleníteni kívánja Németországot Oroszországtól és

ha ott a pánszlávisztikus törekvések uralomra jutnának,

Ménietország nem maradna támogatás nélkül.- Azonban

úgy a császár, mint Manteuffel félreértették Bismarckot.

Egyik sem érezte, hogy itt nem puszta érintkezésrl

van szó, hanem «b)ztosítékokról)). Innen magyarázható a

császárnak az az optimizmusa, hogy Bismarck csak azt

kívánja tle, a mire fölhatalmazta.^ A csalódás természe-

tesen nem maradt el. A kanczellár annyira meg volt

gyzdve indítványa halaszthatatlanságáról, hogy nem
hátrálhatott meg. A szó szoros értelmében mozgósította

az egész vonalon minden erejét, hogy indítványát elfo-

gadtassa. Gróf Stolbergnek, a kanczellár helyettesének

személyesen kellett Stettinbe utaznia kihallgatásra.*

* Vilmos császár Bismarckhoz. Danzig, 1879 szept. 10.

2 Manteuffel Vilmos császárhoz. Topper, 1879 szept. 9.

•' Bülow Ottó Radowitzhoz. Stettin, 1879 szept. 13.

* Bismarck a külügyi hivatalhoz. Gastein, 1879 szept. 9. Stolberg

a külügyi hivatalhoz. Wernigerode, szept. 10. és 11. Ugyanaz Bismarck-

hoz, szept. 13. Bismarck Stolberghez, 1879 szept. 13.
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Moltkét is készenlétben tartották szükség esetére.* Gróf

Münster londoni német nagykövetet is föl kellett min-

denrl világosítani, hogy lord Beaconsfieldtl meg lehes-

sen tudni, mit várhatnak tle, ha Németország tekintettel

Ausztria-Magyarországra és Angliára, Oroszországgal ösz-

szeütközésbe kerül." Azonkívül elrendelte Bismarck, hogy

a «Norddeutsche Allgemeine Zeitung« önálló czikkben

és nem kommüniké formában készítse el a közvéleményt

arra, hogy Németország a körülmények hatása alatt akarata

ellenére kénytelen lesz Oroszország és Ausztria-Magyar-

ország között választani.^ Bülow Ottó, követségi tanácsos

sürget kérésére késznek nyilatkozott a trónörökös arra,

hogy személyesen tegyen kísérletet a császárnál. Tekin-

tettel a helyzet komolyságára, nem habozott tovább. Bár

lépésétl nem sok sikert remélt.*

A hogy a dolgok álltak, a súlyos válság minden

pillanatban kitörhetett. A vége pedig vagy a kanczellár

vagy Vilmos császár lemondása lehetett. Radowitz attól

félt, hogy ha a császár szeptember tizediki levelét meg-

kapja a kanczellár, a melyben a konventiónak és a szö-

vetségnek eszméjét visszautasítja, azonnal beadja lemon-

dását. Ezt Radowitz mindenáron meg akarta akadályozni.

Akármilyen gyenge volt is a siker reménye, úgy érezte,

hogy még egyszer meg kell tenni mindent, a mi emberi-

leg lehetséges és a császár és kanczellár között kitör

meghasonlás gyógyíthatatlan veszedelmének elhárítására.

Azért az volt a véleménye, hogy a császár levelét nem
kell 14-ike eltt elküldeni, úgy, hogy 15-ikén vagy leg-

késbb 16-ikán érjen Gasteinba. De egyidejleg táviratilag

akarta értesíttetni a kanczellárt a levél érkezésérl, hogy

* Bismarck Radowitzhoz. Gastein, 1879 szept. 14.

2 U. o.

* Bismarck Radowitzhoz. Gastein, 1879 szept. 11.

* Bülow követségi tanácsos. 1879 szept. 11.
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addig semmire se határozza el magát. Az ezáltal nyert

idközt Radovvitz arra gondolta fölhasználni, hogy Vilmos

császárnál még egy kísérletet tegyen.*

Még e haditerv keresztülvitele eltt Bülow Ottó Rado-

witzhoz egy elvi kérdést intézett. Azt akarta tudni, hogy

a császár érzelmeire való tekintettel szabad-e neki Bis-

marcknak végindítványán változtatni. A követségi taná-

csos úgy vélte, hogy hasznos volna, ha szabad volna

neki átalánvéve egy vagy több hatalmasságot, mint eset-

leges békebontókat említenie az uralkodó eltt, ily módon
Oroszország neve nem fordulna direkt el. Mert császári

urával való érintkezése közben azt tapasztalta, hogy nem
annyira Bismarck indítványa az, a mibe nem tud bele-

tördni, hanem abba, hogy ennek a szövetségnek éle

Oroszország ellen irányul. Ha azonban az Ausztria-Magyar-

országgal való szövetséget a béke érdekében ajánlják

neki és Oroszországot egyáltalában nem is említik, akkor

talán volna kilátás a békés megoldásra.- Bismarcknak

nagyon tetszett ez az indítvány. Azt azonban nem hitte

a német kanczellár, hogy az ellenségnek ilyen általános

megjelölésével czélt fog érni, még pedig különösen Anglia

miatt. De azt kívánta, hogy ne említsék még az uralkodó

eltt, meri , a kanczellár, ebben a tekintetben csalód-

hátik.^

Bülow Ottó I. Vilmosnak ezt a lelkiállapotát, melyben

ilyen mereven ellentállt, nagyon jól megértette. Szeptember

14-ikén végre jelenthette, hogy ezen a napon a kedvez
megoldás kilátásai tetemesen javultak. Kzt a már alig

remélt eredményt az okos és óvatos követségi tanácsos

valóban azzal érte el, hogy Oroszországot nem említettig

1 RadoAvitz. 1879 szept. 13.

~ Bülow Ottó két távirata Radowitzhoz. 187!) szept. 13-ikáu.

'^ Bismarck Bülow Ottóhoz. 1879 szept. 14

Monori Wertheimer Ede: Gróf Andrássy G>iila. Hl. 21
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Az öreg, praktikus Albedyll tábornokkal egyetértve elhatá-

rozta, hogy Oroszországot egyáltalában nem is fogják többé

említeni. Boldog volt, mikor Bismarck is helyeselte, hogy

a támadókat csak általánosságban kell említeni. így föl-

szerelve indult elterjesztésre a császárhoz, a kit nagyon

jó hangulatban talált. A követségi tanácsos nagy ügyes-

séggel hozta uralkodóját arra a meggyzdésre, hogy

közte és Bismarck között tulajdonképen nincs is nagy

véleményeltérés, minthogy mind a ketten a békét akarják

és mindenekeltt Oroszországgal akarnak békés viszony-

ban maradni. Ezt helyeselte is az agg uralkodó, de ezzel

kapcsolatban élesen nyilatkozott Bismarck indítványának

Oroszországra vonatkozó befejezésérl. Ezt a pillanatot

használta föl a követségi tanácsos arra a kijelentésre,

hogy ezt a pontot általánosabb kifejezéssel kell helyet-

tesíteni. Ez nagyon tetszett a császárnak és úgy látta,

hogy ezzel a dolognak egészen más színe lett. De bizal-

matlansága még nem sznt meg egészen. Ebben a hely-

zetben Bülow Ottó egy rövid összefoglalást nyújtott

Bismarck tudósításairól és közbesztte, hogy e politika

nem irányul Oroszország, hanem a németellenes pánszláv

forradalmi párt ellen. Ekkor már azon a véleményen volt

a császár, hogy a követségi tanácsos minden mondatát

helyeselheti. De csakhamar visszaesett régi vezérl motí-

vumába, hogy császári unokaöcscsével szemben nem

követhet el perfidiát. Mint valami ment szalmaszálba

kapaszkodott ezután a császár a követségi tanácsos egy

odavetett megjegyzésébe, hogy a megállapodás terve-

zetét, — mert többrl a császár nem akart tudni, —
esetleg közölni lehetne a czárrai is, annak bebizonyítá-

sára, hogy semmi rosszat sem terveznek ellene. A követ-

ségi tanácsos nem kételkedett abban, hogy ha Bismarck

ezt a közvetít indítványt elutasítja, az egész sikert kocz-
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káztatja.* Bismarck azonban azonnal késznek nyilatkozott

€ kívánság teljesítésére, mert, a mint mondja, a szerzdés

közlését már Andrássy is szóba hozta s indítványozta

Gasteinban."*^ De határozottan visszautasította azt, hogy

a tervezetet már a bécsi tanácskozások eltt benyújtsa,

a mint ezt a császár kívánta. Bismarck elször tudni

akarta, vájjon helyesli-e az uralkodó az elvet, a melyen a ter-

vezet fölépítend volt, és vájjon Andrássy az új fogalmazást

elfogadja-e. Ilyen, esetleg hiábavaló munkához, nagyon fá-

radtnak érzi magát a kanczellár, de attól is tartott, hogy

Vilmos kimeríthetetlen részletkérdésekkel akarja a dolgot

halogatni és így akar a végleges döntés ell menekülni.

Bismarck követelte, hogy Stolberget azonnal jelentsék be

kihallgatásra.'* Vilmos császár neheztelt, mikor ezt Bülow

Ottó elterjesztette. így kiáltott föl : megint egygyel több

beavatott I Csak akkor nyugodott meg, mikor meghallotta,

hogy gróf Stolberg, mint alkanczellár és mint a beteg

Bülow államtitkár helyettese jelenik meg eltte. Aztán ezt

mondta : úgy látszik elfelejtik, hogy is csak ember és

nem hallgathat meg elterjesztéseket fontos államügj^ekrl,

ha fáradtan tér haza a hadgyakorlatokról. Ez az ügy,

tette hozzá, nem is lehet nagyon sürgs és kijelentette,

hogy Stolberget csak másnap, szeptember 17-ikén, Berlin-

ben fogadja. Bülow Ottó minden további kísérletét nyer-

sen utasította vissza. A császár nem tudta megérteni,

hogy mire való egyáltalában még egy elterjesztés. Hang-

súlyozta, hogy nézetét már megmondta Bismarcknak.

Ennél a nézeténél meg is marad. Hiszen egyelre

csak puszta megbeszélésrl van szó és csak olyan

okiratról, melyeket csak a miniszterek írnak alá, nem

* Bülow Otti) Hadduitzhoz. Stettin, szept. 14. Két jelentése

usryanenl a napról.

2 Bismarck megjegj'zése. 1879 szept. 15.

^ Bismarck a külüg\i hivatalhoz. Gastein, 187Í) szept. l.

-21*
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pedig ö.* Még mieltt Stolberg a császár eltt megjelent^

Bismarck maga is megint megkísérelte, hogy uralkodóját

engedékenységre bírja. Kifejtette, hogy félreértésen alapulj

ha a császár azt hiszi, hogy egy osztrák-magyar-angol-

franczia koaliczióról van szó Oroszország ellen. Ez soha-

sem jutott eszébe. Senki agyában, legkevésbé az osztrák-

magyar miniszterében sem fogamzhatott meg a gondolat^

hogy Oroszországot béke idején, kényszerít ok nélkül

megtámadjuk és ezzel Anglia számára a gesztenyét a

tzbl kikaparjuk. Ausztria-Magyarország világos föladata

a defenzíva. Azután így folytatja Bismarck : még ha Vilmos

császár el utasítja is ezt a védelmi szövetséget és Ausztria-

Magyarországot az orosz megtámadja, Németországnak

még akkor is, szerzdéses kötelezettség nélkül is segít-

ségére kellene sietnie, ha a vereség veszedelme fenye-

getné. Mert Németország nem engedheti, hogy Orosz-

ország és Francziaország között Németország a legyzött

és cserben hagyott Ausztria-Magyarország mellett egyedül

maradjon, Németországnak tehát kölcsönösség nélkül is

így kellene cselekednie, mintha ez a szerzdés íönnállna.

Bismarck még tovább ment egy lépéssel és fölvetette

a kérdést, hogy mi történik akkor, ha Oroszország Német-

országot megtámadja, mieltt ez Ausztria-Magyarország

szövetségese lett? Nem kételkedik abban, hogy a szövet-

ség hiánya már magában is háborúhoz vezet. Nemcsak

az irigység és a gyölölet, hanem az oroszok azon meg-

gyzdése is háborúra vezethet, hogy Németország le-

gyzése után Oroszország keleti Európa és a Kelet kor-

látlan ura lesz. Nagyon keservesen megbnhdnénk e

szövetség elmulasztásáért. Mi biztosít arról, hogy az

elmulasztottakat a legnagyobb áldozattal is pótolni lehet?

Nem lehetséges-e az is, hogy Ausztria-Magyarországot

1 Bülow Ottó Radowitzhoz. Stettin, 1879 szept. 15.
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Oroszország nyeri meg. lia neki igéri Sziléziai és a

császári méltóságot déli Németországban Mainzzal és

Ulmmal? Ebben a században, mondja Bismarck, ilyen

politikai változásokat már nemcsak terveztek, hanem

keresztül is vittek, pedig talán egy évvel azeltt való-

színtlenebbnek látszottak, mint ez a kép, a mit most

a jövrl fest.

Még egyszer ismételte a kanczellár, hogj- Német-

ország csak a békeszeret és konzervativ Ausztria-

Magyarországgal köthet szövetséget, nem pedig a hódí-

tásra vágyó és háborús szándékú szláv forradalommal.

Nagyon is érti a császár ellenkezését, de t, mint a biro-

dalom miniszterét, a helyzetnek hetek óla éjjel-nappal

átgondolt felfogása kényszeríti arra, hogy az osztrák-

magyar szövetség követelése mellett megmaradjon. Nem
egyeztetheti össze lelkiismeretével, hogy a jöv e bizto-

sítékát tovább halogassa, mikor feléje kínálják. A czár

állásfoglalásából csak annyit lát, hogy Oroszország moót

és egy idre jóban akar lenni Németországgal, a míg

Francziaországot ellene nyeri meg és Ausztria-Magyar-

országot elidegeníti tle.^

Berlinben most közeledett a pillanat, a melyben

eldöntésre került, vájjon a császár továbbra is együtt

akar-e haladni kanczellárjával, vagy elválnak egymástól.

A válság mindig jobban kiélesedett. Mert gróf Stolberg

is elhatározta, hogy együtt megy a kanczellárral, ha a

császár az engedélyt nem adja meg. Bismarck helyettese

az egész bajt a szerencsétlen alexandrovoi találkozásnak

tudta be. Mert ez elfeledtette a császárral az orosz bán-

talmakat teljesen. E körülmények között azt hitte Stolberg,

hogy csak úgy számíthat sikerre, ha arról gyzik meg a

császárt, hogy a szövetség egyáltalában nem irányul

* Bismarck Vilmos császárhoz. Gastein, 1879 szept. 15. és 1(5.
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Oroszország ellen, hanem csak a béke megszilárdítására

törekszik.* Bismarck beleegyezett, hogy ily értelemben

tegyen elterjesztést Stolberg a császárnak, de azzal a

megjegyzéssel, hogy ha sikerül Andrássyt az új fogal-

mazásnak megnyerni. De ha ez nem sikerül, akkor a

kanczellár szeptember 7-iki ajánlatát tartja fönt, a mely

véleménye szerint a valóságban épen annyi értékkel bír,

mint az általánosítás. Bismarck helyeselte, hogy a bécsi

tanácskozások tartalma a császárral közöltessék, valamint

azt is, hogy annak idején Sándor czárt értesítsék.-

Szeptember 17-ikén jelent meg Stolberg a császár

eltt. Azonnal észrevette, hogy az uralkodót az a kérdés

foglalkoztatja, hogy Bismarck indítványában nincs kifeje-

zetten megemlítve az az eset, mi történjék akkor, ha a

két szerzd hatalom egyike támadó-háborút kezdene

egy harmadik állam ellen ? A halogatásnak útját vá-

gandó, azt indítványozta az alkanczellár, hogy a szer-

zdés megersítése ahhoz a föltételhez köttessék, hogy

erre az esetre nem terjed ki a másik szerzd állam

segélynyújtásának a kötelezettsége. Egy órás elter-

jesztés után sikerült Stolbergnek a császári engedély

általánosságban való megnyerése. A császár, a mint

az alkanczellárnak határozottan kijelenté, abban a tu-

datban adta meg, hogy a tulajdonképeni szándék, még
védelem szempontjából is, Oroszország ellen van intézve.

De gróf Stolberg sem hagyta kétségben a császárt az

iránt, hogy még nagyon bizonytalan, vájjon Andrássy

ebbe belemegy-e, hogy Oroszországot nem jelölik meg
határozottan támadó félnek és ebben az esetben el kell

készülve lenniök a kanczellárnak Bécsbl érkez új aján-

latára. Egyelre azonban meg volt elégedve azzal, hogy

1 Gróf Stolberg Bismarckhoz. 1879 szept. 14 Berlin.

2 Bismarck Stolberghez. Gastein, 1879 szept. 16.
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elérte, a mit el lehetett érni. Elkel természetének meg-
felel az a kijelentése, hogy nem érte volna el czélját a

császárnál, hogy ha Bülow Ottó követségi tanácsos a

helyzetet neki el nem készítette volna.* Most már meg
lehetett táviratozni Bismarcknak Gasteinba a kedvez
eredményt.- A kanczellár nyugodtan utazhatott Bécsbe,

bár korlátozta t az indítványához ragasztott pótlék

:

hogy ha a két hatalom közül az egyik támadó hadjá-

ratot kezdene, a másik nem köteles segítségére sietni.^

Az új tárgyalások színhelye most már Béc§ lett. A csá-

szári város falai között volt lefolyandó egy óriás jelen-

tség esemény

!

* Stolberg Bismarckhoz. Berlin, 1879 szept. 17.

2 Radowitz Bismarckhoz. Berlin, 1879 szept. 17.

•* így szólt a pótczikk Stolberg szeptember 17-iki fogalmazásában.



TIZEDIK FEZEZET.

BISMARCK BÉCSBEN ÉS A SZÖVETSÉG MEGKÖTÉSE.

((Bismarck — írta Andrássy szeptember 9-én a fele-

ségének— a kivel jobban megértettük egymást mint valaha,

daczára az alexandrovói csókolkodásnak, 20-án jön ide. Nem
kételkedem, hogy megkötjük a kölcsönös assecuratiót és

akkor mehetek azon öntudattal, hogy a monarchia javára

azt elértem, a mit ember elérhet.))^ Ezért érthet, hogy

maga is feszült várakozással nézett Bismarck bécsi uta-

zása elé. Hiszen neki nem kevésbbé volt szüksége, mint

német kartársának, hogy befejezve lássa az Ausztria-

Magyarország és Németország közötti egyezséget Orosz-

ország nyugtalan, majdnem forradalmi politikájával szem-

ben. Az osztrák-magyar miniszter meg volt gyzdve,

hogy Oroszország kifelé keres munkát, hogy a bels

nehézségektl elvonja a közfigyelmet. Panaszkodott, hogy

Pétervárott a legcsekélyebb jelentséggel sem biró esemé-

nyekbl is vádakat kovácsolnak ama hatalmak ellen, a

melyek nem akarnak mást, mint a berlini kongresszus

végrehajtását.^ Andrássy eltt nem volt ismeretlen, hogy

az orosz kormány Türr István útján már 1879 tavaszán

kérdést intézett Olaszországhoz, hogy monarchiánk meg-

* Gróf Andrássy a feleségéhez Schönbrunn (Bécs mellett) 1879

szeptember 9. Gróf Batthyány Lajosné tulajdona.

2 Reuss, Bécs, 1879 szeptember 8.
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támadása esetén számíthat-e segítségére.* Azt is tudta,

hogy Oroszország Parisban Francziaország szövetségének

megnyerésére iparkodik. Feltnt neki, hogy -Montenegró

ismét kissé hangosabban kezdett beszélni és a san ste-

íanói térképre mutatva nem átallotta Ausztria-Magyar-

országra ráfogni, hogy olyan területeket vett el tle,

melyeket foglalt el.^ Ez az elbizakodott beszéd persze

nem akadályozta ezt a balkáni fejedelmet, hogy nemso-

kára ezután megjelenjék Bécsben és a királynak kifejezze

háláját azért a sok jóért, a mit iránta tanúsított.^ Xikita,

Montenegró fejedelme ebben egészen orosz reczept sze-

rint járt el. Mert a míg Oroszország Olasz- és Franczia-

országot igyekezett megnyerni agresszív terveinek, II. Sán-

dor egjádejüleg biztosíttatta I. Ferencz József császárt

és királyt, hogy a küls bonyodalmak felszításának még
gondolata is távol van tle és csak a bels ügyeknek

akarja magát szentelni. Ilyen körülmények között Andrássy

szükségesnek tartotta, hogy Oroszország nyugtalanságot

okozó intézkedéseinek minél elbb gátat vessen. Leg-

alkalmasabb eszköznek tnt fel erre a Bismarckkal való

megegyezés. Ezért Reuss berezeg eltt azt a nyilat-

kozatot tette, hogy sem az uralkodó, sem maga nem
változtak meg abban a felfogásukban, a minek Gastein-

ban kifejezést adtak.*

-K-K *

Épen ezekben a napokban, még mieltt a világtör-

ténelmi jelentség találkozás Andrássy és Bismarck

között Bécsben megtörtént volna, végbement a Lim terü-

letének megszállása is. mint a boszniai és herczegovinai

* Báró Orczy az édes anyjához, 1879 szeptember "20.

2 Reuss, 1879 szeptember 8.

* Orczy báró az édes anyjához, 1879 szeptember 3.

* Reuss, Bécs, 1879 szeptember 8.
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okkupáczió legvégs utójátéka. A Törökországtól oly

sokáig húzva halasztott ügykormányukkal való conventio

alapján jött létre.

Ha a kormány katonai megbízottjának, Raab kon-

stantinápolyi ezredesnek nézeteit osztotta volna, akkor

sohase jutottak volna el ehhez az eredményhez. Ez min-

dig és ismételten állította, hogy Törökország semmiféle

feltétel alatt sem fogja megkötni a conventiót. Csak az

volt a helytelen a dologban, mint Andrássy vélte, hogy

az ezredes személyes okokból gróf Zichy Ferencz ellen

vallja ezt a nézetét, a kitl irigyli e politikai akczió síke-

rét. A katonai meghatalmazott felfogásának megokolása

végett egy orosz-török szövetség létezésére, vagy kelet-

kezésének eshetségére hivatkozott. A miniszter úgy vélte,

hogy ha egy ilyen tényleg létesül, csak azt a czélt tz-

hetné ki: hogy a conventiót és annak létrejöttét meg-

akadályozza. De épen ez a törekvés bizonyság arra, mily

szükséges volt a conventio és mily elengedhetetlen

annak végrehajtása mieltt Orosz- és Törökország abba

a helyzetbe jutnak, hogy az egészet meghiusítsák.*

Inkább biztosra vehetjük azt, hogy a Fényes Porta

Ausztria és Magyarország országgyléseinek konfliktusai-

ból merített bátorságot, hogy oly sokáig ellenálljon a

conventio aláírásának. Csak midn ez békés megoldást

nyert, tudta magát Törökország elhatározni, hogy a

két elvesztett tartomány okkupáczióját törvényesen is

elismerje. De az akkori török külügyminiszter, Karatheo-

dory még az utolsó pillanatban is azért harczolt, hogy

az okkupácziónak az 1878 július 13-iki titkos nyilatkozat-

ban kimondott «ideiglenes)) jellegét az 1879 áprihs 21-iki

conventióban is fenntartsák. Követelte, hogy a titkos

nyilatkozat szövegét szórói-szóra átvegye a conventio.

* Andrássy felterjesztése, 1879 június 28. Kiadatlan.
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Ámde Anrlrássy a leghatározottabban visszautasította,

hogy ózerzó'déá alakjában elismerjék az okkupáczió ideig-

lenességét. Azt mondta, hogy Berlinben engedett Török-

ország könyörgéseinek. Ebben azonban az a felfogás ve-

zette, hogy az ideiglenes jelleg csak a deklaráczióban

kilátásba helyezett s az okkupáczió keresztülvitelére vo-

natkozó megegyezésre, de nem magára az okkupációra

vonatkozik. Ezért most Andrássy a legtömörebb formá-

ban kijelentette, hogy inkább egészen lemond a conven-

tióról, semhogy belenyugodjék egy olyan követelésbe, a

melynek a Törökország segítsége nélkül történt okku-

pácziónak végrehajtása után már nincsen értelme.^

A Fényes Porta el is ejtette követelését. Az 1878 július

13-iki deklaráczió helyébe tehát a szultán beleegyezésé-

vel az 1879 április 21-iki conventio lépett. Ebben az

írásban a szultán megelégedett a puszta souverainitás

jogával. A mohamedánok imádságukban említhetik a

kalifa nevét és az ottomán zászló tovább is ott lenghet

a minaretteken.^ A hivatalos török vélemény ebben a fel-

tételben szívesen látta volna a kalifa mindamaz eredeti

jogának fenntartását Bosznia és Herczegovinára, a melyet

nézetük szerint, a berlini szerzdés és az áprilisi con-

ventio csak ideiglenesen függesztett fel. András.sy ellen-

ben a souverainitásra vonatkozó elismerést csupán ideális-

nak tekintette, az az olyannak, a mely csak annyiban érvé-

nyes, a mennyiben a berlini szerzdés 25. §-a és az

áprilisi conventio határozatai mellett is még jut hely a

szultán fennhatóságának érvényesítésére. Mindaz, a mi

ennélfogva Törökország uralkodójának fennhatósági jogá-

* Denksehrifl über die bosnische Okkupation. Kiadatlan.

2 Az 1879 április ál-iki conventio II. czikk nyomtatásban meg-

jelent a «Staatsarchiv» 36. kötetében, a :293. oldalon.
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ról a konventióban nem foglaltatik benne, természet-

szeren Ausztria-Magyarországot illeti.*

Miután Törökország kezébl kicsúszott a két tarto-

mány tényleges birása. megelégedhetett a padi sah fenn-

hatósági joga elismertetésének árnyékával. Annál is inkább,

mert a conventio tartalmazott néhány reá nézve elég

fontos eredményt. Kifejezetten megállapították, hogy

Ausztria-Magyarország csak Bosznia és Herczegovina

közigazgatásáról gondoskodik,'^ melynek adójövedelmét a

két tartomány javára kell fordítani. ** A török pénzek for-

galomban maradtak^ és a muzulmánoknak ezenkívül a

szabad vallásgyakorlatot is biztosították^ Az áprilisi con-

ventiónak egy külön §-ában az osztrák-magyar sereg-

nek a novi-bazari szandzakba való bevonulása módoza-

tait is megállapították. E szerint Priboíban, Priépoliyéban

és Biélopoliyéban osztrák-magyar helyrséget kellett el-

helyezni.^

Itt méltán lehet kérdezni, miért nem fogott hozzá

Andrássy ezzel összefüggésben az egész novi-bazari szand-

zák megszállásához és miért elégedett meg az áprilisi

conventióban megadott helyrségi joggal?' Politikájának

támadói ezért nem is kimélték t éles kritikájukkal.

A legközelebb fekv, a mire a monarchia fel is szólítta-

tott, természetesen az egész szandzak elfoglalása lett

volna. Szabad volt-e azonban Andrássynak Törökország

és Ausztria-Magyarország közötti viszonyokat szabályozat-

lanul hagyni addig, amíg sikerül neki a Fényes Porta

* Denkschrift über die bosnische Okkupation. Kiadatlan.

2 I. czikk.

» III. czikk.

4 IV. czikk.

5 II. czikk.

6 A VIII. és IX. czikk a konventióhoz tartozó függelékkel együtt.

' Andrássy nyilatkozata az 1879 márczius .5-iki osztrák dele-

gáczióban.
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beleegyezését a szandí;ak végleges okkupácziójához ki-

csikarni? A monarchia legsajátosabb érdeke sürgette e

kérdés leggyorsabb megoldását. Míg itt rendet nem terem-

tettek, Oroszországnak, vagy Itáliának mindig hatalmába

n

állott Törökország, Szerbia és Montenegró koaliczióját

életre szítani seregeinknek a Balkánon maradása ellen.

Ez államok ilyenfajta szövetkezése mindenekeltt dönt
befolyást gyakorolt volna az Ausztria-Magyarország és

Törökország között fennforgó és még szabályozatlan

viszonyokra, hogy a monarchia állását Boszniában a ha-

talmak megvitatásának tárgyává tegye. Mident meg kellett

tenni a mi Bosznia és Herczegovina okkupáczióját minden

veszélyeztetés ellen biztosítja, mert az ellenkez eljárás

a nagyhatalmi tekintélyt megingatta volna. A két tarto-

mány birtoka azonban Andrássy nézete szerint els

sorban attól függött, hogy lábukat megvessék a szand-

zakban, a mi katonai elm gyanánt szerepelhetett Bosz-

nia és Herczegovina megtartásában. ((Novi-Bazar — véli

Andrássy — Boszniának az, a mi a Bosporus bírása

a Fekete-tengernek)), a mivel csak jelezni akarta, hogy

Ausztria-Magyarországnak nem szabad megengednie a

két larományt fenyeget nagyszláv birodalom megalakulá-

sát. Épen annyira át volt hatva attól, hogy ama tény be-

ismerése, mikép mi képtelenek vagy határozatlanok va-

gyunk néhány helyrségi pontot a Drina mentén meg-

szállni, azzal a kijelentéssel volna egyenl hogy : uBoóZ-

niát óe tudjuk állandóan megtartani.^y^

Andrássy a Fényes Portával való megegyezés halasz-

tását jöv tavaszig nagy veszedelemnek tartotta. Ezért

igyekezett vele most egezségre jutni. Mily könnyen

magához lagadhatja a halogatás ideje alatt egy Ausztria-

* Andrássy a württeiuher^i herczeghez, (tál)orszerna{íy) 187!)augusz'

tus ö. Kiadatlan.
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Magyarország szándékai iránt ellenséges párt az uralmat

Konstantinápolyban ! Ebben a pillanatban Andrássynak

még ers kártyák voltak a kezében a Fényes Portával

szemben : a görög kérdés, a Dunamenti erdök ügye és

a még el nem intézett határkiigazítások, melyekkel Török-

országot közeledésre bírhatja. Nem lehetett-e aggódni,

hogy hosszabb habozás esetén, mint Boszniában is tör-

tént, az ellenszegül elemek a telet heves ellenállás szer-

vezésére használhatják fel !

Andrássy az eltt a választás eltt állott, hogy vagy

lemond egyelre a szandzak okkupácziójáról, vagy a

megszállást teljes egéózében keresztülviszi, vagy e jog

fenntartásával réázlegeá megszállást foganatosít. Ama fel-

fogás mellett, melylyel Andrássy a szandzaknak jelent-

ségérl gondolkozott Bosznia és Herczegovina birtokára

nézve, nem lehet szó ha mindjárt ideiglenes lemondás-

ról sem. De az egész szandzaknak azonnali megszállása

nagyon igénybe vette volna Ausztria-Magyarország katonai

erit. Legalább a katonaságtól nyert informáczió nem
hagyott kétséget aira nézve, hogy Novi-Bazar adminisz-

tratív és katonai birtokba vétele hasonlíthatatlanul nehe-

zebb lesz, mint Bosznia és Ilerczegovináé. A szandzak

teljesen elvadult lakossága miatt és tekintettel arra, hogy

az földrajzilag sem tartozik a monarchia hatalmi körébe,

az okkupáczió áldozatai nagyon jelentékenyek lettek volna.

St lényegesen növekedtek volna ezek a kiadások, ha a

fegyveres behatolás a Balkán ezen részébe Törökország

beleegyezése nélkül és vele ellentétben következett volna

be. Ha már katonai mérlegelések az egész szandzak meg-

szállásáról való lemondást javasolták, akkor a velejáró

politikai veszélyek még sokkal inkább azt követelték,

hogy ilyenféle vállalkozással felhagyjanak. ((A mi meg-

jelenésünket Albánia határán — jegyzi meg Andrássy —
Törökország e tartomány közvetlen fenyegetésének, Sza-
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loniki álczázott megtámadásának tekintené. A Fényes

Portát, mint a szultán mély ellenszenve is bizonyítja, nyilt

vagy titkos ellenállásra indította volna a mi pozicziónk

ellen és minket végre arra kényszerített volna, hogy ma-

gával Törökországgal szemben lépjünk fel ellenségesen.))*

De nemcsak az ozmán birodalommal való össze-

csapás lehetsége kényszerítette Andrássyt a szandzak

okkupácziójáról való lemondásra. Aggódott, és nem ok

nélkül, hogy a Törökország ellenére való fegyveres bir-

tokbavétellel jelet adtunk volna az ö elpusztítására, ho-

lott nekünk érdekünkben volt, hogy az európai Török-

ország minden megtartható elemének támaszául szolgál-

junk. A mi csapataink és a török csapatok els golyó-

váltása alkalmával, Oroszország, a mely úgy is kereste

az erre való okot, azonnal abbahagyta volna a Balkán

által a megszállt részének kiürítését, hogy egész hatal-

mával a háború színhelyén maradjon. Andrássy nem ké-

telkedett abban, hogy akkor Oroszország, Macedónia,

Keletrumélia, Szerbia és Montenegró kitzné a zászlót a

török uralom teljes lerázására. Ebben az esetben Ausztria-

Magyarország kényszerítve lett volna, hogy vagy meg-

engedje az orosz csapatoknak Konstantinápolyba való

bevonulását, vagy saját csapatait rendelje oda, hogy az

oroszokat megelzze, de ((erre a monarchia)), mint

Andrássy a württembergi herczeggel szemben megjegyzi,

«nem volt eléggé elkészülve)).

Ilyen körülmények között csak egy út maradi sza-

badon és ez az volt, melyet Andrássy is választott: biz-

tosította Ausztria-Magyarországnak a szandí:ak katonai

megszállására való jogot egyetértve Törökországgal. ((Ez

a módozat — hangzanak a miniszter erre vonatkozó

szavai — lehetvé teszi, hogy ezt a kirohanási kaput

* Andrássy a ^vürtteniber^i Iiert'zep:hez, 1n7í) aii^nisztus 6. Kiadatlan.
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nyitva tartsuk a Kelet felé, a nélkül, hogy szükségünk

lenne arra, hogy ott béke idején is egész hatalmunkkal

rt álljunk.)) Ez a viszony felmentette a monarchiát attól,

hogy mig a Fényes Porta maga nem mond le a szand-

zakról, okos és czélszer eljárás mellett normális id-

ben is jelentékeny sereget kelljen ott tartania. Másrészt

Ausztria-Magyarország a helyrségi jog által elretolt

állást nyert, a mely Boszniát védelmezte és egyúttal lehe-

tséget nyújtott, hogy esetleges támadásoknál ne kelljen

az ország határánál maradnia, hanem a szomszéd állam-

mal való leszámolás nélkül, jog és szerzdésszeren

azontúl is szembeszállhasson az ellenséggel. Ezzel azután

bebizonyult volna, hogy számunkra Bosznia határán ((már

nincsenek Pyrenaeusok». ((Ugyanez a sokat vitatott, de

kevéssé megértett mód — nyilatkozik Andrássy tovább —
megengedi nekünk, hogy míg Oroszországnak ürügy hijján

vissza kell vonulnia, mi a színtér közvetlen közelében

megjelenjünk, hogy ilyen eshetséggel szemben is meg-

védelmezzük érdekeinket.))^

De gróf Andrássy, mint a keleti válság els stádiu-

mában, eltekintve ama változásoktól, melyeken keresztül

esett, h maradt alapelvéhez : Törökországot, a meddig

csak lehetséges a monarchia érdekének megfelelen,

mostani állapotában megtartani és megvédelmezni. Meg
volt gyzdve arról, hogy már egyedül a mi csapataink

jelenléte a törökéi mellett a novi-bazari szandzakban,

nagyban hozzá fog járulni az ottomán birodalom bizto-

sításához, (c Ilyen módon — írja a württembergi berezeg-

nek — a szandzak közös megszállása a mi keleti poli-

tikánk alapgondolatát legtökéletesebb kifejezésre juttatja.

Ez Törökország megtartása a meddig és a mennyiben semmi

* Gróf Andrássy a württembergi herczeghez, 1879 augusztus 6.

Kiadatlan.
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jobbal nem helyettesíthet ; irántunk ellenséges nagyszláv

alakulások megakadályozása, ha a török uralom meg-

bukik ; a természetellenes orosz túlsúly legyzése oly

politika által, a mely a szláv-keresztény népek jogos érde-

keit megvédelmezi, a nélkül, hogy a mohamedán elemnek

irtó háborút üzenne ; olyan politika, a melyet cóak

Auóztria-Magyarorózág követhet,^ a mely keresztény,

a nélkül, hogy valami különleges szláv irány lekötné, olyan

politika, a mely nem veózi fel a lehetetlen harczot

nagyázláv értelemben Oroózorázággal,- hanem az a

meggyzdés vezeti, hogy Európa humánus és politikai

érdekei a mérvadó befolyást a Keleten annak a hatalom-

nak Ítélik oda, a mely igazságos lehet keresztények és

mohamedánok, szlávok és nem-szlávok iránt egyaránt, de

nem annak a hatalomnak, mely alakjában véve kénytelen

azon népek nagy részét szláv missziójának feláldozni.))*

Ha Andrássy az áprilisi conventióban még meg-

hagyta a szultán fennhatósági jogának árnyékát, ennek

ellenére nem gondolt arra, hogy valaha ismét kivonuljon

Boszniából és Ilerczegovinából. Midn a monarchia kény-

telen volt a kél török tartományt megszállni, Andrássy

azonnal, mint maga mondja, azt a magas czélt tzte ki és

kapcsolta vele össze, hogy ez ers támaszpontból meg-

nyissa elttünk a Keletet politikailag és anyagilag. Európa

nevében átvette a megbízást az okkupáczióra, mert az

európai politika vezet motívuma volt : közbelépésünk

által Szerbia és Montenegró egyesülését és ezzel a Kelet

eme felének erszakos elszlávosítását megakadályozni.'*

Ha a novi-bazari szandzakot Szerbia és Montenegió

maguk közt felosztották volna, akkor ez Ausztria-Magyar-

* Andrássy maga húzta alá.

- Andrássy maga húzta alá.
•* Andrássy a württemhergi herczeghez, 1879 augusztus <>. Kiadatlan,
* Gróf Andrássy a württemhergi herczeghez, 1S7"J augusztus <>.

Kiadatlan.

Monori Wertheimer Ede : Gróf Andrássy Gyula. UI. 22
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országnak a Kelettl való elzárását jelentette volna és

megvetette volna egy szláv nagyállam képzdésének alak-

ját. (cBosznia — írja erre nézve a külügyminiszter a

württembergi berezegnek — abból a poziczióból, a mely

a Keleten bizonyos politikai és anyagi befolyáshoz veze-

tett volna, egy zsákutcza lett volna részünkre. Katonailag

ellenséges érzelm szomszédok zártak volna körül, keres-

kedelem-politikailag megbénultunk volna : mert minden

vasúti vonal, minden országút, a melyen kereskedelmünk

a tenger felé irányul, Szerbia és Montenegró jóakaratától

függött volna. »* Sokkal világosabban, mint a delegácziók-

ban, fejtette ki Andrássy gondolatait a württembergi her-

ezeggel szemben, a kinek az a feladat jutott, hogy az

újonnan megszállott tartományokban a külügyi vezetés

politikai irányeszméit katonailag megvalósítsa. Ha az

ú. n. «anti-boszniaiak)) teljes bepillantást nyertek volna

Andrássy végczéljaiba és hallhatták volna, hogy nyilat-

kozott a württembergi berezeg táborszernagy eltt, bizo-

nyosan ajkukra fagyott volna a gúny, hogy az ers oszt-

rák-magyar monarchia csak a két kis fejedelemségtl

t. i. Szerbia és Montenegrótól való félelmében szállta

meg Boszniát és Ilerczegovinát. Andrássy elbbre látott,

mint politikai ellenfelei. Azt mondta akkor: ((A jöv az

e helyzetben rejl veszedelmeket (a monarchiának Szerbia

és Montenegró jóakaratától való függését) még sokkal

fenyegetbbé tette volna. Törökország teljesen elszige-

telve tlünk, aligha lett volna képes helyzetét Albániában

fenntartani és e tartomány nagyobb része természetsze-

ren Montenegrónak jutott volna osztályrészül. «Végül —
folytatja Andrássy — elj-e nem látott események vagy a

dolgok természetes rendje a szomszédos fejedelemségek-

nek egy dinasztia alatt való egyesüléséhez vezettek volna,

"• Andrássy a württembergi herczeghez, !S7í) aug. 6. Kiadatlan.
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<i melynek természetesen expansiv hatást kellett volna

fejlesztenie Bosznia és Dalmáczia felé.í)^

Szeptember 8-án a württembergi berezeg táborszer-

nagy átlépte a határt és teljes megelégedést keltve gyor-

san megoldotta a reá bizott feladatot. Bölcs elrelátásá-

nak, gazdag tapasztalatának és diplomácziai tapintatának

volt köszönhet, hogy sehol sem került sor a törökök-

kel való összeütközésre, a kik mindenütt visszavonultak,

a hol csapataink megjelentek. Andrássy a berezegnek azt

a felmagasztaló bizonyítványt állította ki, hogy a kor-

mány ((alapgondolatát államférfiúi módjára fogván föl

íinnak politikai konczepczióját fényesen megvalósította.))^

Maga a külügyminiszter is nagyon örült a szerencsés

eredménynek. ((Az utolsó napokban — írta erre vonat-

kozólag feleségének — kezdtem már félni, hogy a kato-

nák szokás szerint bakot lnek Novi-Bazarban és ha a

legkisebb összeütközés lesz (Törökországgal) mind —
lapok, miniszterek és katonák — azt fogják kiabálni,

hogy én a monarchiát végveszélybe döntöttem. A had-

ügyminiszter — folytatja — egy éjszaka sem alszik, mint

maga bevallotta a császárnak, csupa rémképeket lát. Az

itteni új minisztérium egy nagy protocollumot írt össze

íí bemenet ellen, miután Taaffe teljesen belenyugodott.

Hogy nekem esett volna mind ! Hála Istennek azonban

már ma vagy tegnap egy nagy rész bement és hála a

rossz'** konventiónak a törökök demonstratív barátsággal

kisérnek be, miután mi kikísértük az oroszt.))*

* * -K

"• Audiássy a württembergi herczeghez, 1879 augusztus 6. Kiadatlan.

- Teuber Oszkár «Feldzeugmeister Wilhelni Herzog von Württem-
bergi, IH± old.

'* Itt természetesen ironikus értelemben.

* Andrássy feleségéhez, Schönbrunn, 1879 szeptember 9. Gróf

Batthyány Lajosné tulajdona.

