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BEVEZETÉS.

I.

A diplomáciai hadjárat.

Mielőtt eldördült az első puskalövés, a nagyhatalmak 
diplomáciája vívta meg háborúját. A külügyi hivatalok iro
dáiban már a sarajevói merénylet napján proklamálták a 
diplomáciai hadi állapotot.

A diplomácia nyomban megérezte, hogy a merénylő 
fegyverét irányító rejtett erők felfedése súlyos bonyodalmak
nak lehet a kiindulása. A bécsi szerb követ már a merénylet 
napjától kezdve egyre idegesebb jelentésekben számol be a 
monarchia hangulatáról. Pasics miniszterelnöknek, a bécsi 
ellenséges hangulatot panaszoló jegyzékeiből egyre feltűnőb
ben csendül ki a rossz lelkiismeret szava.,' a megokolt félelem, 
hogy a vizsgálat a merénylet sötét hátterét megvilágítja s 
hogy a fényszóró világossága ijesztő fényt vethet a Narodna 
Odbrana és a mögötte álló kormányhatalom bűnös üzelmeire. 
A szerb kormány diplomáciai kékkönyvének ezek a doku
mentumai tanulságos olvasmánya lesz majdan a háború tör
ténetírójának.

Minél tovább halad a merénylet bírói vizsgálata, annál 
szembetűnőbben nő az idegesség. Az entente-hatalmak nagy
követei tudakozódnak, tanakodnak, minő lépésre készül a 
monarchia? Pétevvárott aggódnak, vájjon nem esik-e bántó- 
dása Szerbiának. Sir Edward Grev szükségesnek tartja eszme
cserét folytatni a monarchia londoni nagykövetével, a német 
nagykövettel és meggyőzni iparkodik e diplomatákat, milyen 
fontos az, hogy Ausztria-Magyarország «bölcs mérsékletet» 
tanúsítson.
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1914 július 23-ikán esti hat órakor nyújtotta át GiesI 
Vladimír báró belgrádi osztrák-magyar követ a szerb királyi 
kormánynak a monarchia határidős jegyzékét.

A démarche nyomban akcióba szólította egész Európa, 
diplomáciáját. A nyaraló nagykövetek sietve tértek vissza 
állomáshelyükre, hogy a helyettesítő ügyvivőktől a munkát 
átvegyék. Csupán Párisban játszódott le a diplomáciai kam
pány a vezető államférfiak távollétében. A köztársaság elnöke 
és a miniszterelnök-külügyminiszter Oroszországban időztek 
a cár látogatására, ahonnan csak július 29-ikén érkeztek 
vissza a francia fővárosba. A háború történetírója azonban 
nem fog panaszkodni a francia vezetők fatális időbe esett 
kirándulásáért. A helyettes külügyminiszternek Oroszországba, 
a miniszterelnöknek küldött jelentései és helyzetképei felet
tébb kapóra jönnek majd annak, aki lehetőleg teljes képet 
akar nyerni a háborút megelőző diplomáciai szituációkról.

Az osztrák-magyar határidős jegyzék átnyújtása után 
lázas munka kezdődik a külügyi hivatalokban. Éjjel-nappal 
kattog a táviró az európai nagy centrumok között. Majdnem 
óráról-órára folyik a nagykövetek utasítása. Indítványok, 
formulák merülnek fel, melyek elfogadhatóságáról nyomban 
megindul a puhatolódzás. A taktikai fogások, egyes hatal
mak politikai lekötésének megújuló kísérletei tarkítják ezt 
a kampányt, melynek dokumentumai úgy hatnak, mint 
valami izgató regény. A diplomácia tárgyalásaiba hely- 
lyel-közzel mint menydörgős villám csap közbe egy-egy 
ország mozgósítása, ultimátuma, hadüzenete. A diplomácia 
pedig ebben az ő külön srapnel-tüzében tovább dolgozik, 
amíg végül az ágyúk háborúja véget nem vet a táviró-gé- 
peken át folyt tíznapos hadjáratnak.

*

Nyomban az osztrák-magyar jegyzék átnyújtása után 
a válaszadásra megszabott negyvennyolcórás határidő kitolása 
érdekében indult meg mozgalom.
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A javaslatot Sasonov orosz külügyminiszter tétette meg 
Bécsben, az orosz ügyvivő útján, július 25-ikén, tehát azon 
a napon, amelyen Szerbia esti hat óráig megadni tartozott 
válaszát.

Július 25-ikén délelőtt a bécsi orosz ügyvivő megjelent 
a külügyminisztériumban, hogy kormánya megbízásából a 
jegyzék határidejének meghosszabbítását javasolja. Az ügy
vivő a külügyminisztert nem találta. Berchtold gróf útban 
volt lseidbe, hogy a kritikus napon uralkodója oldalán 
legyen. Az orosz ügyvivő ilyen körülmények között a Péter- 
várról meghagyott lépést egészen szokatlan formában tette 
meg. Lambach állomásra táviratozott Berchtold grófnak.

Az orosz kezdeményezés, melyet az entente-diplomáeia tel
jes nyomatékkai támogatott, sikertelen maradt. Nyilvánvaló, 
hogy Berchtold gróf, ha már egyszer a monarchia jegyzékében 
határidőt szabott meg, e terminus meghosszabbításába bele 
nem egyezhetett. Ha az entente indítványához hozzájárul, 
úgy olyan gyengeségnek adta volna jelét, amely a szerb kor
mányban csak növelte volna az önbizalmat és a monarchia 
ingadozásának, gyengeségének és tehetetlenségének benyomá
sát keltette volna egész Európában. Berchtold gróf nem volt 
hajlandó ellenfeleinknek ezt a diplomáciai sikert megszerezni.

Sasonov óhajának támogatására következőképen érvelt: 
A monarchia külügyi kormánya kilátásba helyezte, hogy a 
hatalmaknak dossier-t ad át, melyben lépésének indokait, 
és az évek óta folytatott szerb aknamunkát részletes ada
tokkal megvilágítja. E dossier átnyujtásának semmi értelme 
nem volna, így argumentált az orosz külügyminiszter, ha a 
monarchia a nagyhatalmaknak egyúttal időt nem enged az 
anyag tanulmányozására. Sasonov nyilván abból a téves fel
fogástól indult ki, hogy a monarchia, a mikor dossier-ját 
szétküldötte, a nagyhatalmaknak valamilyen ítéletét vagy 
döntését akarta provokálni. Berchtold gróf egy pillanatra 
sem hagyta kétségben az orosz külügyminisztert, hogy ez a 
felfogása helyt nem áll. A monarchia a maga akcióját egyet
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len külső hatalom ítéletétől sem tette függővé, és, ha a ha
talmakat eljárásának indokairól tájékoztatta, úgy evvel csupán 
a nemzetközi udvariasságnak tett eleget. Sohasem volt azon
ban szándékában, hogy dossier-ja útján a hatalmakat véle
ményadásra invitálja.

Az orosz démarchtí-ra adott válaszában azonban Berch- 
told gróf újabb tanujelét adta a monarchia békeszeretetének 
és világosan igazolta, hogy Ausztria-Magyarország a vitás ügy 
békés elintézésének lehetősége előtt az ajtót be nem csapja. 
Az osztrák-magyar külügyminiszter ugyanis kijelentette Pé- 
tervárott, hogy ha Szerbia a megszabott határidőn belül ki
elégítő választ nem ad, úgy vele a monarchia a diplomáciai 
összeköttetést haladéktalanul meg fogja ugyan szakítani, hozzá
tette azonban, hogy Szerbia még a diplomáciai viszony meg
szakítása után is megteremtheti a békés megegyezést, mert 
Ausztria-Magyarország nem fog haladéktalanul katonai ope
rációkba. És ezt a külügyminiszter nem csak mondotta, de 
aszerint is járt el. Július 28-ikáig, tehát teljes három napig 
várt még a hadüzenettel. Mivel pedig ez a várakozó álláspont 
gyakorlati hatásában ugyanúgy nyilvánult, mint a határidő 
formális meghosszabbítása, Oroszország valóban nem panasz
kodhatott, hogy a Szerbiában kifejtendő mérséklő és közve
títő tevékenységére időt nem engedtek.

*

Már a válaszjegyzék átnyujtását követő napon sir Ed- 
ward Grev is előállott egy indítvánnyal. Ez a javaslat már 
érdemi tartalma volt és azt célozta, hogy a közvetlenül nem 
érdekelt négy nagyhatalom: Angolország, Franciaország, Né
metország és Olaszország londoni nagykövetei az angol külügyi 
államtitkár elnöklete alatt konferenciára gyűljenek össze, 
hogy a konfliktus békés megoldásának módjait megvitassák. 
Ezt az angol indítványt, melyet az entente-diplomácia az 
összes európai centrumokban minden erejével lanszirozott, 
megbuktatta a kétszínűsége és a nagyon is nyilvánvaló célzata,
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melyet a bécsi és a berlini külügyi hivatal az első pillanatban 
felismert. A cél világos volt: az entente európai ítélőszék elé 
akarta citálni a monarchiát s egy londoni areopág ítéletével 
szerette volna kimondatni, hogy Ausztria-Magyarországnak 
a szerb kormány részéről milyen elégtétellel kell beérnie. 
A monarchia, ha nagyhatalmi állásáról örök időkre lemondani 
nem akart, ehhez a megszégyenítő indítványhoz hozzá nem 
járulhatott.

Sir Edward Greynek ez a javaslata az egész diplomáciai 
kampány alatt kisért. Rövid időre, más akciókkal szemben 
hátra szorul, majd ismét előtérbe kerül, mert az angol 
külügyi államtitkár nagy előszeretettel c-süggött ezen az esz
méjén, mely a monarchia halálos megalázását célozta. Ennek 
és hasonló célzatú terveknek lanszirozásáért adományozta 
Asquith miniszterelnök, az angol alsóházban mondott nagy 
beszédében, Greynek az «Európa békeszerzője» címét s ennek 
és más hasonló célzatú terveknek fáradhatlan lanszirozásáért 
hangoztatják angol részről a diplomáciai jegyzékeikben, hogy 
ők állandóan a béke fenntartásán fáradoztak.

*

Az egész diplomáciai kampány folyamán a pourparler-knak 
állandó témája volt az a másik gondolat is, hogy a konfliktus 
esetleg a monarchia és Oroszország közvetlen eszmecseréje 
útján volna elhárítható. Az eszmét úgy Pétervárott, mint 
Bécsben rokonszenvvel fogadták, Berlinből pedig teljes nyo
matékkai támogatták. Amikor azonban a gondolat gyakorlati 
megvalósításához hozzáfogtak, már az első pillanatban 'ki 
kellett derülnie, hogy Pétervárott a közvetlen eszmecserét 
egészen másképen képzelték, mint a bécsi külügyminisztérium
ban. Sasonov azt hitte, hogy a közvetlen eszmecsere abban 
fog állani, hogy ő felülbírálja és átdolgozhatja majd azokat a 
követelményeket, melyeket a monarchia az ő jegyzékében 
Szerbiának megszabott.

Nyilvánvaló, hogy az így értelmezett közvetlen eszme-
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cseréhez a monarchia hozza nem járulhatott. Mert ez a meg
oldás még lealázóbb lett volna a monarchiára, mint a Grey 
confórence á quattre-terve. A Grey javaslata szerint legalább 
egész Európa areopágja elé került volna a monarchia, a 
Sasonov terve szerint azonban kizárólag Oroszország revízió
jának vetette volna alá a politikáját. Csak természetes volt 
tehát, ha Berchtold gróf kijelentette a bécsi orosz nagykövet
nek, hogy a szerb válaszjegyzéket semmiféle tárgyalás alap
jául el nem fogadja. Hogyan is fogadhatta volna el a monarchia 
július 28-ikán (mert az orosz prepozíciót a bécsi orosz nagy
követ ezen a napon tette  meg) a tárgyalás alapjául azt a 
szerb választ, amelyet Giesl báró már július 25-ikén elfogad- 
hatlannak nyilvánított és a monarchia már a maga vissza
utasító álláspontjának konzekvenciáját a diplomáciai össze
köttetés megszakításával napokkal előbb levonta? Egyenesen 
elképzelhetlen volt, hogy Ausztria-Magyarország ehhez az 
öngyilkossággal egyenlő meghátráláshoz hozzájáruljon. Ilyen 
inszinuáció után állapítja meg az orosz külügyminiszter a 
narancssárga-könyvében közzétett jegyzékeiben, hogy ő egész 
erejével a konfliktus békés megoldásán fáradozott!

Berchtold gróf azonban a monarchia békeszeretetének 
újabb tanujelét adta, amikor Pétervárral a közvetlen eszme
cserét, a nem épen bíztató első beszélgetések után újból 
felvette. Július 30-ikán a külügyminiszter új utasítást küldött 
a pétervári nagykövetnek és ő maga is újabb beszélgetést 
folytatott a bécsi orosz nagykövettel. Elment a békülékeny- 
ségnek addig a határáig, amelynél messzebb már igazán el 
nem mehetett.

Az osztrák-magyar külügyminiszter már előzőleg hiva
talosan kijelentette Pétervárott, hogy a monarchia Szerbiá
ban területhódításra nem gondol s hogy a szerb királyság
nak sem függetlenségét, sem pedig szuverén jogait érinteni 
nem akarja. De te tt Berchtold gróf Pétervárott még egy 
további kijelentést is, amely a legékesebben szóló bizonyítéka 
annak, milyen gondosan iparkodott eloszlatni a netán jogo-
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súltnak tűnhető aggodalmakat. Amikor ugyanis az osztrák
magyar külügyminiszter Szapáry gróf pétervári nagykövet 
jelentéséből meggyőződött, hogy Sasonov különösen ellenzi 
követeléseinknek ötödik pontját, amely arról szól, hogy a 
szerbiai szubverziv mozgalom elnyomásában a monarchia 
két államának közegei is közreműködjenek, azt a bizalmas 
felvilágosítást adta az orosz külügyminiszternek, hogy evvel 
a követeléssel a monarchia Szerbia szuverénitását érinteni 
egyáltalán nem akarja, hanem csak olyan «bureau de sűreté» 
felállítására gondol, mely teljesen a Párisban létesített hasonló
orosz intézménynek mintájára működnék.

Ezek után a valóban megnyugtató, jóhiszemű felvilágo- ^
sítások után Berchtold gróf július 30-ikán beleegyezett abba 
is, hogy a Szerbiához intézett jegyzék egyes pontjaira nézve 
magyarázatokat és felvilágosításokat nyújtson az orosz kül
ügyminiszternek és, hogy ugyanezzel az alkalommal a monar
chia és Oroszország egész viszonyát is bizalomteljesen és 
barátságosan megbeszéljék.

Ez a propozició olyan volt, hogy annak lojalitását 
még Sasonov sem vonhatta kétségbe. Kijelentette nagyköve
tünknek, hogy «jóakaratunknak erről a bizonyságáról meg
elégedéssel vesz tudomást».

A kezdeményezésnek azonban nem lett eredménye, 
mert Oroszország kettévágott minden békeakciót azáltal, 
hogy ugyanazon a napon, melyen a pétervári osztrák-magyar 
nagykövet ezt a közlését megtette, a cár az összes orosz 
haderőt mozgósította s evvel a monarchiát és Németországot 
is, a maguk határainak védelmére, hasonló intézkedésre 
kényszerítette.

De formálisan is kettévágott Sasonov minden közeledési 
kísérletet, amikor Szapáry gróf propoziciójára azt a választ 
adta, hogy a tárgyalást — Londonban folytassák. Ilyenképen 
a monarchia megint csak oda került volna, ahova ot az entente 
diplomáciája kezdettől fogva vonszolni iparkodott: a Giey 
elnöklete alatt ítélkező európai döntőbíróság sorompói elé.

*
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Július 28-ikán érdekes beszélgetést folytatott Berlinben 
a franczia, az angol és az olasz nagykövet. A diplomaták 
azon elmélkedtek, miképen lehetne sarokba szorítani a né
met külügyi államtitkárt. A következő sakkhuzást eszelték 
ki: Németország kijelentette elvi hajlandóságát, hogy a ha
talmak közvetítő működésében résztvesz. Az entente indít
ványait azonban eddigelé visszautasította. Hívják fel tehát 
a német külügyi hivatalt, mondjon ő valami formulát a 
közvetlenül nem érdekelt négy nagyhatalom együttműködé
sére. «Sarokba kell szorítani Németországot; rá kell hárítani 
a felelősséget» — mondja a francia nagykövet abban a je
lentésében, melyben külügyi kormányának a beszélgetésről 
beszámol. Így születtek az entente «békeindítványai»!

Grey államtitkár nyomban magáévá tette a gondola
tot. Már a következő napon, július 29-ikén, kenetteljes sza
vakban a lelkére beszél Lichnovsky hercegnek, a londoni 
német nagykövetnek: «a közvetítés gondolata megérett a 
megvalósításra. Jelöljék meg Berlinből az utat, melyen el
induljunk. Mindenütt meg van a dispozició. Németország
nak csak meg kell nyomni a gombot!»

Másnap már Berlinben a francia nagykövet tudakolja 
Jagow államtitkártól, mit fog válaszolni?

A német külügyi államtitkár válasza azonban nem nagy 
lelkesedést váltott ki a francia nagykövetnél. Jagow kijelen
tette, hogy ő időnyerés szempontjából leghelyesebbnek vélte, 
ha a bécsi német nagykövet útján a monarchiához fordul, 
jelöljék meg Béc-sből azt a területet, a melyen tárgyalni 
hajlandók. Ez a párádé sehogy sincs ínyére a nagykövet- 

. nek. «Bennünket kikapcsolnak», — panaszolja külügyi hiva
talához intézett jelentésében.

Magát az indítványt azonban úgy Berlinben, mint Becs
ben feltétlenül komolyan vették. A német birodalmi kan- 
cellár július 30-ikán, az esti órákban, tájékoztatta az angol 
nagykövetet, hogy ő Bécsben a választ megsürgette s azt 
az értesítést kapta, hogy másnap, július 31-ikén, Berchtold
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gróf kihallgatásra megy az uralkodóhoz s átveszi elhatáro
zását.

Ezek a külsőségek kétségtelenül bizonyítják, hogy Grey 
propozicióját a mértékadó tényezők lelkiismeretesen meg
fontolták. Maga az uralkodó készült kimondani a döntő 
szót. A békés megoldás minden őszinte barátjának feszült 
érdeklődéssel kellett várnia a monarchia feleletét, amely 
esetleg újabb impulzust adhatott a közvetítésnek. De a nem
zetközi illendőség is megkívánta volna, hogy, ha az entente 
valamit indítványoz, úgy arra a választ bevárja és semmi
esetre se teremtsen olyan befejezett tényeket, amelyekkel 
azt dokumentálja, hogy javaslatát maga sem veszi komolyan 
és az érdemi válaszra nem vet ügyet. Az entente ezt tette. 
Mielőtt még ez az akció befejezést nyert, mielőtt Berchtold 
gróf válaszolhatott volna, Oroszország elrendelte összes szá
razföldi és tengeri haderejének mozgósítását s evvel minden 
további közvetítésnek véget vetett.

A sakklmzásnak szánt, komolyan sohasem vett indít
ványt Grey, «Europa békeszerzője» tette.

*

Július 80-ikán, amikor már az általános európai konflag- 
ráció árnyékát erősen előrevetette, a pétervári német nagy
követ a késő éjjeli órákban meglátogatta az orosz külügy
minisztert és a lelkére beszélt, hogy szüntesse be végzetes 
katonai előkészületeit. Buchanan pétervári angol nagykövet 
valósággal drámai színekkel festi a két diplomata éjjeli tanács
kozását. «A német nagykövetnek» — írja az angol nagykövet 
Grey-hez intézett jelentésében — «hajnali két órakor újabb 
megbeszélése volt a külügyminiszterrel. A nagykövet való
sággal összeroskadt, amikor látta, hogy a háború elkerül
hetetlen. Megkérte Sasonovot, tegyen valami javaslatot, 
amit utolsó reménységképen megsürgönyözhetne a német 
kormánynak». Sasonov ekkor új formulával állott elő. ö maga 
mondta azt tollba a német nagykövetnek:
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«Ha Ausztria -Magyarország elismeri, hogy az 
osztrák-magyar-szerb kérdés általános európai kér
dés jellegét öltötte és késznek nyilatkozik ultimá
tumából törölni azokat a pontokat, melyek Szerbia 
szuverenitását sértik, úgy Oroszország hajlandó rá, 
hogy katonai előkészületeit beszünteti.»

íme a Sasonov hajnali indítványa! Ennek a formulá
nak elfogadásáról természetesen szó sem lehetett, mert hiszen 
az első szempillantásra nyilvánvaló, hogy ez a formula, ugyan
abban az eszmekörben mozog, mint az entente-diplomáciának 
valamennyi elózó javaslata. Akármit is indítványoztak, 
a cél mindig az volt, hogy valami módon az entente határozza 
meg a monarchia követeléseit, hogy egy vagy más utón a 
maguk és elsősorban pedig Oroszország tutélája alá helyez
zék Ausztria-Magyarország politikáját és Szerbiánál is hátrá
nyosabb diplomáciai helyzetbe juttassák.

Az orosz formulát már Berlinben elfogadhatatlannak 
ítélték. De nyilván alkalmatlannak ítélte maga Grey állam
titkár is, aki nyomban a javaslat megváltoztatását indítvá
nyozta. Az angol külügyi államtitkár azt a gondolatot vetette 
fel, hogy a monarchiát esetleg rá lehetne bírni arra, hogy 
Belgrádnak és a határral szomszédos * c?rb területnek me<*- 
szállása atán, további előnyomulás' , felfüggessze, mialatt 
a hatalmak megkísérelnék, hog\ Ausztria-Magyarország 
nak Szerbia részéről a megfelelő elégtételt megszerezzék. 
A monarchia a megszállott területet a tárgyalások tartamára 
zálogul megtartaná s a békés megoldás után nyomban ki
ürítené. Az angol terv szerint a tárgyalások tartamára minden 
ország felfüggesztette volna háborús előkészületeit.

Az angol propozició figyelembe vétele mellett az orosz 
külügyminiszter ilyenképen módosította formuláját:

«Ha Ausztria-Magyarország beleegyezik, hogy 
csapatainak további előnyomulását a szerb területen 
beszünteti; ha elismeri, hogy az osztrák-magyar- 
szerb konfliktus európai kérdés jellegét öltötte; ha 
hozzájárul, hogy a nagyhatalmak vizsgálják meg, 
milyen elégtételt adhat Szerbia Ausztria-Magyar-
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országnak, anélkül, hogy szuverén állami jogain sé
relem essék — akkor Oroszország kötelezi magát, 
hogy várakozó álláspontját fenntartja.»

Kétségtelen, hogy az orosz szövegezés eltér az angoltól, 
kevésbbé alkalmas az ellentétek áthidalására és szintén ide
gen hatalmakra iparkodik ruházni annak megállapítását, mi
lyen elégtétel jár a monarchiának; de épen olyan kétségtelen 
az is, hogy az angol diplomáciai jelentések szerint az angol- 
orosz tervnek lehetett némi esélye, mert azt sem Berlinben, 
sem pedig Bécsben a limine vissza nem utasították. A német 
külügyi hivatal a formula érdekében haladéktalanul érintke
zésbe lépett a Ballplatz-al, s maga a német császár írja az 
angol királyhoz intézett táviratában, hogy ennek az angol 
király által is táviratilag császári figyelmébe ajánlott formu
lának bécsi fogadtatásáról kedvező hírei vannak. Mindez azt 
mutatja, hogy az új formulát legalább is komolyan vették. 
Ez 31-ikén történt. Néhány órával utóbb Bécsbe érkezett az 
általános orosz mozgósítás híre s az orosz mobilizáció ennek 
az akciónak is, mint minden egyéb békefáradozásnak, egy 
csapásra végét szakította.

«Ha Oroszorszf jiem mozgósította volna egész hadere
jét az utolsó pillanaté ;p, amikor már lehetőnek látszott a 
fegyveres konfliktus elkezdése, akkor nem került volna sor 
a háborúra, mert Németország egész befolyását érvényesí
tette Ausztria-Magyarországnál, hogy Oroszországgal jusson 
megegyezésre és Ausztria-Magyarország talán megelégedett 
volna avval, hogy Belgrádot megszállja és azután tárgyalás 
indult volna meg a szerb-osztrák viszony rendezésére.» Így 
nyilatkozott a berlini szerb követ bucsúlátogatása alkalmá
val Zimmermann másodállamtitkár, egy teljesen tájékozott 
és beavatott ember, aki azonfelül a berlini külügyi hivatal
nak egyik legbiztosabb itéletíi funkcionáriusa.

*
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Az entente-hatalmak diplomáciai könyveiből kiderül 
tehát, hogy az orosz mozgósítás épen akkor csapott le, amikor 
több akció is indult, amely talán a békés megoldás remé
nyével kecsegtetett.

1. Berchtold gróf kijelentette Pétervárott, hogy a mon
archia hajlandó Oroszországnak felvilágosításokat és magva- 
rázatokát adni a Szerbiának megszabott követelményeiről. 
Ezzel olyan alapot offeralt, amelyről maga az orosz külügy
miniszter kijelentette, hogy azt mint «a monarchia jóakaratá
nak bizonyságát, megelégedéssel veszi tudomásul».

2. Bécsben megfontolás alatt volt egy formula, melyet 
angol és orosz részről ajánlottak az ellentétek áthidalására.

3. Berchtold gróf külügyminiszter július 81-ikén délben 
kihallgatásra készült az uralkodóhoz, hogy vele együtt meg
állapítsa a monarchia válaszát arra a német részről közve
tített angol indítványra, hogy jelölje meg maga a monar
chia azt a terrénumot, melyen hajlandó belebocsájtkozni a 
tárgyalásba.

És egyáltalán nem alaptalan az a feltevés, hogy ezt a 
terrénumot meg lehetett volna találni. Július 81-ikén pél
dául Grey a berlini külügyi hivatalban a következő gondo
latot lanszirozta: Ausztria már kijelentette készségét, hogy 
Szerbia szuverenitását és területi integritását tiszteletben 
tartja. Ezen az alapon a négy nem érdekelt nagyhatalom 
ígéretet adhatna Oroszországnak, hogy a szerb szuverenitást 
és integritást sértő osztrák-magyar követeléseket nem fog 
megengedni. Evvel az ígéretükkel a nagyhatalmak a mon
archia álláspontjával nem jönnének kollizióba. Természete
sen másrészt viszont a hatalmaknak gondoskodniok kellene 
arról is, hogy a monarchiának ezen, az általa is önkényt 
és már eleve elfogadott kereten belül, Szerbia a kellő elég
tételt megadja. Erre a javaslatra Berlinben azt felelték, hogy 
az feltétlenül érdemes a megfontolásra. Július 81-ikén azonban, 
amikor az angol külügyi államtitkár evvel a propocióval elő
állott, Oroszországnak előbb arra a német kérdésre kellett
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válaszolnia, hajlandó-e beszüntetni haderejének általános 
mozgósítását s evvel megteremteni a további tárgyalások 
lehetőségét? Hiszen maga Grey is avval egészítette ki javas
latát, hogy a katonai előkészületeket mindegyik hatalom- 
nak be kellene szüntetni. Oroszország ezt az elengedhetlen 
és természetes feltételt nem teljesítette. Felidézte a világ- 
katasztrófát.

Ezek a tények az entente hivatalos diplomáciai kiad
ványaiból derülnek ki kétségtelen pozotivitással. És e tények 
után valóban nem sok meggyőző erő lakozik abban, ha a 
francia, orosz és angol diplomáciai jegyzékek állandóan ezek
nek a hatalmaknak kiolthatatlan békeszeretetét ismételgetik.

*

A háború küszöbén lezajlott diplomáciai akciók egészen 
kétségtelenné teszik, hogy az ellentétek békés áthidalása 
azért nem jöhetett létre, mivel a másik oldalon a konfliktus 
elhárításának ürügye alatt nagy diplomáciai sikert akartak 
aratni s állandóan azon mesterkedtek, hogy a monarchiát 
halálosan megalázzák. Valamennyi entente-indítvány azt a 
célt szolgálta, hogy Ausztria-Magyarország balkáni politi
káját az entente szabja meg, Oroszország döntő befolyásával. 
Természetes, hogy ezeket a nagyon átlátszó javaslatokat, 
úgy Németország, mely az első pillanattól kezdve tündöklő 
lojalitással állott szövetségese mellé, mint maga a monarchia 
is határozottan visszautasította. És erre jegyezte meg idege
sen az orosz külügyminiszter az angol és francia nagykövet
nek: «úgy nem lehet békét csinálni, ha a békejavaslatokat 
mindig ugyanarról az oldalról teszik s mindig a másik oldal
ról utasítják vissza!»

*

Megkíséreltük annak igazolását, hogy a békeakcióknak, 
épen akkor, amikor talán a legtöbb sikerrel kecsegtettek 
az összes orosz haderő mozgósítása vetett véget. Indokolt
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volt-e ez a rendszabály? Es főképen lehet-e azt állítani, hogy 
az orosz általános mozgósítás az osztrák-magyar katonai 
intézkedéseknek volt a következménye?

Vizsgáljuk meg a helyzetet az entente színes könyvei 
alapján.

Oroszország már július 29-ikén mozgósított tizenhárom 
hadtestet a monarchia ellen. Így jelenti ezt a pétervári francia 
nagykövet. Ezt az odesszai, kiewi, moszkvai és kazáni kor
mányzóságokban elrendelt részleges mozgósítást az orosz 
nagykövet Berlinben hivatalosan úgy indokolta, bog}- evvel 
Oroszország válaszolni akart a monarchiának Szerbiához 
intézett hadüzenetére és megfelelő rendszabályokat akart 
tenni az osztrák-magyar hadsereg túlnyomó részének már 
elrendelt mozgósítása ellen.

Mindenekelőtt is meg kell állapítani, hogy az osztrák
magyar monarchia, amikor hadseregének részleges mozgósítá
sát kihirdette, egyedül és kizárólag Szerbia ellen mozgósított. 
A mobilizáció csupán a dél felé eső hadtestekre terjedt ki 
s Oroszország ellen semmiképen sem irányult. Ha a semmi
képen sem veszélyeztetett Oroszország a monarchia részleges 
mozgósítására mégis 13 hadtestének mobilizációjával vála
szolt, úgy máris a kelleténél többet tett, annál is inkább, 
mivel a monarchia mindössze csupán nyolc hadtestet moz
gósított s azokat is Szerbia ellen szánta, holott Oroszország 
13 hadtestet mobilizált, kifejezetten a monarchia ellen. 
Oroszország tehát már július 29-ikén eléggé fenyegető fölény
ben érezhette magát Ausztria-Magyarországgal szemben. En
nek ellenére már 31-ikén részleges mozgósítását egész had
erejének általános mobilizációjává szélesítette ki.

Miért tette ezt?
A monarchia erre valóban semmi okot sem szolgáltatott, 

mert július 29-ike óta semmi továbbmenő katonai intézkedést 
végre nem hajtott. Általános mozgósítást Ausztria-Magyar- 
ország csak akkor rendelt el, amikor már Oroszország az 
ő egész haderejének mobilizálását kihirdette s amikor a had-
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sereg vezetőségének elkerülhetlen kötelességévé vált, hogy a 
monarchia biztonságáról gondoskodjék.

Mi oka volt tehát Oroszországnak, hogy egész száraz
földi és tengeri haderejét mobilizálja?

Erre a kérdésre az entente-hatalmaknak egyébként 
(‘léggé bőbeszédű kiadványaiban elfogadható választ nem 
találunk. A francia miniszterelnök, de összefoglaló kommüni
kéjében az orosz külügyminiszter is, azt állítja, hogy a mon
archia előbb hirdette ki az általános mozgósítást s Orosz
ország'csak utóbb, a monarchia intézkedése folytán adott 
ki hasonló parancsot. Ez az állítás valótlan. Mert történeti 
hitelességű tény az, hogy az orosz kormány a július 30-ikáról 
31-ikére virradó éjszaka rendelte el az általános mozgósítást, 
holott a monarchia 31-ikén, az orosz mobilizáció hatása alatt 
intézkedett. Ha a francia külügyi hivatal azt hiszi, hogy ezt 
a tényt elferdítheti, ha okmánytárában sorrendileg előbb 
közli a bécsi nagykövet jelentését s csak utóbb adja péter- 
vári képviselőjének táviratát a mobilizáció elrendeléséről, 
úgy ez kissé szánalmas naivitásra vall.

Mindenesetre megállapítható, mennyire szűkiben lehet
tek az entente-könyvek összeállítói az orosz általános mo
bilizációt igazoló érveknek, ha ilyen trük kökhöz folya
modtak.

A végzetes k övetkezm é nyekk e l járó, elhamarkodott orosz lé
pést érthetetlennek találta maga György angol király is. György 
király ugyanis közvetlenül az általános orosz mozgósítás után 
a pétervári angol nagykövet útján izenetet küldött Miklós 
cárnak,, melyben azt mondja, hogy az orosz mobilizáció 
«csak valamely félreértésnek lehet az eredménye».

ATit jelent ez a királyi szó?
Azt, hogy az angol király az orosz mozgósításra az ese

ményekben okot nem látott. Már pedig az angol király csak 
ismerhette az eseményeket! Miklós cár a válaszában ürügye
ket hoz fel a végzetes lépés igazolására. Azt állítja, hogy az 
orosz mozgósítás válasz a monarchia általános mobilizálására.

Diplomáciai okmányok. 2
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Arra a mobilizálásra, melyet csak néhány órával az orosz 
után rendeltek el.

*

Az entente-hata Írnak külügyminiszterei a német biro
dalom ellen azt a vádat emelik, hogy a diplomáciai kampány 
egész lefolyása alatt — az ő békés célzataikkal ellentétben — 
háborús politikát követett, s hogy aggresszív viselkedésével 
a többi nagyhatalmat is belesodorta a világkonfliktusba. 
Szükséges szemébe nézni ennek a vádnak, melyet Grev kül
ügyi államtitkár és Asquith miniszterelnök az angol alsó- 
házban mondott beszédeikben is erősen kiéleztek. Az entente- 
diplomácia a német külpolitikának ezt a megvádolását az 
érvek három csoportjával támogatja.

1. Az első argumentumuk az, hogy a német külügyi 
hivatal az entente «békeindítvánvait» sohasem támogat!a 
és sohasem iparkodott rávenni a monarchiát, hogy ezekhez 
a javaslatokhoz hozzájáruljon. Ennek a vádnak cáfolatára 
sok szót vesztegetni felesleges. E fejtegetések során meg
világítani iparkodtunk, hogy ezekkel az úgynevezett béke
ajánlatokkal valójában a monarchia nagyhatalmi állásának 
sírját akarták megásni s a vádlottak padjára akarták idézni 
Ausztria-Magyarországot, hogy a politikáját Grey és Sasonov 
urak kellő megrovásban részesí tsék. Al i vei pedig Német
ország ebben a bíróságban szavazóbírói tisztet vállalni nem 
akart, az entente megállapítja, hogy háborús politikát követett, 
ellenben a béke ügyét szolgálta az a Sasonov, aki az angol 
és a francia nagykövetnek, e nagykövetek saját jelentései 
szerint határozottan kijelentette, hogy «Oroszország a kon
fliktus békés megoldásához csak akkor járul hozzá, ha ez a 
békés megoldás az ő szempontjainak megfelelő lesz».

2. Az entente-nak Németország háborús célzatai mellett 
felhozott második érve az, hogy a német birodalom július 
31-ikén ultimátumot intézett Oroszországhoz, melyben tudo
mására hozta, hogy ha Oroszország mozgósítását úgy Német-
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ország, mint a monarchia ellen tizenkét órán belül be nem 
szünteti, akkor Németország is kénytelen lesz haderejét moz
gósítani. Ez az intézkedés pedig háborút jelent.

Az igazság az, hogy erre a lépésre Németországot rá- 
kényszerítették.

A helyzet az volt, hogy az osztrák-magyar monarchia 
háborút izent volt Szerbiának és megkezdte katonai operá
cióit. Oroszország kijelentette, hogy ha a monarchia a szerb 
határt átlépi, akkor megtámadja. Fenyegetésének teljes 
súlyt adott avval, hogy a hatalmas birodalom egész haderejét 
mobilizálta. Mobilizált a nemet határon is és evvel a német 
birodalom biztonságát is megfenyegette. Ez már egymagában 
is eléggé indokolja a német lépést. De a német kormány 
tisztában volt avval is, hogy ha egyszer Oroszország hadat 
ízen a monarchiának, amiben az orosz nyilatkozatok és az 
orosz intézkedések után kétsége alig lehetett, akkor szövet- 
ségesi kötelezettsége a német birodalmat is hadba szólítja. 
Parancsoló kényszerűség volt hát számára, hogy felállítsa 
az alternativát: vagy beszünteti Oroszország hadi készülődé
seit, vagy pedig Németország is hasonló intézkedésekkel 
felel. Hiszen a német birodalom a béketűrésnek a végső 
határáig elment, amikor nem tett mozgósítási intézkedést, 
amíg Oroszország csupán a monarchia felé eső katonai kerü
letekben mozgósított. Várt és szárazon tartotta puskaporát. 
Az egész óriási orosz haderő mozgósítását azonban már ölbe 
tett kezekkel valóban el nem tűrhette.

miért követelte ultimátumában a német kormány, 
hogy Oroszország a monarchia ellen is szüntesse be háborús 
előkészületeit? — kérdezik entente-részről. Jagow igen vilá
gosan válaszolt erre a francia nagykövetnek: Németország 
előzőleg kijelentette Pétervárott, hogy ameddig Oroszország 
csupán a monarchia ellen mozgósít, addig Németország 
«vigyázzállásban marad s nem mobilizál. Ha tehát a német 
kormány az általános orosz mozgósítás ellen abban a formá
ban szólalt volna fel, hogy ez a rendszabály Németország ellen
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is i r á n y u l  s e z é r t  k é n y sz e r ít i  a  n é m e t h a d  v e z e tő sé g e t h a so n ló  
in té z k e d é s re , a k k o r  P é te r v á r o t t  -  m eg fe le lő en  a  h áb o rú s^  
e lő k é sz ü le te ik rő l t e t t  tö b b i k é tsz ín ű  n y ik a tk o z a ta ik n a k  — 
a v v a l  ü tö t té k  v o ln a  el a  k é rd é s t ,  h o g y  v a la m e n n y i o rosz  
in té z k e d é s  k iz á ró la g  A u sz tr ia -M a g y a ro rsz á g  e llen  irá n y u l. 
N é m e to rs z á g n a k  t e h á t  n in cs  o k a  n y u g ta la n k o d n i .  Az e f a j ta  
d ip lo m a tiz á lá s ra  p e d ig  a h e ly z e t  tú ls á g o s a n  k o m o ly  v o lt.

E g y  m á s ik  e lle n v e té s : a  c á r  t á v i r a to t  in té z e t t  a  n é m e t 
c sá sz á rh o z , m e ly b e n  ü n n e p é ly e se n  s z a v á ra  fo g a d ta , bog}’ 
a m íg  a b é k e tá rg y a lá s o k  t a r t a n a k ,  az  o rosz  h a d s e re g  n e m  tesz  
a g r e s s z í v  lé p é s t. A n e m e t u l t im á tu m ra ' es a  n e m e t m o zg ó sí
t á s r a  ía v  h á t  n e m  le t t  v o ln a  sz ü k sé g . V a ló já b a n  a z o n b a n  a 
c á r  k ije le n té se  sem m i e lfo g a d h a tó  g a r a n c iá t  n e m  ta r t a lm a z o t t .  
M e rt O ro szo rszág  a n é lk ü l, h o g y  tá m a d ó  lépést t e t t  \  o ln a , 
n y u g o d ta n  f o l y t a t h a t t a  v o ln a  m o b iliz á lá s á t . « O roszo rszág  
e lő n y e  a  tö m e g , N é m e to rsz á g é  a  gyorsaság»  — m o n d o t ta  
J a g o w  á l la m t i tk á r .  Íg y  h á t  az  o ro sz  h a d  v e z e tő sé g n e k  n a g y o n  
k a p ó ra  j ö t t  v o ln a , h a  a  tá rg y a lá s o k  a l a t t ,  m e ly e k n e k  
a k k o r  v e th e te t t  v o ln a  v é g e t, a m ik o r  jó n a k  l á t t a  — n y u g o d ta n  
b e fe je z h e t te  v o ln a  a fo g y a té k o s  v a s ú ti  h á ló z a tá n á l  f o g \a  
la s sú b b  te m p ó b a n  h a la d ó  m o z g ó s ítá s á t  és íg y  e lü th e t t e  v o ln a  
N é m e to rsz á g o t a  g y o rsa b b  k é sz e n lé tn e k  e lő n y é tő l, m ely  
az  e se m é n y e k  ta n ú s á g a  sz e rin t m á r  így  is p ro b le m a tik u s  v o lt ,  

Az ig azsá g  az , h o g y  a  h á b o r ú t  az  o ro sz  á l ta lá n o s  m o z
g ó s ítá s  id é z te  fel. A n é m e t u l t im á tu m  m á r  csak  e n n e k  az  o ro sz

re n d s z a b á ly n a k  v o lt k ö v e tk e z m e n y e .
A n é m e t lép és  e lk e rü lh e tő  n e m  v o lt .
Az egész o ro sz  h a d e rő  m o b iliz á c ió já t  sem m i sem  in d o 

k o lta .
*

Az e n te n te -n a k  h a r m a d ik  v á d p o n t ja  N é m e to rsz á g  e llen , 
h o g y  B e lg iu m  sem leg esség é t m e g s é r te t te .  E v v e l a v á d d a l ig y e 
k e z te k  le g in k á b b  h a n g u la to t  k e lte n i a  n é m e t b iro d a lo m  ellen  
az  egész v ilág o n . N é m e to rsz á g  e l já rá s a  B e lg iu m m a l sze m b e n
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kedvező alkalmat nyújtott Angliának, hogy a gyengék védő
jének hálás szerepében lépjen a porondra. Az angol állam
férfiak régtől fogva szívesen leplezték önző céljaikat humani
tárius és altruisztikus jelszavakkal s ezúttal is kapva-kaptak 
az alkalmon, hogy a népszabadság védőinek ragyogó vérte- 
zetébm mutatkozzanak. Sir Edward Grey a belga semle
gesség védelmének argumentumával igyekezett hangulatot 
csinálni az angol közvéleményben is a maga intervenciós 
politikája mellett, mely eleinte a szigetországban egyáltalá
ban nem találkozott túlságos lelkesedéssel. Ez az oka annak, 
hogy úgy Grey, mint Asquith, alsóházi beszédeikben olyan 
széles alapon tárgyalják a belga semlegesség témáját.

A belga neutralitás kérdésében Németország álláspontja 
a következő volt: mivel a német kormány egészen hiteles 
értesítést kapott arról, hogy Franciaország a német biro
dalmat Belgiumon keresztül szándékozik megtámadni, Német
ország, mely élethalálharcot készült megvívni ellenségeivel, 
feltétlenül szükségesnek tartotta, hogy e támadásban Francia- 
országot megelőzze. Azt proponálta tehát Belgiumnak, hogy 
a német csapatokat belga területen bocsássák keresztül, s 
evvel szemben a német kormány kötelezettséget vállal arra, 
hogy a háború után Belgium integritását garantálja s az 
okozott károkat megtéríti. Belgium, az entente-hatalmak erős 
támogatása mellett, a javaslatot visszautasította s amikor 
Lüttich várának bevétele után Németország ajánlatát meg
ismételte, a belga kormány, az entente-hatalmakkal történt 
előzetes megállapodás után, az indítványt másodszor is vissza
utasította.

Ügy Belgiumnak, mint az entente-hatalmaknak Német
ország ellen az volt a legerősebb érve, hogy a kontemplált 
francia támadás csak a németek fantáziájának szüleménye, 
hogy ezt a támadást csak ürügyül használták a belga sem
legesség megsértésének igazolására.

A per eldöntése tehát azon múlik: vájjon sikerült-e a 
németeknek bebizonyítani, hogy valóban volt okuk belga

21



oldalról támadástól tartani s hogy valóban ilyen támadás meg
előzésére vonultak-e be csapataik a belga területre?

A közzétett akták szerint egészen kétségtelen, hogy Német
országot Belgium oldaláról a legkomolyabb veszedelem fenyegette 
s hogy ennek a támadásnak előkészítéséről Angolországnak nem
csak tudomása volt, de, annak előkészítésében az angol vezérkar 
is tevékenyen közreműködött.

Amikor ugyanis a németek Brüsszelt elfoglalták, a belga 
hadügyminisztérium levéltárából, német alapossággal, szenzá
ciós iratokat ástak ki, amelyek mindezt kétségbevonhatlanul 
beigazolják. A németek az okiratokat fehérkönyvüknek máso
dik kiadásában közzé teszik és teljes hitelesség okából le is 
fotografálták.

Ezekből az okiratokból kiderül, hogy az a belga semle 
gesség, melynek védelmére Anglia állítólag kardot húzott, 
már 1904 óta nem állott fenn s, hogy épen Angolország volt az, 
amely ezt a neutralitást semmibe se vette s az alsóházi beszé
dekben olyan szentnek hirdetett nemzetközi szerződéseket 
«scrap of paper»-nek, papírfoszlánynak tekintette.

Már 1906-ban, január közepén, Barnardiston ezredes, 
brüsszeli angol katonai attasé közölte Ducarme tábornokkal, a 
belga vezérkar főnökével, hogy Angolország és Franciaország 
háború esetére kooperálni akar Belgiummal. Es evvel az angol 
tervvel szemben Belgium korántsem utalt semlegességeie, 
legkovésbbé sem mutatott ra azokra a kötelezettsegeiie, 
melyek őt mint semleges államot ilyen megállapodásoktól 
eltiltják, hanem minden lelkiismereti skrupulus nélkül bele
ment a tanácskozásokba. «Minél tovább haladtak a megbeszé- 
sek, annál világosabban bontakoztak ki a probléma részletei», 
így írja ezt a belga vezérkari főnök a belga hadügyminisz
terhez szóló jelentésében.

De a belga vezérkari főnök nem is szorítkozott csupán 
arra, hogy az angol vezérkar javaslatait meghallgassa, hanem ő 
maga is «operációs tervet terjesztett elő, mely az angol vezér
kari főnök helyeslésével találkozott». Milyen komoly és konkrét
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tárgyalások folytak itt Németország megfojtására, az abból is 
kiderül, hogy Barnardiston ezredes egyszerűen «szövetséges 
haderőkről» beszól s e haderők közé természetesen a belga 
hadsereget is belefoglalja. Íme így fest Belgium semlegessége!

A tárgyalások korántsem folytak csupán a katonák kö
zött. Amikor ugyanis az egyik megbeszélés alkalmával, a 
belga vezérkari főnök megjegyezte, hogy az entente inter
venciójának kérdése a politikai hatóságok hatáskörét is 
érinti, az angol ezredts azt válaszolta, hogy a kérdésnek ezt 
a részét a brüsszeli angol követ megtárgyalja a belga külügy
miniszterrel.

Hogy a belga diplomácia is milyen behatóan foglalkozott 
a problémával, azt világosan igazolja, hogy véleményadásra 
szólították fel az akkori berlini belga követet is, aki — s ez 
ismét nagyon megerősíti a németek igazát — a belga kor
mányhoz intézett s a fehérkönyvben publikált jelentésében 
figyelmezteti a kormányát, hogy megsérti semlegességét, ami
kor az entente-al egyoldalú megállapodásokat létesít.

A belga diplomata figyelmeztetése Brüsszelben siket 
fülekre talált. A kétszínű játék tovább folyt. Tárgyaltak 
angol csapatkontingensekről, csapatszállítmányokról, a főpa
rancsnokság kérdéséről, kihajózási helyekről, élelmezési bázi
sokról, tolmácsok beosztásáról, sebesültek elhelyezéséről, sőt 
arról is, hogy Belgium a német rajnai tartományban kém
szolgálatot létesítsen.

Angolország és Belgium — a közzétett iratok szerint — 
azóta is, az utóbbi évek során is szakadatlanul előkészítette 
azt a háborút, melyet Németország ellen együttesen akartak 
viselni. A németek találtak belga földön, angol csapatok 
részére készült katonai kézikönyveket, melyeket már jóval a 
háború előtt kinyomattak. Ezek a titkos szolgálati utasítá
sok olyan gondos előkészítései a belga földön tervezett angol 
hadjáratnak, hogy azok elkészítéséhez évekre volt szükség 
és még így is csupán a belga hatóságok hathatós támo
gatásával készülhettek.
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Íme a belga semlegesség a brüsszeli dokumentumok 
megvilágításában!

Ezek után nem lehet kétséges, hogy Németországnak 
alapos oka volt tartani a Belgium felől ellene irányuló táma
dástól, de nem lehet kétséges az sem, mit kelljen tartani 
az angol politikáról, mely az «eltiport Belgium» semlegessé
gének védőjéül jelentkezik.