22*
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Épen abban az idben, midn Andrássy a Lim

vidék megszállásának gondjálól megszabadult, levelet

kapott Bismarcktól Gasteinbl. Ebben a kanczellár kö-

zölte vele, hogy sikerült minden ((ellentétes hatást)) le

gyznie. Vilmos császár, írja itt, hajlandó egyezsége

kötni, ámde csak azon az alapon, melyet (a neme
uralkodó) és gróf Stolberg szeptember 17-én megállapí-

tottak.* Tehát meg kellett állapítani, hogy mindkét hala-

lom kötelezi magát, hogy továbbra is garancziát vállal a

béke fenntartásáért és az Oroszországgal való békés vi-

szonyok ápolásáért. Csak abban az esetben, ha Német-

országot vagy Ausztria-Magyarországot egy vagy több

hatalom támadja meg, köteles mindkét szövetséges együt

küzdeni az ellenség ellen. Vilmos császár ezen az ala-

pon adta a meghatalmazást, hogy a két szomszédállam

között védelmi szerzdést kössenek, ((feltétlenül és akár-

milyen idtartamra*. Erre vonatkozólag Bismarck Andrássy-

val szóbeli tárgyalásokat akart folytatni, mire azután

ennek eredményét elfogadás végett a német császár elébe

kellett terjeszteni. A kanczellár egy perczig se habozott,

hogy ezt elérje, ha I. Ferencz József is elfogadja az

indítványt.^ Minden attól függött, hogy gróf Andrássy

beleegyezik-e az indítványba : védelmi szerzdést kölni

((feltétlenül és akármilyen idtartamra)) és a melyben

Oroszország mint támadó fél nincsen kifejezetten meg-

nevezve. Erre nézve a két államférfiú tanácskozásai Bécs-

ben, a hová Bismarck szeptember 21-én érkezett, nem-

sokára felvilágosítást nyújthattak.

'i Lásd e kötet 326. oldalát.

- Bismarck Andrássyhoz, Gastein, 1879 szeptember áU. Az eredeti

a gróf Andrássy-levéltárban van ; a levelet közölte legelször S. S.

(Singer S.) a «Neue Freie Presse* 189.5 márczius 31-iki számában

«Briefe Bismarcks an Andrássy* czim alatt. Ld. még «Aus dem Brief-

wechsel Bismarcks* II. kötet 528. oldal és Buschnál, « Bismarck, somé

secret pages of his history* III. kötet, 266. oldal.
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Mint maga a kanczellár meséli, az egész úton Ga-

steintól Bécsig a legszivélyesebben üdvözölték t. Lincz-

ben a lakosság hangulata annyira izgatott volt, hogy
attól tartva, hogy a bécsi körök félreértik, behúzta a

kocsijának függönyeit és nem mutatkozott többé. Ha-

sonlóan szívélyes volt a fogadtatás magában Bécsben

;

nem mehetett szállodájának ablakához, a nélkül, hogy

barátságos tüntetést ne keltett volna az épület eltt

várók, vagy épen elmenk részérl.^ A német nagykövet-

nek, Reuss berezegnek az volt a benyomása, hogy a

kanczellárnak a bécsiek részérl való üdvözlése nem volt

mesterségesen rendezett, hanem egészen spontán. Tekin-

tettel arra, hogy az egész sajtó, a klerikális aVater-

land))-ot kivéve, csak a rokonszenv soraival üdvözölte

Bismarckot, Reuss berezeg úgy vélte : ccaz osztrák-magyar

nép)) igazán ösztönszerleg érzi, hogy Németországban

kell keresnie legjobb barátját és meg is találja — olyan

érzés, a melyet Oroszország bizonytalan magatartása

mindinkább kifejlesztett és most abban nyilvánul, hogy

Vilmos császár els tanácsadójának meg akarják mutatni,

mily nagy értéket tulajdonítanak a német barátság-

nak.^ Valamint a közönség, úgy az uralkodó is nagyon

kegyes fogadtatással tüntette ki és Andrássy sem mu-
lasztott el semmit, hogy a császár és király vendége

eltt kellemesnek lássék. A Bismarck tiszteletére rende-

zett udvari ebéd után, a külügyminiszter is adott ilyet,

a melyen nagyon vidám volt a hangulat. A kanczellár,

a ki nem hozott frakkot kifejezetten engedelmet kért,

hogy a dínér-n utczai ruhában jelenhessék meg, mi által

az ünnepség bizalmasabb jellegel nyert. Báró Orczy,

* Bismarck «Gedanken und Eiinneiun^en» II. kötet, "244.—á45.

oldal.

- Reuss, Bécs, 187!) szepteinlier ilS.
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mint résztvev azt írja : ((Bismarck nagyon vidám volt^

minthogy modora általában joviális, majdnem «ge-

mütlich)).*

A szokásos vendégségek csak megszakították az^

élénk eszmecserét a két miniszter között, a kiknek ismét

hosszabb tárgyalásaik voltak a királylyal. A kés esti

megérkezése után következ nap — szeptember 22-én —
Bismarck úgy nyilatkozott, hogy csak általános meg-

egyezésre bír felhatalmazással. Ez ellen a király, vala-

mint miniszteie is ellenvetéseket tettek.- Azt mondták :

sehol sem lehet annyira tartani veszélyes átalakulástól,

mint Francziaországban, a mi természetesen nem marad-

hat koczkázatos következmények nélkül annak külpoliti-

kájára. Most természetesen, a míg a Waddington-minisz-

terium vezeti az ügyeket, kezeskedhetik a nyugalomért.

De a legkisebb politikai szélroham elsöpörheti ezt az

Angliára békés szándékkal támaszkodó minisztériumot.

Ennek az lenne a legveszedelmesebb következése, hogy

Francziaország szövetségre lépne a pánszláv Oroszország-

gal és Olaszországgal. A király és Andrássy rámu-

tatott arra, hogy nem Oroszországnak, hanem csak a

mostani franczia kormány okos és békeszeret vissza-

utasításának tulajdonítható, hogy eddig nem valósult

meg az orosz-franczia szövetség. Ellenben nagyon való-

szín, hogy ha ezt a minisztériumot megbuktatják a

franczia köztársaság ellen irányuló monarchikus törek-

vések, Francziaország az orosz szövetség karjaiba mene-

'1 Báró Orczy az édes anyjához, 1879 szeptember !24.

2 Bismarck a királylyal és gróf Andrássy\'al való tárgyalásairól

1879 szeptember !24-iki bécsi memorandumában összefügg jellemzést

ad, a nélkül, hogy megmondaná, mikor beszélt az uralkodóval és mikor

a miniszterrel. Úgy adja el az ügyet, mintha egyszerre történt volna

a megbeszélés a királylyal és Andrássyval, a mi nem áll. Csak argu-

mentumaik voltak meglehetsen ugyanazok.
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kül, a melynek eddig liüségesen ellentállt. Az általános-

ság ellen a király és Andrássy még más okból is aggo-

dalmakat támasztottak. A mint kiszivárogna valami abból,

hogy Németország és Ausztria-Magyarország közt álta-

lánosságban tartott s bárminem támadás ellen intézett

védelmi szerzdés létesült, nem szenved kétséget, hogy

azonnal Francziaország ellen irányuló lépésnek fognák

magyarázni. Hiszen eddig csak kevéssé beavatott körök

tudnak arról és az a tény még egyáltalában nem ment át a

köztudatba, hogy Oroszország a monarchia, különösen

pedig Németország nyugalmát fenyegeti. Francziaország

a világ szemében hagyományosan békerontónak tnik fel,

ezzel minden egyezmény, még ha védelmi természet is,

most és késbb antifranczia jelleg. Angliának is ez a

felfogása, a mely a világbéke érdekében a Waddingtou

minisztérium fenntartásának igen nagy értéket tulajdonit.

Azt felelték tehát fönntartás nélkül Bismarck ber-

ezegnek, hogy szívesen hajlandók ugyan magukat köte-

lezni az Oroázorózággal szövetkezend Francziaországgal

szemben való segítség nyújtásra. De, tették hozzá, Ferencz

József király fenn akarja magának tartani azt a szabad-

ságot, hogy a barátságos angol kabinetnek az igazsághoz

híven felelhessen, hogy t. i. Francziaország ellen irá-

nyuló megegyezésben nem részes és távol is akarja

magát tartani ettl, a míg ez az ország nem köt Német-

ország és Ausztria-Magyarország iránt ellenséges indu-

latú szövetséget. Mint Bismarck maga beismeri, képtelen

volt ezen érvelés érdemleges tartalmát megczáfolni, már

egyszeren azért is, mert helyesnek kellett tekintenie.

Loyalis is volt, hogy ezt vallotta. Ez természetesen nem
akadályozhatta meg t, hogy viszont a maga részérl

nyíltan figyelmeztesse a királyt és Andrássyt, hogy ily

körülmények között, minthogy csak általános alapon

cselekedhetik, egyáltalában nem fog szerzdésre kerülni

r
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a sor. Erre az uralkodó és miniszter beismerte, liogy

nagyon bizonytalan politikai alakulásoktól lehetne tar-

tani, ha nem tudnának megegyezni. De mindketten szi-

vesebben el akarták odázni az annyira kivánatos és Né-

metország, valamint Ausztria-Magyarország népei érzésé-

nek annyira megfelel czélt, mintsem beleegyezni abba,

a mit Bismarck kívánt. Haboztak elvállalni a felelsséget

azért, hogy egyrészt Francziaország jelenlegi kedvez

helyzetét fenyegessék és ezt arra kényszerítsék, hogy

Oroszország felhívásának eleget tegyen a szövetséget

illetleg ; másrészt nem akarták lehteni a monarchia és

Anglia közt egyre növeked intimitást. Teljes jóváha-

gyásnak örvendett ellenben Vilmos császár kívánsága,

hogy egy kötend szerzdés csak defenóiv természet

lehet és minden agressiv jellegnek el kell maradnia be-

lle. A király maga mondta, soha sem lenne kapható

támadó háborúra, legkevésbbé olyan terméketlen és ve-

szélyes háborúra, mint az Oroszország ellen indítandó

hadviselés. Hiszen még a gyzelem esetében sem tudná,

milyen haszna lehetne belle a monarchiának. Ha

Anglia és Francziaország — jegyezte meg tovább a

j^jrály — bírná t rá Oroszország megtámadására, min-

denki eltt világos lenne, hogy a mi monarchiánkra esik

a legnagyobb erfeszítés és a veszedelem, mert a két

másik állam elérhetetlen az orosz hatalomnak. Midn
erre Bismarck Miljutinnak az Oroszország elleni koalicziós

háborút illet állításaira emlékezteté az uralkodót Ferencz

József azt mondta : ezt Miljutin maga sem hiszi, ily bal-

gának csak nem tarthat minket senki. De gróf Andrássy

az orosz hadügyminiszter állítását rendkívül nagy valót-

lanságnak nevezte.^

Szeptember 24-én Bismarck és Andrássy arról tanács-

* Bismarck memoranduma Vilmos császárhoz Bécs, 1879 szept. 24.
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kozotl, hog-y ((lelkiismeretes meggyzdésük)) szerint

«hogyan lehetne intézkedni és mit lehetne tenni» az

európai béke biztosítására. Miután a kanczellár már szep-

tember 20-iki levelében kifejtett programmját jegyzékbe

foglalta, kijelentette Andrássy, hogy egészben egyetért

ez indítványhoz alapul szolgáló gondolattal. De a Bis-

marck által ajánlott formában történ egyezség megkö-

tése ellen aggodalmakat kell érvényesítenie ; ezeken nem
teheti túl magát, st nem is engednék (t. i. az aggodal-

mak) meg neki, hogy souverainjének a tett indítvány

elfogadását, Bismarck felfogásában, ajánlja. Erre nézve a

két államférfiú között ((beható eszmecsere)) fejldött ki, a

mely azonban nem volt képes Andrássyt véleményében

megingatni. Most az osztrák-magyar miniszter a maga

részérl indítványt terjesztett el, a mely «a tisztán

védelmi szerzdés alapeszméjét más alakbauD rögzí-

tette meg, melynek elfogadására és hséges keresztül-

vitelére kötelezte magát. A meglev jegyzkönyvben,

melyben ez az indítvány meg van említve, minségének

közelebbi meghatározása hiányzik. Mindenbl ítélve a

mit tudunk, «egy tisztán defensiv egyezség alapgondo-

lata más formában í) csak arra vonatkozhatott, hogy

Andrássy az Oroszország részérl való támadás esetét

világosan és határozottan kimondatni kívánta, de kölcsö-

nös segítségrl Francziaország ellen tudni sem akart.

Bismarck azt felelte, hogy az Andrássy-féle indítvány

érett megfontolása után el kell ismernie, hogy nincsen fel-

hatalmazása, hogy ezen az alapon kötelez intézkedéseket

tegyen. De kész a kollegája részérl proponált alapon

tovább tárgyalni, hogy oly szövegezést találjon, a mely

((eredeti indítványának alapgondolatait és praktikus czél-

jait mindkét részrl elfogadható alakban valósítaná megD.

Hosszabb tárgyalások után Andrássy és Bismarck

megegyeztek egy ((kiegyezési tervezetben », melyet köl-
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csönösen ajánlani fognak souverainjeiknek (cjóváhagyás))

végett.^ Eredetileg a két államférfiú elször alá akarta

a tervezetet. Ettl azonban eltértek, hogy uralkodóik

szentesítését ne elzzék meg.- A szövegezés pontosan

megfelel a védelmi szerzdés szavainak, melyet 1888-ban

hirdettek ki. Ebben a szerzdést kötk megígérik egy-

másnak, hogy birodalmaik egész hadi erejével támogatni

fogják egymást abban az esetben, ha Oroszország meg-

támadná valamelyiküket és e szerint csak közösen és

összhangzóan fognak békét kötni. (I. fejezet.) Ha azon-

ban más hatalom támadná meg a szerzdést köt fele-

ket, akkor a meg nem támadó fél köteles szövetségese

ellenségétl megtagadni a segítséget, ámde szövetségese

javára legalább jóakaratú semlegességet kell fogadnia.

Ha a támadó Oroszországtól, akár aktiv kooperáczió,

akár katonai intézkedések formájában nyer támogatást,

akkor azonnal a kölcsönös segítésnek az I. czikkelyben

kifejezett kötelezettsége lép életbe. (H. czikkely.)

Hogy a megkötend szerzdés békés jellegét minden

félremagyarázástól menten megrizzék, a két miniszter

elhatározta, hogy titokban tartják és egy harmadik hata-

lommal ((Csak mindkét rész beleegyezésével és külön

egyezség szerint)) közlik. (IV. czikkely.)

Egészen Andrássy kezétl származik a «tervezet»-ben

az a meghatározás, hogy a két uralkodó, úgy I. Ferencz

József császár és király, valamint Vilmos császár az

Alexandrovóban H. Sándortól hangsúlyozott szándékok

alapján remélik, hogy Oroszország készüldései a való-

ságban nem fognak fenyegetknek bizonyulni és ezen

az alapon most sincs okuk a czárnál panaszt tenni. Ha
azonban ez a remény minden várakozás ellenére meg-

* Jegyzkönyv, 1879 szeptember M.
2 U. o.
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hiúsulna, akkor a kél szerzd fél loyalis kötelességének

fogja tekinteni, hogy Sándor császárt bizalmasan érte-

sítse, hogy az egyikök elJen tervezett támadás mindket-

tre értetik.^ A királyhoz intézett felterjesztésében Andrássy

különben határozottan megmondja, hogy a tervezet ezen

passzusa egészen tle származik, Bismarck elfogadta, s

mint különös czikkely helyet talált a ((tervezetben ».-

Ellenben a német kanczellár, mint Andrássy a királyt

értesítette, azt az indítványt tette, hogy a szerzdés tar-

tamát öt évre állapítsák meg, esetleg csendes meghosz-

szabbítással további három évre.* A ((tervezet)) harmadik

czikkében tehát el is fogadták az öt évi idtartamot a

szerzdés fennállására.* Továbbá elhatározták, hogy e ter-

minus leforgása eltt egy évvel,"' a két souverain tárgya-

lásba fog bocsátkozni azon kérdés felett, hogy a szerz-

dés alapjául szolgáló körülmények íennforognak-e még,

valamint dönteni fognak az egyes módozatok további

fenntartása, vagy esetleges megváltoztatása felett. Ha
azonban az utolsó szerzdési év els hónapjának lefor-

gása alatt e tárgyalások megújítására egyik részrl sem
érkezik felhívás, akkor a szerzdés további három évre

megújítottnak tekintend.^

Kölcsönös megegyezésüknek ez eredményét And-

rássy e szavakkal jelentette be uralkodójának: ((A szö-

vegben Oroszország mindenütt világosan meg van ne-

vezve és ezzel minden pont Felséged kívánsága szerint

fogadtatott el. Bismarck kijelentette, hogy most már

'' A védelmi szerzdés «tervezete». Gróf Andrássy-levéltác

- Andrássy felterjesztésének fogalmazványa, keltezés nélkül. Ki-

adatlan.

3 U. o.

* «Tervezet»>.

s U. o.

6 U. o.
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nincs elvi kifogása. Remélem, holnap megtörténik egye-

lre a szerzdés és jegyzkönyv aláirásaü).*

Több oldalról azt regélik, hogy a tárgyalás utolsó

jelenete nem folyt le nyugodtan, hanem nagyon drámai

akkordban végzdött. Bismarck berezeg állítólag, miután

a szövetségtervezet utolsó fogalmazványát a kezébe vette

hirtelen felemelkedett a diványról, a papirt majdnem

összegyrve egészen közel lépett Andrássyhoz, hogy

lélekzetét csaknem hallania kellett, A gróf most szintén

felugrott helyérl, hogy a « támadó ))-t állva várja be. Éles

tekintettel, mozdulatlanul nézett a berezeg szemébe, elha-

tározva, hogy helyt áll, bármi jöjjön is. ((Ennyire volnánk

a papiroson — mondta erre Bismarck berezeg — nem

mondhatok most már Önnek egyebet, mint azt, hogy

:

gondolja meg mit tesz On. Utoljára ajánlom Önnek,

hogy hagyjon föl az ellenállással. Fogadja el — igy kiál-

tott állítólag a kanczellár emelt hangon, fenyeget arcz-

czal — az én javaslatomat. Én jót ajánlok Önnek, mert

különben . . . különben ... el kell fogadnom az Önét.

»

Ez utóbbi szavakat Bismarck, a ki eddig fenyeget állás-

ban volt, ismét a megszokott modorban mondta volna

és mosolyogva tette volna még hozzá : ((De átkozottul

sok fáradságba fog kerülniw.-

Három teljesen szavahihet ember némi variáczióval

adja át e jelenet lefolyását, melyet közülök mindenik,

saját kijelentésük szerint gróf Andrássy szájából hallott.

* Andrássy szerzdésének fogalmazványa keltezés nélkül. Kiadatlan.

2 Dóczi Lajos : «Andrássy und Bismarck* «Neue Freie Presse

»

1906 deczember 2. Ezt a jelenetet némi változattal elször Steinbach

Ousztáv beszéli el 1890-ben a «Nord und Süd» .ö.S. kötetében, 317. old.

«Graf Július Andi-ássy» és azután Kónyinak egy 1888-ból való feljegy-

zése nyomán Marczali «Zur Geschichte des österreichisch-ungarisch-

deutschen Bündnisses* 1906. «Deutsche Revue», 269. oldal. Ifj, gróf

Andrássy Gyula bizonyítja, hogy a jelenet lefolyását a szövegben el-

adottak szerint hallá atyja szájából.



Bismarck Bécsben és a szövetség megkötése 349

De a három tanú egyike sem határozza meg az esemény

napját.

De bárhogy legyen is, igen nagy jelentséggel bír

az, hogy Bismarck maga legbensbb meggyzdése sze-

rint egészen Andrássy mellett állott és mint látszik csak

azért tett ellenvetésekel, hogy a formának eleget tegyen.

Memorandumában, melyben a bécsi tárgyalások aktáit

Vilmos császár elébe terjesztette, elnyt ad az osztrák-

magyar indítványnak a német uiaikodótól oly buzgón

pártfogolt általánossági javaslat felett. A kanczellár azt

mondja : A támadás, melynek Ausztria-Magyarország leg-

inkább ki van téve, Olaszországtól várható, ha ott az

irridenta az olaszok államférfiúi megfontolásának a fejére

n. A ((tervezet)) szerint a monarchiának ezt a küzdel-

met egyedül kéne megvívnia és erre egyedül is képes-

nek kellene lennie. Ha azonban az általános kötelezés

által Németország is kényszerítve lenne e háborúban

való részvételre, akkor az a veszély keletkeznék, hog}^ az

osztrák-magyar-olasz háború európaivá fajulhatna. A ((ter-

vezeti) szerint ellenben Németország még akkor sem volna

köteles közremködni, ha Francziaország Olaszországgal

szövetkezve, vagy, a mi kevésbbé valószín. Olaszország

nélkül ujjat húzna Ausztria-Magyarországgal. Bismarck

folytatja eladását : 11a Törökország és a monarchia kö-

zött Novi-Bazar, vagy az albánok miatt keletkeznének

viszálykodások, ez sem érintené Németországot. Csak az

Oroszországgal való háború, a melynek bekövetkezése

Németország biztonságát is veszélyezteti, képes casus

fcederist alkotni.

Bismarck berezeg teljesen magáévá lette a királytól

és Andrássytól képviselt álláspontot Oroszországgal és

Francziaországgal szemben. Határozottan kimondja, hogy

egy Francziaország ellen is irányuló szerzdés Ausztria-
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Magyarországgal egy eddig nem létez közösségre fogja

rábírni a franczia politikát az oroszszal.

Mindebbl azt következtette Bismarck, hogy Andrássy

indítványa a német érdekeknek inkább megfelel, mint ha

egy általánosságban tartott szövetséget kötöttek volna.

Ezért a legmelegebben ajánlja elfogadásra az osztrák-

magyar (!Ctervezet))-et. Egyedül ennek segítségével van

Németország megvédve a veszélyektl, melyeket, mint

hangsúlyozza, a jöv méhe rejt. Csak egészen halkan

jelzi most, mi történnék, ha a souverain figyelmen kívül

hagyná tanácsát és tovább is kitartana russofil nézetei

mellett. Nehezen. így nyilatkozik memorandumának végén,

fog bátorságot találni egy a koronának és az országnak

egyaránt felelsséggel tartozó külügyminiszter arra, hogy

az tle (t. i. Bismarcktól) ajánlott elvigyázat nélkül

szembeszálljon a jövend fenyeget eseményeivel.^

A mit azonban Bismarck saját bevallása szerint a

memorandumban a császár iránt való lovagias tisztelet-

bl nem mondott ki,^ azt tartózkodás nélkül megmondta

az uralkodónál kihallgatásra jelentkez követségi taná-

csosnak, Bülow Ottónak. A visszautasítás esetére meg-

bízta ezt, hogy Vilmos császár eltt nyilatkoztassa ki,

hogy akkor nem maradhat tovább hivatalában. Ennél

az elhatározásnál — így szól az utasítás — nem csupán

az a meggyzdés vezeti, hogy lehetetlen elkerülnie a

súrlódást, a mely elválaszthatatlan lesz az ügyek intézé-

sétl, mihelyt nem lesz képes a császár vezérgondo-

latait a magáéivá tenni. Hiszen bizonyos, hogy a legfbb

szolgálatban soha sem kímélte egészségét és erejét. A mi

t, hangoztatja a kanczellár, els sorban ilyen lépésre

* Bismarck memoranduma, 1874 szeptember i4.

2 Bismarck Bülow Ottóhoz követségi tanácsoshoz. Bécs, 1879

szeptember "lA.

1
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bírja, inkább az a meggyzdés, hogy az osztrák-magyar

ajánlat visszautasítása oly végzetes politikai hiba volna,

hogy a politikai felelsségben való részességet nem vállalja

magára. Bismarck elhatározása keseren komoly volt.

Csak arra az esetre, ha a császár hallgat tanácsára, kel-

lene Bülow Ottónak a hozzá intézett levelet meg nem

Írottnak tekintenie.^

-K -K -K

A helyzet rendkívül komoly volt. Az volt a kérdés,

milyen állást fog Vilmos császár Bismarck javaslatával

szemben elfoglalni ? Hohenlohe berezegnek, a kit a kan-

czellár megbízott, hogy is mondja meg az uralkodó-

nak a védelmi szerzdés feltétlen szükségességérl való

meggyzdését, 1, Vilmos azt felelte : Meg akarjuk várni,

mi jön Bécsbl.- De a szeptember 24-iki memorandum
megérkezése Bécsbl mégsem hozott megoldást. Az akkor

Baden-Badenban idz császár ellenszenve az eltte fekv

szerzdés-tervezet ellen ép oly ers maradt, mint azeltt.

Bülow Ottó ajánlatára csak a memorandumot és Bismarck

elbbi jelentései közül a fontosabhakat tartotta vissza,

hogy, mint nyilatkozott, még behatóbban ((elmélyedhessem)

bennük. Minthogy a követségi tanácsos még azon a né-

zeten volt, hogy a visszautasítás nem elkerülhetetlen,

helyesnek vélte, hogy még ne vegye igénybe a kanczellár

demissiójának ultima ratióját. Mint már elbbi alkal-

makkor, úgy most is azt vélte, hogy csak Bismarck sze-

mélyes beavatkozása volna képes kedvez eredményt el-

érni.* Errl azonban az idközben Berlinbe visszatért

1 Bisiiiart'k Bülow Ottó, Bécs, 187!) szeptember iA-.

2 Hohenlohe Bismarckhoz. Strassbursj, 1879 szeptember -l'A. A had-

tryakorlatok után akkor a császár Strassburgban idzött. Hohenlohe

«Üenkwrdigkeiten» IL kötet 27H. oldal hiányzik I. Vilmos ezen meg-

jeíryzése.

•* Bülow f)ttó Bismarckhoz. Baden-Baden, 187!) szei>tember -K^.



352 Tizedik fejezel

Bismarck hallani sem akart. Nem képes az utazásra •

—

így hangzott válasza — és ezenfelül az írásban el-

adott okokhoz szóval se tudna semmit hozzátenni. A kan-

czellár a mellett maradt, hogy bizalmas lemondásának

igénybevételét nem odázza el tovább ; végre szüksége van

bizonyosságra, mert annak hiánya véghetetlenül izgatta.*

De a császár is kemény küzdelmet vívott magával.

Nem volt képes legyzni az aggodalmat, hogy a tervezet

elfogadása által illoyálisan jár el unokaöcscsével szemben

és ezenfelül az 1873-iki- szerzdés figyelembe nem vé-

telével a htlenség vétségét követi el. Bár Bismarck

épen az utolsó pontra nézve megnyugtatta a császárt, a

mennyiben az 1873-iki pétervári szerzdés az ugyanazon

évi bécsi megegyezések által egészen megváltozott.'* Ezen-

felül Sándor czár az utolsó válságokban soha sem hivatkozott

az 1873-iki pétervári szerzdésre, a mivel maga is elis-

merte, hogy azt nem tartja többé jogérvényesnek.* Ámde
Bismarck mondhatott, a mit akart, a császár lelkiisme-

rete ennek ellenére sem sznt meg háborogni ama föl-

tevés ellen, hogy aláírjon egy Oroszország ellen irányuló

szerzdést, miután kevéssel elbb még kezet szorított

az orosz uralkodóval. Az agg császár valóban nagyon

kínos helyzetben volt. Egyik oldalról az aggodalom, hogy

htlenül jár el a régi baráttal szemben, másik oldalon

mégis megint a gond, hogy visszautasítás esetén az állam

legfontosabb érdekeit adja fel. Vilmos császár nagyon

jól tudta, hogy mi forog koczkán. Bismarck, Stolberg, a

két Bülow, Badowitz és végül Hohenlohe nyilatkozatai

nem maradhattak figyelmen kivül. Most még generalis-

simusának, gróf Moltkének a tanácsát akarta hallani.

^ Bismarck Bülow Ottóhoz. Berlin, 1S79 szeptember 27.

2 Lásd a II. kötet 107. oldalát.
3 Lásd a n. kötet 112. oldalát.
* Bismarck a császárhoz. Gastein, szeptember 18. és memoran-

duma. Bécs, 1879 szept. 24.
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Már szeptember 17-én beleegyezett, hogy annak vélemé-

nyét is meghallgatja.* Gróf Moltke egészen Bismarck

részén volt. Még Stettinben biztosítani akarta t Bülow

Ottó útján teljes egyetértésérl. A tábornagy az sajátos

fensbbségével lépett fel az Ausztria-Magyarországgal

való szövetség érdekében, a mely nélkül egy kombinált

orosz-franczia támadás esetén veszélyes helyzetbe jutná-

nak.- is azon a nézeten volt, miszerint fontosnak tnik

fel eltte, hogy Oroszországot meg kell nevezni a szer-

zdésben, mint esetleges támadót. Öt is ugyanazok a

mozzanatok vezették, mint Bismarckot ; is arra az

eredményre jutott, hogy egy csupán általános fogalma-

zási! szövetségi okirat mellett Németország abba a hely-

zetbe kerülhetne, hogy Ausztria-Magyarországnak segít-

séget kellene nyújtania olasz támadás esetén is. Midn
gróf Stolberg kérte gróf Moltkét, hogy abban az esetben,

ha a császár t hivná, épen ezt az argumentumot hasz-

nálja vele szemben, meg is Ígérte ezt minden hosszas

fontolgatás nélkül.** Szeptember 25-én Moltke csakugyan

megtette elterjesztéseit. Nyilatkozataival szemben, hogy

a védelmi szerzdés szükséges, minthogy Sándor czárt,

barátságának bizonyítékai ellenére is, elragadhatná a

pánszláv irány, a császár csupán receptívnek mutatko-

zott. Csak midn Moltke Olaszországra hivatkozott az

általános szerzdés esetében, adott neki 1. Vilmos igazat.

A tábornagy az audienczia után ersen állítá, hogy a

szövetség érdekében minden szükségeset megmondott

császári urának.*

* Stolberg Bismarckhoz Gasteinban ; Berlin 1S79 szept. 17.

'^ Bülow Ottó követségi tanácsos a berlini külügyi hivatalhoz.

Stettin, 1879 szept. 16.

•* Stolberg Bismarckhoz. Berlin, 1879 szept 17.

* Bülow Ottó követségi tanácsos Bismarckhoz. Baden-Baden
1879 szept. l2H.

Monori Wertheimer Ede : Gróf Andrássy Gyula. UI. 23

u
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De a Moltkeval való tárgyalás se vitte egy lépéssel

se tovább a fenforgó ügyet. A császár a mellett maradt,

hogy Oroszországot a szerzdésben nem szabad külön

megnevezni. Ha belemenne — nyilatkozott szeptember

27-én nagyon éles hangsúlylj'^al a követségi tanácsos

eltt — Sándor illoyalitás miatt párbajra hívhatná ki.

Ilyen szerzdések nem maradnak titokban és ha a czár

értesül róla, akkor ezt a sírig nem fogja neki elfelejteni.

Miért, folytatta egy id múlva, nem nevezik meg a Né-

metországra nézve sokkal fenyegetbb Francziaországot?

Midn Bülow Ottó azt felelte, hogy Bismarck közleménye

szerint az Andrássy-féle tervezet á prendre ou á laisser,

a császár a keserségnek egy árnyalatával felelt : Gróf

Andrássy Oroszország ellen irányuló, ö, a császár pedig

általános szerzdést akar és azt hiszi, hogy nézete leg-

alább egyenjogú az Andrássy-féle felfogással. Magát a

tervezetet a császár Oroszország elleni koalicziónak ne-

vezte és mikor Bülow azt az ellenvetést tette, miszerint

nagyon szemmel tartandó, hogy a kanczellár az eltt

mindig a czári birodalom mellett volt, az uralkodó így

nyilatkozott: Igen, Bismarck berezeg kitn államférfiú.

Ha a tervet saját lelkiismerete szerint szükségesnek

tartja, ám vigye ki a trónörökössel, a ki más nézeten

van, mint az apja. 0, a császár, azonban nem megy bele,

inkább lemond. De még e kijelentés eltt megjegyezte

I. Vilmos a követségi tanácsossal szemben : más keretet

kell találni, ha Oroszország mellett Francziaország is

meg lesz nevezve, inkább lehet beszélni a dologról. Az

egész újra való tárgyalásból Bülow Ottó ismét azt a be-

nyomást nyerte, hogy a míg a császár nem tud megsza-

badulni egy általa elkövetend perfidia gondolatától,

nincs rá kilátás, hogy a szerzdési tervezetet elfogadja.*

1 Bülow Ottó Radowitzhoz. Baden-Baden, 1879 szept. á7.
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Ebben a válságos pillanatban gróf Slolberg szept.

'28-án sürgs kihallgatáson jelentkezett a császárnál.* Ez

közvetlen az államminiszterek ülése után történt, a mely-

ben Bismarck kifejtette kollegái eltt, hogy távozni fog

a szolgálatból, ha a császár tovább is kitart visszautasí-

tása mellett. Gróf Stolbergnek most az államminiszterek

megbízásából engedékenységre kellett volna birnia az

uralkodót.- Baden-Badenbl azonban az a felelet érke-

zett, hogy a császár október 1. eltt nem fogadhatja. ^

De Stolberg azonnali személyes beavatkozása azért vált

sürgsen szükségessé, hogy I. Vilmos még egyszer vilá-

gosan áttekinthesse a helyzetet, mieltt Bismarckkal kö-

zölni fogja végs elhatározását.* A császár maga mondta

szeptember 29-én Bülow követségi tanácsosnak, miszerint

leméli, hogy a gróf Stolberggel való megbeszélés végül is

a megoldás lehetségét fogja nyújtani. Mint Vilmos maga
bevallotta, éjjel-nappal az Ausztria-Magyarországgal való

tárgyalás szabályozása foglalkoztatta. És midn Bülow

Ottó szeptember 29-én a szeptember 24-iki bizalmas uta-

sítás értelmében közölte vele, miszerint Bismarck a vissza-

utasítás esetén ersen el van szánva a visszalépésre, a

császár azt felelte, hogy ezt már Manteuffel is meg-

mondta neki és épen ez az a pont, a mely oly súlyos

aggályokat okoz neki.''

Azon a napon, a melyen Bülow Ottó értesítette Vil-

mos császárt a kanczellár szándékáról, ez maga nagyon

kimerít levelet írt gróf Andrássynak. Tartózkodás nélkül

tudatta, hogy most Stolberg, mint az államminiszterium

képviselje az utolsó kísérletet teszi Baden-Badenben.

» Stolberg Bülow Ottóhoz. Berlin, 1879 szept áS.

- Bitíinarck Andrássyhoz, 1879 szept. !á9. Gróf Andrássy-levéltár.

=« Bülow Ottó Stolberghez. Baden-Baden, 1879 szept. 28.

* Bülow Ottó Bismarckhoz. Baden-Baden, 1879 szept '29.

s U. o.
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«Az átível híd — így szól a levél — a melyen az én

öreg kegyelmes uram leginkább hajlandó visszavonulni

az ilyen tarthatatlan helyzetekbl, nem más mint a király

elnökletével megtartani szokott minisztertanács. Nem
adom fel a reményt, hogy Felsége e czélból legköze-

lebb Berlinbe jön és elfogadja miniszterei egyhangú sza-

vazatát. Ha várakozásunk ellenére ez nem sikerülne, való-

ban követni fogom az Ön példáját és elhagyom hivatalo-

mat.)) Egy lélekzetre ezzel a kijelentéssel, Bismarck

((baráti hallgatás pecsétje)) alatt rábízta Andrássyra azt a

titkot, hogy a közte és Andrássy között megállapított

politika már gyümölcsöket hoz. Mert mint nagyon közvet-

len forrásból, Livadiából megtudta, ott meglehetsen

áejtik a valóságot és elrebocsátják, hogy Németország

és Ausztria-Magyarország kölcsönös iderritoriálió kexeó-

óégi ózerxdéáh kötöttek. A helyett, hogy ez a feltevés

Livadiában érzékenységet keltett volna, inkább azt a hatást

keltette, hogy most már ismét szívesen visszaállították

volna az ((entente á trois»-t és készek lettek volna köl-

csönös kötelezettségeket vállalni a statusquo fenntartására

Törökországban, úgy hogy teriitoriális változások a Ke-

leten csak a három barátságos császári udvar beleegye-

zésével legyenek elérhetk. Most Oroszországban, mint

Bismarck ugyancsak megtudta, azt a látszatot adták a

dolognak, mikép élénk elégtételt éreznek abban, hogy az

elörebocsátott egyezséggel Németország és Ausztria-

Magyarország között a három-császár-viszony alapja ismét

helyreállt és biztosítva van. ((Nagyon gyöngének érzem

magam — fejezi be levelét a kanczellár— és szükségem

van a pihenésre, ezért e néhány sorra szorítkozom, me-

lyeket azonban mégis szükségesnek tartottam Önnel közölni,

hogy biztosítsam, hogy ersen kitartok megbeszélésünk

mellett és nem adom fel az ügyet. Sajnálom, hogy a

nehézségek, melyekkel találkoztam, idt rabolnak és Ont

I
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és engem egy legalább nekem elviselbetetlen bizony-

talanságban függben tartanak. De az eredmény — így

szól tovább — ha nem is pontosan, mégis véleményem

szerint az általunk (jhajtott lesz. Csak arra kérem Önt,

hogy ne veszítse el egyhamar a türelmét. Magas kor és

a térbeli távollét jogaikat követelik.))*

Andrássy természetesen nagyon meg volt elégedve

Bismarck ígéretével, hogy kitart a megállapított egyez-

ség mellett. Ezzel szemben úgy vélte, hogy a kanczellár

az orosz felfogást (calig)) ismerte fel alaposan és Andrássy

a szerzett tapasztalatok után nem habozott a királyt az

Oroszországgal a Kelet ügyében való megállapodás meg-

újításáról lebeszélni.- Már 1879 májusában azt tanácsolta

az uralkodónak, hogy ne utazzék Berlinbe a II. Sándorral

tervbe vett találkozás végett, hogy azt a látszatot ne

keltse, mintha az egy — Ausztria-Magyarországban nép-

szertlen — kísérlet volna a három-császár-entente újra

élesztésére.^ Most San Stefano után még kevésbbé akart

hallani ilyen törekvésekrl. Gróf Andrássy (ípure etsimple»

tervezetének elfogadását kívánta.*

De ez épen nem volt Vilmos császár intencziója.

dsak abban az esetben akarta a szerzdést elfogadni,

* Bismarck herczeg gróf Andrássyhoz. Berlin, 1879 szept. 29.

Gróf Andrássy-levéltár. A levelet én hoztam nyilvánosságra a «Neue

Freie Presse» 1909 október 6-iki számában. Ezen levél egy részét

közölte Singer S. A «Die Entstehung des deutsch-österreichischen

Bündnisses» czim dolgozatban Busch Móricz naplójegyzeteinek m.
kötetében a 351. oldalon egyszeren csak Bismarck szept. 29-iki

levelét említi. E dolgozat meg nem nevezett fogalmazója, a ki bi-

zonyosan maga Busch volt, erre nézve az akták birtokában lehetett

2 Andrássy sajátkez megjegyzése Bismarck szeptember 29-iki

leveléhez.

^ Reuss Bismarckhoz. Bécs, 1879 május -20.

* Ugyanaz ugyanahhoz. Bécs, június 4., a mibl az következik,

hogy a kanczellár hozzájárult Andrássy nézetéhez.



358 Tizedik fejezet

ha Sándornak azt írhatná, miszerint Ausztria-Magyar-

országgal oly egyezményt szándékozik kötni, a melyben

mindkét hatalom az Oroszországgal való jó viszony ápo-

lását Ígéri egymásnak és ezenfelül kölcsönös segítséget

bizonyos támadó tervekkel szemben. Ilyen eljárás a baráti

nyíltság szükséges jelének tnt fel eltte azokra a ki-

jelentésekre, melyeket Saburov ép most adott le Berlin-

ben. Ez az orosz diplomata, a ki eddig követ volt Athén-

ben és Suvalovval együtt az Oroszország és Németország

közti barátságos viszony legmelegebb szószólói közé tar-

tozott, épen a védelmi szerzdés tárgyalásainak idtar-

tama alatt érkezett Berlinbe sajátos küldetésben. II. Sán-

dor megbízásából Bismarck herczeghez azt a kérdést

kellett intéznie, hogy annak érzelmei Oroszország iránt

még mindig ugyanazok-e, mint 1877-ben, mire a kan-

czellár azt felelte : Ha még továbbra is Vilmos császár

tanácsadója marad, akkor elhatározását ugyanabban az

értelemben hajtja végre, mint a kongresszus eltt éó az

alatt, de sohase támogatna oly törekvéseket, melyek által

Ausztria-Magyarország volna fenyegetve. Az orosz most

azt felelte, hogy a kanczellárnak e magatartását egészen

természetesnek találja, annál is inkább, mert az orosz

politika a jövben a berlini szerzdés alapján mindig

védelmi fog maradni. Épen ez a kijelentés ersítette meg
Bismarckot abban a meggyzdésében, hogy abban Vilmos

császár elé terjesztett javaslatainak helyességérl meg-

gyzdést szerezzen. Ep oly világos volt eltte, hogy

Saburov békés biztosításai csak azon a feltevéóen ala-

pulnak, hogy Németország megegyezett Ausztria-Magyar-

országgal és azonnal változásnak van alávetve, ha az

ellenkezt lehetne hinni. Bismarck egyáltalában nem

volt biztos abban, hogy az orosz államférfiú saját

jóvoltából, vagy II. Sándor felhatalmazására tett kije-

lentéseket az orosz politika védelmi irányáról, hiszen
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Saburov visszautasította azt a felszólítást, hogy nyilatko-

zatait papirra tegye és aláírja. A kanczellár indíttatva

érezte magát, hogy Saburov szinteségében kételkedjék

további nyilatkozatai miatt is. Három, mintegy hat óra

hosszáig tartó tárgyalásban fejtette ki az orosz Német-

ország semlegességét az Anglia elleni jövend háborúk-

ban, a szövetségeseket, Törökország felosztását és Kon-

stantinápoly meghódítását, mind olyan dolgok, melyek

joggal engedték Bismarckot messzemen orosz tervekre

következtetni.*

Vilmos császár nagy örömre hangolva, Sándornak,

véleménye szerint, Saburov szájába adott békenyilatko-

zataitól, tudni akarta, milyen feleletet adott rajok Bis-

marck, Nézete szerint annak ismerete a gróf Stolberggel

való megbeszélésekben nagyon fontos volna.- Bismarck

kevésbbé örült ennek a kérdésnek. Csak azt a törekvést

látta benne, hogy a döntést elodázza. De minden halo-

gatás veszélyesnek tnt fel neki ; minthogy Andrássy el-

hagyja Bécset és az oroszok ott elreláthatólag ép oly

messzemen követelésekkel állanak el, mint Berlinben

Saburov által. Ok, az oroszok — így kiáltott fel — bizo-

nyosan igyekezni fognak Ausztria-Magyarországot Német-

országtól elhalászni, vagy legalább az ellen ingerelni.

Ugy látszik, hogy Bismarck türelmének végre teljesen

vége volt. Most felszólította Bülow Ottó követségi taná-

csost, hogy az államminiszterium érdekében ne habozzék

tovább és követeljen a császártól határozott nyilatkozatot

igennel vagy nemmel. Ezenkívül rá kellene bírni az ural-

kodót, hogy e fontos ügyben saját elnöklete alatt minisz-

tertanácsot tartson a legközelebbi napokban.**

* Bismarck Vilmos császárhoz. Berlin, 1879 október 1.