Az angol kormány a német leleplezésekre csak igen 
kurtán reflektált. «Lehet», mondották, «hogy akadémikus 
beszélgetés folyt arról a kérdésről, milyen segítséget nyújthat 
Angolország Belgiumnak, ha semlegességét megsértik. Egyéb
ként pedig Barnardiston ezredes jelenleg messze földön jár, 
a kiaocsau-i angol csapatok parancsnoka.»

A belga kormány pedig csak annyit mond: «Természetes, 
hogy az algeciras-i válság idején megbeszélés folyt azokról 
a rendszabályokról, amelyekkel a belga semlegesség megsér
tése esetén meg lesz védelmezendő.» Abban pedig a belga 
kormány «kételkedik, vájjon a megbeszélések túlmentek-e 
ezen a határon?»

A brüsszeli hadügyminisztérium archivumából napfényre 
került okiratok talán alkalmasak rá, hogy felfrissítsék a fele
dékeny brüsszeli miniszterek emlékezetét.

*

A másik, nem kevésbbé fontos kérdés: vájjon megfelel-e 
egyáltalán az igazságnak az az angol részről az egész világon 
nagy sikerrel terjesztett és sokfelé hitelre is talált állítás, 
hogy Angolországot a belga semlegesség megvédése indította 
rá, hogy a világháborúba beavatkozzék? Az angol kormánynak 
a saját parlamentje elé terjesztett diplomáciai irataiból meg
állapítható, hogy ez nem igaz. Angolország magatartására 
nézve nem a belga semlegesség megsértése vagy tiszteletben- 
tartása volt irányadó.

Döntő bizonyítékot szolgáltat erre az angol kékkönyv
nek híres 123-ik számú okirata. Ebben az okiratban sir Ed-



ward Grey angol külügyi államtitkár beszámol Goschen ber
lini angol nagykövetnek egy eszmecseréről, melyet az állam
titkár Lichnowsky herceggel, a londoni német nagykövettel 
augusztus 1-én folytatott.

Szószerint, angol eredetiben idézzük Grey táviratát:

He (the Germán Ambassador) asked me 
whether, if Gerrnany gave a promise nőt to violate 
Belgium neutrality We would engage to remain 
neutral.

I replied that I could nőt say that; our hands 
were still free, and we were considering what our 
attitűdé should be. All I could sav was, that ourV 7

attitűdé would be determined largely by public 
opinion here, and that the neutrality of Belgium 
would appeal very strongly to public opinion here. 
1 did nőt think that we could give a promise of neu
trality on that condition alone . . .

(A német nagykövet megkérdezte tőlem, vájjon, 
ha Németország Ígéretet tesz, hogy Belgium sem
legességét meg nem sérti, megigérjük-e mi is, hogy 
semlegesek fogunk maradni?

Azt válaszoltam, hogy ezt nem jelenthetem 
ki; a mi kezünk még szabad s mi fontolóra vesszük, 
milyen legyen a magatartásunk. Minden, amit mond
hatok, annyi, hogy magatartásunkat erősen befolyá
solja a közvélemény és hogy Belgium semlegessége 
a közvélemény előtt súlyosan esik latba. Nem hiszem, 
hogy egyedül ez alatt a feltétel alatt Ígéretet tehetnénk 
a semlegességre . . .)

Ebből az okiratból egészen kétségtelenül kiderül, hogy
Angolország semlegességének vagy intervenciójának kérdése
nem függött attól, vájjon Németország megsérti-e, avagy

»

tiszteletben tartja Belgium semlegességét. «Nem hiszem, hogy 
egyedül ez alatt a feltétel alatt ígéretet tehetnénk a sem
legességre» — mondja sir Edward Grey a német nagykövetnek.

Ennek a kérdésnek az elbírálására érdekes és jelentős 
dokumentumot tartalmaz a francia sárgakönyv is. Paul 
Cambon a londoni francia nagykövet augusztus 3-ikán jelenti 
Viviani miniszterelnöknek, hogy a londoni német nagykövet
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kommünikét küldött a lapoknak, melyben kijelenti, hogy ha 
Angolország semleges marad, úgy Németország tartózkodni 
fog minden tengeri operációtól és a belga partot támasz
pontul nem használja fel.

Mit jelent ez?
Az előzmények hiányzanak. A német fehérkönyv szűk

szavú; semmit sem mond az incidensről. A különben bőbeszédű 
angol kékkönyv pedig épen ezen a ponton megtagad minden 
felvilágosítást.

De ha a német nagykövet a sajtóhoz fordul s a nyil
vánosság elé menekül, ez csak annyit jelenthet, hogy Grey 
szándékosan elhallgatott az angol közvélemény előtt olyas
valamit, ami az ő intervenciós célzataival ellenkezett s ami 
esetleg alkalmas lehetett arra, hogy az angol közvéleményt 
más irányba terelje, mint amerre a külügyi államtitkár azt 
hajlítani iparkodott. A francia nagykövet, akinek természe
tesen nagy érdeke volt, hogy Grey intervenciós szándékai 
érvényesüljenek, nyomban jelenti Párisba, hogy a sajtóban 
meg fogja cáfolni a német nagykövet kommünikéjét, ami 
szintén azt mutatja, milyen serényen igyekeztek elleplezni az 
angol nemzet előtt, hogy Nagybritanniának módjában lett 
volna, hogy minden érdekének megóvása mellett a kon
fliktustól távolmaradjon.

Az angol kormány azonban ezt a lehetőséget bizonyára 
nem kereste. A békeszeretettől áradozó jegyzékei és alsóházi 
beszédei mögött ott lappangott a határozott tendencia, hogy 
halálos csapást mérjen Németországra.

A brüsszeli dokumentumok és a fent idézett entente- 
okiratok igazolják, hogy a belga semlegesség kérdésével a 
szigetország államférfiéi csak taktikáztak' s hogy, legalább 
ebben a kérdésben, fair play-t nem játszottak.
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máciai kampány főbb akcióit. A jegyzékváltások sok árnya
latának és finomságának kellő világításba helyezésére nincs 
terünk. Az olvasó, aki az okmányokat figyelemmel elolvassa, 
ezt a munkát önmaga fogja elvégezhetni.

II.

A diplomáciai akták feldolgozása.

A külügyi hivatalok színes könyveiben közzétett jegyzék
váltások igazi értelmét, jelentőségét, sokszor rejtett célzatait 
csak úgy lehet kihámozni, ha az olvasó a különböző diplo
matáknak egyazon témáról szóló jelentéseit és jegyzékeit 
összeveti. Ugyanarról a tanácskozásról valamennyi résztvevő 
beszámolójának ismerete és összehasonlítása egészen más képet 
adhat, mint egyes résztvevők egyoldalú referátuma. De a há
ború küszöbén folytatott különböző akciók egész lefolyásáról 
is csak akkor alkothatni tiszta képet, ha egy-egy felvetett 
gondolat vagy indítvány sorsát valamennyi európai metro
polisban nyomon követjük s mindegyik ország diplomáciai 
aktagyüjteményéből összeállítjuk a reá vonatkozó okiratokat. 
A céhbeli diplomata és az, aki a színes fedelű könyvek be
ható tanulmányozásába belemélyed, némi fáradsággal össze 
fogja állíthatni magának a háború küszöbén lezajlott diplo
máciai kampány képét; a laikus olvasó azonban, aki ezt a 
munkát el nem végezheti, csak tökéletlen, egyoldalú és gyak
ran torzított képét nyeri a történteknek, ha a diplomáciai 
könyveket külön-külön olvassa, anélkül, hogy az egyazon 
témáról szóló, különböző' jelentéseket és jegyzékeket össze
vetné.

Ennek a munkának az a célja, hogy a háború előtt le
folyt diplomáciai hadjárat egyes akcióinak okmányait az 
összes hivatalos kiadványokból összegyűjtse és összefüggésük 
szerint feldolgozza. Keletkezésüktől befejezésükig követi a

27



külügyi kabinetiekből lanszirozott kezdeményezéseket s a 
távíró-huzalok útját követve, végigjárja az indítványokkal 
együtt az európai központokat, ahonnan a diplomaták jelen
tései a kezdeményezés centrumába összefutnak. Az egyes 
témák különválasztásának és a különválasztott anyag össze
függő feldolgozásának munkáját nyújtja ez a könyv, amely 
ilyenképen a diplomácia boszorkány konyhájától távolálló 
nagyközönség részére is világosabbá teszi a diplomatáknak 
jegyzékeit, melyeknek szálai rendszerint más állam színes 
könyvében szövődnek tovább s így az, aki a diplomáciai köny
veket külön olvassa, tájékozatlan marad, miképen fejlődött, 
miképen alakult át és miképen végződött egy-egy akció.

Sajnos, az egész diplomáciai kampány képe még így sem 
lesz tökéletes. Aki ezt a képet összeállítja, az ma, amikor 
még az ágyú szól, kizárólag a diplomáciai kiadványok ak
táira van utalva. A külügyi hivatalok pedig csak azi tették 
közzé, amit jónak láttak; hallgattak ott, ahol ezt vélték cél
szerűbbnek. Egy percre sem szabad feledni, hogy ezek a 
színes könyvek az «irányművek» fajtájából valók, melyek már 
eleve avval a céllal készültek, hogy az egyes államok a maguk 
politikájának békés célzatait kidomborítsák s a háborúért a 
felelősséget ellenfeleikre hárítsák.

Épen ezért ez a könyv nem történetírás, még csak nem is 
abszolút megbízható anyag a későbbi kor történetírójának. 
Mindazonáltal ezek a hivatalos aktagyűjtemények olyan anya
got nyújtanak, amelynek ismerete nélkül a világháború tör
ténetírója munkába nem foghat és tagadhatatlanul sok intim 
részletét fedik fel annak a munkának, amelyet a háború 
küszöbén a diplomácia végzett.

Ennek a könyvnek beosztása és rendszere a következő:
Első rész. Tartalmazza a háborút megelőző történeti ese

ményeknek vázlatait, amelyekkel több nagyhatalom a diplo
máciai okmánytárát bevezeti. Ezek a történeti leírások, egy
mással szembeállítva, tanulságosan domborítják ki az egyes 
külügyi kormányok álláspontját és állásfoglalásaiknak indokait.
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Második rész. összefoglalja a sarajevói merénylettől a 
Szerbiához intézett osztrák-magyar jegyzék átnyujtásáig ter
jedő időszak diplomáciai okiratait.

Harmadik rész. Tartalmazza azoknak a diplomáciai ak
cióknak összefüggő feldolgozását, amelyek a monarchia jegy
zékének átnyujtásától a szerb válaszjegyzék átvételéig terjedő 
két napi periódus alatt lezajlottak.

Negyedik rész. A szerb válaszjegyzéktől a német biroda
lomnak Oroszországhoz intézett hadizenetéig terjedő időszak 
diplomáciai jegyzékváltásait foglalja össze. Ez az időszak 
július 25-ikétől augusztus elsejéig terjed s további felaprózást, 
a nagy anyag ellenére sem tőr meg, mivel egyes akciók 
szálai az egész időszakon át végigszövődnek s befejezett egész
nek tiszta képét csak úgy nyújtják, ha fonalukat elejétől- 
végig serényen követjük.

Ötödik rész. Uralkodók táviratváltása a háború küszöbén.
Hatodik rész. Tartalmazza a Belgium semlegességére vo

natkozó jegyzékváltásokat és a kongó-kérdést illető diplo
máciai okiratokat.i

Hetedik rész. A brüsszeli dokumentumok.
Nyolcadik rész. Kronologikus sorrendben adja az egyes 

államok háborús előkészületeire, mozgósításaira, ultimátu
maira, hadizeneteire, azaz a háború kitörésére vonatkozó 
dokumentumokat s a bécsi szerb és angol diplomáciai kép
viselőnek az egész kompanv eseményeit is összefoglaló utolsó 
jelentéseit, melyeket ezek a diplomaták már visszahívásuk 
után, a hazájukban szerkesztettek.

Az angol-német háború kitörésére vonatkozó jegyzékek 
azonban a Belgium semlegességét tárgyaló, hatodik részben 
vannak feldolgozva. Az angol-német konfliktus ugyanis olyan 
szervesen összefügg a belga semlegesség kérdésével, hogy az 
erre a háborúra vonatkozó okmányokat ebből az összefüg
gésükből kiszakítani nem mutatkozott célszerűnek.

A monarchia és Szerbia diplomáciai összeköttetésének 
megszakítására, úgyszintén a monarchiának Szerbiához inté-
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zett hadizenetére vonatkozó jegyzékek a munka harmadik 
részében külön fejezetben vannak feldolgozva. A későbbi 
diplomáciai akciók ugyanis a diplomáciai kampánynak ehhez 
a mozzanatához kapcsolódnak s ezért az események össze
függő előadása azt kívánta, hogy a monarchia és Szerbia 
konfliktusának összes okmányai a későbbi fejleményeket be
vezessék.

Kilencedik rész. Tartalmazza azt a deklarációt, melvet 
1914 szeptember 4-ikén, az entente-hatalmak a békekötésre 
vonatkozólag Londonban aláírtak.

III.

A diplomáciai színes könyvek.
A z  o s z tr á k -m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v . Az oszt rák-m agyar közös külügy

minisztérium 1915 február 3-ikán v ö r ö sk ö n y v e t adott ki, melynek címe: 
Diplomáciai okmányok az 1914. évi háború előzményeinek történetéhez. 
Bécs, 1915. A gyűjtemény 69 okiratot tartalm az, melyből 55 a július 
végéig terjedő időszakra vonatkozik. Az első 6 okmány a démarche 
előtti periódus eseményeit tárgyalja.

A hivatalos kiadáson kívül a külügyminisztérium népies kiadást 
is tett közzé számos nyelven. Ez a kiadás a hivatalos gyűjtem ény teljes 
anyagát tartalm azza s azonfelül bevezető része is van, amely vázolja a 
monarchia és Szerbia viszonyának alakulását az utolsó evekben és a 
háború küszöbén lezajlott diplomáciai kam pánynak a monarchia politi
káját igazoló összefoglalását adja. A vöröskönyv jegyzékei világosan 
és meggyőzően indokolják a monarchia m agatartását, amelyet az entente 
különböző, átlátszó célzatú diplomáciai próbálkozásaival szemben tanú 
sított és szerencsésen dom borítják ki Ausztria-Magyarországnak azt a 
törekvését, hogy Szerbiával való konfliktusának lokalizálásával, a világ
háború veszedelmét Európáról elhárítsa.

A  n é m e t fe h é r k ö n y v . A német birodalmi kancellár augusztus elején 
rövid aktagyűjtem ényt terjesztett a birodalmi gyűlés elé, amelynek 
címe: Vorláufige Denkschrift und Aktenstücke zum Kriegsausbruch. 
A gyűjtemény em lékiratot is tartalm az a háború előzményeinek tö r
ténetéről és a háború küszöbén lezajlott diplomáciai akciók anyagából 
okm ányokat foglal magában, melyek a német birodalom politikáját jel-
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legzetesen megvilágítják. A gyűjtemény tartalmazza továbbá a német 
császár és a cár táviratváltását.Valamennyi állam diplomáciai kiadványai 
közül a német fehérkönyv a legszűkebb szavú. 1915 áprilisban meg
jelent az akta gyűjteménynek második kiadása, amely az első kiadás 
nagy történeti értékű egyéb kiegészítésén kivid, az ú. n. brüsszeli dóká
méul umoknak szövegét és lefényképezett másolatát is tartalmazza. A hiva
talos német aktagyűjteményen kívül a háború előzményeinek történeté
hez értékes anyagot szolgáltatnak a birodalmi kancellár beszédei és a 
X o r d d e u ts c h e  A llg e m e in c  Z e i tu n g -bán időközönkint, polemikus célból 
közzétett okmányok, ami arról tanúskodik, hogy a világháborúnak 
már ma is publikálható okmánytára a diplomáciai színes könyvekkel 
korántsem merült ki.

A z  a n g o l k é k k ö n y v . Az angol külügyi hivatal aktagyűjteményének 
címe: Correspondence respecting the European Crisis. Presented to 
both Houses of Parliament bv Commend of His Majesty. August 1914. 
Ezt a gyűjteményt 1914 augusztus (bikán terjesztette a kormány az 
alsóház elé fe h é r k ö n y v  alakjában. Kékkönyvét az angol külügyi hivatal 
jóval későbbem, 1914 október havában tette  közzé. A kékkönyv tarta l
mazza a fehérkönyv összes okmányait, bevezetésül pedig az angol kül
ügyi hivatal megiratta azoknak a diplomáciai eseményeknek részletes 
történetét, amelyek a háború küszöbén lejátszódtak. Az erősen szub
jektív és Angolország békeszeretetét mindenekfelett kidomborító törté
neti vázlatot kiegészítik Greynek és Asquith miniszterelnöknek beszédei, 
melyeket augusztus elején az angol alsóházban mondottak. A gyűj
temény Kil okiratot tartalm az a július 20-ikától augusztus 4-ikéig 
terjedő időszakból. Az angol akta gyűjteményről el lehet mondani, hogy 
az ma egyike a földkerekség legelterjedtebb könyveinek. Az angol kor
mánynak gondja volt rá, hogy számos nyelvre lefordíthassa, sőt a 
könyvnek német nyelvű fordításával még a német hadifoglyokat is 
ellátta. Az angol nyelvű kiadást világszerte egy penny-ért árusítják. 
Tagadhatatlan, hogy a semleges külföld, főképen pedig Amerika, ennek 
a könyvnek az alapján alkotta meg véleményét a világháborúról és, hogy 
magában Angolországban is, az angol külügyi hivatalnak ez a — saját 
céljaira nagy ügyességgel összeállított gyűjteménye erősítette meg a 
háborús hangulatot, mely eleinte korántsem volt olyan általános, amint 
azt Grey és Asquith óhajtotta.

A német publicisztika igen behatóan foglalkozott legveszedelme
sebb ellenfelének evvel a fegyverével, melyet a német birodalomnak 
nekiszegzetí és csakhamar megállapították, hogy az a könyv, amelyet 
( *rey «ő Felsége parancsára» az angol parlament mindkét háza elé terjesz
te tt, vaskos hamisításokat tartalmaz. Messze vezetne az, ha ezen a
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helyen a német alapossággal kim utatott falzifiikációkkal részletesen 
foglalkoznánk (a F r a n k fu r te r  Z e i tu n g  november 8-iki és a N o r d d e u ts c h e  

A U g e m e in e  Z e i tu n g  november 9-iki száma nagyérdekű leleplezéseket 
közöl e hamisításokról). Ezúttal csupán példának okából az angol kék
könyvnek egy nyilvánvaló ham isítását szögezzük le, melyet a világháború 
okairól kiadott könyvében nem kisebb tekintély, mint Helfferich pénz
ügyi állam titkár is konstatál.

A kékkönyv 105-ik számú okmánya egy levél, melyet Grey állam
titkár Bertie párisi angol nagykövethez intéz. A levelet a kékkönyv első 
hivatalos kiadása szerint Grey j ú l i u s  3 0 - ik á n  írta. Elmondja henne a nagy
követnek, hogy Paul Cambon londoni francia nagyköved, értesítette őt, 
hogy «a német hadsereg előőrsei tegnap (pénteken) a francia határon vol
tak». A francia nagykövet erről a tényről abban a formában értesítette 
Grey állam titkárt, hogy átadta neki azt az eredeti levelet, melyben őt erről 
a fenyegető német katonai mozdulatról a francia külügyminiszter értesíti. 
Az angol kékkönyv ezt a levelet is közzé adja. Vesztére. Ennek a levélnek 
a keltezése ugyanis a következő: P a r is ,  1914  j ú l i u s  3 1 . Miképen mellé
kelhetett Grey július 30-ikán Londonból elküldött leveléhez olyan másik 
levelet, mely Párisban július 31-ikén kelt? A furcsa esetnek azután még 
furcsább fejleményei keletkeztek. Kétségtelen, hogy az ellenmondásra 
az angol külügyi állam titkárt is figyelmeztették, mert a kékkönyv ké
sőbbi kiadásában már óvatosságból a saját, Londonból elküldött levelét 
is július 81-ikéről keltezi. Ezzel az utólagos javítással azonban a fatális 
ellentmondást nem te tte  jóvá. A francia külügyminiszter levelének első 
m ondata ugyanis így hangzik: «A német hadsereg előőrsei tegnap (pén
teken) a francia határon voltak.» «Tegnap péntek» azonban július 31-ike 
volt, am int az a naptárban megtekinthető. «Tegnap péntek» tehát azt 
jelenti, hogy a francia külügyminiszter a levelét augusztus elsején írta. 
Ebből pedig az következik, hogy Grey, a július 30-ikán Londonból kül
dött leveléhez egy Párisban augusztus 1-én kelt levelet mellékelt ! Az 
angol külügyi állam titkárnak azonban nyilván sok jó  barátja van. Újból 
figyelmeztették őt, hogy rosszul dolgozott. A kékkönyv későbbi kiadá
sában ki törli tehát a «Yendredi» szót a francia és a «Friday»-t az angol 
szövegből.

A francia külügyminiszternek evvel a levelével Greynek egyáltalán 
nincs szerencséje. A levél további részében ugyanis a francia miniszter 
azt mondja, hogy «a németek már azon a szo m b a to n  megkezdették háborús 
előkészületeiket, amelyen a Szerbiához intézett osztrák jegyzéket Bel- 
grádban átadták». A hiba az, hogy a monarchia jegyzékét c sü tö r tö k ö n  

nyújto tták  át. Végezetül pedig joggal lehetne kérdezni azt is, hogy vájjon 
Grey miért küldi el a francia kormány levelét épen a párisi angol nagy-
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követnek? Ha ez a levél valóban Parisból származott, úgy a francia 
külügyminiszterrel rendkívül bizalmas lábon álló angol nagykövet 
bizonyosan hamarább ismerte azt, mint az angol külügyi államtitkár.

Annyi mindeneset re megállapítható, hogy ezzel az okmánnyal 
az angol külügyi államtitkárnak nem volt szerencséje.

A  fra n c ia  sá rg a k ö n y v . A francia kormány 1914 november végén 
vaskos diplomáciai aktagyűjteményt tett közzé, melynek címe: «Docu
men ts dipl< matiques. 1914. La guerre européenne.» «Piéces relativos 
aux négociations qui ont ])récédé les déclarations de guerre de l’Allemagne 
á la Bussie ( lcr aoűt 1914) et á la Francé (3 acut 1914) Déclaration du 
4 Septembre 1914. Paris Imprimerie nationale.» A könyv hét fejezetre 
oszlik. Az első fejezet címe: «Avertissements» és okmányai még az 1913-ik 
évről szólnak. Ebben a részben a francia külügyi hivatal közzétesz 
egy állítólag hivatalos német titkos jelentést a német hadsereg megerősí
téséről. A jelentés szerint a német politikának az a célja, hogy a német 
uralmat az egész világra kiterjessze, a kis népeket elnyomja, és hogy 
mindazokat a területeket, amelyek századok előtt valaha Németország
hoz tartoztak (Burgundiát, a balti tartományokat stb.) a birodalomhoz 
visszacsatolja. Az irat nevetségesen fantasztikus, s valóban alig hihető, 
hogy a német politika intézőinek irodáiban ilyen kevéssé komoly elabo- 
rátumokkal foglalkoztak. A félhivatalos N o rd d cu tsch c  A llg e m e in e  Z e i tu n g  

egyébként 1914 december 18-iki számában kijelentette, hogy ez a 
«jelentés» otromba hamisítás, mellyel a franciákat valami titkos ügy
nökük felültette.

Az avertissements-ok többi része tartalmazza a berlini francia 
diplomáciai képviselőknek néhány jelentését, melyek egy tői-egyig azt 
a célt szolgálják, hogy Németországnak évek során át parázs alatt égő 
harci kedvét bizonyítsák. A jelentések, mint a K o rá d . A lig . Z e itu n g  

megállapítja, kétes hitelű ügynökök fecsegésed alapján készültek. Ezek 
az okmányok a világháborúval semmi összefüggésben nincsenek s azért 
azok közlését. ebben a könyvben, melynek célja, hogy a háború küszöbén 
lefolyt diplomáciai akciók anyagát lehető teljességgel összegyűjtse, 
mellőztük. A sárgakönyv második fejezetének címe: Préliminaires. 
Ez a rész a trónörökös meggyilkolásától a monarchia jegyzékének át- 
nyujtásáig terjedő periodus diplomáciai okiratait tartalmazza. (Jú
nius *28 július 23.) A harmadik fejezetben a francia sárgakönyv közli 
július 24-ikének és 25-ikének aktáit, a negyedikben pedig a diplomá
ciai viszony megszakításától a monarchia hadizenetéig terjedő időszak 
jegyzékváltásait. (Július 25—28.) Az ötödik fejezet a monarchiának 
Szerbiához intézett hadüzenetétől a német birodalomnak Oroszország
hoz szóló ultimátumáig (július 28—31), a hatodik az Oroszországhoz 

Diplomáciai okmányok. 3
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és Franciaországhoz intézeti német hadüzenetig faiig. 1 4.) i(‘ijedő
periódus aktáit tartalmazza. A hetedik fejezetben kizárólag az entente- 
nak 1014, szeptember 1-ikén kelt fa külön békére vonatkozó) nyilat
kozatát teszik közzé. A sárgakönyv ezenfelül kivonatokai tartalm az 
az angol kék könyv hői, a belga szürkekönyvből, a német és az orosz 
színes könyvekből.

A francia sárga könyv jegyzékeinek nem egy állítása téves, hamis, 
vagy épen koholt. A német publicisztika már behatóan foglalkozott 
a német politikára vonatkozó ferdítésekkel, mi e helyen a francia kül
ügyi hivatalnak egy olyan koholmányára akarunk rám utatni, amellyel 
a monarchia magatartását iparkodik a nyilvánosságnak hamis színben 
felt öntetni.

Nem felel meg a valóságnak Yiviani francia miniszterelnöknek 
az augusztus 1-én kelt, 127-ik számú okiratban foglalt az az állítása, 
hogy a monarchia elsőnek rendelte cl egész haderejének mobilizációját. 
A valóság az. hogy a monarchia július B 1-ikén mozgósította egész had
erejét, holott Oroszország már a BO-ikáról Bl-ikére virradó éjszakán 
elrendelte az általános mozgósítást. A megtévesztést a sárgakönyv 
avval tetézi, hogy sorrendben is előbb adja az osztrák-magyar moz
gósításról szóló jelentést, mint azt a táviratot, melyben a pétervári 
nagykövet az orosz általános mozgósítást jelenti.

A z  o ro sz  n a r a n c s s á r g a k ö n y v . Az orosz külügyminisztérium diplo
máciai könyve orosz és francia kiadásban jelent meg. A francia kiadás 
címe: Kecueil de documents diplomátiques. Kcgociations ayant précédé 
la guerre. 10/23 Juilet — 24 juillet /6 aoűt 1914. Pét rograde. A füzet 
70 okiratot tartalmaz.

Az orosz aktagyűjtemény, amely természetesen azt a tendenciát 
szolgálja, hogy a világháborúért a felelősséget Ausztria-Magyarországra 
és Németországra hárítsa, eszközeiben nem épen válogatós. Nyomban 
a gyűjtemény megjelenése után a bécsi félhivatalos F r e m d e n b la ll rá
m utatott egyes orosz diplomáciai jegyzékek ferdítéseire.

1. Az orosz narancssárgakönyv közzéteszi a bécsi orosz nagykövet - 
nek július 28-ikán Pétervárra küldött táviratát. (47-ik számú okmány.) 
Fbben a táviratában az orosz nagykövet azt jelenti, hogy a monarchia 
elrendelte összes haderejének a mozgósítását. Történeti tény azonban, 
hogy július 28-ikán a monarchia csupán részleges mozgósítást rendelt 
i‘l és hogy ez a részleges mozgósítása egyedül és kizárólag Szerbia 
ellen irányult.

2. Az orosz narancssárga-könyv 27-ik számú okmánya Isvolsky 
párisi orosz nagykövetnek sürgönyét tartalmazza, melyben Isvolsky 
július 26-ikán azt jelenti, hogy a francia külügyminisztérium politikai



igazgatója a szerb válaszjegyzéket megmutatta Szócsőn gróf osztrák
magyar nagykövetnek, aki csodálkozását fejezte ki, hogy Giesl báró 
ezt a választ nem találta kielégítőnek. A F r c m d e n b la tt megállapítja, 
hogy ez a távirat valótlanságot tartalmaz. A valóság a következő: A fran
cia külügyminisztérium politikai igazgatója július 26-ikán kijelentette 
Szec/en grófnak, hogy a belgrádi francia ügyvivő távirati jelentése szerint, 
a szerb kormány a monarchia jegyzékének követeléseit teljes terjedel
mükben elfogadta. A francia diplomata egyúttal megütközésének adott 
kifejezést, hogy ezzel a monarchia be nem éri. Szécsen gróf megjegyezte: 
ő a szerb választ még nem ismeri, de ha azt Giesl báró nem találta 
kielégítőnek, úgy fel kell tételeznie, hogy a szerb kormány a monarchia 
követeléseihez hozzá nem járult, hanem bizonyos fenntartásokkal élt, 
amelyek az állítólagos szerb engedmények gyakorlati értékét lerontják. 
A szerb válaszjegyzék hiteles tartalma az osztrák-magyar nagykövet fel
fogását igazolta.

hzek a nyilvánvaló ferdítések valóban nem alkalmasak arra. hogy 
az orosz hivatalos aktagyűjteménynek, mint hiteles anyagnak értékét 
a háború jövő történetírójának szemében emeljék.

A  szerb  k é k k ö n y v . A szerb kormány 1914 november havában tette 
közzé aktagyűjteményét, melynek címe: A szerb kormány diplomáciai 
levelezése. Az okmánytár 52 okiratot tartalmaz a június 29-ikétől 
augusztus 3-ikáig terjedő időből. Az okmányok túlnyomó része a mon
archia démarche-át megelőző időszakra vonatkozik, Szerbia politikájá
nak megvilágítása szempontjából azonban ezek az okmányok is igen 
jelentősek. Július 25-ikén, amikor Belgrádban a monarchiának szóló 
válaszjegyzékét tárgyalták, a rendesen jól értesült világlapok híradása 
szerint több ezer szavas távirat érkezett Pétervárról, mely döntőleg 
befolyásolta Szerbia magatartását. Az anyag teljessége szempontjából 
felette sajnálatos, hogy a szerb kormány, amely hosszú jegyzékeket tet t 
közzé arról, hogy a bécsi szerb követ házmestere a szerb nemzeti zászló 
kitűzését milyen érzelmekkel fogadta, ezt a politikailag fontos táviratot 
nem publikálja. A sürgönyről egyébként az orosz diplomáciai aktagyűj
temény sem nyújt felvilágosítást,

A  belga s z ilrk e k ö n y v e t a belga kormány 1914 szeptember elején 
adta ki Antwerpenben. Címe : Correspondance diplomátique relative 
á la guerre de 1914 (24 juillet—29 aoűt). A könyv 79 okiratot tartalmaz. 
A belga kormány aktagyfíjtemém/ét igen célszerűen egészítik ki az úgy
nevezett brüsszeli dokumentumok, melyeket a németek a belga hadügy
minisztérium irattárából kiemeltek. Ezekkel az okiratokkal a német 
kormány kiegészítette a belga aktagyűjtemény hiányosságát.

35

3*



A háborús kampány diplomáciája.

O sztrák-m agyar m onarchia.

K ü l ü g y m i n i s z t e r : JSereiHold gróf.
A  k ü l i ig y m in i s z t é r m m  o s z tá ly fő n ö k e i:  Macchio báró, Forgách gróf. 
N é m e t  n a g y k ö v e t : IVcliirscliky.
O ro sz  n a g y  k ö v e t:  Sebeko.
A z  o ro sz  n a g ykö ve tség  ve ze tő je  a  n a g y k ö v e t tá v o ü é té b e n :  Kudasev herceg. 
A n g o l  n a g y k ö v e t:  Bunsen.
F r a n c ia  n a g y k ö v e t:  Dumaine.
O la sz  n a g y k ö v e t:  A várná herceg.
H elga k ö r e t :  Errembault von Budzeele gróf.
S z e r b  k ö r e t :  Jovanovics.
B u d a p e s t i  f r a n c ia  f ő  k o n z u l : d ’Apchier le Maugin.

N ém etország.

B ir o d a lm i  k a n c e l lá r : Betlmmnn-Ihdlweg.
K ü lü g y i  á l l a m t i t k á r : Jagow.
\  lá s o d  -á lla m  t i t k á r : Zi n n ner 1 na n n .
O s z tr á k -m a g y a r  n a g y k ö v e t:  Szögvény gróf. utóbb Hohenlohe herceg. 
O ro sz  n a g y k ö v e t:  S ver beje v.
A z  o ro sz  n a g ykö ve tség  veze tő je  a n a g y k ö v e t tá v o lié té b e n : Bronevsky. 
A n g o l  n a g y k ö v e t:  Goschen.
A z  a n g o l n a g ykö ve tség  veze tő je  a n a g y k ö v e t tá v o lle té b e n : Rombold. 
F r a n c ia  n a g y k ö v e t : Jules Cam bon.
A  fr a n c ia  n a g ykö ve tség  veze tő je  a  n a g y k ö v e t tá r o l lé té b e n : Manneville. 
O la sz  n a g y k ö v e t:  Bollati gróf.
S z e r b  k ö v e t :  Dr. Jovanovics.
F r a n c ia  k ö v e t B a jo r o r s z á g b a n : Allizé.

Oroszország.

K  ü l  ü g y  m  i n i s z t e r : Sasoi íov.
O szt r á k -m a g y a r  n a g y k ö v e t:  Szápáry gróf.
A z  o sz t véd :-m agyar n a g ykö ve tség  veze tő je  a n a g y k ö v e t tá v o li  é té b e n : Czernin gr. 
N é m e t  n a g y k ö v e t:  Pourtalés gróf.
A n g o l  n a g y k ö v e t:  Buchanan.
F r a n c ia  n a g y k ö v e t:  Paléologue.
S z e r b  k ö v e t:  Spalaikovies.
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Angolország.

K  ü liiy y  i á / la m  t i tk á  r : (1 rey.
M á s o d -á l la m ti tk á r : Nicolson.
O sztrá k -m a y y a r  n a g ykö ve t: Mensdorff gróf.
N é m e t  n a g y k ö v e t:  Lichnovsky herceg.
O ro sz  n a y y k ö v e t:  Benckendorff gróf.
F r a n c in  n a y y k ö v e t:  Paul Cambon. 
l ie ly a  k ö v e t:  Jjalaing gróf.
S ze rb  k ö v e t:  Buskovics.

Franciaország.

A  k ö z tá rsa sá y  e ln ö k e :  Poiucaré.
K iU ü y y m m is z le r : Yiviani miniszterelnök, utóhh Delcassé.
A  k ü lü g y m in is z té r iu m  vezetője a m in is z te re ln ö k  tá vo llé téb en : Bienvenu- 

Marl in igazságügyininiszter.
A  k ü lü y y m m is z té r iu m  o s z tá ly fő n ö k e i: Bérthóiul, Margerie.
O sz trá k -m n y y n r  n a y y k ö v e t:  Szécsen gróf.
N é m e t n a y y k ö v e t:  Schoen báró.
O rosz n a y y k ö v e t:  Isvolsky.
A z  orosz n a g ykö ve tség  vezetője a n a yykö ve t tá vo llé téb en : Sevastopulo. 
A n y o l  n a y y k ö v e t:  Bertie.
B e lya  k ö v e t:  Guilleaume báró.
S ze rb  kö ve t:  Vesfnics.

Olaszország.

K ü lü g y m in is z te r :  San (liuliano.
O sztrá k -m a yya r  n a y y k ö v e t:  Merev.
N é m e t n a y y k ö v e t:  Flotow.
O rosz n a y y k ö v e t:  Giers báró.
A n y o l n a y y k ö v e t:  Ródd.
F ra n c ia  n a y y k ö v e t:  Barrére.
S ze rb  k ö v e t:  Mihailovies.

Belgium.

K W ü y y m in i s z l e r : Bavignon.
O s z trá k -m a y y a r  kö ve t:  Clary und Aldringen gróf.
N é m e t k ö v e t : Below-Saleske.
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A n g o l k ö v e t:  Villiers.
F r a n c ia  k ö v e t:  Klobukovsky.
A  belga kö ve t H o l la n d iá b a n :  Falion báró.

Szerbia.

K i d  ü g y  m in i s z t e r : Pasics miniszterelnök.
A  k ü lü g y m in is z té r iu m  veze tő je  a m in is z te r e ln ö k  tá vo llé téb en :  Pacsu 

pénzügyminiszter.
O sz trá k -m a g y a r  k ö v e t:  Giesl báró.
O rosz ü g y v iv ő :  Strandi maim.
A n g o l k ö v e t:  Graz.
A z  a n g o l követség  vezető je a  kö ve t lá v o llé té b e n : Crackanf horpe.
F r a n c ia  k ö v e t:  Boppe.

38



ELSŐ RÉSZ.

KI FELELŐS A HÁBORÚÉRT ?

A külügyi hivatalok okmánygyüjteményeinek egy része 
nem csupán a háborút megelőző diplomáciai jegyzékek fog
lalatja. Három nagyhatalomnak: Ausztria-Magyarországnak, 
Németországnak és Angolországnak külügyminisztériuma cél
szerűnek találta azt is, hogy a diplomáciai tárgyalásoknak 
összefoglaló leírását is közzétegye. A cél az, hogy ezek a 
külügyi kormányok a nagy nyilvánosság előtt, a maguk el
járását és állásfoglalásait igazolják, hogy diplomáciai műkö
désüknek békés célzatait kidomborítsák s így végeredményben 
a felelősséget u világháborúért vmguktól elhárítsák. Ugyanezt a 
célt szolgálja az orosz külügyminiszternek kommünikéje, me
lyet augusztus 2-ikán, a diplomáeziai kampány végén, a 
pétervári távirati ügynökség útján tett közzé, hogy a háború 
küszöbén lefolyt tárgyalások egyéni beállításával az orosz 
politika békés irányzatát igazolja.

A francia külügyminisztérium aktagyűjteménye az ese
mények történeti összefoglalását nem tartalmazza, de közli 
Viviani miniszterelnöknek azt a beszédét, amelyben a kor
mányelnök a francia kamarát a háborút megelőző esemé
nyekről tájékoztatta.

Nyilvánvaló, hogy mindezek a történeti vázlatok ilyen
képen erősen szubjektív színezetűek. Szembeállítva egymással 
azonban rendkívül érdekesek, mert a háború küszöbén le
folyt diplomáciai akciót a legkülönbözőbb szempontokból 
világítják meg. Épen ezért mindezeket a történeti összefog
lalásokat egymás után adjuk a diplomáciai jegyzékváltások 
bevezetéséül.



Az oszirák-magvar vöröskonvv bevezetése.
Az osztrák-magyar külügyminisztérium líMA 

február 3-ikán v ö rö s  k ö n y v e l  tett közzé, melynek 
címe: D ip lo m á c i a i  akták a  háború e l ő z m é n y e in e k  tö r té 

n e té h e z . A hivatalos kiadással egyidejűleg b e v e ze té s se l  

ellátott népies kiadás is jelent meg több nyelven.
A népies kiadás bevezetése, mely a háborút 

megelőző eseményeknek összefoglaló leírását nyújt ja, 
így szól:

Mióta a Karageorgevic-dinasztia elfoglalta a Száva inén ti király
ságnak vérrel beszennyezett trónját és a Sándor király élete ellen szőtt 
összeesküvés részeseivel vette magát körül, azóta Szerbia habár kü
lönböző utakon és változó intenzitással is — szakadatlanul azt a eélt 
követte, hogy ellenséges propaganda és forradalmi üzelmek segélyével 
aláaknázza Auszt ria-Magvarországnak délszlávok lakta vidékeit, hogy ha 
majd az európai helyzet a nagyszerb tervek megvalósításának kedvezni 
fog, a Monarchiától elszakítsa azokat.

Hogy a Szávamenti királyság mennyin* nagy rálátó volt remé
nyeiben és milyen közel hitte már magát az áhított célhoz, az világosan 
kitűnt abból az elkeseredett ellenséges indulatból és abból a mélységes 
csalódásból, amelyet Bosznia és Hercegovina annexiója idézett Szerbiá
ban elő, s amely a háború szélére kergette» ezt a felbujtatott és elámított 
országot.

Cserbenhagyva az orosz védőhatalomtól, amely akkoriban még 
nem érezte magát elegendően felfegyverkezettnek, a szerb kormány 
1909. év tavaszán jónak látta ünnepélyesen kijelenteni Európa színe élőt t , 
hogy elismeri az annexióval teremtett új nemzetközi és közjogi rendet, 
amellyel Szerbia érdekei sérelmet nem szenvedtek, továbbá, hogy felosz
latja a Monarchia ellen felfegyverzett bandákat és a jövőben barátságos 
viszonyban fog élni Ausztria-Magyarországgal.

Az a várakozás azonban, hogy most már módjában lesz a .Monar
chiának békében és jó szomszédságban élhetnie Szerbiával úgy, mint 
élt az Obrenovicok uralkodása idején és ismét módjában lesz az akkori
hoz hasonló jó indulattal méltányolnia és előmozdítania ennek az állam
nak érdekeit, amely függetlenségének a berlini kongresszuson történt 
elismerését Ausztria-Magyarországnak köszönheti, — ez a várakozás 
nem ment teljesedésbe. A szerb kormány, amelyet ígérete Ausztria-
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Magyarországhoz való jó szomszédi viszony ápolására kötelezeti, eltűrte 
azt,hogy sajtója hallatlan módon szítsa a gyűlöleted Ausztria-Magyar- 
ország ellen; megengedte, hogy szerb földön magasrangú katonát iszt ok, 
államhivatalnokok, tanítók és bírák vezetése alatt működő egyesületek 
nyilvánosan olyan törekvéseket ápoljanak, amelyeknek a Monarchiához 
tartozó területek fellazítása volt a célja; nem akadályozta meg, hogy 
katonai és polgári közigazgatásának vezető állásban levő egyes szemé
lyiségei annyira megmételyezzék a közlel ki ismeretet, hogy az végül is 
a közönséges orgyilkosságot tekintse a Monarchia elleni harc legjobb 
fegyverének. Ebből a gyűlölet teljes agitációval áthevített légkörből a 
Monarchia magasállású funkcionáriusai ellen irányuló gyilkos merény
letek egész sora indult ki s végül onnan indult ki a Szerbiában tervszerűen 
előkészített át kos merénvlet is Ferenc Férd inaiul trónörökös-főherceg 
fenkölt személye ellen. Ámde a trón várományosának a hazáért szenve
dett vértanúhalála, amelyet ellenségeink abban a botor hiedelemben 
készítettek elő, hogy ezzel a Monarchia bomlását siettetik, Auszlria- 
Magvarországrak minden népét lángolóan lelkes egyértelműséggel so 
rakoztatta a dinasztia trónja köré. Meglát hall a most az egész világ, 
hogy mily rendíthetetlenek azok az alapok, amelyeken a Monarchia 
nyugszik s mily híven és szorosan tartanak össze fiai. Mindenki érezte s 
nem lehetett többé kétség aziránt, hogy becsületünk, önmagunknak 
megbecsülése és életérdekeink parancsolóan követelik, hogy Szerbia 
bűnös üzelmeivel szembeszálljunk és Ausztria-Magyarország bizton
ságának garanciákat teremtsünk.

Azok a szomorú tapasztalatok, amelyeket ezzel az álnok szom
széd-állammal szemben szereztünk, kijelölték az utat, amely egyedül 
vezet hot érdekeink biztosít ására.

Fel kellett állítani Szerbiával szemben mindazokat a követeléseket 
és megkívánni tőle mindazokat a garanciákat, amelyek a gyalázatos me
rénylet részeseinek megbüntetését s a nagyszerb törekvések elfojtását 
biztosíthatják vala. Minthogy Ausztria-Magyarországnak példátlan tü 
relmét Szerbiában gyöngeségre magyarázták, értésére kellett adni a bel
grádi kormánynak, hogy a Monarchia el van tökélve arra, hogy szükség 
esetén a végletekig elmegy, hogy tekintélyét és birtokállományát meg
védje s hogy nem fogja többé tűrni a Szávamenti királyság mesterke
déseit, amelyeknek célja az volt, hogy Ausztria-Magyarország köved elé
seinek látszólagos elfogadásával egyrészt tévedésbe ejtse a hatalmakat, 
másrészt azonban nyitva tartsa magának azt a lehetőséget, hogy úgy, 
mint ezt az 1909. évi ünnepélyes Ígéret után tette, ezután is folytat
hassa aknamunkáját a Monarchia ellen. Szerbiának azzal a megszokott 
taktikájával szemben, hogy a legalávalóbb eszközökkel készítse elő a
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Monarchia délszlávoklakta vidékeinek elszállítását, ellenben tüstént a 
hatalmaknál keressen oltalmat és büntetlenséget, mihelyt a Monarchia 
ezekért az üzelmekért számadásra vonná őt, a cs. és kir. közös kormány 
számára csak egyetlen út állott nyitva arra, hogy birtokállományunkat 
megvédje és közgazdasági életünknek a szerb aspirációk által újra meg 
újra előidézett törhetetlen megkárosodásának véget vessen — s mindezt 
anélkül, hogy ezzel Európa békéjét veszélyeztesse. A cs. és kir. közös 
kormány a hatalmak aggályaira kezdettől fogva annak kinyilatkoztatá
sával válaszolt, hogy a Monarchia nem fog túlmenni érdekeinek megvé- 
delmezésén és nem törekszik területszerzésre. Ezeken az önmagaszabta 
határokon belül azonban ragaszkodnia kellett ahhoz, hogy a Szerbiával 
való konfliktus közvetlenül Ausztria-Magyarország és Szerbia közt 
nyerjen elintézést. A követeléseinkre vonatkozó válasz megadására 
Szerbiának megszabott határidő meghosszabbítása — amint azt Orosz
ország kívánta —- újabb kifogásokra és egyéb hoza-vonára nyújtott 
volna módot a belgrádi kormánynak és egyenesen kaput tá rt volna 
egyes hatalmak beavatkozására Szerbia érdekében. A határidő meghosz- 
szabbítására vonatkozó kívánságot ennélfogva (‘1 kellett utasítani. Jól
lehet, Szerbia még kitérő és alattomos válaszának megadása előtt elren
delte az általános mozgósítást és ezzel nyíltan kifejezést adott ellenséges 
szándékának, a Monarchia még három napig várt, mielőtt a háborút 
megüzente volna. Az angol kormánynak az a javaslata, hogy a szerb 
konfliktus elintézése a hatalmak konferenciájára bízassák, már csak az 
ellenségeskedések megkezdése után érkezett Bécsbe, minélfogva azt az 
események már túlhaladták volt. De ez a javaslat önmagában sem volt 
alkalmas arra, hogy a Monarchia érdekeit biztosítsa. Egyedül az oszt rá k- 
magyar követeléseknek a belgrádi kormány részéről érintetlen egészük
ben való elfogadása nyú jthato tt volna csak biztosítékot arra nézve, hogy 
Szerbiával tűrhető szomszédi viszonyban fogjunk élhetni. Az entente- 
hatalm akai azonban az a törekvés vezette, hogy Ausztria-Magyarország- 
nak hathatós és Szerbiát érzékenyen érintő követeléseit kompromisszum 
útján kiküszöböljék. Ez a Szávamenti királyságnak jövendő korrekt 
m agatartása tekintetében minden biztosítéktól megfosztott volna ben
nünket, Szerbiát pedig csak felbátorította volna arra, hogy a Monarchia 
délszlávoklakta vidékeinek elszállítását célzó űzőiméit tovább folytassa.

Amikor a cs. és kir. közös kormány azt követelte Szerbiától, hogy 
büntesse meg a szerajevói merényletnek a királyság területén tartóz
kodó bűnrészeseit és teljesítse azokat a kötelességeket, amelyek a szom
széd államok közötti békés viszonyok mellőzhetetlen előfeltételei, akkor 
nem csupán azt a célt ta rto tta  szem előtt, hogy dinasztiánkat merény
letektől és a Monarchia birtokállományát bűnös üzelmektől megvédje.
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A cs. és kir. közös kormány ezzel a követeléssel a civilizált emberiségnek 
azt a közös érdekét is képviselte, hogy gyilkos merényleteket ne lehessen 
büntetlenül a politikai harc fegyveréül felhasználni és hogy Európa 
békéje ne legyen szakadatlanul veszélyeztetve Szerbia aspirációi által.

Súlyosan vétkeztek az entente-hatalmak akkor, amikor, politikai 
önzésük sugallatát követve, elzárkóztak a közerkölcsnek és az emberies
ségnek eme követelményei elől és pártját fogták a vétkes Szerbiának. 
Ha akkoriban a Monarchia kijelentéseinek - amely konzervatív poli
tikájával és a Balkán-félszigeten végbement hatalmas politikai átala
kulások során tanúsított békeszeretetével kiérdemelte a teljes bizal
mat hitelt adnak és a szerb konfliktussal szemben várakozó álláspontra 
helyezkednek vala, az esetben elkerültük volna a világháborút. Azért a 
véghetet len szenvedésért, amely most rászakadt az emberiségre, a tör
ténelem ítélőszéke előtt kell felelniök.

N m lehet kétség aziránt, hogy a kis szerb állam sohasem merész
kedett v;lna alig palástolt ellenségeskedéssel munkálni a Monarchia 
délszláv : lakta vidékeinek elszállításán, ha nem lett volna bizonyos 
Oroszor v gnak titkos helyeslése és védelme felől és ha nem számíthatott 
volna ar i hogy a cári birodalomban a hatalmas pánszláv áram lat szük
ség esetén rá fogja szorítani az orosz kormányt, hogy a szerb királyság
i t  ka nagyszert) tervek megvalósításáért való harcban segítségére siessen.

Az utóbbi két évszázad folyamán az Oroszbirodalom egy glecser 
elemi erejével terjeszkedett ki óriási területekre s mind újabb és újabb 
népeket hajtott a moszkovita uralom alá, elnyomva azok kultúráját, 
vallását és nemzeti nyelvét. Ennek a szünet lenül a világuralomra törekvő 
ösztönnek legfőbb és soha szem elől nem tévesztett célja a Dardanellák 
birtoka, amely az Oroszbirodalomnak a közeli Keleten és Kis-Ázsiában 
a túlsúlyt, az orosz kivitelnek pedig az idegen akarattól független, sza
bad át bocsátást biztosítaná.

Minthogy e terveknek, melyeknek megvalósulása Ausztria-Magyar- 
orszag és Németország életbevágó érdekeit sértette volna, e hatalmaknál 
szükségképen ellenállásra kellett találniuk, ennélfogva az orosz politika 
t. ölek vese arra irányult, hogy a két központi hatalom ellenálló képessé
gét gyengítse. Az orosz világuralom útját elrekesztő hatalmas közép
európai tömböt szét kellett robbantani és Németországot el kellett 
szigetelni. Mindenekelőtt a habsburgi Monarchiát kellett a balkán-szö
vetség megalkotásával körülkeríteni és uralmát a határvidékeken űzött 
pánszláv és szerb aknamunkával aláásni. E terv megvalósításának elő
feltétele Törökország leverése és visszaszorítása volt, hogy ezzel a ke- 
í esz tény Bal kán-államok megnövekedett ereje a két központi hatalom 
ellenében leendő értékesítés céljából felszabaduljon.
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Amikor a bal kán-szövet ség a Törökországtól elragadod területek 
m iatt támadt összetűzés folytán felbomlott és félő volt, hogy az orosz 
tervek meghiúsulnak: a «védőhatalom» eltűrte azt, hogy Bulgáriát le
verjék, megalázzák és szerzett birtokának túlnyomó részétől megfosszák. 
Az volt a szándék, hogy területi terjeszkedést helyeznek kilátásba 
még pedig a Monarchia rovására — a határoknak keletről nyugat felé 
való lépcsőzetes el őrét olásával és ezzel a kecsegtet éssel helyreállítják a 
balkán-szövetséget, amely Törökország vereségei óta már csakis Ausztria- 
Magyarország és Németország ellen irányulhatott és amelyet Oroszor
szág és Francia ország az európai erőviszonyok eltolására kívánt felhasz
nálni. Az orosz diplomáciának a Monarchia létét és a világbékét fenyegető 
ebben a veszedelmes játékában Szerbia, fontos ütőkártyája volt, amelyet 
Oroszország semmi áron, még a világháború elkerülés*? árán sem akart 
kezéből kiadni.

A cs. és kir. közös kormány egészen a háború kitöréséig újra meg 
újra biztosította a szentpétervári kabinetet, a jelen gyűjtemény 
aktái tanúskodnak erről hogy nem fog orosz érdeket sérteni, nem fog 
szerb területet szerezni és mun fogja Szerbia szuverénilását érinteni, 
továbbá, hogy kész az osztrák-magyar és az orosz érdekek felől az orosz 
kormánnyal tárgyalásokat folytatni. A szentpétervári kabinet azonban 
nem érte? be a cs. és kir. közös kormány ünnepélyes kijelentéseivel, hanem 
már június 24-iki kommünikéjében fenyegető hangon szólalt meg, s 
július 29-ikén, jóllehet Ausztria-Magyarország (‘gyeden katonát sem 
mozgósított Oroszország ellen, elrendelte az odesszai, kievi, moszkvai és 
kazáni katonai kerületeknek a Monarchiát fenyegető mozgósítását, 
július 31-ikén pedig az általános mozgósítást, nem törődve1 a cs. és kir. 
nagykövetnek ismételt figyelmeztetéseivel és a német kormánynak már 
július 26-ikán tett azzal a kijelentésével, hogy Oroszországnak katonai 
előkészítő intézkedései Németországot ellenrendszabályokra fogják kény
szeríteni, amelyek a hadsereg mozgósításából állhatnak csupán és, hogy 
ez a mozgósítás a háborút jelenti.

Július 24-ikén a cs. és kir. nagykövet az orosz külügyminisz
terrel szemben hangsúlyozta a Monarchia békeszeretotét. Egyetlen 
célunk — mondja — hogy véget vessünk annak, hogy szerb bombák 
dinasztiánkat és a szerbiai forradalmi üzelmek területünket veszélyez
tethessék.

Ennek a célnak elérése életkérdés volt a Monarchiára nézve. Ennél
fogva nem is riaszthatta vissza az Oroszországgal való összetűzés lehető
sége — amennyiben Oroszország Szerbiát pártfogásába venné — attól, 
hogy véget vessen annak a tűrhetetlen állapotnak, amely orosz kivált
ságlevelet biztosít a Szávamenti királyságnak arra, hogy Ausztria-

44



Magyarországot állandóan büntet Ionul és büntethetet lenül veszélyez
tet hőssé.

Július BO-ikán az angol államtitkár újból azt indítványozta, hogy 
Ausztria-Magyarország vegye a hatalmak közvetítését igénybe Szerbiával 
való konfliktusa körül. A cs. és kir. közös kormány, minden tőle telhetőt 
meg kívánván tenni a világbéke fentartása érdekében, késznek nyilat
kozott a közvetítés elfogadására. Ausztria-Magyarország becsülete és 
érdekei azonban megkövetelték, hogy ez ne Oroszország fenyegető in
tézkedéseinek nyomása alatt történjék. Ezért elsősorban is azt kellett 
követelnie, hogy a cári birodalom ellenséges mozgósítási rendszabályai 
visszafejleszt essenek. Erre a követelésre a szentpétervári kabinet az 
egész orosz haderő mozgósításával felelt.

Nagybritánnia önzésével és a francia köztársaság revanche-sóvár- 
gásával szövetkezve, a szentpétervári kormány nem riadt vissza semmi 
eszköztől sem avégből. hogy a hegemóniát Európában a hármas ontente 
részére biztosítsa, saját maga számára pedig szabaddá tegye a pályát 
legmerészebb terveinek céljaira.

Oroszország — eszközeiben nem válogatva — arra törekedett, 
hogy lelkiismeretlen kézzel hálót szőj jön politikájának szálaiból a 
Monarchia feje fölé.

Amikor pedig Ausztria-Magyarország, az önfent artás parancsát 
követ ve, elhatározta, hogy szét tépi ezeket a szálakat , akkor Oroszország 
meg akarta ragadni a cs. és kir. közös kormány karját és meg akarta 
alázni a Monarchiát.

Ausztria-Magvarországnak és Németországnak — melyek érdekeik
ben a legsúlyosabban voltak veszélyeztetve a közöt t kellett válasz- 
tárnok, hogy vagy megvédjék jogaikat és biztonságukat, vagy pedig 
meghátráljanak Oroszország fenyegetései előtt.

Azt az utat választották, amelyet a becsület és a kötelesség jelölt 
ki számukra.

I I .

A német fehérkönvv bevezető emlékirata.
Bethinann-IIollweg német birodalmi kancel

lár 1914 augusztus S-ikán fehérkönyvet terjesztett a 
birodalmi gyűlés elé, melynek címe: Ideig lenes em lék
irat és okm ányok a háború kitöréséről. A német fehér
könyv emlékiratának szövege a következő:
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Ez év június 28-ikán egy szerb összeesküvő-banda tagja revolver
lövésekkel megölte Ferenc Ferdinánd főherceget, az osztrák-magyar 
trónörököst és nejét, Hohenberg hercegnőt. A bűnténynek osztrák- 
magyar hatóságok által lefolytatott vizsgálata azt derítette ki, hogy a 
trónörökös élete ellen az összeesküvést Belgrádiján készítették elő, onnan 
tám ogatták szerb hivatalos személyek közreműködésével és, hogy a 
bűntényt szerb állami raktárakból származó fegyverekkel hajtották 
végre. Ez a bűntett az egész civilizált világ előtt nyilvánvalóvá tette 
nemcsak a szerb politikának, az oszt rák-magyar monarchia fennállása 
és épsége ellen irányuló célzatait, hanem azokat a bűnös eszközöket is, 
amelyeket a szerbiai nagyszerb propaganda e célok elérésére alkal
mazni nem átallott. Ennek a politikának az volt a célja, hegy az 
osztrák-magyar monarchia délkeleti részében forradalmat szítson, végül 
pedig e részeket elszakítsa és Szerbiához csatolja. A szerb politikának 
ezen az irányán mitsem változtattak azok az ismételt és ünnepélyes 
kijelentések, amelyekben Szerbia fogadalmat te tt Ausztria-Magyar- 
országnak arra, hogy e politikával szakít és jó szomszédi viszonyt tart 
fenn. Az utolsó hat esztendő során harmadszor viszi ily módon Szerbia 
Európát a világháború szakadékénak széléhez. Ezt pedig csak azért 
tehette, mert feltételezhette, hegy e törekvéseiben Oroszország tám o
gatja. Az orosz politika 1908-ban, a török forradalom eseményei után, 
csakhamar hozzálátott ahhoz, hogy a Bal kán-államok között, a maga 
védnöksége alatt, Törökország fennállása ellen irányuló szövetséget hoz
zon létre. Ez a Balkán-szövetség, amelynek 1911-ben sikerült Török
országot európai birtokainak legnagyobb részéből diadalmasan kiszorí
tani, a zsákmány felosztásának kérdésénél önmagában összeomlott. Az 
orosz politikát azonban ez a sikertelenség el nem riasztotta. Az orosz 
államférfiak terve szerint, orosz védnökség alatt, új Balkán-szövetség
nek kellett volna alakulnia, amelynek éle azonban már nem a Bal
kánról kiszorított Törökország ellen, hanem az osztrák-magyar monar
chia fennállása ellen irányult volna. Az alapgondolat az volt, hogy 
Szerbia Boszniát és Hercegovinát a dunai monarchia rovására bekebe
lezze, ennek ellenében viszont a legutóbbi balkán-háborúban szerzett 
macedón birtokokat Bulgáriának engedte volna át. E célból Bulgáriát 
elszigeteléssel akarták megpuhítani, Romániát, Franciaország segítségé
vel folytatott propaganda útján, Oroszországhoz iparkodtak hozzálán
colni, Szerbiát pedig Boszniára és Hercegovinára akarták utalni.

Ilyen körülmények között Ausztriának be kellett látnia, hogy a 
monarchia méltóságával és ön fen tartásával nem volna összeegyeztethető, 
ha a határain túl folytatott üzelmeket továbbra is tétlenül nézné. A csá
szári és királyi kormány értesített bennünket erről a felfogásáról és véle-
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ményünket kérte. Igaz szívvel járulhattunk szövetségesünk felfogásához 
és biztosítottuk őt, hogy olyan akció, amelyet avégből ta rt szüksé
gesnek, hogy a monarchia fennállása ellen irányuló szerb mozgalomnak 
végét vesse, helyeslésünkkel találkoznék. Teljes tudatában voltunk an
nak, hogy Ausztria-Magyarországnak esetleges háborús fellépése Szerbia 
ellen, Oroszországot is a harctérre szólíthatja és így, szövetségesi köte
lességünknek megfelelően, bennünket is háborúba sodorhat. Ausztria- 
Magyarország kockánforgó életbevágó érdekeinek felismerése alapján 
azonban nem tanácsolhattuk szövetséges társunknak sem a méltósá
gával Össze nem egyeztethető engedékenységet, sem nem tagadhattuk 
meg tőle ebben a nehéz pillanatban a mi segítségünket. Annál kevésbé 
tehettük ezt, mert a folytonos szerb aknamunka a mi érdekeinket is 
a legérzékenyebben veszélyeztette. Ha Szerbiának továbbra is meg
engedik, hogy Oroszország és Franciaország segítségével a szomszédos 
monarchia fennállását veszélyeztesse, úgy ez Ausztria-Magyarország 
fokozatos összeomlását és az egész szlávságnak orosz uralom alá vetését 
jelentette volna, ami tarthatatlanná tette volna a germán faj helyzetét 
Középemé pában. Egy erkölcsileg gyengített, az orosz pánszlávizmus 
előretörése alatt összeroppanó Ausztria nem lehetne többé olyan szö
vetséges, amelyre számíthatnánk és amelyre magunkat rábízhatnánk, 
ahogy azt keleti és nyugati szomszédaink mind fenyegetőbb m agatar
tásának láttára tennünk kell. Ezért Ausztriának Szerbia ellen irányuló 
akciójában teljesen szabad kezet hagytunk. Az előkészületekben részt 
nem vettünk.

Ausztria azt az utat választotta, hogy a szerb kormányhoz intézett 
jegyzékében részletesen kifejtette a sarajevói gyilkosság vizsgálata útján 
megállapított közvetlen összefüggést e gyilkosság és a szerb kormánytól 

• nemcsak eltű rt, hanem támogatott nagyszerb propaganda között és a 
szerb kormánytól az üzelmek teljes megszüntetését, valamint a bűnö
sök megbüntetését követelte. Ugyanekkor Ausztria-Magyarország, az 
eljárás keresztülvitelének biztosítéka gyanánt , a szerb földön folytatandó 
vizsgálatban saját szerveinek részvételét és az Ausztria-Magyarország 
ellen aknamunkát folytató nagvszerb egyesületek végleges feloszlatását 
követelte. A császári és királyi kormány negyvennyolcórás határidőt 
szabott követeléseinek feltétel nélkül való teljesítésére. A szerb kormány 
egy nappal az osztrák-magyar jegyzék átnyujtása után, megkezdte a 
mozgósítást. Amikor azután a határidő lejártakor olyan választ adott , 
amely egynéhány pontban teljesítette ugyan Ausztria-Magyarországnak 
kívánságait, lényegében azonban világosan elárulta azt a törekvést, 
hogy huza-vona útján és új tárgyalásokkal a monarchia jogos követe
lései elől kitérjen, a monarchia Szerbiával a diplomáciai összeköttetést
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megszakítóita, anélkül, hogy újal»l» tárgyalásokba bocsátkozott volna, 
vagy visszatarttatia volna magát a szerb ígérgetések által, amelyeknek 
értékét, saját kárán, már eléggé ismerte.

Kitol a pillanattól fogva Ausztria tényleges hadiállapot bán volt 
Szerbiával, amit azután e hó 28-ikán hivatalos hadüzenetben nyilváno
san is proklamált.

Mi a konfliktus kezdete óta azon az állásponton voltunk, hogy 
Ausztriának olyan ügyéről van szó. amelyet magának kell Szerbiával 
(‘lintéznie. Ezért minden törekvésünk arra irányult, hogy a háborút 
lokalizáljuk és a többi hatalmat U meggyőzzük: Ausztria-Magyarország 
jogos önvédelemben és a viszonyok kényszeré alatt határozta el m a
gát arra, hogy a fegyverekre appelláljon. Nyomatékosan képviseltük 
azt az álláspontot , hogy egyetlen kuli uráliamnak sincs joga arra. hogy 
Ausztria kezét a kultúrát lanság és a politikai gonosztevőerkölcs ellen 
irányuló harcában lefogja és, hogy Szerbiát a jogos büntetés elől el
vonja. Ebben az értelemben utasítottuk képviselőinket.

Ugyanekkor közö’te az osztrák-magyar kormány az orosszal, hogy 
Szerbiában tett lépése lényegében védekező intézkedés! céloz a szerb 
aknamunkával szemben, hogy azonban Auszt ria-Magyarország szükség
szerűen biztosítékokat követel Szerbiának a monarchia irányában tanú
sítandó. további barátságos m agatartására nézve is. Teljesen távol áll 
azonban Ausztria-Magyarországtól, hogy a Balkánon a hatalmi viszo
nyok eltolására törekedjék. Arra a kijelentésünkre, hogy a német kor
mány a konfliktus lokalizálását óhajtja és erre törekszik: úgy a francia, 
mint az angol kormány hasonló értelmű működést Ígért. Ezeknek a 
törekvéseknek azonban Oroszország beavatkozását megakadályozni nem 
sikerült.

Az orosz kormány július 24-ikéu hivatalos nyilatkozatot telt közzé, 
amely szerint Oroszország számára lehetetlenség, hogy a szeri) 
osztrák-magyar konfliktusban közömbös maradjon. Ugyanezt jelentette 
ki Sasonov orosz külügyminiszter Pourtálés gróf császári nagykövet
nek. Július 26-ikán délután a császári és királyi kormány pétervári nagy
követe útján ismét kinyilatkoztatta, hogy Ausztria-Magyarországnak 
nincsenek semmiféle hódító tervei és csak határain akai végié nyugal
m at. Ugyanannak a napnak a folyamán azonban már Berlinbe ju tott 
az orosz mozgósítás első híre. Még 20-ikán este utasítást kapott a londoni, 
párisi és pétervári császári nagykövet, hogy Anglia, Franciaország és 
Oroszország kormányánál erélyesen utaljanak az orosz mozgósítás vesze
delmeire. Minthogy Ausztria-Magyarország Oroszországnak hivatalosan 
tudomására adta, hogy Szerbiában területszerzésre nem törekszik, a 
döntés a világbékéről egyedül Pétervár kezében van. Még ugyanaznap
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utasítást kapott a pétervári császári nagykövet, hogy az orosz kormány
nak jelentse ki a következőket:

«Oroszországnak előkészítő katonai rendszabályai ellenrend
szabályra fognak bennünket kényszeríteni, ami csak a hadsereg 
mozgósítása lehet. A mozgósítás pedig háborút jelent. Mivel ismer
jük Franciaországnak Oroszország irányában vállalt kötelezettségeit, 
ez a mozgósítás úgy Oroszország, mint Franciaország ellen irányulna. 
Nem hihetjük, hogy Oroszország ilyen európai háborút akarna fel
idézni. Minthogy Ausztria-Magyarország a szerb királyság fennállását 
érinteni nem akarja, az a véleményünk, hogy Oroszország várakozó 
álláspontot foglalhat el. Oroszországnak azt a kívánságát, hogy a 
szerb királyság fennállása kérdésessé ne tétessék, annál is inkább 
támogathatjuk, mivel Ausztria-Magyarország azt kérdésessé egy
általán nem is teszi. Az ügy további folyamán könnyen lehet majd 
a megértésre alapot találni.»

Július 27-ikén Szuchomlinov, orosz hadügyminiszter a német katonai 
attachénak becsületszavára jelentette ki, hogy mozgósítási parancsot még 
nem bocsátottak ki. Pusztán előkészítő intézkedések történtek, tartalé
kosokat azonban be nem hívtak, egyetlen lovat be nem vontak. Ha azon
ban Ausztria-Magyarország átlépné a szerb határt, akkor az Ausztria felé 
eső kievi, odesszai, moszkvai, kazáni katonai kerületekben mozgósítani 
fognak, de a német határ felé eső kerületekben: a péterváriban, a vilnai- 
ban és varsóiban semmiesetre sem rendelnek el mozgósítást. A katonai 
attachénak arra a kérdésére, hogy mi célból történik a mozgósítás 
Ausztria-Magyarország ellen, az orosz hadügyminiszter vállvonogatássál 
és a diplomatákra való hivatkozással válaszolt. A katonai attaché erre 
kijelentette, hogy az Ausztria-Magyarország ellen irányuló mozgósító in
tézkedések Németországra nézve is nagymértékben fenyegetők. A követ
kező napokon gyors egymásutánban érkeztek a hírek az orosz mozgósí
tásról. Voltak olyan híreink is, amelyek a német határon folyó készülő- 
désről szólották, így a hadiállapot kihirdetése Kovnóban, a varsói hely
őrség elvonulása, az alexandrovói helyőrség megerősítése. Július 27-ikén 
érkeztek az első hírek Franciaország előkészítő intézkedéseiről. A ti
zennégyet ik hadtest félbeszakította a hadgyakorlatokat és visszatért 
állomására.

Közben azon fáradoztunk, hogy a kabinetiekre a konfliktus elszi
getelése érdekében hassunk.

26-ikán sir Edward Grey azt javasolta, hogy Ausztria-Magyar
ország és Szerbia vitás ügyét a német, francia és olasz nagykövetek
nek az ő elnöklete alatt összeülő konferenciája elé terjesszék. Erre a 
javaslatra kijelentettük, hogy, bármennyire helyeseljük is a célzatát, az

Diplomáciai okm ányok. 4
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ilyen értekezletben részt nem vehetünk, mert Ausztriát Szerbiával való 
ügyében európai bíróság elé nem idézhetjük.

Franciaország hozzájárult sir Edward Grev javaslatához, mely 
azonban végül meghiúsult azon, hogy az indítványt, amint az előie-
látható volt, Ausztria elutasította.

Híven ahhoz az alapelvünkhöz, hogy a közvetítés nem vonat kozha- 
tik a kizárólag osztrák-magyar ügyet jelentő osztrák-szerb konfliktusra, 
hanem, hogy a közvetítés tárgya csak Ausztria-Magyarország és Orosz
ország viszonyának tisztázása lehet, tovább folytattuk fáradozásainkat, 
hogy e két hatalom megértését elősegítsük. Hajlandók voltunk azonban 
arra is, hogy az értekezlet eszméjének elutasítása után, közvetítsük Becsbe 
sir Edward Greynek egy újabb javaslatát, amelyben azt ajánlotta, hogy 
Ausztria-Magyarország vagy tekintse kielégítőnek a szerb választ, vagy 
pedig fogadja azt el a további megbeszélések alapjául. Ausztria-Magyar
ország, közvetítői tevékenységünk teljes méltánylása mellett azt vála
szolta, hogy az indítvány az ellenségeskedések megkezdése után már el
késett.

Ennek ellenére is a végsőkig folytattuk közvetítő kísérleteinket 
és Bécsnek azt javasoltuk, hogy tanúsítsa mindazt az előzékenységet, 
ami a monarchia méltóságával összeegyeztethető. Sajnos, mindez a köz
vetítés idejét multa Oroszország és Franciaország katonai készülődései 
következtében. Július 29-ikén az orosz kormány Berlinben hivatalosan 
kijelentette, hogy négy katonai kerületben mozgósított. Ugyanakkor 
további jelentések érkeztek arról, hogy Franciaország katonai előkészü
letei is, úgy vízen, mint szárazon gyorsan előhaladnak. Ugyanaznap 
pétervári császári nagykövetünk az orosz külügyminiszterrel beszélge
tést folytatott, amelyről a következőket jelentette:

<<A miniszter igyekezett rábírni a r ra : javasoljam kői ma
nyomnak a négyes értekezlet megtartását, ahol módot keresnénk 
arra, hogy Ausztria-Magyarország barátságos úton rávehető legyen 
azoknak a követeléseinek elejtésére, amelyek Szerbia felségjogait 
sértik. Én csak azt Ígértem, hogy ezt a beszélgetést közlöm és 
arra az álláspontra helyezkedtem, hogy mivel Oroszország el
határozta magát a mozgósítás vészes lépésére, minden erre vonat
kozó eszmecsere igen nehéznek, ha nem lehetetlennek látszik. Orosz
ország most Ausztria-Magyarországtól ugyanazt követeli, amit 
Ausztria-Magyarországnak rónak fel Szerbiával szemben: b .av a t
kozást kér a monarchia jogaiba. Ausztria-Magyarország kijelentette, 
hogy területszerzési célzat nem vezeti s, hogy e kijelentésével tekin
tettel lesz az orosz érdekekre, ami nagy előzékenység háborút viselő 
állam részéről. Ezért engedjék, hogy a kettős monarchia a maga ügyet
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Szerbiával maga intézze cl. A békekötés alkalmával majd lesz mód 
visszatérni a szerb szuverenitás kímélésére.

Nagyon komolyan hozzáfűztem ehez még, hogy ebben a pilla
natban az egész osztrák-szerb ügy háttérbe szorul az európai kon- 
flagráció veszedelme előtt és mindent elkövettem, hogy a minisz
ternek a szeme elé állítsam ennek a veszedelemnek nagyságát.

Sasonovot azonban lehetetlen volt eltérítenem attól a felfogá
sától, hogy Oroszországnak most Szerbiát cserben hagynia nem 
szabad.»

Ugyancsak 29-ikén a pétervári katonai attaché táviratilag a kö
vetkezőket jelentette arról a beszélgetéséről, amelyet az orosz hadsereg 
vezérkari főnökével folytatott:

«A vezérkari főnök magához kéretett és kijelentette nekem, 
hogy épen ő felségétől jön. A hadügyminiszter felhatalmazta őt: 
erősítse meg nekem újból, hogy minden úgy maradt, ahogy azt 
két nap előtt nekem a miniszter kijelentette. írásos megerősítést 
ajánlott fel és ünnepélyes formában adta becsületszavát, hogy 
Oroszországban sehol sincs mozgósítás, hogy sehol eddig, délután 
3 óráig, egyetlen embert vagy lovat be nem vontak. A jövőre 
ugyan nem vállalhat garanciát, de nyomatékosan kijelentheti, 
hogy Oroszország és a Német birodalom határain ő felsége nem 
óhajt mozgósítást. Ide azonban több hír érkezett a birodalom 
különféle részeiben, Varsóban és Vilmában is történt tartalékos- 
behívásokról. Ezért kijelentettem a tábornoknak, hogy az ő köz
lései rejtelem elé állítanak. Tiszti szavára jelentette ki, hogy ezek 
a hírek valótlanok; lehet, hogy itt-o tt vakhír terjedt el.

Ezt a beszélgetést, tekintettel a megtörtént behívásokról 
szóló nagyszámú pozitív hírre, arra irányuló kísérletnek kell tekin
tenem, hogy bennünket az eddigi intézkedések tekintetében 
félrevezessenek.»

Mivel az orosz kormány, az ő fenyegető magatartására vonatkozó 
különböző kérdések alkalmával, többször utalt arra, hogy Ausztria- 
Magyarország közvetlen megbeszélést Pétervárott még nem kezdemé
nyezett, a pétervári osztrák-magyar nagykövet július 29-ikén, a mi kez
deményezésünkre, utasítást kapott, hogy Sasanovval folytasson meg
beszélést. Szapáry gróf felhatalmazást kapott arra, hogy a hadiálla
pottal ugyan már túlhaladott szerb jegyzéket az orosz miniszter ('lőtt 
magyarázatokkal kísérje és, hogy minden javaslatot, amelyet esetleg 
orosz részről tennén k, átvegyen; felhatalmazást kapott arra is, hogy 
Sasonovval közvetlen megbeszélést folytasson valamennyi kérdésről, 
amely az osztrák-orosz viszonyt érinti.

3 rv  4*
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Angliával vállvetve szakadatlanul tovább munkálkodtunk a köz
vetítő akción és támogattunk Becsben minden olyan javaslatot, amely
nek alapján a konfliktus békés megoldása volt remélhető. Még 80-ikán 
is tovább adtunk Bécsbe egy angol indítványt, amely a tárgyalások 
alapjául azt javasolta, hogy Ausztria-Magyarország Szerbiába történt 
bevonulása után, ott diktálja a maga feltételeit. Fel kellett tennünk, 
hogy Oroszország ezt az alapot elfogadja.

Mialatt mi július 29-ikén és 80-ikán fáradozásainkat, az angol 
diplomáciától támogatva, fokozott buzgalommal folytattuk, mind újabb 
jelentések érkeztek az orosz mozgósítás előkészítéséről. Csapat összevo
nások a kelet poroszországi határon, a hadiállapot kihirdetése az orosz 
nyugati határ valamennyi fontos pontján, nem hagytak több kétséget 
arra”nézve, hogy az orosz mozgósítás ellenünk is teljes erővel megindult. 
Ezenközben pétervári képviselőink előtt minden ilyen természetű intéz
kedést, becsületszóra, újból letagadtak. Mielőtt a legutolsó angol-német 
közvetítő javaslatra, amelynek célzatát és alapját Pétervárott kellett, 
hogy ismerjék, a bécsi válasz megérkezhetett volna Berlinbe, Orosz
ország elrendelte az általános mozgósítást. Ugyanazokon a napokon 
ö  felsége a császár és király és Miklós cár között távirat váltás folyt, 
amelyben Ö felsége figyelmeztette a cárt az orosz mozgósítás fenyegető 
jellegére és felhívta figyelmét arra, hogy saját közvetítő működése
folyamatban van.

Július 81-ikén a cár a következő táviratot küldte a császár 0  fel- 
ségéhez:

«Szívből köszönöm közvetítésedet, amely reményt nyújt arra, 
hogy mégis még minden békésén végződhetnék, technikailag lehe
tetlen azoknak a katonai előkészületeinknek beszüntetése, amelyek 
Ausztria mozgósítása következtében váltak szükségessé, távol 
vagyunk attól, hogy háborút akarjunk. Amíg a tárgyalások Ausz
triával Szerbiáról tartanak, csapataink nem fognak provokáló akciót 
kezdeni. Erre neked ünnepélyesen szavamat adom. Bízom Isten 
kegyelmében és reménykedem a Te bécsi közvetítésed sikerében 
országaink boldogulására és Európa békéje javára.

Szívből szerető
M iklósod.»

A cárnak ezt a sürgönyét keresztezte a császár ö  felségének julius
81-ikén délután, 2 órakor küldött távirata:

«Mivel barátságomra hivatkoztál és segítségemet kérted, köz
vetítő akcióba fogtam a Te kormányod és az osztrák-magyar kor
mány között. Mialatt ez az akció folyamatban volt, a Te csapa
taidat mozgósították a velem szövetséges Ausztria-Magyarország
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ellen, és evvel, amint azt már veled közöltem, az én közvetítésem 
szinte hatástalanná vált. Mégis folytattam. Most megbízható híreket 
kapok arról, hegy az én keleti határaimon is komoly készülődés 
folyik. Birodalmam biztonságáért való felelősségem védekező ellen- 
rendszabályokra kényszerít. A világbéke fenntartását célzó fárado
zásaimban a lehetőség legmesszebb határáig mentem. Nem engem 
illet a felelősség azokért a csapásokért, amelyek most már az egész 
civilizált világot fenyegetik. E pillanatban is kezedben van még a 
lehetőség ezeknek elhárítására. Senki sem fenyegeti becsületét és 
hatalmát Oroszországnak, amely valóban megvárhatta volna az én 
közvetítésem eredményét. A nagyatyámtól halálos ágyán rám
származott, Irántad és birodalmad iránt érzett barátságom mindig 
szent volt előttem és híven állottam Oroszország mellett, amikor 
szorongatott helyzetben volt, különösen legutolsó háborúja ide
jén. Európa békéjét még most is megmentheted, ha Oroszország 
elszánja magát azoknak a katonai rendszabályoknak megszüld e- 
tésére, amelyek Németországot és Ausztria-Magyarországot fenye
getik.»

Még mielőtt ez a sürgöny rendeltetési helyére ért volna, már tel
jes folyamatban volt az egész orosz hadseregnek ugyanaznap délelőtt 
elrendelt és nyilvánvalóan ellenünk irányuló mozgósítása. A cár sür
gönyét pedig délután 2 órakor adták fel.

Amikor az általános orosz mozgósítás Berlinben nyilvánosságra 
ju to tt, a pétervári császári nagykövet július 31-ikén, délután parancsot 
kapott, jelentse ki az orosz kormánynak, hogy Németország az orosz 
hadsereg és flotta általános mozgósítására ellenintézkedésül kihirdette 
a «fenyegető háborús veszedelem» állapotát, amire a mozgósításnak kell 
következnie, ha Oroszország 12 órán belül katonai intézkedéseit Né
metország és Ausztria-Magyarország ellen be nem szünteti és erről 
Németországot nem értesíti.

Ugyanakkor utasítást kapott a párisi császári nagykövet is arra, 
hogy a francia kormánytól 18 órán belül választ kérjen, vájjon egy 
orosz-német háborúban semleges maradna-e?

Az orosz kormány, a birodalom biztonságát veszélyeztető mozgó
sítással, az európai kabinettek fáradságos közvetítő-munkáját, közvetle
nül annak sikere előtt, megsemmisítette. A mozgósító intézkedések, ame
lyeknek komoly jelentőségére nézve az orosz kormányt kezdettől fogva 
nem hagyták kétségben, egybevetve az intézkedések folytonos letaga- 
dásával, világosan megmutatják, hogy Oroszország a háborút akarta.

A pétervári császári nagykövet közlését július 31-ikén éjjel 12 óra
kor tette meg Sasonovnak.
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Választ az orosz kormánytól egyáltalán nem kaptunk.
Két órával a közlésben megszabott határidő után, a cár a császár 

ő  felségének a következőket távirat ózta:
«Megkaptam sürgönyödet és megértem, hogy kénytelen vagy 

mozgósítani, de én szeretném Tőled ugyanazt a biztosítékot kapni, 
amelyet én adtam  Néked, hogy ez az intézkedés nem jelent hábo
rút és, hogy tovább folytatjuk tárgyalásainkat mindkettőnk orszá
gának és az általános békének üdvére, amely a mi szívünknek oly
annyira drága. Bég bevált barátságunknak, Isten segedelmével, 
sikerülnie kell megakadályozni a vérontást. Bizalommal várom 
sürgős válaszodat.»

Erre a. császár ö  felsége így válaszolt:
«Köszönöm sürgönyödet. Megjelöltem tegnap kormányodnak 

azt az u tat, amelyen még a háborút elhárítani egyedül lehetséges. 
Noha ma délre kértem feleletet, mostanáig nem ju to tt el hozzám 
nagykövetemnek sürgönye a Te kormányod válaszáról. Ezért kény
telen voltam hadseregemet mozgósítani. Kormányod haladéktalan, 
világos és félre nem érthető válasza az egyetlen mód a rettenetes 
csapás elhárítására. Amíg ezt a választ meg nem kaptam, sajná
latomra, nem vagyok abban a helyzetben, hogy táviratod ta rta l
máról nyilatkozzam. A legkomolyabban kérnem kell Tőled: haladék
talanul parancsold meg csapataidnak, hogy semmi körülmények 
között határaim nak legkisebb megsértését el ne kövessék.»

Mivel a kitűzött határidő elmúlt, anélkül, hogy kérdésünkre vá
lasz érkezett volna, Ő felsége a császár és király augusztus elsején délután 
ő órakor elrendelte az egész német hadsereg és a császári tengerészet 
mozgósítását. A pétervári német nagykövet közben utasítást kapott, 
hogy amennyiben a megszabott határidőn belül az orosz kormánytól 
kielégítő választ nem kapna, jelentse ki, hogy követeléseink elutasítása 
folytán hadiállapotban tekintjük magunkat. Még mielőtt azonban je 
lentés érkezett volna ennek az utasításnak végrehajtásáról, orosz csa
patok a határt átlépték és német területen előrenyomultak már augusz
tus elsejének délutánján, tehát ugyanazon a délutánon, amelyen a 
cárnak épen em lített sürgönyét elküldték.

Ezzel Oroszország megkezdte ellenünk a háborút.
Eközben a párisi császári nagykövet a néki utasításba adott kér

dést július 31-ikén esti 7 órakor megtette a francia kabinetinek.
A francia miniszterelnök augusztus elsején, délután 1 órakor két

értelmű és ki nem elégítő választ adott, amely Franciaország m agatartá
sáról nem nyújtott világos képet. A miniszterelnök annak a kijelenté
sére szorítkozott, hogy Franciaország azt fogja tenni, amit érdekei párán-
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csolnak. Néhány órával később, délután 5 órakor elrendelték az egész 
francia hadsereg és haditengerészet mozgósítását.

A legközelebbi nap reggelén Franciaország megkezdte az ellen
ségeskedést.

111.

Az angol kékkönyv bevezetése.
Az angol kormány diplomáciai okmánytárát a 

háborút megelőző események történeti vázlata vezeti 
be. Az angol külügyi hivatal a maga álláspontjának 
igazolására diplomáciai kékkönyvében közli továbbá 
Asquith miniszterelnöknek és sir Edward Grey-nek 
több parlamenti beszédét, melyekre a bevezető tör
téneti vázlat kiegészítésképen hivatkozik. Az angol 
külügyi hivatal történeti vázlata így szól:

1914 június 23-ikán Ferenc Férd inaiul trónörökös, az osztrák csá
szár unokaöccse, és a hadsereg főparancsnoka elutazott Bécsből, hogy a 
boszniai hadgyakorlatokon részt vegyen. Vasárnap, 28-ikán meglátogatta 
Sarajevót, a tartomány fővárosát és végigkocsizott a városon nejének, 
Hohenberg hercegnőnek kíséretében. Egy gyilkos rálőtt automobiljukra. 
Úgy a főherceg, mint a hercegnő meghalt. Soha bűntény mélyebb és 
általánosabb undort egész Európában nem ébresztett és soha bűntény 
nem volt jogosulatlanabb. A rokonszenv Ausztria irányában általános 
volt. Úgy Európa kormányai, mint közvéleménye, készek voltak arra; 
hogy segítségére legyenek minden, bármily szigorú intézkedésében, 
amelyet a gyilkosnak és bűntársainak megbüntetésére szükségesnek 
találhatott.

Külföldi képviselőink jelentéseiből azonnal kitűnt, hogy Ausztria- 
Magyarország sajtója és közvéleménye a felelősség nagy részét a szerb 
kormányra hárítja, amelyről azt állították, hogy Bosznia és Hercegovina 
szerb lakossága között forradalmi mozgalmat támogatott.

Az kétségtelen, hogy sok esztendőn keresztül ebben a két tarto
mányban valóban erős szerb nemzeti mozgalom mutatkozott. A mull 
század 70-es éveiben ennek a mozgalomnak-egy korábbi megnyilatkozási 
módja, ezt a két tartományt, amely akkor a török birodalom része volt , 
fellázította a török kormány ellen. Ez a lázadás az 1877—78-ik évi orosz- 
török háborúban érte el tetőpontját. A felkelés nem szűnt megákkor sem, 
amikor Ausztria az 1878-ik évi berlini szerződés értelmében a két tarto
mány közigazgatását átvette. Ausztria akkor Törökországnak szavát adta,
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hogy ez a megszállás «a szultán őfelségének e tartományok felett gya
korolt felségjogait nem fogja befolyásolni». Harminc évvel később, 1908- 
ban, azonban hirtelen kihirdette a két tartománynak a birodalom
hoz csatolását, annektálását. Ugyanaz év október 7-ikén hivatalos lel
kesedés és a néptömeg csüggedt magatartása mellett, díszsortüzek s 
harangzúgás közben ünnepelték Sarajevoban az annexiót. A szerb nem
zeti érzület azonnal megnyilvánult és a szerb kormány tiltakozott a 
hatalmaknál az annexió, mint «a szerb nép érzéseinek, érdekeinek és 
jogainak súlyos sérelme» ellen. Szerbia magatartása, amelyhez Orosz
országnak és más hatalmaknak megnyilvánult bosszúsága is járult, 
majdnem európai háborút okozott. Hat havi rendkívüli feszültség után 
végre sikerült Szerbiát rábírni, hogy olyan nyilatkozatot tegyen, amely
ben tiltakozását elejti és megígéri, hogy jó viszonyban fog élni Ausz
triával. Szerbia nacionálista törekvései azonban tovább tarto ttak  és 
megerősödtek az 1912—18-ik évi balkánháborúban elért sikerek követ
keztében, amelyeknek eredményei azonban csorbultak azzal, hogy Ausz
tria a szerbek területi terjeszkedését ellenezte. Abban a mértékben, 
amelyben Szerbia növekedett, nőtt Ausztria bizalmatlansága Szerbia 
szándékaival szemben.

*

Ebben a megvilágításban könnyen meg lehet érteni a szorbellenes 
felháborodásnak azt a viharát, amely Ausztria-Magyarországon végig- 
szántott. Az izgalomnak kétségkívül hazaíiság és lojalitás volt az alapja. 
Európa hajlandó volt arra, hogy a felháborodás túlzásait megbocsáss^ 
és indítóokai iránt rokonszenvet tanúsítson.

Az a veszedelem azonban, amelyet Európa békéjére nézve ez 
az izgalom jelentett, rögtön kitűnt azokból a jelentésekből is, amelyek 
a londoni kormányhoz érkeztek. Sarajevoban és Zágrábban szerbellenes 
zavargás tört ki. A horvát tartománygyűlés szerb tagjait társaik 
ilyenféle kiáltásokkal halmozták el: «Szerb gyilkosok!» Bécsben néptöme
gek fenyegették a szerb követséget. Az osztrák sajtó szinte kivétel nél
kül zabolátlan hangon szólott és Szerbia megfelelő megfenyít ését köve
telte. A jelek azt m utatták, hogy a nép érzéseit az osztrák kormány 
osztja, sőt talán bátorítja. Úgy az angol, mint a német kormány tudta, 
hogy a béke veszedelemben van.

Ilyen jelentések után természetesen kötelességévé vált a nem 
érintett hatalmaknak, hogy azt a befolyást, amely felett rendelkeztek, 
oly irányban érvényesítsék, hogy az igazságot és a békét összhangba 
tudják hozni. Mialatt azonban Ausztria közvéleményének és — valami
vel kisebb mértékben — Németország közvéleményének a m agatartása
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világos volt, sajnos, ugyanakkor az osztrák-magyar kormány szándéka 
szinte teljes homályban maradt. Az osztrák külügyi hivatal az orosz és 
az angol nagykövet előtt hallgatásba burkolódzott. Julius 7-ikén az 
osztrák-magyar kormány gondoskodott annak közzétételéről, hogy a 
közös osztrák-magyar miniszteri tanácskozás pusztán a boszniai nagy
szerb propaganda elnyomására vonatkozó belföldi rendszabályok kér
déseivel foglalkozott. Július 11-ikén Magyarország miniszterelnöke a 
magyar parlamentben egészben véve békés beszédet mondott, amely
ben a szerb állampolgárok többségének lojalitása mellett tört lándzsát. 
Július 11-ikén a bécsi szerb követnek nem volt oka arra, hogy az osztrák 
kormánytól fenyegető jegyzéket várjon és még július 22-ikén is, tehát 
egy nappal azelőtt, hogy Belgrádban az osztrák ultimátumot átnyúj
tották, Magyarország miniszterelnöke kijelentette a parlamentben: a 
helyzet nem jogosít arra a feltevésre, hogy a dolgok szükségszerűen 
avagy csak valószínűség szerint is komolyra fordulhatnak.

ö  felsége kormánya tehát nagyrészt csak feltevésekre volt utalva. 
Tudtuk, hogy a helyzet komollyá válhatik, tudtuk azonban azt is, 
hogy Szerbia hajlandónak nyilatkozott minden olyan követelés telje
sítésére, amely egy független állam felségjogaival összeegyeztethető. 
Tudvalevő volt: az orosz és a francia, valamint a német kormány 
véleménye szerint a bűntettért nem lehet hibáztatni magát a szerb kor
mányt, azonban Szerbiának késznek kell lennie rá, hogy utánajárjon 
és végét vesse annak a propagandának, amely látszólag a bűntetthez 
vezetett és amely állítólag szerb földről indult ki. Sir Edward Grey azt 
javasolta Szerbiának, hogy tanúsítson mértékletességet és békülékeny- 
séget, a német nagykövetnek pedig megígérte, hogy befolyását az orosz 
kormánynál ugyanebben az irányban fogja érvényesíteni. Többet tennie 
nem lehetett, mert még nem volt határozott bizonyítéka arra, hogy a 
szerb terület valóban forradalmi akcióknak volt talaja. Csak az volt 
ismeretes, hogy Sarajevóban haditörvényszék tárgyalt, amely tárgyalásait 
a nyilvánosság kizárásával tarto tta . A szerb kormány, kijelentése szerint, 
csak arra várt, hogy az osztrák kormány az ily módon gyűjtött bizonyí
tékokat vele tudassa, hogy azután saját vizsgálatát is lefolytassa. A szerb 
kormány megállapította továbbá, hogy mindkét gyilkos osztrák alattvaló 
és hogy korábbi alkalommal az osztrák kormány, a szerb kormány
nak hozzá intézett kérdésére azt válaszolta, hogy ezeknek az embereknek 
egyike ártalmatlan és az ő védelme alatt áll. A szerb kormány emlékez
tetett arra is, hogy Ausztria korábbi alkalommal is kísérletet te tt már, 
hogy osztrák bíróságok előtt tárgyalt rendőrségi bizonyítékok alapján, 
a szerb kormány ellen emeljen vádat és ezzel nem volt sikere. Min
denfelől azt tételezték fel tehát, hogy mielőtt Ausztria cselekedni fog,
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a maga jogi bizonyítékait Szerbia ellen közölni fogja a nyilvánosság
gal. Amikor sir Edward Grev ezt július 20-ikán a német nagykövetnek 
kijelentette, a nagykövet azt válaszolta : biztosra veszi, bogy Ausztria 
valamely nyilvánosságra hozott tényállás alapján fog eljárni. Valójában 
azonban ő Felsége kormánya augusztus 7-ikéig semmiféle értesítést nem 
kapott arról a bizonyító eljárásról, amelyre az osztrák kormány a maga 
ultimat urnát alapította.

Kénytelenek voltunk tellát várakozni. A helyzetet, annyira, ameny- 
nyire az lehetséges volt, tisztáztuk, amíg Ausztria hajlandó lesz szakí
tani hallgatásával. Az általános nemzetközi helyzetben semmi sem volt 
kétséges, semmi sem volt kiszámíthatatlan; nem volt semmi, amit 
Ausztria mérlegelésébe ne vonhatott volna be. Bármire készült is, cse
lekményeinek következményeit pontosan tudhatta. A hármas szövetség 
és a hármas en tu ite  az m aradt, ami mindig volt. Röviddel ezelőtt biz
tosítottak bennünket arról, hogy az előbbibe új, titkos elemet bele nem 
illesztettek, sir Edward Grev viszont június 11-ikéii erélyesen kijelen
tette a parlamentben, hogy az ént ont e, amennyiben rólunk van szó, 
változatlan marad. Oroszország érdeke a Balkánon közismert volt. Még 
május 23-ikán az orosz külügyminiszter a dumában újból megerősítette 
a «Balkánt a balkán-népeknek») politikáját. Es tudvalevő volt, hogy vala
mely európai nagyhatalomnak egy balkán-állam ellen intézett támadását 
Oroszországban e politika veszélyeztetésének tekintenék. Ha Szerbiát, 
mint azt az osztrák-magyar nagykövet július 29-ikén sir Edward Grey- 
nok mondotta, «az osztrák hatalmi körbe* tartozónak» kívánták tekin
teni, ha Szerbiát le akarták alázni, akkor Oroszország bizonyára nem 
maradhatott közömbös. Ez nem a pétervári orosz államférfiak politiká
jának kérdése volt, hanem a balkán-népek iránt érzett, öröklött, mélyen 
m ‘‘ gyökeredzőtt érzésekből fakadt, amelyek 200 éves fejlődés során nőt
tek nagyra az orosz népben.

Ezek a tények, mint azt sir Edward Grev 1913 márciusában a 
balkán-háború parlamenti tárgyalása során mondotta: «ezelőtt az euró
pai diplomácia közhelyei voltak». Ezek a tények az európai helyzet év
tizedes fejlődésének voltak eredményei, és az utolsó évtizedben a teher
próbál újból és újból kiállótták. Türelmes munka azokat megváltoztat
hatta ; hosszú évek eredményét azonban egy nap ala tt az út ból félrelökni 
nem lehetett.

*

Ausztria pedig csak két nap engedélyezésére szánta rá magát e fel
adat teljesítésére.^Hdius.-23-ikán megmutatta az öklét, ultimátumot kéz
besített Belgrádban és 48 órán belül választ kért; Tíz követelést állított
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fel azzal a célzattal, hogy Szerbia nemzeti életéből kiirtson mindent, 
ami Ausztriával szemben ellenséges indulatú. Ezek a követelések maguk
ban foglalták az újságoknak és az irodalomnak elnyomását, a naciona
lista egyesületek nr^szüntetését, az állami iskolák újjászervezését, tisz
teknek elbocsájtását a hadseregből, osztrák hivatalnokoknak részvételét 
szerbiai bírósági eljárásokban, két megjelölt egyén letartóztatását, a 
határon túl folytatott fegyverkereskedelemnek betiltását. Teljesen vilá
gos magyarázatot kértek továbbá osztrákellenes szerb kijelentések dol
gában és haladéktalan értesítést mindezeknek a rendszabályoknak végre
hajtásáról. Azonkívül a szerb kormánynak a hivatalos lap első oldalán 
egy előírt nyilatkozatot kellett volna közzétennie, amely állítólagos 
kihágások teljes beismerését és javulás Ígéretét tartalmazza. Az ulti
mátumhoz rövid kivonatott mellékeltek, amely a sarajevéd titkos per 
puszta eredményeit tartalmazta, megerősítő bizonyítékok nélkül. Soha 
független kormányt mélyebb megalázkodásra fel nem szólítottak.