2 Bülow Ottó Bismarckhoz. Baden-Baden, 1879 okt. 1.

•' Bismarck Bülow Ottóhoz. Berlin, 1879 okt. "2.
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Míg Bismarck még egyszer sürgette az ügy haladék-

talan elintézéséi, mert a halogatás Németországra nézve

csak a legnagyobb hátránynyal járhatna, Baden-Baden-

bl Bülow Ottótól az a hír érkezett, hogy a ((játék)) meg

volna nyerve, ha a német császár egy alkalmas levelet

írhatna II. Sándorhoz.* Valamint Bülow Ottó. úgy gróf

Slolberg is, a ki az utolsó rohamra megjelent Baden-

Badenban az állhatatosan ellenkez császárnál, azt jelenté,

hogy az uralkodó okvetlenül kitart császári unokaöccsé-

vel való levélbeli közlés eszméje mellett,

A kanczellár már október 2-án megbízta a német

nagykövetet, hogy puhatolódzék, vájjon Andrássy bele-

egyezik-e a titoktartás korlátozásába, a mivel Bismarck

uralkodója kívánságának akart eleget tenni. Ügy vélte,

hogy a gróf ezt annál is inkább megígérhetné, mert biz-

tosra vehet, hogy Oroszország a monarchiával való

egész megegyezést « engedékenyen és békésen)) fogja fo-

gadni.- Bismarck azonban elejétl fogva alapjában lehe-

tetlennek tartott bármi közleményt a szerzdés megkötése

eltt, minthogy ez orosz részrl csak az egyezség fel-

robbantásához vezethetne.^ Midn most Reuss gróf And-

rássynak, Vilmos császárnak Stolberg által papírra tett

óhaját tolmácsolta, azonnal meglátszott, hogy Bismarck

a helyzetet nagyon helyesen ítélte meg.

Mindenekeltt Andrássy volt ellene, hogy Vilmos

császár Sándorhoz írandó esetleges levelében ((szerz-

dés))-rl említés legyen. Ennek egyszer megemlítése

* Bülow Radovitzhoz Bismarck részére, 1879 október iá. Ebbe az

idbe kell Bismarck azon memorandumának : «Deutschland und Russland

seit dem Berliner Kongress 1879» esnie, a melynek töredékét a «Bis-

marck-Jahrbuch» I. köt. Ii25— 130. old. bozza. Bismarck ebben bécsi

tartózkodásáról mint megtörténtrl nyilatkozik ; Bécsbl pedig szept.

24-én utazott el.

2 Bismarck Reusshoz. Berlin, 1879 október 2.

3 Bismarck Bülow Ottóhoz, 1879 október 2.
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okvetlenül azt eredményezné, hogy Pétenárotl a szöveg

közlését fognák követelni. Ezért «ellen» — vagy, a hogy

korrigálva magát mondta, — apárhuzamos indítványt))

tett, a mely a következ volt : Vilmos császár a szerz-

dés elfogadott aláírása után teljes egészében közölje a

czárral a Németország és Ausztria-Magyarország minisz-

terei között megállapított és aláírt memorandumot,* a

mely implicite megegyezést taitalmaz. Ehhez azután a

német császár magától azt a magyarázatot fzné hozzá :

€z az egyezség egyúttal a két kormány hallgatag egyet-

értését foglalja magában, hogy a két birodalom egyike

ellen irányuló támadást, mint Németország és Ausztria-

Magyarország ellen irányuló akcziót kell megítélnie és

Vilmos császár is ebben az értelemben fogja fel. Ez a

mód Andrássy eltt egyrészt a császár czéljának látszott

eleget tenni, másrészt azt a szükséget szüntette meg,

hogy a szerzdés létezésérl szóljon és annak szövegét

ismertesse. Andrássy a szövegszer közlés miatt veszé-

lyes visszahatásoktól félt Francziaországban és Olasz-

országban és, minthogy a szerzdés tartalma se fog

titokban maradni, nem kívánatos vitáktól is tartott a két

országgylésen. Ha azonban párhuzamos indítványa Vil-

mos császárnál nem volna keresztülvihet, az osztrák-

mag^'ar miniszter kész volt, e részben biztos lévén ural-

kodója beleegyezésérl, a szerzdés titokban tartásából a

bekövetkezett aláírás után nem csinálni conditio sine

qua non-t. ((Ellenben — írta Andrássy Bismarcknak és

* A memorandumot Marczali közölte: oZur Geschichte des öster-

leichisch-ungarisch-deutschen Bündnissetíx («Deutsche Revue» 1906.)

tzim dolgozatában. Marczali azt állítja, hogy nem ezt, hanem egy

rövidebb memorandumot küldtek Pétervárra. A mennyire én tudom,

nincs más memorandum, mint a melyet Marczali közölt. De ehhez

csak az orosz kabinetet informáló jelenség tartozik, a melylyel nem
akarják az igazságot közölni a szövetségrl.
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ebben találkoztak a két államtéríiú nézetei — egyet min-

den körülmények között kizártnak kell tekintenem, t. i.

a szerzdés létezésérl és tartalmáról való értesítést,

mieltt annak elfogadása Vilmos császár Felsége által

bekövetkezett, vagy biztoóíttatott volna. A nélkül, hogy

legkegyelmesebb uram elhatározását meg akarnám elzni,

inkább lemondanék egy ózerzödéó tnegkötéóérl általá-

ban, de mindenesetre saját személyemre nézve le kel-

lene mondanom a tárgyalásokban való további részvétel-

rl ezen az alapon.)) ^

Még mieltt Andrássy ezen levele Berlinbe érkezett

volna, Reuss annak tartalmát bejelentette ott. Andrássy

levelének záradékából azt következtette a kanczellár, hogy

Oroszország Ausztria-Magyarországnak elfogadható felté-

teleket ajánlott már. Aggódott, hogy az oroszok Bécsben

((gyorsabbak lesznek)), mint a német politika.- Az sze-

meiben a Bécsbl érkez hirek nyomán a helyzet napról-

napra veszedelmesebbé alakult. A császár túlzott orosz-

barátsága és abbeli aggodalma, hogy II. Sándorral szem-

ben illoyalitást követ el, már ersen a saját országuk

megkárosításáig ért el. Bismarck már nem kételkedhe-

tett abban, hogy a német és porosz érdekek feláldozása

Oroszország javára nem fog titokban maradni. Német-

országban e magatartásból végzetesebb hatásokra követ-

keztetett, mint az annak idején Olmützben történtekbl,

egyszeren azért, mert a czár akarata eltti meghajlás

most önkéntes és nem mint 1850-ben, erszakolt. Bis-

marck mélyen elszomorodott, hogy összes ter\eit szét-

1 Andrássy Bismarckhoz. Schönbrunn, 1879 október 3. Gróf

Andrássy-levéltár. A levelet angol nyelven Busch ((Bismarck, somé

secret pages of his history* III. kötet 273—276. közölte. E helyre

:

obekövetkezett, vagy biztosíttatott volna», Bismarck Busch szerint ezt

a czeruzajegyzetet irta : «Nagyon fontos*. 275. oldal.

2 Bismarck Stolberghez. Berlin, 1879 október 3.
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zúzva látta az ((orosz Rütliii)), a hogy a császárt, annak

fivérét és Alexandra herczegnét nevezte.* Fájt neki, hogy

az általa összekovácsolt ország minden szükség nélkül

abba a helyzetbe került, mint a hétéves háború idején

állt. Át volt hatva attól, hogy Vilmos császár oly módon

veszélyezteti az ország jövjét, a mit késbb a legjobb

akarat se tud jóvá tenni. Minthogy Bismarck összes

argumentumainak ismétlésétl nem várt többé ered-

ményt, csak attól remélte még ezt, hogy Stolberg

a császárt a választás elé állítja, hogy vagy hozzájárul

ma — október 3-án — vagy holnap már nem lesznek

miniszterei.

Ilyen módon a császár személyes politikájának, a

mely a válságot már-már orvosolhatatlanná és annak

következményeit már-már végzetesekké teszi, alkotmány-

ellenes folytatását meg kell gátolni.- A tárgyalások mi-

nél gyorsabb befejezésére igazán szükség volt. Andrássy

mielbb döntést kívánt. Ferencz József császár és király,

közölte a miniszter a német nagykövettel, nem akarja t
elengedni, a míg az «üzletí) nincs megkötve. Hivatalban

maradásának azonban határai vannak. Andrássy nem is

titkolta el az okokat, a melyek miatt nem vezetheti bizo-

nyos idn túl a külügyminisztérium ügyeit. Október 6-án,

monda, báró Haymerle Bécsbe érkeznék, a hol akkor

az osztrák Reichsral is összeül és ez volna az a

pillanat, a melyben végleg távozna eddigi hatáskörébl.

Mint lemondott miniszternek, lehetetlen volna arra a

sokféle kérdésre, melyeket hozzá szoktak intézni, felelni.

Ettl eltekintve is a Reichsrat összeülése idején ((a közös

birodalmi miniszteriumnakí) teljesnek kellene lennie.

* Busch «Tagebuchhlatter», II. kötet, .öü3. oldal.

- Bismarck Stolberghez, keltezés nélkül, de tartalma utáa ítélve

csak 187ÍJ oktúl)er 3-r6l lehet.
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Andrássyra nézve, a ki kész volt esetleg elbocsátása

után, mint a korona meghatalmazottja minden perczben

Bécsben megjelenni, hogy aláírja a szerzdést, a már

idézett motivumokon kívül volt még egy nagyon fontos

argumentum, a mely a leggyorsabb határozatra serken-

tette t. Semmitl sem félt jobban, mint az orosz rész-

rl való sakkhuzástól, a mely által az egész üzlet, mint

monda, veszélyeztetve lehet. Saburovnak Andrássy által

bizalmatlansággal kisért küldetése rossz sejtelmeit nem
tüntette fel alaptalanoknak. Ettl a lépéstl igazán nem

volt már igen távol Sándor czár azon követelése Vilmos

császárral szemben, hogy a három-császár-szövetség meg-

újíttassék. Ha a czár, mint Andrássy elrebocsátotta,

ilyen indítványt tenne, akkor Vilmos császár nagyon

valószínen nem írná alá a szerzdést Ausztria-Magyar-

országgal, mieltt az orosz ajánlat közelebbi módozatait

megismerte. Új irányban való tárgyalásról, különösen a

Keletre való vonatkozásokban, biztosította Andrássy,

utódja ép oly keveset fog tudni akarni, mint maga.

Egy újra felmelegített három-császár-szövetség — And-

rássy kifejezése — ezenfelül a legnagyobb ellenszenvvel

találkoznék a monarchiában. De maga a kormány is újra

elveszítené a beneficziumot, a melyet a Németországgal

való baráti viszony egyszer ténye által nyert. Hogy

mennyire áldás ez, — hangsúlyozta Andrássy — eléggé

bizonyítják a magyarok és német-osztrákok sokféle meg-

nyilatkozásai, a kik a német birodalommal való alliance-

ban örömmel üdvözölték a szláv politika elleni védekezés

kezességét.

Nemcsak bent, hanem kunt is — így magyarázta

Andrássy — nagyon rossz visszahatást keltene a három-

császár-szövetség újraéledésének már pusztán a kísérlete

is. A legközelebbi valószín következménye egy angol-

franczia alliance volna és Ausztria-Magyarországnak —
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jegyezte meg Andrássy — ép annyi oka van, liog'y ezt

ne kívánja, mint Németországnak.*

* * -K

A történelemben alig van hasonló példa egy szerz-

désért való olyan méret harczhoz, mint a milyen szep-

tember második fele óta tartott uralkodó és miniszter

között. A legfbb államhivatalnokok egyesülve a trón-

örökössel," rá akarták beszélni a császárt, hogy bele-

nyugodjék els miniszterének indítványába, melyet a

Németország jóléteért való gondoskodás parancsolt.

Bülow államtitkai', gróf Stolberg, gróf Moltke és a

minisztérium többi tagjai vállvetve küzdöttek Bismarck

herczeggel az osztrák-magyar-német szerzdés aláírá-

sáért. Egyedül Manteuffel, a kinek révén a végzetes

alexandrovói összejövetel létrejött, akarta a kanczellárt

rábeszélni, hogy járuljon hozzá a szövetség óhajtott álta-

lános jellegéhez és nyilvánosságra hozatalához, nehogy

az uralkodót lemondásra kényszerítsék. \'alóhan — így

aposztrofálta a tábornagy a kanczellárt — ez lenne a

császár dicsséges uralkodásának vége? Igazán annak a

férfiúnak e^y politikai ténye, a kinek tanácsa és támo-

gatása általa császár sikereit kivívta, okozná lemondását?

Vájjon ilyen megoldás egyáltalában az állam érdekében

álló-e?* Ha öreg császárja, a kinek oldalán Bismarck

oly sok évig mködött, nem tudta t álláspontjának fel-

adására rábírni, bizonyosan nem volt várható, hogy ez

Manteufíelnek sikerülni fog, a ki nagyon mélyen evezeti

az orosz vizeken. A császár és a kanczellár között véle-

ménysurlódásban nem volt képzelhet oly megoldás, a

* Reuss lierczeg jelentései 1.S7!) októlter -vó\ és 3-ról.

- Philippson Martin «Das Lében Kaiser Frieilricli III.* II. Auflaj^e,

.353. oldal.

' Manteuffel Bismarckhoz. Baden-Baden, I87!» szept. -ü).
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mint Manteuffel szorgalmazott. Itt, a hol oly ellentétes

nézet világok állottak egymással szemben, kiegyenlít

közbenjárás egészen ki volt zán^a. Vagy a német biro-

dalom kárára a császár oroszbarát felfogásának, vagy

Németország javára Bismarck eszméjének, Ausztria-Ma-

gyarországgal való védelmi szerzdésnek a pánszláv

Oroszország ellen, kellett gyznie. A küzdelem tragikuma

Németország uralkodója és annak nagy kanczellárja kö-

zött abban áll, hogy mindegyik közülök, meg lévén gy-
zdve ügye helyességérl, kész volt érte állását feláldozni

:

a császár a koronát, Bismarck a kanczellári méltóságot.

De még mindig kétes volt, ^hogy I. Vilmos aláren-

deli-e magát kanczellárja tanácsának. Lelkiismereti küz-

delmei tovább tartottak és mindig visszatért arra, hogy

illoyalitást követ el, ha megengedi, hogy Oroszország

legyen a szerzdésben, mint egyedüli békerontó meg-

nevezve. Mondják — ezt veté ellen Bismarcknak, —
hogy a bels forrongást Oroszországban az Ausztria-

Magyarországgal való szerzdés tartja vissza. De ehhez

e nemes szándélí hivatalos tudomásul vétele szükséges.

De lehetséges-e Oroszországnak hivatalosan tudomására

hoznia, hogy egyetlen ellenségnek tartják? Ebbl az ok-

ból, következteti a császár, a czári birodalom nyilt meg-

nevezésének el kell esnie a szerzdésbl és annak helyébe

általános meghatározásnak kell lépnie, a minél azonban

mellékesen meg lehet említeni, hogy e szóval : általános,

a békebiztosítás nemes szándékát tartották szem eltt.

Ez az, jegyezte meg 1. Vilmos, a mire törekszik.

A német uralkodó az azonnali megersítés ellen is

tiltakozott, minthogy Németország és Ausztria-Magyar-

ország támadója még nincs a láthatáron és egyáltalában

a kötelez szerzdések sürgs ok nélkül kétél fegyve-

rek. A császár különösen az Andrássytól kifejtett okok

ellen fordult, a melyekkel az azonnali megersítés mel-
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lett kardoskodott. Nem akarta megengedni, hogy ellen-

kez esetben a franczia politika mostani kedvez alaku-

lása koczkáztassék és az intimitás Ausztria-Magyarország

és Anglia között elhidegüljön. Megfoghatatlan volt neki,

hogyan lehet függvé tenni ily nagy politikai kombiná-

cziókat a franczia köztársaság miniszterének szép szemé-

ért, a ki a bukás küszöbén áll. Az angol-osztrák-magyar

intimitásnak, kiált fel a császár, valóban nagyon gyenge

lábakon kell állnia, ha annak ersségérl csak egy szer-

zdés megersítésének idpontja kezeskedik. Tekintettel

Francziaország érzékenységére és az Angliához való vi-

szony elhidegülésétl való félelemre, I. Vilmosnak úgy
tnt fel, hogy Miljutin állításai az Oroszország elleni

koaliczióról mégsem egészen légbl kapottak. A német

császár a mellett maradt, hogy nem gondolkozhatik olyan

optimista módra Francziaországról, mint gróf Moltke.

Ezért követelte, hogy ha már Oroszországot meg kell

nevezni a szerzdésben, akkor Ausztria-Magyarországnak

köteleznie kell magát, hogy egy Francziaországgal való

háború esetén egész hatalmát Németország rendelkezé-

sére bocsássa.^

A császár még nem végezhette be egészen ezt az

írást, mikor végre az összes minisztereknek Bismarck

mellett való együttes állásfoglalása által, október 4-én

éjjel 11 órakor a szerzdés feltételeó elismerésének elha-

tározására szánta el magát. Ez azonban még mmdig nem

jelentett annyit, hogy álláspontját megváltoztatta vagy

a helyzet felfogásában megingott volna. Azt akarja most

Bismarcktól tudni, min feleletet adjon Sándornak, ha

€z a memorandum közlése után azt a kérdést intézi

hozzá : Mit határoztatok e memorandum kapcsán, talán

kölcsönös szövetséget? És mi lesz a teend, ha Sándor

1 Bülow Ottó ii külüirvi hivafüllioz Berlin. Bn.lon-Baden, 187í> okt. 4.
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továbbá azt mondja : mieltt ezt a megállapodást nem
ismeri, nem határozhat, és ennélfogva bepillantást kér a

szerzdésbe? Minthogy azonban ezt jelenlegi megfogal-

mazásában nem lehet elébe terjeszteni, a vonakodásnak

az orosz czárra a leghátrányosabb benyomást kellene

tennie. Mindezen körülmények arra indították Vilmos

császárt, hogy még október 4-én is, a szerzdés feltéte-

les jóváhagyása után újra visszatérjen Ausztria-Magyar-

ország fegyveres segítségére Francziaország ellen. A csá-

szári levél e szavakkal záródott : Különben nincs partié

égale és Bismarck ezt a pontot különösen kösse gróf

Andrássy lelkére.*

I. Vilmos levele október 4-rl, melyhez mellékletül

az október 2-it mellékelték és melyet gróf Goltz adott

át, ismét tönkre tette Bismarck jó hangulatát, melyet a

szerzdéshez megadott beleegyezés miatt érzeti. Most

pontosan tudta, mit kell értenie ((feltételes elismerése

alatt. Az els kedvez hír megérkezése után, hogy az

uralkodó végre megváltoztatta gondolkodását, a kanczellár

lemondott arról, hogy október 5-én hivatalosan értesítse

az egybehívott államminiszteriumot visszalépésérl. Meg
akart elégedni az izgató küzdelmek által megrongált

egészsége miatti üdülésért kért szabadsággal. Most ellen-

ben ers volt az elhatározása, hogy legels kívánságát

viszi keresztül. Bülow Ottót bízták meg, hogy ezt közölje

a császárral. Ezt csak abban az esetben nem kellett

volna felhasználnia, ha I. Vilmos távirati és írásbeli meg-

hatalmazást ad Reuss berezegnek az aláírásra.- A követ-

ségi tanácsos nem jutott abba a helyzetbe, hogy fnöke

parancsának eleget tegyen. Bár nem egészen simán, de

1 Vilmos császár Bismarckhoz, 1879 október 4.

- Bismarck Bülow Ottóhoz. Berlin, 1879 október b., d. u. 5 óra

40 perez.
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mégis Bismarck lemondásával való újabb fenyegetzés

segítségül hívása nélkül, Bülow rábírta a császárt, hogy

október 5-én este hét órakor teljhatalmat adjon Reuss

berezegnek, a kit errl még ugyanazon este értesítettek.

Az uralkodó nem tarthatta magát vissza, hogy a követ-

ségi tanácsossal szemben megjegyezze, miszerint a meg-

hatalmazást csak abban a reményben állította ki, hogy

Bismarck Bécsben kísérletet fog tenni, hogy a feltételt

Francziaország miatt keresztülvigye. A meghatalmazás

adományozása után, tette hozzá, kötelezte ugyan magát

a megersítésre, a melyre 14 napi határidt szabott, ha

azonban kívánsága nem talál meghallgatásra, ismét el-

érkezik a szüksége annak, hogy lemondjon. A császár

arra hivatkozott, hogy Andrássyval még nem tárgyaltak

Ausztria-Magyarországnak Francziaország ellen való tá-

mogatásáról, a mit a követségi tanácsos azonnal Bis-

marcknak szeptember 24-én Bécsbl küldött értesítésé-

vel czáfolt meg. Lelkiismerete megnyugtatása miatt, felelte

erre a német császár, Bismarckhoz azt a sürgs kérést

kell intéznie, hogy aggodalmait legalább még egyszer

közölje gróf Andrássyval. A követségi tanácsos felfogása

szerint a császár ezzel tudomására akarta hozni, hogy

ha a kanczellár lelkiismeretének ezt a concessiót meg-

teszi, megkönnyíttetik a megersítés, még ha az erre

vonatkozó lépés Bécsben eredménytelen maradna is. Az-

után, úgy vélte 1. Vilmos, hogy még nem kapott feleletet

a kanczellártól arra nézve, mit kell tennie akkor, ha 11. Sán-

dor a memorandum közlése után a szerzdés szövegének

bemutatását kéri.*

Érthet, hogy Bismarck uralkodójának szakadatlanul

felhánytorgatott skrupulusai miatt majdnem kétségbe-

* Bülow Ottó, követségi tanácsos Baden-Baden, 1879 október

ö. és ().

Monori Wertheimer Ede : Gróf Andrássy Gyula. III. 24
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esett. Mindig újra ismételnie kellett eltte, hogy egy

szerzdés visszautasításáért, a mely Ausztria-Magyar-

országot kötelezi, hogy Németországot Francziaország

és Oroszország részérl való támadás esetén segítse,

sem , a kanczellár, sem más miniszter nem vállalhat

felelsséget. Bismarcknak arra nézve is újra meg kellett

nyugtatnia uralkodóját, hogy illoyalitás elkövetésérl nem

lehet szó, mert eldeinek példájára Németország békéjét

védelmi szerzdés által akarja biztosítani, a mely azon-

ban még csak akkor fog érvényesülni, ha II. Sándor vagy

utódja nem tudják többé a békét fenntartani.^ Bismarck

továbbá igyekezett a császárt megnyugtatni a czár kér-

dezsködésére nézve a szerzdés szövegére vonatkozó-

lag. Elbb ki kell várni, ez volt a nézete, hogy ez egy-

általában meg fog-e történni és milyen formában. Ha a

memorandumot, mint a bécsi tárgyalások eredményét,

Pétervárott tudomásul hozták, akkor, mint Bismarck véli,

a további határozatokról való kérdezsködés diplomácziai-

lag nem szokásos, sért tolakodásnak tnnék fel." Mélyen

meghatotta a kanczellárt, midn Bülow Ottó Baden-

Badenbl közölte vele, hogy a császár a folytonos izgal-

mak miatt álmatlanságban és nagyfokú idegességben

szenved.* Természetesen a kanczellárnak és Bülow állam-

titkárnak sem volt jobb a sorsa, a mennyiben mind-

ketten, a kanczellár bizonysága szerint hetek óta álmat-

lan éjszakákat töltöttek el.*

Bármekkora viharokat is kellett Bismarcknak ki-

áltania császári urával a szerzdés végett, végül mégis

siker koronázta kitartását. Október 7-én közölte vele

* Bismarck Bülow Ottóhoz Vilmos császár részére. Berlin, 1879

október 6.

2 Bismarck széljegyzete Bülow Ottó jelentésére, 1879 október 7,

3 Bülow Ottó gróf Stolberghez. Baden-Baden, 1879 október 6.

* Bismarck Bülow Ottóhoz. Berlin, október 8.
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Reuss herczei^- Bécshi, hogy Andrássy és Haymerle

jelenlétében délután 2 órakor a védelmi szerzdést

aláírták. Gróf Andrássy az aláírást élénk felkiáltással

kísérte, hogy mily nagy elégtételt érez a fölött, hogy

az utolsó tollvonás, melyet még a hivatalban végez,

megersíti azt a megegyezést, a mely által a baráti össze-

köttetések Németország és Ausztria-Magyarország között

még bensbbekké válnak. Erre utódja, báró Haymerle

megjegyezte: nem lehet elég hálás gróf Andrássynak

azért, hogy ezt a hagyatékot bízta reá.^

De majdnem túlkorán örült. Bismarck megróbálta-

tásai császári urával szemben még nem értek véget.

A császái- egyszerre csak azért, hogy a jóváhagyást meg-

tagadhassa, arra hivatkozott, hogy nem teljesítették kö-

vetelését Ausztria-Magyarország segítségére nézve a Fran-

cziaország elleni küzdelemben. Bismarck, a ki ezen nagyon

fölindult,- most azt írta a trónörökösnek, attól tart, hogy

a válság ismét fordulópontra jutott.^ A császár úgy lát-

szik azt gondolta, hogy mióta a kanczellár megelégedett

a neki október 6-án engedélyezett szabadsággal, minden

körülmények között számíthat kanczellárja további szol-

gálataira.'* Ebben a tekintetben azonban gróf Stolberg

nem hagyta kétségben az uralkodót. Felszólítására Bülow

Ottónak meg kellett mondania a császárnak, hogy a jóvá-

hagyás esetleges visszavonása esetén nemcsak a kan-

czellár azonnali visszalépésére, hanem az egész minisz-

térium demissziójára van kilátás.^ Ennek a fenyegetésnek

nem volt meg a kívánt eredménye. Mint Bülow Ottó

közölte október 8-án, valószínleg a császár megbízásá-

^ Reuss két jelentése, 1879 október 7-érl.

- Stolberg Bülow Ottóhoz a császár számára. Berlin, 1879 okt. 6.

'* Bismarck a trónörököshöz Velencében. Berlin, 1879 október 7.

* Vilmos császár Bismarckhoz, 1879 október 6.

^ Stolberg Bülow Ottóhoz a császár számára. Berlin, 1879 okt, 6.

24*
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ból, lényegesen meg lenne könnyítve a megersítés, haí

a szerzdés oklevelével egyidejleg egy csak késbb el-

küldend és a császár érzelmeit is számbavev, II. Sán-

dornak szóló levéltervezetet is elterjesztenének.* Bis-

marck azonnal azt felelte, hogy a megersítés megtaga-

dása az újabb idben példátlan lenne, Ausztriával szakítást

és Berlinben miniszterválságot idézne el. A memorandum
közlése Pétervárott, tette hozzá, megbeszélés szerint közö-

sen és csak megersítés után történjék meg. Ezenkívül

megjegyezte a kanczellár, mikép meg van gyzdve
arról, hogy Bécsben semmi ellenvetést sem tesznek, ha

a császár a szerzdés szentesítése után Pétervárra külön

értesítést óhajt küldeni. Csak magának a szerzdésnek

szövege, melynek titokban tartását megígérték, ne jusson

Oroszország tudomására."

Ily körülmények között Bismarck és Stolberg id-

szernek tartották, hogy Moltket még egyszer sorompóba

léptessék.^ Nagy hadvezéri autoritásával meg kellett mon-

dania a császárnak, hogy milyen kétes értéke volna egy

francxia támadásra kibvített védelmi szerzdésnek

Ausztria-Magyarországgal. Október 12-én Moltke errl a

tárgyról valósággal 2 órás elterjesztést tartott a csá-

szárnak.* Véleményes jelentése, a melyet elbb Bülow-

nak megmutatott, Bismarck fölfogása értelmében készült.^

Kifejtette benne, hogy az Ausztria-Magyarországgal való

szövetség egy keleti ellenséggel szemben Németországra

nézve sokkal nagyobb értékkel bír, mint egy nyugati

ellen. Mert az Oroszországgal való háború közvetlenül

érinti az osztrák-magyar monarchiát, ezért legmesszebb-

1 Bülow Ottó a külügyi hivatalhoz. Baden-Baden, 1879 okt. 8.

2 Bismarck Bülow Ottóhoz. Berlin, 1879 október 8.

3 Radowitz Bülow Ottóhoz, 1879 október 8.

* Bülow Ottó a külügyi hivatalhoz. Baden-Baden, 1879 okt. 12..

" Ugyanaz. Baden-Baden, 1879 október 11.
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men ermegfeszítésre kényszeríti, melynek hatása a

német birodalomra mindjárt kezdetben megnyilvánul.

Máskép áll a helyzet egy Francziaország elleni háború-

ban, a mely a monarchiát nem fenyegeti azonnal köz-

vetlenül.* De a Moltke beavatkozásához fzött várakozá-

sok nem teljesültek. A nélkül, hogy felindulást mutatott

Tolna, a császár október 13-án vissszautasította a meg-

ersítés jóváhagyását, mert nem terjesztettek eléje

Pétervárra küldend közlés tervezetet. Legrendkívülibb-

nek látszik az egész esetben az, hogy 1. Vilmos legke-

vésbbé sem volt kétségben a szerzdés idszer aláírá-

sának szükségessége fell. Bülow Ottónak mondta : tudja,

hogy a határid október 21-én lejár.- Persze annak, a ki,

mint Bülow, a császárt közvetlen közelbl figyelhette

meg, észre kellett vennie, hogy a császár különösen

Moltke fontos elterjesztésének hatása alatt magában már
tisztában volt azzal, hogy nincs menekülés, idejében alá

kell írnia a szerzdést. Bülow Ottó, a kit a szerzdésért

való ezen világtörténelmi küzdelemben, mint Bismarck

«gyik legkitnbb és legügyesebb munkatársát, elkel
érdem illet meg,'"* kiválóan értett hozzá, hogy császári

urát a helyes úton vezesse. Sürgetés helyett arra szorít-

kozott, hogy ismételten emlékeztesse a terminusra és

hogy annak megtartása Németországra nézve loyali-

íásból és szerzdéses nségbl folyó kötelesség. Külö-

* Moltke emlékirata, Freiburg Badenban, 1879 október 10.

2 Bülow Ottó 1879 október 13. és 15.

^ E dolgozat : «Zur Geschichte des deutsch-österreichischen

Bündnisses» (Deutsche Revue, 1906, lá2. oldal) névtelen szerzje

Bülow Ottót összetéveszti Bülow államtitkárral, a ki akkor már súlyo-

san beteg volt és 1879 október iiO-án meghalt. Mégis megérte még azt,

a miben egészséges és beteg állapotban közremködött, a meddig ereje

engedte : a szövetség megkötését. Bülow Bernát az Ausztria-Magyar-

országgal való alliance legbuzgóbl) hívei közé tartozott. Bülow Ottó

1881 óta követ volt Stutturartban.
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nsen ez az argumentum volt csalhatatlan befolyással a

becsület és lovagiasság dolgaiban olyan elkelen gon-

dolkozó fejedelemre. így, mint Bülow Ottó megjegyzi,

a császárnak momentán lágy, jóságos és rezignált han-

gulata alatt a megersítés a rettegett küzdelem nélkül

következett be és némileg mint érett gyümölcs hullott

az ölébe. Október 16-án a követségi tanácsos jelenthette

Berlinbe, hogy az uralkodó 10 órakor déleltt szentesí-

tette a szövetséget Ausztria-Magyarországgal.^

Hatalmas, a német birodalom urával csak viharos

küzdelmek közt elért, világtörténelmi esemény volt ez.

A mi a régi Ausztriának nem sikerült, azt most a centra-

listáktól annyiszor támadott dualizmus érlelte tetté, mi

által mérvadó tényeznek, a monarchia nagyhatalmi

állásában ers oszlopnak bizonyult. Elbb oly sokszor

tettek lépéseket, hogy a régi Ausztria és Poroszországa

között szövetség létesüljön, utoljára 1854-ben, midn a

nyugati hatalmak Törökország segítségére mentek Orosz-

ország ellen. Midn Miklós czár a dunai fejedelemségek

megszállása által egész Európát fegyverbe állította maga

ellen, a nagyon osztrák gondolkodású IV. Frigyes Vilmos

úgy vélte, hogy ezt a hibát fel kellene használni, hogy

az osztrák császárnak a német szövetségben a vezet

helyet megszerezzék. A porosz király I. Ferencz József-

nek rendelkezésére bocsátotta egész hatalmát, hogy Po-

roszországgal egyesülve, dönthessen a keleti kérdésben.

Az akkor még porosz ezredes, báró Manteuffel két évig

tárgyalt ebben a kérdésben Bécsben. Midn végre I. Ferenez

József eltte kinyilatkoztatta, hogy nem járul hozzá ki-

rálya javaslataihoz, az ezredes azt felelte, hogy hálát ad

Istennek e megoldásért. Mint fejedelmének h szolgája,

annak nézeteit kellett ugyan képviselnie, de most a ki-

1 Bülow Ottó Stolberghez, két jelentés 1879 október 16-róL
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séilet meghiúsulása után bátran kimondhatja, hogy mint

porosz mennyire örül, hogy nem jött létre olyan egyezség,

mely hazáját Ausztriával szemben függ helyzetbe hozza.*

Elször a régi Ausztria összetörése volt a königgrátzi

csatatéren szükséges, aztán a németországi vezérszerepre

irányuló igényeit kellett szétrombolni, hogy újra életre

keljen a szövetség gondolata a monarchia és az észak-

német szövetségben megtestesült Poroszország között.

Bismarck már 1866-ban Nikolsburgban érezte, hogy az

akkor szétrobbantott német szövetség helyett, melyben

Ausztria és Poroszország inkább ellenséges, mint békés

viszonyban voltak egymás mellett, elbb-utóbb kárpótlást

kell nyújtania. A kanczellár oly sokáig halogatta ez eszme

megvalósítását, a meddig II. Sándor személye és az Orosz-

országhoz való, I. Vilmos szivét közelebb érint viszo-

nyok elég kezességet látszottak nyújtani arra. hogy Német-
országot az európai elszigeteltség veszélyétl megóvja.

-

Bismarck nem is tért volna el soha a közvetít állástól

Oroszország és Ausztria-Magyarország között, a mely

Vilmost is felmentette az opczió-választástól e két hala-

lom között és neki a három-császár-szövetségen belül

dönt szerepet biztosított, ha a czár pánszláv környezete

valósággal nem kényszerítette volna erre. De Ausztria-

Magyarországon is mély változásra volt szükség, hogy a

monarchia és Németország között baráti kötelék jöjjön

létre. Mindenekeltt az udvarnál, Ausztria társadalmában

és népében kellett legyzni a poroszellenes érzelmeket,

melyek végtelenül megnehezítették a közeledést az 1866-i

ellenséghez. Hiszen tudjuk, mennyire igyekezett Beust

ezt az ellentétet tovább szítani és mennyire támogatták

revanche-kedvét a legfbb körökben. Szerencsének kell

•* Manteuffel I. Vilmos császárhoz. Topper, 1879 szept. 9.

- Bismarck a császárhoz. Gastein, 1879 aujíusztus 81.
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nevezni, hogy a magyarok, kiknek tekintete Poroszország-

gal szemben szabadabb volt, állást foglaltak ellene és

Andrássy a szász államférfi bosszúpolilikáját sikerrel le-

verte. Csak a külügyek vezetésének az eddigi magyar

miniszterelnök által történt átvételével hagytak fel telje-

sen a külpolitika terén azzal az iránynyal, a mely eddig

legfbb czélját Poroszország legyrésében találta. Csak

akkor, mikor már Andrássynak Deákkal egyetértésben

sikerült a régi Ausztriát dualisztikus monarchiává átala-

kítania és a Németországhoz való bensbb közeledés

további föltételeit megteremtenie, tényleg csak akkor

foghatott Bismarck is 1866 óta eltte lebeg gondolatának

megvalósításához. Elvitázhatatlan érdeme Andrássynak,

hogy a dualismus megalakulása után már mint magyar

miniszterelnök czéltudatosan törekedett arra, a mit ké-

sbb mint külügyminiszter végrahajtott, volt az, a ki

Ausztria-Magyarországot súlyosan érzett elszigeltségébl

kivezette ; a monarchiának helyett vívott ki a három-

császár-szövetségben ; lassan, lépésrl-lépésre fejleszté a

Németországgal való barátságot, hogy aztán a három-

császár-szövetseget kettes szövetséggé változtathassa át.

A viszonyok helyes kihasználásával képes volt Andrássy

Bismarckot olyan helyzetbe hozni, hogy ennek választania

kellett Ausztria-Magyarország és Oroszország között, st

még neki (Bismarcknak) kellett az initiativát is meg-

ragadnia a német-osztrák-magyar szövetség megalapítá-

sára. Andrássy államférfiúi mvészetének legnyomósabb

ténye bizonyára abban nyilvánult, hogy Bismarckot ennek

ellenállása ellenére is, oda tudta kényszeríteni, hogy a

szövetséget olyan alapon kösse meg, a mely az osztrák-

magyar minisztertl föláUított föltételeknek teljesen meg-

felelt. Andrássy mködése itt a teremt és, a mit nem

szabad soha tekinteten kívül hagyni, czélját szakadatlan

szem eltt tartó agy mködése. Az igaz. hogy ily nagy
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mü csak egy olyan államíeríiúval való közösségben lehet-

séges, mint a milyen Bismarck volt, a kit nem kicsinyes tekin-

tetek vezettek, hanem államának nagy érdekei töltöttek el, a

mely érdekek Andrássy jogosult föltételeinek elfogadását

követelték. Bismarcknak mindinkább ersböd bizalma az

osztrák-magyar külügyminiszterhez hatalmas ösztönül szol-

gált a kanczellárnak arra, hogy Ausztria-Magyarország sér-

tetlen megtartását, mint politikája egyik tényezjét vegje

számításba. E törekvésében nem csekély megelégedésére

és bátorítására szolgált az a tapasztalat, hogy Ausztria-

Magj'arország uralkodója is szakított a múlttal, Beust

elbocsátása és Andrássynak a bécsi Ballplatzra való

bevonulása óta szintén óhajtja a Németországgal való

baráti viszony ápolását. Itt külön hangsúlyozni kell,

hogy Andrássy németbarát politikáját, mint külügy-

miniszter, souverainjével teljes egyetértésben vezette.

Ebben a tekintetben 1871 óta egy perczig sem ural-

kodott ellentét az uralkodó és minisztere között. Mi-

dn 1879-ben kés szszel a védelmi szerzdés kez-

deményezésére került a sor, Ferencz József felismerve ez

indítvány nagy fontosságát a monarchiára nézve, teljes

buzgalommal és odaadással igyekezett a békés egyet-

értésnek ezt a mvét elmozdítani. Nem kisebb ember,

mint Bismarck állította ki a királynak a bizonyítványt,

hogy megtalálta nála a kell megértést és készséget a

szerzdés megkötésére* A közeledés sokatmondó jele

volt az a látogatás, melyet I. Ferencz József a német

kanczellárnál a bécsi Hotel Imperialban tett. Az uralkodó és

a miniszter ers támaszra találtak a liberális német-osztrá-

kokban és a magyarokban, a kik nem ismerve Andrássy

és Bismarck találkozásának valódi horderejét, érzéseik-

kel és gondolataikkal mindenáron az Ausztria-Magyar-

* Bismarck: «Ge(lankeii u. Eiinneiungen» II. kötet. 24fi. oldal.
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ország és Németország közti baráti szövetség mellett

állottak, mint legbiztosabb jele gyanánt a két hatalom

közötti szövetség népszerségének.

Milyen nagy jelentséget tulajdonított a világ a

gasteini és bécsi eseményeknek, a legvilágosabban ki-

tnik mérvadó személyek nyilatkozataiból. Lord Salisbury,

a ki örömmel üdvözölte az egyetértést Németország és

a monarchia között, ezt mondta a német nagykövetnek :

Angliának és a német birodalomnak szüksége van a Ke-

leten ers Ausztria-Magyarországra. Oroszország a béke-

rontó Európában, különösen mióta a pánszlávizmus

rabjává ln. * Olaszország királya Keudellt, a római

német nagykövetet e szavakkal szólította meg: bizonyo-

san jó híreket hoz, mert a német-osztrák-magyar barát-

ság megersítése újabb kezessége az általános békének."*

Miután úgy Bismarck, valamint Andrássy a franczia nagy-

köveinek, Teisserenc de Borinak Bécsben, a legmegnyug-

tatóbb bizonyításokkal szolgáltak szándékaikról, Wad-

dington kijelentette, hogy Francziaországban nem táplál-

nak aggodalmakat a kanczellárnak a dunamenti császár-

városban elért eredményei miatt, st inkább a béke kezes-

ségét látják benne.^

Lényegesen különböz módon ítélték meg a pán-

szláv táborhoz nem tartozó orosz diplomaták a helyzetet,

áuvalov úgy vélte : a san stefanói béke után Oroszország

elvesztette Ausztria-Magyarországot és most Németország

barátságát is.'* A bécsi orosz nagykövet aggodalommal

kisérte a dolgok fejldését és Andrássytól biztosítékot

igyekezett nyerni arra nézve, hogy a bécsi megbeszélé-

* Gróf Münster Bismarckhoz. London, 1879 október 14.

2 Keudell Bismarckhoz. Róma, 1879 október 4
^ Gróf Wesdehlen jelentése (a Paristól távollev nagykövet

Hohenlohe helyettese) Paris, október '2. és Reuss Bécs 1879 október i.

* Gróf Wesdehlen Paris, 1879 október 4.
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sek semmi fenyegett nem tartalmaznak Oroszországra

nézve. Olyan arczkifejezéssel, a mely még többet árult

eJ, mint a szavai, említette Novikov a miniszternek,

mennyire sajnálatos rá nézve az a helyzet, hogy most

Ausztria-Magyarországtól bizonyítékokat kell követelnie

Oroszország iránti békés gondolkozásáról, mikor olyan

könny lett volna zavartalan jó barátságban lenni ! Jog-

gal kiséri Reuss berezeg Xovikov e sajnálkozó felkiál-

tását ezzel a megjegyzéssel : az orosz nagykövet, a ki

mindig nagyon becsületes szándékkal volt eltelve, jobban

tudja, mint bárki más, hol kell keresni a hibát, mely e

borús helyzetet felidézte.^

A védelmi szeizödés megersítése után Bismarck

megkönnyebbülten lélegzett íöl attól a nyomástól, melyet

eddig a öcauchemar des coalitions» okozott neki)).- Bár

nem szabadult meg attól a gondtól, hogy Ausztria-Ma-

gyarországban ismét érvényre juthat egy Németország

iránt ellenséges politika lehetsége és ismét olyan gon-

dolkozású férfiak jutnak hatalomra, mint Thugut, Schwar-

zenberg, Buol, Bach, Beust.^ Ezért valószínleg szívesen

látta volna, ha az általa kötött szerzdést nemcsak dip-

lomácziailag nyert volna szentesítést, hanem Németország

és Ausztria-Magyarország törvényhozó testületei is tör-

vénybe iktatták volna.* Ez ellen azonban — noha bizo-

nyítékunk nincs rá — úgy látszik közjogi aggályok me-
rültek föl nálunk. De ha ez az eszme nem is talált vissz-

hangra, Bismarck mégis megnyugodott abban a gondo-

latban, hogy mint mondja, legalább mostanra I. Ferencz

József király és császár személyes becsületessége és h-
sége rködik a felett, hogy Németországgal szemben

"1 Reuss Bécs, 1879 októl)er 6.

- Bismarck «Gedanken und Erinneiun?en» II. :>:>4. és ÜSH.
=* U. 0. II. á55.

'* U. o. II. '2i9.
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ellenséges útra ne térjenek.^ Ebben az irányban Bis-

marck nem is csalódott. A szövetség, a mely a kanczellár

saját kijelentése szerint Németország érdekeinek és tör-

ténelmi hagyományainak, valamint közérzületének meg-

felel,''* Ausztria-Magyarország lakosságának szivében is

mindig mélyebbre gyökerezett, mint a monarchia és a

béke fenntartásának egyik alkotó eleme és Olaszország-

nak a ketts szövetséghez való csatlakozása által erteljes

kifejldést nyert a hármas szövetség alakjában.

Az egész folyamat különösségeihez, melyeken a vé-

delmi szerzdésnek sokféle stádiumában át kellett esni,

tartozott bizonyára az is, hogy Andrássy nem mint vezet

miniszter, hanem mint már lemondott írta azt alá. Ez a tör-

ténelem evkönyveiben alighanem egyedül álló eset. Mint

a hogy Andrássyt ((különös büszkeséggeb töltötte el.

hogy (cezt a mindkét birodalomra nézve áldásos mvet»

Bismarckkal egyesülve hajtotta végre, úgy állását sem

hagyta el a sértett fél hangulatában, hanem a (clegvidá-

mabbaní), mint maga is bizonykodik. Hiszen egy, 1879

október 10-röl keltezett levelét a kanczellárhoz e szavak-

kal írta alá : ((Kormányzásom tízenharmadik, szabadságom

els esztendejében))."* De új, mostantól kezdve a nyilvá-

nos ügyek vezetésétl eltér útjára az uralkodó meleg

búcsúztatóval kisérte. A szerzdés aláírása után azonnal

visszavonuló külügyminiszternek azt mondta, hogy : csak

((vonakodva és sajnálattal)) teljesíti kívánságát az elbo-

csátását illetleg, hogy kimutassa azt a nagy értéket,

melyet (a császár és király) Andrássy egészsége meg-

rzésének tulajdonít. ((Ön — így szól a névjegy — évek

során keresztül, eseményekben gazdag és emlékezetre

1 Bismarck «Gedanken und Erinnei-ungen* II. 255.

2 U. o.

3 Nyomtatásban megjelent ;i (>Bismaick-Jahrhuch»-ban. I. kötet,

lr24. oldal.
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méltó korszakban nehéz felelsség terhét bátorsággal,

ervel és sikerrel viselte és teljes megelégedéssel távoz-

hatik abból a hatáskörbl, a melyben a monarchiának

és házamnak a legkiválóbb szolgálatokat tette.)) «Legtel-

jesebb bizalmárób és «leghálásabb elismerésérb bizto-

sítva bocsátotta el I. Ferencz József eddigi külügyminisz-

terét, a ki az uralkodó kormányára a nyolcz év alatt, míg

a külügyek élén állott, fényt és dicsséget halmozott.

Csak természetes volt, hogy ilyen körülmények között

az uralkodó nem akart lemondani a reményrl, hogy

Andrássy visszalépését nem kell ((államférfiúi mködése
befejezésének)) tekintenie és számított arra, hogy kész-

ségesen követni fogja császárja és királya hivó szavát,

((valahányszor és bármilyen téren)) — mint a búcsúirat-

ban mondja, — wismét igénybe veheti kipróbált szol-

gálatait)).*

* Október 8-ról keltezett névjegy, megjelent a «Wiener Zeitung*

1879 október 9-iki számában.
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Eredményekben gazdag, nyolcz éven keresztül megked-

velt mködési körének elhagyása sokkal nehezebben

ment Andrássynak, mint elre gondolta volna. Nem a

tisztvisel üzletszerségével töltötte be hivatalát, de haza-

fias kötelességet és missziót akart vele teljesíteni. Nagy

megnyugtatására szolgálhatott tehát az a meleg búcsú,

a mivel a külügyminisztérium tisztikara elvált tle. Meny-

nyire megváltoztak a viszonyok ebben a tekintetben 1871

óta ! Mikor annak idején, Beust bukása után, a ballplatzi,

bécsi miniszteri palotába bevonult, barátságtalan, st
ellenséges érzülettel fogadták. Most azonban, 1879-ben,

a minisztérium minden tagja mélyen meg volt hatva,

egyesek sírlak is, mikor eddigi fnökük távozását látták.^

Ha egyénileg nem szerették is úgy, mint kitüntetésekben

bkez eldjét, bven helyettesítette ezt az a büszke érzés,

hogy az vezetése alatt a külügyminisztérium olyan tekin-

télyhez és hatalomhoz jutott, mint annakeltte sohasem.

A dicsség fényébl, mely Andrássyt körülvette, egy-egy

sugár a külügyminisztériumra is esett. Nem kevéssé

járult ez ahhoz a bels közösséghez, mely a zseniális

vezér és alárendeltjei között keletkezett. Andrássy maga

sem tudott meghatottság nélkül szólni a ragaszkodás e

* Báró Orczy az édes anyjához. 1879 október 1:2.
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nyilatkozatairól, a melyeket tisztviselirl az utolsó órá-

ban hallott.*

Azzal a fölemel tudattal vonulhatott vissza a magán-

életbe Andrássy, hogy a külpolitika útjait hosszú idre

megjelölte és ezen kell tovább haladni, ha a monarchia

javát és békéjét biztosítani akarják. Utódja báró Haymerle,

egészen azon a véleményen volt, mint elbbi fnöke. Az

Andrássytól megkezdeti iránynyal teljesen azonosította

magát. ((Orülök», írja az új külügyminiszter a berlini

nagykövetnek, «hogy hivatalomat ilyen kedvez eljelek

között kezdhetem meg, a minket bels és újra meger-
södött egyetértése a két középeurópai nagyhatalomnak

jelez. Értékes örökség ez nekem, melyet eldöm kezébl

veszek át. A két kabinetnek ezen alapuló bensséges és

szíves érintkezését ápolni és a jövben minden tekintet-

ben biztosítani állandó törekvésem lesz.))"

Külügyminiszteri mködésére emlékeztette vissza

Andrássyt Bismarcknak nemsokára megérkezett levele,

melyet az okt. 10-én írt búcsúzó üdvözletre igen szép

válaszul küldött. A két hónap óta beteg kanczellár, ki

csak «az ágy és karosszék közötts élt, végre 1879 deczem-

ber 18-án Varzinból ezt írja egykori kollégájának : ((Ha

visszatekintek közös munkánkra, annak egyedüli jóles

emléke az Önnel való hivatalos és személyes érintkezés,

tisztelt gróf. Kölcsönös fáradozásunk eredményekép

megvan az az elégtételünk, hogy Aachen és Mehádia

között a becsületes emberek többsége háládatos nekünk

azért a szolgálatért, melyet a két nagy birodalomnak

tettünk. A háborútól való félelem helyébe, — állapítja

meg Bismarck megnyugvással, — a békébe vetett biza-

lom lépett. De si vis pacem, pára bellum, nemcsak a mi

* Báró Orczy az édes anyjához, 1879 október 1:2.

2 Haymerle gróf Széchenyi Imréhez Berlinben. Bécs, 1879 okL 9.

Cs. és k. külügyminisztérium.
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jó szándékaink biztosítják a békét, hanem szövetséges

haderink is. Az Önök ((Herbstzeitlose»-i Bécsben* ezt

épen olyan jól tudják, mint a haladópártiak Berlinben,

de a pártszempont nekik fontosabb, mint a haza és saját

személyük még fontosabb, mint a párt.))-

Abban a levélben, a mit Andrássy 1880 április 21-én

írt Károly, akkori román fejedelemnek, ebben is vissza-

zendül a legutóbbi évek nagy alakulása. 1879 október

közepe körül fejezte ki sajnálatát a román fejedelem

Andrássynak a külügyminiszteri székbl való távozása

fölött, «mert benne Romániának mindig szinte barátját

látta».''* Károly fejedelem nem felejtette el, hogy Andrássy

kötött Romániával kereskedelmi szerzdést. A hatalmas-

ságok között Ausztria-Magyarország volt az els, mely

ezáltal a nemzetközi érintkezésben Romániának a keres-

kedelmi szerzdésekhez való jogát elismerte. Ennek a

szolgálatnak egész értékét meg tudta Károly fejedelem

becsülni.'* Andrássy tehát nagyon örült, hogy a fejedelem

most a monarchia és Románia között fönnálló jó viszonyt

neki tudta be,^ Ezt a nyilatkozatot így nyugtázta : «Azt

* 188:2 június 14-iki beszédében a birodalmi gylésben újra

használja Bismarck ezt a kifejezést. E le nem fordítható szójáték Herbst

osztrák képviselre és pártjára vonatkozik.

2 Ezt a levelet közölte S. Singer a «Neue Freie Presse* 1895

márczius 31-iki számában.

^ Károly román fejedelem gróf Andrássyhoz. Bukarest, 187í»

szept. 29.—TT—Tj— Gróf Andrássy-levéltár.

* «Aus dem Lében König karls» II. köt. 451. old. A kereskedelmi

szerzdésre vonatkozólag Id. Baicoianu J. Konstantin : «Geschichte der

rumánischen Zollpolitik*. 185. 1.

szept. í29.
^ Károly román fejedelem gróf Andrássyhoz. 1879 —.

'
.

'

Gróf Andrássy-levéltár : «Mon pays et moi avons eu Toccasion, Mr.

le comte, de nous convaincre de la bienveillante amitié et de la

cordiale sympathie qui animaient Votre Excellence á notre égard. Je

considiére donc comme un veritable devoir de donner expression au
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hiszem nem vagyok szerénytelen, lia beismerem, hogy

ehhez minden ermbl hozzájárultam.!) Azt teszi még
hozzá, hogy nem lett volna bátorsága hozzá, hogy a magán-

életbe visszavonuljon, hogyha az egykori bizalmatlan-

ságot nem tudta volna bizalommá átalakítani.^ Hiszen az

volt a meggyzdése, hogy Ausztria-Magyarország és

Románia politikáját közös czél köti össze. «Nézetem

szerint, — így szól levele, — és ezt a nézetet mint

magánember most már nyíltan kimondhatom, Romániának

úgy nemzeti, mint európai érdeke megegyezik Ausztria-

Magyarországéval, ez pedig : hatásos bástyául kell szol-

gálnia Európa egy részének, fleg a keletnek elszlávosí-

tásával szemben. Közös föladatuk az északi és déli szláv

elemek összeömlésének megakadályozása. Ettl az irány-

tól való eltérés Ausztria-Magyarország számára sok

veszélyt, Románia számára pedig pusztulást hozna.

»

Andrássy följogosítva érezte magát Károly fejedelem eltt

annak a kijelentésére, hogy a király és az új külügy-

miniszter, báró Haymerle e fontos dologban vele egy

véleményen vannak. Abban sem kételkedett Andrássy,

hogy a fejedelemnek a német-osztrák-magyar szövetség

megkötése két szempontból is jól esett: elször, mint

román fejedelemnek, másodszor, mint Hohenzollernnek.

Véleménye szerint, ha Románia akarja, a kell pilla-

natban harmadik lehet a szövetségben. Csak megfelel

formában kell kijelentenie a fejedelemnek, hogy egy

támadás esetén természetes helyzetének megfelelen állást

foglal a két birodalom mellett. « Ezzel a kijelentéssel)),

ezt véli Andrássy, «Románia csak azt tenné, a mit Ausztria-

nom de la Roumanie ainsi qu'en mon propre nom aux sentimeuts

de gratitude et de reconnaissance que nous conservons á Votre Excel-

lence». cAus dem Lében König Karls von Rumánien* czim munka
IV. k. 249. 1. ezt a levelet csak röviden érinti.

* L. e munka I. k. 551. 1.

Monori Wertheimcr Ede : Grúf Andrássy Gyula. Hl. 25
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Magyarország és Németország már megtettek : elre meg-

jelölné, hogy támadás esetén honnan remélhet segítséget.

Ez a kijelentés, még ha egyoldalú volna is, a másik két

államot is kötelezné erkölcsileg.))

Andrássy arra kérte a fejedelmet, hogy ne vezesse

félre az a körülmény, hogy e barátságos érzületek mel-

lett sem vették föl Romániát az osztrák-magyar-német

szövetségbe és Bratianu miniszterelnököt Bécsben úgy,

mint Berlinben bizonyos tartózkodással fogadták. ((Tisztán

politikai tekintetek voltak azok, mondja Andrássy a feje-

delemnek, a melyek erre kényszerítettek. Abban a pilla-

natban, mikor a szövetség létrejötte egy orosz támadást

akadályozott meg, egy harmadik államnak ((preventív))

belevonása nyílt fenyegetésképen hathatott volna Orosz-

országra, ezt pedig sem a monarchia, sem Németország

nem akarta. » Ha azonban», folytatja fejtegetéseit Andrássy,

<(e veszedelem lehetsége újra közeledik, akkor itt ve-

hetjük föl az elejtett fonalat. A katonai egyezség akkor

magától menne és meg vagyok gyzdve, hogy királyi

Fönséged gyzelmes seregei kegyelmes uralkodóm csa-

patai mellé állanának, vagy a béke biztosítására, vagy

diadalmas befejezésre mindkettejük javára.))*

Károly román fejedelem nagyon megörült Andrássy

levelének. Nagyon jól esett a levélnek ez a biztosítéka,

hogy Haymerle is úgy vélekedik Romániával szemben,

mint Andrássy. Kiváló szerencse ez neki, így nyilatkozott

a levél vétele után, hogy Andrássy meggyz szavaiból

újra a két kormány barátságos viszonyainak helyreállí-

tását látja és Haymerle személyében ennek a viszonynak

hatalmas ápolója akadt.^ Az új külügyminiszter, a ki

* A levél fogalmazványa a gróf Andrássy-levéltárban. A levél maga
megjelent «Aus dem Lében König Karls von Rumánienx czím m a

IV. k. 317—319. lapjain.

- Gróf Hoyos Haymerlebez. Bukarest, 1880. május 5.
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•eldjének levelérl tudomással bírt, ezzel tökéletesen

•egyeiértett. Csak azt nem akarta elhinni, hogy Andrássy

maga írta. Mikor azonban Dóczi ezt neki kétségbevon-

hatatlanul bebizonyította, nyilatkozott így: ((Sohasem

kételkedtem abban, hogy a gondolatmenet csak gróf

Andrássyé lehet, de bevallom szintén, nem hittem volna,

hogy Andrássy ilyen pompásan ír németül.))*

Bár ezentúl Andrássy nem tehetett annyit a monarchia

érdekében, mint miniszter korában, mégis eltökélt szán-

déka volt, mint a magyar delegácziók egyik tanácsko-

zásán kijelentette, hogy tovább dolgozik a törvényhozás-

ban.- Eddigi nyilvános mködéséhez híven I. Ferencz

József és Viktor Emánuel nemrég lefolyt bécsi találko-

zására hivatkozva kijelentette, hogy föltétlen híve Ausztria-

Magyarország és Olaszország barátságának.^ Ugyanazzal

az odaadással és szellemének ugyanazzal az élességével

küzdött keleti politikájának ellenfeleivel továbbra is.

Megvívott gróf Apponyi Alberttel és Szilágyi Dezsvel,

a kik a monarchiának minden bajáért, a mi délen meg-

nyilatkozott, az okkupácziót tették felelssé. Elször is

kimutatta Andrássy, hogy az ujonczozás keresztülvitele

alkalmával támadt 1881-iki dalmát és herczegovinai föl-

kelés nem függ össze az okkupáczióval, mint azt Apponyi

állítja, mert hasonló zendülés már 1869-ben is volt, aztán

így szólt : ((Azt hiszem, hogy gróf Apponyi rám ltt nyilai

nem találnak. De ha találnának is, ha sokkal mérgeseb-

bek volnának is, mindig magamban érzem az ellenmér-

* Báró Dóczi Lajos Andrássyhoz. Bécs, 1880 május ál. Gróf
Andrássy-levéltár. Itt meg kell említeni, hogy mikor Andrássy 1881-ben

Romániába utazott, a határon, saját jelentése szerint fejedelmi kitün-

tetésekkel fogadták. Andrássy nejéhez, 1881 szept. 10. Úgy látszik,

liogy a levelet Sinaiából irta. Gróf Batthyány Lajosné birtokában.

- A magyar delegátzió naplója. IV. gjlés. 1880 október 11.

a U. 0. II. ülés. 1881 nov. 8.

25*
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get, mely abban áll, hogy arra gondolok, hogy milyen

kifogásoknak volnék kitéve akkor, ha nem tettük volna

azt, a mit tettünk.))^ A mikor Szilágyi megtámadta, azt

felelte, hogy úgy áll vele szemben, mint Dávid Góliáttal,

de mégis meg meri tenni, hogy mint Dávid, ráparittyáz-

zék az óriásra, még pedig remélhetleg hasonló ered-

ménynyel.- Nem is fogadta közömbösen, mikor Szilágyi

katonai körökre hivatkozott, a kik az okkupácziót hibának

tartották, mert ellenségeink itt támadhatnak meg minket

a leghatásosabban. Erre ezt felelte Andrássy: «Nem tar-

tózkodom kimondani azt, hogy az a katona, a ki ilyen

nézetben volna, a legjobban tenné, ha visszafizetné a

pénzt, a mibe taníttatása került. Egyúttal azt mondom,

hogy az a politikus, a ki azon nézetben van, hogy ezen

országok birtoklása katonai szempontból reánk veszélyes

és nem látja át, hogy már csak azért is el kellett ezen

tartományokat foglalni, hogy háború esetén biztosabb

alapon álljunk: az épen olyan gyenge politikus nézetem

szerint, mint a mily gyenge katona a másik. ))^

Mialatt Andrássy keleti politikájának ellenfeleivel

többé-kevésbé heves küzdelmet állott ki, volt olyan pil-

lanat, a melyben úgy látszott, hogy újra vissza kell

térnie a bécsi ballplatzi palotába. 1881 október 10-én,

épen két évre külügyminiszterré való kinevezése után,

meghalt báró Haymerle, a ki a német és olasz barát-

ságot ápolta és a keleti béke föntartására törekedett.

Oroszországhoz is barátságosan közeledett. Báró Haymerle

sokkal rövidebb ideig volt külügyminiszter, semhogy

átható politikai eredményeket tudott volna fölmutatni.

Nem lehet azt sem állítani, hogy új eszmékkel tnt volna

* A magyar delegáczió naplója. III. ülés. 1882 febr. 3.

2 Ugyanott. IV. ülés. 1882 április 23.

^ U. 0. V. gylés. 1882 november 15.



Andrássy éleiének utolsó évei 889

ki. Andrássy zsenialitása és nagyméret gondolkodása is

hiányzott belle, mégis Ausztria-Magyarország legtehet-

ségesebb diplomatái közé tartozott és az volt a törekvése,

hogy a monarchia tekintélyét a hatalmak tanácsában

megóvja, azt a tekintélyt, a melyre eldje alatt olyan

fényesen fölemelkedett.*

Rövid id múlva a király újra választás eltt állott

a fontos külügyminiszteri szék betöltésénél. I. Ferencz

József, a ki a halálhírt egy stájerországi zergevadászaton

tudta meg, azonnal értesítette a külügyminisztérium

osztályfnökét, Kállay Bent, hogy 11-én Schönbrunnba

visszatér és ott várja azonnal érkezése után.- A király,

a ki báró Orczy Bélának, királyi személye körüli magyar

miniszterének mély sajnálatát fejezte ki Haymerle el-

hunyta fölött, az utód kérdésének körülményeit is meg-

beszélte vele. Az uralkodó nagyon dicsérleg emlékezett

meg Kállayról. a kinek nyugodt és tiszta Ítéletét, vala-

mint a külügyi viszonyokra vonatkozó mély ismeretét

dicsérte. ((Ezek a tulajdonságok)), így vélte az uralkodó,

((alkalmassá tennék t a miniszterségre)), ((de» jegyezte

meg hozzá, ((még nagyon kevés karrier van mögötte, nem
akarom elsietni az állás betöltését. » Rövid szünet és

némi gondolkodás után hirtelen ezt a kérdést intézte az

uralkodó Orczyhoz : hiszi-e, hogy Andrássy most a kül-

ügyminiszterséget ambiczionálja ? Orczy, a ki egy nappal

ezeltt, október r2-én, Andrássyval Budapesten találko-

zott és ez alkalommal ennek nézetét megismerte, joggal

felelhette : úgy látszik, hogy nem. Megmondta az ural-

kodónak, hogy Andrássy még Haymerle temetésére sem

j Bécsbe, kikerülend annak a látszatát, mintha maga

"^ Arueth : "Heinricli Freiliftir von Hayiiierle». «Deutsche Revue.

1882.

2 i;. (>. 44 1.
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akarná jelölni magát. Azok az okok, hangsúlyozta Orczy,,

a melyek két év\el ezeltt a visszalépésre kényszerítették,

ma is fönnállnak. Ha tehát most ezek ellenére is a

miniszterségre vágyna, joggal mondhatnák, hogy az elhh

felhozott okok nem voltak komolyak és meghánta elhatá-

rozását. c(Tehát», felelte rá a király, ((azt gondolja, hogy

nem ambiczionálja ezt az állást? Be kell vallanom, hogy

örülök ennek, mert a sokféle és félig kész állapot között

csak lejárná magát. Ha Budapestre megyek, mindenesetre

beszélek vele, mert kötelességemnek tartom, hog^^ tanácsát

kikérjem. »* 17-én érkezett Andrássy Bécsbe és Orczy

azonnal közölte vele a király nyilatkozatát. A mint

Andrássy maga kijelentette, k esett le a szivérl, hogy

az uralkodó most nem számit szolgálatára. A külügyi

helyzet egyáltalában nem kecsegtet. A Taaffe-féle kisérlet

sikerének vagy sikertelenségének eldlte eltt egyáltalá-

ban nem akart semmire befolyni. Tudja, hogy a király

szivesen látná, ha a csehek megbékülnének, ha azonban

külügyminiszterré lenne, akkor az megkérdezését nem

lehetne kikerülni, azért jobb szereti, ha jelenleg «extra

ictum)) marad. ^ 20-án fogadta a király Andrássyt. Még

Orczynak sem szólt e kihallgatásról semmit.- Csak midn
28-án Orczynál volt látogatóban és az ott lév Jókai Mór

tréfás hangon gratulált neki miniszterségéhez, Andrássy

ideges lett. A Felség személye körüli miniszternek az

volt errl a benyomása, hogy Andrássy azt szeretné, ha

a körülmények tolnák t az eltérbe. Míg ez a kényszer-

helyzet be nem áll, nem engedi, hogy becsvágya befolyá-

solja elhatározását* Valójában Andrássy csak akkor lett

volna hajlandó újabban a miniszterséget elvállalni, ha

1 Báró Orczy naplója. 1881 okt. 13.

2 U. o. okt. 17.

=* U. o. 1881 okt. 20.
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I. Ferencz József a katonai vezet állásokban való vál-

toztatásokra határozta volna el magát. De ez nem volt

valószín. Azonkívül Andrássy azon nézeten is volt, hogy

az uralkodó mégis csak zokon vette tle, hogy az —
a király — bizalmának teljes birtokában a miniszterségtl

lemondott.

Andrássynak e tartózkodása és az uralkodónak csekély

hajlandósága mellett, hogy egykori külügyminiszterét ismét

állami szolgálatban alkalmazza, a gróf mindennem kom-

bináczión kívül kellett, hogy maradjon.*

Érdekes dolog, hogy mindazok között, a kik az ural-

kodó eltt a külügyminiszterségre alkalmasoknak látszot-

tak — egy pillanatig Szlávy közös pénzügyminiszterre is

gondolt, mint ideiglenes vezetre — - épen azt nem emle-

gették, a kire késbb a választás esett : gróf Kálnokyt,

az oroszországi nagykövetet. Haymerle azt mondta errl

:

((Utódomnak fogom egyszer ajánlania. * Másrészrl azt

mondják, hogy Andrássy ajánlotta a királynak."* Csak

az az egy bizonyos, hogy Andrássy és Kálnoky nem
nagyon rokonszenveztek egymással. Persze ez nem világ-

lik ki abból a rendkívüli jellemz levélbl, melyet a

késbbi külügyminiszter egykori fnökének visszalépése

alkalmából küldött. Ebben a levélben bámulatát fejezi ki

Andrássy eltt a fölött, hogy minisztersége idejében oly eré-

lyesen megoldá a monarchiára nézve oly fontos kérdést : vaj-

1 Báró Orczy naplója, 1881 október :2S.

2 Friedjung cGraf Kálnoky»-ról irva Bettelheim «Biographisclies

Jahrbuch und deutscher Nekrolog»-jában III. k. 304. old. ezt mondja: a

király Andrássy és Kálnoky tehetségeit mérlegelve így nyilatkozott :

a magyar államférfi alkalmasabb olyan idben, mikor egy politik;ii

eszmét ketté kell vágni, Kálnoky ellenben akkor, mikor azt óvatosan

kell szétbontani.

^ Báró Orczy naplója. ISSl márczius 13.

'* Przibram «Erinnerungen eines alten Österreichers» II. 107. old.
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jon a dualisztikus alakulás mellett a nagyhatalmi politika és

egységes, ers akczió kifelé lehetséges lesz-e ? A míg Kál-

noky elismeri, hogy Andrássy a ((birodalom mindkét felében))

föl tudta ébreszteni az összetartozás érzését és az érzéket

a monarchia európai hatalmi állása iránt, mégis azt hiszi

és ezt a véleményét nem hallgathatja el, hogy Andrássy

személyes befolyása a külügyminiszter számára ezt a

helyzetet kivívta ugyan, de nem bixtoóította annyira,

hogy e tekintély egy gylölköd ellenzék szenvedélyes

támadásai között újra el ne veszszen. Kálnoky eltt, a

nagyhatalmi politika érdekében, egy szigorú egységes

fvezetés eszméje lebegett. A legfbb vezetés gondolatát,

melyet mint alkotmányszer és maradandó intézményt

képzelt, egy birodalmi kanczellári állás létesítésével akarta

kifele dokumentálni. ((Szükségünk van egy birodalmi

kanczellárra», írja Andrássynak, emellett nem kellene

bántani a dualizmust és a birodalom két felének önálló-

ságát, st ezáltal ez megersödnék, hogy a birodalmi

kanczellár a birodalom érdekeit védi és ezekért felels.

La clef de voute-ja volna az egész épületnek és ennek

megersítésére szolgálna. ((A jöv — így fejezi be leve-

lét — komoly veszedelmeket rejt. Ausztria-Magyarország

azonban ne féljen tlük, ha egységes és határozott aka-

ratában és cselekedeteiben. Ha közelednek a veszélyek,

a birodalom vezetését egy kézbe kell letenni. Akkor a

birodalmi kanczellár magától meglesz.))^ Andrássy akkor

állítólag úgy nyilatkozott volna Kálnoky levelérl, hogy

ez a legokosabb dolog a mi az osztrák-magyar diplo-

máczia körébl távozása alkalmából hozzájutott.- De ez

által nem akarta helyeselni a birodalmi kanczellári állást

* Kálnoky Andrássyhoz. Szentpétervár, 1879 okt. 20. Gróf Andrássy-

levéltár. A levél egy részét Friedjung közölte Kálnokyról irt czikkébenl

361. és 362. old.

- Friedjunix i. Ii. 361. old.
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olyanformán, mint az Beust. idejében meg volt. Ezl And-

rássy annál kevésbbé tehette volna, mert hiszen 1871-ben

maga sem vette föl a birodalmi kanczellári czímet és

Beusl visszalépését azzal egyengették, hogy a meglev
körülmények között a királynak nincsen többé birodalmi

kanczellárra szüksége, hanem külügyminiszterre.* És így

ki van zárva, hogy Andrássy, a dualizmus egyik meg-

alkotója, ha Kálnoky levelét értékesnek találta is, a biro-

dalmi kanczellárról való nézetét helyeselte volna.

* ->c ->í

Bismarckkal Andrássy egy családi ünnep kapcsolatán

jutott újabb érintkezésbe. Leánya, a szépségérl híres

Ilona grófn, gróf Batthyány Lajossal, a késbbi fiumei

kormányzóval lépett házasságra. Ez az esemény Bismarck-

nak, a mint maga mondta, örvendetes alkalmat nyújtott

arra, hogy «sok évi érintkezésük fonalát megragadva))

úgy a maga, mint a berezegné nevében szíves szerencse-

kivánatokat küldjön. «Ezt a levelet — írja a kanczellár —
egyaránt intézem Önhöz és a grófnéhoz, a kinek ke-

gyeibe ajánlom magamat és kérem jelentse ki a menny-

asszony eltti szerencsekívánataimat és abbeli meggyz-
désemet, hogy férjét épen olyan szerencsésen választotta

meg, mint szüleit. Ebben bizonyos vagj^ok, mert gróf

Batthyány Lajost a múlt évben itt megismertem és

enyéimmel együtt jó emlékezetben tartom.))- Bismarck

levele épen az esküv na[)ján, június 23-án, érkezett meg
és Andrássy állítása szerint úgy c(meglepte» t, valamint

nejét és leányát, a kik a kanczellár legrajongóbb tisz-

teli közé tartoznak, hogy miudnyájokat ((örömmel és

* Lásd e mü els köt. 771. old.

- Bismarck Andrússyhoz. Berlin, 188á júuius IH. Gróf Andrássy-

levéltúr.
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büszkeséggeb) töltötte el. Mikor Andrássy megköszönte,

hogy Bismarck olyan munkásságban, mely «minden

ideget és minden pillanatot)) leköt, alkalmat talált arra,

hogy «egy távoli barátjáról)) megemlékezzék, e szavakkal

fejezi be levelét : ((Falusi magányomban is figyelemmel

és érdekldéssel kisérem minden lépését és nemcsak

remélem, hanem meg vagyok gyzdve, hogy azon a

téren, a hol most heves küzdelmet kell kiállania, ezúttal

is gyzni fog, úgy, hogy nem kívánhatok egyebet, mint

egészséget és türelmet.))^

A magánélet sem adta meg azt a nyugalmat Andrássy-

nak, hogy magával tördhessen. Ha nem élt is már olyan

mértékben a külügyek vezetésének idegromboló munká-

jában, mint azeltt, visszalépése óta a delegácziók és f-

rendiházi tárgyalások állandóan foglalkoztatták. A frendi-

házban, melynek tagja volt, Tisza minisztériumának libe-

rális intézkedéseiért kellett küzdenie, 1883 november

30-án a képviselház harmadik olvasásban elfogadta a

szükségbeli polgári házasságról szóló törvényjavaslatot a

keresztyének és zsidók között kötend házasságok dol-

gában. Az antiszemita irányzattal szemben, a mely a

tiszaeszlári vérvádban^ nyilatkozott meg, e törvényjavas-

lat, mely a házasságot keresztyének és zsidók között

lehetvé teszi, a magyar liberalizmus erpróbája volt

egész Európa eltt. Errl a frendiház klerikális konzer-

vatív elemei hallani sem akartak és sikerült nekik a fiatal

furak megnyerése, a kik ezeltt sohasem lépték át a

1 ('Bismarck -Jahrbuch)). IV. k. !236. Andrássy Bismarckhoz. Buda-

pest. 188:2 június 26. A «heves küzdelemre)) vonatkozó részletnél

Andrássy a dohány-javaslatot gondolja, a mit egyszer már elutasitottak,

de most Bismarck megkísértette keresztülvitelét.

2 1883-ban több zsidót vádoltak azzal, hogy rituális czéloklíól

1882 április elsején egy keresztyén leányt, Solymossy Esztert, megöltek.

A nyíregyházi törvényszék ebben a kedélyeket fölizgató ügyben föl-

ment Ítéletet hozott 1883 aug. 3-án.
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frendiház küszöbét; ezeket mozgósították csapataik meg-

ersítésére. Nagyra törekv hölgyekkel, feudális istálló-

tulajdonosokkal és újdonság gyanánt, fiatal arisztokrata

sportfiukkal egyesült az egyház, hogy a képviselház

javaslatát minél elbb elbuktassa. A liberalizmus és kleri-

kalizmus e harcza késztette Andrássyt egyik legfényesebb

beszédére a frendiházban. Ha nem helyeselte is, hogy

közvetlenül a tiszaeszlári pör után terjesztették be ezt

a javaslatot és meg van is arról gyzdve, liogy né-

hány tönkrejutott nemes kivételével nem is vesz keresz-

tyén ember zsidó feleséget, egész múltja és meggyz-
dése kötelességévé tette, hogy ezt a liberális javaslatot

teljes erejébl támogassa. Szabad akaratból keli az állam-

nak engedményeket adni, így szólt, nem pedig a körül-

mények nyomása alatt. Az szemében a közhangulatot

a nép törvényes képviseli fejezik ki, nem pedig a töme-

gek és kolomposaik. A tömeg tapsolt, mikor Néró a

keresztyéneket a czirkuszban a vadállatok elé vetette és

ép úgy ujjongott, mikor a mindenhatóvá lett keresztyén-

ség tanainak elleneseit a máglyára hurczolta. Andrássy

határozottan tagadta, hogy e törvény a keresztyén társa-

dalmat a zsidóságba beleolvasztaná. Ép olyan hevesen

támadta gróf Apponyi György álláspontját, mely szerint

ez a házassági törvény a forradalom malmára hajtaná a

vizet. Divat dolga az, így felelt, hogy az emberiség min-

den haladását forradalomnak akarjuk bélyegezni. Forra-

dalom csak akkor keletkezik, szól oda Apponyinak, ha

a megoldásra váró kérdéseket addig halogatják, a míg
elemi ervel törnek az állam kapuira. De András.sy

ékesszólása se tudta a klerikális és feudális szövetséget

szétrobbantani. Hat szótöbbséggel elutasította a frendi-

ház a javaslatot. Els határozatának fönntartásával a

képviselház újra visszaküldte a frendiháznak a javas-

latot újabb alaposabb tárgyalásra és elfogadásra. Egyidej-
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\cg Irányi azt indítványozta, utasítsák a kormányt, hogy

az ülésszak után terjeszszen be javaslatot a kötelez pol-

gári házasságról. Tisza ebbl csak azt vállalta, hogy a

szükségbeli polgári házasságról szóló javaslatot tárgyal-

tatja még egyszer a frendiházban. 1884 január 12-én

került ott tárgyalásra. Már jóval elbb el kezdte terjesz-

teni gróf Cziráky és gróf Apponyi György Budapesten

azt a híresztelést, hogy az uralkodó szívesen látná, ha a

törvényjavaslatot ismét elutasítanák. Andrássy meg volt

gyzdve, hogy a mennyire uralkodóját ismeri, így nem

nyilatkozhatott, már csak a vele járó következmények

miatt sem. Báró Nopcsához, Erzsébet császárné és királyné

íudvarmesteiéhez intézett igen részletes levelében utalt

erre és az okokat is kifejtette, mért nem helyesli a mág-

nások akczióját. Ha a frendiház e vegyes házasságokról

szóló törvényjavaslatot elfogadja, meglehets biztonsággal

lehet állítani, hogy egyhamar nem jut eszébe senkinek

Magyarországon a kötelez polgári házasság követelése.

Ellenkez esetben Magyarországon senki sem akadályoz-

hatja meg, hogy nemsokára ilyen javaslat kerüljön a

képviselház asztalára. Andrássy elre látta, hogy a f-

rendek állandó ellentállásnak hatása alatt a közelg kép-

viselválasztásokat e jelszavak fogják irányítani : szemita

vagy antiszemita. Azt is valószínnek tartotta, hogy a

gyzelem az antiszemitáknak fog kedvezni, a kiknek

táborába tartozik a szélsbal legnagyobb része. Még jelen-

tékenyebb veszedelmet látott Andrássy az ultraklerikális

vagy Apponyi-párt megersödésében Azon is aggódott

továbbá, hogy ilyen körülmények között a jelenlegi kor-

mánypárt kisebbségbe jutna. Ha pedig ez megtörténnék,

akkor a királynak választania kellene a kormányképtelen

szélsbal és az Apponyi-párt között Ez pedig a koroná-

nak, a mint Andrássy megjegyzi, ezer okból nem volna

kellemes Meglehets biztossággal sejtette Andrássy, hogy
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Tisza nehezen maradna meg a kormány élén, ha a javaslat

a frendiházban másodszor is megbukik. Errl t maga a

miniszterelnök is biztosította. Annál könnyebben határoz-

hatná el magát Tisza erre a lépésre, mert gyztesként

térhetne vissza egy ellenzék élén, mely nemcsak a köte-

lez polgári házasságot írná zászlajára, hanem egj^éb

liberális követeléseket is.

Andrássy még attól is félt, hogy a frendiház vissza-

utasító határozata nyomán kulturharcz keletkeznék, mely

sokkal súlyosabb méreteket ölthetne, mint Fraricziaorszá^-

ban. Ott a püspökök és papok rosszul fizetett állami

tisztviselk. De mennyire máskép áll a dolog Magvar-

országon, a hol gazdag, igen gazdag egyházfejedelmek

vannak, a kiknek jövedelme a 600,000 forintot is me"--

haladja. Nem lesz-e természetes, hogy a kormányra jutóit

ellenzék els feladata lesz a gazdag püspökök hatalmá-

nak megtörése? Nem kinálkozik-e erre legjobb eszközül

az egyházi vagyon elvétele? A mint Franczinországban.

Olaszországban és Belgiumban már meg is történt ? Ez
a gondolat, bizonyította Andrássy, sokkal népszerbb
lesz, mint a zsidó házasságokról szóló törvényjavaslat.

Az okosabb és messzebbre látó egyházi férfiaktól ugyanezt

az aggodalmat hallotta a gróf. Egészen nyíltan meg-

mondták neki, hogy nem is akarnak még egyszer gyzni
a frendiházban. Andrássy eltt ez a konfliktus lebegett

és semmit sem tartott sajnálatosabbnak, mini ha e tör-

vényjavaslat miatt a papság és a kormány között eddig

fennálló béke megzavarodnék, már abból az okból is,

mert ehhez azonnal nemzetiségi izgatások is csatlakoz-

nának. Annyival inkább elitélte a javaslat ellenzit, mert

tisztán látott a kulisszák mögé és ott meglátta a küzde-

lem tulajdonképeni kezdeményezit.

Andrássy e fejtegetésével azt akarta elérni, hogy

báró Nopcsát Budapestre hozza, hogy a liberális furakkal
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szavazzon, mert, mint magas állású udvari tisztvisel,

eloszlatná azt a hiedelmet már megjelenésével is, hogy

az uralkodó a törvényjavaslat hukását szívesen látná.*

Andrássy prófétai tekintettel látta be a jövend fej-

ldését. A frendiház 1884 január 12-én másodszor is

elutasította a javaslatot 11 osztrák fúr, úgynevezett

((magyar indigénaö segítségével. Tisza ugyan nem mon-

dott le utána, de megreformálta a frendiházat.- Nem-
sokára pedig a szükségbeli polgári házasság elejtésével

a kötelez polgári házasság emelkedett törvényerre.*

A frendiház reformjánál Andrássy is szerepet játszott.

A mikor ez a reform 1884-ben napirendre került, And-

rássy ellentétbe jutott a kormányjavaslattal, a mely a

frendiház kinevezett tagjainak korlátlan számát helyezte

kilátásba. Andrássy egy bizonyos választási rendszer mel-

lett foglalt állást, a melynek értelmében a « született))

mágnások és a megyék általuk választolt férfiakat voltak

volna a frendiházba küldendk. Ebben a tekintetben

közel állott Szilágyi Dezshöz, a ki a született és kine-

vezett frendek kategóriái közé a választott tagok elemét

óhajtá beilleszteni.

K-K *

Keleti Európában kritikussá váltak a viszonyok és

ezek az események alkalmat adtak Andrássynak, hogy

megint foglalkozzék a külpolitikával. Még mieltt ez meg-

történt volna, arra törekedett, hogy Reuss berezeg, né-

met nagykövet által Bismarcknál kieszközölje Német-

ország és Ausztria-Magyarország között a gazdasági és

* Andrássy báró Nopcsához. Terebes, 1884 január 5. Gróf Audrássy-

levéltár.