Az ultimátum átnyujtása és az angol-német háború kihirdetése 
között csak 12 napi időköz volt. A következő tárgyalások forgatagában 
nem volt idő a lélegzésre és az elmélkedésre. Már ennélfogva is helyén
való tehát, ha az osztrák ultimátummal szemben az angol állásfoglalást 
végérvényesen megállapítj uk.

Ausztriát provokálták. Kormányzata ellen irányuló veszedelmes 
népmozgalom m iatt emelhetett panaszt. Hogy milyen bizonyítékai van
nak a szerb kormány ellen, azt akkor Európában senki sem tudta. Nagy- 
británniának a Balkánon nem voltak érdekei, egyetlen egynek kivét (‘lé
vel. A Balkán-államok megerősödését és haladószellemű kormányzatát 
óhajtotta és azt kívánta, hogy — amint azt az orosz külügyminiszter 
nemrégen a dumában kijelentette: — «a balkán-kormányok ismerjék 
el: valamely állam megerősítésére nem elegendő a terület hódítás, 
hanem az új polgárok odaadását és bizalmát is meg kell szerezni». 
Ausztria és Szerbia viszályának evvel az érdekkel nem volt szükségszerű 
vonatkozása; két kormánynak olyan vitás ügye volt ez, amelyhez 
Nagybritánniának nem volt semmi köze. Ezért sir E. Grey csak követ
kezetes volt, amikor kijelentette: ez a viszály őt nem érdekli, nem tart 
igényt arra, hogy Ausztria és Szerbia között beavatkozzon és, hogy az 
ultimátum tartalmáról véleményt nyilvánítani nem akar. A kérdésnek 
azonban volt másik oldala is. Ha a viszály Oroszország érdekeit érinti, 
akkor Európa békéje forgott veszedelemben és ezért sir E. Grey 
mindjárt az elején kijelentette az osztrák kormánynak, hogy az ő meg
ítélése szerint, Oroszország, úgy amiként az Szerbiában érdekelve van, 
az olyan rettenetes okmányt, mint aminő az ultimátum, csak a legkomo
lyabban foghatja fel. Európa békéjét fenn kell tartani és azt fenn-

59



tartani — mint azt Mr. Asquith 1913 márciusában, a Balkán-válság 
parlamenti tárgyalása alkalmával kifejtette — csak «a kímélet, a türelem, 
az önkéntes lemondás szellemével» lehet — «a lojális adás és vevés szelle
mével a közvetlenül érdekelt nagyhatalmak részéről». Nagybritánnia 
kizárólag mint a kibékülés szellemének szószólója avatkozott be az 
európai válságba.

*

Július 23-ikán az osztrák nagykövet közölte sir E. Grey-vel, hogy 
Szerbiának ultimátumot nyújtottak át. Először hallotta sir E. Grey, 
hogy a jegyzékben «valami határidőféle» kikötés lesz. Azonnal komoly 
aggodalmainak adott kifejezést. Másnap reggel átnyújto tták  neki az 
ultimátum szövegét és megtudta, hogy a válaszadásra 48 óra a határidő. 
Megmondta a német nagykövetnek, hogy mivel nem hagytak időt a 
tárgyalásra, ő tehetetlennek érzi magát; nem ju t rá idő, hogy Orosz- 

, országnak tanácsot adjanak, vagy Szerbiát befolyásolják.
Ebben a kritikus pillanatban minden Németországtól függött. 

Miként azt az orosz külügyminiszter később mondotta: «a helyzet kulcsa 
Berlinben volt». Milyen volt Németország magatartása? Privát im a német 
külügyminiszter kételkedésének adott kifejezést az ultimátumra vonat
kozóan; hivatalosan a német kormány a jegyzéket «jogosnak és mérsé
keltnek» mondotta és azt jelentette ki, hogy «nyomatékosan óhajtja 
a konfliktus lokalizálását». Mindenki ezt óhajtotta; frázisokra azonban 
nem volt idő. Ugyanaznap reggel az orosz külügyminiszter Francia- 
ország és Anglia nagyköveteit összehívta és kijelentette, hogy Ausztria 
lépése rögtönös háborút jelent és egyben Nagybritánnia és Francia- 
ország segítségét kérte. A francia nagykövet megígérte Franciaország 
támogatását, amelyről köztudomású volt, hogy Oroszországgal fennálló 
szövetségének • feltételei szerint elkerülhetetlen. Másnap reggel nyilvá
nosan jelentette ki az orosz kormány, hogy Oroszország az osztrák-szerb 
konfliktusban közömbös nem maradhat. A következő esti* Becsben 
csapatokat kellett kivonultatni, hogy az orosz nagykövetségei az ellen
séges tömeggel szemben megvédelmezzék. A «lokalizálás» jó frázis volt, 
mi azonban tényekkel állottunk szemben. Ausztria meglepte Európát 
s ennek a meglepetésnek általános nyugtalanság járt a nyomában.

Ennek a 48 órának a folyamán Nagybritánnia három békekisér- 
letet tett. Mindenekelőtt meg kellett hosszabbítani az ultimátum határ
idejét. Nagybritánnia és Franciaország ilyen irányban Bécsben sürgősen 
közbeléptek. Nagybritánnia sürgette Németországot, hogy az Ausztriára 
kifejtendő nyomáshoz csatlakozzék. Mindaz, amire Berlin hajlandónak 
mutatkozott, a közlésnek Bécsbe való «közvetítéséből» állott.
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Másodszor: sir E. Grey nyomatékosan fellépett amellett, hogy 
Nagybritánnia, Franciaország, Németország és Olaszország Becsben 
és Pétervárott a kiegyenlítés érdekében egységesen járjanak közbe. 
Olaszország hozzájárult. Franciaország hozzájárult. Oroszország ki
jelentette készségét. Németország azt mondotta, hogy nincs ellenvetése, 
ha «a viszony Ausztria és Oroszország között fenyegetővé válnék».

Harmadszor: Oroszország, Franciaország és Anglia belgrádi nagy
követei utasítást kaptak, hogy Szerbiának Ausztria irányában a lehető 
legmesszebbmenő előzékenységet tanácsolják.

Azonban későn volt. A határidő, amelyet Ausztria nem akart 
meghosszabbítani, letelt és azonkívül Szerbiának nem is volt szüksége 
tanácsra. Szombaton, 25-ikén délután Ausztriának olyan választ nyújto tt 
át. amely egyértelmű volt Ausztria valamennyi követeléseinek teljesí
tésével, azalatt, a feltétel alatt, hogy egynéhány pontra vonatkozólag, 
új törvények kibocsátására és alkotmányának megváltoztatására, a szerb 
kormány a szükséges időbeli haladékot megkapja és azalatt a feltétel 
alatt, hogy Ausztria-Magyarország felvilágosító nyilatkozatot tesz azok
nak az óhajainak pontos jelentőségéről, amelyek osztrák-magyar hiva
talnokoknak szerbiai bírói eljárásokban követelt részvételére vonatkoz
nak. A válasz messze felülmúlt mindent, amit bármely hatalom — 
Németországot sem véve ki — valaha valószínűnek tarto tt. Ugyanaznap 
azonban, a bécsi angol nagykövet azt jelentette, hogy az osztrák sajtó 
hangja olyan benyomást kelt, mintha a kiegyenlítést nem is óhajtanák; 
később pedig azt jelentette, hogy az ő benyomása szerint az osztrák 
jegyzéket már eleve azzal a szándékkal fogalmazták, hogy a bábom el
kerülhetetlenné váljék. A szerb jegyzék békülékeny hangja ellenére az 
osztrák követ ugyanaznap este elhagyta Belgrádot és Szerbia általános 
mozgósítást rendelt el.

Eközben a szerb válasz vázlatát, egy-két órával a kézbesítés 
előtt, közölték sir E. Greyvel. Grey azonnal kifejezte Németország 
előtt azt a rem ényét: a német külügyi hivatal oda fog hatni Bécsben, 
hogy ott a választ elfogadják. Berlin ismét megelégedett azzal, hogy 
sir E. Grey reményét Bécsnek, az ottani német nagykövet útján, «köz
vetítse». Az így eljuttatott közlés sorsát sejteni lehet abból a tényből, 
hogy a bécsi német nagykövet csakhamar kijelentette az angol nagy
követnek: Szerbia csak látszat szerint engedékeny, valójában azonban 
engedménye egytől-egyig szélhámosság.

*

A július 26-ikától 29-ikéig terjedő következő négy napon át Euró
pát csak egyetlen kérdés foglalkoztatta: miként lehet ne létrehozni
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Oroszország és Ausztria megegyezését? Nyilvánvaló volt: Oroszország 
nem hitte, hogy Ausztria, lm Szerbiát egyszer háborúba vonta be, a 
szerb állam végső pusztulása előtt megálljon vagy megállhasson. Itt 
megint nem pusztán valamely kormány politikája jöhetett csak tekin
tetbe, hanem két nagy nemzet népének közérzülete játszott szerepet. 
Igaz, hogy Ausztria, kétségtelenül teljes becsületességgel, azt állította, 
hogy Szerbiától területet elvenni nem akar. Az osztrák minisztereket 
azonban a nép szenvedelme» lelkesedésének hulláma ragadta magával. 
Maguk mondották, hogy elsepernék őket a hatalomról, ha nem teljesí
tenék a konfliktusra irányuló nép-kívánságct. Vájjon a népnek ez a 
lelkesedése meg fog-e elégedni a puszta büntető expedícióval? Aligha. 
Oroszország ezért nyíltan kijelentette, hogy Szerbia ellen intézett tám a
dás esetén be kellene avatkoznia; julius 27-ikén megígérte azonban 
Ausztriának, hogy egész befolyását érvényesíteni fogja Belgrádiján, hogy 
a szerb kormányt az elégtétel megadására rávegye és csak arra kérte 
Ausztriát: az ellenségeskedéseket halassza el. hogy a megfontolásra 
időt nyerjenek. Ausztria ezt azzal u tasíto tta vissza, hogy már késő. 
Július 28-ikán megüzente a háborút Szerbiának. 29-ikén pedig Orosz- 
ország elrendelte a részleges mozgósítást.

Közben sii E. Grey azt javasolta: üljön össze vele együtt Lon
donban az olasz, a német és a francia nagyköv, v, n \ j # y  a kiegyenlítés leg
helyesebb módjairól tanácskozzanak. Olaszország és Franciaország ezt 
az indítványt azonnal elfogadta, Oroszország kijelentette, hogy ez eset
ben hajlandó fél reálián i, Németország a javaslatot elutasította. Nem 
akait. mint magát kifejezte, «döntő bíróságot» és ehelyett azt ajánlotta, 
hogy Oroszország és Ausztria közvetlenül tárgyaljon. Ezek a tárgya
lások, amint azt az előző fejezetben láttuk, csakugyan megkezdőd
tek, de Szerbiához intézett hadüzenetével Ausztria azoknak kurtán 
végét szakította. Ausztriának nyilvánvalóan az volt a nézete, hogy az 
ilyen tárgyalásoknak már elmúlt az ideje. De vonakodott a szerb válasz
nak bármilyen egyéb tárgyalásába is beleegyezni és így nehezen volt 
elképzelhető, hogy e vonakodás után Oroszország a monarchiával miről 
tárgyaljon. Oroszország ezért visszatért sir E. Grévnek a londoni nagy
követek konferenciáját célzó javaslatára, amelynek elfogadására kez
dettől fogva késznek nyilatkozott. Az orosz külügyminiszter megkérte 
sir E. Greyt, vegye rá Németországot annak megjelölésére, milyen for
mában \o lna hajlandó a kiegyenlítés érdekében közreműködni.

Ezzel eljutottunk az események vázolásában a szerdai napig, 
julius *2ü-ikéig. Oroszország déli tartom ányaiban végrehajtotta a részle
ges mozgósítást. Osztrák csapatok bombázták Belgrádot. Berlinből 
azonban jobb hírek érkeztek. 28-ikáig legalább, úgy Németország, mint
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Ausztria azt a benyomást keltette, mintha nem akarnák elismerni, hogy 
a helyzet valóban komoly. Oroszország, mondották, készületlen; francia- 
ország nincs abban a helyzetben, hogy háborút viselhessen. Német
ország sir E. Grev ismételt indítványaira azt válaszolta, hogy műn haj
landó Becsben közbelépni, mert attól fél, Ausztria magatartása ezzel 
csak még makacsabbá válnék. 28-ikán este azonban a német biro
dalmi kancellár biztosította az angol nagykövetet, hogy Bécs és Pét orvár 
között közvetíteni iparkodik. Erre és hasonló kijelentésekre, amelyeket 
a londoni német nagykövet 29-ikén hangoztatott, sir E. Grev az orosz 
kormány kérelmének megfelelően, még egyszer táviratozott Berlinbe és 
sürgette a német kormányt, hogy ha a nagykövetek konferenciának esz
méje abban a formában, amelyben azt ő javasolta, nem tetszik neki, 
javasoljon más, néki megfelelői)!) formát. A «közvetítés», mondta, «vala
milyen formában, amelyet Németország lehetőnek tart. bizonyosan 
érvényesülhet, föltéve, hogy Németország a béke érdekében a gombot 
megnyomni hajlandó». Ez a sürgöny 29-ikén este 4 óra felé indult útnak.

*

Ezt a felhívást különös válasz követte. Éjfél felé a külügyi hivatalba 
sürgöny érkezett Ő felsége berlini nagykövetétől. A német birodalmi 
kancellár későn e s t _  f.tte a nagykövetet. Megkérdezte: megigéri-e 
Nagy brit ánnia, hogy a háborúban semleges marad, ha Németország Hol
landiát nem bántja és Franciaországtól, a gyarmatainak kivételével, 
semmit el nem vesz. Arra nem volt hajlandó biztosítékot adni, hogy 
Németország Belgiumba be nem nyomul, megígérte azonban, hogy ha 
Belgium passzíve viselkedik, úgy területet tőle el nem foglal.

Sir E. Grev válasza határozottan elutasító volt. Válaszához azonban 
egy kérelmet és egy ajánlatot fűzött hozzá. Európa feladata — úgy
mond — hogy a béke fenntartásán dolgozzék. Ez az egyetlen kérdés, 
amely Nagybritánnia számára tekintetbe jő. Ha Németország mostani 
közreműködésével bebizonyítaná, hogy a békét óhajtja, úgy Nagy
británnia őszinte melegséggel fogadna egy olyan későbbi megegyezést, 
amelynek révén, a következő esztendőkben, mindkét nemzet állandóan 
teljes súlyát vethetné a béke serpenyőjébe.

A következő két napon tovább folytak a tárgyalások. A béke- 
javaslatok egyikét-másikát Nagybritánnia tette, de valamennyit támo
gatta. Maradt még egy szikrányi reménység. Angol szempontból 
azonban attól fogva megváltozott Európa képe. Július 29-ikén az 
egyedüli valóban bekövetkezett konfliktusnak színhelye Szerbiának és 
Ausztriának határa volt és újabb háborúnak egyetlen veszedelme az 
orosz-osztrák viszonyban rejlett. Németország békés nyilatkozatokat te tt;
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Oroszország azt mondotta, hogy a maga belső fejlődése számára a béke 
korszakát óhajt ja; Franciaország nem akart háborúskodni, ha csak nem 
azért,hogy szövetségeséi segítse. Úgy látszott, hogy a béke fentartásának 
nincs elháríthatatlan akadálya, csak a Pétervár és Bécs között fennálló 
kölcsönös bizalmatlanság eloszlatásáról van szó. Most azonban a helyzetbe 
a veszedelemnek új eleme került bele. Xagybritánnia most már tudta, 
hogy Németország támadásra gondol Franciaország ellen. Sőt többet 

* tudott. A németalföldi államok függetlenségét évszázadok óta a legerő
sebb eszközök egyikének tekintették Európa békéjének biztosítására. 
Ezeket az országokat fekvésük és jellegük Észak-Európa természetes 
harcterévé predesztinálták. Amik< r tehát valamennyi nagyhatalom szá
mára lehetetlenné tették, hogy ezeknek az államoknak területére be
hatoljanak, akkor fokozódnia kellett az esetleges háború veszedelmének 
és nehézségeinek. Amikor a nemzetközi jog szerződéseken alapuló ha
tározott rendszerének gondolata felmerült, akkor e cél elérésére állandó 
védőeszköznek találták ki Belgium semlegességét. Ilyen értelemben 
szentesítette a belga semlegességet két nemzetközi, valamennyi hatalom 
által aláírt szerződés és ismerte azt el az államférfiaknak két generációja. 
Most, amikor Európa békéje volt egyetlen célunk, kitűnt, hogy Német
ország ledönteni készül a békének ezt a főpillérét.

Németország helyzetét meg kell érteni. Szerződéses kötelezettségeit 
a múltban teljesítette, mostani magatartása nem rosszakaratból szár
mazott. Belgiumnak, a Franciaországgal folytatott háborúban rendkívül 
nagy veit a katonai jelentősége. Ha ilyen háború bekövetkeznék, az 
élet re-halálra szóló háború lenne; Németország attól félt, hogy ha ő 
nem szállja meg Belgiumot, úgy Franciaország tenné meg. Ilyen gyanú
val szemben csak egyet lehetett cselekedni. Belgium semlegességét nem 
azért találták ki, hogy ürügyet szolgáltasson a háborúra, hanem, hogy 
a háború kitörését megakadályozza. A hatalmaknak tehát Belgium 
semlegességét újból meg kellett erősíteniük, hogy a most fenyegető há
borúnak elejét vegyék. Ezért az angol kormány július 30-ikán, pénte
ken, felkérte a német és a francia kormányt annak a kötelező nyilat
kozatnak megtételére, hogy Belgium semlegességét megóvják. A belga 
kormányt pedig felhívta arra a kötelező kijelentésre, hogy semlegessé
gét fenn fogja tartani. Franciaország ugyanaznap, Belgium másnap 
tette meg ezt az Ígéretet. Németország nem adott választ. Ezek után 
Németország szándéka nem volt már kétséges.

Közben július 30-ikán és 31-ikén tovább folyt a tárgyalás Orosz
ország és Ausztria között. 29-ikén Németország Ausztriának azt javasolta, 
hogy álljon meg, mihelyt csapatai Belgrádot megszállták. Ugyanaznap, 
későn este Oroszország hajlandónak nyilatkozott minden katonai előkészít-
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let beszüntetésére, ha Ausztria elismeri, hogy a Szerbiával kitört konflik
tusa általános európai érdekű kérdéssé lett és ha hajlandó kigyomlálni ulti
mátumából azokat a pontokat, amelyek a szerb felségjogok megsértését 
foglalják magukban. Ennek az ajánlatnak eredményeként Oroszország 
81-ikén arról értesítette ő Felsége kormányát, hogy Ausztria végre bele
egyezett abba, amit cselekedni a válság első napjaiban vonakodott, 
hogy ultimátumának egész anyagát tárgyalás alá bocsássa. Oroszország 
felkérte az angol kormányt, hogy e tárgyalások vezetését vegye át. 
Rövid néhány óra hosszat úgy látszott, hogy a békére remény van.

*
* • |

Ebben a pillanatban, pénteken, 81-ikén Németország hirtelen ulti
mátumot intézett Oroszországhoz, amelyben azt követelte, hogy mozgó
sítását 12 órán belül vonja vissza. Megértőnek kell lenni az iránt a termé
szetes idegesség iránt, amely, mint a történelem is gyakran m utatta, 
nemzeteket elfog, ha mozgósítás van folyamatban, ö  Felsége kormánya- . 
hoz érkezett jelentések szerint azonban az orosz mozgósítás még nem 
haladt volt annyira előre, mint a német mobilizáció, noha az általános 
mozgósítást Németországban nyilvánosan, csak a következő napon, 
augusztus 1-én hirdették ki. Franciaország szintén csak ezen a napon 
kezdett mozgósítani. A német államtitkár megtagadta sir E. Grey'utolsó 
javaslatának a tárgyalását, — amely Angliának közös akcióját célozta 
Németországgal, Franciaországgal és Olaszországgal, — amíg Orosz
ország válasza he nem érkezik és délután a pétervári német nagykövet 
átadta a hadüzenetet. Ezenközben ugyanazon a napon, augusztus
1- én, szombaton Oroszország még biztosította Nagy brit ánniát, hogy 
semmi körülmények között nem fogja elkezdeni az ellenségeskedéseket, 
ha a németek a határt át nem lépik, Franciaország pedig kijelentette, 
hogy csapatai hat (angol) mértföldnyire maradnak a határtól, hogy 
minden összeütközést elkerüljenek. F //t volt a helyzet, amikor augusztus
2- ikán, vasárnap kora reggel német csapatok bevonultak Luxenburgba, 
ebbe a kis független államba, amelynek semlegességét valamennyi ha
talom ugyanazzal a szándékkal biztosította, mint Belgium semlegessé
gét. A kocka el volt vetve. A háború Németország, Oroszország és 
Franciaország között elkerülhetetlenné vált.

Csak egy kérdés maradt még erre az országra. 0  Felsége kormá
nyának az általános béke biztosítására irányuló fáradozása eredmény
telenek maradt. Maradjon-e most semleges? A kérdés eldöntésénél 
latba esett okokat világosan kifejti sir E. Grey és mr. Asquith a parla
mentben te tt nyilatkozataikban, amelyek ehhez a kötethez vannak csa
tolva. További magyarázatok hozzá fűzésére nincs szükség. Azonban egy

Diplomáciai okm ányok. 5
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tényre súlyt kell helyezni. Július 24-ikétől, amikor Oroszország először 
kért angol segítséget, augusztus 2-ikáig, amikor Franciaországnak 
feltételes Ígéretet adtunk a tengeri támogatásra, sir E. Groy következe
tesen megtagadta, hogy mostani szövetségeseink egyikének is ígéretet 
tegyen a támogatására. Ragaszkodott ahhoz, hogy Nagvbritánnia az 
érdektelen fél m agatartását őrizze meg, hogy a béke ügyében kifejtett 
működésének súlyát Berlinben és Bécsben növelje annak a körülmény
nek ismerete, hogy az adott viszályban valamelyik fél mellé feltétlenül 
magunkat hozzá nem kötöttük. Grey nem akarta elhinni azt, hogy az 
európai béke fenntartásának legmegfelelőbb módja az erőszak volna. 
Attól eltekintve, hogy flottánkat összpontosítottuk, mozgósító intézke
déseket nem tettünk és csupán arra szorítkoztunk, hogy július 27-ikén 
Ausztriának és július 29-ikén Németországnak világosan kijelentsük: ha 
európai tűzvész üt ki, úgy magunkat semlegességre nem kötelezhet
jük. Mostani szövetségeseinknek kötelező ígéretet nem adtunk, ellen
ben Németországot háromszor — július 80-ikán, július 31-ikén és 
augusztus 1-én — világosan figyelmeztettük arra a hatásra, amelyet a 
belga semlegesség megsértésének a mi m agatartásunkra és az angol nép 
érzületére gyakorolni kell.

Németországnak Oroszországhoz intézett hadüzenete után, augusztus 
elsején délután a cár a király ő Felségéhez a következő sürgönyt küldte: 
«Ebben az ünnepélyes órában még egyszer biztosítani akarom Felségedet 
arról, hogy a háború elkerülésére mindent m egtettem, ami hatalmam
ban volt». Méltányosan ki kell jelenteni, hogy ő Felsége kormánya ezt 
helyes jellemzéséül ismeri el annak a m agatartásnak, amelyet a válság 
során úgy Oroszország, mint Franciaország tanúsított. Másrészt minden 
törekvésünk mellett, hogy méltányosak és igazságosak legyünk, el kell 
ismernünk, hogy viszont Németország és Ausztria válaszai nem szol
gáltattak  bizonyítékot az ő őszinte óhajtásuk mellett, hogy Európa 
békéje fennmaradjon. K ü l ü g y i  h i v a t a l , 1 9 1 4  s z e n t e m b e )  2 8 .

Alsóházi beszédek.

1. Sir Edward Grey nyilatkozata az alsóhazban 1914 augusztus 3-ikán.

A m últ héten kijelentettem, hogy a béke érdekében munkálkodunk 
nemcsak ennek az országnak javára, hanem azért is, hogy egész Európa 
békéjét fenntartsuk. Ma oly gyorsan követik egymást az események, hogy 
a dolgok pillanatnyi állását mathematikai pontossággal megállapítani 
rendkívül nehéz. Nyilvánvaló azonban, hogy Európa békéjét nn g m u K  
teni nem lehet. Oroszország és Németország egymásnak háborút üzent.
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Mielőtt ő Felsége kormányának álláspontját kifejteném, előbb 
tisztázni óhajtom a helyzetet, hogy mielőtt rátérnék a Ház színe előtt a 
mi magatartásunk körvonalozására a mostani válságban, a Ház világosan 
tudhassa, milyen kötelezettségek hárulnak a kormányra, vagy milyenekre 
nézve jelenthető ki lekötöttnek a Ház, ha döntésre kerül a sor. Enged
jék meg előbb röviden megjegyeznem, hogy mi következetesen és két
értelmű célzat nélkül, egész komolyságunkkal a béke fenntartásán mun- \ 

ká lkod tünk. A Ház e tekintetben egészen nyugodt lehet. Mi mindenkor] 
ezt cselekedtek. Nem lesz nehéz bebizonyítani, hogy az utóbbi években, 
amennyiben ő Felsége kormánya jön tekintetbe, bennünket m indiga béke 
megóvásának szempontja vezetett. Az egész balkán-válság során, — 
ezt általánosan elismerik, — a béke javára munkálkodtunk. A nagy
hatalmak együttműködése a béke érdekében, a bal kán-válságban, ered
ményes volt. Igaz, hogy egyik-másik hatalomnak nehezére esett a fel
fogások összeegyeztetése. Sok időt, munkát és tárgyalást vett igénybe, 
míg ellentéteiket ki tudták egyenlíteni; azonban a békét fenntartották, 
mert a béke volt főcéljuk és ők készek voltak inkább időt és fáradságot 
fordítani a tárgyalásokra, semmint hogy az ellentéteket hirtelen kiéle
sítsék. ^___

A mostani válságban Európa békéjét megőrizni nem lehetett, mert 
nem futotta az időből és mert bizonyos helyeken — amire most kitérni 
nem akarok — hajlandóság nyilvánult meg arra, hogy a dolgokat, bizo
nyára a békének nagy kockáztatása mellett, gyorsan döntésre vigyék, 
mint most már tudjuk, azzal az eredménnyel, hogy a békepolitika, 
amennyiben a nagyhatalmak jönnek tekintetbe, veszedelembe került. 
Nem akarok rátérni arra, megjegyzéseket tenni arról és megmondani azt, 
hogy szerintünk a hiba hol rejlik; hogy mely hatalmak voltak inkább a 
béke mellett és melyek voltak inkább hajlandók a békét kockáztatni 
vagy veszélyeztetni; mert én azt szeretném, ha a Ház azt a válságot, 
amelyben most vagyunk, az angol érdekek, az angol becsület és az 
angol kötelezettségek szempontjaiból bírálná, mentesen minden izga
lomtól afelett, hogy a békét fenntartani miért nem lehetett.

Mihelyt módunkban lesz, okiratokat fogunk közzétenni arról, 
hogy a legutóbbi hetekben, mialat t mi a béke javára munkálkodtunk, mi 
történt, és nem kétlem, hogy ha majd ezek az írások nyilvánosságra 
kerültek, mindenki előtt világossá fogják tenni, milyen őszintén és igaz 
szívvel fáradoztunk mi a béke érdekében és nem kétlem, ezek az okmá
nyok abba a helyzetbe fogják hozni az embereket, hogy maguk is ítéletet 
alkothassanak arról, hegy a béke ellen milyen erők működtek.

Mindenekelőtt az angol kötelezettségek kérdésére térek rá. Biz
tosítottam a Házat én is, a miniszterelnök is, hogy olyan válság kitöré-
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sének esetére, mint a mostani, mi az alsóház elé fogunk lépni és abban a 
helyzetben leszünk, hogy kijelenthetjük a Háznak: rajta áll eldönteni, 
milyen legyen a m agatartásunk, mert nincsenek titkos kötelezettségeink, 
amelyekkel a Házat hirtelen megterhelnénk és amelyekről azt monda
nánk a Háznak: mivel mi e kötelezettséget vállaltuk, becsületbeli 
kötelesség teljesítése vár az országra. A helyzet tisztázásának céljából 
első sorban is erre a pontra akarok rátérni.

Az utóbbi években Európában két diplomáciai csoport volt: a 
hármas szövetség és az, amit végül a triple-en tente-nak neveztek. A hár
mas i ntente nem volt szövetség, hanem diplomáciai csoport. A Ház em
lékezni fog rá, hogy 1908-ban válság keletkezett szintén balkán-' 
válság —, amely Bosznia és Hercegovina annexiójából eredt. Isvolszkv 
orosz miniszter akkor Londonba jö tt, illetőleg újból eljött Londonba, mert 
látogatását már tervbe vette, mielőtt a válság kitört. Már akkor is vég
érvényesen kijelentettem, hogy ez a válság balkán-válság, ez az ügy 
balkán-ügy és ennek az országnak közvéleménye nem hagyná helyben, 
ha azt igérnők, hogy bármi egyebet is nyújtunk, mint diplomáciai 
támogatást. Többet tőlünk sohasem kértek, többet sohasem adtunk 
és többet sohasem Ígértünk.

Ebben a mostani válságban, a tegnapi napig, szintén nem tettünk 
olyan ígéretet, amely a diplomáciai támogatáson túlmenne. Most már 
ezeknek a kötelezettségeknek kérdését is tisztáznom kell a Ház előtt. It t 
az 1906-ik évi első Marokkó-válságig kell visszamennem. Ez a krízis 
az algecirasi értekezlet idején zajlott le és ő Felsége kormányára nézve 
igen súlyos időben keletkezett. Általános képviselőválasztás volt folya
matban és a miniszterek szerte széledtek volt az országban. Előttem, 
aki három napot töltöttem választókerületemben, három napot a kül
ügyi hivatalban, felvetették azt a kérdést, hogy vájjon, ha a válság 
Németország és Franciaország között háborúvá fejlődnék, nvujtanánk-e 
fegyveres segítséget? Azt mondottam akkor, hogy egyik külföldi hata
lomnak sem ígérhetek semmit, ha az eset bekövetkeztével nem talá- 
1< m nxg a közvéleménynek fenntartás nélkül való támogatását. Azt 
mondottam, hogy, véleményem szerint, ha Franciaországot háborúba 
kényszerítik a Marokkó-kérdés miatt olyan kérdés m iatt, amely épen 
szerződés tárgya veit köztünk és Franciaország között és pedig mind
két országban rendkívül népszerű szerződés tárgya —, ha Franciaorszá
got abban az időben e szerződés alapján háborúba kényszerít ették volna, 
akkor véleményem szerint az ország közvéleménye hajlandónak m utat
koznék Franciaország materiális támogatására.

Nem tettem  ígéretet; azonban — amennyire emlékszem, — ezt 
a véleményemet a válság során majdnem ugyanezekkel a szavakkal
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fejeztem ki úgy a francia mint a német nagykövetnek. Nem tettem 
Ígéretet és nem fenyegetődztem; <hí kifejeztem véleményemet. Ezt az 
állásfoglalást a francia kormány elfogadta, azonban azt felelte nékem, 
úgy vélem, joggal : «ha ön azt hiszi, hogy mihelyt az akut válság 
hekövetkezik, Nagybritánnia közvéleménye meg fogja Önnek engedni 
Franciaország támogatását, amelyet Ön most előre meg nem ígérhet, akkor 
Ön ezt a támogatást, ha majd eljön az ideje, még ha kívánná, sem fogja 
teljesíthetni, ha nem történik már most bizonyos tárgyalás a haditengeré
szet és hadsereg szakértői között.» Ennek a nézetnek volt valami kénysze
rítő ereje. Beleegyeztem és megengedtem ezeket a tárgyalásokat, azonban 
azzal a kifejezett feltétellel, hogy semmi abból, ami a hadi és tengerészeti 
szakértők között történik, sem az egyik, sem a másik kormány kezét 
meg nem köti és nem korlátozza a szabadságunkat annak eldöntésénél, 
hogy ha az ideje elkövetkezik, ezt a támogatást megadjuk-e vagy meg
tagadjuk.

Említettem, akkoriban általános választás volt folyamatban, visel
nem kellett tehát a felelősséget, hogy mindezt a kabinet megkérdezése nél
kül tegyem. A minisztériumot összehívni nem lehetett. Megkérdeztem sir 
Henry Campbell-Bannermannt, megkérdeztem a miniszterelnököt, meg
kérdeztem, úgy emlékszem, Lord Haldane-t, az akkori hadügyminisz
tert és a mostani miniszterelnököt is, aki akkor kincstári kancellár volt . 
Ez volt a legtöbb, amit tehettem. Ök hozzájárultak, azzal a határozott 
fenntartással, hogy ha a válság kitörne, a kormánynak szabad keze ma
radjon. A hadi és tengerészeti szakértők értekezlete csak később történt 
meg — úgy gondolom, sokkal később, mert a válság elmúlt és az ügynek 
nem volt már jelentősége. Azonban később jelentést tettem róla a kabi
netnek.

Elkövetkezett az Agadir-válság — egy újabb Marokkó-válság — 
és annak a során is pontosan ugyanolyan értelemben cselekedtem, mint 
1906-ban. Utóbb azonban, 1912-ben a kérdés megvitatása és mérlege
lése alkalmával a kabinet úgy döntött, hogy határozott, de nem hivata
los, hanem levélformájú, írásos megállapodásunknak kellene lenni arról, 
hogy a katonai szakértők tanácskozásai a két kormány szabadságát meg 
nem kötik és ezért 1912 november 22-ikén a francia nagv követnek leve- 
let írtam, amelyet magam fogok a Háznak felolvasni. A nagykövet 
hasonló levélben válaszolt. Ezt a levelemet, amelyet a Háznak fel kell 
olvasnom, a közönség most már annak okiratául fogja megismerni, hogy 
bármi történik is a katonai és tengerészeti szakértők között, az a kor
mányok számára nem jelent kötelező megállapodást.
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Levelem következőleg szól:
«Tisztelt Nagykövet űr! Az utóbbi években francia és angol 

hadi és tengerészeti szakértők időről-időre tanácskozásokat folytat
lak. Mindig az volt a feltevés, hogy ezek a tanácskozások egyik 
korm ányt sem befolyásolhatják abban, hogy később szabadon el 
ne dönthesse, vájjon a másikat fegyveres hatalommal segíteni 
akarja-e vagy sem. Megállapodtunk, hogy a szakértők közölt folyó 
tárgyalás nem tekintendő és ne is tekintessék olyan kötelezettség
nek, amely a két kormányt, olyan esetre, amely nem következett be 
és esetleg sohasem is következik be, bizonyos cselekvésekre kény
szerítené. így például a francia és angol flotta jelenlegi elosztása 
sem olyan kötelezettség alapján történt, hogy esetleges háborúban 
közösen kellene eljárnunk.

ö n  hangsúlyozta, hogy ha a két kormány valamelyikének 
komoly oka volna egy harmadik hatalom nem provokált tám adá
sától tartani, úgy fontos lehet tudnia azt, hogy ebben az esetben 
számíthat-e a másik fél fegyveres tám ogatására?

Egyetértek azzal, hogy ha a két kormány valamelyikének 
komoly oka volna rá, hogy nem provokált támadástól vagy más 
olyan eseménytől tartson, amely az általános békét fenyegeti, akkor 
azonnal tárgyaljon a másikkal, vájjon a két kormány tegyen-e 
közös intézkedéseket a tám adás elhárítására és a béke megóvására 
és beszéljék meg, hogy ebben az esetben milyen közös rendszabá
lyokra volnának hajlandók.»

L o r d  C h a r l e s  B e r e s f o r d  : Mikor kelt a levél?
S i r  E .  G r e y  : 1912 november 22-ikén. Ez a kormány kiindulópontja a 

mostani válságban. Azt hiszem, ez világossá teszi, hogy az, am it a minisz
terelnök és én mondottunk az alsóháznak, tökéletesen jogosult volt. 
A kormány teljesen a maga ura m aradt és válság során maga állap ít
hatja meg, milyen legyen a m agatartása, hogy beavatkozzunk-e, vagy 
félreálljunk ? De még nagyobb mértékben m aradt meg az alsóház 
szabadsága. Ezt azért jelentem ki, hogy a kötelezettségek tekintetében 
teljesen tiszta képet nyújtsak. Azt hiszem, meg kellett adnom a Ház
nak ezt a teljes felvilágosítást, hogy az alsóház előtt bebizonyítsuk becsü
letes jóhiszeműségünket és meg kellett állapítanom azt, ami a most 
felolvasott levélből kitűnik, hogy semmit abból, ami más hatalmakhoz 
való diplomáciai viszonyunk terén ebben az ügyben eddig történt, nem 
magyarázunk úgy, m intha az a kormány szabadságát korlátozná annak 
eldöntésében, hogy jelenleg milyen állást foglaljon el vagy mintha az 
alsóház szabadságát korlátozná annak eldöntésében, milyen m agatartást 
kövessen.
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Nos, Uram,* tovább megyek és a következőket jelentem ki: A hely
zet a mostani válság során nem egészen ugyanaz, mint a Marokkó-válság 
idején volt. A Marokkó-válságban elsősorban olyan vitás ügyről volt szó, 
amely Franciaországot érdekelte — amely Franciaországot érdekelte és 
Franciaországot elsősorban érdekelte — olyan viszályról, amely, nézetünk 
szerint, Franciaországot annak a szerződésnek alapján érintette, amely 
közöttünk és a köztársaság között állott fenn, amelyről az egész világnak 
tudomása volt és amelyben mi köteleztük magunkat Franciaország 
diplomáciai támogatására. Kétségtelen, hogy semmi másra nem voltunk 
kötelezve, csak diplomáciai támogatásra, mindenesetre azonban határo
zott, nyilvánosan köztudomásra hozott szerződéssel kötelezve voltunk 
arra, hogy ebben a kérdésben diplomáciailag Franciaország mellett 
foglaljunk állást.

A mostani válságnak más az eredete. Nem a marokkói ügyből 
keletkezett. Nem származik olyan ügyből, amelyre nézve mi külön 
szerződést kötöttünk Franciaországgal. Nem származik olyan ügyből, 
amely elsősorban Franciaországot érdekelné. Ausztria és Szerbia viszá
lyából ered. Tökéletes bizonyossággal mondhatom — egyetlen kor
mánynak és egyetlen országnak sincs kevesebb hajlandósága hábo
rúba keveredni Ausztriának és Szerbiának viszálya m iatt, mint éppen 
Franciaország kormányának és népének. A konfliktusba Oroszországgal 
kötött szövetségükön alapuló becsületbeli kötelezettségük következtében 
keveredtek. Nos hát ki kell jelentenem a Ház előtt, hogy ezt a be
csületbeli kötelezettséget mireánk hasonló módon vonatkoztatni nem 
lehetséges. Mi a francia-orosz szövetségnek nem vagyunk részesei, még 
csak nem is ismerjük e szövetség feltételeit. Ennyiben, gondolom, be
csületesen és kimerítően tisztáztam a kötelezettségek kérdését.

Rátérek most már arra, hogy véleményünk szerint mi az, amit a 
helyzet tőlünk megkövetel. Franciaországgal sok éven át tartós barát
ságban éltünk. Jól emlékszem e Ház érzelmeire — és saját érzéseimre 
mert hiszen én szólottám erről a kérdésről, amikor az előbbi kormány 
Franciaországgal a megállapodásokat létrehozta, emlékszem azokra a 
meleg és szívélyes érzésekre, amelyeket az a tény fakasztott, hogy ez a 
két nemzet, amelynek a múltban örökös viszálya volt, az ellentéteit ki
küszöbölte. Emlékezni vélek szavaimra, hogy úgy látszik, mintha valami 
jóságos befolyás munkálkodott volna annak a szívélyes hangulatnak a 
megteremtésén, amely ezt lehetővé tette. Azt azonban, hogy ez a barát
ság, ez a baráti viszony a nemzetek közt, melyet a két nemzet szén te -

* Angliában kedvelik a beszédnek azt a formáját, hogy időről-időre az elnök
höz, mint az egybegyűltek képviselőjéhez, fordulnak.
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sített, — mennyiben jelent kötelezettségeket, azt mindenki a saját 
szívéből és a saját érzéseiből olvassa ki és mindenkinek magának kell 
véleményt alkotni e kötelezettségek bordere‘jérői. En a magam számára 
e kötelességeket úgy magyarázom, ahogyan az én érzéseimnek megfelel, 
de senkit sem akarok többre kötelezni, mini ahogyan a sa já t érzése 
szerint, ő maga a kötelezettségét magyarázza. A Ház tagjai egyen kint 
és együttvéve, maguk ítéljenek. Én a magam személyes nézetét tol
mácsolom és a saját érzéseimnek adok kifejezést a Ház előtt.

A francia flotta ebben a pillanatban a Földközi-tengeren van és 
Franciaország északi és nyugati partvidéke teljesen védtelen. Mivel 
a francia flottát a Földközi-tengeren gyűjtötték össze, a helyzet most 
egészen más, m int amilyen régebben szokott lenni. Más azért, m ert a két 
ország barátsága nékik (a franciáknak) a biztonságnak azt az érzetét 
adta, hogy a mi oldalunkról nincs mitől félniük.

A francia partvidék egészen védtelen. A francia flotta a Földközi- 
tengeren van; néhány évig o tt volt koncentrálva a bizalomnak és barát
ságnak érzelmei következtében, amelyek a két ország között fennállot
tak. Saját érzésem az, hogyha valamely idegen flotta olyan háborúban, 
amelyet Franciaország nem keresett és amelyben nem volt a támadó, 
befutna az angol csatornába és Franciaország védtelen partja it bombázná 
és összelövöldözné, mi nem állhatnánk félre és az úgyszólván szemünk 
előtt lejátszódó eseményeket kényelmesen, összefont karokkal, tétle
nül nem nézhetnénk. Azt hiszem ugyanez volna az ország érzése is. Van
nak pillanatok, amikor érezzük, hogy az ilyen eset bekövetkezésével ez 
az érzés lebírhatatlan erővel kerítené hatalm ába az egész országot. Sze
ret ném azonban a kérdést érzelgősség nélkül, a brit érdekek szempontjá
ból megvizsgálni és ezen az alapon fogom azután megindokolni és iga
zolni azt, am it most fogok a Háznak mondani. Mit tenne vájjon Francia- 
ország az ő földközi-tengeri flottájával, ha most semmit sem szólnánk? 
Ha otthagyja anélkül, hogy mi szándékainkról nyilatkoznánk, akkor 
északi és nyugati partjait teljesen védtelenül szolgáltatja ki a német 
flotta kénye-kedvének, amely a csatornán át oda lefutna és tetszése 
szerint járna el egy olyan háborúban, amely a két nemzet élet-halál- 
harca. Ha mi nem nyilatkozunk, m egtörténhetik az is, hogy a francia 
flo ttá t a Föld közi-tengerről visszarendelik. Európai tűzvésszel állunk 
szemben, vájjon van-e aki határokat szabhat a következményeinek ? 
Tegyük fel, hogy ma semleges magatartással félreállunk és azt mondjuk: 
«Nem, mi nem vállalhatunk kötelezettségeket arra, hogy ebben a viszály
ban valamelyik felet segítsük.» Tegyük fel, hogy a francia flottát a Föld
közi-tengerről visszavonják és tegyük fel, hogy ebből előre nem látható 
következmények származnak, amelyek hirtelen szükségessé teszik, hogy

72



brit életérdekek védelmére háborúba szálljunk; tegyük fel, ami könnyen 
lehetséges, hogy Olaszország, amely most semleges, — mert mint hallom, 
az a véleménye, hogy ez a háború támadó háború, a hármasszövetség 
pedig védelmi szövetség és így kötelezettség nem hárul reá — tegyük 
fel, hogy még ma előre nem látható következmények Olaszországot is arra 
bírják, hogy érdekeinek teljesen jogos védelmében feladja semlegességét 
épen olyan időpontban, amikor brit érdekek védelmére mi is kénytelenek 
vagyunk harcolni, — vájjon mi lesz akkor a helyzet a Földközi-tengeren? 
Lehetséges, hogy egy kritikus pillanatban ilyen helyzet elé kerülünk, 
mert a földközi-tengeri kereskedelmi utaink ennek az országnak lét
érdekeit érinthetik.

Senki sem mondhatja, hogy van olyan kereskedelmi út, amelynek 
nyitvatartása a legközelebbi hetek során erre az országra nézve ne volna 
életkérdés. Mi lenne a mi helyzetünk? A Föld közi-tengeren nincs flottánk, 
amely elég erős volna arra, hogy o tt más flották kombinációjával a küz
delmet felvehesse. A probléma elé esetleg épen olyan pillanatban kerül
hetünk, amikor nem küldhetünk póthajókat a Földközi-tengerre és így 
országunkat mostani semleges magatartásunkkal a legrettenetesebb 
veszedelmeknek szolgáltatliatnók ki. Ezt a brit érdekek szempontjából 
mondom. Határozottan az a véleményünk: Franciaországnak joga van 
tudni — rögtön megtudni, — hogy északi és nyugati védtelen partjai
nak megtámadása esetére számíthat-e brit segítségre, igen-e vagy nem. 
Ebben a nehéz helyzetben és e kényszerítő körülmények kötött tegnap 
délután a francia nagykövetnek a következő nyilatkozatot tettem :

«Fel vagyok hatalmazva annak a kijelentésére, hogyha a né
met flotta az Északi-tengeren, vagy a csatornán áthajózik, hogy a 
francia tengerpart vagy a francia hajózás ellen ellenségesen lépjen fel, 
a brit flotta mindazt a védelmet nyújtani fogja, ami hatalmában van. 
Ez az Ígéret természetesen attól függ, hogy Ö felsége kormánya meg
kapja-e a parlament hozzájárulását és (5 felsége kormánya részére, 
valamely cselekvésre irányuló kötelezettségnek mindaddig nem 
tekinthető, míg a német flottának akciója be nem következett.

Én ezt nem mint hadüzenetet olvasom fel a Háznak, sem nem azért, 
mintha ennek azonnal támadó fellépésünket kellene maga után vonnia, 
hanem mint kötelezettségünket, ha az eset bekövetkeznék. A dolgok 
gyorsan fejlődnek. Óráról-órára új hírek érkeznek és én nem jelenthetem 
ki formálisan, de úgy értesülök, hogy a német kormány hajlandó volna 
az esetre, hogyha mi semlegességre kötelezzük magunkat, beleegyezni 
abba, hogy flottája Franciaország északi partjait meg nem támadja. 
Hallottam ezt röviddel azelőtt, hogy a Házba jöttem . Ez azonban a mi 
számunkra túlkeskeny alap. És Uraim, egy jelent őségteljesebb, óráról-
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órára komolyabbá fejlődő kérdés is van előttünk Belgium semlegességé
nek kérdése. Kissé részletesebben kell a Ház előtt kifejtenem, hogy Bel
giumra vonatkozóan mi az álláspontunk. A kérdésben az 1889-ik évi szer
ződés a döntő tényező. Ennek a szerződésnek története, azóta gazdagabbá 
vált története van. 1870-ben, amikor Franciaország és Németország kö
zött háború volt, felmerült Belgium semlegességének kérdése és külön
féle kijelentések történtek. Belgiumot többek között Bismarck herceg is 
biztosította — és szóbeli kijelentésének megerősítésére írásos nyilatko
zatot adott, amely, mint mondotta, a fennálló szerződés következtében 
felesleges, — hogy az északnémet szövetség és annak szövetségesei 
Belgium semlegességét tiszteletben fogják tartani, feltételezvén, hogy ezt 
a semlegességet a többi hadviselő fél is respektálja. Ez a tény, mint o 
szerződésbeli jogok szentségének Németország részéről történt elismerése, 
felettébb értékes.'

Milyen volt a mi magatartásunk? Az angol kormány felfogását a 
lordokházában lord Granville, az alsóházban pedig Gladstone fejtette ki.

Lord Granville a következő szavakat használta:
«Az országnak és a külföldi nemzeteknek kijelenthettük volna: 

nem hihetjük, hogy ez az ország erkölcsileg vagy nemzetközileg 
kötve volna, vagy, hogy érdekeit Belgium semlegességének fenntar
tása érintené. Noha ennek az útnak lett volna egynémely kellemes
sége, noha könnyű lett volna azon megmaradni, noha némely köz
vetlen veszedelemmel szemben bennünket megvédett volna, mégis 
ö  felsége kormánya lehetetlennek tarto tta , hogy erre az útra az or
szág nevében, az ország becsületének és az ország érdekeinek ta r
tozó tiszteletünk folytán ráléphessünk.»