2 Az 1885 VIIL t.-cz. reformálta a frendiházat.

3 Az 1894. XXXI. t.-cz. rendelte el a kötelez polgári házasságot

és életbeléptette 189,5 október hó elsején.
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keieskedelmi viszonyok kedvezbb alakulását. A kanczel-

lár azonban úgy vélte, hogy Andrássynak a vám leszál-

lítására vonatkozó kívánsága, bár magyar szempontból

érthet, a német vámpolitika álláspontján jelenleg nem

teljesíthet, mert még sok más szempont is tekintetbe

veend. ((Nekünk*, írja Bismarck Reussnek, ((nemcsak

az orosz és tengerentúli versenynyel kell számolnunk, ha-

nem a magyar és román termeléssel szemben is kell

védekeznünk. Mert ez olcsóbban dolgozik, mint mi, jobb

föld áll rendelkezésére és kevesebb a terhe, fleg községi

terhekbení). Bismarck továbbá arra is hivatkozik, hogy a

vasúthálózat kiépítésével a magyar és román földek

értéke a német mezgazdaság kárára mesterségesen föl-

csavartatott. Ezen kívül a közlekedési eszközök javulásá-

val a magyar és orosz termelk a német gazdáktól egy-

kori fogyasztóikat « elvonták)). Ezt a kárt, véleménye sze-

rint, a német vámoknak kell kiegyenlíteni, mert különben

a német mezgazdaság elveszti versenyképességét. De

Bismarck mégis remélte, hogy valamiképen megértik

egymást. Reuss berezegnek adott utasítását így fejezi

be : aGróf Andrássy abbeli kívánságának, hogy kereske-

delmi viszonyaink rendezése annak idején sorra kerül-

jön, elvben nem vagyok ellene, mert ez az én véleményem

is. De csak akkor leszünk abban a helyzetben, hogy

errl tárgyaljunk, ha saját piaczunkat a jelen vámpolitika

hatása után áttekinthetjük. A míg saját intézkedéseink

eredményeit nem látjuk, ezek a tárgyalások koraiak.))^

De nem sokáig ért rá arra Andrássy, hogy figyel-

mét a vámpolitika dolgaira fordítsa. A bolgár kérdés fej-

ldése csakhamar teljesen lefoglalta. Bulgária els feje-

delme, Battenberg Sándor, konfliktusba keveredett Orosz-

* Biíiinaick Reusshoz küldött utasításának másolata. Berlin 1885,

ápr. 29. Gróf Andrássy-levéltár.
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országgal, mely az új bolgár íejedelem önállóságra való

törekvését nem akarta trni és az orosz befolyást Bul-

gáriában kizárólagossá akarta tenni. Az akkori osztrák-

magyar külügyminiszter, gróf Kálnoky, a czár és Bulgária

között folyó küzdelemben Battenbergel egyáltalában nem
támogatta, nem segítette. Ebben a tekintetben az enge-

dékenység legszélsbb határáig elment Oroszországgal

szemben. De Kálnoky készsége sem oszlatta el a bizal-

matlanságot külpolitikánk iránt Szentpétervárott. Midn
1885 szeptember 18-án a filippopoliszi államcsiny Kelet-

Ruméliát Bolgárországhoz csatolta — ez volt a berlini

szerzdés els megszegése — és ezzel Oroszországot a

Balkánon nagy kudarcz érte — még mélyebb gyökeret

vert az orosz kabinetben az a hit, hogy Kálnoky két-

szín játékot z. Bár egy független Bulgária megterem-

tése a monarchiának érdekében állott, mégis helytelení-

tette Kálnoky a filippopoliszi forradalmi eljárást, csakhogy

korrekt gondolkodásmódjáról világos bizonyságot adjon

Oroszországnak. 1885 november 7-én mondott beszédében

a nagy bolgár mozgalom vezetit strébereknek bélyegezte,

a kiknek eljárása, ha általánossá lenne, a Balkánon a

teljes anarchiát idézné el. Andrássy, a kinek a mo-

narchia keleti politikájáról más és messzebbre látó né-

zetei voltak, mint Kálnokynak, nem értett egyet ennek

állásfoglalásával. Miután Oroszország támogatásával 1886

augusztusában Battenberget Bulgáriából elzték, tiltako-

zását nem hitte többé szükségesnek visszatartani, me-

lyet érthet kiméletességbl a delegácziókban nem akart

elterjeszteni. Elhatározta tehát, hogy egyenesen a trón

lépcsihez juttatja. «A kormány mellett nem szólhattam»,

írja az uralkodónak szánt emlékiratban,^ a ((kormány

* Ezen, Andrássy által német nyelven fogalmazott emlékirat meg-

van, mint fogalmazvány és 42 folio oldal terjedelm. Kiadatlan.
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ellen pedig nem akartam szólni. Ez politikai akczió

látszatát keltette volna, a mi távol áll czéljaimtól. De
meggyzdésem parancsolja, hogy akkor teljesítem kö-

telességemet, ha a jelen politikai helyzetre való tekin-

tettel minden meggondolást félreteszek és nézeteimet,

aggodalmaimat hódolattal elterjesztem.))

Andrássy határozottan meg volt gyzdve, hogy

Ausztria-Magyarország hatalmi szféráját csak keleti

Európában lehet keresni, itt kell uralkodó állást elfog-

lalnia, hogy a Keleten megakadályozzon olyan fejldést,

mely elssorban a monarchia békéjét és érdekeit, má-
sodsorban Európáét fenyegeti. ((Egyedül Oroszország

ellenzi monarchiánk e törekvését», írja. Aztán így nyi-

latkozik: se a czár, se az orosz nép nem hagyott föl

azzal a gondolattal, hogy sikerülni fog a szláv elemek-

nek, ha nem is az orosz birodalomba való bekeblezése,

de legalább ennek hatalma alá való rendelése. «Ez az

eszme)), így folytatja, « egészen nemzeti és orosz ural-

kodónak sem szándéka, sem bátorsága nem volt még
arra, hogy megtagadja. Ennek a nemzeti irányzatnak

kell betudni, hogy bármennyire ápoltuk is a jó egyet-

értést Oroszországgal a három-császár-szöv^etség idején,

Oroszország és monarchiánk között az ellentétek majd

titokban voltak érezhetk, majd pedig nyilvánosan jelent-

keztek.)) Andrássy meg volt gyzdve arról, hogy ellen-

tétben Kálnokyval, azt a politikát kellene folytatni, mely

1875 óta a legkisebb hiba elkerülésével is következete-

sen közeledett a czél felé, hogy a monarchiának Keleten

a vezet szerepet biztosítsa. Sajnálatosnak és aggodal-

masnak mondja, hogy ha bármi okból is a már elért

eredmények egy részét koczkára tesszük. <íAz volt a kö-

telességünk*, mondja az emlékirat, ((hogy a mit megsze-

reztünk, azt megtartsuk. A késbbi sikereknek, mint

érett gyümölcsöknek kell az ölünkbe hullani, a mint ez

Monori Wertheimer Ede : Gróf Andrássy Gyula. III. 26
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még most az elkövetett hibák után is történik.)) Nézete

szerint a védelmi szövetséget kizárólag Németországgal

kell fenntartani és Oroszország csatlakozását vissza kell

utasítani.* E mellett a monarchikus elv érdekében és

Francziaország revanche szándékaival szemben Német-

országgal és Oroszországgal egyértelmüleg lehet mködni.

De elzleg és határozottan ki kell jelenteni, hogy vissza-

utasítjuk az újonnan felmerül keleti kérdésekben a füg-
getlen elhatározáó minden korlátoxáóát. Andrássy maga

vetette föl a kérdést: lehetséges volt-e ez, vagy nem.

Válasza erre következképen hangzik : ((Azoknak, a kik-

nek a Németországgal kötött barátságos szövetség csak

Vilmos császár megalkuvása és Bismarck érzelmi nyi-

latkozata volt, a felelet erre kérdéses lehet. De azoknak,

a kik tudják, hogyan alakultak ki a viszonyok, nem le-

het kétségük eziránt.)) ((Hogyha lehetséges voltí), mondja

Andrássy emlékiratának más helyén, ((Bismarckot olyan

egyezségre bírni, mely Németország együttmködését

nekünk biztosítja, a nélkül, hogy Németország a viszo-

nosságot tlünk Francziaországgal szemben megnyerte

volna, akkor tízszerte könnyebb volt a szerzdés aláírása

után t a szövetségben megtartani. De a helyett, hogy

ezt tettük volna, valójában a három-császár-szövetség-

hez hasonló viszonyba léptünk, melynek nincs meg az a

szükségessége, mint régen és nincsenek is meg azon el-

nyei sem.)) A lehet legélesebben nyilatkozik Andrássy

emlékiratában Haymerle és Kálnoky keleti politikájáról

;

errl így szól: «A berlini kongresszus Oroszországot a

Balkán félszigetrl kivezette, utódaim azonban vissza-

vitték oda.)) Azt sem helyeselhette, hogy Bulgáriát áten-

gedtük az orosz hatalom czéljainak. Még kevésbbé ért-

* Gróf Kálnoky az Oroszországgal 1881-beii megkötött szerzdést

1884-ben három évre megújította. Ld. Friedjung* «Graf Kálnoky »-ról

írt értekezését i. h. III. köt. 363. old.
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lietle meg Kálnokynak azt az Andrássytól kicsikart

vallomását, hogy Skierniewicze lengyel kastélyban* az a

megállapodás jött létre, hogy t. i. minden újra felmerül

keleti kérdés elzleg Ausztria-Magyarország és Orosz-

országközt tárgyalandó. ((Gróf Kálnoky)), mondja Andrássy,

«ebben a megállapodásban nem látta kárunkat, de én

ebben önrendelkezési jogunk föladását látom és szem

«ll tévesztését annak a czélnak, mely felé éveken ke-

resztül következetesen haladtunk, valamint elvesztését

azoknak a jelentékeny sikereknek, a miket arattunk.))

Kálnokynak e politikája nagy aggodalommal töltötte el

Andrássyt a jöv tekintetében. Kénytelen volt arra, hogy

-az új irány káros hatásait kimutassa. ((Attól féltem)), így

szól, (íés félek még mindig, hogy ez a természetellenes

kooperáczió (Oroszországgal) következményeiben elbb
vagy utóbb, de föltétlenül e választás elé fog állítani : vagy

lemondunk természetes hatalmi körünkrl, vagy megosztjuk

a hatalmat a Balkán félszigeten és ennek következménye : a

háború.)) Andrássy úgy vélte, hogy a három-császár-szövet-

ségnek még látszólagos felújítása is káros hatással lehet

Németországgal való viszonyunkra. Abban a természetes

törekvésében, hogy társainak egyikével se ütközzék össze,

se Ausztria-Magyarországgal, se Oroszországgal, Németor-

szág nem maradhatott a Keleten nem-érdekelt szövetsé-

ges, hanem békebiróvá, «a mérleg nyelvévé)) kellett len-

nie. » Nem tarthatta szem eltt csupán az osztrák érde-

keket, mint azeltt)), fejtegeti Andrássy, ((hanem hasonló

mértékben tekintettel kellett lennie az oroszokra is.

Ezen az úton politikánk önrendelkezési jogát teljesen

elvesztette, mert az elbbi megállapodás szerint magát

Oroszországnak tényleg alárendelte)). Ennek kifejtése után

* Skierniewiczeben találkozott 1884 szeptember 15-én I. Ferencz

József, I. Vilmos és III. Sándor. II. Sándor 1881 márczius i3/l-én nihi-

lista merénylet áldozata lett.

26*
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Kálnoky ez idei politikája fölött ezt az Ítéletet mondja

ki : A monarchia szükségtelenül ferde helyzetbe került

és egyedül abból a helyzetbl, nem pedig a balkáni álla-

mok mostani belviszonyaiból támadtak a bajok, a me-

lyekkel Ausztria-Magyarország szemben találta magát. ^

A monarchia önrendelkezési jogáról való fölfogása alap-

ján követelte Andrássy a magyar delegáczióban Ausztria-

Magyarország határozott föllépését. Azt kivánta továbbá,

hogy a monarchiának kell kezébe venni azt, hogy az

1887 augusztusában bolgár fejedelemmé választott Kóburg

Ferdinánd herczeget az európai hatalmak elismerjék. Bul-

gária bábor védelmezésében, valamint fejedelmének gyors

és önálló elismerésében látta Andrássy hivatásunkat az

ott befolyásra törekv orosz politika ellensúlyozásául.

Andrássy initiativának tulajdonítható, hogy a kormánynak

el kellett ismernie : hogy a balkánnépek szabadságának

védelmezése a monarchia kötelessége és érdeke. Csak eré-

lyes föllépéssel lehet, így szólt, Oroszországnak imponálni.

-

Andrássy politikájának a legnagyobb elégtételt az

1888. év hozta meg. A legfényesebben igazolta t az,

mikor 1888 február 3-án, a monarchia és Németország

között, 1879 október 7-én kötött szövetséget nyilvános-

ságra hozták.'^ Szemben Oroszország folytonos fegyver-

kezésével és a pánszlávok folytonos kijelentésével, hogy

a monarchia a szövetséget támadó czélzattal kötötte

Németországgal, Bismarck és Kálnoky szükségesnek lát-

ták, hogy e valótlan és czélzatos híreszteléseket a szer-

zdés közzététele által határozottan megczáíolják. Ez a

szerzdés, mely már 1887 novembere óta nem volt titok

* Az egész fejtegetés Andrássynak 18S6-iki kiadatlan emlékirata,

alapján áll.

2 Andrássy beszédei a magyar delegácziók 1887 márczius 5. és

november 5-iki ülésein.

3 A hivatalos lapokban közölt szövegbl a szerzdés idtartama
hiányzik.
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az orosz czár eltt/ a monarchia számára a lehet leg-

értékesebb örökségnek bizonyult, a mit csak külügymi-

niszter neki hagyhatott A pánszláv támadó vágyak ellen

biztos védelem lett és az egész monarchia megkönnyeb-

bülten lélegzett föl annak tudatában, hogy az orosz

háború órájában Xémetországot, mint hatalmas szövet-

séges társat, oldalán találja. Ha Bismarck ki is jelentette,

hogy az 1879 okt. 7-iki szerzdés közzétételét tévesen

tekintik ultimátumnak, figyelmeztetésnek vagy fenyege-

tésnek.- a közvélemény jól sejtett, mikor a kanczellár

által czáfolt véleményében továbbra is hinni tudott.

A védelmi szerzdés közzététele azokban a napokban a

békét mentette meg.

A szerzdés közzététele elégtételül szolgált Andrássy-

nak mindazokért a támadásokért, melyek t miniszteri

tevékenysége alatt érték. Egyszerre elfelejtették a hara-

got, a mit Bosznia és Herczegovina okkupácziójával maga
ellen fölidézett. A liberális alkotmánypártnak most leg-

népszerbb embere lett. Suess Ede tanár, ki mindig

melegen támogatta Andrássy keleti politikáját, ebbl az

alkalomból üdvözölte az egykori külügyminisztert nagy

.sikeréért. Erre Andrássy így válaszolt: «A mi engemet

illet, sem akkor nem volt más érzésem, sem most, csak

az, hogy a kötelességemet teljesítettem.))^

Az osztrák németek tetszésével egybeolvadt a ma-
gyarok lelkesedése. A magyar ellenzék köreiben is nagy

átalakulás történt. Nemrég történt, hogy vezérük, gróf Ap-

ponyi Albert nyíltan, az egész világ eltt beismerte, hogy
jogtalanul támadta Andrássy politikáját.*

"^ Bismarck beszéde 1888 február 6-án.

2 Bismarck beszéde 1888 február 6-án,

^ Andrássy Suess Ede tanárhoz 1888 július 8-án. Suess tanár közlése

* Gróf Apponyi Albert "Lebenserinnerungen eines Staatsmannes,».

"Wien, Heller & Cie, \%\il, TA—TtI ()ld.» Szilágvi Dezs is elismerte ké-
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Valóban Andrássy sohasem jelentkezett szólásra,

hogy messze kiható, súlyos kijelentéseket ne tett volna.

Midn 1889 április 5-én a frendiház bizottságában jelent-

kezett, hogy a véderj avaslathoz szóljon, mely akkor

nagy izgalmat keltett és még Tisza minisztériumát is megin-

gatta, mindenki el lehetett rákészülve, hogy az egykori kül-

ügyminiszter fontos beszédet fog mondani. Hallgatói nem

is csalatkoztak. Sajátos világosságával, biztonságával és

a tárgyba való elmélyedésével mellzte a véderj avaslat

egyes paragrafusaihoz való ragaszkodást. Inkább olyan

magaslatra emelkedett, a melybl a monarchia jövjét

eldönt kérdést tárgyalta : vájjon Ausztria-Magyarország

fönnállásával összeegyeztethet-e más, mint egy közös

hadsereg? Határozottan szembeszállt azokkal, a kik

Európa új viszonyai között az önálló magyar hadseregért

küzdöttek és széles körökben azt a hitet terjesztették,

hogy a magyar iíjúság csak akkor választhatná nyugod-

tan a katonai pályát, ha önálló magyar hadsereg kelet-

keznék, hogy a közös hadsereg idegen testület, a mely-

ben szolgálni ugyan törvényszer kötelesség, de melyet

mint elfogadott rendszert felkarolni közel esik a haza-

áruláshoz. ((En», így szólt «ha ez eszmét helyesnek Ítél-

hetném és azt hinném, hogy az felel meg leginkább

Magyarország és a monarchia érdekének, bnnek tarta-

nám annak megvalósítását elhalasztani, vagy legalább

szükségesnek tartanám azt, mint elérend czélt azonnal

kitzni.)) Szakértelemmel fejtegette azután Andrássy a

nehézségeket és súlyos veszedelmeket, a melyek azzal

járnának, hogy ha a hadsereget két, egymástól függet-

len részre szakítanák. Milyen mérhetetlen kárt okozna

sbb, hogy tévedett és hogy a következmények nem neki, hanem And-

rássynak adtak igazat. Oly egyéniség írásbeli közlése, ki eltt Szilágyi

ismételten igy nyilatkozott.
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háborúban a két egymástól luggetlen fparancsnok ! De

még akkor is, ha egy közös fvezér vezényelné ket,

olyan helyzetbe juthatna ez, hogy alparancsnokait nem

ismerné és ezek se t, ezzel pedig a siker egyik lénye-

ges föltétele hiányoznék. Milyen súrlódások támadnának

abból, ha a közös uralkodó egy osztrákot nevezne ki

fvezérnek. Kétségtelenül azt mondanák akkor, az önálló

magyar hadsereg nem egyéb, mint egy drága pénzzel és

sok áldozattal kiállított ágyútöltelék idegen vezérek és vezér-

kar kezében. Andrássy nézete szerint az önálló magyar had-

sereg eszméje hasonlít ((azon sötétzöld réthez, mely a

tapasztalatlant ellenállhatatlanul vonzza magához s csak a

ki rá lép gyzdhetik meg arról, hogy nem széprét, hanem

vészt rejt mocsár.)) Elveti az önálló hadsereg intézményét,

mert sem Ausztria, sem Magyarország a fenj'eget ellen-

séggel szemben magukban védekezni nem tudnak. A had-

seregekjelen viszonyai és fejlettsége mellett határvédelemre

csak egy politikai és katonai nagyhatalom képes. ((Ezt

nem teheti magában)), ezek a szavai, ((sem Ausztria, sem

Magyarország külön, hanem csak e kett együtt. Ez

képezi európai misszióját a ketts monarchiának ; e nél-

kül sem az osztrák, sem a magyar résznek elismert lét-

joga alig volna. » Andrássy, a ki állandóan, még ellen-

tétben Deákkal is, Ausztria és Magyarország jól átértett

érdekében a monarchia nagyhatalmi állását védelmezte,

most azt mondta, hogy nagy tévedés azt hinni, mintha

az csak az uralkodók rangkérdése volna, melyben . a

dinasztiák hiúsága van érdekelve, de a mi a nemzetekre

csak teherképen nehezedik. ((A nagy nemzetközi, az

európai egyensúly kérdéseiben)), így nyilatkozik, ((melyek-

tl függ ma minden állam biztonsága is, a nagyhatalmak,

de ezek is nem mint nagyhatalmak jogi szempontból,

hanem mint katonai nagyhatalmak határoznak kizárólago-

san.)) Midn azonban Andrássy a közös hadsereg szk-
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ségességét hangsúlyozta, azt is jól tudta, hogy lélektani

oka van annak, ha Magyarországon nem nézik jó szem-

mel és önálló magyar hadsereget óhajtanak. Nem felej-

tette el, hogy voltak idk, a mikor a hadsereg föladata

az volt, hogy fönntartsa az abszolút rendszert és elnyomja

Magyarországot. De joggal felelte erre, hogy 1867 és az

általános hadkötelezettség behozatala óta a hadsereg

föladata teljesen megváltozott Nem lehet többé czélja a

nemzeti öntudat és szabadságra törekvés elfojtása, szembe-

helyezkedés a fönnálló dualizmussal, melynek egyik

megalkotója épen a legfelsbb hadúr volt ((Ellenkez-

leg szükségese, hangsúlyozta Andrássy, «hogy a had-

seregnek minden tagja, tiszt, közkatona, a hadsereg-

ben oltalmazását lássa mindannak, a mit otthon sze-

retni tanult, a mi a monarchiában törvényesen létezik.

A közös hadsereg nem lehet valami idegen harmadik az

államban, hanem egyformán védje és tulajdona a mo-

narchia mindkét részének)). Azt a félelmet is el akarta

oszlatni Andrássy. hogy a közös hadsereget Magyarország

germanizálására lehet fölhasználni. Ez az aggodalom már

azért is alaptalan, mert a német nyelv megtanulását csak

annyiban kívánják, a mennjáben a katonai szolgálathoz

feltétlenül szükséges. Aztán azt vélte, hogy a német

nyelv megtanulása a magyar nemzet számára nem meg-

alázó. ((Részemrl azt hiszem*), mondja, senki sem fogja

állíthatni, hogy az a katona, a ki a magyar nyelven kívül

még a németet is bírja, a kultúrának alacsonyabb fokán

állna, mint felteszem, az a német katona, a ki csak saját

nyelvét ismeri.)) Mindezek az okok, a miket Andrássy

fölhozott, megersítették t abban a meggyzdésében,
hogy úgy az egységes osztrák hadsereg, mely Magyar-

ország állami önállóságát elvileg tagadta, valamint az

önálló magyar hadsereg, mely a monarchia létalapját

tagadja, a ((történelem papírkosarába való)). Ma, hangsú-
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lyozta különösen, az egymással ellentétes erk az új véd-

er-rendszerben a közös uralkodó parancsának vannak

alárendelve. ((És én teljesen meg vagyok gyzdve)), így

fejezi be szélesen alapozott beszédét, öhogy — a meg-

felel vezérletet föltételezve — mi is minden kérkedéstl

és sovinizmustól menten, teljes nyugodtsággal fogjuk

mondhatni, a mit a szövetséges Németországnak nagy

kanczellárja mondott, hogy t. i. az osztrák-magyar had-

sereg sem fél senkitl, csak Istentl, ettl pedig oly

monarchiának, mely nem vágyódik a másé után, hanem

csak azt akarja megtartani, a mije van, félnie nem
kell)).^

Csak egy Andrássy beszélhetett ilyen értelemben a

nélkül, hogy megköveznék, vagy a haza szent ügye áru-

lójának bélyegeznék. De hogyan lehetett volna ilyen ne-

héz váddal illetni azt az embert, a ki tudvalevleg egész

befolyását latba vetette a véderjavaslat 14. § ának törlése

érdekében, mely Magyarországot egyik legfontosabb alkot-

mányos jogától fosztotta volna meg.- Andrássy erélyes

fellépésének tudható be, hogy a § nem maradt meg ere-

• Andrássy beszéde az osztrák-magyar hadsereg egységérl. 1889

iiprilis 5-én. Még ugyanazon évben megjelent németül is a Manz-féle

kiadásban.

2 A 14. § az ujoncz-kontingenst állapította meg és azt csatolta

hozzá, hogy ez az ujoncz-kontingens 10 év leforgása után csak akkor

lehet határozat tárgya, ha Felsége az illet felels kormány utján e

kontingens növelését vagy csökkentését szükségesnek látja. Az eddigi

védertörvényben az ujoncz-kontingens száma nem volt kitéve, csak a

hadi létszám. Ez a szám tiz évre volt megállapítva és ennek az id-
nek letelte után természetesen ki kellett egészíteni, ezt a kormány
csak a törvényhozás segítségével tehette. Az új javaslat szerint tiz év

letelte után, ha változásokat nem kivannak, az egyszer megállapított

kontingens érvényben marad és a kormányt fölmenti az alól, hogy új

javaslatot terjesszen be. Ebben a képviselház nagy része a parlament

jogainak kisebbítését látta. L. a bevezetést Andrássy beszédéhez. « Olcsó

Könyvtár." A l)evezetést ifjabb gróf Andrássy GVula irta.
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deti formájában,^ Az uralkodónak egy kihallgatás alkal-

mával nyíltan megmondta, hogy maga áll az ellenzék

élére, ha ezt a veszedelmes paragrafust meg nem vál-

toztatják. Nemes, hazafias fölszólalása olyan férfiúnak,

mint Andrássy, a kinek hazaszeretetében kételkedni, a

kit meggyanúsítani nem lehetett, nem maradhatott hatás-

talanul. Érezhet mély nyomokat hagyott maga után.

-K -K -K

A hadsereg közössége érdekében mondott beszéd

volt Andrássy utolsó nagy politikai tette. Már rávetette

árnyékát a közeli halál. Régebb id óta szenvedett szer-

vezetét emészt betegségben. Már 1881-ben megállapí-

tották nála a veseköveket - De csak 1886-ban lett annyira

rosszul, hogy bécsi orvosok tanácsát kérte ki. Az orvosi

vizsgálat eredménye kedvez volt. Widerhofer tanár ép

úgy, mint Ultzmann tanár egymástól függetlenül behatóan

megvizsgálák és mind a ketten megegyeztek abban, hogy

a vesemedencze könny gyulladásáról és a nedvkerin-

gés részleges pangásáról van szó a vesékben. Ultzmann

még ezen kívül a hólyag csekély gyulladását is sejtette.

Azt nem vizsgálták meg, hogy vannak-e kövek, mert erre

nem mutattak a jelek. De annak a lehetsége, hogy van-

nak, nem volt kizárva. Widerhofer^ Karlsbadba akarta

1 Bár az osztrák Reichsrat a véderjavaslatot a hadvezetség

kívánságai szerint elfogadta, a magyar ellentállás következtében közös

minisztertanácson a 14. § megváltoztatását elhatározták. Megállapították,

hogy a véderjavaslat reformjai 10 évi idtartamuk lejárta eltt a két

parlament elé térjesztendk.

- Korányi Frigyes : «Megjegyzések Andrássy Gyula gróf utolsó be-

tegségéhez.* «Orvosi Hetilap.x 1890 94. old.

3 Gróf Batthyány Lajosné nagyméltósága, az elhunyt gróf

Andrássy leánya közölte velem, hogy Widerhofer még évek múlva is

sajnálta, hogy nem követték tanácsát és Andrássyt nem küldték

Karlsbadba.
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Andrássyt küldeni, de ez ellen Ultzmann, a ki ezekben

a bajokban a tulajdonképeni tekintély volt, tiltakozott.

Általában Ultzmann nagyon megnyugtatóan nyilatkozott

a beteg közérzésérl.* Valóban Andrássy tovább is zhette

kedvelt sportját, a lovaglást és általában nem kénysze-

rült arra, liogy megszokott életmódján változtasson.-

1888 vége felé, mikor a gróf baja hevesebben lépett föl,

Antal Géza. budapesti tanárt is belevonták a kezelésbe.

Antal úgy nyilatkozott, hogy a föllép vérzések nem a

vesébl, hanem a hólyagból erednek. Ennek a vélemény-

nek alapján cystoskoppal akarta megvizsgálni a beteget.

De Andrássy, a ki a sebészeti beavatkozásokat utálta, ez

ellen tiltakozott ^

1889 januárjában állapota tetemesen rosszabb ln,

mint a megelz évben. A nap nagy részét ágyban töl-

tötte, ágyon kívül csak botra támaszkodva mehetett egyik

szobából a másikba. Az volt az érzése, a mint mondta,

hogy annyira megrokkant, hogy többé semmire se lesz

használható. Január vége felé lassankint megint javult

állapota. Mégis az volt a véleménye, hogy még nem je-

lentheti katonásan: ((Jelentem alássan, berukkoltam a

kórházból)). De megint kedve támadt a munkához, a mi

most legalább szórakoztatta. Annyira nem ersödött

meg, hogy emberekkel érintkezhetett volna, st egyene-

sen kerülte ket* Ebbl az újra éledt munkakedvbl
támadt a hadsereg egysége érdekében mondott nagy be-

széde. De épen ezen a napon, 1889 április 5-én, szerzett

1 Dr. Klempa, Andrássy háziorvosa gróf Batthyány Lajosnéliez.

Budapest, 1886 június 4. Gróf Batthyány Lajosné birtokál)an. Dr. Klempa
összefoglalja Widerhofer és Ultzmann bécsi tanárok vizsgálata ered-

ményét.

2 Gróf Batthyány Lajosné közlése.

•* Korányi i. h. 9.5. 1.

* Andrássy báró Nopcsához, Erzsébet királyné fudvariuesteréliez.

Tiszadob, 1889 január 2b. Gróf Andrássy-levéltár.
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tudomást betegségérl a külvilág. Engedelmet kellett

ugyanis kérnie, hogy fejtegetését ülve mondhassa el.

A betegség tünetei folytonosan váltakoztak. Néha nem

voltak fájdalmai, máskor meg, különösen a kezeléssel

kapcsolatosan, nagy fájdalmak gyötörték. 1889 júniusában

annyira enyhült baja, hogy orvosai, a bécsi Ultzmann

tanár és a budapesti Antal Géza, ellenezték a karlsbadi

utat, mert ez csak árthatna egészségének és különben

is annyira meggyógyult, hogy most már azt teheti, a

mit akar.^ Ultzman tanár ezt mondta neki: ((Csakhamar

meg fog gyzdni arról, hogy baja csak múló baj volt

és minthogy a gyulladás helye meggyógyult, Gasteint

ajánlom*))- Három nappal e híres bécsi orvos kijelentése

után, a ki maga is két hétre rá meghalt, minden látható

ok nélkül Andrássy betegsége még nagyobb hevességgel

újult ki. Ettl az idtl kezdve állandóan vérzések voltak

a hólyagban. A baj gyulladásos természetére való tekintettel

a budapesti orvosok határozottan ellene voltak a gasteini

hforrásoknak. Ebben az idben gróf Khuen-Héderváry, ak-

kori horvát bán, a Kneipp-féle vízgyógymódot ajánlotta neki

Wörishofenben, azzal, hogy annak vezetje Kneipp, fels-

bajorországi pap, valóságoscsodamódon gyógyít.^ Andrássy,

szorgalmasan tanulmányozta Kneipp írásait és nagyon tet-

szettek neki. ((A mit mond», írja Nopcsának, ((józan észre

vall. Azt gondolom)), jegyzi megfájdalmai között is humorral,

((jó volna ez nálunk miniszternek »* De ebbl az útból

nem lett semmi. A helyett, hogy Wörishofenbe ment

i Andrássy báró Nopcsához. Budapest, 1889 június 9. Gróf And-

rássy-levéltár.

2 Ugyanaz ugyanahhoz. Tiszadob, 1889 július 7. Ugyanott. Ebben a

levélben közli Andrássy Ultzmann tanár szavait. Már 1889 jan. 25-én

mondta neki Ultzmann : «Die Krankheit ist sehr schmerzlich, Sie werden

sich aber bald überzeugen, dass sie nur vorübergehend war».

3 Andrássy Nopcsához. Tiszadob, 1889 július 7. Andrássy-levéltár.

* U. o.
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volna, a Kolozsvártól nyolcz órányi távolságra, 5400 láb

magasságban fekv Hesdátra vonult. Szenvedésében

Erzsébet királyné részvéte nagyon jól esett neki. A ki-

rályné betegségének lefolyásáról értesítést kívánt. Andrássy

igen hálás volt érte. c(Tudod», írja barátjának, báró Nop-

csának, amily nagy fogalmam volt mindig eszérl és

szívérl, de mióta költeményeibl egy néhányat olvastam,

e fogalom a legnagyobb bámulatig növekedett és ha meg-

gondolom, hogy annyi ész mellett, mely a legnagyobb

férfiúnak is becsületére válnék, megfér annyi szív is, akkor

röviden csak azt mondhatom, hogy egy második ily n
nem létezik a világon. Csak egy bánt engem)), teszi

hozzá, «és ez az, hogy csak oly kevés ember tudja, hogy

ki . Én azt szeretném, hogy az egész világ tudja és

úgy bámulja, mint ily ritka egyéniség megérdemli ».

Andrássy szemében a trónon ül asszony értékét növelte,

hogy nem avatkozik a politikába. ((Az)), a mint Xopcsá-

hoz Írott levelében mondja, «nem mindég hálás feladat,

bár az eszével valószínleg az volna neki ; de hogy

nagy eszét és nagy szívét, a melyek mellett a híres

Mária Terézia csak egy jó gazdaasszony tehetségével

bírt, annyira eldugja, mintha nem illenék azt mutatni, azt

nem tudom nem sajnálni.)) Andrássy örült a gondolatnak,

hogy azon kevesek közé tartozik, a kiknek alkalma volt

egy ilyen asszonyt ismerhetni és csodálhatni, a kinek

igazi nagyságáról alattvalóinak milliói között alig egynek

van fogalma.^

Kezdetben azt tervezte Andrássy, bog}' Hesdáton, a

honnan a valóban nagyon jelentékeny fejedelemasszonyra

ezt a himnuszt írta, szeptember ötödikéig marad, hogy

aztán terebesi jószágára menjen. Itt akarta megvárni az

1 Andrássy báró Nopcsához. Hesdát, 1889 aug. 6. Gróf Andrássy-

levéltár.
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uralkodót, a ki három napra, szeptember 11-tl 14-ig

vendégül jelentette be magát, hogy ha Andrássy, a mint

gróf Paar fhadsegéd írja, erre az idre az uralkodónak

kastélyát átengedi. Andrássy azonnal felelt, hogy öröm-

mel bocsátja rendelkezésére. ((És ebben », írja Nopcsához,

csak igazat mondottam, mert már régen nem láttam és

azért örvendek t nálam láthatni.)) Csak egyrl aggódott,

hogy terebesi tartózkodása alatt az uralkodó a politiká-

ról fog beszélni vele. Andrássy azonban föltette magá-

ban, hogy ez ell kitér és az uralkodó által kezdend

politikai tárgyalást más irányba vezeti. ((Nékem, mint házi-

úrnak)), így véli, ((nem lehet más feladatom, mint az

ottlétét lehetleg kellemessé tenni. Ha pedig a mostani

külpolitikáról kellene beszélnem, miután nincs természe-

temben elhallgatni, a mit gondolok, jogosan tarthatna

ó Felsége neveletlen embernek. Mondják, hogy Kálnoky

is oda jön. Az furcsa volna ! Akkor bajosabb lesz kül-

politikáról nem beszélni, de reménylem, mégis sikerül,

semmi esetre sem fog veszteni egyikünk sem, ha nem

politizálunk.))^ Ha 1887 november 5-én helyeselte is a

delegáczióban Andrássy Kálnoky külpolitikáját, ez csak a

fenyeget külpolitikai helyzet miatt történt. Valójában

épen olyan kevéssé helyeselte Kálnoky politikáját ezután,

mint annak eltte. Nem a betegség, mint az újságok

írták, akadályozta meg t abban, hogy 1889 nyarán részt

vegyen a delegáczióban, hanem az ellentét Kálnoky hely-

telenített politikájával. ((A delegácziókban nem fogok

részt venni)), írja Nopcsának, ((mert arról vagyok meg-

gyzdve, hogy mi a legkedvezbb alkalmat, a monarchiát

a közel jöv veszélyei ellen biztosítani eddig elmulasz-

* Andrássy Nopcsához. Hesdát, 1889 aug. 6. Gróf Andrássy-levéltár.

Az uralkodó a csehországi hadgyakorlatok miatt akkor nem ment

Terebesre.



Andrássy életének utolsó évei 415

tottuk és ezentúl is elfogjuk mulasztani. Diplomácziai

téren alig tettünk valamit, a mit pedig tettünk, az egymás

után nagy ügyetlenség volt. Eljön tehát az id. a hol

mindenki sajnálni és el fogja Ítélni az elmulasztott idt

és az ügyetlen politikát. >> A delegáczióban való jelenlété-

vel és hallgatásával, ha ezt meg is tudná tenni, Kálnoky

hibáit nem akarja födözni. Aztán káros dolognak is tartja

a miniszternek nyilt ülésen való megtámadását, a míg az

uralkodó ennek vezetésével megvan elégedve.)) így tehát

nem találok jobb módotö, fejezi be Nopcsához irott leve-

lét, ((mint a delegácziókban részt nem venni. Beteg vol-

tam és így mindenki természetesnek fogja találni, hogy

ezen nagy hségben itt (Budapesten) nem maradok. Igen

örvendeni ezen elhatározáson pedig minden esetre ketten

fogunk : Kálnoky és én. »* Az akkori külügyminiszter ilyen

határozott elítélését akkor értjük meg legkönnyebben,

ha meggondoljuk, hogy véleménye szerint úgy Haymerle.

mint Kálnoky az politikáját ((elfuccsolták.))-

Az erdélyi magas fekv^és helyet hamarább kellett

elhagynia, mint szándékozta. Tiszadobi birtokára ment. Itt

egy újabb orvosi vizsgálat azt a szomorú eredményt állapí-

totta meg. hogy a beteget eddig egészen helytelenül kezel-

ték. Andrássy egy levelében elmondja, hogy az orvosoknak

be kellett vallani tévedésüket, midn hólyagköveket és

vesebajt állapítottak meg. De a kezelorvosok még ekkor

sem értettek egyet. Csak az az egy dolog volt bizonyos,

hogy az orvosságok mind hatástalanok voltak és a vér-

zések már nyolcz hete tartottak. A folytonos jeges boro-

gatás pedig a még eddig egészséges gyomornak is

* Andrássy Nopcsához. Budapest, 1889 jún. 9. Gróf Andrássy-

levéltár. Magyar nyelven.

2 Gróf Aehrenthal, elhunyt külügyminiszter szóbeli közlése, a ki

határozottan kijelentté, hogy Andrássy a «verpfuscht» kifejezést hasz-

nálta.
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megártott. Andrássy annyira elgyengült, hogy már botra

támaszkodva sem járhatott a szobában. A hólyag bel-

sejének cystoskojDpal, egy villamosan megvilágított ké-

szülékkel való megvizsgálásától tették függvé a diag-

nózis végleges megállapítását. A vérvizsgálat azt már

megállapította, hogy rossz indulatú polypról nem lehet

szó. Nyugodtan és határozottan várta a vizsgálat nap-

ját, a mit orvosi ((mtétnek* neveztek. Mégis szerette

volna, ha már túl lenne rajta, hogy tisztán lássa helyzetét.

((Szenvedni sokat szenvedtem*, írja ezekben a napokban

barátjának, ((fájdalmaim oly kiállhatatlanok néha, hogy a

legnagyobb gonosztevnek sem kívánnám ; de sokkal

könnyebben trném mindezt)) és itt a külpolitikai hely-

zetre gondolt, «ha azt érezném, hogy reám szüksége nem
lesz senkinek többé. Sajnos azonban, minden nap inkább

hiszem az ellenkezt és a gondolat igen bánt, hogy talán

akkor egy tehetetlen nyomorék leszek, mikor talán épen

hasznos lehetnék.))^ Mert még leghevesebb fájdalmai kö-

zött is érdekelte a politika és szünet nélkül figyelte.

Örült, mikor hallotta, hogy Ferencz József és I. Vilmos

gasteini találkozásánál Erzsébet királyné is jelen volt,

mert jelenléte csak jótékony hatással lehetett. ((Történt-e

valami és mi, nem tudom,)) uja egyik levelében. ((Minden-

esetre azonban azon benyomásom van, hogy ezen talál-

kozás hasznosabb lesz a monarchiára, mint a skiernie-

wiczi és a kremsieri- volt. És most nem sajnálom, hogy

annak idejében errl fölszólítás nélkül is elmondtam né-

zeteimet, melyeket akkor Kálnoky nem látszott osztani.))^

1 Andrássy Nopcsához. Tiszadob, 1889 aug. 11. Gróf Andrássy-

levéltár.

2 1885 aug. 25-én III. Sándor meglátogatta Ferencz Józsefet

Kremsierben.

3 Andrássy Nopcsához. Tordaszent-László, 1889 aug. 19. Gróf

Andrássy-levéltár. Itt az 1886-iki emlékiratra gondol.
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Augusztus 19-én ejtették meg a vizsgálatot Dittel

bécsi és Antal budapesti tanárok a villamos lámpával, a

cystoskoppal. A megvilágítás eredménye csak igazolla

azt, a mit sejtettek: Andrássyt másfél év óta egészen

hibásan kezelték hólyagkö és vesegyulladás ellen. A cys-

toskop segítségével megállapították, hogy a hólyagban

úgynevezett papilloma, a polyp egy faja, keletkezett és

ez okozza a hólyag gyulladását és a vérzéseket. Azért

azt ajánlja, hogy a dolog lefolyását négy hétig várják ki

és ha a vérzések tovább tartanak, akkor operálni kell,

mert ezt még akkor sem lehetne elhagyni, ha a vérzés

megsznik, de újra kiújul.

Általános meglepetésre tetemesen javult Andrássy

állapota, úgy hogy az orvosok nem tudtak megállapodni,

szükséges-e az operáczió. A gróf most megint egy órai

sétát tehetett és a vérzések egészen minimálisak voltak.

Erre a kedvez eredményre kijelentették az orvosok, hogy

a vérzés néhány nap alatt meg fog sznni és a következ

hetekben nem is lesz mtétre szkség. De úgy vélték,

hogy megbocsáthatatlan illúzió volna az a hiedelem, hogy

a vérzéseket mtét nélkül lehessen megszüntetni. And-

rássy el volt tökélve, hogy akár megmondták neki álla-

potáról az igazat, akár nem, ha a vérzések újra jelent-

keznek, maga kívánja a mtétet ((Segíteni fog)), így nyi-

latkozik csüggedten, ((ha sikerül és segíteni fog még akkor

is, ha nem sikeri, mert jobb lesz azon állapotnál, a mely-

ben voltam még egy pár hét eltt.))*

Minthogy a vérzések csakugyan nem ismétldtek, de

a fájdalmak még sem szntek meg, Dittel tanár két buda-

pesti orvos segédletével a budai Duna parton fekv-

^ Andrássy Nopcsálioz. Budapest, 1889 sze|)t. -27. (iióT Andrássy-

levéltár.

- Jelenleg Margit-rakpart,

Monori Werlheimer Ede : Gróf Andrássy Gyula. Ul. 27
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Andrássy-palotában november 9-én újra megvilágította

elektromossággal a hólyagot. Két óra hosszat tartott a

vizsgálat és minthogy a grófot nem lehetett narkotizálni,

((minden képzeletet meghaladó)) fájdalmat szenvedett.

Dittel tanár ezután közölte, hogy a daganat szinte tel-

jesen eltnt. A még föllép fájdalmakat a daganat ma-

radványával magyarázta. Ilyen körülmények között az

orvosok hallani sem akartak a mtétrl, mert ez részük-

rl most már bn lett volna. Azt ajánlották tehát

Andrássynak, hogy keressen föl melegebb éghajlatot és

sokat tartózkodjék a szabadban,^ aSzivesen megyek)),

felelte, ((mert télen, mikor a befagyott és hóval fedett

Duna terpeszkedik elttem, úgy érzem magamat, mintha

pezsgs üveg volnék, a mit jégbe htöttek.))- De arra

való tekintettel, hogy hosszabb utazás káros hatású

lehetne, átmeneti állomásnak Abbáziát ajánlották az orvo-

sok. Innen, ha már nem lesz szüksége többé orvosi keze-

lésre. Menloneba, vagy más hasonló hfokú helyre me-

het. Andrássy valóban elhatározta, hogy körülbelül két

hét múlva Abbáziába utazik, a hol addig marad, a míg

az emberek kíváncsisága el nem zi onnan. Máskülönben

San Remoba költözik, a mit régebbrl ismer és remélte,

hogy ott nyugodtan élhet.^

Azonban alig érkezett meg Voloscába, állapota azon-

nal rosszabbra fordult. A voloscai orvos azt hitte, hogy

az utazással járó rázkódtatás okozta. Andrássy a deczem-

ber 27-én Abbáziába érkezett Billroth tanárt kérette

magához. Talán nem akarta a világhír bécsi sebész

Andrássynak megmondani az igazat, de miután megvizs-

gálta, így nyilatkozott : az úgynevezett papillomának már

* Andrássy Nopcsához. Budapest, 1889 nov. 10.

- Korányi i. h.