Két nappal később mr. Gladstone így szólt:
«Ez, megengedem, szerződéses kötelezettség. Nem szükséges 

s az idő sem engedi meg, hogy e szerződésből folyó kötelezett
ségek bonyolult kérdésének tárgyalásába bocsátkozzam. Nem va
gyok azonban abban a helyzetben, hogy csatlakozzam azok vélemé
nyéhez, akik ebben a Házban azt fejtegették, hogy a kezesség fenn
állásának puszta ténye valamennyi aláírót kötelezi, bármi legyen is 
sajátos helyzetük abban az időpontban, amikor a cselekvés szüksége 
a kezesség értelmében bekövetkezik. Azok a nagy külügyi tekin
télyek, akikre hallgatni szoktam, — lord Aberdeen és lord Palraer- 
ston, — tudtommal sohasem fogták fel a kezességet ilyen mereven 
és bizonyára szabad mondanom, ilyen kevéssé gyakorlatiasan. Az a 
tény azonban, hogy valamely fennálló kezesség már érvényben van, 
ennek az esetnek szükségszerűen jelentős és súlyosan latba eső 
eleme, amelyet behatóan kell mérlegelnünk. És ezenfelül tekintetbe
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jön itt egy további megfontolás, amelynek erejét valamennyiünknek 
éreznünk kell és ez, a közös érdekünk valamely hatalom mértéktelen 
meggyarapodása ellen.»

A szerződés régi, — 1839-ből való, — ezt a véleményt hangoz
ta tták  1870-ben. Egyike azoknak a szerződéseknek, amelyek nemcsak 
Belgiumra való tekintetből jöttek létre, amely annak hasznát látja, 
hanem létrejött azoknak az érdekeire való tekintetből is, akik Belgium 
semlegességéért kezességet vállaltak. Becsületünk és érdekeink most 
legalább is annyira kérdésessé vannak téve, mint 1870-ben és nem ju t
hatunk kötelezettségeinknek és kötelezettségeink komolyságának sem 
szűkebb, sem kevésbé szigorú felfogására, mint a milyenre mr. Gladstone 
kormánya 1870-ben ju to tt.

Felolvasom majd a Háznak, hogy e tárgyban a múlt héten mi tör
tént. Amikor a mozgósítások elkezdődtek, tudtam , hogy ez a kérdés 
fontos eleme lesz a mi politikánknak, fontos témája lesz az alsóháznak. 
Egyidejűleg azonos táviratot küldtem Párisba és Berlinbe, jelentsék 
ki képviselőink, hogy reánk nézve fontos megtudni, vájjon a francia és a 
német kormány hajlandó-e kötelezettséget vállalni Belgium semleges
ségének tiszteletben tartására. Itt vannak a válaszok. A francia kor
mánytól a következő választ kaptam:

«A francia kormány el van határozva arra, hogy Belgium sem
legességét tiszteletben tartja  és csak, ha azt valamely más kormány 
megsértené, kerülhet Franciaország az elé a kényszerűség elé, hogy 
védelmének biztosítására másként cselekedjék. Ezt a garanciát már 
többször adtuk. Az elnök szólott róla az angol királynak és a brüsz- 
szeli francia követ ma a belga külügyminiszter előtt ezt a garan
ciát önként megújította.»

A német kormány válasza így szólt:
«A külügyi állam titkár számára lehetetlen, hogy választ adjon, 

mielőtt a császárt és a birodalmi kancellárt meg nem kérdezte.»
Sir Edward Goschen, akinek megjegyeztem, milyen fontos az, 

hogy gyorsan kapjak választ, kif jezte reményét, hogy a válasz nem 
fog sokáig késni. A német külügyminiszter azonban utóbb értésére 
adta : ő erősen kételkedik abban, hogy egyáltalán adhatnak-e választ, 
mert minden válasznak, amelyet adnának, háború esetére az a kelle
metlen hatása volna, hogy bizonyos fokig a haditerv egyrészét lelep
lezné. Ugyanakkor sürgönyöztem Brüsszelbe a belga kormánynak és sir 
Francis Villierstől a következő választ kaptam:

«Belgium elvárja és reméli, hogy a többi hatalom megvédi és 
fenntartja az ő semlegességét, amelyet ő maga is legvégső erejével 
fenntartani szándékozik. Amikor erről a külügyminiszter tájékoz-
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látott, kijelentette előttem azt is, hogy területük semlegességének 
megsértése esetén, véleménye szerint, abban a helyzetben lesznek, 
hogy a benyomulás ellen maguk is képesek lesznek védekezni. 
Belgium és szomszédai között a viszony kitűnő és ezért szomszé
dainak szándékai iránt nincs ok bizalmatlanságra. Mégis helyesnek 
tartaná azonban, ha szükség esetére előkészülnének.

Aszerint az értesítés szerint, amelyet ma kaptam — a hír röviddel 
ezelőtt érkezett s nem vagyok egészen bizonyos benne, hogy szabatos 
formában ért-e hozzám — úgylátszik, hogy Németország Belgiumnak 
ultimátumot adott át, amelyben barátságos viszonyt kínál fel az ala tt 
a feltétel alatt, hogy Belgium szabad átvonulást engedjen a német csa
patoknak. Nos, Uram, amíg ezek a dolgok a végső részletekig nincse
nek előttünk, nem akarom mindazt előadni, amit el kellene monda
nom, ha abban a helyzetben volnánk, hogy a Háznak erről az ügyről 
teljes, tökéletes, abszolút felvilágosítást nyújtsunk. Nálunk a múlt héten 
abban az irányban tapogatództak, hogy vájjon kielégítene-e bennün
ket, ha biztosítást kapnánk arra, hogy a háború után Belgium sértet
lenségét megóvják? Azt válaszoltuk, hogy mi azokat az érdekeinket 
és kötelezettségeinket, amelyek Belgium semlegességére vonatkoznak, 
el nem alkudhatjuk.

Böviddel, mielőtt a Házba érkeztem, értesítettek, hogy a belga 
királynak következő távirata érkezett a mi királyunkhoz, György ki
rályhoz:

«Emlékezvén Felséged és elődei barátságának számos bizo-> 
nyitókéra, Angliának 1870-ben tanúsított barátságos m agatartá
sára és barátságának arra a tanujelére, amelyet most nekünk 
ismét adott, Felséged kormányának diplomáciai közbenjárására 
appellálok, hogy Belgium sérthetetlenségét megvédje.»

A diplomáciai közbenjárás a múlt héten megtörtént. l)e hát mit 
érhet el a diplomáciai közbenjárás? Belgium függetlenségéhez — sért
hetetlensége a legkevesebb — nagy, életbevágó érdekeink fűződnek. 
Ha Belgiumot kényszerítik beletörődni abba, hogy semlegességét meg
sértik, akkor a helyzet természetesen egészen világos. Még ha semleges
ségének megsértését szerződésszerűen meg is engedi, akkor is nyilvánvaló, 
hogy ezt csak a legmesszebbmenő nyomás hatása alatt tehette. Európa 
azon részének kisebb államai csak egyet kérnek. Egyetlen óhajuk az, 
hogy békében hagyják őket, függetlenségüknek birtokában. Amitől fél
nek, gondolom, nem annyira az, hogy épségüket, mint inkább az, hogy 
függetlenségüket megsértik. Ha ebben a háborúban, amely most Euró' 
pára vár, ez országok valamelyikének semlegességét megsértik, ha vala
mely harcoló fél csapatai megsértik semlegességét és ennek megakadó-

76



lyozására semmi sem történik, akkor a háború végeztével, bármint áll
jon is a területi épség dolga, a függetlenségük odaveszett.

Van egy másik idézetem is arra nézve, hogy Gladstone Belgium 
függetlenségéről miképen gondolkodott. Megtalálható Hansardban,* 
a. 20B. kötet 1787-ik oldalán. Nem értem rá, hogy az egész beszédet el
olvassam és az összefüggést megállapíthassam, azonban a dolog annyira 
világosnak látszik előttem, hogy értelmén semmiféle összefüggés nem 
változtathat. Gladstone így szólt:

«Van egy érdekünk, mely a belga kérdéshez kapcsolódik; 
fontosabb érdekünk mint az, amely a kezesség szószerinti érvénye
sítéséhez fűződik. Ez pedig megtalálható a válaszban arra a kérdésre, 
hogy az eset körülményei között, a mikor ez az ország befolyással 
és hatalommal rendelkezik, nyugodtan akarja-e nézni a legutálato- 
sabb bűntény elkövetését, amely valaha a történelem lapjait be
szennyezte és így részese akar-e lenni a bűnténynek?»

Nem, Uram, ha úgy áll a dolog, hogy valamely ultimátumban 
Belgiumtól azt kívánják, hogy semlegességét kompromittálja vagy meg
sértse, akkor bármit is ajánlanak neki ellenértékűi, ha ez megtörténik, 
függetlensége odavész. Ha pedig az elveszett, akkor sorra következik 
Hollandia függetlensége. Kérem a Házat, hogy a brit érdekek szempont
jából fontolja meg, mi forog kockán. Ha egy élet-halálharcban Francia- 
országot megverik és térdre kényszerítik, ha nagyhatalmi állását elveszt i 
és egv nála nagyobb hatalom akarata és hatalma alá kényszerül, — 
ami mind olyan következmény, amelyet én nem látok előre, mert biztos 
vagyok benne, Franciaországnak megvan az ereje, hogy teljes ener
giájával s oly sokszor beigazolt ügyességével és hazafiságával magát 
megvédje, — mégis, ha mindez megtörténnék és Belgium, majd Hol
landia s azután Dánia ugyanez alá a túlnagy hatalmi befolyás alá 
kényszerülne: nem válnának-e vájjon valóra Gladstone szavai és nem 
állna-e elő közös nagy érdekünk egyetlen nagyhatalom mérhetetlen 
megnövekedésével szemben ?

Lehet azt is mondani, teszem fel, hogy álljunk félre, tartsuk együtt 
erőinket és bármi történjék is e háború során, annak végeztével majd 
hatásosan beavatkozhatunk, hogy a dolgokat helyreüssük és saját szem
pontjainkhoz alkalmazzuk. Ám ha valamely válságban, mint a mostani
ban, mi a belga szerződésre vonatkozó érdekeinket és kötelezettségein
ket cserbenhagyjuk, akkor kétlem, hogy végül, bármilyen anyagi 
erőnk is legyen, annak valóban sok értéke lehessen, azzal a veszt e- 
séggel szemben, amelyet becsülés dolgában szenvedtünk. És ne higyjék,

* Az angol parlament összes iratainak gyűjteménye.
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hogy valamely nagyhatalom, akár távol marad ettől a háborútól, akár 
nem, annak befejezésével képes lesz a maga túlsúlyát érvényesíteni. 
Ami bennünket illet, akik hatalmas flottával rendelkezünk, amelyről 
azt hisszük, hogy képes kereskedelmünket megóvni, partjainkat meg
védeni és érdekeinket megoltalmazni, mi csak kevéssel fogunk többet 
szenvedni, ha a háborúban részt veszünk, mintha félreállunk.

Mert félek, hogy e háború alatt borzalmasan kell majd szenved
nünk, akár részt veszünk benne, akár félreállunk. A külkereskedelem 
meg fog akadni, nem azért, mert a kereskedelmi utak zárva lesznek, 
hanem mert a másik oldalon nem lesz kereskedelem. Ha a szárazföldi 
nemzetek háborúban vannak egymással, ha egész népességüket, minden 
energiájukat, egész jólétüket, kétségbeesett harc során egymás ellen 
vonultatják fel, akkor nem űzhetik velünk azt a kereskedelmet, amelyet 
békeidőben folytatunk, akár résztvevői vagyunk magunk is e háború
nak, akár nem. Egy pillanatig sem hiszem, hogy e háború végén, ha 
mindjárt távol is maradnánk tőle, abban a helyzetben, abban az anyagi 
helyzetben lennénk, hogy erőinket döntően arra használhatnék fel, 
hogy meg nem történtté tegyük, ami a háború során megtörtént és meg
akadályozzuk, hogy egész nyugati Európa — ha ez volna a háború ered
ménye — velünk szemben egyetlen hatalom uralma alá kerüljön; ellen
ben egészen bizonyosan tudom, erkölcsileg az volna a helyzetünk, 
hogy megfosztanánk magunkat a közbecsüléstől. Belgium kérdését 
kissé feltevésszerően kezeltem, mert a tényekben még nem vagyok 
egészen bizonyos. Ha azonban a tények olyanoknak bizonyulnának, 
mint amilyeneknek ezidőszerint látszanak, akkor egészen világos, erre 
az országra az a kötelezettség vár, hogy a végletekig menjen azok
nak a következményeknek elhárítására, amelyek ezekből a tényekből 
folynának, ha velük szembe nem szállanánk.

Felolvastam a Háznak azt az egyetlen kötelezettségünket, amelyet 
mostanáig fegyveres közbelépésünkre nézve véglegesen vállaltunk. 
A Ház iránti kötelességemnek tekintem annak kijelentését, hogy az 
országon kívül fegyveres segédcsapatok küldésére kötelezettséget még 
nem vállaltunk. A flotta mozgósítása megtörtént, a hadsereg mozgósí
tása folyamatban van, azonban eddig semmiféle kötelezettséget nem 
vállaltunk, mert félek, hogy a mostanihoz hasonló példátlan európai 
tűzvész esetén nekünk — az Indiában és a birodalom más részeiben, úgy
szintén a britektől megszállt országokban fennálló nagy kötelezettségeink 
folytán — mindezeket az ismeretlen tényezőket is igen alaposan meg kell 
fontolnunk annak eldöntésénél, hogy az ország expediciós csapatának 
milyen módon vegyük hasznát. Egyet szeretnék azonban kijelenteni.

Ennek a rettenetes helyzetnek egyetlen barátságos pontja Írország.
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Írország közérzése -  és szeretném, ha ezt odakünn egészen tisztán meg
értenék — az ir kérdést nem teszi olyanná, amelyről azt kellene mon
danunk, hogy tekintettel kell rá lennünk.

Előadtam a Háznak, hogy ezidőszerint meddig mentünk el az ígé
retekben és, hogy milyen feltételek befolyásolják politikánkat. Behatób
ban foglalkoztam azzal is, hogy milyen életkérdés nekünk Belgium sem
legessége.

Milyen más politikának lehetősége kínálkoznék a Háznak? Csak 
egyetlen út volna, amelyen a kormány a mostani pillanatban biztosít
hatná, hogy a háborún kívül marad és ez az volna, ha haladéktalanul 
kijelentené feltétlen semlegességét. Ezt nem tehetjük. Franciaországnak 
megtettem azt az ígéretet, amelyet felolvastam és ez megakadályoz 
bennünket abban, hogy ezt megtegyük. Tekintettel kell lennünk Bel
giumra és ez is lehetetlenné teszi számunkra a feltétlen semlegességet. Ha a 
mi feltételeinknek tökéletesen kielégítő módon eleget nem tesznek, akkor 
nem riadhatunk vissza attól, hogy minden rendelkezésünkre álló erőnket 
latbavessük. Ha ezzel ellentétben azt mondanánk, hogy mi minderről: — 
a belga szerződés kötelezettségeiről, az esetleges brit érdekeknek meg
károsításával járó föld közi-tengeri helyzetről és arról, ami Franciaor
szággal a mi segítségünk hiánya folytán történhetik — semmit sem 
akarunk tudni, ha mi azt mondanék, hogy mindez nem esik latba, mindez 
nem jelentős és azt mondanék, félre akarunk állni, akkor azt hiszem, 
a mi becsületünket, a mi jónevünket és jó hírünket áldoznék fel a világ 
előtt és a legkomolyabb és a legsúlyosabb gazdasági következményektől 
még sem menekülnénk meg.

Az volt a szándékom, hogy a kormány felfogását kifejtsem s a meg
fontolás alatt álló kérdést és annak eldöntését a Ház elé terjesszem. 
Egy pillanatig sem titkolom, hogy mindazok után, amiket mondottam 
és azután a hír után, amelyet Belgiumra vonatkozóan n Házzal közöltem, 
el kell készülnünk és mi el is vagyunk készülve arra, hogy minden erőn
ket, amellyel az adott pillanatban rendelkezünk — nem tudjuk, mi- 
Iven gyorsan — fel kell használnunk, hogy védekezzünk és a magunk 
részét vállaljuk. Tudjuk, hogy ha a tények olyanok, mint amilyenek
nek én rajzoltam, akkor — noha én nem beszéltem tervezett tám adá
sunkról, nem hirdettem azt a végleges elhatározásunkat, hogy a leg
rövidebb idő alatt erőszakot alkalmazunk, amíg az egész esetről tájé
kozva nem vagyunk — az erőszak alkalmazását mégis reánk kényszerít
hetik. Amennyiben a korona erejéről van szó, mi készen vagyunk. Azt 
hiszem, hogy a miniszterelnök és tiszteletreméltó barátom, az admira- 
litás első lordja, egy pillanatig sem kételkednek abban, hogy erőink 
készültsége és cselekvőképessége sohasem állott magasabb fokon, mint
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ma és, hogy a flottánk erejébe vetett bizalom, kereskedelmünk és p art
jaink védelmére, soha sem volt jogosultabb. Állandóan a várható 
szenvedések és a nyomorúság gondolata tölt el bennünket, amely* kiöl 
Európa egyetlen országa sem fog fél reál lássál megmenekülni és ame
lyektől semmiféle semlegesség bennünket meg nem véd. Az a kár, am e
lyet kereskedelmünknek egy ellenséges hajó okozhat, mérhetetlenül 
csekély, összehasonlítva azzal a kárral, amelyet a szárazföldön bekövet
kező gazdasági viszonyoknak kell eredményezniük.

A legrettenetesebb felelősség hárul a kormányra annak eldöntésé
nél, hogy az alsóháznak mit tanácsoljon. Kifejtettük felfogásunkat az 
alsóháznak. Kifejtettük, miről van szó, milyenek az értesüléseink és 
remélem, világossá tett ük a Ház előtt , hogy a nehéz helyzetben készek 
vagyunk helytállani és ha ez a helyzet olyanná fejlődnék, amilyenné 
valószínűleg fejlődni fog, helyt is fogunk állani. Az utolsó másodpercig és 
azon túl is, a béke javára munkálkodtunk. Hogy milyen keményen, ki* 
tartóan és komolyan dolgoztunk a békéért az elmúlt héten, azt a Ház 
látni fogja azokból az iratokból, amelyeket eléje fogunk terjeszteni.

Mindez azonban, amennyiben Európa békéjéről van szó, már a 
múlté. H atározott tényekkel állunk szemben és fel kell tárnunk mind- 
azokat a következményeket, amelyek még e tényekből szárm azhatnak. 
Azt hisszük, hogy megkapjuk az egész Ház hozzájárulását, ha e követ
kezmények fejleményei szerint járunk el, bármilyenek legyenek is azok 
és ha intézkedéseinket úgy tesszük meg, amint arra bennünket a dolgok 
fejlődése vagy mások cselekvése kényszerít. Azt hiszem, oly gyorsan 
kényszerítették ránk ezt a helyzetet, hogy az országnak még nem is 
volt ideje rá, hogy tisztába jöjjön azzal a kérdéssel, amely itt szóban 
forog. Talán még mindig az osztrák-szerb viszályra gondolnak s nem 
azokra a bonyodalmakra, amelyek Ausztria és Szerbia vitás ügyéből 
származnak. Tudjuk, hogy Oroszország és Németország háborúban van. 
Még nem tudjuk hivatalosan, vájjon a szövetséges Ausztria, amelynek 
Németország kell, hogy segítsen, háborúban áll-e már Oroszországgal. 
Tudjuk, hogy sok minden történt a francia határon. Azonban nem tud
juk, hogy a párisi német nagykövet Párisi elhagyta-e?

A helyzet oly gyorsan fejlődött, hogy technikailag igen nehéz meg
m ondani: a hadiállapotra vonatkozólag valóban mi történt. Megkísé
reltem, hogy feltárjam azokat a mélyebbre ható kérdéseket, amelyek 
politikánkat és m agatartásunkat befolyásolják s igyekeztem azokat vilá
gosan kifejteni. A legfontosabb tényeket a Ház elé terjesztettem  és ha, 
ami nem látszik valószínűtlennek, kényszerítenek bennünket és gyor
san kényszerítenek, hegy e kérdések alapján állást foglaljunk, akkor 
azt hiszem, hogy ha az ország meggondolja, mi forog kockán, ha meg-
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gondolja, melyek a valóban döntő kérdések, ha meggondolja, hogy 
nyugatról milyen nagy veszedelem fenyeget, akkor támogatni fog ben
nünket nemcsak az alsóház, hanem az egész ország akaratereje, elszánt
sága, bátorsága és kitartása.

2. Sir Edward Grey újabb nyilatkozata az alsóházban 1914 aug. 3-ikán.
N é m e t o r s z á g  é s  B e l g i u m .

Egy hírt óhajtanék a Házzal közölni, amelyet most kaptam és amely 
nem volt még kezem közölt, amikor ma délután nyilatkoztam. Ez a je 
lentés, melyet a londoni belga követségtől kaptam, következőleg szól: 

«Németország tegnap este 7 órakor jegyzéket küldött, melyben 
Belgiumnak barátságos semlegességet javasol, amihez belga terü
leten a szabad átvonulás is hozzátartoznék. A békekötés ide
jére a német kormány a királyság függetlenségének és területi épsé
gének fenntartását ígéri. Visszautasítás esetére pedig avval fenye
get, hogy Belgiummal szemben mint ellenséggel fog eljárni. A vá
laszra 12 órás határidőt állapítottak meg. A belgák azt válaszolták, 
hogy a semlegességük ellen irányuló támadás a népjognak flagráns 
megsértése volna és, hogy a német javaslat elfogadása a nemzet 
becsületének feladását jelentené. Kötelességének tudatában Belgium 
szilárdan el van szánva arra, hogy esetleges tám adást minden 
lehető eszközzel visszaver.»

Természetesen csak azt mondhatom: a kormány el van hatá
rozva, hogy ezt a jelentést komolyan megfontolja. Nem fűzök hozzá 
semmi más megjegyzést.

3. A miniszterelnök nyilatkozata az alsóházban 1914 augusztus 4-ikén.

M r .  B o n a r  L a i v : Kérdést óhajtok intézni a miniszterelnökhöz, 
van-e valami közölni valója a Házzal?

A  m i n i s z t e r e l n ö k  ( M r .  A s q u i t h )  : Tisztelt barátom, a külügyi 
államtitkár tegnapi nyilatkozatának megfelelően, ma reggel a következő 
sürgönyt küldte berlini nagykövetünknek:

«A belga király, őfelségéhez, a királyhoz kérést intézett 
diplomáciai közbenjárásért Belgium érdekében. Őfelsége kormánya 
értesült továbbá, hogy a német kormány a belga kormánynak jegy
zékei küldött, amelyben barátságos semlegességet ajánl a belga terü
leten szabad átvonulás feltételével és Ígéri, hogy a királyság füg
getlenségét és épségét a békekötés alkalmával fenntartja, de meg
fenyegeti a belga kormányt, hogy javaslatának elutasítása esetére

D iplom áciai okm ányok. 0
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Belgiummal szemben ellenségesen fog eljárni. Választ 12 órán belül 
kívántak.

Halljuk továbbá, hogy Belgium a követelést, mint a népjogok 
flagráns megsértését, határozottan elutasította.

ö  felsége kormánya kénytelen tiltakozni annak a szerződésnek 
megsértése ellen, amelyet vele együtt Németország is aláírt és biz
tosítékot kell kérnie, hogy a Belgiummal szemben felállított köve
telést tovább fenn nem tartják  és, hogy ennek az országnak semle
gességét Németország tiszteletben fogja tartani. Kérjen haladék
talan választ.»

Ma reggel brüsszeli követünktől a következő sürgönyt kaptuk: 
«A német nagykövet ma reggel újabb jegyzéket intézett a belga 

külügyminiszterhez, amelyben kijelenti, hogy mivel a belga kormány 
a császári kormánynak eléje terjesztett jóindulatú javaslatait eluta
sította, ez utóbbi, sajnálatára, kényszerítve látja magát arra, hogy, 
ha szükséges, fegyveres hatalommal hajtsa végre azokat az intézke
déseket, amelyeket, tekintettel Franciaország fenyegetésére, szük
ségeseknek fog ítélni.»

Ugyanekkor — közvetlenül utána — az itteni (londoni) belga kö
vetségtől a következő sürgönyt kaptuk:

«A vezérkar értesít, hogy területünket Gemmenichnél (Aachen 
közelében) megsértették.»

Egy későbbi értesítés szerint a német hadsereg mélyebben is benyo
mult belga területre. Ma reggel az itteni német nagykövettől megkaptuk 
továbbá azt a sürgönyt, amelyet a német külügyi állam titkár küldött 
neki és amelyet a nagykövet hozzánk ju tta to tt. így szól:

«Kérem oszlassa el a bizalmatlanságot, amely a brit kormány
nál a mi szándékaink tekintetében fennforoghat. Ismételje meg a leg
határozottabban azt a formális kijelentésünket, hogy Németország 
még Belgiummal való fegyveres konfliktus esetén sem fog, semmiféle 
ürügy alatt, belga területet annektálni. Ennek a kijelentésnek az 
őszinteségét megerősíti az a tény, hogy Hollandiának ünnepélyesen 
szavunkat adtuk, hogy semlegességét tiszteletben tartjuk. Nyil
vánvaló, hogy belga területet haszonnal nem annektálhatunk anél
kül, hogy ugyanakkor Hollandia rovására is területet ne hódítsunk. 
Kérem, világosítsa fel nyomatékosan sir Edward Greyt, hogy a 
német hadsereget nem lehet Belgiumon keresztül irányított francia 
támadásnak kitenni, amit minden kétséget kizáró értesülésünk 
szerint határozottan terveztek ellenünk. Németországnak ezért 
figyelmen kívül kell hagynia a belga semlegességet, mert nekünk 
élet-halál kérdése az, hogy a francia előhaladást megakadályozzuk.»
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ö  felsége kormányának nevében a következőket kell ehhez hozzá
fűznöm: Mi ezt a nyilatkozatot semmiképen sem tekinthetjük kielégí
tőnek. Válaszunkban megismételtük azt a kérelmünket, amelyet a múlt 
héten intéztünk a német kormányhoz, hogy ugyanazt a garanciát kérjük 
tőle Belgium semlegessége tekintetében, amelyet a múlt héten nekünk és 
Belgiumnak Franciaország adott . Azt követeltük, hogy erre a kérésünkre 
és a Háznak felolvasott ma reggeli sürgönyünkre, a kielégítő választ 
éjfél előtt adja meg.

4. A miniszterelnök nyilatkozata az alsóházban 1914 augusztus 5-ikén.
M r .  B o n a r  L a w  : Szabad a miniszterelnöktől megkérdeznem, van-e 

olyan híre, amit ma velünk közölhet?
A  m i n i s z t e r e l n ö k : Berlini nagykövetünk tegnap este 7 órakor 

átvette útleveleit és tegnap éjjel 11 óra óta Németország között és kö- 
• zöttünk háborús állapot van.

Brüsszeli követünktől a következő sürgönyt kaptuk:
«A külügyminisztertől» — azaz a belga külügyminisztertől — 

«épen most jegyzéket vettem át, amelynek szószerinti fordítása a 
következő:

«A belga kormány, sajnálatára, kénytelen ö  felsége kormányá
val. tudatni, hogy ma reggel Németország fegyveres katonasága, a 
szerződéses kötelezettségek megsértésével, belga területre nyomult.

Á belga kormány továbbra is el van szánva arra, hogy minden 
rendelkezésére álló eszközzel ellentállást fejt ki.

Belgium Nagy brit anniához, Franciaországhoz és Oroszország
hoz appellál, hogy, mint garanciális hatalmak, a belga terület védel
mében közösen munkálkodjanak közre. Közösen megállapított akció 
volna ez, azzal a céllal, hogy Németországnak Belgium ellen intézett 
erőszakos rendszabályaival szembeszálljunk és hogy egyúttal Bel
gium függetlenségét.és területi épségét a jövőre fenntartsuk.

Belgium örömmel jelentheti ki, hogy megerősített helyeinek 
védelmét maga vállalja.»

Az itteni francia követtől továbbá a következő sürgönyt kaptuk, 
amelyet a francia kormánynak a brüsszeli francia követ küldött:

«A belga hadügyminisztérium kabinetfőnöke megkérte a fran
cia katonai attachét, hogy azonnal készítsék elő a francia csapa
toknak együttműködését a belga hadsereggel, a jótálló hatalmak
hoz intézett felhívás kedvező eredményének reményében. A belga 
tartományi kormányzókhoz már utasítás ment, hogy francia csapa
tok mozdulatait határsértésnek ne tekintsék.»
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Ez az összes tájékoztatás, amelyet ebben a pillanatban a Háznak 
adhatok. Megragadom azonban az alkalmai annak kijelentésére, hogy 
holnap a pénzügyi bizottságban 100,000.000 fontnyi hitel megszavazását 
fogom javasolni.*

5. A miniszterelnök nyilatkozata az alsóházban 1914 augusztus 6-ikán.

A Ház előtt van a következő indítvány :
«Szavazzon meg a parlament rendes engedélyezésein felül 

ö  felségének százmillió font sterlingéi meg nem haladó összeget, 
azoknak a kiadásoknak fedezésért», amelyek az 1915 március 81 -ikén 
végződő évnek folyamán felmerülhetnek az ország biztonsága 
érdekében tett intézkedések folytán, tengerészeti és katonai rend
szabályok következtében, az élelmiszer-behozatal biztosítására tett 
kiadások által és azoknak a rendszabályoknak következtében, am e
lyekkel a kormány az ipari, a kereskedelmi és az üzleti összekötte
téseknek fenntartásáról gondoskodni óhajt, akár a kockázat bizto
sítása , akár kártalanítás, akár egyéb segélyezések útján. A hite! 
általában mindazoknak a kiadásoknak fedezésére szolgálna, am e
lyek a háborús állapot folytán felmerülhetnek.»

A  m i n i s z t e r e l n ö k  ( M r .  A s q u i t h )  : Amikor arra kérem a H ázat, 
hogy járuljon hozzá azokhoz a határozatokhoz, amelyeket az elnök úr 
épen most felolvasott, nem szándékozom újból kifejteni a kérdéseknek 
azt a komplekszusát, amelyet két vagy három napja az én igen tisztelt 
barátom, a külügyi állam titkár kimerített. A külügyi állam titkár meg
állapította azokat az okokat — nem hiszem, hogy bármely megállapítása 
megcáfolható volna és kétségtelen, hogy egyiket sem cáfolták még 
meg, — amelyek alapján Ö felsége kormánya kénytelen volt, a leg
nagyobb ellenszenvvel és végtelen sajnálatára, az ország hadiállapotát 
deklarálni olyan hatalommal, amely sok éven keresztül, sőt ember
öltőkön á t, velünk barátságban élő hatalom volt. Véleményem szerint 
azok az okiratok, amelyeket ma a parlamentnek átadtunk és ame
lyek most tiszteletreméltó tagjai kezében vannak, be fogják igazolni, 
milyen megfeszített munkával, milyen fáradhatatlanul, milyen szaka
datlanul buzgólkodott az én tiszteletreméltó barátom, még akkor is, 
am ikor az utolsó reménysugár elhalványult, hogy Európának tisztes 
és maradandó békét szerezzen. Mindenki tudja, hogy abban a nagy 
válságban, amely a múlt évben Európa keletén játszódott le, — amint 
azt egész Európa elismerte nagy mértékben, ha nem elsősorban, az

* Az angol parlament pénzügyi kérdések tárgyalásánál bizottsággá alakul át.
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én igen tisztelt barátom lépéseinek volt köszönhető, hogy a konfliktus 
területe el volt határolható és hogy — amennyiben a nagyhatalmakról 
volt szó — a béke fennmaradt. Noha fáradozásaink a mostani alka
lommal, sajnos, kevesebb eredménnyel jártak, mégis biztos vagyok 
abban, hogy ez a Ház és az ország s hozzá akarom fűzni, az utókor és a 
történelem is el fogja ismerni, — s ez végre is a legnagyobb dicsőség, 
amit államférfi arathat, — hogy az én tisztelt barátom, anélkül, hogy 
egy pillanatig vagy csak a legkisebb mértékben is feláldozta volna saját 
országa becsületét vagy érdekeit, — mint kívüle kevesen, azon fárado
zott, hogy valamennyi ország legnagyobb érdekét megóvja és a világ
békét fenntartsa. Azok az iratok, amelyek most a Ház igen tiszteletre
méltó tagjainak kezében vannak, még ennél is többet bizonyítanak. 
Megvilágítják azokat a feltételeket, amelyeket semlegességünkért cserébe 
nekünk felkínáltak. Remélem, hogy nemcsak ennek a Háznak a tagjai, 
hanem polgártársaink is mindenfelé el fogják olvasni azt az iratváltást, 
amely csak egy héttel ezelőtt Berlin és London között ebben az ügyben 
folyt; remélem el fogják olvasni, szívükre veszik és megjegyzik. A felté
telek, amelyekkel semlegességünket megvásárolni próbálták, bent fog
laltatnak abban a javaslatban, amelyet a német kancellár sir Edward 
Goschennel július 29-ikén közölt. A javaslatot a 85. számú, nyilvános
ságra hozott okirat tartalmazza. Azt gondolom, hogy egy pillanatra 
ki kell térnem erre az okmányra. Sir Edward Goschen, miután Orosz
ország és Ausztria viszonyára utal, így folytatja:

«A kancellár azután Anglia semlegessége fejében a következő 
merész ajánlatot tette. Azt mondta: amennyire ő a brit politika 
alapelvét megítélni képes> világos, hogy Nagybritánnia semmi 
esetre sem fogja tétlenül nézni és megengedni, hogy Franciaorszá
got egy esetleg kitörő konfliktusban összeroppantsák. Ez azonban 
Németországnak nem is célja. Ha Nagybritánnia semlegessége biz
tos, akkor a brit kormánynak minden biztosítékot megadnának 
arra, hogy a császári kormány», — 

kérem a Házat, hogy figyeljen ezekre a szavakra —
«ha az esetleg bekövetkező háborúban győzne, Franciaország rová
sára területhódításra nem törekszik.»

Sir Edward Goschen itt igen helyénvaló kérdést vetett fel:
«Kérdést intéztem ő  excellenciájához a francia gyarmatokra 

vonatkozólag.»
Mik a francia gyarmatok? Franciaország birtokai és domíniumai 

Európa földrajzi területén kívül.
«A kancellár azt mondotta, nincs abban a helyzetben, hogy e 

tekintetben is hasonló nyilatkozatot tegyen.»
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* Engedjék meg, hogy rátérjek arra a pontra, amely az én személyes 
véleményem szerint mindig a dolog kritériuma, döntő tényezője volt, 
a kis államok helyzetére:

«Ami ellenben Hollandiát illeti, azt mondotta ö  excellenciája, 
hogy amíg Németország ellenfelei Hollandia épségét és semleges
ségét tiszteletben tartják , Németország is hajlandó ö  felsége kormá
nyának azt a biztosítékot nyújtani, hogy hasonlóképen fog eljárni.» 

Ezután következik Belgium:
«Franciaország magatartásától függ, hogy Németország 

Belgiumban milyen intézkedésekre kényszerülhet; ha azonban a 
háborúnak vége lesz, akkor Belgium integritása fenntartatnék, 
feltéve, hogy Németország ellen állást nem foglal.»

A Ház szíveskedjék megfigyelni a megkülönböztetést a két eset 
között. Hollandia tekintetében a kancellár nemcsak függetlenségről és 
területi épségről beszél, hanem semlegességről is. Belgiumra vonatkozóan 
azonban a semlegességet egyáltalán nem említi. Nincs szó semmi más
ról, csak arról, hogy a háború után Belgium területi épségét tisztelet- 

, ben fogják tartani. Azután hozzáfűzte ö  excellenciája:
«Mióta ő kancellár, elejétől fogva az volt politikájának célja, 

hogy a megértést Angliával létrehozza. Reméli, hogy azok a bizto
sítékok»

— azok a biztosítékok, amelyeket a Háznak felolvastam
«meg fogják adni az alapjait annak a megértésnek, amelyre ő oly
nagyon törekszik.»

Mit jelent mindez? Engedjék meg, hogy a Háztól kérdezzem ezt. 
Nem azzal a szándékkal, hogy a szenvedélyeket szítsam és bizonyára 
nem azért, hogy a kedélyeket Németország ellen lazítsam. Hanem azéit. 
hogy a brit kormány állásfoglalását igazoljam és megvilágítsam. Mit 
jelentett ez az ajánlat? Elsősorban azt, hogy mi, ha ahhoz hozzájárulunk, 
úgy Franciaország háta mögött — mert Franciaországot ezekbe a táigy áfá
sokba nem vonták be — Németországnak szabadságot adtunk volna 
arra, hogy eredményes háború esetén Franciaország valamenny i, Einópán 
kívül fekvő birtokait és domíniumait annektálja. Mit jelentett az ajánlat 
a belga kérdésben? Vájjon milyen választ adtunk volna Belgiumnak, ha, 
mint a napokban tényleg megtette, hozzánk fordul megható kérésé\el, 
hogy az ő semlegességére vonatkozó ünnepélyes kezességünknek tegyünk 
eleget? Kénytelenek lettünk volna azt mondani, hogy lekötött szavunk 
betartására vonatkozó kötelezettségünket az ő tud ta  nélkül, az őt fenye
gető hatalomnak eladtuk. A Ház és az ország természetesen olvasták az 
utolsó pár órában Belgium királyának igazán megható felhívását és én 
nem irigylem azt az embert, aki ezt a felhívást érzéketlen szívvel tudja

86



olvasni. Belgák harcolnak és áldozzák fel életüket. Vájjon mi volna 
ma Anglia helyzete, ha ahhoz a gyalázatos ajánlathoz hozzájárulunk? 
És vájjon barátaink elárulásáért és kötelezettségeink megtagadásáért 
mit kapnánk cserébe? Mit kapnánk ellenszolgáltatásként? ígéretet — - 
semmi egyebet. ígéretet arról, hogy Németország m it fog tenni bizonyos 
körülmények között. ígéretet s erre ügyeljünk — sajnálom, hogy ezt ki kell 
mondanom, azonban ezt okmányszerűen meg kell állapítani — ígéretet 
egy olyan hatalomtól, amely pontosan ugyanabban a pillanatban hir
deti ki azt a szándékát, hogy megszegi saját szerződését és amely felszó
lított m inket is, hogy ugyanazt tegyük. Csak azt mondhatom, hogy ha 
haboztunk volna, vagy időt vesztegettünk volna, mi magunkat, mint 
kormányt, becstelenséggel szennyeztük volna be s elárultuk volna az 
ország érdekeit. Örömmel fogadom azt a választ s gondolom, az ország
nak is ez a felfogása, — amelyet az én igen tiszteletreméltó barátom 
adott és amelynek két legnyomatékosabb pontját fel akarom olvasni 
a Háznak. Ez az okirat, amely irataim között a 101. számú, egy 
héttel ezelőtt okmányszerűen foglalta össze a brit kormány magatar
tását s mint gondolom, a brit népét is. Igen tiszteletreméltó barátom 
ezt mondja:

«0 felsége kormánya egy pillanatra sem állhat rá a kancellár 
javaslatára, hogy ilyen feltételek ellenében magát semlegességre 
kötelezze.

A kancellár tőlünk tulajdonképen azt kívánja, hogy kötelezzük 
magunkat tétlenségre, mialatt francia gyarmatokat szednek el és 
Franciaországot megverik, amíg csak Németország nem vesz el olyan 
francia területet is, amely nem gyarmat. Materiális szempontból» — 
igen tiszteletreméltó barátom, mint mindig, felettébb mérsékelt 
hangon beszél —

«ez az ajánlat elfogadhatatlan, mivel Franciaország anélkül, 
hogy európai területet vennének el tőle, annyira összemorzsolható, 
hogy nagyhatalmi állását elveszti és a német politika gyámsága 
alá kerül.»

Ez a materiális része a dolognak. Azután így folytatja:
«Ettől eltekintve, szégyenletes volna mireánk nézve, ha 

Németországgal Franciaország rovására ezt az üzletet megkötnénk; 
olyan szégyen volna ez, amelytől az ország jóhírneve sohasem sza
badulna.

A kancellár felszólít továbbá arra, hogy mindazokat a köte
lezettségeket és érdekeket, amelyek Belgium semlegességére vonat
koznak, elalkudjuk. Ebbe az üzletbe époly kevéssé bocsátkoz
hatunk.»
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Azután így szól:
«Fenn kell tartanunk szabadságunkat, hogy úgy cseleked

jünk, ahogy a körülmények azt megkövetelik.»
És ehhez a következő mondatokat fűzi, amelyeket a Ház, azt 

hiszem, méltányolni fog:
« T eg y e ... a legkomolyabban hozzá, hogy az egyetlen út 

Anglia és Németország jóviszonyának fentartására az, hogy közösen 
tovább folytassuk m unkánkat Európa békéjének érdekében . . . 
Erre a célra ö  felsége kormánya teljes őszinteséggel és jóakarattal 
fog közreműködni.

Ha Európa békéjét fenn lehet tartani és a mostani válságot 
legyűrtük, akkor az lesz a törekvésem, hogy olyan megegyezésen 
munkálkodjam, amelynek Németország is részest» lehetne és amely 
megegyezés biztosítékot adhatna neki arra, hogy Franciaország, 
Oroszország és mi magunk, nem fogunk támadó vagy ellenséges 
politikát folytatni ő ellene vagy szövetségesei ellen, sem együtt
véve, sem külön-külön. Ez volt a vágyam és ezért dolgoztam,» — 

ez a megállapítás sohasem volt igazabb, —
«az utolsó balkán-válság idején és mivel akkor Németországnak 
ugyanez volt a célja, viszonyunk szemmel láthatóan javu lt. Ennek 
a megegyezésnek eszméje idáig sokkal utópisztikusabb volt, sem
hogy határozott javaslatoknak lehetett volna tárgya; ha azonban 
a mostani válság, amely sokkal akutabb, mint bármelyik, amelyen 
Európa emberöltők óta keresztülment, baj nélkül elmúlik, akkor 
megvan az a reményem, hogy a bekövetkező megenyhülés, a ha
talmaknak sokkal határozottabb közeledését teszi majd lehetővé, 
semmint az eddig lehetséges volt».

Ez az okmány nézetem szerint világosan, mérsékelt és meggyőző 
hangon fejti ki kormányunk álláspontját. Vájjon bárki is, aki olvassa, 
megtagadhatja-e annak elismerését, hogy a hangja kétségtelenül őszinte 
és komoly? Tisztességgel bárki is kételkedhetik-e abban, hogy az ország 
kormánya nagy provokációk ellenére —• én a nekünk te tt javaslatokat 
olyanoknak tekintem, amelyeket megfontolás nélkül és szinte válasz 
nélkül is félredobhattunk volna, — kételkedhetik-e valaki abban, hogy 
e nagy provokációk ellenére is az én igen tiszteletreméltó barátom, aki 
már megszerezte magának az «Európa békeszerzőjének» nevét — amelyet 
nála jobban senki sem érdemelt meg —, a legutolsó órának legutolsó 
pillanatáig ennek az áldásos, de sajnos, megakadályozott törekvésnek a 
javára munkálkodott? Jogom van kijelenteni és ezt az ország nevében 
teszem — nem egy párt, hanem az egész ország nevében beszélek, — 
hogy mindazokat az erőfeszítéseket, amelyeket kormány megtehet , mi a
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béke érdekében megtettük. Ezt a háborút azonban ránk kényszerítették. 
Miért harcolunk? Mindenki tudja és senki sem tudja a kormánynál job
ban, hogy a háborúnak milyen rettenetes, gazdaságilag és társadalmilag 
kiszámíthatatlan, egyéni és politikai szenvedések járnak a nyomában, 
különösen, ha a világ nagyhatalmai háborúskodnak. Senki sincs közöl
tünk ezeken a padokon, aki e nehéz napokban — súlyosabb napok 
talán, mint aminőket államférfiak testületé száz év óta átélt —, senki 
sincs közöttünk, akinek szeme előtt, az egész idő alatt ne lebegne 
az a példátlanul nagy nyomorúság, amelyet a háború, még ha jogos 
ügyért folyik is, nemcsak az országban és a világ más országaiban most 
élő népekre, hanem a késő utódokra és az egész európai civilizáció remény
ségeire is reázúdít. Minden lépést, amelyet tettünk, ennek tudatában 
tettük és a felelősségnek olyan érzésével, amelyet vázolni lehetetlen. 
Ha, sajnos, minden törekvésünk ellenére, hogy a békét fenntartsuk és 
ha a következmények teljes és nyomasztó tudatában mindemellett 
kötelességünknek és az ország érdekében valónak találtuk, hogy hábo
rúba szálljunk, akkor a Ház meg lehet róla győződve, hogy ez azért tör
tént, mert mi hisszük és, biztosak vagyunk benne, az ország is hinni 
fogja, hogy igazságos ügy érdekében húztunk kardot.

Ha megkérdeznek, hogy miért harcolunk, akk^r két mondattal 
válaszolok. Először azért, hogy egy ünnepélyes nemzetközi kötelezett - 
séget teljesítsünk; olyan kötelezettséget, amelyet, ha az élet köz
napi ügyeiben magánszemélyek kötöttek volna, nemcsak törvényes, ha
nem becsületbeli kötelezettségnek is tekintenének, amelyet senki nem 
utasítana el, aki önmagát becsüli. Másodszor, harcolunk azért, hogy 
napjainkban, amikor a hatalom, az anyagi hatalom gyakran tűnik az 
emberiség fejlődésében uralkodó tényezőnek, megvédj ük azt az elvet, 
hogy a kis nemzeteket, a nemzetközi tisztesség rovására, az erős és tú l
nyomó erejű hatalom önkényével agyonnyomni nem lehet. Nem hiszem, 
hogy nemzet nagy konfliktusba — és ez egyike a legnagyobbaknak, 
amelyet a történelem valaha ismerni fog — tisztább lelkiismerettel és 
annak erősebb tudatával lépett, hogy ő nem terjeszkedésért, nem is 
saját önző érdekeinek védelméért harcol, hanem olyan elvekért, amelyek
nek fenntartása a világ civilizációjának életérdeke. Avval a meggyőző
déssel szállunk harcba, hogy ezt a nagy döntést provokálnunk helyes és 
jogos volt, és teljes tudatában azoknak a kötelezettségeknek is, amelyeket 
ez reánk ró. Szerezzünk most már bizonyosságot arról, hogy nemcsak 
az egyesült királyság minden segélyforrása, hanem annak a nagy biro
dalomnak a segélyforrásai is, amelyeknek középpontja, a mérleg ser
penyőjébe dobassanak. És e cél megfelelő biztosítására rátérek már most 
arra, hogy ezt a bizottságot megkérjem, — azt az egészen szokatlan
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kérést intézzem hozzá, — szavazzon meg a kormánynak 100.000.000 font 
sterling hitelt. Nem bocsátkozom bele és biztos vagyok benne, a bizott
ság nem is kívánja, hogy belebocsátkozzam azoknak a technikai meg
különböztetéseknek a fejtegetésébe, amelyek a hitel megszavazás és a 
póthitel és mindazon különösségek és finomságok között vannak, amelyek 
ebben a vonatkozásban felmerülnek. Ennél sokkal magasabb szempont 
vezet. Ha szükséges volna, pusztán technikai okokból is meg tudnám  
indokolni azt az eljárást, amelyet javasolunk; azonban nem teszem, 
mert azt hiszem, hogy ez nem felelne meg a bizottság hangulatának. 
Egy pontra szeretném a figyelmet irányítani: ez a javaslat címe és be
vezetése. Eddig az ilyen természetű megajánlások rendszerint a hadi- 
tengerészet és hadsereg céljaira történtek; mi azonban fontosnak ta rto t
tuk, megkérni a  bizottságot, hogy nagyobb mértékben ajándékozzon 
meg bennünket bizalmával, mint az a hitelmegajánlás közönséges kere
tei között történni szokott, úgy hogy azt a pénzt, amelynek kiadására 
felhatalmazást kérünk, ne csak tengerészeti és katonai kiadásokra for
díthassuk, hanem arra is, hogy az élelmiszerbehozatalt, az ipar, keres
kedelem és közlekedés fenntartását akár biztosítás, akár a kockázatok 
kártalanítása útján vagy más módon támogassuk, valamint, hogy költ - 
hessünk Ínségesek segítésére s általában mindazokra a szükségletekre, 
amelyek a hadiállapot fényéből folyhatnak. Azt hiszem, a bizottság 
egyet fog érteni velünk, hogy helyes volt a hitelmegszavazások kereté
nek olyan kitágítása, amely mindezeket a különféle címeket egybefoglalja. 
Ez a kormánynak szabad kezet ad. Természetes, hogy a kincstári kezelő- 
ség mindenről számadást fog adni és mindenféle kiadás a Ház jóváha
gyása elé fog kerülni. Azt hiszem, igen sajnálatos, sőt nagyon veszedel
mes is volna, ha ilyen nagy válságban nem volnánk abban a helyzetben, 
hogy intézkedéseket tehessünk — olyan intézkedéseket, amelyek m a
napság sokkal szükségesebbek, mint a régi idők egyszerű körülményei 
között — olyan kiadásoknak különféle ágazataiban, amelyek az európai 
nagyhatalmak között dúló háborús állapot folytán kell, hogy felmerül
jenek.

Hadügyi állam titkári minőségemben is — ezt az állást ma reggelig 
töltöttem  be — póthitel megszavazását kérem a hadsereg legénysége 
számára. Talán megengedi nékem a bizottság, hogy a kérdés személyes 
vonatkozására nézve megemlítsem, hogy a hadügyi állam titkár tisztjét 
olyan körülmények között vállaltam, amelyekre nem kell visszatérnem, 
mert mindenkinek élénk emlékezetében vannak; vállaltam  abban a re
ményben és azzal a céllal, hogy a hadseregben uralkodó akkori állapo
toknak, amelyeket valamennyien sajnáltunk, gyorsan véget vessek és 
hogy a teljes bizalom ismét helyreálljon. Azt hiszem, ez megtörtént ;
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valóban, tudom, hogy így van. Nincsen lojálisabb és egységesebb testület, 
nincsen testület, amelyben a fegyelemnek szelleme és gyakorlása mélyebb 
gyökeret vert volna, mint a brit hadseregben. Bármily szívesen végeztem 
volna is e hivatal munkáját, és azt normális körülmények között meg is 
tettem volna, nem tartanám méltányosnak a hadsereggel és különösen az 
országgal szemben, hogy ma egy miniszter megossza a figyelmét e hivatal 
és egy másik között és még kevésbé azt, hogy a korona első minisztere, 
akinek be kell tekintenie valamennyi minisztérium ügyeibe és a ki végső 
fokon az egész kabinet politikájáért felelős, egy nagy háború idején 
a hadsereg ügyeinek csak mellékes figyelmet szenteljen, amilyent épen 
ráfordíthat. Örülök tehát, hogy jelenthetem : Iíitchener lord a kiváló 
katona és szervező, azzal a nagy önfeláldozással és hazafisággal, ame
lyet tőle mindenki elvár, kérésemre a sorba beállott. Kitchener lord, 
mint mindenki tudja, nem politikus. Az ő kapcsolatát a kormánnyal 
nem szabad úgy tekinteni, mintha ez őt a politikai nézeteknek vala
milyen fajtájával azonosítaná. Nagy szükség idején a közkívánalom 
óhajának tett eleget és én biztos vagyok abban, hogy azoknak a leg
nehezebb feladatoknak teljesítésében, amelyek miniszterre valaha vár
tak, feléje fordul valamennyi párt és irányzat bizalma.

A hadsereg számára kérem azt a felhatalmazást, hogy minden 
fokozat beli legénységének létszámát, a már megszavazott létszám felett 
500,000-rel felemeljük. Biztos vagyok abban, hogy a bizottság nem fogja 
megtagadni hozzájárulását; mert mi a bátorságot ehhez a kívánsághoz 
nemcsak a helyzet komolyságáról és szükségességéről vallott meggyőző
désünkből merítjük, hanem annak a ténynek az ismeretéből is, hogy 
India bizonyára hajlandó nekünk két divíziót küldeni és abból, hogy 
valamennyi önkormányzati gyarmatunk önkéntesen és felhívás nélkül 
ajánlkozott, hogy a birodalomnak, szükség idején, teljesítőképességük 
legszélső határáig minden lehető segítséget ember és pénz dolgában 
megadnak. Az anyaországnak kell példát adnia, mialatt hálával és 
szeretettel válaszol családja szétszórt tagjainak rokoni ajánlkozójára.

Többet nem akarok mondani. Ez nem alkalom véleményeltérések 
megvitatására. Mindabban, amit mondottam, úgy a jogeset megállapí
tásában, mint a szükségesnek tartott intézkedések vázolásában, azt 
hiszem, az igazság szigorúan megszabott határait át nem léptem. Nem 
az én dolgom — nem dolga egyetlen hazafias érzésű férfiúnak sem, — 
hogy a szenvedélyeket felkeltsem, hogy szónoklatokba bocsátkozzam és 
nemzetközi gyűlölködésre izgassak. Ehhez az alkalom túlkomolv. Súlyos 
kötelességet kell teljesítenünk, súlyos bizalmi feladatot kell elvégez
nünk, bizton hisszük, hogy a parlament és az ország módot ad hozzá.
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A belga semlegesség kérdését más oldalról világítják 
meg az úgynevezett brüsszeli dokumentumok, azok az ok
mányok, amelyeket a németek Brüsszel elfoglalása alkalmá
val találtak s diplomáciai feliérkönyvük második kiadásában 
közreadtak. Ezek az okmányok, melyeket a belga semle
gességre vonatkozó diplomáciai jegyzék váltás függelékéül 
közlünk, azt bizonyítják, hogy a belga kormány már évek
kel a háború előtt valóságos konvenciót kötött Angolország
gal, hogy háború esetén Németország ellen az entente-al 
működjék együtt.

IV.

Az orosz külügyminisztérium a háborút 
megeiőzö eseménvekrő 1.

Az orosz külügyminiszter 1914 augusztus hó 
2-ikón, közvetlenül a német birodalom hadüzenete 
után,a pétervári távirati ügynökség útján kommünikét 
tett közzé, melyben a monarchia belgrádi jegyzékének 
átnyujtásától, július 23-ikától augusztus hó elsejéig, 
a német birodalom hadüzenetének napjáig lezajlott 
diplomciai eseményeket összefoglalja. Ez a kom
müniké, melyet az orosz külügyminiszter az orosz 
narancssárgakönyvbe is belefoglalt, a következő
leg szól:

A külföldi sajtóban az utolsó napok eseményeiről téves közlemé
nyek jelentek meg. A külügyminisztérium ennélfogva kötelességének 
tartja, hogy az említett időszak diplomáciai vonatkozásainak röv id ' 
áttekintését közzé tegye.

Ez év julius 10-ikén(*23-ikán)a belgrádi osztrák-magyar köved a szerb 
miniszterelnöknek jegyzéket nyújtott át, amelyben azzal vádolja a szerb 
kormányt, hogy az támogatta azt a nagyszerb mozgalmat, amely az 
osztrák-magyar trónörökös meggyilkolásához vezetett. Ausztria-Magyar- 
ország azonban a szerb kormánytól nemcsak az említett propaganda 
ünnepélyes elítélését kívánta, hanem még a saját ellenőrzése mel
lett — az intézkedések egész sorát követelte az összeesküvés felderíté
sére, az összeesküvésben részes szerb alattvalók megbüntetésére és a 
szerb királyság területéről kiinduló minden jövőbeli támadás megaka-
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dályozására. A szerb kormánynak a válaszadásra a jegyzékben 48 órás 
határidőt szabtak.

A császári kormány, mely a jegyzékben felsorolt követelések ta r
talmát az osztrák-magyar nagykövettől csak 17 órával később tud ta 
meg, nyomban felismerte, hogy a követelések egy része tartalmánál 
fogva végre nem hajtható, másik részét pedig olyan formában tá 
masztották, amely független állam méltóságával össze nem egyeztet
hető. Mivel az orosz kormány nem tekintette megengedhetőnek, 
hogy Szerbia méltóságát ilyen feltételekkel lealázzák és Ausztria- 
Magyarország ezáltal a Balkán-félszigeten a saját fennhatóságát szi
lárdítsa meg, a legbarátságosabb formában kifejtette Ausztria-Magyar- 
ország előtt, hogy az osztrák-magyar jegyzék pontozatainak újabb 
megbeszélése lenne kívánatos. Az osztrák-magyar kormány azonban 
nem tarto tta szükségesnek, hogy a jegyzék megvitatásához hozzájárul
jon. Hasonlóképen eredménytelen maradt Bécsben a többi hatalom 
mérséklő befolyása is.

Noha Szerbia a bűnös gonosztettet elítélte és kifejezte hajlandó
ságát, hogy Ausztriának olyan elégtételt ad, amely nemcsak Orosz
ország, hanem a többi hatalom várakozását is felülmúlta, a belgrádi 
osztrák-magyar követ a választ kielégítőnek nem tarto tta  és elhagyta 
Belgrádot.

Oroszország, amely az osztrák követeléseket túlzottaknak ítélte, 
már előbb kijelentette, hogy ebben az ügyben közömbös nem marad
hat, de nem zárkózott el az elől a feladat elől sem, hogy minden erejével 
olyan békés megoldásra törekedjék, amely Ausztria-Magyarország szá- . 
mára elfogadható legyen és a Monarchiának, mint nagyhatalomnak, önér
zetét ne sértse. Emellett azonban Oroszország a leghatározottabban 
kijelentette, hogy a kérdés békés megoldását csak annyiban engedi 
meg, amennyiben az Szerbia független állami méltóságának csorbítását 
nem jelenti. Sajnos, a császári kormány ilyen irányú fáradozása ered
ménytelen maradt. Az osztrák-magyar kormány a hatalmaknak minden 
békítő közbenjárását visszautasította, hozzáfogott a mozgósításhoz, 
megüzente a háborút Szerbiának és másnap Belgrádot bombáztatta; 
abban a manifesztumban pedig, amellyel a hadüzenetet kisérte, Szerbiát 
nyíltan megvádolta a sarajevói gonosztett előkészítésével és végrehaj
tásával. Egy egész népnek és államnak ilyen bűnténnyel való meg
vádolása, a vád nyilvánvaló alaptalansága folytán, az európai társada
lomban széleskörű rokonszenvet keltett Szerbia irányában.

Mivel az osztrák-magyar kormány Oroszország azon kijelenté
sének ellenére, hogy Szerbia sorsával szemben közömbös nem marad
hat, ilyképon já rt el, a császári kormány szükségesnek látta, hogy a
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kievi, odesszai, moszkvai és kazáni katonai kerületekben a mozgósítást 
elrendelje.

Ez az elhatározás azért is szükségessé vált, mert az osztrák-magyar 
jegyzék átnyujtása és Oroszország első lépése óta 5 nap múlt el es ezalatt 
az idő ala tt a bécsi kabinet egyetlen lépést sem tett, hogy a mi békés 
fáradozásainkat támogassa, hanem ellenkezőleg, elrendelte az osztrák- 
magyar hadsereg felének a mozgósítását.

Oroszország intézkedéseiről értesítettük a német kormányt és 
hozzáfűztük azt a kijelentést, hogy ezek az intézkedések az osztrák 
fegyverkezés következményei és, hogy Németország ellen semmiképen 
sem irányulnak. A császári kormány ugyanakkor kifejezte hajlandó
ságát, hogy Oroszország, vagy közvetlen tárgyalás ú tján  a bécsi kabi
nettel, vagy Nagybritannia javaslatának megfelelően a négy közvet
lenül nem érdekelt nagyhatalom — Angolország, Németország, Francia- 
ország és Olaszország — értekezlete útján, folytatja a tárgyalást a Kon
fliktus békés elintézésére.

Oroszországnak ez a kísérlete is eredménytelen m arad t. Ausztria- 
Magyarország a közvetlen eszmecserét visszautasította, a berlini kabinet 
pedig nem járu lt hozzá, hogy a hatalm ak tervezett értekezletén részi- 
vegyen. Oroszország ennek ellenére is folytatta fáradozásait a béke éi- 
dekében. A német nagykövetnek arra a kérdésére, milyen feltételek 
mellett vagyunk hajlandók fegyverkezésünket megszüntetni, a külügy
miniszter kijelentette: ennek feltétele az, hogy Ausztria-Magyarország 
ismerje el, hogy az osztrák-m agyar—szerb konfliktus európai kérdés 
jellegét öltötte és jelentse ki, hogy nem fog ragaszkodni olyan követe
lésekhez, amelyek Szerbia szuverén jogaival össze nem egyeztethetők.

Oroszország javaslatát Németország A usz t r i a - M a gy a r o i> z ág ié- 
szére elfogadhatatlannak m ondotta. Ugyanekkor ért Pétervárra az a hír, 
hogy Ausztria-Magyarország egész haderejét mozgósította. Egyidejűleg 
Belgrádot is újra bombázták.

Békejavaslataink sikertelenségének szükségszerű következménye 
az volt, hogy háborús óvintézkedéseinket ki kellett terjesztenünk.

A berlini kabinetnek errevonatkozó kérdésére azt a választ ad tuk . 
Oroszország kénytelen volt megkezdeni a fegyverkezést, hogy minden
eshetőséggel szemben készen állhasson.

Mialatt Oroszország ezeket az óvintézkedéseket tette, azalatt is 
teljes energiával tovább kereste a kivezető u ta t és kijelentőit te hajlan
dóságát, hogy a konfliktusnak minden olyan megoldását elfogadja, 
amely az ő követeléseinek megfelel. Ennek a békés kijelentésének ellenére, 
a német kormány julius 18-ikán (31-ikén) azzal a követeléssel foidult 
az orosz kormányhoz, hogy julius 19-ikén (augusztus 1-én) déli 12 óláig
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háborús készülődéseit szüntesse be, mert ellenkező esetben az általá
nos mozgósítást Németország is elrendeli.

A következő napon, julius 19-ikén (augusztus 1-én) a német nagy
követ, kormánya nevében átnyújto tta a külügyminiszternek a had
üzenetet.

1914 julius 20 (augusztus 2). ( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v .  7 7 . )

V.

A francia kormányelnök a háborút megelőző
eseményekről.

A francia külügyi hivatal sárgakönyve a háború 
küszöbén lefolyt események történeti összefoglalását 
nem tartalmazza. A francia külügyminisztérium 
közzéteszi azonban aktagyűjteményében azt a beszé
det. amelyben Viviani miniszterelnök a francia kép
viselőház augusztus 14-ikén tartott ülésében, a kama
rát a háború előzményeiről tájékoztatta. Viviani be
széde ugyan új adatot nem tartalmaz, a háborút meg
előző diplomáciai kampányt meg nem világítja, sőt 
szubjektivitásában annyira megy, hogy közismert 
és az entente-aktagyűjteményeiből is kivilágló tények
kel is szembe helyezkedik, mindazonáltal közöljük, 
mert ez a beszéd, mint az egyik hadviselő nagy
hatalom vezető kormány férfiénak hivatalos nyilat
kozata — bárminő legyen is a tartalma — általános 
érdeklődésre tarthat számot.

Viviani miniszterelnök beszéde.
— Elmondta a trancia kamarának 1914 augusztus 14-ikén tartott ülésében. —

Uraim! A német nagykövet tegnap elutazott Párisból, miután 
nekünk a hadiállapotot nőt ifikéit a.

A kormány tartozik őszintén beszámolni a parlamentnek azokról 
az eseményekről, amelyek, nem egészen tíz nap alatt, az európai háborút 
lángra lobbantották és a békeszerető és erős Franciaországot arra kénv- 
szeritették, hogy megvédje határait olyan támadás ellen, amelynek ki
számított hirtelensége még csak fokozza gyűlöletes igazságtalanságát.

Fz a támadás, amelyet semmi sem menthet és amely megkezdő-



dött, mielőtt hozzánk bárminő hadüzenetei intéztek, végső ténye egy 
olyan tervnek, amelynek eredetét és célját meg akarom állapítani de
mokráciánk és a művelt közvélemény előtt.

Annak a gyalázatos merényletnek következtében, amelyet Ausztria- 
Magvarország trónörököse és Hohenberg hercegnő életével fizetett meg, 
nehézségek tám adtak a bécsi és a belgrádi kabinet között.

Július ‘24-ikéig, péntekig a hatalmak legnagyobb része az ügy
ről csak félhivatalosan értesült. Július 24-ikén azután Ausztria-Magyar- 
ország nagykövetei közölték a hatalmakkal azt a körjegyzéket, amely 
utóbb a sajtóban is megjelent.

E jegyzék m agyarázata és igazolása volt annak az ultimátumnak, 
amelyet előző este a belgrádi osztrák-magyar követ intézet ‘Szerbiához.

Ez az ultim átum  megállapította, hogy a sarajevói bűntett ben szá
mos szerb alattvalónak és egyesületnek is része volt és a hivatalos szerb 
hatóságokat is meggyanúsította,hogy a bűntettől nem állottak távol. A kö
vet július 25-ikére szombatra, esti hat órára kívánt Szerbiától választ.

Az elégtétel, melyet a monarchia Szerbiától követelt, legalább is 
több pontjában, kétségtelenül beleütközött egy szuverén állam jogaiba. 
Szerbia mindazonáltal, a kívánt elégtétel túlzásai ellenére is, július 
25-ikén, csaknem minden fenntartás nélkül kijelentette, hogy a követe
léseket elfogadja.

Szerbia e hajlandóságában, amely Ausztria-Magyarországra nézve 
sikert, az európai békére nézve pedig garanciát jelentett, része volt 
azoknak a tanácsoknak is, amelyeket Franciaország, Oroszország es 
Nagvbritánnia Belgrádiam már az első órától kezdve adott.

Ezeknek a tanácsoknak értéke annál nagyobb volt, mert a liarmas 
ént ént e külügyi hivatalait az oszt rák-magyar követelések mibenlété
ről fel nem világosították; képviselőinknek az előző barom heten at az 
osztrák-magyar kormány több ízben kijelentette, hogy követelései 
rendkívül mérsékeltek lesznek.

Méltó megdöbbenéssel fogadta tehát a párisi, pét orvári és londoni 
kabinet július 26-ikán azt a hírt, hogy Ausztria belgrádi követe néhány 
percnyi vizsgálat után elfogadhatatlannak jelentette ki a szerb választ 
és a diplomáciai összeköttetést megszakította.

A megdöbbenést csak fokozta az a tény, hogy pénteken, július 
24-ikén a német nagykövet a francia külügyminiszternek szóbeli jegyzé
ket olvasott fel, amely szerint az osztrák-szerb konfliktusnak lokális 
jellegűnek kell maradnia, a nagyhatalm aknak tartózkodnia kell min
den közbelépéstől, különben a konfliktusnak «kiszámít hatat lan követ
kezményei» lehetnének. Hasonló lépés történt szombaton, július 25-iken 
Londonban és Pétervárott is.
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Kell-e utalnom uraim, arra, hogy a német nagykövetnek Párás
ban használt fenyegető szavai, milyen ellentétben állottak azokkal a 
barátságos érzelmekkel, amelyekről a hármas entente hatalmai tettek 
tanúságot, amikor Szerbiának engedékenységet tanácsoltak?

Mindamellett, a német lépés rendkívüli jellegére ügyet nem vetet
tünk, szövetségeseinkkel és barátainkkal egyetértőig nyomban békítő 
munkához fogtunk és csatlakozásra szólítottuk fel Németországot.

Már az első órától kezdve sajnálattal kellett azonban megállapíta
nunk, hogy dispozicióink és erőfeszítéseink Berlinben semmiféle vissz
hangra sem találtak.

Németország egyáltalában nem látszott hajlandónak arra, hogy 
Ausztria-Magyarországnak azokkal a barátságos tanácsokkal szolgáljon, 
amelyekre helyzete feljogosította, sőt már az első pillanattól kezdve és 
még inkább a következő napokban, közbeékelte magát a bécsi kabinet 
és a többi hatalom közvetítő javaslatai közé.

Kedden, július 28-ikán Ausztria-Mag varország hadat üzent Szerbiá
nak. Ez a hadüzenet, amely, három nap múltán, még súlyosabbá tette 
a diplomáciai viszony megszakítása folytán előállott szituációt, meg
fontolt háborús szándékra, Szerbia leigázását célzó tervszerű programúira 
engedett következtetést.

Ilyenképpen tehát nemcsak egy derék nép függetlensége forgott 
kockán, hanem kockán forgott a balkáni egyensúly is, amely az 1913-ik 
évi bukaresti szerződésben ju tott kifejezésre és amelyet az összes nagy
hatalmak erkölcsi támogatása szentesített.

Mindazonáltal, az európai béke fenntartásához szilárdul ragasz
kodó brit kormány kezdeményezésére a tárgyalás tovább folyt, vagy 
szabatosabban szólva: a hármas entente hatalmai iparkodtak azt 
tovább folytatni.

E közös óhajból született meg Angolország, Franciaország, Német
ország és Olaszország négyes akciójának javaslata, amely hivatva lett 
volna arra, hogy Ausztriának minden jogos elégtételt biztosítson s a 
viszály méltányos elintézésének útját egyengesse.

Szerdán, július 29-ikén, az orosz kormány, megállapítván e kísér
let (*k folytonos kudarcát és Ausztria mozgósításának és hadüzenetének 
láttára Szerbia katonai letiprásától tartván, preventív rendszabályképen 
elhatározta, hogy a kizárólag Ausztria-Magyarországgal határos négy 
katonai kerületben a mozgósítást elrendeli.

Gondja volt egyben arra, hogy jelezze a német kormánynak: 
ez a rendszabály korlátozott jellegű és nincs támadó éle Ausztria- 
Magyarország ellen sem, Németország ellen pedig semmiképen sem 
irányul.

Diplomáciai okmányok. 7

97



Berlinben a német külügyi állam titkár az orosz nagykövettel 
folytatott beszélgetésében nem is tám asztott semmiféle nehézséget, 
hogy ezt elismerje.

De minden lépés, amit Nagybritánnia, Oroszország hozzájárulá
sával és Franciaország támogatásával megkísérelt, hogy Ausztria és 
Szerbia közt, Európa erkölcsi védnöksége alatt, az érintkezést helyre
állítsa, ellenkezésre talált Berlinben, aminek a diplomáciai táviratok
határozott bizonyságát szolgáltatják.

\ff"álvos volt ez a helyzet és valószínűvé tette, hogy Berlinben 
bizonyos hátsó-gondolatokat táplálnak. Nehány óraval később ez a
feltevés és aggodalom bizonyossággá vált.

Mert Németország visszautasító m agatartását, harminchat óraval 
később, épenséggel riasztó lépése követte: a Német birodalom július 
81-ikén kihirdette a «háborús veszedelem» állapotát., Európa többi részé
véi az érintkezést megszakította és feljogosítottnak tekintette magát 
arra. hogy Franciaországgal szemben, teljesen titokban, katonai (‘ló
készületeket tegyen, amelyeket -  Önök lá thatták  -  semmi sem iga
zolhatott.

Németország több napon át és nehezen megmagyarázható körül
mények közt, előkészítette békehadseregének hadilétszámra emelését.

Már július25-ikénreggel, tehát a Szerbiának adott határidő lejárta 
előtt, készenlétbe helyezte az elzász-lotliaringiai helyőrségeket. Ugyan
azon’a napon hadikészenlétbe helyezte a határerődöket. Július 26-ikán 
meghagyta a vasútaknak, hogy tegyék meg a mozgósításhoz szükséges 
előkészületeket. Július 27-ikén rekvirálásokat hajto tt végre és a védő
csapatokat helyükre állította. Július 28-ikán megkezdte a tartalékosok 
egyénenkinti behívását és a távolabbi csapatokat a határhoz köze- 
lebb tolta.

Vájjon mind e rendszabályok, amelyeket kérlelhetetlen rend
szerességgel hajto ttak  végre, hagyhattak-e fent kétséget Németország 
szándékai iránt ?

Ez volt a helyzet, amikor július 81-ikén este a német kormány, 
amely 24-ike óta a hármas entente békítő fáradozásaiban egyetlen pozi
tív ténykedésével sem vett részt, az alatt az ürügy a la tt, hogy Orosz
ország elrendelte hadseregének általános mozgósítását, ultim átum ot 
intézett az orosz kormányhoz és 12 órás határidőt szabott e mozgósítás 
felfüggesztésére.

Ezt a követelést, — amely formájában annál sértőbb volt. mert 
nehány órával előbb II. Miklós cár spontán bizalmának adva jelét, a 
német császár közvetítését kérte, -  abban a pillanatban tám asztották, 
amikor Anglia kérésére és Németország tudtával az orosz kormány
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olyan természetű formulát fogadott el, amely alkalmas lett volna arra, 
hogy az osztrák-magyar-szerb viszály és az osztrák-orosz nehézségek 
barátságos kiegyenlítésének, a katonai műveletek és előkészületek egy
idejű felfüggesztése mellett, ú tját egyengesse.

Ugyanezen a napon ezt az Oroszország ellen intézett barátság
talan lépést Franciaország ellen irányuló, egyenesen ellenséges aktusok 
tetézték: a közúti, vasúti, táviró- és távbeszélő összeköttetést megszakí
to tták , a határra érkező francia mozdonyokat lefoglalták, a megszakí
to tt vasútvonal közepére géppuskákat helyeztek és a határra csapatokat 
összpontosítottak.

E pillanattól kezdve nem volt szabad többé hinnünk azoknak 
a békés nyilatkozatoknak őszinteségében, amelyekkel Németország 
képviselője bennünket állandóan elhalmozott. (Mozgás.)

Tudtuk, hogy a «háborús veszedelem» állapotának ürügye alatt 
Németország mozgósított.

Megtudtuk, hegy hat tartalékos-korosztályt behívott és, hogy az 
összpontosítást célzó szállítások a határtól jelentős távolságban állomá
sozó hadtestekre is kiterjedtek.

A kormány az események parancsa szerint figyelt és őrt állott; 
napról-napra, sőt óráról-órára megtette azokat az óvó intézkedéseket, 
melyeket a helyzet megkövetelt; elrendelte szárazföldi és tengeri had
erőnk általános mozgósítását.

Ugyanaznap este 7 óra 30 perckor, Németország, nem törődvén 
azzal, hogy a pótervári kabinet az imént említett angol javaslatot el
fogadta, Oroszországnak háborút üzent.

Másnap, vasárnap, augusztus 2-ikán, tekintet nélkül Franciaország 
legmesszebbmenő önmérséklésére és ellentétben a párisi német nagy
követ békeszerető nyilatkozataival, fittyet hányva a nemzetközi jog 
szabályainak: a német csapatok három különböző ponton átlépték 
határunkat.

Ugyanabban az időben a német csapatok elárasztották Luxem
burg területét s evvel megsértették az 18G7-ik évi szerződést, amelyben 
Poroszország aláírással garantálta Luxemburg semlegességét. Ezzel 
okot adtak a luxemburgi kormány tiltakozására.

Végül magának Belgiumnak semlegességét is fenyegették: a német 
követ augusztus 2-ikán este a belga kormányhoz ultimátumot intézett, 
melyben felszólította, hogy Belgium könnyítse meg a Franciaország ellen 
irányuló hadműveleteket, azalatt a hazug ürügy alatt, hogy mi a belga 
semlegességet veszélyeztetjük; a belga kormány nem volt erre hajlandó 
és kijelentette, hogy el van tökélve erélyesen megvédelmezni semleges
ségét, amelyet Franciaország tiszteletben tart és amelyet szerződések,
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kiváltképen pedig Poroszország királya biztosítottak. (Általános, hosszan
tartó  tetszés és taps.)

Azóta, uraim, a támadások megsokszorozódtak és fokozódtak. 
H atárunkat több, mint tizenöt ponton megsértették. Katonáinkra és 
vámőreinkre rálőttek. Halóttaink és sebesültjeink vannak. Tegnap egy 
német katonai repülő három bombát dobott Lunevillere.

A német nagykövet, akivel ép úgy, mint az összes nagyhatal
makkal, e tényeket közöltük, azokat meg nem cáfolta, sem pedig sajnál
kozását ki nem fejezte; ellenkezőleg, tegnap este meglátogatott, hogy 
útlevelét kérje és a hadiállapotot notifikálja, okul hozván fed — minden 
igazság ellenére — hogy francia repülők német területen. Eiffel vidékén 
és Karlsruhe és Xürnberg mellett a vasúti vonalon ellenséges cseleke
deteket követtek el. ím e a levél, amelyet e tárgyban nekem átado tt:

Elnök Űr!
A német közigazgatási és katonai hatóságok több, kifejezetten 

ellenséges aktust állapítottak meg, amelyeket francia katonai repülők 
német területen követtek el. A röpülök közül többen nyilvánvalóan meg
sértették Belgium semlegességét, amennyiben ez ország területén á t
röpültek. Az egyik röpülő a Wesel melletti művek lerombolását kísérelte 
meg, másokat Eiffel környékén észleltek, ismét másik bombákat dobott 
a vasútvonalra, Karlsruhe és Nürnberg mellett.

Utasításom szerint, tisztelettel közlöm Excelleneiáddal, hogy e 
támadások következtében a német császárság hadiállapotban levőnek 
tekinti magát Franciaországgal, ez utóbbi hatalomnak ténye következ
tében.

Egyidejűleg tisztelettel tudomására hozom Excellenciádnak, hogy 
a német hatóságok vissza fogják tartani a német kikötőkben horgonyzó 
francia kereskedelmi hajókat, de szabadon fogják azokat bocsátani, ha 
negyvennyolc órán belül a teljes viszonosság biztosíttatik.

Eszerint diplomáciai misszióm véget érvén, nem marad más hátra, 
minthogy kérjem Excellenciádat, szíveskedjék ellátni útlevelemmel és 
tegye meg azokat az intézkedéseket, amelyeket szükségeseknek ítél, arra, 
hogy a nagykövetségnek, valamint a bajor követségnek és a párisi nemet 
főkonzulátusnak Németországba való visszatérését biztosítsa.

Fogadja elnök úr kiváló nagyrabecsülésem kifejezését.
Aláírva: S c h o e n .

Kell-e foglalkoznom uraim ezeknek az ürügyeknek a képtelen
ségével, amelyeket sérelmeknek akarnak feltüntetni? Egyetlen francia 
repülő, egy pillanatra sem hatolt Belgiumba, egyedien francia repülő, 
sem Bajorországban, sem Németország bármely más részében, ellen
séges aktust el nem követett. Az európai közvélemény már meghozta 
ítéletét e silány koholmányokról. (Általános, élénk tetszés.)
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E támadásokkal szemben, amelyek a méltányosságnak minden 
elvét és a közjognak minden szabályát sértik, megtettük a szükséges 
intézkedéseket, melyeknek szigorú rendszerességgel és feltétlen hideg
vérrel folyik a végrehajtása.

Az orosz hadsereg mozgósítása szintén figyelemreméltó energiával 
és határtalan lelkesedéssel folyik. (Az összes képviselők felállanak. Általá
nos, hosszantartó, viharos taps.)

A belga hadsereg, amely 250,000 embert mozgósított, fenséges 
hévvel készül megvédeni országának semlegességét és függetlenségét. 
(Megújuló általános, élénk tetszés.)

Az egész angol flottát mozgósították és kiadták a rendeletet a 
szárazföldi hadsereg mozgósítására is. (Az összes képviselők felállanak 
és hosszasan tapsolnak.)

Már 1912 óta eszmecsere folyt az angol és a francia vezérkar közt, 
amelyet sir Edward Grev és Paul Cambon levélváltása fejezett be. Az 
angol külügyi államtitkár tegnap este közölte ezeket a leveleket az 
alsóházzal és a brit kormánnyal egyetért őleg, van szerencsém Önöknek 
tudomására hozni e két okmány tartalm át:

( A  f r a n c i a  m i n i s z t e r e l n ö k  f e l o l v a s t a  a  G r e y  b e s z é d é b e n  f o g l a l t  l e v e l e t . )

Az alsóházban a külügyi államtitkár a képviselők tapsai közt, 
emelkedett és lelkes szavakban beszélt Franciaországról; szavai mélysé
ges visszhangra találnak minden francia szívében. (Általános élénk te t
szés.) Súlyt helyezek rá, hogy a köztársaság kormánya nevében ebből 
a székből is köszönetiinket tolmácsoljam bensőséges szavaiért az angol 
kormánynak: a francia parlament osztozni fog érzelmeinkben. (Meg
újuló általános, hosszantaró tetszés és taps.)

A külügyi államtitkár nevezetesen a következő nyilatkozatot
tette:

Abban az esetben, ha a német hajóraj átkelne a csatornán, vagy 
behatolna az Északi tengerre és elhaladna a brit szigetek mellett, hogy 
a francia partokat vagy a francia haditengerészetet megtámadja és a 
francia kereskedelmi tengerészetet nyugtalanítsa, az angol hajóraj 
közbelépne, hogy teljes mértékben támogassa a francia tengerészetet, 
úgy hogy attól a pillanattól kezdve Anglia és Németország hadiállapotba 
kerülnének. (Megújuló tetszés és taps.)

Az angol hajóhad tehát e pillanatban ami északi és nyugati partjain
kul, német támadásokkal szemben fedezi.

íme, uraim, a tények. Azt hiszem szoros láncolatukban elégségesek 
arra, hogy igazolják a köztársaság kormányának cselekedeteit. Le akarom 
azonban vonni előadásomból a következtetést. E á akarok mutatni a
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való értelmére annak a példátlan tám adásnak, amelynek Franciaország 
áldozata.

Az 1870-ik évi győzők, amint tudni méltőztatnak, több ízbon 
meg akarták ismételni a reánk mért csapást. 1875-ben, a háborút, 
amely hivatva lett volna, hogy Franciaországot végleg kivégezze, csak 
annak a két államnak közbelépést' háríto tta el, amelyekkel később a 
szövetség és barátság kötelékei fűztek össze. (Általános tetszés és 
taps.) Ez a két hatalom Oroszország és Nagybritánnia volt. (Az összes 
képviselők felállanak és hosszasan tapsolnak.)

Azóta a nemzeti erőiben megújhodott francia köztársaságnak, 
diplomáciai egyezmények megkötése által sikerült magát felszabadítani 
az alól a járom  alól, amellyel Bismarck a béke időszakának kellő közepén 
is rá tudott nehezedni Európára.

A francia köztársaság visszaállította az európai egyensúlyt, amely 
mindenkinek szabadságát és méltóságát biztosítja.

Uraim, nem tudom, helyesen fogom-e fel, de nekem úgy tetszik, 
hogy a békés megújhodásnak, a felszabadulásnak, a méltóságunk vissza
szerzésének ezt a művét, amelyet a zseniális VII. Eduárd angol király
nak és a Korona kormányának hozzájárulásával 1904-ben és 1907-ben 
létrejött egyezmények végleg megpecsételtek, (Elénk tetszés) hogy ezt 
a művet akarja ma a német császárság vakmerő kardcsapással meg
semmisíteni.

Németország semmit sem vethet a szemünkre.
Mi a békének oly áldozatot hoztunk, amilyenre nincs példa; fél 

századon át némán tűrtük  azt a sebet, melyet ő ütött oldalunkon. (Általá
nos élénk tetszés.)

Hoztunk a békének más áldozatokat is mindazokban a vitás ügyek
ben, amelyeket 1904 óta a császári diplomácia rendszeresen felidézett 
úgy Marokkóban, mint egyebütt, úgy 1905-ben, mint 1906-ban, 1908-ban 
és 1911-ben.

Oroszország szintén nagy mérsékletről te tt tanúságot az 1908-iki 
események idején épúgv, mint a mostani válságban.

Ugyanazt a mérsékletet tanúsíto tta  a hármas entente-tal együtt, 
1912-ben, a keleti válság idején is, amikor Ausztria és Németország igé
nyekkel lépett fel úgy Szerbia, mint Görögország ellen, amelyek végül 
is, mint az eseménvek bizonyították, vitathatók voltak.

Hasztalan volt minden áldozat; hiábavaló minden közvetítés; 
meddő minden erőfeszítés; mert ime ma, a békítés m unkájának kellő 
közepén, Franciaországon és szövetségesein meglepetésszerűen ra jta 
ütöttek ! (Hosszantartó helyeslés.)

Senki sem állíthatja jóhiszeműen, hogy a támadók mi vagyunk.
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Hiába akarják összezavarni a jognak és a szabadságnak szent elveit, 
amelyek nemzeteken épúgy uralkodnak, mint az egyéneken: Olasz
ország a latin géniusz tiszta öntudatával közölte velünk, hogy semleges
ségét megőrizni szándékozik. (Az összes képviselők felállanak és hossza
san tapsolnak.)

Ez az elhatározás egész Franciaországban a legőszintébb öröm 
visszhangját váltotta ki. Ennek az érzésnek tolmácsává szegődtem 
Olaszország diplomáciai ügyvivőjénél, amikor megmondtam neki, milyen 
boldognak érzem magamat, hogy a két latin testvér, akinek eredete 
és eszménye közös, akinek múltja közös dicsőségtől ragyog, nem áll 
egymással szemben. (Megújuló tetszés.)

A támadást uraim, — fennen hirdetjük — az ellen a függetlenség 
ellen, az ellen a méltóság ellen, az ellen a biztonság ellen intézik, amelyet 
a hármas entente a béke szolgálatában visszaszerzett.

A támadást Európa szabadsága ellen intézik; Európa szabadsága 
ellen, amelyet Franciaország, az ő szövetségesei és barátai büszkén 
védelmeznek. (Élénk tetszés.)

Védelmezni fogjuk a szabadságot, mert a szabadság az, ami koc
kán forog; minden egyéb csak ürügy.

Franciaország, amelyet igazságtalanul provokáltak, nem akarta 
a háborút, sőt mindent megtett, hogy annak veszedelmét elhárítsa. 
Mivel azonban rákényszerítik, védekezni fog Németország ellen és véde
kezni fog minden más hatalom ellen, amely eddig még nem nyilvání
to tta érzelmeit, ha a két ország küzdelmében ellenfeleinknek pártjára 
kelne. (Az összes képviselők felállanak és tapsolnak.)

Egy szabad és erős nép, százados eszmények hordozója, amely egy 
emberként tömörül, hogy létét megóvja; egy demokrácia, mely fegyel
mezni tudta katonai erőkifejtését és nem riadt vissza attól, hogy a múlt 
évben a szomszédos fegyverkezéseknek megfelelően annak súlyát növelje; 
egy fel fegyverzett nemzet, amely saját életéért és Európa függetlenségéért 
harcol: ime a színjáték, amelyet e borzalmas küzdelem szemlélői elé tá 
runk és amely néhány nap óta a legrendszeresebb nyugalommal készül.

Gáncs nélkül vagyunk. Félelem nélkül leszünk. (Az összes kép
viselők felállanak és hosszasan tapsolnak.)

Franciaország gyakran, kevésbé kedvező körülmények közt is 
bebizonyította, hogy a legrettenetesebb ellenfél, amikor, mint most, a 
szabadságért és jogért harcol. (Taps.)

Önök elé, bíráink elé tárjuk a tényeket. Nagy felelősségünk súlyá
nak viselésében erőt ad nekünk nyugodt lelkiismeretünk és erőt ad 
nekünk annak tudata, hogy teljesítettük kötelességünket.

(Francia sárgakönyv 159.)
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MÁSODIK KÉSZ.

A SARAJEVÓI MERÉNYLETTŐL 
A SZERB KIRÁLYI KORMÁNYHOZ INTÉZETT

JEGYZÉK ÁTADÁSÁIG.
— Június 28-ikától július 23-ikáig. —

i .

A sarajevói merénylet.

1914, június 28-ikán délelőtt Ferenc Ferdinánd osztrák- 
magyar trónörökös és neje, Hohenberg hercegnő, Sarajevoban 
merényletnek esett áldozatul. A vizsgálat csakhamar ki
derítette, hogy a merénylet összeesküvés eredménye és hogy 
az összeesküvés szálai Belgrádba vezetnek. Alig ocsúdott fel 
Európa a rettenetes gonosztett lesújtó hatása alól, a nemzet
közi diplomácia érdeklődése nyomban a felé a kérdés felé 
fordult, milyen lépésre készül a monarchia, hogy a gaztettet 
megtorolja, a fennállását aláaknázó szerbiai propagandának 
véget vessen és határain a nyugalmat biztosítsa?

A június 28-ikától, a merénylet napjától, július 23-ikáig, 
a monarchia jegyzékének átnyújtásáig terjedő időszak dip
lomáciai aktái tartalmazzák a monarchia szerbiai képviselői
nek jelentéseit azokról az érzésekről, melyeket a gyilkosság 
híre a jelentősebb szerb városok lakosságában kiváltott, tar
talmazzák a szerb követek jelentéseit az európai hangulat
ról, a bécsi szerb követ érdekes referátumait a monarchia 
készülő lépéséről, Pasics szerb miniszterelnöknek erős ideges
ségről tanúskodó körtáviratait, amelyekben a külállamok



előtt Szerbia magatartását igazolni iparkodik és tartalmaz
zák végül a francia és az angol külügyek intézőinek nagy
követeikkel folytatott érdekes jegyzékváltásait.

A magyar hivatalos lap a merényletről.
1914 június 28-ikán, vasárnap, az esti órákban 

a hivatalos Budapesti Közlönynek a következő rend
kívüli kiadása jelent meg:

Hivatalos rész.

Ferenc Ferdínánd főherceg úr ő császári és királyi fensége 
1914. évi június 28-ikán, vasárnap délelőtt Sarajevóban egy lövés 
által súlyosan megsebesült és röviddel utána meghalt.

Nemhivatalos rész.

Ferenc Ferdinánd főherceg úr ő cs. és kir. fensége vasárnap 
délelőtt Sarajevóban gálád merényletnek esett áldozatul. 
Mint az egész fegyveres erő főparancsnokát nemes hivatásá
nak teljesítése közben érte őt a merénylő golyója, gyászba 
borítva az egész magyar nemzetet és Felséges uralkodóját, 
akinek megpróbáltatásokkal telt életet újabb csapással tetézi 
ez a rettenetes szerencsétlenség, amely elrabolta oldala mellől 
azt a férfiút, aki hozzá legközelebb állott.

Ferenc Ferdinánd főhercegben Magyarország gyászolja 
a monarchia érdekeinek egyik legerősebb istápolóját, aki 
egész becsvágyát és hatalmas munkaerejét a monarchia 
boldogulásának és hatalma öregbítésének szentelte. Amint 
a közéletben világító példája volt ő a férfiúi kötelességteljesí
tésnek, azonképen a családi élete magasztos mintaképe volt 
a legtisztább és legeszményibb boldogságnak.

Hűséges hitvese fenséges férjének oldala mellett volt 
az utolsó percig és vele együtt esett áldozatul a gaz merénylő 
golyójának.

A magyar nemzet fájdalmas gyásszal áll trónörökösének
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ravatalánál; siratja őt, aki annyi nemes ambícióval készült 
magasztos hivatására és fiúi részvéttel fordul Uralkodója 
fele, akinek mélységes fájdalmát szeretedével igyekszik eny
híteni.

II.

A merénylet hatása Szerbiában.

Az osztrák-magyar vöröskönyv a monarchia diplomáciai 
képviselőinek több jelentését közli, amelyek beszámolnak arról, 
hogy a sarajevói merénylet híre milyen érzelmeket váltott 
ki a szerb polgárság között. Ezek a jelentések Szerbia több 
nagyobb városának hangulatáról adnak számot.

«Ime a bosszú az annexióért!»
A merényletet követő napon, június 29-ikén 

Storck lovag követségi tanácsos jelenti Belgrádból, 
hogy szemtanuk elbeszélése szerint a merénylet 
hírére az emberek egymás nyakába borultak és ilyen 
megjegyzések hangzottak cl: «Úgy kell nekik, régen 
vártuk ezt», «Ime a bosszú az annexióért».

A belgrádi jelentés így szól:

Storck lovag belgrádi osztrák-magyar követségi tanácsos Bercid old,
gróf külügyminiszterhez.

Belgrád, 1914 június *29.
Annyira hatása alatt állunk még valamennyien a tegnapi katasz

trófának, hogy nehezemre esik a szükséges higgadtsággal, tárgyilagos
sággal és nyugalommal a kellő megítélésben részesítenem innen a sara- 
jevoi véres drámát. Kérnem kell tehát, hogy egyelőre csupán nehány 
tény felsorolására szorítkozhassam.

Tegnap — 15/28-ikán — a szokásosnál nagyobb fénnyel ülték meg 
a rigómezei csata évfordulóját s ünnepelték Obilic Milos szerb hazafit, 
aki a győzelmes Muradot 1389-ben két társával orozva leszúrta. M indenütt, 
ahol szerbek élnek, Obilié a nemzeti hős. De — hála a királyi kormány 
égisze alatt nagyra növelt propagandának és az évek óta folytatott hírlapi 
hajszának — a törökök helyébe most mi léptünk ősi ellenség gyanánt.
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Ügy látszik tehát, hogy a kossovopoljei dráma megismétlése lebe
gett a három fiatalkorú szerb merénylőnek - Principnek, Öabrinovic- 
nak és a harmadik ismeretlen bombavetőnek — szeme előtt. De ők 
még egy ártatlan asszonyt is lelőttek és nyilván abban a hiszemben 
élnek, hogy ennyiben még túl is tettek mintaképükön.

Eveken át hintették a Monarchia elleni gyűlölet magvait Szerbiá
ban. A vetés kikelt és gyilkosság lett az aratás.

A szerb kormány a délután 5 óra tá jt érkezett hírre este tíz órakor 
hivatalosan elrendelte az Obilié-ünnep félbeszakítását, de nem-hivatalo- 
san és a sötétben az még huzamos ideig folyt tovább.

Szemtanuk beszélik, hogy az emberek örömükben egymás nyakába 
borultak s, hogy ilyen megjegyzéseket lehetett hallani: «úgy kell nekik, 
régen vártuk ezt», vagy: «íme a bosszú az annexióért».

( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  1 . )

A szerb rendőrséget az ügy nem érdekli.
Június 30-ikán Storck követségi tanácsos je

lenti, hogy megkérdezte a külügyminisztérium vezér
titkárát, milyen rendszabályokat szándékozik tenni 
a rendőrség a merénylet részeseinek kinyomozására. 
A vezértitkár azt válaszolta, hogy a rendőrség eddig- 
elé az üggyel egyáltalában nem foglalkozott.

Storck lovag belgrádi osztník-magyar követségi tanácsos Berchtold
gróf külügyminiszterhez.

Belgrád, 1914 június 30.
Gruiéhoz, a külügyminisztérium vezértitkárához, ma azt a ter

mészetszerű kérdést intéztem: minő rendszabályokat foganatosított, 
illetve szándékozik foganatosítani a királyi rendőrség a merénylet köz
tudomás szerint Szerbiába vezető szálainak nyomozása céljából.

Válasza az volt, hogy a szerb rendőrség eddigelé egyáltalában nem 
foglalkozott az üggyel. ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  2 . )

A hangulat Pristinában és Üszkübben.
Július elsején az üszkübi főkonzul tesz jelen

tést. Előadja, hogy úgy Pristinában, mint Üszküb
ben, ahol a népesség épen a rigómezei ütközetnek 
évfordulóját ünnepelte, a merénylet hírére tetszés- 
nyilvánítások hangzottak el.
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Jehlitschka ilszkübi osztrák-magyar főkonznl Bercii fold gróf
külügyminiszterihez.

Üszküb, 1914 július 1.
Június 15/28-ikán Pristinában először ülték meg a Yidovdánl 

(Űrnapja), — amely a rigómezei ütközetnek (1889) ezúttal 525-ik évfor
dulója — hivatalosan is mint a szerb nemzet «felszabadulásának ün
nepét».

Négy hónap óta külön ünnepi bizottság munkálkodott azon, hogy 
ezt az ünnepet minél díszesebbé tegye és nagyszabású szerb nemzeti 
tüntetéssé avassa.

Ebből a célból egyidejűleg indítottak propagandát Horvátország
ban, Dalmáciában és Boszniában, de kivált képen Magyarországon.
A résztvevőknek a szerb államvasutakon ingyenes utazást, továbbá 
olcsó szállást és ellátást, hatósági támogatást, stb. biztosítottak.

Az agitáció erélyes és céltudatos volt.
A pristinai ünnepségre különvonatok szállították a vendégeket .
Az ünnepélyen elhangzott különböző beszédek, melyek az ünnep

ség színhelyéhez fűződő történelmi reminiszcenciákkal voltak telítve, 
több-kevesebb variációval valamennyien az összes szerbek egyesítésének, 
s a Dunán és a Száván túl, valamint a Boszniában és Hercegovinában 
lakó «leigázott testvérek felszabadításának» ismeretes témájával zá
rultak.

Amikor az esti órákban híre terjedt annak a borzalmas gaztettnek, 
amelynek Sarajevo volt a színhelye, a fanatizált tömegen olyan han
gulat vett erőt, melyet a számos tetszésnyilvánításból ítélve amiről 
feltétlenül szavahihető bizalmas embereim tettek nekem jelentést 
lehetetlen másnak, mint embertelennek neveznem.

Szemben a népességnek ezzel a m agatartásával — amely hasonló 
módon nyilvánult meg Üszkübben is — a szerb sajtó részéről tapasz
talható az a törekvés, amellyel Szerbiáról elhárítani kívánja az erkölcsi • 
felelősséget azért a tettért, melyet egy reprezentatív gyülekezet ennyire 
nem palástolt elégtétellel fogad, szánalmas kísérletnél egyébnek nem te
kinthető. ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  3 . )

A merénylet hatása Nisben.
Július 6-ikán Iloflehner ügyvivő t ősz jelentést 

arról, hogy a merénylet hírét Nisben elégtétellel és 
örömnyilvánítással fogadták és, hogy ezek az érzések 
leplezetlenül és durván jutottak kifejezésre.
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Hojlener nisi osztrák-magyar ügyvivő Berchtold gróf
kü lügyminiszterhez.