•* Andrássy Nopcsához. Budapest, 1889 nov. 10. Gróf Andrássy-

levéltár.
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nyoma sincs, jelenleg hólyagkataiusban szenved, a nagy

fájdalmak pedig azoktól az orvosszerektl eredhetnek, a

miket neki Ultzmann és Antal elírtak. ((Ebbl aztán)),

panaszkodik Andrássy, (( legyen okos az ember! Mind a

három (Ultzmann, Antal, Billroth) elismert auctoritás és

mindenik mást mond ! Az ember azt gondolja, hogy bolon-

dok házában van ! Azonban miután a két els meghalt,

nr^m marad egyéb hátra, mint azt tenni, a mit az él mond.))*

Megint javult Andrássy állapota és ismét remény-

kedve nézett a jövbe. A voloscai villából, melynek szép

és a fürdvendégektl nem zavart fekvése nagyon ki-

elégítette, így ír báró Nopcsának: ((Én meg vagyok gy-
zdve, hogy ha csak annyira jövök, hogy kimehessek,

igen jót fog nekem tenni ; eddig azonban a kertet a

gyönyör id daczára csak az ablakból láttam.))^ Már

arra gondolt, hogy márczius végén újra visszatér szere-

telt hazájába, de ennek a földjére nem jutott többé életé-

ben. Miután Dittel tanár, ki február másodikán jelent meg
Voloscában Andrássy betegágyánál, mikroszkopikus vizs-

gálat segítségével rákszer képzdmények veszedelmes

terjedését állapította meg a hólyagban. a gróf állapota

gyorsan rosszabbodott. Közvetlen a vizsgálat után egyik

kezelorvosa, Glaz tanár ezt írta február másodikán

Korányi tanárnak Budapestre : ((A gróf sokat szenved.

Opiumvegyületeket nem tr el és ezért nagy fáradsággal

küzdünk a nehéz tünetekkel.))^ Február 17-én éjfélkor agó-

niába esett és 18-án reggel három órakor fájdalom nélkül,

gyermekei jelenlétében, neje karjai között kiszenvedett.*

^ Andrássy Nopcsához.Volosca, 1889decz. 28. GrófAndrássy-levéltár.

- Ugyanaz. Mind e leveleket, melyek a betegséget leírják, Nopcsá-

hoz sajátkezüleg irta Andrássy.

^ Korányi i. h. 95. 1.

* A betegség lefolyásának történetét tisztelt l)arát(iinnak, dr. Hanc
Alfonz ismeretes bécsi urológusnak bírálata alá bocsátottam. Baráti

27*
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Mikor Andrássy halálának híre elterjedt, az egész

világ annak a hatalmas benyomása alatt állott, hogy az

újkor legnagyobb államférfiainak egyike hunyta le örökre

szemét. Ezt mutatták a lapok nekrológjai minden ország-

ban pártkülönbség nélkül. Nemcsak Magyarország gyá-

szolta benne Deák mellett legnagyobb fiát, hanem a mo-

narchia is egyik legjelentékenyebb emberét siratta benne.

I. Ferencz József h, odaadó és mindig megbízható taná-

csosát vesztette el. Reuss herczeg jogosan mondhatta

:

Ha a megboldogult már 11 éve távol is állott a hivata-

los munkától, mindig szivesen látta t az uralkodó és

szeretett vele belügyekrl és külügyekrl beszélgetni.^

A mint az uralkodót, úgy Erzsébet királynét is lesújtotta

a gróf halála, mert h, hódoló barátja volt neki és a

szívességbl a szövegben közölt, leirasom alapján, a mennyire ebbl

tájékozódhatott, így nyilatkozott : A vérzések súlyos baj keletkezé-

sét jelezték. Hanc nem akarja vitatni, hogy nem lett volna-e czél-

szerü az 1886-ban megállapított cystitist lokálisan kezelni, A mu-

lasztást ebben a tekintetben nem lehet Ultzmannak betudni, mert

a legjobb orvos sem képes arra, hogy prognózisát vagy therapiáját

évekre megállapítsa. Antalt sem illetheti vád, mert nem is jutott

abba a helyzetbe, hogy a diagnózist megállapítsa. Határozottan végze-

tes volt, hogy Andrássy 188tí-ban nem engedte meg a cystoskopikus

vizsgálatot, a mit Antal ajánlott. Akkor egy operatív beavatkozás sok-

kal ajánlatosabb lett volna, mint három évvel késbb, mikor a beteg

szervezete már a hosszas véi'zések következtében elgyengült. De arra

való tekintettel, hogy a vérzéseket a különböz orvosságok nem szün-

tették meg, szinte érthetetlennek látszik, hogy nem nyúltak mtéthez,

esetleg nem alkalmaztak sectio alta-t, (magas hólyagvágás a képzd-

mény eltávolítására) a kell idben. Ez, tekintettel az állandó vérzé-

sekre, indícatio vitális lett volna ! Dr. Hanc azt gondolja, hogy az id-

leges gyógyulás abban leli magyarázatát, hogy a cystoskopikus vizsgá-

lat alkalmával történt behatolás alkalmával — föltéve, ha helyes volt

a diagnózis — és a lokálisan használt orvosságok hatása alatt a papil-

lom egy részét eltávolították. Az is nyílt kérdés marad, hogy a beteg-

nek a szokásos narkotizáló szerekkel szemben való idíosyncrasíája mel-

lett is nem lett volna talán lehetséges azoknak más módon való alkal-

mazása, hogy a borzasztó fájdalmaktól megkímélték volna.

1 Reuss Bismarckhoz. Bécs, 1890 február 18.
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királyné is szinte jóindulattal voll iránta. Bismarck lier-

czeg azonnal táviratozott Andrássy grófnénak és táviratá-

ban kijelentette, milyen nagyra becsülte az elhunytat.

Azt mondja Andrássyról hogy mindig « személyes és

politikai barátja)) volt.

A nagy veszteséghez mérten, óriási részvét mellett,

az uralkodó jelenlétében folyt le az elhunyt hamvainak

beszentelése a Magyar Tudományos Akadémia elcsarno-

kában, a hova a holttestet Voloscából* elhozták. Buda-

pestrl a koporsót Terebesre szállították, a hol az elhunyt

gróf testét örök nyugalomra helyezték. Magyarország

azonnal kifejezte tiszteletét Andrássy emlékezete iránt, a

mennyiben az 1890-iki III. t.-czikkben államköltségen

emlékszobor fölállítását mondta ki. Ma már örök emlé-

kezetül ott díszlik a gróf szobra a magyar parlament

eltti téren, Budapesten.

^ A voloscai villa csarnokában, a melyben Andrássy meghalt, a

következ felirat olvasható : «Julius comes Andrássy laboribus immor-

talibus pro patria perfectis vita ad finem vergente in hoc arnoenissimo

sinu cara familia amicisque circumdatus quietem repperit desideratuni

ítnno domini MDCCGLXXXX.



TIZENKETTEDIK FEJEZET.

JELLEMZÉS.

Gróf Andrássy politikájára és államférfiúi mködésére

annyira rányomta egyéniségének bélyegét, hogy életrajza

személyének jellemzése nélkül töredék maradna. Törté-

nete legjobban megrögzíti azt a mondást, hogy minden

cselekedet hidegen hagy, ha nem látjuk az embert is,

a kitl kiindult Andrássy már külsejérl Ítélve is rend-

kívüli jelenség volt, olyan fej, a milyennek nem egy-

könnyen találja mását az ember és a mely örökre a néz

emlékezetébe vésdik. A ki vele találkozott, azt a be-

nyomást nyerte, hogy nagyintelligencziájú férfival áll

szemben. A természet ép oly gazdagon megáldotta testi,

mint szellemi elnyökkel. Fiatalkorában a nk, mint szép

férfit ünnepelték és elkényeztették. De valójában soha-

sem volt az, amit szép férfinak szoktak nevezni, mert

arcza a nagy események behatása folytán, melyeknek

aktív tanúja volt, korán komoly-férfias kifejezést nyert.

Sötét, szellemet szikrázó szemeivel, küzdelmektl fel-

szántott arczával, sovány, de a mellett elegáns és haj-

lékony termetével mindenkire megkapó benyomást tn.

A merészség, nagyvonalúság és határozottság, a mely

Andrássy politikáját jellemzi, egyénisége mélyében gyö-

kerezik. Bismarck biztosan elvesztette volna vele a kártya-

partiét, a melyet Blomeval szemben megnyert, mikor

annak a hazárdjátékban való vakmerségét kipróbálta.
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Mint rettentlietetlen lovas, a ki vadon fezág-iildó jtaripán

érezte magát elemében, az életben sem riadt vissza a

veszélytl. Minél fenyegetbben tornyosodott íél az, annál

nagyobb kedvet lelt legyzésében, és semmi áron sem
állott volna el megkezdett merész vállalkozásától. Igv

egy ízben életét koczkáztatta, hogy gróf Széchenyi Ist-

vánnak bizonyítsa, hogy az ifjú nemzedék ép oly bátor,

mint a régebbi. Egy társaságban, melyben Andrássy is

jelen volt, Széchenyi István a bátorság hanyatlásáról

panaszkodott és ezt a kérdést intézte a jelenlév fiatal

mágnásokhoz : kinek van vájjon közülök annyi bátorsága,

hogy a Dunán épül híd egyetlen lánczán átmásszon

Pestrl Budára. Miután Széchenyi még elitél hangon

megjegyezte: «Ha fiatalabb volnék, azonnal megtenném,

de a mostani generáczió nem szívesen kockáztatja a bö-

rétí, Andrássy és hozzá hasonlóan társainak egész serege

kijelentette, ezen, az általuk annyira tisztelt gróf részérl

tapasztalt megAetés által fölindulva, hogy készek ezt a

vakmerséget elkövetni. Míg azonban barátai a viz fölött

lebeg hídláncz láttára kijózanodtak és a vállalkozásról

lemondottak, Andrássy a nézk ijedtséggel párosult cso-

dálata mellett folytatta rémes útját, a mely minden pilla-

natban életébe kerülhetett.* I. Napóleonnal ellentétben,

aki azt mondta: ((Mit tördöm én a gyávasággal; nem
félek azt elkövetni, ha nekem hasznom van belle,))-

Andrássy akkor sem lett volna gyávaságra képes, ha

ezzel a legnagyobb elnyöket szerezte volna meg. A gyá-

vaság az szemében az erkölcsi elfajulás legmélyebb

fokát jelentette. A schwechati csatatéren hsies bátor-

ságának fényes tanújelét adta, szintén 1849-ben mint a

Kossuth-féle kormány követe Konstantinápolyban. De

* Szts, «Andrássy adomák». V.K

- Mémoires de Madame Réinusat I. 108.



424 Tizenkettedik fejezel

bizonyítja rettenthetetlenségét egy másik eset is. Honfi-

társainak sorsa Törökországban akkor kétségbeejt volt.

És igy midn egy napon egy eltte teljesen ismeretlen

örmény hozzá jött és megkérdezte tle, hogy meg-

akarja-e menteni Törökországba menekült honfitársait,

a legnagyobb készséggel vállalkozott erre. Ebben az eset-

ben, megjegyezte az örmény, jöjjön vele, de szemeit be

keli kötnie. Andrássy habozás nélkül elfogadta ezen föl-

tételt. Csak elvigyázatosságból tett egy revolvert a zse-

bébe, így felfegyverkezve, bekötött szemekkel fölszállt a

kocsira az örménnyel, a nélkül, hogy tudta volna, hova

mennek. Hosszú utazás után végre megérkezve, lépcskön

keresztül olyan szobába vezették, a hol levették szemérl a

köteléket. Itt egy öreg pasával találta magát szemben, a ki

felszólította t, hogy írja fel a magyar menekültek

neveit, a kiknek azután török útleveleket állítanak ki.

Andrássy e bátor tettének sok honfitársa köszönhette,

hogy Törökországból Angliába és Francziaországba jut-

hattak és elkerülhették az akkori osztrák kormánynak

való kiszolgáltatás veszedelmét.*

Bátorságával egyenl fokon állt nyíltsága és szinte-

sége. Andrássy nagyon távol álit minden intrikus haj-

lamtól, a mi a 18. századbeli diplomaták tulajdonsága

volt és a melyet eldje gróf Beust, különös ügyesség-

gel folytatott. Alapelve, a melyet feleségéhez írott egyik

levelében fejtett ki, az volt, hogy az élet minden helyze-

tében egyenes úton járjon.- A diplomaták azt is nagyon

jól tudták, hogy rendkívül fejlett az igazság és jogérzete."'

1 Kónyi Manó : «Visszaemlékezés Andrássy Gyula gróíra», mes:-

jelent a «Nemzel» 1890 február 19—21-i számában.

2 Andrássy a feleségéhez, 1872 augusztus 31. Gróf Batthyány

Lajosné tulajdona.

í* Lord Loftus dDiplomatic reminiscences* Second series I. kötet

359. oldal.
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II. Sándor császárnak is el kellett ismernie, hogy milyen

mélyen gyökerezik benne a bizalom Andrássy becsületes-

ségében és politikai loyalitásában.* Auguszta császárné

a korlátlan csodálat kifejezésével dicsérte a grófot, mint

a becsületesség legfbb megtestesülését és a c(preux cheva-

lier)) tipusát.- Bismarck berezeg szilárdan épített minden

Ígéretre, a melyet Andrássy minisztersége alatt a bécsi

Ballplatzról nyert. Bizonyára csak ama megingathatatlan

hségében való meggyzdés sugalta, hogy olyan férfiú,

mint a német kanczellár, nyílt országgylési tárgyaláson

<(barát)á»-nak nevezte Andrássyt, a ki neki mindig meg-

mondja az igazat és a kinek is mindig igazat mond.*

De a ((magyar gróf)), így nevezték Andrássyt Berlinben,

mindenkor kész is volt szaváért helyt állani. ((Mint minden

embernek, nekem is vannak hibáim, nézetem szerint sok

is. De egyet még senki sem vetett szememre, hogy ne

lenne bátorságom az egyszer kimondott szavamat minden

körülmények között fentartani, bármilyenek legyenek a

következményei is rám. vagy másokra nézve.))*

Épen azért, mert adott szavát oly nagyra taksálta,

roppant óvatos is volt, hogy magát az által le ne kösse.

Azt mondta: ((ígérni nehéz, megtartani könny*. A poli-

tikában is vigyázott, nehogy könnyelmen ers kijelen-

téseket tegyen. így egy 1876-iki delegácziós ülésen ezt

mondta, hogy az óránként változó és kiszámíthatatlan

eseményekkel szemben abszolút nem tud fix programmal

* Bál-ó Bechtolslieiiii Aiulrássyhoz, Gorni-Studen, IS77 okt. 1.

Gróf Andrássy levéltár.

- «Letters und uieiiioirs Írom Sir Mürier» 11. kötet, :J83. old.

•* Bismarck beszéde, 1878 február 19. Mint az egj'kori franczia

követ marquis de Gabriac a maga emlékirataiban (Souvenirs diploma-

liques d'Autriche et d'Allemagne 1S70—7^», 'i'i\). old.) említi, Schwar-

zenberg herczegen kívül egyetlen államíertiút sem ismert, a ki Bismarck-

nak annyira rokonszenves volt volna, mint Andrássy.

* «A magj'ar delegáczió naplója*. 1881 november 8-iki ülés.
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rendelkez minisztert elképzelni. Ezért ellensége volt

minden szükségtelen jóslásnak, mert, mint mondta, volt

reá elég példa, hogy wa miniszteri idjósok sokszor

jelentkeztek, gyakran szép idt jeleztek, de mégis hirte-

len jött a zivatart).^

Az ilyen becsülettel és egyenes jellemmel bizonyos

ravaszság össze egyeztethet volt. k német nagykövet, a

ki Andrássyról elismerte, hogy hat évre terjed bécsi közös

együttmködésük idejében, vele szemben mindig «nyilt,.

hséges és igaz volt,» ugyanaz a német nagykövet mégis

ezt írja Bismarck berezegnek, hogy gróf Andrássynál

bátorság, önbizalom és ravaszság csodálatraméltó vegyü-

letben egyesül.- Ez a ravaszság, melyet Schweinitz benne

feltételez, nem volt egyéb, mint ügyesen értékesített ember-

ismerettel párosult elrelátás és okos számítás. Andrássy

azon ritka tehetséggel bírt, hogy az embereket, mintegy

futtában kiismerte és tehetségeiket megbecsülte. És még

ahhoz is értett, a mi nem minden emberismernek tulaj-

dona, hogy az általa felismert és értékelt emberekkel ügye-

sen el is tudott bánni. így a czéljainak szolgálatába vont

egyéneket alkalmas eszközökként fel is tudta használni.

Hiszen az is szokása volt, hogy úgy nézett az emberek

szemébe, mintha belsejükben ((házkutatást)) akarna ren-

dezni.^ Ezért sohasem hallották tle a panaszt, hogy

emberismerete megcsalta t, vagy hogy rossz tapasz-

talatokkal gazdagította volna.

i wStenograpische SitzunsTs-ProtokoUe der Delegation des Reichs-

rates)>, az 5. sesszió 7. ülése. 1S72 október 10.

- Schweinitz Bismarckhoz. Bécs, 1871. november 11. Waeker-

Gotter Bismarckhoz. Budapest, 1871 november 22. említi, hogy a kik

Andrássyt közelebbrl ismerik, azt mondják, hogy a hazugság idegen

eltte és hogy azt bizonyosan nem mint sportot üzi.

^^ Dóczi Lajos <«Andrássy im Umgang» 1907 január 6. «Neues

Pester Journal* 1907 január 6. Ld. még Wyatt W. J, «Hungarian cele-

britiesn 150. oldal.
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A hatalom bírása, a mely oly könnyen elrontja az

ember legnemesebb intenczióit, nem változtatott rajta

semmit. Soha sem ingott meg szeretetében a valódi,

igaz szabadság iránt és a szavak, melyekkel azt dicsérte,

mindig gyújtó hatással voltak. « Isten mentsen meg —
igy szólnak hátrahagyott feljegyzései — liogy valaha

sikerüljön e nemzetet megfosztani szabad szellemétl

és a helyibe kizárólagosan az anyagi érdekeket helyezni

szivünkbe. Ha ezt elvesztettük, beszélhetünk még magya-

rul a gramatika szerint, de nem vagyank magyarok többé.

A valódi, józan szabadság terjesztése és meghonosítása

a föld ezen részén a mi missziónk, ha ezt megtagadjuk,

nincs értelme többé izolált fajunknak Európában)).^ Ügy
magyar miniszterelnöki, valamint külügyminiszteri állá-

sában magasra emelte a liberalizmus lobogóját. Ebben a

tekintetben nem ismerte az opportunizmussal való meg-

alkuvást. Mint a hogy öt magát eltöltötte a szabad,

friss leveg utáni olthatatlan vágy. a politikai szabad-

ságban látta a legersebb eszközt a népek erkölcseinek

és nézeteinek hanyatlása ellen. ((A legnagyobb hatalom

is megsznik — így szól beszédeinek egyikében — biz-

tosan haladni, midn elhagyja a törvényesség ösvényét.

Alkotmányos országban az önkény hasonlít a rossz lélek-

hez, a mely a halál után is ijeszt.»- E szabadságszeretet-

bl ntt ki a függetlenség érzése felfelé és lefelé egy-

aránt. Andrássy, a ki nem nagyravágyásának kielégítése

végett csüggött a hatalmon, csak addig maradt hivata-

lában, míg ezzel államának szolgálatot vélt tenni, kép-

telen volt még a trón lépcsinél is máskép beszélni,

mint a hogy igazi meggyzdése engedte. I. Ferencz

József, a kirl Andrássy azt mondja, hogy az szinte

* Andrássy kiadatlan feljegyzései. Gróf Andrássy-levéltár.

- Lederer : «Andrássy beszédei* í. 118.
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beszédet nemcsak méltányolni tudja, hanem követeli

is,* ezért miniszterében is becsülte a férfias komolysá-

got, nyíltságot és lovagiasságot. A gróf is úgy vélte

volna, hogy nemcsak önmagát kisebbíti, hanem az állam

és az uralkodó érdekét is károsítja, ha az igazságot

elhallgatja. Csak mert a királyt is az a tudat hatotta

át, hogy minisztere sohase mond, vagy tanácsol neki

olyasmit, a mi a monarchia jóléte ellen irányul, fej-

ldhetett ki köztük oly összhangzó együttmködés,

mint a milyen I. Ferencz József és gróf Andrássy között

valóban létezett. Hiszen maga mondta egyszer, hogy a

vezet eszmék, miniszteri tevékenysége alatt, annyira

egyek voltak a királyéival, hogy gyakran már maguk se

tudták megkülönböztetni, hogy melyek az uralkodó es

melyek a miniszter külön eszméi.-

Andrássy ugyanezt a függetlenséget rizte meg lefelé.

Magasra emeltetvén a közvélemény által egy perczig sem

habozott, szembe helyezkedni vele, ha olyan czélokra való

törekvést látott benne, melyek legjobb meggyzdése sze-

rint az állam kárára voltak ; hiszen legjobb beszédeinek egyi-

kében mondja : ((Ha nekem több ellenségem van, akkor a

monarchiának van kevesebb)). Ezt annál inkább lehet

értékelni, mert nem vetette meg a közvéleményt. «A köz-

bizalom — így nyilatkozott errl — nemcsak legfbb

jutalma, hanem egyúttal legersebb útmutatója is ; mert

olyan kincs, melyet a legönzbb természetek sem vethet-

nek meg abban a tudatban, hogyha megtennék, hasonlí-

tanának az indiánusokhoz, a kik az üveggyöngyöket pén-

zért cserélik be».^ Ennek ellenére a népszerség nem volt

reá nézve olyan kincs, a melyet fösvény módjára meg

* Andrássy emlékirata, 1886-ból. Gróf Andrássy-levéltár.

2 U. 0.

* Lederer : «Andrássv beszédei* I. l!24.
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kellett riznie. Saját kijelentése szerint ez nem volt törek-

véseinek végczélja. A népszerség inkább olyan tokét

jelentett neki, a melyet mindig bátorsággal kell bírnia,

hogy népéért feláldozza. Ezt meg is tette, midn 1878-

ban a keleti válságban Ausztria-Magyarország közvéle-

ményével ellenkez politikát igyekezett érvényre juttatni.

Rettenthetetlen természetével legbensbben összefügg,

hogy nem tördve az izgalom magasra tornyosuló hullá-

maival, st az elkeseredett ellenségeskedéssel, egy haj-

szálnyira sem tért el attól az úttól, melyet keleti tervei

követésében a maga számára megállapított. Bátorságát és

kitartását késbb a népszerség visszatérése jutalmazta,

a melyet egy perezre elvesztett.

Bátran azt lehet mondani, hogy Andrássy a monarchia

legnépszerbb alakjainak egyike volt. Magasabb mértéklien

bírta a tehetséget, mint Metternich és Schwarzenberg, hogy

a tömeget maga iránt felvillanyozza. Nemcsak Budapesten,

de Bécsben is mindenki ismerte t és midn Stephánia trón-

örökösné bevonulását tartotta a császárvárosba, a lakosság

megéljenezte t. Andrássy értett hozzá, hogy ne csak azokat

a társaságokat nyerje meg magának, a melyekben meg-

jelent, hanem a népet is, a mely látta benne azt a férfiút,

a ki egykor a szabadságért küzdött és a hatalom teljes-

ségében sem lett htlen ifjúkori ideáljaihoz. Népszersé-

gének tényleges talaja azonban, a melyen felntt és nagy

lett, szülföldje : Magyarország volt. Legbensbb, majdnem

fanatikus szeretet töltötte el hazája iránt, a mely azonban

nem tartotta t vissza attól, hogy az országgal szemben ne

a legszigorúbb követeléseket támassza. Gondolatkörében a

legmagasabb régiókba emelte a nemzetet: mindig a

nyugat-európai czivilizáczió és az igazi liberalizmus zászlaja

alatt haladjon. A modern Magyarország nagy alakjaihoz :

Széchenyihez, Kossuthoz, Deákhoz hasonlóan is közel

állt a nemzet szívéhez. Benne becsülte és szerette
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a valódi magyar eszményi kifejezésre juttatott typusát.

0, a ki nagyon sokat tartott a fajra, büszke volt arra,

hogy a magyar fajhoz tartozik, a melynek jó tulajdonsá-

gait csodálta, a nélkül, hogy hibáival szemben szemet

hunyt volna. Nagyon magasra becsülte a lelkesedni tudást

és a magyar nemzet szent tzét. Ezért nem is itélt el

semmit inkább, mint hogyha e drága kincseket az

ifjúság félrevezetésére használták fel. Mindig gondja volt

arra, hogy Magyarország a monarchia másik államával

egyenl helyzetben legyen, cmert — úgy vélte — ha vala-

ki másnak a nyakába akasztja magát, nem szolgálhat táma-

szául ; ehhez saját lábon kell járnia, még pedig lehetleg

szilárdan. ))'* Andrássy a magyar nemzethez való viszonyában

mindenképen idealista volt. Lovagias, elkelen ariszto-

kratikus jelleme, tisztult gondolkozásmódja, szabadság-

szeretete, személyes kedvességének varázsa, t a magyar

nemzet szemében a nemzeti tulajdonságok legfbb

kinyomatává tették. Egynek érezte magát vele. ((Nem néz-

hetek — így szól egyik beszédében — remény nélkül a

jövjébe, mert bizom nemzetem józanságában, bizom

nemzetem erélyében és elveinek igazságában)).^ Ez a köl-

csönhatás és harmónia a nemzet és nagy fia között teszi

érthetvé, hogy Magyarország még akkor is, mikor már

nem volt miniszter, úgy figyelt Andrássy minden kijelen-

tésére, mint egy megváltó szóra. volt hivatva Magyar-

ország politikai gondolatkincsét új eszmékkel gazdagítani.

Akármennyire hitt is Magyarország erejében és szívós-

ságában, annak számos ellenségtl fenyegetett életét nem

látta eléggé biztosítva csupán nemzeti elszigeteltségben.

volt az els magyar, a ki bátorságot talált. Deákkal

* Okolicsányi A. dBeitráge zur Gharacteristik des Grafen Andrássy*

1890 a KÜeutsclie Revue» II. kötete, 170. oldal.

2 Lederer : «Andrássv beszédei* I. 123.
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ellentétben is, e tétel proklamálására: hogy a monarchia

nagyhatalmi állása nyújtja Magyarországnak az egyedüli

és legjobb védelmet a magyar nemzet létele és fenmara-

(lására. Egész tevékenysége alatt h maradi ehhez a né-

zethez, a melyet .Magyarországnak politikai végrendelete

gyanánt hagyott. Csak a helyzet e felismerésének csat-

tanós befejezése volt, midn oly határozottan és erélyesen

lépett föl a korona viseljével való harmónia és a közös

hadsereg megtartása, mint a monarchia nagyhatalmi állá-

sának leghatásosabb támasza érdekében. De azért mégis

a magyar nemzeti jelleget és a nemzeti egyéniség teljesebb

kifejezését kívánta a hadseregben biztosítani. Mieltt

Andrássy 1889-ben híres beszédét tartotta volna, a király-

nak bejelentette, hogy abban a közös hadsereget ugyan

védeni fogja, de egyúttal arra is rá fog mutatni, hogy a

nemzeti iránynak nagyobb tért kell engedni.

Noha Magyarország és a monarchia emelkedése és

virágzása volt életének ideálja, Andrássy mégis izig-vérig

reálista volt a politikában. Egy hölgy kérdésére, hogy

mit keres a mvészetben, azt írta emlékkönyvébe : «A mit

a politikában megvetek: az ideált».*

Semmit se nézett le jobban, mint az elérhetetlen

czélok hajhászását. Pontos számoló volt és lelkében

nagyon behatóan mérlegelte az ellenség erit. Ez a

tulajdonság vissza is tartotta t gyors, megfontolatlan

elhatározásoktól. Sokáig tait, mondta egyszer, míg vala-

mihez hozzáfogok, de ha megtörtént, akkor számomra

nincs többé visszatérés. Mennyire téves tehát Andrássyt

oly férfiúnak feltüntetni, a ki egész gondolkozásában és

éizésében rhapsodikus és ide-oda ugró lett volna. Inkább

minden cselekedet alapos megfontolás következményekép

* Okolicsányi : nBeitráge zur (".haviicteristik des (ii'aleii Andrássy*

a .Deutsche Revue-) 1890 IL kötet, 170. oldal.
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nyilvánul nála, mini az államférfiú hivatásáról való véle-

ményének eredménye, a kirl úgy nyilatkozott : hogy

legelhbre való kötelessége bolondságokat el nem követni.

Ebben látla a diplomácziai mvészet quintessencziáját.

Látszólag ellenmondás van abban, hogy a férfi, a kinek

lejében az eszmék valósággal egymásra torlódtak, mégis

a legóvatosabb politikusok egyike volt. Andrássy az állam

ellen való legnagyobb véteknek tartotta volna, hogy csak

egy szót is kimondjon, melyrl meg lett volna gyzdve,
hogy teljesítetlenül marad. A mit jósolt, bekövetkezett

;

és a mihez hozzáfogott, megvalósult.

Jellemz ránézve mködésének módszere. Bár maga

nem szívesen írt,^ mégis igen kifejlett érzékkel bírt a

stílus finomságai iránt. Eszméit a legfinomabb formába

kellett önteni és a gondolat minden árnyalatára a leg-

élesebb, legpregnánsabb kifejezést kellett alkalmazni.

Ennek a kívánalomnak annál nehezebben lehetett eleget

tenni, mert munkatársaitól azt követelte, hogy intenczióit,

melyeket eleinte csak futólagosan jelzett, ki tudják találni

és azonnal papírra is vetni. Bár gyorseszü, élezés és

szellemes volt, a gondolatok agyában mégis sokat vajúdtak,

a míg megszülettek. Andrássy ezért azokat az embereket

pártfogolta, a kik bírtak azzal a tulajdonsággal, hogy csak

félig jelzett eszméket gyorsan egész terjedelmükben fel

tudtak fogni. Ez persze nagyon megnehezítette a vele

való munkálkodást, különösen külügyminisztersége idején,

mikor a viszonyok sok írásmunkát tettek szükségessé.

Érthet, hogy minisztériumában azokat a hivatalnokokat

ajándékozta meg bizalmával, a kiknek, mint Dóczinak és

Teschenbergnek- volt tehetségük, hogy gondolatait mint-

* Lónyay Menyhért nyilatkozata.
2 L. D. jelzéssel (mindenesetre Dóczi Lajos) a «Fremdenblatt»

1886 február í26-iki számában Teschenbergnek február 25-én történt

halála alkalmával e kitn férfiúról nagyon melegen átérzett jellemzési

jelent meg. A Teschenbergröl szóló czikkben ez áll : «Teschenberg
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egy röptükben elfogják és megrögzítsék. De igy som
ment a dolog olyan egyszeren.

Ezt Dóczi is tapasztalta, midn Andrássy számára az

els táviratot kellett megfogalmaznia. A miniszter, a mint

mondják, ((beszélgetésre)) bivatta a budai vár ((Stöckel))-jébe,

a hol Andrássy akkor lakott. maga egy Pétervárról érke-

zett tudósítást olvasott fel Dóczinak ottani nagykövetünk-

tl, báró Langenautól. Errl az aktáról azután Andrássy^ 4

óra hosszat beszélt hivatalnokának, a nélkül, hogy jelezte

volna, hogy milyen czélja van vele. A miniszter beszéde éles

czáíolata és kritikája volt az orosz fölfogásnak, a hogy azt

Langenau fnökéhez közvetítette. Midn Dóczi az általa

feszült figyelemmel hallgatott fejtegetés végén éjféltájt a

nyújtott élvezetért a leghálásabb köszönetet mondva,

vissza akart vonulni, a gróf csodálkozva nézett reá és

úgy vélte : ((Csak nem hiszi Ön, hogy én mindezt most

azért mondtam, hogy Ont szórakoztassam ? Azt akarom,

hogy Ön le is írja mindazt, a mit én mondtam.))

((Hiszen akkor stenografálnom kellett volna !)) «Mit, gyors-

írás !i> — felelt Andrássy — «.A dolog még korántsem

érett meg annyira. Csak szeretném lényegében magam
eltt látni, a mit beszéltem.)) Miután Dóczi egész

éjszaka résuméjén dolgozott, reggel elküldte a miniszter-

nek. Délben maga jelentkezett. Ekkor Andrássy a kéz-

irattal kezében barátságosan, de gúnyosan mosolyogva

jött eléje : ((Ön ezt nagyon pontosan és szépen meg-

war ein freidenkender, vorurteilsloser Staatsniann. der in vieleu wicli-

tigsten Phasen innerer und áusserer Politik mit íreieni Rat und leiner

Féder eingegritTen hat. Als Publizist war er wohl das elegantste, vielleicht

das einzige Muster für den Stil eines Mannes, der vvirken will und
nicht agitieren darf, der nur Wahres schreiben soU und doch nicht
sagen darf, was wahr ist, wie es eben unvermeidlich ist, venn Miinner
der Tat zugleich überreden soUen, ehe die Tat verkündet werden darf.

Es gibt nicht drei Publizisten in Wien und vielleicht noch weniger in

Deutschland, die ein Deutsch schreiben, wie es ihni nicht Kunst,
sondern zweite Natúr war».

Monori Wertheimer Ede : Gróf Andrássy Gyula. lU. 28
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véleményét. Ha a referens csak intuitíve járt el, a nélkül,

hogy álláspontját biztosan meg tudta volna védelmezni,

csinálta. De tudja-e azt, hogyha én az Ön opusát a mi

nagykövetünknek elküldöm, elkerülhetetlen a háború

Oroszországgal?)) Midn az ily módon aposztrofált Dóczi

kissé megütközve megjegyezte, hogy nem is gondolt

utasításra, a miniszter nevetve a szavába vágott: «De én

igen, és most csinálunk egyet belle.))*

Már ez a kis történet is bizonyítja, hogy az eljárás a

diplomácziai aktadarabok fogalmazásánál Andrássy minisz-

tériuma alatt originális volt. Elvéhez híven, hogy legfonto-

sabb az aktát mindenekeltt helyesen olvasni, Andrássy

azzal kezdte meg tevékenységét, hogy egy beérkezett táv-

iratot többször átolvasott és néhány figyelemreméltó helyet

benne vörös író ónnal húzott alá. Miután ez megtörtént,

hívták az illet referenst, a kinek a választ fogalmaznia

kellett. Ezt a referenst azonban teljesen tájékozatlanul

hagyta <aját nézete felöl. De e helyett leselked pillantással

kisérte a hivatalnokot, míg az a táviratot tanulmányozta.

Andrássynak mindig csendes diadal volt, a melyet nem

minden jóakaratú káröröm nélkül élvezett, ha a referenst

tévelyegni látta és ez csupán az akta betszerinti értel-

méhez ragaszkodott, a nélkül, hogy annak, tényleges tar-

talmát íelfogta volna. Néha azt az elégtételt engedte meg

magának, hogy az udvari tanácsost, a kit munkatársának

választott, hamis felfogásában biztató felszólítások által

bátorítsa. Minél inkább félrevezettette az magát állítóla-

gosjóváhagyása által, annál inkább megersödött Andrássy-

ban a meggyzdés, hogy maga eltalálta, a mi helyes.

Néha az is elfordult, hogy a referenssel, a ki fején találta

sx szeget, szándékosan ellenkezett; ily módon akarta

megersítve hallani a hivatalnok nézetével megegyez

* Báró Dóczi Lajos osztályfnök közleménye.
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a miniszter barátságos gúnyolódással figyelmeztette, hogy

mindenesetre igaza van, a nélkül azonban, hogy bizonyos

lenne felle, miért. A lényeges pont megállapítása után

és ez Andrássy gondolatmunkájának különös sajátsága

volt, azonnal áttért a konklúzióra. Még mieltt a jegyzé-

ket egyes részeiben megfogalmazták, a végs következ-

tetésnek már készen kellett lennie, a mely a legfontosabb

volt. Minden más csak bevezetés, adalék volt tételének

támogatására. Ha egyszer tudta, hogy mit kellett bebizo-

nyítani, akkor erre való okok dúsan kínálkoztak. Tollba

is mondta valamennyit a referensnek, úgy a mint agyába

jöttek. És mintha megijedt volna gondolatai sajátságos

gazdagságától, hirtelen megállt és azt mondta a hivatal-

noknak, a ki már sok ivet megtöltött jegyzetekkel : tulaj-

donképen szükségtelen ilyen sok argumentumot felhozni.

€z csak hosszúvá és zavarossá teszi a jegyzéket. Pia azon-

ban a referens, a kivel épen dolgozott, nem volt képes

elég gyorsan követni gondolatainak szárnyalását, akkor

ideges lett, mert talán soha se volt türelmetlenebb minisz-

ter, mint Andrássy. A ki nem tudta teljesíteni a gyors és

jó munka föltételeit, azzal hamar leszámolt, soha többé

nem vette igénybe munkáját. A további nehézség a minisz-

terrel való együttmködésben abban állott, hogy a tisz-

tázat mindig az jegyzéke legyen, úgy a hogy magában

kigondolta és nem a referens gondolatproduktuma. Nem
ritkán történt meg, hogy a már elkészített opust, mely-

lyel az udvari tanácsos másnap megjelent nála, alapjában

szétszedte és minden részletében átalakította. Az egész

jegyzéket felforgatta, egy mondat se maradt a helyén.

Andrássy addig módosított rajta, míg azt találta, hogy

most igazán elméjének bélyegét tükrözi vissza és markáns

kifejezésmódjának képmása.*

* Egy Dóczi-féle tárcza alapján Andrássy inunkálkoflási módjáról

28*



436 Tizenkettedik fejezet

A legnagyobb aversióval viseltetett azon udvari taná-

csosok iránt, a kik vele szemben nézeteik támogatására

autoritásokra hivatkoztak. Egyszer Falke udvari tanácsos-

nak be kellett számolnia egy nemzetközi eseményrl.

Annak bebizonyítására, hogy tudós körökben hogyan

gondolkoznak errl a kérdésrl, az udvari tanácsos

Bluntschli erre vonatkozó mveinek egyikét nyújtotta át.^

Andrássy nyugodtan átfutotta az erre vonatkozó helyet,

melynek átvétele után így nyilatkozott: ((Kedves udvari

tanácsosom, én igen nagyrabecsülöm ugyan Bluntschlit.

de felette van egy még nagyobb úr és ez — a természetes

ész.))^ Semmi sem imponált neki kevésbé a gyakorla-

tiatlan tudósságnál. Ezt szokta mondani : ((Egy tudós

tekintete és a végezel között mindig egy könyv fekszik. »'^

Hiszen mindenkit tudósnak nevezett, a kitl udvarias

módon el akarta vitatni az egészséges emberi észt.*

Egyáltalában azon a nézeten volt — ezek a saját szavai —
hogy egy font ész többet nyom, mint az összes tudo-

mányok és hogy az ifjúság nevelésénél legfontosabb a

szellemi képességek kiképzése és fejldése.^ Andrássy

minden alkalommal tiltakozott az iskolai bölcseség túl-

becsülése ellen. De semmi sem volna tévesebb, mint azt

következtetni mindebbl, hogy az igazi tudásvágyat és

valódi tudományt megvetette. Csak az ismeretek hamis

felhasználása iránt érzett mély ellenszenvet, még a leg-

nagyobb tudóssal szemben is. O maga szívesen és sokat

olvasott, a mit a hozzá közelálló személyek bizonyítanak.

A nélkül, hogy olvasottságával dicsekedett volna, mindig

* Valószínleg Bluntschlinek a modern népjogról szóló müve,
- Wavrik egykori külügyminiszteri osztályfnök közleménye.

3 Ugyanaz.

* Dóczi «Julius Andrássy und die Kunst.» «Neues Pester Journal»

1907 márczius 24.

^ Andrássy nyilatkozata egy fiatalabb kortársa eltt.
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kell idben tudta értékesíteni. Könyvtárának könyvei telve

vannak sajátkez jegyzeteivel. Shakespearenek és Goethe-

nak csodálója volt. Faust els részétl el volt ragadtatva,

második része igen transcendentalis volt neki. A mag\'ar

költk közül mindenekeltt Petfit szerette, azután Aranyt

és Jókait. Nagy vonzert gyakorolt rá Macaulay. A regény-

irodalomban Bulwert részesítette elnyben, a ki legjobban

megfelelt ízlésének. Hiszen a regényben az igazság ábrá-

zolását kereste ideális felfogásban és a jellemek harczát

a reális viszonyokkal.^ A czéhbeli filozófusok nem bírták

megnyerni tetszését, mindenekeltt Schopenhauer iskolá-

jának volt ellensége. Többször mondta : ((Ezt, vagy amazt

nem tanulmányozom. Ha tudnám, igen nagy fáradsá-

ba kerülne, hogy el feledj em.j> Általában az volt a nézete,

hogy az emberi agj'vel csak bizonyos számú rekeszt

tartalmaz, melyeknek megtöltésével óvatosnak kell lenni,

«mert a gondolkodásra is kell hely. »>- Különösen széles-

kör volt történelmi tudása, a mit számos beszédei eléggé

bizonyítanak. Ennél nagy segítségére volt, hogy németül

francziául és angolul tökéletesen beszélt és írt. A tudomány

iránti tiszteletének tanújele, hogy nem akart a Magyar Tu-

dományos Akadémia elnöke lenni. Mikor a Magyar Tudo-

mányos Akadémia a haza körül szerzett nagy érdemeielis-

meréseül, egy régi szokást követve, elnökévé akarta válasz

tani, visszautasította ezt és minden rábeszélés daczára sem

tért el szándékától. Nem érezte magát hivatva, hogy az els
tudományos intézet élére álljon. ((Ha Bismarck — felelt

a küldöttségnek — nem tudott megingatni engem iránta

tanúsított ellenállásomban, akkor ez nektek sem fog

sikerülni.))'' Ellenben nagy kitüntetésnek vette, mikor

* Okolicsányi i. h. 17-2. old. és Üóczi i. li.

- Okolictányi i. li. 17á. old.

•^ Gyulai Pál közleménye. Tisztelt barátonuuik, Heiurich Gusztávnak,

a Magj'ar Tudoiuáuyos Akadémia ftitkárának velem közlött adatai szerint
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Gyulai Pál, a híres magyar író, a ki a hadsereg egysé-

gérl szóló munkáját kiadta, honoráriumot adott át neki.

«Ez az els honorárium életemben », mondta Andrássy és

annyira örült neki, hogy a kapott pénzt emlékül üveg-

bura alatt rizte.*

A zene kevésbé vonzotta t, mint a költészet. Sajná-

lattal vallotta be, hogy alapjában véve nincsen zenei

érzéke.- Csodálatos, hogy Wagner operái mégis tetszettek

neki.^ Rendkívüli módon tudott örülni a festészet és

szobrászat alkotásainak és az iparmvészeti eredmények-

nek. Neki köszönhetjük nagy festnk, Munkácsy fel-

fedezését. A magyar nemzeti múzeum képtárának meg-

látogatása alkalmával egyszer egy tájkép ragadta meg

figyelmét, melyhez a mintézet sorsolás útján jutott.

Andrássy, a ki akkor magyar miniszterelnök volt, azon-

nal felismerte, hogy e kis kép alkotója jelentékeny tehet-

ség. Midn liallotta, hogy a kép egy Munkácsy nev
fiatal ember munkája, magához kérette t. Azt kérdezte

tle: c(Van-e Önnek pénze, hogy kiképeztesse magát ?»