Nis, 1914 július 6.
A rettentő és — fájdalom — nagyon is jól sikerült sa raj evői morén y- 

‘ let híre itt a szó legteljesebb értelmében szenzációt keltett. Megdöbbe
nésnek vagy megbotránkozásnak úgyszólván nyoma se volt, hanem 
túlnyomóan csak az elégtétel, sőt az öröm érzése jutott kifejezésre, még 
pedig gyakran egészen leplezetlenül, minden tartózkodás nélkül, s nem 
ritkán a legdurvább formában. Különösen áll ez az úgynevezett irányadó 
körökre, az intelligenciára — p. o. hivatásos politikusokra, tanférfiakra, 
hivatalnokokra, katonatisztekre — és a diákságra. Valamivel több tar
tózkodást m utattak még a kereskedői körök.

Azok a nyilatkozatok, amelyekkel szerb hivatalos tényezők vagy 
egyes magasabb személyiségek megbotránkozásukat vagy rosszalásukat 
kívánták kifejezni a merénylet felett, keserű gúny gyanánt kell hogy 
hassanak arra, akinek a legutóbbi napokban alkalma volt közvetlen 
közelből bepillantani a szerb intelligencia érzésvilágába.

Alulírott a merénylet napján este 9 óra tá jt, amikor még sejtelme 
sem volt a történtekről, egy kávéház kerthelyiségébe tért be és itt tudta 
meg egyik ismerősétől az egészen határozott alakban jelentkező hírt. 
Valósággal kín volt megfigyelni és hallani, hogyan kél a szó szoros értel
mében vidám jókedvre a helyiség nagyszámú közönsége, micsoda szem- 
mellátható elégtétellel vitatják meg a gaztettet, s miként röppennek fel 
örvendező, gúnyos és csúfolódó szavak. Még, aki az itt uralkodó poli
tikai fanatizmus kitöréseihez régen hozzászokott is, az sem vonhatta ki 
magát ezeknek az észleleteknek mélyen lehangoló hatása alól.

(Osztrák-magyar vöröskönyv 5.)

Giesl báró összefoglaló jelentése.
A bécsi külügyminisztériumba küldött jelen

tések sorát Giesl báró belgrádi osztrák-magyar követ 
összefoglaló referátuma zárja le. Ebben a jelentésben 
a követ sötét színekkel festi a szerb lakosság minden 
rétegében a monarchia ellen élő gyűlöletet és referál 
arról az általános szerb felfogásról, hogy a monarchia 
tehetetlen és minden erélyes akcióra képtelen. Giesl 
báró arra a következtetésre jut, h o g y  fé l  r e n d  s z a b á 

ly o k h o z  f o l y a m o d n i , k ö v e te lé s e k k e l  á l l n i  e lő , h o s s z a s a n  

a lk u d o z n i  é s  v é g ü l  r o th a d t  k o m p r o m i s s z u m o t  k ö t n i : 

e z  v o ln a  a  le g s ú ly o s a b b  c s a p á s ,  a m e ly  a  m o n a r c h ia  

t e k in té ly é t  é s  n a g y h a t a lm i  á l lá s á t  é r h e tn é .
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Giesl báró belgrádi osztrák-magyar kövei Berchtold gróf
külügyminiszterhez.

Belgrád, 1914 július 24.
A június 28-iki szerencsétlen bűntett óta most már újból némi időt 

töltöttem állomáshelyemen és így már megengedhetem magamnak, 
hogy az it t  uralkodó hangulatról ítéletet mondjak:

Az annexiós válság óta a Monarchia és Szerbia közötti viszonyt 
szerb részről megmérgezte: a nemzeti sovinizmus, az ellenséges indulat 
és a nagyszerb törekvések megvalósítása érdekében szerbeklakta vidé
keinken űzött hathatós propaganda. Az utolsó két balkáni háború óta 
Szerbia hadi sikere ezt a sovinizmust a paroxizmusig fokozta, amelynek 
kitörései hellyel-közzel az őrület bélyegét viselik magukon.

Talán nem szükséges erre bizonyítékokat és példákat sorolnom 
fel, bárhol és bármikor tömegesen szolgál velük úgy a politikai társaság, 
valamint az alsó néposztály is, még pedig pártkülönbségre való tekintet 
nélkül. Ismeretes sarktétel gyanánt állítom fel azt, hogy Szerbia poli
tikája a Monarchia délszlávoklakta vidékeinek elszakítására s további 
következményeiben a Monarchiának, mint nagyhatalomnak, megsem
misítésére irányul és csak ezt az egy célt ismeri.

Senki, aki csak egyetlen hétig is kénytelen az itteni politikai lég
körben élni és dolgozni, el nem zárkózhatik ennek az igazságnak fel
ismerése elől.

A legutóbbi események, amelyek az itteni politikai hangulatra 
befolyást gyakorolnak, s amelyek közé a sarajevói merénylet, Hartwig 
halála és a választási küzdelem is számítható, — még csak fokozták a 
gyűlöletet a Monarchia ellen.

A szerbek a sarajevói merénylet következtében a habsburgi álla
mok bomlásával, — amiben már előbb is reménykedtek — mint a leg
rövidebb idő kérdésével, a délszláv vidékek elszakadásával, a bosnyák- 
hercegovinai forradalommal és a szláv ezredek megbízhatatlanságával 
pedig mint kétségtelen bizonyosságokkal véltek számolhatni, s ez a deli- 
bábos látomás rendszert és látszólagos jogosultságot kölcsönzött nemzeti 
tébolyuknak.

Az olyannyira gyűlölt Ausztria-Magyarország most már magával 
tehetetlennek tűnik fel a szerbek (‘lőtt, akik azt — gyűlöletükhöz a 
megvetés járulván — már-már alig tartják  méltónak arra, hog3r vele 
háborút viseljenek, úgy vélekedvén, hogy az, mindem fáradság nélkül is, 
mint szétmállott test fog a közel jövőben megvalósítandó nagyszer!) 
birodalom ölébe hullani.

Olyan lapok is, amelyek nem tartoznak épen a legszélsőbb irány-
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zatúak közé, nap-nap után hirdetik cikkeikban a szomszéd Monarchia 
tehetetlenségét és bomlását s a megtorlástól való legcsekélyebb félelem 
nélkül gyalázzák annak közegeit. Uralkodónknak fenkölt személye elolt 
sem fékezik indulatukat. Még a kormány lapja is a Monarchiában ural
kodó állapotokat tünteti fel a gyalázatos merénylet egyetlen okául. 
A felelősségre vonást ól való félelemnek nyoma sincs többé.

A szerb népet évtizedek óta a sajtó neveli és a mindenkori politika 
a pártsajtótól függ. E nevelés gyümölcse a nagyszerb propaganda és annak 
förtelmes szüleménye, a június 28-iki merénylet.

Mellőzöm azokat az eszelősséggel határos, s a «Times» által «őrjön
gésének nevezett vádakat és gyanúsításokat, amelyek Hartwig halála 
alkalmából hangzottak fel, mellőzöm egyáltalában az egész hazug sajtó
kampányt, mely azonban a szerbeket bizonnyal megerősíti abbeli meg
győződésükben, hogy Ausztria-Magyarország kormánya és képviselői 
törvényen kívül állanak s hogy a «gyilkos», «bitang», «aljas osztrák» és 
hasonló elnevezéseket díszítő jelzőknek kell magunkra nézve tartanunk.

Hartwig halála a szerb politikai világban, amely felismerte e vesz
teségsúlyos voltát, az elhunytnak fanatikus kultuszát idézte fel. Es ebben 
a kultuszban nem csupán a múltért való hála vezette a szerbeket, hanem 
a jövőért való aggódás is, úgy, hogy egymással vetélkedtek a szolgai 
meghunyászkodásban Oroszországgal szemben, hogy annak jóakaratát 
a jövőre nézve biztosítsák.

Harmadik tényező a választási küzdelem, amely minden pártot 
egyesít az Ausztria-Magyarországellenes magatartás közös programm- 
jában. A kormányhatalomra aspiráló pártok közül egy sem akar abba 
a gyanúba keveredni, hogy a Monarchia irányában kislelkű engedékeny
ségre volna képes. így azután a választási kampány az Ausztria-Magyar- 
ország elleni harc jelszavával folyik.

A Monarchiát külső és belső okokból tehetetlennek, bármely éré- 
Íves akcióra képtelennek tartják  és azt hiszik, hogy az irányadó ténye
zőink részéről máris elhangzott komoly szavak csak bluff-számba mennek.

A cs. és kir. hadügyminiszter és a vezérkari főnök szabadságra 
menetele csak még inkább megszilárdította azt a meggyőződést , hogy 
Ausztria-Magyarország gyöngesége most már nyilvánvaló.

Valamivel hosszasabban bátorkodom Excellenciád türelmével 
élni, nem mintha azt hinném, hogy a fentiekkel valami újat mondok, 
hanem mivel a viszonyoknak ebben az ismertetésében megokolását 
látom annak a kényszerítő konklúziónak, hogy a Szerbiával való leszá
molást, a Monarchia nagybatlami állásáért, sőt létéért való háborút, 
tartósan elkerülni nem lehet.

Ha elmulasztjuk tisztázni a köztünk és Szerbia közt fennálló
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viszonyt, úgy részben a magunk hibájából is fogunk majd szenvedni 
a nehézségek és a viszonyok mostohasága m iatt a jövendő küzdelemben, 
amelyet előbb-utóbb mégis csak meg kell vívnunk.

Annak a szempontjából, aki a viszonyokat a helyszínén ügyel
heti meg, s aki egyúttal képviseli is az osztrák-m agyar érdekeket Szer
biában, a kérdés úgy áll, hogy presztízsünk további rongálását többé 
már elviselnünk nem lehet.

Ha tehát arra határoznánk el m agunkat, hogy messzemenő kö
veteléseket támasszunk, még pedig hathatós ellenőrzéssel kapcsolat
ban, — mert csakis ilyen ellenőrzés segítségéved lehetne» a nagyszerb 
aknamunka Augias-istállóját kitisztogatni, — akkor minden lehető 
következményt át kellene tekintenünk s magunkat kezdettől fogva erős 
és szilárd akarattal elhatároznunk arra, hogy mindvégig kitartunk.

Félrend.'Za hál vökhöz folyamodni, követelésekkel állani elő, bősz- 
szasan alkudozni és végül rothadt kompromiszumot kötni: ez volna a 
legsúlyosabb csapás, amely Ausztria-Magvarországnak Szerbia előtti 
tekintélyét és Európában elfoglalt hatalm i állását érhetné.

( Osztrák-magyar vöröskönyv 6.)

I I I .

A monarchia demarche-a előtt.

A sarajevói merénylet után az európai közvélemény 
osztatlan érdeklődése a felé a kérdés felé fordult: milyen 
akcióra készül az osztrák-magyar monarchia, hogy az or
gyilkosságot megtorolja. A diplomácia aggódó figyelmét tel
jesen lekötötte annak a gondja, hogy a monarchia várható 
lépésének milyen következményei lehetnek az európai szi
tuációra. A merényletet követő napokban a követek jelentései 
az európai hangulat erősbödő nyugtalanságáról számolnak 
be. A bécsi szerb követ egyre fokozódó idegességgel jelenti 
nap-nap után az izgalom növekedését. A francia és az orosz 
diplomaták jegyzékei már röviddel a merénylet után erősen 
szerb-barát színezetűek.

Július közepétől kezdve a diplomáciai jelentések már kizá
rólag a monarchia készülő jegyzékének érdemi tartalmát talál-
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gatják. Grey angol külügyi államtitkár a londoni német nagy
követnél tudakozódik, van-e arról értesülése, hogy a monarchia 
mire készül? A berlini angol nagykövet Jagovv német külügyi 
államtitkártól kér tájékoztatást. A bécsi orosz nagykövet már 
eleve kijelenti, hogy Oroszország Szerbia megalázását tűrni nem 
fogja. A várakozásnak és az általános bizonytalanságnak ez 
a csaknem egy havi időszaka befejezést nyer július 23-ikán 
esti hat órakor, amikor Giesl báró, osztrák-magyar követ, 
Belgáidban a monarchia jegyzékét átadja.

A merénylet napjától a jegyzék átadásáig terjedő idő
szakról az osztrák-magyar vöröskönyv, a szerb kékkönyv, a 
francia sárgakönyv és az angol kékkönyv tartalmaz diplo- 
m á ciai ok m ál iy ok a 1.

A francia köztársaság elnöke a merényletről.
Néhány nappal a sarajcvói merénylet után 

Szócsőn gróf párisi osztrák-magyar nagykövet meg
jelent a francia köztársaság elnökénél, hogy részvé
téért neki a közös minisztérium köszönetét átadja. 
A köztársaság elnöke a beszélgetés folyamán célzott 
<i merénylet nyomán kitört szerbellenes tünteté
sekre és végül azt a meggyőződését fejezte ki. hogy 
a szerb kormány a vizsgálat során a legmesszebb
menő előzékenységet fogja tanúsítani. A köztársaság 
elnökével folytatott beszélgetéséről a nagykövet a 
következő jelentést küldte Bécsbe :

Szécsen gróf párisi osztrák-magyar nagykövet Berchtold gróf
külügyminiszterhez.

Paris, 1914 július 4.
Ma átadtam Poincaré elnöknek a cs. és kir. közös kormány köszö

netét részvétéért.
A nálunk előfordult szerbellenes tüntetésekre célozva, felemlítette, 

hogy Carnot elnök meggyilkolása után az olaszok egész Franciaországban 
a legkíméletlenebb üldözésnek voltak kitéve a népesség részéről.

Figyelmeztettem arra, hogy az akkori rán to tt nem állott vala
mely olaszországi franciaellenes agitációval kapcsolatban, a mostani 
esetben ellenben el kell ismerni, hogy Szerbiában évek óta minden 
megengedett és meg nem engedett eszközzel izgatnak a Monarchia ellen.

Diplomáciai okmányok. 8
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Poincaré végül azt a meggyőződését fejezte ki, hogy a szerb kor
mány a vizsgálat során és az esetleges bűntársak üldözése körül a leg
messzebbmenő előzékenységet fogja tanúsítani velünk szemben. Ez oly 
kötelesség, mely alól egyetlen állam sem vonhatja ki magát.

( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  4 . )

A szerb követ a bécsi felfogásról.

Egy nappal a sarajevói merénylet után, június 
29-ikén Jovanovics bécsi szeri) követ már jelentette 
Belgrádija, hogy a hírlapok szerint a merénylet szálai 
Belgrád 1 >a vezetnek.

Jovanovics bécsi szerb követ Pasics miniszterelnökhöz.
Bécs, 1914 június 16/29.

A bécsi lapok szerint a merénylet tettesei ellen indított bírói vizs
gálat kiderítette, hogy a merényletet Belgrádiján készítették elő, s, hogy 
Belgrád nagyszerb eszmékkel telíte tt ifjúsága még szélesebb alapon 
tervezett összeesküvést is szőtt; azt írjak továbbá, hogy a belgrádi 
lapok a boszniai helyzet komolyságának ecsetelésével riadalm at kel
tettek a közönségben. A lapok nézete szerint ennek jelentős befolyása 
van, mert a belgrádi lapokat titkon nagy számban csempészik be Bosz
niába. ( S z e r b  k é k k ö n y v  1 . )

A merénylet szerb összeesküvés eredménye.

Június SO-ikán küldött jelentésében a bécsi szerb 
követ ismét panaszkodik, hogy Becsből, Európa előtt, 
a sarajevói gyilkosságot Szerbiában előkészített össze
esküvésnek igyekeznek feltüntetni. Egyben ajánlja 
a miniszterelnöknek, hogy a szerb sajtó hangjára 
ügyeljen.

Jovanovics bécsi szerb követ Pasics miniszterelnökhöz.
Bécs, 1914 június 17 80.

Egyre kétségtelenebb lesz a Bécsben megnyilvánuló törekvés, 
európaszerte azt a benyomást kelteni, hogy az osztrák-magyar trónörökös 
ellen elkövetett merénylet Szerbiában előkészített összeesküvés ered
ményi». Az a szándékuk, hogy ezt az ügyet ellenünk politikai eszköz
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gyanánt használják fel. A legnagyobb figyelemmel kell ellenőrizni azt a 
hangot, amelyen a mi lapjaink a sarajevoi eseményt tárgyalják.

( S z e r b  k é k k ö n y v  2 . )

A berlini szerb követ jelentése a merénylet hatásáról.
Június 80-ikán Jovanovics berlini szerb követ is 

jelentést tesz a német hangulatról. Panaszkodik, hogy 
a német közvéleményt félrevezetik és a merényletet 
Szerbiával hozzák kapcsolatba.

Dr. Jovanovics berlini szerb követ Pasics miniszterelnökhöz.
Berlin, 1914 június 17 30.

A berlini lapok bécsi és budapesti értesülések alapján cikkeket 
közölnek, melyek a sarajevoi merényletet Szerbiával hozzák összefüg
gésbe. Ily kép félrevezetik a német közvéleményt. ( S z e r b  k é k k ö n y v  3 . )

Üjabb jelentés a berlini hangulatról.
Ugyancsak június 80-ikán a berlini szerb követ 

még egy táviratot küld Pasicsnak, melyben újólag 
kifejti, hogy Németországban Bécsből és Budapestről 
ellenséges hangulatot szítanak Szerbia ellen.

Dr. Jovanovics berlini szerb követ. Pasics miniszterelnökhöz.
Berlin, 1914 június 17/80.

A német közvéleménynek irányunkban megnyilvánuló ellenséges 
érzülete nem csillapul. Bécsből és Budapestről állandóan hazug hírek 
érkeznek, melyeket, cáfolataink ellenére, bizonyos lapok és ügynökségek 
közvetítésével, csaknem valamennyi német hírlap nagy buzgósággal 
terjeszt. ( S z e r b  k é k k ö n y v  4 . )

A szerb kormány nyilatkozata Bécsben.
Június 80-ikán a bécsi szerb követ meglátogatta 

Macchio báró első osztályfőnököt, akinek a szerb 
kormány nevében kijelentette, hogy kormányában 
megvan a teljes jóakarat a jó szomszédi viszony 
fenntartására. A gyilkosság részeseit, ha szerb terü
leten élnek, bíróság elé fogják állítani. Macchio báró 
kijelentette, hogy a nyilatkozatot közli Bercii told

8*
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gróffal. A szerb követ a beszélgetésről küldött jelen
tésében megjegyzi, hogy az eszmecsere lefolyását 
közülié a Irancia és az orosz nagykövettel. Jovano- 
vics jelentése így szól.

Jovanovics bécsi szerb követ Pasics miniszterelnökhöz.
Becs, 1914 június 17/30.

Elnök úr! Mivel Bercid old gróf nem fogadhatott, a külügymi
nisztérium első osztályfőnökével folytattam  beszélgetést a sarajevói 
merénylet tárgyában. A társalgás folyamán összefoglalókig a következő
ket mondottam neki:

«A királyi kormány a legerélyesebben visszautasítja a sarajevói 
merényletet s a maga részéről bizonyára a leglojálisabban el fog követni 
mindent annak bebizonyítására, hogy a saját területén nem hajlandó 
tűrni semmi olyan izgatást vagy özeimet, mely az Ausztria-Magvaroi- 
szággah már amúgy is oly kényes viszonyunknak árthatna. Nézetem 
szerint a szerb kormány kész a cinkosokat törvény elé állítani, ha bebi
zonyulna, hogy Szerbiában élnek. Mindazoknak az akadályoknak elle
nére, melyeket az osztrák-magyar diplomácia terem tett (az önálló Al
bánia létesítése, Szerbiának akadályozása, hogy az Adriához jusson, 
a bukaresti béke revíziójának követelése, a szeptember havi ultim átum , 
stb.), a szerb kormány ragaszkodik ahhoz az óhajához, hogy a jó szom
szédi viszonyt szilárd alapon helyreállítsa. Ön tudja, hogy e tekintetben 
egyet-mást már tettünk és elértünk. Szerbia folytatni akarja e törekvését, 
abban a meggyőződésben, hogy azt folytatni lehet és folytatni is kell. 
A sarajevói merénylet e törekvésünkben nem akadályozhat.

Macchio báró mindezt tudomásul vette* s kijelentette, hogy azt. 
amit neki mondtam, közölni fogja Berciitőld gróffal. Magam a beszél
getés lényegét nyomban közöltem Franciaország és Oroszország nagy
követével. ( S z e r b  k é k k ö n y v  5 . )

A szerb követ folytatólagos jelentése Macchio bárónál tett
látogatásáról.
Július S-ikán Jovanovics bécsi szerb követ ki

egészítő jelentést tesz Macchioval folytatott beszél
getéséről. A jelentés szerint Macchio háló erős szemre
hányásokat tett a követnek a szerb sajtó hangja 
miatt, mire az utóbbi a bécsi és budapesti sajtó 
szerbellenes magatartását panaszolta. A szerb követ 
méltánytalannak mondotta, hogy az egész szeri) ki-
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rályságot felelőssé tegyék a merényletért, mire az 
osztályfőnök azt válaszolta, hogy a szerb kormányt 
senki sem vádolja, hanem vádolják azokat, akik a 
nagyszer!) propagandát támogatják.

Jovanovics bécsi szerb követ Pasics miniszter elnökhöz.

Becs, 1914 június 20. (július 8.)
Elnök úr! Annak a beszélgetésnek folyamán, amelyet a sarajevói 

merénylet alkalmából a külügyminisztérium első osztályfőnökével foly
tattam , Macchio báró igen hevesen tám adta a szerb sajtót. Példákat 
idézett annak bizonyítására, hogy ez a sajtó nem ismer határt és a mon
archia ellen izgat. Megmondtam neki, hogy nálunk a sajtó teljesen sza
bad, hogy magánemberek és a kormány is gyakran szenvednek emiatt 
és,hogy a sajtó ellen nincs más eszközünk, mint a bíróság. Hozzátettem, 
hogy a jelen esetben az izgatást az osztrák és a magyar sajtó kezdte, 
melyet pedig a közös kormány kezében tart. Vájjon nem az osztrák és a 
magyar sajtó üti és vágja-e már csaknem két esztendő óta Szerbiát és 
a szerbeket mindig a legérzékenyebb ponton? Kp a napokban volt egy 
éve szerencsétlen háborúnknak Bulgáriával. Tanúja voltam annak a 
tiszteletlenségnek, amellyel a bécsi sajtó Szerbiát és annak hadseregét 
a háború egész tartama alatt illette, s amellyel később annyi más kér
dését is tárgyalta. A belgrádi sajtó sokkal mérsékeltebb volt . Ma is, a 
borzalmas bűntény után, táviratokkal árasztják el innen a világot, me
lyekben Szerbia szerb népét avval vádolják, hogy a gyűlöletes sara
jevói merényletbe bele van keverve. A monarchia valamennyi lapja 
ilyen értelemben ír. Lehet-e ez nekünk közömbös? Ha szerb nemze
tiségű is a merénylet tettese, azért még a szerb nép és a szerb királyság 
nem bűnös és nem vádolható olyképen, ahogyan azt most teszik.

Macchio báró ezt a választ adta: senki sem vádolja a királyságot, 
sem a szerb kormányt, sem a szerb nép összességét. Mi csak azokat vá
doljuk, akik résztvesznek a nagyszerb tervek szövésében és azok meg
valósításán dolgoznak.

Az első pillanattól kezdve — válaszoltam úgy tűnt nekem, 
hogy a tettes nemzetiségét csupán azért hangsúlyozzák, hogy vonatko
zásba hozzák őt Belgráddal s azt a benyomást keltsék, hogy a bűntényt 
Szerbiában készítették elő. Ez nekem rögtön feltűnt, mert tudom, hogy 
a boszniai szerbeket eddig bosnyákoknak n< vezték, hogy mindig «bosnvák 
nyelviről és a boszniai orthodoxokról esett szó, míg most azt mondják, 
hogy a merénylet tettese «szerb», annak említése nélkül, hogy Boszniából 
való és osztrák alattvaló.
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Ismétlem önnek, — válaszolt Macchio báró -  hogy mi nem vádol
juk  sem a szerb korm ányt, sem a szerb népet, hanem csak bizonyos 
agitátorokat.

Megkértem, hasson a bécsi sajtóra, hogy e nehéz napokban, mikor 
Szerbia és Ausztria-Magyarország viszonya ilyen súlyos próbát áll ki, 
eféle vádaskodással a válságot ki ne élesítse. ( S z e r b  k é k k ö n y v  1 2 . )

A londoni sajtó felfogása.
Július 1-én a londoni szerb követ jelenti: az 

angol sajtó, osztrák források nyomán azt állítja, 
hogy a sarajevói merénylet szerb forradalmárok műve.

Boskovics londoni szerb követ Pasics miniszterelnökhöz.
London, 1014 június 18. (július 1.)

Osztrák források nyomán csaknem valamennyi lap azt írja, hogy 
a sarajevói merénylet szerb forradalmárok műve. ( S z e r b  k é k k ö n y v  7 . )

A szerb követek dolgozzanak az európai hangulat
megváltoztatásán!

A szerb követek jelentéseiből Pasics miniszter - 
elnök meggyőződött arról, hogy az európai közvé
lemény szerbellenes irányba fordult. Ezért július 
elsején körtáviratot intézett a szeri) követekhez, 
melyben panaszkodik, hogy a monarchiából alá akar
ják ásni azt a «nagy erkölcsi hitelt», melyet Szerbia 
Európában élvez. Egyúttal kéri a követeket, hogy 
amennyire csak módjukban van, az európai szerb
ellenes kampánynak vessenek véget.

Pasics miniszterelnök valamennyi szerb követhez.
Belgrád, 1914 június 18. (július 1.)

Az osztrák-m agyar sajtó egyre hangosabban vádolja Szerbiát a 
sarajevói merénylettel. A cél nyilvánvaló: alá akarják ásni azt a nagy 
erkölcsi hitelt, melyet Szerbia ma Európában élvez és politikailag Szerbia 
ellen akarják kiaknázni egy exaltált fiatal rajongó őrületes te tté t. A 
sarajevói merénylet azonban Szerbia minden társadalm i osztályában 
a legerősebb visszatetszést keltette. TJgy a hivatalos, m int a nem hiva
talos körökben nyomban m egértették, hogy ennek az eseménynek a
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legkedvezőtlenebb hatása lesz szomszédi viszonyunkra és a monarchiában 
élő szerbek helyzetére, amit a legutóbbi események be is igazoltak. 
Képtelenség volna hinni, hogy Szerbia abban a pillanatban, amikor 
mindent elkövet, hogy a szomszédos monarchiával viszonyai megjavítsa 
és barátságosabbá tegye, ugyanakkor képes lett volna ilyen bűntény
ben akár közvetve, akár közvetlenül közreműködni. Épen az ellen
kezője áll. Szerbiának magának is életérdeke volt, hogy a bűntény meg
akadályozható legyen, de sajnos, ez nem állott hatalmában. A merénylet 
két tettese osztrák alattvaló. Szerbia mindig óvatos volt, a  legutóbbi 
események óta azonban meg fogja kétszerezni éberségét az anarkista ele
mekkel szemben. Ha Szerbiában ilyen elemeket felfedeznénk, úgy ellenük 
a legerélyesebben s a legszigorúbb eszközökkel fogunk eljárni. A szerb 
kormány meg fogja tenni kötelességét s minden rendelkezésére álló esz
közzel azon lesz, hogy a maga határain belül az exaltált kedélyeket 
megnyugtassa. Szerbia azonban semmiesetre sem engedheti meg, hogy 
az osztrák-magyar sajtó tévútra vezesse Európa közvéleményét s egy 
osztrák alattvaló bűntényéért a súlyos felelősséget, tisztán politikai cél
ból, áthárítsa Szerbiára és az egész szerb népre, melyre pedig az ilyen 
bűntények csak nagy kárt és semmiféle előnyt nem hozhatnak. Kérem, 
járjon el ilyen értelemben s minden alkalmas eszközzel hasson oda, hogy 
Európa közvéleménye előtt a szerbellenes hadjáratnak lehetőleg mi
előbb vége vettessék. . ( S z e r b  k é k k ö n y v  8 . )

Tüntetés a bécsi szerb követség előtt.
Június 80-ikán a bécsi szerb követség ellen na

gyobb tömeg tüntetett. A szerb követ július 1-én 
jelentést tesz az incidensről és hozzáteszi, hogy a 
bécsi rendőrség igen erélyesen lépett közbe. A követ 
úgy véli, hogy a szerbellenes hangulatot a katholikus 
körök, a sajtó és a katonai körök szítják.

Jovanovics bécsi szerb követ Pasics miniszterelnökhöz.
Bécs, 1914 június 18.;július 1.

Tegnap este tüntetés volt a követség előtt; megállapíthatom, 
hogy a rendőrség erélyesnek mutatkozott. A rendet és nyugalmat fenn
tartotta. Ha értesülnék róla, hogy a nemzeti zászlót elégették, úgy azt 
illetékes helyen szóba fogom hozni s értesíteni fogom önt az eredmény
ről. Jobbára az alsóbb katholikus körök, a sajtó és a katonai körök szítják 
a gyűlöletet a szerbek és Szerbia ellen. Kérem, intézkedjék, hogy tünte
tések nálunk elkerültessenek s hogy a belgrádi sajtó hangja olyan mérsé-
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kelt legyen, amilyen csak lehetséges. Ili nem változott meg irányunkban 
a hangulat. Azt hiszik, hogy a monarchia m agatartását Szerbiával és 
a szerbekkel szemben a főherceg temetése után fogják megállapítani.

(Szerb kékkönyv 9.)

A francia nagykövet jelentése a bécsi hangulatról.
Dumaine bécsi francia nagykövet július 2-ikan 

azt jelenti, hogy a felháborodás osztrák katonai 
körökben, azonfelül pedig azok között észlelhető, 
akik «irigylik Szerbiának a Balkánon kivívott pozí
cióját». 11a Szerbia visszautasítaná, hogy a vizsgá
latot a szerb királvság méltóságával össze nem egvez- 
telhető módon folytassák le, úgy ez katonai közbe
lépésnek válnék indokává.

Dumaine bécsi francia nagykövet I 'iviani miniszter elnökhöz.
Becs, 1014 július 2.

A sarajevói merénylet erős felháborodást keltett Ausztria katona 
köreiben és mindazok között, akik nem tudnak beletörődni Szerbiának 
a Balkánon kiküzdött pozíciójába.

Ha a merénvlet eredetének vizsgálatát a szerb kormánytól olvan 
föltételek mellett követelnék, amelyek Szerbia méltóságával össze nem 
férnek s ha ezt a követ (‘lést Szerbia elutasítaná, úgy ez okot szolgál
tatna a katonai beavatkozásra. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  S . )

Tüntetés a bécsi gyászünnepség alkalmából.
Július 8-ikán szállították Becsbe a meggyilkolt 

trónörökös földi maradványait. Ez alkalommal a 
szerb követ kitűzte a szerb lobogót, ami újabb tünte
tésekre adott alkalmat. Ezekről a tüntetésekről a 
szerb követ a következőket jelenti:

Jovanovics bécsi szerb követ Fasics miniszterelnökhöz.
Becs, 1914 június 20. július 0.

Elnök úr! Tegnap, Ferenc Eerdinánd főherceg és neje földi m arad
ványainak Szarajevóból történt átszállítása napján, kitűzettem lakásomra, 
és félárbócra bocsáttattam  a nemzeti lobogót. A következménye a ház
mesternek, a bérlőknek, a házgondnoknak és magának a háztolajdo
llárnak tiltakozása volt. A lobogó eltávolítását követelték. Mivel til-
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lakozásuk rnitsem használt, a  rendőrséghez fordultak, amely, bár nőin 
hivatalosan, a lobogó eltávolítását kívánta, hogy a zavargásoknak 
elejét vegye. A lobogó helyén maradt s ez a t ény tegnap este igen erős 
tüntetésekre vezetett a követség előtt. A rendőrség erélyesen járt el és 
támadást sem az épület, sem a lobogó ellen mán intéztek. Hajnali két 
óra felé a tüntetőket a ház elől eltávolították. A mai lapok, különösen 
a népiesen klerikálisok, cikkeket közelinek ilyen címmel: «A szerb 
követ provokációi», melyekben az egész ügyet elferdítve tárgyalják. 
A lobogó a követség épületén maradt mindaddig, míg a gyászünnep
ség az udvari templomban véget nem ért. Aztán bevonták.

A városrész lakói a rendőrségre, a városházára s a miniszterelnök
ségre szaladtak, hogy zászlónk eltávolítását követeljék.

A tüntetőket dr. Funder, a «Reichspost» című katholikus lap fő- 
szerkesztője, Wagner Hennengilt és Mandi lápót tüzelték, akik arról 
ismeretesek, hogy az osztrák és a német sajtó Szerbia ellen folytatott 
hadjáratának főkolomposai. (S z e r b  k é k k ö n y v  11 .)

A német külügyi államtitkár Szerbia kötelességeiről.
Július 4-ikén a berlini francia ügyvivő jelentést 

tett Yiviani miniszterelnöknek arról a beszélgetésről, 
melyet Zámmermann külügyi államtitkárral Szerbia 
magatartásáról folytatott. Az államtitkár kifejezést 
adott annak a reményének, hogy Szerbia teljesíteni 
fogja a monarchia követeléseit a gyilkosság vizsgálata 
és a bűnösök megbüntetése tekintetében. Ugyanígy 
nyilatkozott az államtitkár az orosz nagykövetnek is.

Mannemlle berlini francia ügyvivő Viviani miniszterelnökhöz.
Berlin, 1914 július 4.

A külügyi államtitkár tegnap kifejezte nekem és ma megismételte 
az orosz nagykövet előtt, azt a reménységét, hogy Szerbia teljesíteni 
fogja azokat a követeléseket, amelyeket Ausztria a sarajevói bűntény 
vizsgálata és a bűnrészesek üldözése tekintetében esetleg támaszt. Hozzá
tette, hogy erről annál inkább meg van győződve, mert lm Szerbia más
ként cselekednék, az egész civilizált világ fölfogásával találná magát 
szemben.

Ugv látszik tehát, hogy a német kormány nem osztja vagy legalább 
is nem akarja azt a látszatot kelteni, mintha osztaná azt a nyugtalansá
got, amely a német sajtó egy részében megnyilvánul a Bécs és Belgrád 
között keletkezhető esetleges feszültség miatt. ( F r a n c ia  sá rg a k ö n y v  Ü.)
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A francia miniszterelnök nyugtalan.
Július 4-ikén a párisi szerb követ azt jelenti, 

hogy a francia kormány elnököt a sarajevói merénylet 
ügye erősen nyugtalanítja. A kormány elnök kifejezte 
azt az óhaját, hogy a szerb kormány őrizze meg hideg
vérét és méltóságát. Egyúttal a követ azt is jelenti, 
hogy Franciaországban a közvélemény annyira meg
nyugodott, hogy a miniszterelnök a képviselőházban 
már mérsékeltebb szavakban nyilatkozott a merény
letről, mint előzőleg a szenátusban.

Vestnics pár isi szerb követ Pasics miniszterelnökhöz.
Paris, 1914 június 21./július 4.

Elnök úr! A sarajevói merénylet alkalmából szerdán meglehetősen 
hosszú beszélgetést folytattam  Vivianival, az új külügyminiszterrel, 
akit ez az esemény meglehetősen nyugtalanít. Felhasználtam az alkalm at 
és nagy vonásokban vázoltam előtte az okokat, melyek ezt a merényletet 
előidézték, nevezetesen elsősorban az annektált tartom ányok elvisel
hetetlen kormányrendszerét, különösen a hivatalos szervek m agatar
tását és a bosnvák kormány egész politikáját mindennel szemben, ami 
az orthodox vallással összefügg. A miniszter m egértette a  helyzetet, 
de kifejezte azt az óhaját és reményét, hogy hidegvérünket és méltósá
gunkat megőrizzük, nehogy Bécsnek újabb vádaskodásra adjunk okot.

Az első izgalom csillapultával Franciaország közvéleménye annyira 
megnyugodott, hogy maga a miniszterelnök célszerűnek találta  a Bour- 
bon-palotában mérsékelni azokat a szavakat, melyeket előzőleg a szená
tusban ez eseményről tett nyilatkozatában használt.

(Szerb kékkönyv 13.)

Oroszország rokonszenvez Szerbiával.
Spalaikovics pétervári szerb követ július 4-ikén 

küldött jelentésében Sasonov orosz külügyminiszter 
felfogását a következőképen vázolja:

Spalaikovics pétervári szerb követ Pasics miniszterelnökhöz.
Pétervár, 1914 június 21. július 4.

A külügyminiszter azt mondta nekem, hogy a szerbek ellen Bosz
niában elkövetett kegyetlenkedések csak növelni fogják irányunkban 
Európa rokonszenvét. Azt hiszi, hogy a világ, a Becsből ellenünk szórt
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vádaknak nem fog hitelt adni. A legfontosabb az, hogy a szerb közvéle
mény nyugalmát megőrizze. ( S z e r b  k é k k ö n y v  1 4 . )

Az orosz külügyminiszter beszélgetése az osztrák-magyar
ügyvivővel.

Július 6-ikán Paleologue pétervári francia nagy
követ jelentést tett kormányának arról a beszél
getésről, melyet Sasonov külügyminiszter az osztrák- 
magyar ügyvivővel folytatott. A jelentés szerint a 
külügyminiszter kifejtette, hogy számos Oroszország
ban elkövetett merényletet is idegen területen készí
tettek elő anélkül, hogy orosz részről olyan rend
szabályokat követeltek volna, mint aminőkkel most 
a monarchia sajtója Szerbiát fenyegeti.

Paleologue pétervári francia nagykövet Viviani 
miniszterelnökhöz.

Pétervár, 1914 július 6.
Annak az eszmecserének folyamán, melyet Sasonov az osztrák- 

magyar ügyvivővel folytatott, a miniszter barátságosan figyelmeztette 
a diplomatát arra a nyugtalanító izgalomra, melyet az osztrák sajtó 
támadásai Oroszországban felidézhetnek.

Amikor Czernin gróf sejttette, hogy az osztrák-magyar kormány 
esetleg kénytelen lesz szerb területen keresni a sarajevói merénylet, fel
bujtóit, Sasonov félbeszakította őt. «Egyetlen ország sem szenvedett, 
többet — úgymond — idegen területen előkészített merényletek miatt, 
mint épen Oroszország. Vájjon követeltünk-e mi valaha, bármelyik 
ország ellen, olyan rendszabályokat, amilyenekkel az önök lapjai Szerbiát 
fenyegetik? Ne szögezzék le magukat erre az álláspontra.»

Bár ne hangzott volna el hiába ez a figyelmeztetés!
( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 0 . )

A monarchiában növekszik az izgalom.

Július 6-ikán a bécsi szerb követ jelentést tesz 
arról, hogy a szerb sajtó hangja a monarchia katonai 
és kormányköreiben az izgalmat növeli.
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Becs, 1914 június 28./július 6.
A katonai és kormánykörök felháborodása Szerbia ellen ogvre 

növekszik a lapjainkban megjelent cikkek következtében, melyeket a 
belgrádi osztrák-magyar követség kihasznál. ( S z e r b  k é k k ö n y v  t ő . )

A szerb követ a budapesti és bécsi sajtó magatartásáról.
Július 6-ikán a szerb követ második jelentést is 

küldött kormányának. Ebben a jelentésében is a mo
narchia sajtójának magatartásával foglalkozik.

Jovanovics bécsi szerb követ Pasics miniszterelnökhöz.
Bécs, 1914 június 23./július (>.

Elnök úr! A bécsi lapok általános tendenciája a merénylettel kap
csolatban a következő: Már szombaton, június 15-ikén (június 28.) nagy 
betűkkel hirdették a hírlapok, hogy a merénylet tettesei szerbek, amivel 
azt akarták elhitetni, hogy királyságbeli szerbekről van szó. A később 
megjelent tudósításokban az az állandó törekvés vehető észre, hogy a 
merénylet és Szerbia között összefüggést állapítsanak meg. Különösen 
két körülményt emelnek ki, mellyel azt akarnák bizonyítani, hogy a 
merénylet eredetét Belgrádban kell keresni. Hangsúlyoznák a két merénylő 
belgrádi tartózkodását és rám utatnak a bombák származására. Har
madik és utolsó bizonyítékul az itteni hírlapok közölni kezdik azokat a 
vallomásokat, melyeket a merénylők a vizsgálat során tettek. Jellemző, 
hogy ezek a «vallomások» csak a Magyar Távirati Iroda és a magyar 
hírlapok, nevezetesen «Az Est» című lap előtt ismeretesek. Ezek szerint 
a vallomások szerint: 1. bebizonyított tény, hogy a merénylet elkövetői 
Belgrádban gyakran m eglátogatták Ciganovics Mihály komitácsit, 2. 
hogy a merénylet szervezője és felbujtója Pribiesovics százados volt.

Egyidejűleg újabb tendencia érvényesül olyan irányban, hogy a 
felelősség a «Narodna Odbrana» egyesületre háríttassék. A Magyar Táv
irati Irodának péntek esti utolsó közleménye ugyanis szószerint így 
hangzott: «Az eddigi vizsgálat kétségtelenül megállapította, hogy a me
rénylet összeesküvés eredménye. A merénylet két tettesén kívül még 
számos egyént, jobbára fiatal embert tartóztattak  le. Kiderült, hogy 
ezeket épen úgy, mint a merénylet elkövetőit , a belgrádi «Narodna Od
brana» bérelte fel a bűntény végrehajtására és, hogy a bombákat és re
volvereket is Belgrádban kapták. Még aznap késő éjjel a Távirati Iroda a
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következő kérelmet intézte a hírlapokhoz: «Kérjük a tisztelt szerkesztő
seget, hogy az utolsó esti kiadásunkban, a sarajevói merényletről meg
jelent hírünket mellőzni szíveskedjék.» Egyidejűleg a «W iener Korres- 
pondenzhureau» (Bécsi Távirati Iroda) a következő közleményt adta ki: 
«Mértékadó helyről arról értesülünk, hogy a merénylet ügyében teljes 
titokban folyik a nyomozás. Épen ezért a részletekre vonatkozó minden 
közlést fentartással kell fogadni.» Ennek ellenére Budapesten nem szűn
tek meg közölni a vizsgálat állítólagos eredményeit. A legutolsó hír
adásban, melyet «A Nap» című hírlap adott ki és amelyet a bécsi lapok 
is átvettek, még nyilvánvalóbb a szándék, hogy a merényletért a fele
lősséget a «Narodna Odbraná»-ra hárítsák; e szerint a híradás szerint 
Cabrinovics Jankovics tábornokot jelölte meg főfelbujtónak.

( S z e r b  k é k k ö n y v  K i . )

Milyen lépésre készül a monarchia?

Julius 7-iken küldött jelentésében a bécsi szerb 
követ már kizárólag avval a kérdéssel foglalkozik, 
hogy a monarchia milyen lépésre készül és arra a kö
vetkeztetésre jut, hogy a merényletből nagyszerb, 
délszláv és pánszláv összeesküvést fognak konstru
álni és ezért Szerbiának el kell készülnie a védelemre.

Jovanovi.es bécsi szeri) köret Pasics miniszterelnökhöz.
Bécs, 1914 június 24./július 7.

Elnök úr! A zaz izgalom, melyet a sarajevói merénylet előidézett. 
az iianyadó körökben tovább tart. Noha a császár az osztrák és magyar 
miniszterelnökhöz, úgyszintén a közös pénzügyminiszterhez, Bilinski- 
hez kéziratot intézett, melyben nyugalomra int, mégsem állapítható 
meg pontosan, hogy a közös kormány milyen m agatartást fog tanúsí
tani irányunkban. A kormány avval tisztában van, hogy akár talál arra 
bizonyítékot, hogy a merényletet Belgrádból szították, akár nem, egy
szer és mindenkorra rendeznie kell a monarchia határain belül állítólag 
felburjánzott nagyszerb agitáció problémáját, Még nincs eldöntve, hogy 
miképen fognak eljárni és, hogy milyen eszközökkel fognak élni céljuk 
elérésére. Erről, különösen előkelő katholikus és katonai körökben még 
folyik a tárgyalás. Elhatározásra kétségtelenül csak akkor kerül sor! 
ha meghallják, hogy mit derítettek ki a sarajevói vizsgálóbírók. Ennek 
eredménye szerint fognak dönteni.

A oszt ria-Magva rorszógr: a k kétféle megoldás között kell majd 
választania.Vagy nemzeti szerencsétlenségnek tekinti a sarajevói merénv-
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letet és olyan bűnténynek, melyet a talált bizonyítékok szerint kell 
megítélni, — ez esetben Szerbiát fel fogják kérni, hogy törekvéseikben 
támogassa, nehogy az igazi bűnösök a szigorú büntetés elöl megmene
külhessenek. Vagy pedig a merényletből nagyszerb, délszláv, pánszláv 
összeesküvést konstruálnak, teljes megnyilvánulásával a szláv világ el
len érzett gyűlöletüknek, amelyet eddig lepleztek. Különböző jelek m utat
ják, hogy az irányadó körök e második megoldás felé hajlanak, s ezért 
készülnünk kell a védekezésre. Ha netán az első megoldást fogadnák el, 
ez nagy bölcseség jele volna s ahhoz teljes mértékben csatlakoznunk 
kellene. ( S z e r b  k é k k ö n y v  1 7 . )

A szerb trónörökös fenyegető leveleket kap a monarchiából.
Július 9-ikén Pasics körtáviratot intézett vala

mennyi szerb követhez. Közli velük, hogy a szerb 
trónörökös majdnem naponta fenyegető leveleket 
kap a monarchiából és kéri a követeket, hogy erről 
a diplomatákat és a hírlapírókat értesítsék.

Pasics miniszterelnök valamennyi szerb követhez.
Belgrád, 1914 június 2(i. július 9. 

A trónörökös csaknem naponként fenyegető leveleket kap Ausztria- 
Magyarországból. Közölje ezt beszélgetései során kartársaival és a hír
lapírókkal. ( S z e r b  k é k k ö n y v  1 8 . )

A budapesti francia főkonzul jelentése Tisza István gróf
beszédéről.

Július ll-ikén interpellációt intéztek a magyar 
képviselőházban Tisza gróf miniszterelnökhöz a 
sarajevói merénylet vizsgálatáról. A budapesti fran
cia főkonzul jelentésében vázolja a kormányelnök 
válaszát és jelentést tesz a budapesti hangulatról, 
azt állítván, hogy a közönség véleménye szerint 
háború készül, melytől «itt az emberek félnek». 
A budapesti főkonzul jelentése így szól:

D'Apchier le Manyin budapesti francia főkonzul Viviani
miniszterelnökhöz.

Budapest, 1914 július 11, 
A képviselőházban az osztrák-szerb kérdés állásáról elhangzott, 

interpellációra Tisza kijelentette, hogy mindenekelőtt a bírói vizsgálat
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eredményét kell megvárni, amelyről azonban ebben a pillanatban minden 
fölvilágosít ást megtagadott. A képviselőim/ hangosan helyeselt. Igen 
zárkózottnak mutatkozott a kormányelnök a legutóbbi bécsi közös 
minisztertanács határozatai tekintetében is és nem árulta el azt sem, 
vájjon a tervezett belgrádi lépést, amelytől mindkét világrész újságjai 
viszhangoznak, meg fogják-e tenni. A képviselőház ebbe is belenyu
godott.

Ami ezt a tervezet t lépést illeti, most, úgylátszik, találtak jelszavat , 
hogy annak a jelentőségét csökkentsék: a magyar düh a sajtó mérges 
cikkei útján elpárolgott és a lapok most-egyértelműen ellene fordulnak 
minden olyan lépésnek, amely veszedelmessé válhatnék. Különösen a fél- 
hivatalos lapok óhajtják, hogy a veszedelmes színezetű «lépés» (demarche) 
helyébe a barátságosabbnak és csiszoltabbnak tetsző «megbeszélések» 
(pourparlers) kifejezést tegyék. így hát ebben a negyedórában hivata
losan minden békére van hangolva.

Mindenki a béke mellett van — az újságokban. A nagyközönség 
azonban hisz a háborúban és fél tőle. Ezenkívül olyan személyiségek, 
akiknek szavában bízhatom, arról biztosítottak, hogy napról-napra 
tömegesen szállítanak a határra lőszert és ágyúkat. Akár igaz ez, akár 
nem, kétségtelen, hogy a hírt különböző oldalról, azonos részletekkel 
jelentették; ami legalább is rámutat arra, hogy általánosan mitől ta r
tanak. A kormány akár azért, mivel őszintén óhajtja a békét, akár azért, 
mivel meglepetést tervez, ezidőszerint mindent elkövet, hogy a nyug
talanságot csillapítsa.