A rövid feleletre : «Nincs)), ismét az kérdezte : «Elfogadna-e

egy ösztöndíjat?)) Mikor Munkácsy örömmel igent mon-

1888-ban Treíbrt, halála után. Gyulai Pál és Szász Károly indítványára

Andrássyt kínálták meg a Magyar Tudományos Akadémia elnökségével, a

mit azonban Andrássy azzal a megokolással utasított vissza, hogy e mél-

tóságra csak olyan ember való, a ki elssorban mint író tnt ki. 1889-

ben, az Akadémia igazgató-tanácsában újra, sznyegre került Andrássy

jelölése az elnöki tisztre. De napirendre tértek fölötte, mert tudták,

hogy Andrássy ellenkezni fog. Erre aztán báró Eötvös Loránd, a tudo-

mány embere, választatott meg elnökké. Andrássy az Akadémia igaz-

gató-tanácsának tagja volt.

* Gyulai Pál közleménye.

2 Dóczi : "Július Andrássy u. die Kunst» a «Neues Pester Journal*

1907 márczius ;24.

3 U. o. Dóczi azt mondja, hogy a «Walküre» különösen tetszett

neki, Okolicsányi (172. oldal), hogy a «Mesterdalnokok)) nyerte meg

tetszését.
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dott, Andrássy \v\. az akkori vallás- és közoktatásügyi

miniszternek báró Eötvös Józsefnek, hogy a fiatal mvész-
nek a rendelkezésére álló legnagyobb ösztöndíjat ado-

mányozza. Ily módon megnyitotta neki az utat a kikép-

zésre és fényes tehetségei kifejlesztésére. Munkácsyhoz

hasonlóan, Andrássy az összes kiváló mvészekkel, a

kikkel az életben találkozott, mint vele egyenlöekkel bánt.

Erre nézve jellemz a következ kijelentése : Valamely

gróf vagy báró csodálkozott egyszer Munkácsyval való

bens barátságán, mire Andrássy azt a kérdést intézte

hozzá: (cKérlek szépen ismered Raphaelt?» ((Magától

értetdik!)) ((No látod és ki volt Raphael idejében külügy-

miniszter?)) Andrássy nemcsak a képeket, szobrokat,

régiségeket csodálta, hanem áldozatkész míecenás is volt.

A mvészetnél még jobban elbájolta t minden természeti

szépség.

Andrássy a természet iránt való e lelkesedésének

köszönhette érzékét a természetesség és egyszerség-

iránt. Gylölt minden frázist és minden dagályosságot,

a mint az igazi tényállás leplezésére szolgált. Inkább

igyekezett a dolgokat gyökerük mélyéig kifürkészni. Ebben
éles, az eseményeket azonnal összefüggésükben meglátó

intuitív látása segítette. Nem kisebb ember, mint a zse-

niális báró Eötvös József emelte ki Andrássynak azt a

különös sajátságát, hogy minisztertársai csodálkozására

gyakran még akkor is fején találta a szeget, ha tudás-

körétl egészen elvont tárgyú ügyrl volt szó.^ Erre

mindenekeltt az a tehetség képesítette, hogy a jelensé-

geket mintegy madártávlatból tudta felfogni, csekély

mértékben tördve a részletekkel, a melyeken közepesebb

emberek oly hamar megakadnak. Ö maga erre nézve így

nyilatkozott: « Politikai pályámon, és ez talán hibám,

* Ezt Széli Kálmán is megersíti.
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mindig- inkább csak a czélt tekintettem és ezt is nagy-

jában, mintsem a részleteket és formaságokat.))^ A lényeg

oly világosan állt eltte, hogy úgy vélte, hogy szinte

kézzel nyúlhat hozzá. Mindent, a mi nem bírt dönt be-

folyással és t csak zavarhatta, másokra hárította. Azt

szokta akkor mondani : «Ezt egy udvari tanácsos is el-

végezheti.))'- Ezzel állt összefüggésben, hogy nem volt

érzéke az adminisztráczió és az ügyrend iránt. Nyilt

titok volt, hogy íróasztalán mindig a legzseniálisabb

rendetlenség uralkodott^ és e miatt gyakran sok fontos

okiratot nem találtak. Ezen cdompossága)) miatt Andrássy

egy ízben az osztrák delegáczíó bizottsági ülésében az

elnökl Dumba delegátusnak csipkedését kénytelen volt

eltrni. A miniszter távolmaradását az uralkodónál való

sürgs elterjesztéseivel mentette ki. Midn valamivel

késbb mégis megjelent az ülésen, Dumba a jelenlev

delegátusokhoz a következ szavakat intézte: «Most

közölni fogom Önökkel, hogy mit mondott gróf Andrássy

a császárnak.)) Nevetve kiáltotta neki a gróf: «Csak ki

vele!» «A külügyminiszter — mesélte Dumba — azt kö-

zölte az uralkodóval, hogy elnyös szerzdést kötött ; a

császárt ez annyira kielégítette, hogy abbeli vágyának

adott kifejezést, mikép látni akarná az erre vonatkozó

aktát. Erre Andrássy, kabátjának minden zsebét ered-

ménytelenül átkutatva azt felelte : « Nincs nálam, de azon-

nal el fogom hozni.)) Némi id múlva azonban a kegyel-

mes úrnak vissza kellett térnie és az uralkodónak be-

vallani, hogy: « Felség, nem találom a szerzdést.)) Ez a

tréfás elbeszélés természetesen általános derültséget kel-

'A A magyar delegáczió naplója 188á. április "-IS. 4. ülés.

2 Ferenczy Ida, Erzsébet császárné és királyné egj'kori felolvasó-

njének nyilatkozata, a ki eltt Andrássy gyakran tett hasonló ki-

jelentéseket.

^ Reuss említi ezt egyik jelentésében.



Jellemzés 441

leit, melyben maga Andrássy is osztozott.* y\ndrássy

külügyminisztériumának ügyvitele körül általában az

anekdoták egész koszorúja fonódik, a melyek t a dip-

lomatákkal való érintkezésben is rendkívül nonchalantnak

mutatják be. Midn egyszer visszatért a vadászatról,

gyorsan át kellett öltözködnie, hogy egy udvari ünnepé-

lyen részt vegyen. Öltözködés közben bejelentették az

angol nagykövetet Sir Buchanant, a ki nagyon ingerlé-

keny és érzékeny diplomata volt. Albion fia alig tudta

elnyomni türelmetlenségét a miatt, hogy a miniszter t,

Viktória angol királyn képviseljét megvárakoztatta. Kis

id múlva Andrássy felöltözve lépett ki dolgozószobájá-

ból a szalonba és azl mondta a már nagyon izgatott

nagykövetnek: «Bocsánat, de On a királynt képviseli,

tehát nem illett volna, hogy Felségét ingben fogad-

jam, j) Sir Andrew Buchanan ilyen beszéd után kénytelen

volt haragjai lenyelni és a rossz játékhoz jó arczot vágni.

Néha az is elfordult, hogy míg a miniszteri palota f-
lépcsjén valamely nagyhatalom nagykövete ment fel

hozzá, Andrássy mellékút on elsietett, hogy kedvencz pari-

páján szokott lovaglását elvégezze a Práterben. Errl az

élvezetrl semmi áron sem tudott lemondani, ha a nagy-

követ észrevette volna is, hogy menekül elle. Gyakran

mondta Andrássy, hogy nagyobb elhatározás eltt lova-

golni szeret. Vágtatás közben gyorsabban és élesebben

gondolkozott mint az íróasztal eltt. A legnagyobb

gondok súlya alalt a berlini kongresszus eltt nem feledte

gróf Károlyit arra kérni, hogy két hátas lovának helyet

szerezzen.

-

Andrássy gáncsolói és ellenségei persze fbenjáró

* Suess Eduárd professzor közleruénye. ki az eiidített ülésen

jelen volt.

2 Andrássy Károlyihoz, Bécs 1878 június ti. Cs, és kir. külügy-

luiniszteriuni.
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hibának akarták bélyegezni benne a rendszeretet hiányát.

Az ügyek vezetése azonban ezáltal nem szenvedett és a

nagy eredményeket sem gátolta meg. Midn Wavrik

osztályfnök egy külföldrl visszatért diplomatától meg-

kérdezte, hogyan gondolkoznak ott a külügyminisztérium

nem-bürokratikus vezetésérl és nem ócsárolják-e, a kér-

dezett azt felelte: cdvülföldön mindebbl semmit sem

vesznek észre, hanem csak azt látják, hogy a monarchia

külpolitikája most nagyszabású.))^ Az eredményeket, me-

lyeket Andrássy olyan bségesen tudott felmutatni,

ellenségei szintén jóformán szerencse-csillagának javára

akarták elkönyvelni, mely mindig h maradt hozzá.

Valóban egy varázsvessz hatalma volt a kezében
;

akármit fogott vagy érintett meg, kedvez kimenetelre

vezetett. Nála valóban semmi sem vallott kudarczot.

Andrássy ezt teljes joggal nem véletlennek, hanem saját

erejének tulajdonította, a mely dönt befolyással bírt az

eseményekre. Deák e miatt becses és pótolhatatlan

leríiúnak tartotta. Midn néhány miniszterkollégája panasz-

kodott Deáknak Andrássy könnyen fellobbanó tempera-

mentumának kissé heves kitörései miatt és tle kértek

segítséget fnöküknek majdnem elviselhetetlenné vált zsar-

noksága ellen, a parlamenti többség vezére a maga kissé

nyers beszédmódján vigasztalta ket: «Tudjátok —
mondta — hogy van az egy kis háztartásban. Ha egy tányér

eltörik, akkor is veszekszik a háziasszony, de ez nem sze-

rencsétlenség és délben semmit se vesznek észre belle. De

ha a levestálat verik szét, akkor már nagy a szerencsétlen-

ség, mert sok tányér van, de csak egy levesestál. A mi

levesestálunk pedig Andrássy. ahhoz senki se nyúljon

hozzá.))" Olyan embereknek, a kik t csupán szerencse-

^ Wavrik volt osztályfnök közleménye.

2 Kónyi Manó közleménye. Lásd a « Neues Wiener Tagblatt*

1890. febr. 19. sz.
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íinek^ nevezték, önérzetesen azt felelte: ((Ha valakinek

egyszer szerencséje volt, akkor az lehet szerencse és ha

valaki egyszer szerencsétlen, ez lehet szerencsétlenség.

De lia valaki mindig szerencsétlen, akkor ez az hibája

és ha valaki mindig szerencsés, az érdeme.)) Andrássy

optimista volt. Bízott abban, liogy a jó akarat és az

igazság végül mindég gyz. Mivel neki minden sikerült,

a nyilvános pályán valamint a magánéletben, mindenhez

bizalommal nyúlt. Mint egy koiiársa mondja, szerencsés

keze és még szerencsésebb szeme volt oly helyzetekre,

melyekkel szemközt találta magát*^ Ebben segítette az

a nagy mvészete, hogy az embereket akarata szerint

tudta irányítani és nem vezettette magát általuk. De azért

mégsem akart csalatkozhatallannak tartatni. Csak sokszor

tapasztalta, hogy mások még kevésbbé csalhatatlanok és

neki mindig lett volna megbánni valója, ha mások taná-

csát követi.'^

Mint minden oly természet, a kik a szilárd el-

határozás adományát bírják,'* nagyon tudott imponálni

környezetének és azokat iránta való bizalommal tölteni

el. Még azokat is le tudta fegyverezni varázslatos ked-

vességével, a kik haragudtak rá. Meg volt az a ritka

tulajdonsága, hogy mindenkivel saját módján beszéljen.

Birtokán szívesen megszólította a parasztokat munkájuk

közben, elbeszéltette mezgazdasági ügyeiket, a mi ket
arra a véleményre vezette, hogy a földbirtokosnak fontos

* Ld. erre nézve: Kállay Béni: "Gróf Andrássy emlékezete^

«Akadémiai Értesít « 1891 335. old.

2 Báró Orczy az édes anyjához, 1877 inárczius ±2.

^ Andrássy a feleségéhez. Keltezés nélkül : « Végre az döntött, lio^'y

még mindig megbántam, ha egy harmadikra hallgattam*, gróf Batthyány

Lajosné tulajdona,

'* Stolberg, 1878 február ^8. meghatva emlékezik meg Andrássy

e tulajdonságáról.
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oktatásokat adtak, a mi aztán önérzetüket növelte.' Mindig

nyájas hangon beszélt parasztjaival, a kiknek okosságáról,

egészséges gondolkozásáról és férfibüszkeségérl sokat

tartott.- Különböz társadalmi osztályokhoz tartozó em-

berekkel való érintkezésben Andrássy sohasem játszotta

a leereszked grandseigneurt és bármilyen nyers tudott

is lenni, még se jött ki ajkán soha egy szándékosan

sért szó.^ Személyeket, a kiket sokszor napokig és hetekig

váratott, mieltt beszélt velük, és a kik ezért haragudtak rá,

pár pillanat alatt meg tudta magának nyerni. Kivétel nélkül

megkövetelte úgy az idegenektl, mint az ismersöktl,

hogy ne várakozzanak türelmetlenül, míg elérik, hogy be-

juthassanak hozzá. Gróf Seherr Thossnak, a ki panaszt

emelt nála, hogy hiába akarta t meglátni, ezt írta:

«Epen régi barátaimtól várhatom el, hogy ne csináljanak

velem komédiákat, de tlem se várják azokat,
»^*

Andrássy nem szivesen írt, és mindig kényszernek

tartotta, lia nyilvánosan kellett beszélnie. Csak kellemetlen

((emoczio))-t látott benne és a mennyire lehetett, minden

felszólítás ell kitért.^ Az a határozott érzése volt, hogy

nem született szónok, a mi annál figyelemreméltóbb,

mert olyan országból származik, a hol csaknem mindenki

szónoknak születik. Nyelve nehéz volt, hangja érdes és

ércztelen. Csak fáradsággal lebbent el ajkáról a szó.

1 Fulinaann «Fioreftii> a «Neues Pester Jounialo 190() deczemher

3.3-iki számában.
- Fuhrmann J. «Aus altér hetíserei' Zeiti) Neues Pester Journal».

1905 deczember 24.

* (Szász Károly) cEgy képvisel naplójegyzetei". Második ülés-

szak, 14. oldal.

* Andrássy Seherr Thoss grófhoz. Bécs 1S6S. április '2± Megjelent

a ('Pester Lloyd* 1897 május 30-iki számában.

^ Andrássy a feleségéhez. Budapest, deczember 7. (1886 ?) «Tudja,

hogy nekem a szólás mindig kellemetlen emotió és ha azt mondják,

hogy ne szóljak, azt mindig szivesebben teszem », Batthyány Lajosné

tulajdona.
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A hallgató észrevette azt a fizikai erlködést, melylyel a

nyelven uralkodni igyekezett. Es mégis kevesen voltak,

a kik, kortársak bizonyítása szerint, olyan hatásosan tud-

tak szónokolni, mint Andrássy. A különben oly nyugodt,

soha aíTektálásba nem es Artus, a miniszteri tanácsko-

zások jegyzkönyvének egyik vezetje, így felelt a hozzá

intézett kérdésre : vájjon Andrássy igazán olyan kitnen
beszélt-e, mint a jegyzkönyvben olvasható : «Elvezet

volt t hallgatni.)) A konferencziákban rettegett volt,

mert azonnal kitalálta egy-egy miniszter gyenge oldalai,

hogy nevetségessé tegye. ^ Az országgylésen és a dele-

gációkban is valósággal féltek tle. ha szólásra jelent-

kezett. Herbst arra kérte, hogy ne jöjjön mindennap az

ülésekre, hiszen már úgy félnek tle, mint a pestistl és

lehetetlen az akarata ellen bármi csekélységet törölni

a budgetben.- A mint Andrássy egyszer legyzte az els

fizikai nehézségeket és felmelegedett, akkor magával

tudott ragadni s még a legellenszegülbb lelkeket is

nézeteinek bvkörébe vonni. A tárgy nagyságával, a melyet

képviselnie kellett, ntt benne az er, hogy hallgatóit

elragadja, a kikre át tudta vinni meggyzdése sajátos

erejét. Erre a czélra nem vetette meg a tréfa, a gúny és

irónia fegyvereit, melyek oly bven állottak rendelkezé-

sére, hogy ellenségeit tönkretegye. Beszédei a gondolatok

és ötletek valóságos bségszarúi voltak. Gróf Szécsen

Antal tévedett, mikor azt hitte, hogy Andrássy a képes

kifejezéseket csak azért használja, hogy eszméi homályos

voltát leplezze.^ Ellenkezleg. A gondolatok képes ábrá-

* A volt osztályfnök Wavrik közleménye.

- Andrássy a feleségéhez, keltezés nélkül, gróf Batthyány Lajosné

tulajdona. «Herbst azt mondta nekem, hogy arra kér engem, mi-

szerint ne menjek minden nap az ülésre, mert már úgy félnek

tlem, mint a pestistl, minthogj' velem szemben nem mernek törlést

elkövetni.

»

•* Az elhunyl gróf Schönborn Frigyes közleménye.
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zolása csak fokozta azoknak megértését és láthatóvá tette

hatásukat. Andrássy szerette a csattanós, fszeres hason-

latokat, a melyek mindig a czéltábla közepébe találtak és

ellenfelei számát kevesbítették. Azt állították, hogy a

legnagyobb hatást rögtönzött beszédeivel érte el. Ha

1878 november 30-iki és 1889 április 5-iki beszédeinek

hatása után mondunk Ítéletet, melyeket a legnagyobb

gonddal dolgozott ki, ellenkez véleményen lehetnénk.

Bizonyos, hogy Andrássyt, nyelvi gyöngéi daczára is, az

osztrák-magyar parlamentarizmus történetébea az els

helyek egyike illeti meg.*

-K -K -K

A politika nem absorbeálta Andrássy szívbeli tulaj-

donságait. Mint államférfiú is jó ember maradt, férj és

apa, a ki mindenekeltt családja körében érezte jól magát.

Abban a tudatban, hogy az állami ügyek legközelebbi

hozzátartozóitól távolabb tartják t, semhogy szerette

volna, úgy vélte, hogy nem jó híres ember feleségének

lenni.*-^ A levelekbl, melyeket Katinka grófnéhoz, egy ép

oly szép, szellemes és mély kedély nhöz intézett, a

családja iránti legmelegebb szeretet tnik ki. Isten tartsa

meg t és a gyermekeket — írja Andrássy — neki még
sokáig ((minden jó és rossz tulajdonaival együtt)), melyek

közül a rosszak igen csekélyek, de a jók igen számosak.'*

Máskor ismét azt írja : (dsten áldja meg magokat, csó-

kolja egyenként az én kedves kis gyermekeimet, gondol-

janak néha az papájukra, ki magokat szívbl szereti és

öleli mind, gondoljanak arra, mily jó lesz a viszontlátás.

* Neményi « Gráf Július Andrássy » a «6egenwart»-ban, 1878 XIV. köt.

2 Andrássy a feleségéhez. Bécs, január iJ7., évszám nincs. Grót

Batthyány Lajosné tulajdona.

^ Andrássy a feleségéhez, ugyanakkor.
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ez az, a mi engem is vigasztal. Csókolja magát ezerszer.))*

A legnagyobb szorongatás idejében is inkább családjára

gondolt, mint önmagára. így beszállott a csónakba, mely t
a tengeren váró hajóboz viszi ; boldog, hogy felesége e

válságos órában nincs mellette.- Andrássyt örömében

sirni látták, midn fia Tivadar a boszniai hadjárat be-

fejezése után egészségesen tért vissza a szüli házba.'*

Horowitz fest, a ki némi idt töltött Andrássy házában,

midn ez 1873-ban a kolera alatt Reichenauba költözött,

nem gyzi eléggé magasztalni a gróf szép családi életét,'*

E mellett szüksége volt rá, hogy birtokain kipihenje a

közügyek fáradalmait. Minden szabad perczet felhasz-

nált, hogy a városból Töketerebesre vagy Tiszadobra,

saját alkotásához, meneküljön. «Egy iskolás fiú — írja

rajongással — sem örül annyira a szünidnek, mint én.»""'

Nyugalomba vonulása után állattenyésztést és bor-

termelést folytatott. Különösen büszke volt saját boraira

és az elismerésre, melylyel ezeknek adóztak. Bismarck

herczeg minden karácsonyra egy kosár szomorodnit

kapott a szllskei pinczékbl. Andrássy szívesen

idézte a kanczellár kijelentéseit: «Schweninger úgy véli,

hogy az Ön Samoja (szomorodnija) kitn orvosság,

nekem kétségkívül a legkellemesebb.))**

Nem csökkentheti azt a magas véleményt, melylyel

* Andrássy a feleségéhez. Athén, 1869 november 4. Gróf Batthyány

Lajosné tulajdona. Ezt a levelet akkor irta Andrássy, midn a kiráhl

keleti útjára elkísérte.

- Andrássy a feleségéhez. lsni;iihi, iioveiiiher 18. (1861)) U. o.

Szintén a keleti utazás idején.

•^ Fuhrmann J. «Aus altér besserer Zeit-) líXJi") deczember :24. a

« Neues Pester Journal » karácsonyi melléklete.

* Horowitz fest szóbeli közleménye.
•» Andrássy a feleségéhez. Terebes, augusztus .3., évszám nincs,

(íróf Batthyány Lajosné tulajdona.

*• Fuhrmann .J. «Aus altér besserer Zeil».
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Anclrássyról vagyunk, ha apró emberi gyöngeségeirl is

megemlékezünk. A gróf nagyon fogékony volt a simpafia

kimutatására, különösen, ha az szép asszonyoktól jött, a

kiknek tetszeni óhajtott. Karcsú, rendkívül hajlékony alak-

jának köszönhette, hogy éveihez arányítva sokáig megrizte

íiataios külsejét. Nagy örömet okozott neki, ha ezt ide-

genek is észrevették, még ha az alsóbb társadalmi osz-

tályokhoz tartoztak is. Midn a zempléni fispánnal,

Molnár Istvánnal átment a lánczhidon Pestrl Budára,

élénk beszélgetése közben elfelejtette megfizetni a két

krajczár hídpénzt. A buzgó vámszed azonban utána

kiáltott: ((Hé, fiatal ember, ez nem megy így. Jöjjön

vissza és váltson egy hídjegyet.)) Andrássy erre vissza-

fordult és egy kis bankjegyet adott a hidvámszednek.

Midn ez váltani akart, hogy a többit visszaadja, a gróf

e szavakkal utasította vissza : ((Tartsa csak meg a pénzt,

megérdemli, mert fiatal úrnak tartott engem)), de a f-

ispánnak azt mondta : ((Látod Pista, a bók, melyet ez az

ember dühében mondott nekem, sokkal jobban esik, mint

a miben mások csak udvariasságból részesítenek)). Büszke

és hiú volt szellemességére és arra a képességére, hogj^

mindent könnyen megértett. Ennek daczára nem rontotta

el jókedvét, ha korának karrikaturistái a gúny czéltáblá-

jává tették. Mikor a berlini <íKladderadatsch<i-ban nem
találták el. elküldte a szerkesztségnek kabinetfényképét

néhány sajátkezleg írott sorral. Minden házbelijét meg-

bízta, hogy a reá vonatkozó karrikaturákat vegye meg,

Andrássy szép nagy mappákba összegyjtötte és a ball-

platzi miniszteri palota elszobájában kifüggesztette.*

Ellenségeivel szemben nem viselkedett hasonló érzéket-

lenséggel. Midn magyar miniszterelnök volt, képes élcz-

lapokat alapított, hogy ezek által tegye nevetségessé

1 Fuhrmann J. cAus altev besserer Zeit».
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ellenzéki ellenfeleit.^ Sok kiváló emberhez hasonlóan, a

kik a sorstól nagyon kegyeltnek érzik magukat, is

egyes dolgokban babonás volt vagyis inkább határozott

elszeretettel viseltetett bizonyos dolgok iránt. Életében

egészen különös szerepet játszott a péntek. Meg volt

gyzdve arról, hogy minden sikerül, a mihez ezen a

napon fog hozzá. Pénteken lépte át a török határt,

mint a magyar kormány követe, pénteken kérte meg a

feleségét, ezen a napon született els fia és azon kapott

engedélyt, hogy a számzetésbl visszatérhessen szere-

tett hazájába. Annyira ers volt a hite ebben a neki sze-

rencsét hozó napban, hogy leánya Ilona nászát pénteki

napra tzte ki.-

* -K -K

Bizonyára senki se haragudott volna jobban, mint

Andrássy, ha vele szemben nem követték volna Cromwell

elvét, aki azt mondta arczképfestjének : Fessen úgy le,

a hogy vagyok, de ha csak egy forradást is elhagy, nem
fizetek egy garast se. Andrássy nem akarta, hogy csupán

hízelegjenek neki. Minden inkább volt, mint poseur és

semmi sem volt neki visszatetszbb, mint kiszámítottan

a külvilág számára vágni arczot. l^]zen okból nem is

készített « emlékiratokat!), a melyek, véleménye szerint

olyan férfiúnál, a ki maga is befolyt az eseményekbe,

önkénytelenül öndicsítéssé fajulnának."* Egyedül tettei

legyenek emlékiratai. Az utókor Ítélszéke eltt nem
akart magának beszédesebb szószólókat választani. Azok
közé az államférfiak közé tartozik, a kik életüket túlél

* Bérezik udvari tanácsos közleménye, a ki Andrássy sajtóirodájá-

ban mködött.
'^ Fuhrmann J. «Aus altér besserer Zeit».

* Singer S. «Briefe Bismarcks an Andrássy* a «Neue Freie Presse*

1895 márczius 31-iki számában.

Monori Wertheimer Ede : Gróf Andrássy Gyula. III. 29
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dolgokat teremtetlek. Segítette felépíteni a modern

magyar államot és a dualisztikus politika keretében biz-

tosította a helyét a világpolitikában. De olyan hatalmi

állásra is emelte Ausztria-Magyarországot, a milyet egy

Kaunitz és Metternich ideje óta nem foglalt el. Szilárd

mellvédet teremtett a monarchiának a Németországgal

való szövetségben, melynek jótéteményét utána két nem-

zedék élvezte. Bismarckkal együtt megalkotta a ketts

szövetséget és ezzel az alapot ennek az alliancenak a

világbéke megtartására töreked hármas szövetséggé való

kialakulására. Ezért Andrássyt díszhely illeti meg a tör-

ténelem pantheonjában.
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Ambrózy Lajos báró 10.

András 2.

Andrássy Aladár gróf 87, 88,

89, 91," 161.

Andrássy Dénes gróf 4.

Andrássy Etelka grófné, özv.

68, 79, 90.

Andrássy György gróf 4.

Andrássy Gyula grófné 81—84,

87, 88, 93, 356. III. 447.

Andrássy Ilona grófn III. 394.

Andrássy Károly gróf (I.) 3.

Andrássy Károly gróf (III.)

3—6, 8.

Andrássy Károly grófné 4, 8.

Andrássy Manó gróf 91, 161,

178, 408.

Andrássy Péter gróf 3.

Andrássy Tivadar gróf 93. III.

193, 447.

Ankuju(;i6, szerb alattvaló 712.

Antal Géza, tanár III. 411, 412,

419, 420.

Antal Károly hohenzollerni qer-

czeg 610.

Apponyi Albert gróf II. 169, 191,

245. III. 214, 246, 387, 405.

Apponyi György gróf 104, 106,

130, 160, 188, 191, 194, 205,

237, 239, 241, 245. II. 16. III.

395, 396.

Apponyi Rudolf gróf, párisi

nagykövet II. 468.

Arapov, berlini orosz ügyviv
III. 281.

Arneth Alfréd, az áll. levéltár

igazgatója 517—5122, 524.

29*
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Arnim Harry gróf 133, 139. II.

104, 301.

Artus, a miniszteri tanácskozá-

sok jegyzje III. 445.

Asbóth János II. 185, 186, 249.

Auersperg Adolf berezeg 660, II.

14, 15, 101, 171, 177, 257, 262,

' 351. III. 24, 206, 228, 229, 254.

Auersperg Antal gróf 682.

Auersperg Carlos berezeg 383,

434, 650, 652, 650, 718. II. 14,

101.

Augusz báró, a budai helytartó-

ság elnöke 107.

Auguszta esászárné II. 130— 132,

301, 519, 520. III. 425.

Bach, miniszter 25, 46, 65, 80,

82, 85—89, 98, 99, 107, 109—
112, 116, 122, 126, 129, 131,

133, 134, 145, 195. III. 379.

Ballagi Géza 158.

Balogh, képvisel 193.

Banhans 668.

Bareuther, delegátus III. 236.

Barjatinszky berezeg II, 76, 107.

Barkóczy 194.

Bartakovics Béla egri érsek

140, 141.

Bartal György 239, 241, 247.

Battenberg Sándor bolgár feje-

delem III. 399, 400.

Batthyány István gróf 57.

Batthyány Kázmér gróf 27—30,

33, 39, 40, 43, 44, 62, 394.

Batthyány Lajos gróf miniszter-

elnök 327.

Batthyány Lajos gróf, Andrássy

veie III. 393.

Batthyány Lajos, grófné 24.

Beaconsfield, lord. II. 379, 380,

397—401, 456, 475, 480. III.

38, 39, 48, 60-64, 67, 75, 81,

106, 109, 133—135, 141, 142,

144, 150, 163, 170, 175, 203, 320.

Bechtolsheim gróf, katonai meg-
hatalmazott II. 76, 82, 96, 404,

489, 514. III. 9, 46, 55, 57, 63.

95, 98.

Beck a katonai iroda fnöke
408—410, 414, 440, 443, 445. H.

210, 324, 447, 474. III. 74. 76—
78, 95, 181, 188, 201. 273.

Becke, osztrák pénzügyminisz-

ter 363, 369, 371, 425, 481.

Bedekovics Kálmán 457.

Békés Gáspár 3.

Belcredi Richárd gróf, osztrák

államminiszter 218, 219, 224—
228, 241, 243, 247, 248, 253,

254, 256, 257, 263, 275, 276^

278, 279, 286, 298, 305, 306,

308, 310, 314, 319, 320, 322—
325, 330, 449, 577.

Bellegarde gróf, fhadsegéd 410,

768. II. 204.

Bem tábornok 32, 43, 57.

Benedek táborszernagy 144, 145,

146, 257, 2.58.

Benedetti gróf 610.

Beniczky Lajos 199.

Beöthy Ákos 22.

Beöthy Ödön 22, 116.

Beöthy Ödönné, szüL Csanády
Lujza 116.

Berg, orosz tábornagy II. 113,

Berger J. N. osztrák miniszter

346, 374, 383, 442, 655, 661,

663.

Bernstorff gróf II. 17.

Bertin, franczia polgár II. 29.

Berzenczey, képvisel 532.

Bethlen Ádám gróf 81.

Bethlen Borbála, grófné 81.

Bethlen Gergely 92.

Beust báró 181, 284-301, 304—

311, 314, 317—325, 330, 333,

339—347, 350, 361—364, 368—

. 370, 372, 373, 378—383, 385, 401,

425, 434, 435, 443, 451, 452, 454,,
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45ö, 457, 47'J, 489, 504, 505, 507,

508, 510, 512—517, 527—531,

534, 537—545, 551, 552, 555—
557, 560—568, 573—578, 580

583, 585—589, 591, 592, 594,

598, 600, 603, 605, 608, 612—618,

620—623, 627, 630, 632—635'

639—641, 646, 647, 649, 650,

652, 654, 665, ü67, 672, 674—
676, 679, 680, 684, 691, 693,

696—699, 702, 703, 705— 707,

709, 710, 716—719, 721, 723,

732, 734—738, 743, 748—755,

758, 760—767, 769—776. II. 1,

3—6, 9, 11, 12, 16—18, 21, 23,

25, .38—40, 49, 65, 71, 79, 87,

94, 98, 142, 144, 148, 165, 169,

178, 185, 240, 243, 254, 255,

400, 468, 469, 512. III. 25, 33>

36, 38, 41, 60, 62, 75, 81, 85'

218—220, 251, 267, .377, 379,

382, 393, 424.

Biegeleben báró 571, 577.

Bigot de St. Quentin Károly gr.

altábornagy 139, 415.

Bilkó hadbíró 157.

Billroth tanár III. 418.

Birnbaum Gusztáv, pesti újság-

író 115.

Bismarck Herbert gróf 685. II.

518.

Bismarck Ottó herczeg 131, 252,

259, 283, 288, 291, 294, 297, 315,

388, 396, 398, 427, 504, 515, 537,

539—546, 550, 551, 564, 565,

570, 580, 581—583, 592, 594,

601, 603, 609—611, 613, 623

629, 630, 635—638, 640, 641,

643, 644, 646, 647, 656—660,
673, 680, 690, 693, 694, 697,

699, 721, 753, 756, 775. II. 8,

13, 17, 23—31, 36, 37, 39—41,
44, 63, 65, 66, 73, 74, 78, 83.

86—88, 90—95, 97, 103, 104,

107, 109, 111, 112, 120, 122,

123, 126, 127, 129, 130, 132,

133, 135, 136, 140, 141, 144,

146, 153, 155—160, 164, 165,

171, 174, 181, 183, 186, 192,

200, 202, 238, 241, 243, 246,

248, 250, 252, 253, 266—268,

270—274, 276—280, 282, 283,

290, 292, 295—300, 302—310,

323, 325, 341, 350, 354, 359—
364, 367—369. 371—373, 375,

386—388, 402, 403, 409, 416,

il7, 426, 445—447, 450, 454—
474, 500, 504, 510, 511, 516—
519, 529. III. 19, 20, 22—26,

30, 32, 51—54, 59, 61, 62, 67,

71, 89—92, 94, !)5, 98-100, 104,

106, 120—125, 129, 133—139,

142, 145—147, 152—155, 157,

158, 161, 162, 171, 174, 207,

216—222, 233, 257, 272—274,

278—281, 283—294, 296—302,

304—329, 340—345, 347—363,

366—380, 383, 393, 394, 398,

399, 402, 404, 405, 421, 422,

438, 448.

Bittó István miniszterelnök II.

203, 208, 209,211, 212, 214—

217, 221—224, 226, 228—230,

234, 235, 256.

Blaznavac, tábornok II. 57,58,59.

Blome gróf 292. II. 259. III. 422.

Blowitz, a «Times» levelezje

II. 290, 307.

Bluntschli Ili. 437.

Boek Lipót, Kossuth titkára 60.

Bombelles gróf, Rudolf trón-

örökös fudvarmestere III. 22,

25, 29.

Bonis Sámuel 187.

Böszörményi László 396.

Bourgoing báró 604,

Brandenburg gróf III. 309,

Bratiano, román miniszter 552,

669. III. 386.

Braun lovag, államtanácsos 343,



454 Névmutató.

680, 681, 683, 684, 698, 717,

741, 744, 770, 775. II. 185, III.

251.

Brestei Rezs dr., osztrák mi-

niszter 346, 383, 434, 662. II.

101, 175.

Bretzenstein Ferdinánd ber-

ezeg 100—102, 200.

Bretzenstein Ferdinánd, hei-

czegné 104.

Broglie herczeg II. 125. III. 26.

Brown, rnagy 40. 61.

Bruck, osztrák miniszter 128.

Buchanan, sir, angol nagykövet

II. 309, 400, 438, 476. III. 442.

Bülow Bernát, államtitkár II. 80,

81, 155, 158, 160, 297, 308,

341, 363, 381, 385, 450, 464,

472, 521. III. 89, 122—124, 275,

302, 307, 373.

Bülow Ottó, követségi tanácsos

III. 306, 312, 313, 316—318,

320—323, 327, 350—355, 359,

360, 365, 368, 371, 373, 374.

Buol-Schauenstein gr., osztrák

külügyminiszter 77, 87, 89,

107, 113, 120, 121, 122, 128,

129, 139. II. 35, 186. III. 79,

379.

Busch dr., államtitkár 11. 499,

500.

Bylandt-Rheidt Arthurgr., had-

ügyminiszter 416. III. 260.

Cairoli, olasz miniszterelnök

III. 154.

Calice, osztályfnök III. 218.

Calvi, ezredes 74.

Canning Stratford, sir, angol

nagykövet 25, 52, 53, 59.

Car, képvisel 461.

Carlos Don, lásd Don Carlos.

Carnarvon, lord III. 109.

Caseaux, franczia ügyviv 613.

Castelár Emil II. 153, 159.

Castellane gróf, budapesti fran-

czia fkonzul 572.

Cavour 113, 162. II. 88.

Cepulic, biró 467.

Cernadak, állomásparancsnok

467.

Cernajev, orosz tábornok II.

418, 419, 440. III. 14.

Chambord gróf II. 123, 134, 135.

Chlumecky báró, osztrák keres-

kedelmi miniszter II. 326. ÍII.

98, 276.

Chotek gi'óf osztrák-magyar

nagykövet 641, 756. II. 35, 38,

39, 49. III. 221.

Ciotta 471.

Clam-Martinitz gróf 130, 133.

167, 203, 681, 695, 733—736,

739, 740, 744. II. 169.

Clarendon 595.

Corti gróf, olasz külügyminiszt.

III. 136, 140, 154, 161, 184, 186.

Coudenhove gr. , fhadsegéd 229.

Crenneville gr., fhadsegéd 139.

181, 229, 257.

Crispi III. 154.

Cseh Ede, kormánybiztos 465,.

468, 470.

Csengery Antal 250, 34S, 509-.

II. 189, 197, 228.

Csernátony Lajos II. 193, 201.

203, 217.

Csorba, debreczeni polgánnes-

ter 125.

Cumming III. 142.

Czartoryski herczeg 32, 594. il.

48. III. 236.

Cziráky gróf 104, 139, 140, 14L

III. 396.

Danielik püspök 196, 197.

571—573, 583.

Deák Ferencz 11, 15, 20, 108,

115—118, 161, 171, 172, 178,

182—187, 193, 196, 204—206^
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234—237, 239, 242, 245, á49,

259, 260, 266, 275. 278, 280,

283—285, 301, 304, 307, 311,

312, 315, 316, 329, 331, 336,

339, 347—349, 356, 360, 377,

394, 400, 413, 414, 429, 438,

449. 450, 451, 463, 503, 511,

512, 528, 529. II. 7, 12, 189.

190. 194, 196, 198—200. 206.

219, 220, 230, 236, Ü76. III. 376,

407, 420, 429, 443.

Decazes berezeg II. 158, 283,

289—291, 297, 305, 362, 382,

469, 515. III. 25, 26, 28.

Deluzy, franczia n 79,

Delbrück, államtitkár II. 202.

Dembinski 41.

Demel, delegátus III. 236.

Denbigh, lord III. 28, 47.

Derby, lord II. 297, 309, 310, 391.

394—399, 416, 480, 482, 498,

508, 511, 514. III. 33—36, 38,

42, 45, 50, 58, 81, 85, 109.

Derencin 470.

Dessewffy Aurél gróf 100, 118.

DessewíTy Emil gróf 4, 96—100,

102, 106, 118, 148, 150—1.52,

165, 194.

Dessewffy .lózsef gróf 149.

Dietrichstein-Mensdorff Sándor
berezeg 666.

Disraeli Lásd Beaeonsfield.

Dittel, tanár III. 417—419.

Dóczi Lajos II. 307, III. 210.

433, 434.

Don Carlos II. 156, 157, 161.

162, 167. III. 25.

Dondukov-Kítrsakov hg. III. 173.

Dönhoff gróf II. 159, 212. IIL 29.

Duchesne, belga rézmves II.

278.

Ducrot, tábornok 550.

Dubamel, orosz tábornok 46.

Dumba, delegátus III. 226, 236,

441.

Dunajevski III. 241.

Dupanloup párisi érsfk II. 134,

135.

Dürckheim gróf 681, 683.

Duschek, pénzügyminiszter 27.

Dusensy, százados-hadb. 31, 67.

Eberhard Albert 683.

Edelsheim-Gyulai Lipót báró,

altábornagy 415. 769.

Edhem pasa II. 499.

Eliot, lord II. 482. III. 87. 153.

Emminger, igazságügyminisz-

teri osztályfnök 65.

Eötvös .József báró 64, 106. 127,

130, 163, 171, 193, 198, 203,

205, 219, 221, 314, 315, 338,

631, 758. II. 1. III. 439, 440.

Erddy Sándor gróf 463.

Erzsébet királyné 262, 269, 293,

.326, 327, 357. II. 48, 132, 174,

232, 234, 453. III. 97, 396, 413,

416, 420.

Eseosura, tábornok II. 155.

Esterházy Móricz gróf miniszter

192, 218 225, 241, 253—2.56,

275, 277, 296, 577, 707.

Esterházy Pál gróf 62, 127.

Eugénia esászárné 83. .547, 603,

607, 639.

Fadejev II. 38.

Falcinelli, nuntius II. 263.

Falk, porosz vallás- és közok-

tatásügyi miniszter II. 236.

Falk Miksa 574, 575. II. 1. IIL

21, 209, 210.

Falke (Liliensteini), udv. taná-

csos 215, 420, 510. IL 4. III. 436.

I. Ferdinánd császár = V. Fer-

dinánd király.

V. Ferdinánd király 15. I4<J,

151, 352, 502, 518.

Ferdinánd szász-kóburg ber-

ezeg II. 363.



456 Névmutató.

I. Ferencz osztrák császár és

magyar király 2, 140, 151, 502.

I. Ferencz József 75, 90, 107,

121, 144, 151, 152, 187, 188,

190, 208, 239, 247, 262, 267.

277, 287, 290, 292, 321, 325,

330, 339, 343, 350, 358, 359.

361, 389, 399, 405, 441. 448,

485. 502, 515, 518, 520, 539—
542, 544, 549, 592, 598—600,

609, 616, 632, 667, 681, 691—
693. II. 24, 33, 34, 67, 76, 77, 80,

81,85,89,90,97, 100, 103, 107—

109, 111—114, 130—132. 137.

138. 146, 150, 151, 182—185.

200, 236, 259—261, 273, 325,

329, 340, 348, 360, 366, 372,

391, 403, 404, 415, 416, 418,

431, 433, 435—437, 440—444,

453, 464, 465, 489, 490, 496—
498, 516, 517. III. 20, 27, 28,

47, 52, 69, 70, 79, 80, 85, 86,

89, 97, 110, 113, 117, 125, 137,

153, 172, 177, 184, 232, 265,

266, 268, 275, 278, 283, 295,

310, 315, 318, 329, 340, 342'

343, 346, 363, 374, 377, 379'

381, 387, 389, 391, 403, 416'

420, 427, 428.

Ferencz Károly fherczeg 352.

Festetich György gróf 338, 339,

352, 395, 399." II. 193, 230.

Festetich Tasziló gróí', altábor-

nagy 415, 451.

Filipovic, horvát képvisel 460.

Flemming gróf 112.

Fleury. pétervári tranczia követ

663.

Fluck Ede, kamarai aligazg. 64.

Földváry Mihály III. 15, 16.

Forgách gróf, Csehország hely-

tartója 192, 198, 214.

Frankenstein II. 7, 36, 37, 40.

41, 50, 55.

Friese II. 2, 8.

Friesen báró, szász miniszter

542, 676.

Frigyes Károly porosz herczeg

II. 75.

Frigyes Vilmos porosz trón-

örökös 592, 593. III. 311, 312,

354, 365, 371.

III. Frigyes Vilmos 77, 78.

IV. Frigyes Vilmos II. 270. III.

374.

Fröbel, hírlapíró 212.

Früh Ágoston, tábornok-had-

biztos 415.

Fuad effendi, török biztos 46.

Fuad pasa II. 315.

Fuchs, ftörvényszéki biró 25.

Gablenz Lajos báró 278, 475,

483, 484, 753, 754, 769.

Gallina József, vezérrnagy 415.

Gambetta II. 122—124, 126.

GaraSanin. szerb külügyminisz-

ter 29, 30, 32, 33, 558.

Garibaldi 162. 548, 549.

Gelich 406, 411. 441.

Geringer Károly báró, Magyar-

ország polgári biztosa 65, 101.

Ghyczy Kálmán pénzügyminisz-

ter 106, 189, 190, 194, 206, 208,

232, 352, 147, 451, 503, 506, 507,

516, 527—529, 531. II. 203, 208,

209, 216, 221, 223, 228.

Ghyczy, alezredes 423.

Giacich Antal dr., orvos 467.

Giacich Félix 470.

Giers II. 418, 429, 503.

Giskra Károly dr. osztrák mi-

niszter 219, 346, 363, 378, 383,

384, 486, 600, 'tQ9 656, 660,

662, 663, 665, 673, 687, 697,

757.11.101,175. III. 131, 236, 245.

Gizella fherczegn II. 108.

Gladstone angol miniszter II.

380, 430. III. 38, 110.

Glaser osztrák miniszter II. 15.
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Glatz tanár 111. 419.

Goltz gróf, párisi porosz nagy-

követ 543, 587. III. 368.

Goluchovski Agenor gróf osz-

trák miniszter 130, 133, 167,

168, 344.

Gontaut-Biron vicomte, berlini

franczia nagykövet II. 28, 126,

127, 286, 301, 302, 311, 386.

Gorfakov herczeg 504, 594, 712.

754. II. 7, 34—37, 39, 41—44,

51—54, 60, 78, 90, 91, 93, 96,

97, 103—105, 109, 110, 115, 121.

126, 133, 139—141, 144, 145,

147—151, 153, 155, 161, 162,

166, 167, 182, 183, 275, 2S1,

282, 285, 286, 291—294, 290—
301, 305—311, 320, 321, 331,

332, 341—350, 362, 364, 373-
375, 377—381, 385—387, 390—
392, 394, 395, 402, 404-406,

410, 416—418, 422, 423, 431—
433, 438, 439, 445, 446, 455,

456, 468, 473, 475, 483—486,

488, 490, 493, 495, 496, 498,

501, 507, 509, 510, 51.5—516*

.523. III. 4, 18—20, 46, 52, 53,

59, 82—83, 86, 87, 98, 102—104,

106, 107, 109, 111, 112, 116,

119, 134, 135, 145—147, 162,

166—168, 172, 173, 273, 279,

283, 284, 288, 306, 308.

Görgey Arthur tábornok 22, 41,

48—50, 119.

Görgey István 24.

Gorove István, miniszter 91,

242, 338, 511-513, 516. II. 198,

201, 228, 230.

Gramont herczeg, íranczia nagy-

követ 339, 545, 572, 578, 603 -

604, 606, 607, 609, 611, 617,

633, 634, 668, 669, 685. III. 309.

Gi-anville, lord II. 18, 21—23, 71.

Gregr, cseh lapszerkeszt 494.

Greuter III. 241.

Grivicic György, táborkari ez-

redes 406, 411, 415, 420, 422—
424, 439.

Gröben gróf, porosz katonai

attaché 229.

Grocholski, miniszter 723, 727,

741. III. 241.

Gruic II. 317.

Grünne gróf 70. 107—111, 121,

123, 138, 229.

Gurkó, tábornok III. 7—9, 65, 66.

Guyon, tábornok 39.

Gyulai gróf, fparancsnok 124.

Gyulai Pál III. 4.39.

Habietinek, osztr. miniszter 675,

677, 681. 684, 702, 703.

Hadji Lója III. 187, 190.

Hahn báró = Sennyey Pál 303.

Hairullah effendi II. 383.

Hajnik Pál 91.

Haller gróf, Albrecht fherczeg

helyettese 123, 127, 195.

Hamburger, orosz külügymi-

niszteritanácsos II. 96, 293.

III. 46.

d'Harcourt marquis, franczia

nagykövet II. 278.

Hartington, lord III. 109.

Hartung Ern, altábornagy 415.

Hasner Lipót, miniszterelnök

290. 346, 383, 654, 661, 664, 668.

Hassan Fehmi effendi, Seich ul

Islam II. 383.

Hatzfeld gróf, madridi német
követ II. 164.

Haulik érsek 4.59.

Haymerle báró, külügyminiszter

III. 107, 133, 186, 262, 263,

271, 293, 363, 371, 383, 385,

386, 388, 389, 391, 402, 415.

Ilaynald érsek III. 28, 247.

Haynau 64.

Ilegyesi Péter, Magyarország

generális procuratora 63.
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Heine báró 16.

Henikstein, tábornok 257.

Heinrich, kapitány 114.

Helfy Ignácz II. 215.

Henckel-Donnersmarck grófné

62.

Hengelmüller, nagykövet II. 472.

V. Henrik bordeauxi berezeg

II. 83, 134.

Hentzi, tábornok 23.

Herbert báró, konstantinápolyi

követségi tanácsos II. 330, 512.

Herbst Ede dr., osztrák kép-

visel és miniszter 219, 346,

362, 363, 383, 654, 656, 660,

661, 663, 668, 676, 687, 697,

757. II. 101. III. 131, 205—
209, 216, 224-229, 231—233,

236—239, 242, 243, 245, 247,

248, 254, 284, 446.

Hermann Ottó II. 220.

Hers, altábornagy 121.

Hirseh báró 668

Hock báró 154.

Hödel, bádogos legény III. 137.

Hofmann Lipót, osztályfnök

505, 571^573, 575, 587, 693,

698, 770, II. 4—7, 180, 261.

III. 206, 229, 267.

Hohenlohe Klodvig berezeg II.

157, 240, 287, 305, 502. III.

318, 351, 352.

Hohenlohe Konstantin berezeg,

fudvarmester 680—684, 690,

768. II. 351. III. 96.

Hohenwart gróf, osztrák mi-

niszterelnök 674, 676, 677,

687, 693—696, 698, 700, 703,

704, 707, 714, 715, 717, 719—
725, 728—730, 732—735, 740—
745, 765, 766, 774, 775. II. 2,

7, 12—14, 168, 170, 173, 176,

360. III. 207, 256.

Hohenzollern Lipól berezeg 602,

608.

Hollán Ern 428.

Holzgethan báró, pénzügymi-

niszter 723, 730, 731, 741.

Hopfen, képv.-házi elnök 674, 684.

Hormayr báró 5, 6, 7.

Horovitz, fest III. 448.

Horst Gyula, alezredes 413—416.

442, 613.

Hortense királyné 602.

Horváth Boldizsár 338.

Horváth Mihály 91, 327, 394.

Hübner Sándor gróf, nagykövet

83, 85—87, 119, 132, 134, 136—

138, 157, 167, 191, 277—280, 776.

II. 168, 401. III. 267.

Husszein pasa 28.

Husszein Avni pasa II. 383, 384,

420.

Hye báró 363, 702.

Ignatjev, orosz tábornok 289,

382. II. 50, .52, 53, 66, 68, 70,

92, 104—106, 149, 346, 347,

383, 390, 410, 443, 475, 477,

478, 481, 482, 484, 499, 501—

505, 508, 514. III. 2, 11, 70,

83, 86, 93, 101, 102, 110—118,

120, 125, 311.

Irányi Dániel 84. III. 396.

Issedin II. 68.

István fherczeg, nádor 13, 19.

Ivánka Imre 420, 428, 437, 529.

Izabella spanyol királyné 601.

Jakobini, bécsi nuntius II. 263.

János szász király 291.

János toskanai fherczeg 168.

II. 246, 281, 318, 363.

Jankovich Gyula gróf 463.

Jay, amerikai nagykövet II. 74.

Jazmagy 57.

Jekelfalussy székesfehérvári

püspök II. 241.

Jellaöic bán 19, 30, 32, 50, 424,

429, 448.
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Jireöek, közoktatásügyi minisz-

ter 675, 677, 681, 684, 702.

John, hadügyminiszter 31:2, 33iJ,

333, 383, 406—408, 410, 411.

420, 426.

Johnston Buttler II. 480. III. 47.

Jókai iMór II. 207. III. 390.

Jomini, külügyminiszteri hiva-

talnok II. 51, 96, 105, Í93,

331. III. 167, 311.

Jonin, raguzai konzul II. 53.

Jordán, ujságiró 699.

Jósika Rosália grófn 81.

Jósika Samu báró 100, 103, 106,

118, 119, 139, 148, 149.

Josipovic 460.

Jovanovic, altábornagy III. 182,

187, 191.

II. József császár 151. II. 33.

József nádor 6.

Kaas Ivor báró II. 241, 249.

III. 24.

Kaiserfeld Móricz, osztrák kép-

visel 201, 211, 274, 361, 362, 374.

Kakas báró = Sennyey Pál el-

nevezése bizalmas körben 303.

Kállay Béni 494, 559, .561, 712.

II. 54—56, 58, 59, 318, 441, 442.

III. 193, 293, 389.

Kálnoky Gusztáv gróf, külügy-

miniszter III. 391. 392, 400.

401, 403, 404, 414—416.

Karacsay Fedor gróf 25.

Karagyorgyevif- Sándor II. 57.

Karatheodory pasa III. 115, 136,

157, 158, 160, 161. 163—166,

197, 330.

Karger Titus, temesvári száza-

dos-hadbiró 355.

Károly román király 551, 601.

699.' II. 56, 62, 63, 116, 142.

III. 7, 9, 10, 12, 64, 65, 384—
386.

Károly Albert szard király 40.

Károly Lajos fherczeg 592.11.67.

Károly Sándor szász-weimári

nagyherczeg 289.

Károlyi Alajos gr., berlini nagy-

követ 288. II. 24, 26—31, 40,

44, 63, 81, 111, 112, 127, 129,

130, 133, 136, 160, 172, 184,

250, 251, 267, 268, 273, 277—
281, 290, 292, 30g, 306, 308,

310, 361, 367, 368, 370, 372,

385—388, 399, 410, 451, 455,

456, 460, 461, 466, 471, 472,

482, 510, 511, 518, 520, 521.

III. 88, 91—93, 107, 121, 123—

125, 133, 153, 220, 221, 252,

261, 266—270.

II. Katalin czárnö II. 33, 412.

Kaunitz herczeg 253. II. 412.

III. 450.

Kazinczy Gábor 12.

Kecskeméthy Aurél 63.

Keller gróf, német katonai at-

taché II. 363.

Kellersperg báró 773. II. 13.

Kemény Zsigmond báró 394,

571, 572.

Kempen báró, altábornagy 69,

74, 75, 77, 78, 89, 91, 103,

105, 107—109, 111—114, 117,

123, 124, 127, 128, 130, 131,

137, 384.

Kendeffy Ádám gróf 81—82.

KendeíTy Borbála grófn 13, 81,

356.

Kendeffy Katinka= gr. Andrássy
Gyuláné.

Kerkápoly Károly 506. II. 198, 199.

Keudell, római német nagykövet
II. 378.

Keyserling gr, bukaresti német
fkonzul 551.

Khuen-IIéderváry- Károly gróf

III. 412.

Kiss László, gróf Andrássy Gy.

titkára 24, 27, 28, 34, 35, 38.
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Klaczko Julián, udv. tanácsos

594, 895.

Klapka György 23, 62, 388, 398,

400, 402, 407, 428—430, 617.

III. 20.

Klempa dr., gr. Andrássy Gyula
házi orvosa III. 411.

Kleyle, udv. tanácsos 765.

Knir-anin, szerb tábornok 31.

Kóburg Ferdinánd hg III. 404.

Koháry herczegn 3.

Koller báró, tábornok, hadügy-
miniszter 769. II. 209—211, 336.

Koller báró, londoni osztrák

nagykövet 61, 65, 666, 675.

König, ezredes 495—498, 500.

Königsegg - Aulendorl'f Paula
Mária grófné 262.

Konradsheim báró, osztálytaná-
csos 620.

Konstantin nagyherczeg II. 55.

Konstantin nagyherczegné II. 84.

Kopetzky, ezredes-hadbiró 25,

39, 69, 70, 89, 91.

Korányi tanár III. 419.

Korner, drezdai fkonzul 180.

Kosjek lovag, konstantinápolyi
osztr.-magy. nagyköveti tol-

mács II. 4S2.

Koslov, adjutáns II. 84.

Kossuth Lajos 6, 10, 14, 20—22,
24, 25, 27, 31, 39, 41, 45—51,
54, 56, 58, 59, 61, 70, 74, 75.

9-2, 119, 123, 124, 160, 161, 180,

195, 196, 355, 360, 361, 388!

394, 400, 401. II. 169, 219. III.

429.

Kovách Lajos, író 197.

Kovács, fiskális 57, 60.

KraHitz Frigyes tlr., udv. könyv-
tári segédr II. 513.

Kraus, igazságügyminiszter 65.

Krauss, tábornok III. 0,5, 96.

Kric, tábornok 499.

Krizmanic, 257.

Krüdener, tábornok III. 8.

Kübeck báró 101, 159.

Kubinyi Ferencz, nógrádi követ

16.

Kuhn báró, hadügyminiszter
411—420, 422—424, 426, 427,

429, 434, 479, 481, 482, 488,

490, 498-500, 613—616, 620,

626—628, 719. II. 401, 175,

209—213.

Kullmann, kádárlegény II. 156,

160, 302.

Kuranda 129, 346, 377. III. 131,

236, 239.

Kuslan Dragolin, szerkeszt 32.

Kutschker bécsi érsek 703.

Kvaternik 712.

Laab (Rosenfeldi), rnagy 11.363.

Ladenberg, porosz követségi

tanácsos 298, 300, 553, 554.

II. Lajos bajor király 539.

Lajos Fülöp 602. II. 16, 127.

Lajos Viktor íherczeg II. 246.

Langenau báró, pétervári osztr.-

magyar nagykövet II. 37, 38,

41—46, 51—53, 55, 56, 58, 60,

75, 76, 79, 82, 96, 97, 104, 105,

108, 109, 110, 117, 118, 150—
152, 275, .339, 410, 423, 477,

488, 489, 491, 493, 494, 509,

514. III. 18, 20, 66, 92, 95, 104,

115, 283, 434.

Langrand-Dumonceau II. 195.

Lasser báró, belügyminiszter

674, II. 15, 352. III. 17.

László Mária 79.

Layard Charles, sir IIL 19, 33,

46, 118, 170.

Lazansky gróf, kassai helytar-

tósági osztályelnök 103, 104.

Lebrun tábornok 596, 599, 600.

Ledru-RoUin 79.

Le Fló, tábornok 11. 93, 134,

135, 138, 139, 147, 283, 286, 294
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Lelindorfí", hadsegéd III. 312.

Leuchtenberg herczegné II. 7'J.

Lewinsky, udvari tanácsos 111.

126, 128, 130.

Libényi 75.

Liechtenstein Alfréd hg II. 25.5.

III. 236.

Liechtenstein herceg, katonai

meghatalmazott III. 373.

Liechtenstein Frigyes hg, f-
parancsnok 341, 429, 445—446.

Lobanov hg, konstantinápolyi

orosz nagykövet III. 282.

Loftus Ágost, lord II. 148, 483.

III. 68.

Lonovics püspök 158.

Lónyai Gábor 12.

Lónyay Menyhért 159, 160, 275,

278, 280, 305, 308, 314, 315,

334, 336, 337, 338, 361, 365—
367, 369, 382, 387, .5.50, 621,

687, 705, 719, 732, 733, 760,

768. II. 11, 32, 178, 189—198,

201, 204, 205, 221—224, 226.

Loris-Melikov, tábornok Ili. 8.

Lovassy László 10

Löwentlial báró, tábornok II.

168.

Löwenthal báróné, szül. Wil-
czynska II. 469.

Lucám, a jegybank hivatalnoka
II. 353.

Ludassy Mór 98, 204.

Ludolf gróf, konstantinápolyi

osztrák-magyar nagykövet II.

52, 53, 63, 65, 70, 164.

Lyon, lord II. 125.

Lytton, lord, angol nagykövet
IL 17—22.

Mac Mahon II. 120, 125—127,

158, 305, 469.

Madarász József III. 209.

Madarász László, Somogy vm.
követe 16.

II. Mahmud II. 67.

Mahmud Nedim pasa II. 67, 68,

382, 3S3.

.Mahumed Dselaleddin Damad
pasa II. 500.

.Mailáth Antal gróf 6, 103.

Mailáth György grót, udv. kan-
czellár 179, 191, 209, 210, 217—
219, 221, 223, 224, 262, 266,

268, 280, 281, 298, 300—306,

314, 329, 336.

Majthényi báró, a katonai ka-

binet irodafnöke 410.

Manderup Sándor Lynard her-

czegn =Wimpflen grófné II.

469.

Manteuffel báró II. 450. III. 301—
305, 309, 314, 319, 365—367.

374.

Marco kapitány 3.5.

Margit orleansi herczegn II. 48.

Mária nagyherczegn = Leuch-

tenberg herczegné.

Mária hessen-darmstadti her-

czegn II. 428.

Mária szász-weimári nagyher-

czegn II. 368.

Mária Terézia királyné 3, 465,

479, 518, 520. IIL 413.

Marinovich, szerb szenátusi tit-

kár 29. II. 318.

.Maroiéic József báró, altábor-

nagy 415.

Mai'x, kassai rendrigazgató
76, 108, 161.

Maschek, rendrigazgató 108.

Matcovich Gáspár 467.

Mathild herczegn 547.

Mavrogheni, román pénzügy-
miniszter II. 62.

Ma.\en, udv. tanácsos II. 2, 8.

Mayerhoffer, tábornok 30.

Mazuranií- 455.

Mecklenburg- Strelitz Gyöi-gy

berezeg IL 110.
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Mecséry, rendrminiszter 156,

161, 170, 180-182, 197,199,571.

Mechmed Ali pasa 47.

Mehemed Ali pasa III. 158.

Mehemed Assim pasa III. 199.

Mehemed Emin Ali pasa II. 50.

Mehmed Rusdi pasa II. 383.

Mende, stiriai képvisel 215, 346.

Mensdorff Sándor gróf, külügy-

miniszter 210, 237, 241, 243,

253—256, 275—277, 283, 287,

291, 293, 294, 341.

Mérey, orvos 60.

Metternich Richárd herczeg 1,

18, 71, 121, 122, 132, 200, 290,

588, 605—609, 635, 639, 776.

II. 6, 15, 16, 88, 131. 844, 345.

III. 270, 294.

Metternichné = Sándor Paulin

herczegné II. 371.

Meyer Rernát, miniszteri taná-

csos 109, 111, 154, 228.

Mezenzov, fhadsegéd III. 11.

Midhat pasa II. 383, 384, 419,

421, 478, 479, 499, 500.

Mihalovic érsek III. 28.

I. Miklós czár 40. II. 33, 34, 75,

76, 79, 88, 146, 147, 161, 459.

III. 314, 374.

Miklós montenegrói fejedelem

II. 57, 59—61, 120, 318, 507,

508. III. 329.

Miklós nagyherczeg III. 5, 9,

10, 82-84, 90, 93, 127.

Mikó Imre gróf 338.

II. Miksa császár 2.

Miksa fherczeg és mexikói csá-

szár 144, 540, 541.

Miksa bajor herczeg 327.

Milán fejedelem II. 54—56, 58,

117, 317—319, 339, 390, 393,

418, 421, 425, 440—442, 443,

507. III. 60.

Miletiíí Szvetozár 493, 494, 497.

11. 85, 319.

Miljutin, hadügyminiszter II. 84.

lil. 282, 284, 289, 306, 309,

311, 312, 314, 344, 367.

Minghetti, miniszter II. 269.

Mollinary, táborszernagy 479,

491, 500, 712, 714. II. 324, 327.

III. 270.

Molnár István, zempléni fispán

III. 448.

Mollke gr. II. 107, 302. III. 320,

352—354, 365, 372, 373.

Mondel, altábornagy 11. 324, 325.

.Montpensier herczeg 602.

Mörnig Károly, altábornagy 415,

608.

de la Motte, a budai helytartó-

sági osztály alelnöke 103.

Mra^ovic 460.

Mülinen gróf II. 78,90,405, 417.

Müller, ezredes 69.

MüUer, föállamügyész 2, 119.

Münch Joachim báró II. 25, 26,

30, 132, 157, 160, 162, 164, 166,

461.

Münster Vilmos gróf, londoni

német nagykövet II. 395—397,

399, 468. III. 320.

Murád herczeg II. 67, 68.

V. Murád szultán II. 384, 386,

420, 499.

Nadillac, prefet II. 156.

Namyk pasa III. 83, 84, 90.

I. Napóleon 1, 188. II. 290, 448.

III. 423.

III. Napóleon 16, 77, 83, 113,

119, 123, 124, 180, 287, 290,

291, 372, 515, 538, 540, 541,

543, 546—549, 560, 564, 568,

569, 579, 588—591, 595—597,

599, 602—605, 607, 608, 612,

618, 621, 628, 639, 767. II. 16,

47, 86, 133, 253, 295. III. 294,

314.

Napóleon herczeg 161, 162.
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Nedeczky István 199.

Neiperg gróf, pozsonyi parancs-

nok 420.

Nelidov III. 83, 90.

Nesselrode gróf 286.

Nigra 590.

Nikita, montenegrói fejedelem=

Miklós.

Nobiling III. 137.

Noéi Charles, franc, tanitó 181.

Nopcsa báró III. 396, 397, 412,

414, 415, 419.

Northcote, Sir III. 32.

Nothomb báró II. 372.

Novikov, bécsi orosz nagykövet

687, 688, 755. II. 93, 115, 331,

339, 375, 385, 406, 409, 427,

430, 438, 440, 476, 484, 485,

488, 492, 493, 495, 514. III.

82, 83, 85, 89, 93, 112, 113,

116, 379.

Nyáry Pál 198, 236, 393, 397.

Obrenovié III. Mihály 555.

Obrenovic Jefrem Milán 555.

Odescalchi Gyula 193.

Okolicsányi, követségi tanácsos

II. 248. III. 185.

Olga württembergi királyné III.

102.

Ollivier 607, 609, 611.

Orczy Béla báró 291, 303, 312,

430, 434, .505, 513, 531, 563,

564, 568, 569, 571—575, 577.

583, 585, 587, 602, 604, 608,

612, 613, 617, 619,633, 639,

641—643, 646, 650, 668, 669,

674, 675, 698, 701, 704, 706'

708, 710, 714, 717, 719, 734,

737, 755, 758, 768. II. 3, 6,

7, 15, 159, 179, 183—185, 188,

196—198, 350, 355, 357, 427,

432, 438, 452, 476. III. 116,

216, 230, 235 267, 272, 285, 300,

341, 389, 390.

Oreskovir, ezredes II. 57, 320.

Orlov herczeg II. 301.

Orsini 113.

Orth János = János fherczeg.

d'Osmond grófné 84.

Ossuma spanyol herczeg 83.

Oubril, orosz nagykövet II. 283,

386.

Ozmán pasa III. 9, 10, 65.

Paar gróf, fhadsegéd III. 414.

I. Pál czár II. 33.

Palacki 649. II. 38.

Pálffy Fidél gróf 10.

Pálffy Móricz gróf 198, 199.

Paliavicini marquis 112.

Palmerston, lord 25, 48, 50, 52,

53, 56, 59. III. 38.

Palomba II. 254, 255.

Paskjevic herczeg 41.

Pauler Tivadar II. 264.

Péchy Manó gróf, fispán-he-

lyettes 13.

Péchy Tamás II. 228, 236.

Pejachevich Hermina grófné 84.

özv. Pejachevich Márkus

grótné 84.

Pejachevich Péter, horvát mi-

niszter II. 236.

Pepoli marchese, bécsi olasz

követ 552. III. 185.

Perczel Mór 401—403, 424, 428.

Perthaler János dr. , lovag 177.

Petrino Sándor báró 666.

Pforten báró, bajor min. 292.

Pfuster-Schmid, lovag II. 100,

101.

Philippovic József báró, tábor-

szernagy 415. III. 181, 182,

186—189, 191, 192, 200, 201.

IX. Pius pápa II. 239, 243, 246.

258, 266, 272. III. 28.

Plener Ern báró III. 131, 207,

243.

Plener Ignácz 346, 383, 655, 668.
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Pogodin, orosz író II. 38.

Poiret, kapitány 38.

Polit Mihály 460.

Potocki Ádám gvóí 383, 384,

434, 617, 619, 620, 626, 655,

661, 663, 664, 666, 668—670,

673, 678, 684, 719. III. 270.

Potocki Ádámné gr., szül. San-

gusko herczegnö 664.

Pourtales Vilmos gr. II. 171, 172.

Pratobevera 346, 372.

Prazak 681, 734.

Pretis de — , miniszter 769. III.

98, 206, 211, 228.

Pretis de — , olasz miniszter-

elnök III. 107.

Prokesrh báró II. 142.

Proskowetz Emánuel 386.

Prottmann, rendrfnök 103,

105, 114, 125, 141

Przibram La)os lovag, minisz-

teri tanácsos II. 466.

Puchner báró, altábornagy 34.

Pückler-Muskau gróf III. 304.

Pulszky Ágost III. 246.

Pulszky Ferencz 40, 44. 48, 71,

353, 757. III. 57.

Raab, ezredes III. 330.

Radetzky, táborszernagy 25. II.

324.

Radowitz II. 282, 284, 285, 289,

295, 302, 388. III. 157, 272,

283, 287, 312, 317, 318, 320,

321, 352.

Radziwill berezeg 51.

Rainer fherczeg 144, 176, 188,

210, 211, 290.

Rajner Pál 396, 429.

Ramming Vilmos báró 415.

Randié Antal 471, 472.

Rauch Levin báró 455, 459, 460,

462, 463.

Rauscher bibornok 130, 134, 139,

715. II. 253.

Rechbauer II. 14, 101.

Rechberg gróf 121, 131, 137—
139, 141, 148—152, 162, 169,

188, 189, 192, 213, 293.

Redif pasa II. 500.

Reschad effendi II. 499.

Resid, török külügyminiszter

II. 402.

Reuf pasa H. 81.

Reuss berezeg, német nagy-

követ 83, 594 II. 36, 41, 78,

79, 137, 138, 140, 145. 149,

150, 182, 184, 275, 283, 284,

368—370, 428. III. 20, 184, 216,

218, 235, 241, 255, 265, 272,

273, 275, 285, 295, 329, 341,

360, 362. .368, 369, 371, 379,

398, 399, 420.

Richter, képvisel II. 470.

Ricger, cseh képvisel 649, 671y

679, 687, 717, 733—736, 739,

744. II. 2, 169.

Ring l)áró, porosz diplomata

III. 116.

Ristic .562. II. .54, 117—119, 317,

319. III. 152, 167, 168.

Ritter, delegátus III. 236.

Riza pasa 43.

Rodic, táborszernagy II. 324—
326, .335—338.

Rosenzweig báró, altábornagy

500.

Rössler Konstantin II. 302.

Rudolf trónörökös II. 403, 474.

III. 29.

Russel Odo lord, angol nagy-
követ 16. II. 297-299, 372, 403,

416, 482.

Rustem bey, pétervári török

nagykövet II. 49, 50.

Saburov, athéni orosz követ

III. 282, 306, 358, 359, 364.

Safvet pasa II. 479, 499, 512,

513. III. 33, 84, 170, 199.
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Salamon Ferencz II. 189.

Salisbury II. 397, 399, 456-459.

46^2, 475—477, 479—481, 483.

III. 118, 119, 121, 125, 137,

139, 140, 151, 152, 156, 158,

159, 171, 199, 275, 378.

I. Sándor czár II. 33, 42.

II. Sándor czár 77, 594, 603,

626, 641, 642, 688. II. 31, 34,

36, 38, 42-44, 51, 53, 55, 56,

59, 60, 75, 77—82, 89, 93, 95,

105, 106, 108—112, 114, 129,

137, 138, 141, 146. 147, 150,

151, 161, 166, 167, 183, 284,

285, 291—297, 300, 305, 306,

308—311, 323, 326, 332, 339,

349, 369, 373, 374, 378, 385,

390, 398, 402—404, 407, 415,

422, 428, 429, 431, 432, 434,

436, 438, 440, 441, 443—445,

447, 450—454, 456—458, 469,

485, 489, 490, 492, 498, 509,

514, 516—517. III. 3, 5, 8—10,

12, 37, 46, 50, 57, 60—63, 65,

69, 70, 73, 77—80, 85, .86, 89,

93, 94, 97, 98, 102, 105, 109—
113, 119, 120, 125, 128, 135,

141, 146, 166, 171, 172, 272,

279, 281—284, 286—292, 297,

301—305, 308, 314, 315, 326,

329, 346, 352, 353, 357, 358,

360, 362, 364, 367, 369, 370,

372, 375, 403, 425.

III. Sándor czár III. 403.

Sándor hesseni hg III. 110, 112.

Sándor Paulii^a = Metternich

berezegné.

Scarpa Pál 471, 472.

Scháffle Frigyes dr. 675, 677,

683-685, 691, 696, 702, 703,

721, 723—725, 736, 738, 741,

746. II. 2, 7, 8.

Schaupp, delegátus II. 236, 238,

239.

Schleinitz báró, miniszter 121.

Sclmeller Gyula 5.

Schmerling József, miniszter

117, 130, 167—169, 171, 172,

176, 188, 191, 195—210, 215,

216, 221, 224, 225, 231, 378,

672, 678, 684, 707. II. 180, 203,

352, 415, 450.

Schmidt. tartalékos kapitány II.

156, 158.

Schneider Louis, a német csá-

szár felolvasója II. 77.

Schl, osztrák honvédelmi mi-

niszter 742.

Schönburg berezeg III. 29.

Schwarzenberg Adolf hg 697.

Schwarzenberg Félix hg 41, 46,

52, 57, 63, 97, 100, 200, 253,

286. II. 19, .30, 169.

Schwarzenberg Frigyes hg 151.

Schwarzenberg Károly hg 669.

Schwarzenberg Lóri berezegné

669. II. 170.

Schwarzenberg hg, bibornok

715. II. 258.

Schweinitz gróf, bécsi porosz

nagykövet 412, 445, 491, 597,

598, 601, 631, 632, 635, 637, 638,

643, 645—647, 656, 662, 665,

666, 671, 673, 678, 681, 683,

684, 690, 702, 753. II. 6, 8, 13,

14, 16, 23, 25, 39, 44, 53, 72,

80—83, 111, 112, 123, 138, 141,

145, 159, 163—165, 173, 174,

181, 191, 192, 194, 199, 202,

207, 245, 248, 249, 251, 261,

264, 268, 271, 274, 296, 306,

354, 363—368, 418, 454, 514.

III. 25, 281—283, 286, 306, 426.

Scitovszky primás 105, 139.

Sedlniczky gróf, rendörminisz-

ter 6, 9, 15, 19.

Scherr Thoss gróf 67, 80, 259,

260, 545. III. 445.

Seiler báró, követségi tanácsos

II. 313, 316, 341, 369, 450.

Monori Wertheimer Ede : Gróf Andrássy Gyula. III. 30



466 Névmutató.

Sembratovic ruthén püspök II.

13.

Sennyei Pál báró 101, 104, 161,

168, 217, 247, 260, 261, 280,

303, 305, 306, 314—316, 329.

II. 179, 185, 186, 196, 206,

208, 221—226, 232—235, 351,

356.

Sermed efendi III. 14.

Serrano marsall II. 154— 156,

158, 159, 163, 365.

Server pasa II. 50, 65, 70, 333.

III. 84, 90.

Sgardelli József 467.

Simonyi Lajos báró II. 207, 228,

235.

Simor János, primás 357.

Siskin, belgrádi orosz fkonzul
II. 318.

Skene Alfréd 374, 379. II. 351.

Skobelev, tábornok III. 64.

Skrejsovsky, lapszerkeszt 494.

Smaich Bertalan lovag, fispán
466, 467.

Smolka, cseh képvisel 666.

Sokcivic báró, altábornagy 452,

459, 468, 469.

Somossy, kir. tanácsos 706

—

708, 716.

Somssich Pál 402, 449. II. 191,

192. III. 18.

Splényi ígnácz báró, lovassági

tábornok 25.

Splényi Lajos báró 25, 38, 42.

Stackelberg gróf, bécsi orosz

nagykövet 394, 545.

Staröevié 460.

Stefánia trónörökösné III. 429.

Stillfried báró II. 243, 244, 245.

StoIlberg-WernigerodeÜtto gr.,

bécsi német nagykövet II. 358,

362, 366, 370—372, 386, 424,

450, 453, 454, 456, 459—464,

467, 472. III. 3, 25, 28—30, 51,

52, 59, 89, 98, 100, 319, 323—

326, 340, 352, 353, 355, 359,

360, 363, 365, 371, 372.

Stratimirovic, tábornok 494. II.

317, 319, 320, 325, 389.

Streraayer 202, 769. II. 15, 246,

261.

Stremukov II. 55, 105, 151, 292,

293, 331.

Strossmayer, püsp. 454, 459, 497.

Strousberg dr. II. 172.

Sturm, képvisel 442, 533, 534.

III. 249.

Stürmer internuntius 39, 41, 42,

45, 46, 52, 57.

St. Vallier, franczia nagykövet
III. 131.

Suess Ede III. 131, 243, 244,

405, 441.

Sumarokov-Elston Félix gróf,

altábornagy II. 418, 430. 431,

^ 433, 444, 484.

Suvalov gróf II. 78, 96, 296,

297, 381. 394, 508, 514. III.

34—36, 45, 59, 85, 118—123,

125, 134, 135, 139—146, 152,

153, 162, 166—168, 172, 196,

197, 306, 378.

Szakmáry, kapitány 75.

Szalay László 464.

Szápáry Etelka grófn 3, 4, 7.

Szápáry Gyula gróf 198.

Szápáry László gróf III. 187 -
189, 191, 192.

Széchenyi Béla gróf 127, 198.

Széchenyi Imre gr. III. 221, 222.

Széchenyi István gróf 2, 8, 13,

126, 128, 142, 220. III. 423.

Szécsen Antal gróf 62, 139—141,

152, 153, 166, 178, 189, 191.

III. 246, 247, 267, 446.

Széli Kálmán II. 203, 208, 2-28,

234, 235, 357. III. 210—214.

Szemere Bertalan 25, 62, 354,

355, 394.
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Szentiván yi Károly 233.

Szentiványi Vincze 104. 159.

Szilágyi Dezs III. 209, 213, 248,

250, 387, 388, 398.

Szilágyi Virgil 193, 394. 401.

Szirniay Géza gróf 92, 93.

Szlávy .lóz.sef II. 11, 195, 197,

201—204, 208, 228-231, 3.Ö3,

356. III. 270, 391.

Szögyény-Marich László 19, 105,

171, 193, 353.

Sztevera II. 317.

Szuleiman pasa 11. 384. 111. 8,

9, 66.

Taafíe Eduárd gróf 363, 383,

384, 434, 651, 652, 655, 661,

66^, 667, 668, 670, 678, 682.

III. 254, 255, 268, 270, 339,

390.

Tahir hey III. 12—14, 24.

Tati.'ev II. 407, 430.

TaulTkirchen báró, Itajor min.

tanácsos 538, 539.

Teg.tthoff Vilmos 278. II. 324.

TegetthofT, altábornagy III. 191,

192.

Teisserenc de Bort, Iranezia

nagykövet III. 378.

Teleki László gróf 44, 48, 61,

127, 180-183.

Teschenberg II. 4. III. 433.

Thalabér 187.

Thiele, államtitkár 538, 753. II.

250.

Thierry báró, udv. tanácsos,

rendrminiszter 135, 138, 140,

141, 161, 466.

Thiers 644. II. 15, 29, 75, 83,

120—125, 127, 362, 468.

Thugnl III. 379.

Thnn Leo gróf 130, 132, 134,

135, 139, 681, 695. II. 169,352.

Thun Zsigmond gról III. 221.

Thurn-Taxis berezeg 444.

Thurn-Taxis berezeg, flovász-
mester III. 29.

Tisza Kálmán 159, 160, 163, 185,

189, 198, 233, 236, 30l, 302,

332, 352, 397, 417, 424, 435,

509, 510, 516, .531. II. 191—
193, 196, 20L 203, 207, 208,

214—222, 224, 226—236, 350,

356—358, 415. III. 14—17, l.S,

21, 55—57, 178, 179, 214, 215,

217, 223, 247, 249, 250, 268,

276, 394, 396—398, 406.

Todleben, tábornok III. 65.

Tonnelet, franezia polgár II. 29.

Tornielli gróf III. 26.

Tütli 428.

Trauttmansdorff gróf 692, 776.

Tratittmansdorff Ferdinánd gr.

III. 221, 222, 229, 270.

Trauttcnberg báró, berlini ügy-
viv II. 390.

Trefort Ágoston 203, 274. II. 230,

235, 264. III. 348.

Tschabusehnigg 346.

Türr István, tábornok 401, 430,

463, 589, .591. III. 328.

Tuvora József 114, 12.5. 129. 130,

133, 136.

Ugrón Gábor 349.

Ultzmann tanár III. 410—412,

419, 420.

Uuger József dr. miniszter 769.

II. 15, 31. III. 242.

Ürményi József, cs. kir. kama-
rás 114.

IJtrazenovié, udvari tanácsos

492.

Valujev 11. 522. III. 306.

Vámbéri Ármin III. 61.

Van der Strass, delegátus II. 1<>2,

Várady Gábor 437. II. 228.

Vargha István 355.

30*



468 Névmutató.

Vassart , franczia katonai attaché

588.

Vay Miklós gróf 157, 158, 160,

166, 169, 171, 177, 185, 189,

191, 192, 353.

Vécsey Miklós 92.

Vera herczegn II. 55.

Verned a Ern 472.

Vessél pasa III. 66.

Vetter, tábornok 402, 428, 441.

II. Viktor Emánuel 598, 608. II.

158, 246, 252, 269, 273—275.
III. 75, 387, 444.

Viktória angol királyn II. 398.

III. 68, 81, 442.

1. Vilmos, porosz király és

német császár 541, 543, 581,

587, 592, 603, 611, 631, 640,

685, 691, 694. II. 24, 26,

39, 75, 77, 81—83, 90, 94,

97, 101, 106, 107, 109, 111,

114, 129, 130, 132, 135, 141,

145, 147, 158, 164, 166, 209,

251, 275, 287, 295, 236, 304,

306, 309, 316, 340, 369, 390,

397, 408, 404, 418, 444—446,
450, 451, 468, 469, 472, 520.

III. 51, 52, 61, 71, 75, 92, 112,

123, 128, 137, 241, 265, 272,

288, 284, 286, 287, 289—292,
295, 296, 300, 301, 803, 305—
308, 810—313, 315, 318, 320,

321, 323, 324, 340, 341, 344,

346, 347, 349—355, 357, 358,

360—364, 366—369, 373, 375,

402, 403, 416.

Vilmos fherczeg II. 75, 76, 79, 80.

Vilmos württembergi berezeg
III. 201, 339.

Visconti-Venosta,'min.; II. 269.

Vitzthum gróf 568, 622, 639, 758.

II. 40. 142.

Vleikovié, szerb alattvaló 712.

de Vogüe. franczia nagykövet
II. 371.

Voncina 470.

Voronsov-Daékov gróf II. 84.

Vucotinovic, horvát képv. 460.

Waddington, franczia külügy-
miniszter III. 108, 128, 135,

139, 144, 168, 171, 219, 342,

343, 378.

Waecker-Gotter, budapesti né-
met fkonzul 584, 617, 625,

723. II. 194, 196, 197, 252.

Walluschnig Antal 467.

Walterskirchen II. 236.

Wavrik külügyminiszteri osz-

tályfnök II. 4. III. 442.

Wass Imre gróf 81.

Weber báró, helytartó 702.

Wedel, rnagy III. 159.

Weichs Frigyes báró, képvisel
685, 686, 687.

Weiss (Starkenfelsi) III. 241.

Welden báró, táborszernagy 25.

Wellesley, ezredes III. 62.

Wenckheim Béla báró 338, 357,

701, 730, 737, 739, 772. II. 196,

230—236, 357. III. 221, 263, 266.

Werder, tábornok II. 296, 454,

514. III. 105, 109, 289, 305, 306.

Werner báró, külügyminiszteri

államtitkár 46, 89.

Wertherbáró, porosz nagykövet
120, 122, 128, 131, 155, 166, 179,

189, 201, 210, 225, 257, 276,

283, 292, 297, 305, 315, 317,

318, 323, 345, 373, 384, 427,

451, 454, 456, 538, 542, 552,

557, 580, 581, 592, 599, 685,

751. II. 420, 421.

Wesdehlen gróf, firenzei porosz

követ 551.

Wesselényi Miklós báró 81.

Westmann, titkos tanácsos II.

115, 121, 292.

Wiederliofer tanár III. 410.

Widmann báró III. 236.
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Wimpffen Félix gr. párisi nagy-

követ 5U, 544, 657. II. 4, 469.

III, 219.

Wimpffen grófné = Manderup
Sándos Lynar herczegn.

Windisch-Graetz Lajos herczeg

62, 100, 102.

Wladimir nagyherczeg II. .508.

Wodianer Móricz báró 668. II.

194.

Wolfram III. 243.

Wolkenstein gróf 130, 133.

Worafka, kormánytanácsos 183,

196, 197, 199, 208.

Wüllerstorf-Urbain báró, osztr.

kereskedelmi min. 334, 335,

Ypsilanti herczeg II. 6.

Zichy Edmond gróf .547.

Zichy Ferencz gróf, konstanti-

nápolyi osztr.-magyar nagy-
követ 101, 102, 485. II. 410,

481, 502. III. 9, 19, 20, 33,

93, 118, 198, 253, 330.

Zichy Hermann gróf 209.

Zichy József gróf, fiumei kor-

mányzó 475, 476.

Zsarnay, képvisel 187.

Zsedényi Ede 100, 104, 135, 179,

188, 193, 200.

Zsófia fherczegn 338, 680. II.

246.

Helyreigazítás.

Andrássynak egyik keletezés nélküli levele alapján a király

tervezett terebesi útjának idpontját az 1889. évre tettem, a

414-ik oldalon megjegyezve, hogy ezen út egyáltalán valóra nem
vált. Most ezirányú tudakozódásomra gróf Paar Ede excelenciája,

Ó Felségének fhadsegéde, lekötelez szívességgel tudatta velem,

hogy ez a terebesi út 1887. évben csakugyan megtörtént és

ó Felsége Andrássy kastélyában szeptember hó II—I4-ig idzött.

A király a hadgyakorlatok alkalmából volt ott.
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