Ezért a a kormánylapok hangját egy tónussal, majd utóbb még 
eggyel lejebb hangolták, úgy, hogy az újságok e pillanatban szinte op
timisták. A lármát azonban előzőleg ők maguk tám asztották. Parancs
szóra vallott optimizmusuk most viszhang nélkül marad, aminek bizo
nyítéka a tőzsdének, ennek a kitűnő barométernek idegessége, amelyet 
figyelmen kívül hagyni nem szabad. A papírokat kivétel nélkül mesésen 
alacsony árfolyamon jegyzik; a 4%-os magyar járadékot tegnap 79.95-ös 
árfolyamon, tehát olyan áron jegyezték, amilyenen az első emisszió 
óta még sohasem árulták. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 1 . )

A német külügyi államtitkár a szerb sajtó hangjáról.
Július 14-ikén a berlini szerb követ jelenti Ja- 

gow külügyi államtitkárnak azt a kijelentését, hogy 
Ausztria-Magyarország, mint nagyhatalom a szerb 
sajtó lazító hangját el nem tűrheti.
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Boriin, 1914 július 1/14.
Az állam titkár kijelentette nekem, hogy a szerb sajtó izgató hangja 

és Au sz t r  i a - Ma gy arország ellen irányuló aggressziv m agatartása neki 
teljesen érthetetlen. Ezeket a támadásokat a monarchia, mini nagy
hatalom, el nem tűrheti. ( S z e r b  k é k k ö n y v  1 9 . )

Pasics miniszterelnök mentegeti a szerb sajtó hangját.

A szerb miniszterelnök a szerb követeknek itt 
közölt jelentéseiből értesült arról, hogy a belgrádi 
sajtó féktelen hangja euró]>aszerte visszatetszést kelt. 
A miniszterelnök ezért július 11-ikén körtáviratban 
utasítja a követeket, világosítsák fel a mértékadó 
tényezőket, hogy az újságok hangjának megváltoz
tatására Szerbiá ban nincs törvén vés eszköz és tegvék 
hozzá azt is, hogy Szerbiában senki sem óhajtja a 
monarchiát provokálni vagy sérteni.

Pasics miniszterelnök valamennyi szerb követhez.
Belgrád, 1914 július 1/14.

1. A csász. kir. bécsi távirati iroda Európa közvéleményét azzal 
nyugtalanítja, hogy a belgrádi sajtó magatartását valótlan színben 
tünteti fel. Tetszése szerint választja ki a legerősebb kifejezéseket azok
ból az újságcikkekből, melyeket a mi lapjaink a sértésekre, fenyegeté
sekre és célzatos hazugságokra válaszul közzétettek és ezeked a ki
vonatokat Ausztria-Magyarország közönségének feltálalja.

2. A távirati iroda főképen azokból az újságokból készít kivona
tokat, melyek sem pártoknak, sem pedig jelentősebb testületeknek nem 
orgánumai.

3. Ausztria-Magyarország a bosnyák annexió óta valamennyi párt- 
lapunktól, úgyszintén a többi, Szerbiában megjelenő hírlaptól is meg
vonta a postai szállítás jo g á t; ilyenképen tehát ezek az újságok Ausztria- 
Magvarországnak és Európának közvéleményét nem izgathatnák, ha a 
táv irati iroda nem terjesztené azokat a híreket, melyeket a különböző 
újságokból, a közlemények tartalm ának kiélesítése mellett, kiválaszt. 
Hat napja, hogy az «Odjek»-et, a független radikális-párt orgánumát 
is kitiltották. Most m ár egyetlen szerb lap sem juthat be Ausztria- 
Magyarországba.

4. Minálunk a sajtó teljesen szabad. A lapokat csupán felség-
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sértés bűnténye vagy pedig forradalomra való izgatás esetében lehet 
lefoglalnunk. Előzetes cenzúra nincs. Kérem Önt, tájékoztassa az ille
tékes tényezőket, hogy mi semmiféle alkotmányos és törvényes eszköz
zel nem rendelkezünk, hogy hírlapjaink írásmodorát megváltoztassuk. 
Ha azonban a szerb újságok írásmodorát az osztrák-magyar sajtóéval 
összehasonlítjuk, úgy kitűnik, hogy a polémiát az utóbbiak kezdik és, hogy 
a mi újságjaink csupán válaszolnak. Hangsúlyozza azt a tényt, hogy 
nálunk a közvélemény aránylag nyugodt és, hogy nálunk senki sem akarja 
Ausztria-Magyarországot. provokálni vagy sérteni. Arról, amit hírlap
jaink írnak, senki Európában tudomást nem venne, ha a bécsi távirati 
iroda ezeket a cikkeket nem terjesztené, kizárólag abból a célból, hogy 
Szerbiának ártson. ( S z e r b  k é k k ö n y v  2 0 . )

Az orosz külügyminiszter kifogásolja az osztrák és magyar
sajtó hangját.
A pétervári szerb követ Pasics utasítása folytán 

panaszkodott az orosz külügyi hivatalban a monarchia 
sajtójának hangja miatt. Július 18-ikán a követ azt 
jelenti, hogy Sasonov csodálkozását fejezte ki neki, 
amiért a bécsi kormány a sajtója izgatásának nem 
vet véget.

Spalaikomcs pétervári szerb követ Pasics miniszterelnökhöz.
Pétervár, 1914 július 5/18.

Megbeszélést folytattam a külügyminiszter segédével a bécsi 
távirati iroda és az oszt rák-magyar sajtó izgató magatartásáról. Saso
nov néhány nap előtt azt mondotta nekem: csodálkozik, hogy az osztrák- 
magyar kormány semmiféle rendszabályhoz nem nyúl, hogy a bécsi 
sajtó kártékony izgatásának véget vessen. A sajtónak ez a hangja a vé
gén már senkire sincs hatással, csupán Ausztria-Magyarországnak árt.

( S z e r b  k é k k ö n y v  2 9 . )

A szerb követ ismét a bécsi sajtó hangja miatt panaszkodik.

Július 14-ikén a bécsi szerb követ ismét azt pa
naszolja, hogy a külügyminisztérium sajtóirodája a 
közhangulatot Szerbia ellen izgatja.

Diplomáciai okmányok. 9
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Becs, 1914 július 1/14.
Elnök úr! A külügyminisztérium sajtóirodája ismét ellenünk for

d íto tta  a közvéleményt. A Z e i t é s az A r b e i t e r z e i t u n g  kivételével,valamennyi 
osztrák-magyar újságot a sajtóiroda lá tja  el hírekkel a sarajevói merény
letről. Ezeket a híreket azután a hírlapok cikkekben dolgozzák fel. Ön 
meggyőződhetett róla, hogy ezek a hírek milyen természetűek és, hogy 
a cikkeknek milyen a hangja. Hiteles forrásból értesülök, hogy a leg
ellenségesebb m agatartást velünk szemben az itten i hivatalos német 
körök tanúsítják. Ezek a körök bizonyos befolyást gyakorolnak arra, 
hogy a bécsi lapok, főképen pedig a N e u e  F r e i e  P r e s s e ,  miképen írjon. 
Ez az újság túlzó szerbellenes hangjával tűnik ki. A N e u e  F r e i e  P r e s s e ,  

melynek meglehetősen sok olvasója és barátja  van előkelő pénzügyi 
körökben s amely, ha épen szükséges, a bécsi sajtóiroda utasításai szerint 
ír, nézetét a következőkben foglalja össze: «Viszonyunkat Szerbiával 
fegyverrel kell szabályozni. Nyilvánvaló, hogy célunkat elérnünk békés 
eszközökkel nem lehet és mivel később úgyis háborúra kerül a sor, leg
helyesebb, ha az üzelmeknek nyomban véget vetünk.» A tőzsde irányzata 
igen rossz. A jelenlegihez hasonló lanyhulás már régen volt. Egyes pa
pírok árfolyama 45 koronával esett. ( S z e r b  k é k k ő i i g  v  2 2 . )

A bécsi francia nagykövet a sajtó háborús magatartásáról.
A következő napon, július 15-iken, Dumaine 

bécsi francia nagykövet újságcikkek kivonatat to
vábbítja Párisba és kiemeli e cikkek háborús hangját.

Dumaine bécsi francia nagykövet Viviani miniszterelnökhöz.
Becs, 1914 július 15.

Egyes bécsi sajtóorgánumok Franciaország és Oroszország katonai 
szervezetével foglalkoznak és ezt a két országot olybá tün tetik  fel, 
m intha képtelenek volnának, hogy szavukat Európa ügyeiben érvé
nyesítsék. Ez a helyzet a Németország által tám ogatott kettős m onar
chiának értékes lehetőséget nyújt arra, hogy Szerbiát minden követelé
sének alávesse. A M i l i t a n s c h e  B u n d s c h a u  őszintén beismeri: «A pillanat 
nekünk kedvez. H a nem határozzuk el m agunkat a háborúra, úgy az a 
hadjárat, melyet két vagy három év m úlva leszünk kénytelenek viselni, 
sokkal kedvezőtlenebb körülmények között fog lefolyni. Ezidőszerint 
a kezdeményezést mi ragadhatjuk meg. Oroszország nincsen készen, 
e pillanatban nemcsak a hatalom , de a morális tényezők és a jog is a
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mi oldalunkon vannak. Mivel egy napon a küzdelmet úgyis fel kell 
vennünk, vegyük azt azonnal fel. Presztízsünk, nagyhatalmi állásunk, 
becsületünk forog kockán, sőt több is, mert valószínűleg exisztenciánk- 
ról, létünkről vagy nemlétünkről lesz szó.»

A N e u e  F r e i e  P r e s s e  mai száma önmagát múlja felül. Beleköt Tisza 
István grófba, az ő második beszédének mérsékelt hangja m iatt. Tisza 
gróf azt mondotta, hogy «Szerbiához való viszonyunk mindenesetre 
tisztázást igényel». A miniszterelnöknek e szavai kihívják a bécsi újság 
haragját. Az ő számára a biztonságot és megnyugtatást csak a szerbség 
ellen késhegyig folytatott harc jelentené. Az emberiesség nevében kö
veteli az átkozott szerb faj kiirtását. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 2 . )

A monarchia várható lépése.
Július közepén már európaszerte majdnem ki

zárólag avval a kérdéssel foglalkoznak, vájjon az 
osztrák-magyar monarchia milyen lépésre készül? 
Valamennyi hatalom diplomáciájának érdeklődése 
e felé a kérdés felé fordul, amint arról a diplomáciai 
könyvekben közzétett jelentések tanúskodnak. A mon
archia várható magatartása természetesen elsősorban 
is a bécsi szerb követet foglalkoztatja. A szerb követ 
július 15-ikén küldött jelentésében elmondja, hogy 
a vezető államférfiak tanácskozásait nagy titokza
tossággal veszik körül és csak az állapítható meg 
bizonyossággal, hogy a monarchia a vizsgálat befeje
zése után majd diplomáciai lépést tesz Belgrádiam.

Jovanovics bécsi szerb követ Pasics miniszterelnökhöz.
Belgrád, 1914 július 2/15.

Elnök úr! Ezidőszerint bennünket legjobban az érdekel, hogy a 
sarajevói merénylettel szemben az osztrák-magyar kormány minő maga
tartást fog tanúsítani. Eddigelé erre nézve tájékoztatást nem kaptam; 
nem kaptak kartársaim sem. A jelszó: senkivel semmit sem közölni. 
A múlt héten Bécsben közös minisztertanács volt. A minisztertanács tár
gyalásairól és határozatairól nem sokat lehetett megtudni. A kiadott kom
müniké rövid és homályos volt. Úgy látszik, hogy sokat tanácskoztak a 
sarajevói merénylet következményeiről, határozatot azonban nem hoztak. 
Nem tudható, vájjon a vezérkar főnöke és a tengerészeti osztály vezetője, 
amint ennek híre járt, az ülésben résztvettek-e. A minisztertanács után 
Berchtold gróf lseidbe utazott, hogy jelentést tegyen a császárnak, aki
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Ferenc Ferdinánd temetése óta üdülőhelyére ismét visszatért és aki úgy 
szellemileg, mint testileg a legjobb egészségnek örvend. Tisza gróf a ma
gyar parlamentben válaszolt egy interpellációra, amelyet hozzá ellenzéki 
részről a sarajevói merényletről intéztek. Ön tudja, hogy mit mondott a 
magyar miniszterelnök. Beszéde nem volt világos. Nézetem szerint 
szándékosan beszélt homályosan. Vannak, akik ezt az ügyek fejlődésére 
és az osztrák-magyar kormány m agatartására nézve megnyugtató 
jelnek tekintik, mások viszont leplezett szándékot látnak benne valamely, 
még meg nem állapított lépésre. Meggyőződtek arról, hogy helyesebb 
lesz bevárni a vizsgálat eredményeit. Azóta elmúlt bizonyos idő. Sok 
mindent beszéltek, írtak, kitaláltak. Következett Hartwig halála és 
Giesl báró alarmja. Ez alkalomból a magyar képviselőházban újabb 
interpellációt intéztek Tiszához. Ön olvasta a miniszterelnök második 
válaszát is. Beszéde jóval megnyugtatóbb, mint az első volt. Lehet, 
hogy a beszédnek ezt a megváltozott hangját a császár levelére kell 
visszavezetni. A tőzsde hangulata megjavult. A két hadügyminiszter 
és a vezérkar főnöke szabadságra ment. Én minden véleménytől tartóz
kodom. Tisza legutóbbi beszédében feltűnik, hogy a háború lehetőségét 
nem zárja ki, ha a sarajevói merénylet következményeire vonatkozó 
osztrák-magyar követeléseket ki nem elégítik. Mindenesetre kétségtelen, 
hogy Ausztria-Magyarország Belgrádiam diplomáciai lépést tesz, amint 
a sarajevói vizsgálat lezárul és a bűnügy a bíróság elé kerül.

( S z e r b  k é k k ö n y v  2 3 . )

Szerb jelentés a bécsi diplomácia hangulatáról.
Ugyancsak július 15-ikén Jovanovics bécsi szerb 

követ «egyes bécsi diplomáciai körök» felfogásáról 
a következőket közli:

Jovanovics bécsi szerb követ Pasics miniszterelnökhöz.
Bécs,,1914 július 2/15.

I t t  az a vélemény, hogy sem a sarajevói merénylet törvényszéki 
vizsgálata, sem pedig egyéb kutatások elégséges bizonyítékot nem nyúj
to ttak  arra, hogy a hivatalos Szerbiát megvádolhassák. Azt hiszik azon
ban: Szerbiát avval fogják vádolni, hogy területén forradalmi ele
meket tű r t  meg. Itten i diplomáciai körökben kritizálják és elítélik az 
osztrák-magyar kormány eljárását, főképen pedig a táv irati iroda, a 
Ball pia tz és a  bécsi sajtó m agatartását, melyet a merénylettől kezdve 
mind a mai napig tanúsítottak. Sokan vannak, akik méltányolják a mi 
m agatartásunkat és azt korrektnek és komoly államhoz méltónak minő-
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sitik. Csupán egyes újságjaink cikkeit utasítják vissza, noha elismerik, 
hogy ezeket a cikkeket a bécsi sajtó provokálta. Néha úgy tűnik, 
mintha a német külügyi hivatal a szerbellenes bécsi politikát nem 
helyeselné, mégis e pillanatban erre a politikára épen a bécsi német 
nagykövet buzdít. ( S z e r b  k é k k ö n y v  2 4 . )

Mire készül a monarchia?
Július 15-ikén a bécsi szerb követ harmadik 

jelentést is intéz Pasicshoz. Ez a jelentés is kizáró
lag a monarchia várható lépésével foglalkozik. A kö
vet azt is jelenti, hogy a bécsi külügyminisztérium 
a hatalmaknak vaskos dossier-t készül átnyújtani, 
melyben az 1909-ik év április hava óta Szerbia ellen 
gyűjtött adatokat foglalja össze.

Jovanovics bécsi szerb követ Pasics miniszterelnökhöz.
Bécs, 1914 július 2/15.

Elnök űr! Milyen lépéseket fognak tenni? Milyen lesz e lépések for
mája? Vájjon a monarchia Szerbiától mit fog kérni?-Alig hiszem, hogy 
ma ezekre a kérdésekre, akár a Ballplatzon is, világosan és határozottan 
válaszolni tudnának. Azt hiszem, hogy mindezt most főzik ki és, hogy 
borgách gróf ismét fotényező lett. Egyik utolsó jelentésemben megem
lítettem, hogy Ausztria-Magyarország két út közt választhat, vagy 
belső ügynek tekinti a sarajevói merényletet és felszólít bennünket, 
hogy neki a bűnösök kikutatásában és megbüntetésében segédkezzünk, 
vagy pedig a sarajevói tragédiából pert konstruál Szerbia, sőt az egész 
délszlávság ellen. Mindabból, ami történik, úgy ítélem meg, hogy Ausztria- 
Magyarország a második utat fogja követni. A második útra fog lépni 
abban a meggyőződésben, hogy Európa helyeslésére számíthat. Miért 
mulasztaná el az alkalmat, hogy nekünk ártson és bizonyos fokig 
jogosultnak tüntesse fel a zágrábi és a Friedjung-pert? A saját lakossága 
és Európa előtt ilyenképen igazolhatni véli azokat a szigorú és reak- 
cionárius rendszabályokat is, melyeket a saját országában alkalmazni 
óhajt, hogy a nagyszerb propagandát és a délszláv eszmét elnyomja. 
Az osztrák-magyar kormány végezetül a saját presztízse érdekében is 
tenni akar valamit, mivel meg van győződve, hogy erélyes fellépése 
úgy a bel-, mint a külföldön emelné tekintélyét. Azt hiszem, hogy az 
oszt iák-magyar kormány emlékiratot vagy inkább vádiratot szerkeszt 
Szerbia ellen. Ebben a vádiratban mindazt ki fogja fejteni, amit elle
nünk 1909 április hava óta a mai napig összegyűjtöttek. Nézetem sze-
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rint ez az irat meglehetősen vaskos Írsz. A vádiratot az osztrák-magyar 
kormány valószínűleg meg fogja küldeni valamennyi európai hatalomnak 
és hozzá fogja tenni, hogy a kim utatott tények jogot adnak a monarchiá
nak Belgrádban diplomáciai lépések tételére és arra a követelésre, hogy 
Szerbia a jövőben a lojális szomszéd kötelességeit teljesítse. Egyidejűleg 
a bécsi kormány jegyzéket fog nekünk átadni, melyben mindazt meg 
fogja állapítani, aminek minden vita  nélküli végrehajtását tőlünk a 
kettős monarchia követeli. ( S z e r b  k é k k ö n y v  2 5 . )

A német külügyi államtitkár a nagyszerb propagandáról.
Július 16-ikán a berlini szerb követ jelentést 

tesz a német külügyi államtitkárnak egy nyilatko
zatáról. Az államtitkár meggyőződése szerint erős 
nagyszert) propaganda folyik, melyet a szert) kor
mánynak erélyesen el kellene nyomni.

Dr. Jovcinovics berlini .szerb követ Pasics miniszterelnökhöz.
Berlin, 1914 július 8/16.

Az állam titkár kijelentette nekem: a belgrádi német követ jelen
tése alapján arra a meggyőződésre ju to tt, hogy erős nagyszerb propaganda 
működik, melyet a szerb kormánynak AuszJria-Magyarországhoz való 
jó viszonya érdekében erélyesen el kellene lőj tani.

( S z e r b  k é k k ö n y v  2 6 . )

Londoni jelentés.
Július 17-ikén a londoni szerb követ panaszko

dik, hogy az osztrák-magyar nagykövet Szerbia ellen 
hangolja az angol sajtót. A monarchia lépésre készül 
Szerbia éllen, mely könnyen fajulhat fegyveres 
támadássá.

Boskovics londoni .szerb követ Pasics miniszterelnökhöz.
London, 1914 július 4/17.

Az osztrák nagykövet nagy erőfeszítéseket tesz: az angol sajtót 
ellenünk hangolja és az angol hírlapokat megnyerni iparkodik annak a fel
fogásnak, hogy a monarchia helyesen teszi, ha ezúttal Szerbiát keményen 
megleckézteti. A nagykövet a szerkesztőségeket lapkivágásokkal látja 
el annak bizonyítására, hogy milyen hangon ír a szerb sajtó. A helyzet 
a következő hetekben kiélesedhetik. Nem szabad hitelt adni az osztrák-



magyar körök jól megfontolt békés nyilatkozatainak, mert Szerbia ellen 
erős nyomásra készülnek, mely fegyveres támadássá változhatik. Fel
tehető, hogy Ausztria-Magyarország, amint Belgáidban lépését megtette, 
magatartását megváltoztatja és, hogy meg fogja kísérelni Szerbia meg
alázását. ( S z e r b  k é k k ö n y v  2 7 . )

A római szerb követ az olasz külügyminiszter felfogásáról.
A római szerb követ július 17-ikén küldött 

jelentése szerint San Giuliano márki olasz külügy
miniszter kijelentette az osztrák-magyar nagykövet
nek, hogy ha a monarchia figyelmen kívül fogja 
hagyni azokat a tekinteteket, melyekkel egyik állam 
a másiknak tartozik, úgy ellentétbe kerül Olasz
ország közvéleményével.

Michailovics római szerb követ Pasics miniszter elnökhöz.
Kóma, 1914 július 4/17.

Hiteles értesülésem szerint San Giuliano márki kijelentette az 
osztrák-magyar nagykövetnek, hogy ha Ausztria-Magyarország olyan 
lépést tenne Szerbia ellen, amelyben figyelmen kívül hagyná azokat a 
tekinteteket, melyekkel egyik állam a másiknak tartozik, úgy eljárása 
az olasz közvélemény ellentmondásával találkoznék. Az olasz külügy
miniszter azt is kijelentette: az olasz kormánynak érdekében áll, hogy 
Szerbia teljes függetlensége fennmaradjon. ( S z e r b  k é k k ö n y v  2 8 . )

Pasics miniszterelnök Szerbia magatartásáról.
Július 19-ikén Pasics miniszterelnök körtávira

tot intéz valamennyi szerb követhez, melyben utasí
tásokat ad arra nézve, hogy milyen érvekkel igazol
ják Szerbia magatartását az illetékes tényezők előtt. 
A szerb miniszterelnök jegyzéke visszatükrözi azt az 
idegességet és nyugtalanságot, amely ebben az időben 
már a szerb kormánykörökben uralkodott.

Pasics miniszterelnök valamennyi szerb követhez.
Belgrád, 1914 július 0/19.

A sarajevói merénylet óta az osztrák-magyar sajtó Szerbiára hárí
to tta  a felelősséget a borzalmas gonosztettért, mely, e sajtó nézete szerint, 
a nagyszerb agitáció eredménye. Azt állították, hogy a nagyszerb eszmét
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a «Narodna Odbrana», a «Kolo srbski sestara» (szerb nővérek egyesülete) 
és más, a szerb kormány által tű rt egyesületek élesztik és propagálják. 
A valóság az, hogy a merénylet hírére úgy az udvar, mint a szerb kor
mány nemcsak részvétüket nyilvánították, hanem kijelentették azt is, 
hogy a bűntényt visszautasítják és elítélik. E lhalasztottuk mindazokat 
a mulatságokat, melyeket a merénylet napjára Belgrádban kitűztek. 
Ennek ellenére a szomszédos monarchia sajtója nem szűnt meg, hogy a 
sarajevoi eseményért Szerbiát tegye felelőssé. Mi több, ebből az alkalom
ból különféle hamis és célzatos híreket kezdett terjeszteni, ami a bel
grádi sajtót válaszra, védelemre és néha tám adásra is indíto tta, mert a 
szerb sajtót a tényeknek ez az elferdítése felháborította. Amint nyilván
való lett, hogy az osztrák-magyar sajtó ebbe a kényes és kellemetlen vi
tába a belgrádi lapokat szándékosan vonja bek», a szerb kormány nyom
ban azt tanácsolta, sőt ajánlotta a belgrádi sajtónak, hogy hidegvérét 
őrizze meg és szorítkozzék arra, hogy a hamis és célzatos híreket meg
cáfolja és visszautasítsa. A szerb kormánynak ez a lépése némely csekély 
jelentőségű lapnál sikertelen m aradt, főképen azért, mivel a monarchiában 
nem szűntek meg új és új alaptalan híreket terjeszteni azzal a célzattal, 
hogy a merényletet politikailag nemcsak Szerbia, hanem Ausztria- 
Magyarország szerbjei ellen is kihasználják. A szerb kormány nem volt 
abban a helyzetben, hogy a szerb és az osztrák-magyar sajtó e polémiájá
nak véget vessen. Szerbiában a törvény és az alkotmány a sajtónak tel
jes szabadságot biztosít és a sajtónak minden megrendszabályozását, 
még a lapok lefoglalását is, tiltja. A polémiát a szomszédos monarchiában 
kiélesítették azáltal, hogy a bécsi és budapesti újságok átvették  olyan 
szerb hírlapoknak fejtegetéseit, melyeknek nálunk a közvéleményre 
nincs semmiféle befolyásuk. A bécsi és budapesti újságok ezeknek a fej
tegetéseknek hangját még kiélesítették és ilyen megváltoztatott formá
ban azután a külföldi hírlapokban terjesztették azzal a világos szán
dékkal, hogy Európa többi államában a közvéleményt ingereljék és Szer
biát bűnösként állítsák Európa közvéleménye elé. Azok, akik ezt a polé
miát figyelemmel kísérték, tudják, hogy a belgrádi hírlapok csupán 
védekeztek és csak arra szorítkoztak, hogy a támadásokat visszaverjék 
és a célzatos hazugságokat visszautasítsák. Az idegen kormányoknak, 
akiknek figyelmét más ügyek kötik le, nem volt alkalmuk tisztán 
felismerni az osztrák-magyar sajtónak azt a célját, hogy a monarchiában 
és a külföldön ellenünk a közvéleményt felizgassák. A szerb kormány 
(‘lejétől fogva késznek nyilatkozott, hogy törvény elé állítsa valamennyi 
szerb alattvalót, akiről bebizonyul, hogy a sarajevói merényletben része 
van. Egyébként a szerb kormány kijelentette, hogy törvényjavaslatot 
készít elő, melylyel hatékonnyá óhajto tta tenni a robbanószerekkel űzött
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visszaélések meggátlását célzó rendszabályokat. A törvényjavaslat már 
az államtanács előtt volt, a szkuptsina elé azonban nem kerülhetett, 
mivel az országgyűlés fel volt oszlatva. Végül pedig a szerb kormány 
kijelentette, hogy amint erre a múltban hajlandó volt, úgy a jövőben is 
kész rá, hogy teljesítse mindazokat a szomszédi kötelezettségeket , melyek 
minden európai államot köteleznek. A merénylet óta az osztrák-magyar 
kormány egyszer sem fordult a szerb kormányhoz, hogy a merénylet 
ügyében bárminő segédkezését kérje. Nem kért vizsgálatot a merényletnek 
egyetlen részese ellen sem, egyetlen bűnösnek letartóztatását sem köve
telte. Egyetlenegy alkalommal fordult csak a szerb kormányhoz avval a 
kéréssel, hogy néhány, a pakraci normáliskolából kitiltott tanuló jelenlegi 
tartózkodási helyéről adjunk felvilágosítást. Ezek a diákok Szerbiába köl
töztek, hogy tanulmányaikat itt folytassák. Megadtuk mindazt a felvilágo
sítást, amihez mi magunk hozzájutottunk. Ennek ellenére az osztrák-ma
gyar sajtó folytatta a hadjáratot Szerbia ellen. A közvéleményt Ausztria- 
Magyarországban és Európában Szerbia ellen izgatta. Annyira szabadjára 
hagyták az agitációt, hogy Ausztria-Magyarországban politikai pártok 
előkelő vezérei a parlamentben interpelláltak a merénylet miatt és, hogy 
a magyar miniszterelnöknek válaszolnia kellett az interpellációkra. Azok
ból a diszkussziókból ítélve, amelyeket ez az ügy felidézett, azt kell követ
keztetni, hogy Ausztria-Magyarország bizonyos lépéseket szándékozik 
tenni, nem tudható azonban, milyen értelemben. Nem mondják meg, 
vájjon a tervezett rendszabályokat, főképpen pedig a katonai intézkedé
seket a szerb kormány válaszától és annak békülékeny szellemétől te
szik-e függővé. Távolról sejttetik a konfliktus lehetőségét abban az eset
ben, ha a szerb kormány nem ad kategorikus és kielégítő választ. Amióta 
Hartwig orosz követ az osztrák-magyar követ házában hirtelen elhunyt, 
a sajtópolémia élesebbé vált. Ez a szomorú esemény a követ teme
tése alkalmából semmiféle zavargásokra nem vezetett. Ennek elle
nére az osztrák-magyar követ hamis hírek alapján erősen felindult, 
az osztrák-magyar alattvalók pedig zimonvi és belgrádi szállodákba me
nekültek, egyesek közülük meg épen a követség épületében kerestek 
menedéket. A király születésnapja alkalmával, — amely nap egyébként 
egészen nyugodtan telt el, — az osztrák-magyar követ Podgracki alkon
zul közvetítésével hozzám fordult és délutáni öt óra tájban közöltette 
velem, hogy éjszakára az osztrák-magyar követség és az osztrák-magyar 
alattvalók ellen támadást terveznek. Felkért, hogy az osztrák-magyar 
alattvalók és a követség védelmére a kellő intézkedéseket tegyem meg 
és hozzátette, hogy mindazért, ami történni fog, Szerbiát teszi felelőssé. 
Azt válaszoltam, hogy a szerb királyságért felelős kormány semmiféle 
ilyes előkészületekről hírt nem kapott, hogy én azonban ennek ellenére
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haladéktalanul értesíteni fogom a belügyminisztert és egyúttal meg
hagyom neki, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. A következő 
nap bebizonyította, hogy az oszt rák-magyar követséget hamis hírekkel 
félrevezették, mivel semmiféle támadást nem készítettek elő és nem is 
terveztek. Az osztrák-magyar sajtó azonban ezt az esetet is kiaknázta 
annak a bizonyítására, hogy a szerbiai közvélemény mennyire fel van 
izgatva és, hogy ez a közvélemény mindenre képes. A sajtó  még messzebb 
is ment és azt állíto tta: «valaminek mégis kellett történnie, mert maga 
Pasics kijelentette, hogy egyet-mást ő is hallott». Mindez világosan bizo
nyítja azt a szándékot, hogy a közvéleményt minden alkalomból és minden 
eset kapcsán Szerbia ellen fellázítsák. Ha visszaemlékezünk arra, hogy a 
sarajevői tragédia alkalmából a magyar parlamentben mi mindent mond
tak, úgy bizonyára elegendő okot látunk a nyugtalanságra és arra a fel
tevésre, hogy ellenünk olyan lépésekre készülnek, amelyek Szerbia és 
Ausztria-Magyarország viszonyára nézve kellemetlen következmények
kel járhatnak. Ez az aggodalom annál jogosultabb, mivel mindazok után, 
amik történtek, úgy látszik, hogy a vizsgálat nem csupán a bűnösökre és 
a merénylet esetleges részeseire szorítkozik, hanem, hogy ezt a vizsgálatot 
Szerbiára és a nagvszerb eszmére is kiterjesztik. A szerb kormány maga
tartásával és eljárásával megcáfolhatatlan bizonyítékát nyú jto tta  annak, 
hogy az elmék megnyugtatására, a béke fenntartására és a szomszéd 
monarchiával jó viszony ápolására törekszik. A szerb kormány minde
nekelőtt bebizonyította, hogy megjavításán dolgozik az osztrák-magyar 
monarchiával való viszonyának, mely az utóbbi időben a balkánháborúk 
és az azokból keletkezett kérdések folytán hűvösebb lett. Ennek a cél
nak elérésére a szerb kormány elintézte a keleti vasutak kérdését, néhány 
új vasútnak ügyét és rendezte az osztrák-magyar termények kon
stantinápolyi, szófiai, szalonikii és athéni átm eneti forgalmát. A szerb 
kormány nézete szerint őt érdekei arra késztik, hogy a Balkánon a béke 
és a nyugalom fenntartását mennél hosszabb időn át biztosítsa és mivel 
a szerb kormány ezt óhajtja , ta rt tőle, hogy az oszt rák-magyar köz
véleménynek túlságos felizgatása az osztrák-magyar kormánynak indító 
okul szolgálhat olyan lépésekre, melyek a szerb állam méltóságának le- 
alázását jelentenék és, hogy a saját közvéleményének ingerültsége a 
monarchiát olyan követelések tám asztására indíthatná, melyeket Szerbia 
el nem fogadhatna. Mindezeknél fogva kérem ö n t, tegyen meg minden 
lehetőt, hogy azt a kormányt, melynél Ön akkreditálva van, meggyőzze 
arról a mi becsületes törekvésünkről, hogy Ausztria-Magyarőrszággal 
barátságos viszonyt tartsunk fenn és, hogy mi saját területünkön minden 
olyan törekvést, ami a szomszéd monarchia nyugalm át és biztonságát 
zavarhatná, elnyomunk. Ha Ausztria-Magyarország tőlünk azt köve-
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telné, hogy a merényletnek Szerbiában tartózkodó részeseit, ha ugyan 
ilyenek vannak, — saját független bíróságaink elé állítsuk, úgy mi a 
monarchiának e követeléseit kedvezően fogjuk fogadni. Sohasem ismer
hetnénk el azonban olyan követeléseket, amelyek Szerbia méltósága 
ellen irányulnak és amelyeket nem fogadhatna el egyetlen állam sem, 
amely a maga függetlenségét respektálja és fenntartani óhajt ja. Mi a jó 
szomszédi viszonyt a kettős monarchiával ápolni és megszilárdítani 
óhajtjuk. Épen ezért kérjük a velünk barátságos kormányokat, hogy 
ezt a kijelentésünket vegyék tudomásul és, hogy békés szellemben lép
jenek közbe, ha erre alkalom kínálkozik, vagy ha ezt a szükség így hozná 
magával. ( S z e r b  k é k k ö n y v  3 0 . )

A monarchia komoly lépésre készül.

Július 20-ikán küldött jelentésében a bécsi 
szerb követ közli kormányával, hogy a monarchia 
lépéséről bizonyosat tudni még nem lehet, de attól 
kell tartani, hogy Ausztria-Magyarország háborúra 
készül Szerbia ellen.

Jovanovics bécsi szerb követ Pasics miniszter elnökhöz.

Bécs, 1914 július 7/20.
Elnök úr! Ausztria-Magyarország igazi szándékairól határozott 

értesülést szerezni nehéz, majdnem lehetetlen. Kiadták a jelszót, hogy 
mindent, ami történik, a legszigorúbb titokban kell tartani. A hírlapok 
cikkei után ítélve Belgrádban viszonyunkat Ausztria-Magyarországhoz 
optimisztikusan fogják fel. Optimistának azonban nem szabad lenni. 
Kétségtelen, hogy Ausztria-Magyarország valami komoly lépésre készül. 
Leginkább attól kell tartani és az a legvalószínűbb, hogy háborút készít 
elő Szerbiával. I t t  az az általános felfogás, hogy ha ezúttal Ausztria- 
Magyarország nem jár el Szerbia ellen, úgy ez öngyilkossággal volna 
egyenlő. Azonfelül erős gyökeret vert az a vélemény, hogy Szerbia két 
háborúja után kimerült és, hogy ez ellen az ország ellen a háború egyszerű 
expedíció volna, mely Szerbiának haladéktalan elfoglalását tenné lehe
tővé. Abban is bíznak, hogy a háborúnak vége volna, mielőtt Európa 
közbeléphetne. A katonai intézkedések, amelyekre a szerb határon 
készülnek, azt bizonyítják, hogy Ausztria szándékai komolyak.

( S z e r b  k é k k ö n y v  3 1 . )
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Francia jelentés a monarchia lépéséről.
Július 19-ikén Dmnaine bécsi nagykövet be

küldi a francia külügyminisztériumnak a bécsi francia 
konzulátus igazgatójának jelentését, amelyben a 
tisztviselő előadja azt az értesülését, hogy Szerbiától 
a monarchia nagyon sokat fog kérni. Követelni fogja 
a propaganda-társaságok feloszlatását, a naciona
lizmus elnyomását; követelni fog intézkedéseket a 
szerb iskolák osztrák-ellenes szelleme ellen. Számí
tanak rá, hogy Szerbia nem ad egyenes feleletet. 
Rövid határidőt fognak szabni a válaszadásra, azután 
katonai rendszabályok következnek.

Dumaine bécsi francia nagykövet Viviani miniszterelnökhöz.
Becs, 1914 július 19.

A konzulátus igazgatója, aki beküldőt te nekem a gazdasági ese
ményekről szóló félesztendei jelentését, munkájához hozzáfűzött egy po
litikai információt is, amely hiteles forrásból származik. Megkértem őt, 
készítsen rövid összefoglalást azokból a hírekből, melyek a Szerbiához 
intézendő osztrák jegyzékre vonatkoznak. Mellékelem ezt az információt 
melynek a határozottsága ad érdekességet. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 3 . )

Kivonat az osztrák politikai és gazdasági helyzetről szóló konzuli
jelentésből.

Bécs, 1914 július 20.
Egy, a hivatalos hírekről kitünően tájékozott személyiség közlé

séből kitűnik, hogy a francia kormány helytelenül cselekednék, ha az 
optimisztikus híreszteléseknek bárminő értéket tulajdonítana. Szerbiától 
sokat fognak kérni; követelni fogják több propaganda-társaság felosz
latását, a nacionalizmus elnyomását, követelni fogják a határfelügyeletet 
osztrák biztosok közreműködésével, követelni fognak rendőri intézkedé
seket az iskolák osztrákellenes szelleme ellen. Nagyon nehezen fog bele
egyezhetni bármely kormány, hogy ilvképen egy idegen hatalomnak 
váljék rendőrévé. Bécsben számítanak rá, hogy Szerbia kitérő választ 
ad és, hogy igyekezni fog kibújni a határozott és egyenes felelet alól. Való
színű tehát, hogy rövid határidőt fognak megszabni, melyen belül Szer
biának ki kell majd jelenteni, hogy elfogadja-e a követeléseket. A jegyzék 
tartalm a és parancsoló hangja majdnem kétségtelen bizonyosságot 
nyújt arra, hogy azt Belgrádban visszautasítják. Akkor azután katonai
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eljárás következik. Úgy Becsben, mint Berlinben is egy klikk működik, 
mely az általános konfliktus eszméjét, más szóval: a világ lángbaborítását 
szívesen látná. A vezérlőgondolat valószínűleg az, hogy be kell nyomulni 
Szerbiába, mielőtt Oroszország az ő hadseregének és vasúthálózatá
nak nagy tökéletesítését befejezi és mielőtt Franciaország katonai szer
vezetét kiépítette. Az itteni felsőbb körökben azonban nincsen összhang. 
Berchtold gróf és a diplomaták legfeljebb lokalizált operációt óhajtanának 
Szerbia ellen. Számításba kell azonban venni minden eshetőséget. Figyel
met kelt egy egészen különös tény. A hivatalos távirati ügynökség a kül
földi sajtóról készített szemléiben és kivonataiban rendszerint csupán 
a félhivatalos és a fontosabb orgánumokat szokta tekintetbe venni és 
tartózkodni szokott a többi újság idézésétől és megemlítésétől. Ez itt 
szabály és hagyomány. Most azonban, mintegy tíz nap óta, a félhiva
talos ügynökség az osztrák-magyar sajtónak a szerb hírlapokról töké
letes szemlét küld, melyben tág teret ad a legismeretlenebb, legkisebb, és 
legjelentéktelenebb lapoknak, melyek épen jelentéktelenségüknél fogva 
bátrabb, vakmerőbb és aggresszivebb, sőt gyakran sértőbb hangot hasz
nálnak. A félhivatalos ügynökségnek ez az eljárása nyilván azt célozza, 
hogy a közvéleményt fel ingerelje és a háborúnak kedvező hangulatot 
teremtsen. Ez a tény jellemző. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 4 . )

A berlini szerb követ lépése.
A berlini szerb követ a német külügyi hiva

talban haladéktalanul előadta azt az érvelést, amely 
Pasics miniszterelnöknek 19-ikén küldött hosszú kör- 
táviratában foglaltatik. Július 21-ikén Jules Cambon 
berlini francia nagykövet közli a francia külügyi hiva
tallal azt az értesülését, hogy a berlini szerb követ meg
jelent a német külügyminisztériumban és kijelentette: 
a szerb kormány kész volna kielégíteni a monar
chiának a sarajevói merénylettel kapcsolatos óhajait, 
amennyiben ezek a kívánságok azt céloznák, hogy 
Szerbia politikai merényletek elnyomásában közre
működjék de — tette hozzá — veszedelmes volna, 
ha a vizsgálat ürügye alatt Szerbia tekintélyét akar
nák csorbítani. Cambon jelenti továbbá Jagow 
külügyi államtitkárnak azt a kijelentését, hogy az 
osztrák-magyar monarchia készülő jegyzékének tar
talmáról nincs tudomása.
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Jules Cambon berlini francia nagykövet Bienvenu-Martin
h. külüyyminiszterhez. *

Berlin, 1914 július 21.
Értesülésem szerint a berlini szerb követ tegnap lépést le tt a ber

lini külügyi hivatalban és közölte: kormánya kész volna arra, hogy 
a sarajevói merénylettel megindokolt osztrák óhajoknak eleget tegyen, 
feltéve, hogy az osztrák kormány csupán bírósági közreműködését kérné 
politikai merényletek elnyomására és megelőzésére. U tasítása van azon
ban közölni a német kormánnyal, hogy igen veszedelmes volna*, ha azt 
céloznák, hogy ezzel a vizsgálattal Szerbia tekintélyét lealázzák. Bizal
masan közölhetem egyúttal Excellenciáddal, hogy a mai diplomáciai 
fogadtatás során ezt a kérdést az orosz ügyvivő is szóba hozta Jagow 
állam titkárnak. Az ügyvivő kijelentette: felteszi, hogy a német kormány 
Ausztria előkészített jegyzékét jól ismeri és így megnyugtató kijelentést 
tehet, hogy az osztrák—szerb feszültség lokalizálva marad. Az állam 
titkár azt válaszolta, hogy ő a jegyzék tartalm át egyáltalában nem is
meri. Jagow nekem ugyanezt mondta. Én csak csodálkozásomat fejez
hettem  ki az ilyen kijelentésen, mely oly kevéssé felel meg annak, amit 

' a körülmények sejti elnök. Nekem egyébként elbeszélték, hogy az ideig
lenes mozgósítási utasítást, melynek célja; hogy Németországot a feszült
ség időpontjában mintegy «vigyázz»-állásba helyezze, kézbesítették azok
nak a korosztályoknak, melyeknek ezt a rendeletet ilyen esetben meg 
kell kapniok. A német szokásoknak megfelelően, ehhez a rendszabály
hoz folyamodhatnak anélkül, hogy indiszkréciónak tennék ki magukat 
és, hogy lakosságukat nyugtalanítanák. Ennek az intézkedésnek nincs 
szenzációs jellege és nem is kell, hogy, am int azt más alkalommal is 
lá ttuk  — szükségképen tényleges mozgósítást vonjon maga u tán ; a 
rendszabálynak azonban mindenesetre nagy a jelentősége.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 5 . )

Az angol külügyi államtitkár tudakolja a monarchia
magatartását.
Július 20-ikán Grey angol külügyi államtitkár 

megkérdezte a londoni német nagykövetet, van-e 
értesülése arról, hogy Bécsben milyen lépésre készül-

* Viviani francia miniszterelnök és külügyminiszter a köztársaság elnökének 
kíséretében a cár látogatására Oroszországba utazott s távol létében öt Bienvenu. 
Martin igazságügy miniszter helyettesíti.
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nők. Az eszmecsere folyamán az államtitkár annak 
a várakozásának adott kifejezést, hogy a bécsi kor
mány mielőtt valamilyen lépést tenne, a nyilvános
ság elé lép vádjaival. Ez az eljárás nagyon meg
könnyítené Oroszországnak, hogy mérséklést ajánl
jon Szerbiának, amit a német nagykövet felette kí
vánatosnak jelzett. Grey a német nagykövettel 
folytatott beszélgetéséről a berlini angol ügyvivőt 
köv etkezőleg tájékoztatja:

%

Grey külügyi államtitkár Rumbold berlini angol ügyvivőhöz.
Külügyi hivatal, 1914 július ‘20.

Kérdést intéztem ma a német nagykövethez, vájjon kapott-e 
hírt arról, hogy Becsben Szerbia ellen mire készülnek? A nagykövet 
tagadólag válaszolt, kijelentette azonban, hogy Ausztria kétségtelenül 
valamilyen lépésre készül és, hogy ő a helyzetet igen kényelmetlennek 
tekinti. Azt mondottam: én az utóbbi időben mit sem hallottam, 
kivéve azt, hogy Berchtold gróf a bécsi olasz nagykövettel folytatott 
beszélgetése során nem osztozott abban a felfogásban, hogy a helyzet 
komoly volna, hanem azt mondotta: a szituáció csupán tisztázást 
igényel. A német nagykövet azt válaszolta, hogy felette kívánatos 
volna, ha Oroszország Szerbiát illetőleg közvetítő szerepet vállalna.
Én kijelentettem: feltételezem, hogy az osztrák kormány semmit sem 
tesz, mielőtt a nyilvánosság előtt Szerbia ellen emelt vádjait kifejtené, 
valószínűleg annak az anyagnak alapján, a melyet a merénylet vizsgá
lata felderít. A nagykövet azt mondotta: ő is bizonyosra veszi, hogy 
a monarchia nyilvánosságra hozott tényállás alapján fog eljárni. Azt 
válaszoltam: <z másoknak, például Oroszországnak, is megkönnyítené, 
hogy Belgrádban mérsékletet tanácsoljanak. És kétségtelen, hogy minél 
józanabb korlátok között maradnának Ausztria követelései és minél 
erősebben igazolná e követeléseket, annál kedvezőbb alkalom nyílnék 
az ügy kiegyenlítésére. Én irtózom a háború gondolatától a nagyhatal
mak közt és valóban rettenetes volna, ha ezek egyikét Szerbia háborúba 
vonná bele. A nagykövet őszinte szívből csatlakozott ehhez a felfogá
somhoz. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 . )  .

A francia h. külügyminiszter körtávirata Németország
szerepéről.

A berlini francia nagykövet jelentései alapján 
Bienvenu-Martin francia h. külügyminiszter a köz-
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társaság nagyköveteit arról értesíti, hogy lm a mo
narchia Belgrádban megteszi lépését, úgy Német
ország támogatni fogja majd tekintélyével, de köz
vetíteni nem óhajt.

Bienvenu-Martin h. külügyminiszter a londoni, pétcrvári, bécsi
és római francia nagykövethez.

Páris, 1914 július 21.
Különös figyelmébe ajánlom azokat az értesüléseimet, melyeket 

Berlinből kaptam : a francia nagykövet jelenti, hogy a tegnapi berlini 
tőzsde rendkívül gyenge irányzatot m utatott és ezt annak a nyugtalan
ságnak tulajdonítja, melyet a szerb kérdés kezd felidézni. A nagyköved
nek alapos oka van feltételezni, hogy ha Ausztria megteszi Belgrádiján 
azt a lépést, melyet a sarajevói merénylet következtében szükségesnek 
ta rt, úgy Németország, az ő tekintélyével tám ogatni fogja a m onarchiát,
anélkül azonban, hogy közvetítő szerepet keressen.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 6 . )

A londoni francia nagykövet válasza.
Paul Cambon londoni francia nagykövet július 

22-ikén válaszol a h. külügyminiszter táviratára. 
Jelentésében referál Grey államtitkárnak a német 
nagykövettel folytatott beszélgetéséről, majd közli, 
hogy a londoni szerb követ nála járt és vázolta 
neki a szerb közvélemény izgatottságát, hozza tevén, 
hogy Szerbia, mely 400,000 katonára támaszkodba- 
tik, nem hajlandó eltűrni a megalázást. Egyúttal 
azt is közli, hogy Grey államtitkár az osztrak-magyai 
nagykövet útján mérsékletre kérte a bécsi kabinetet.

Paul Cambon londoni francia nagykövet Bienvenu-Martin
h. külügyminiszterhez.

London, 1914 július 22.
Excellenciád szíves volt velem közölni berlini nagykövetünk be

nyomásait annak a lépésnek következményeiről, melyre az osztrák- 
magyar kormány Belgrádban készül. Az ő benyomásait igazolta egy be
szélgetésem, melyet tegnap a külügyi hivatal vezető állam titkárával 
folytattam . Sir Edward Grey elm ondotta nekem, hogy fogadta a német 
nagykövet látogatását. A nagykövet kijelentette: Berlinben el vannak 
a n a  készülve, l.og y az oszt iák-ir agyar kormány a szerb kormánynál
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lépési lösz. Lichnowsky herceg hangsúlyozta, hogy a német kormány 
iparkodik visszatartani és mérsékelni a bécsi kabinetet, de, hogy eddig 
ez neki nem sikerült és, hogy Berlinben nem tekintik aggodalom nél
kül a készülő lépés következményeit, Grey azt válaszolta: feltételezi, 
hogy az osztrák-magyar kormány, mielőtt Belgrádiján interveniál, 
alaposan tájékozódik annak az összeesküvésnek körülményeiről, mely
nek a trónörökös és Hohenberg hercegnő áldozatul esett és, hogy az 
osztrák kormány előzőleg bizonyosságot szerez arról, hogy a szerb kor
mánynak az összeesküvésről tudomása volt, de nem te tt meg mindent, 
ami tőle telt, hogy a merénylet végrehajtását megakadályozza. Mert 
ha nem bizonyulna be, hogy a szerb kormány bizonyos mértékig fele- 
lős, úgy az osztrák-magyar monarchia közbelépése nem volna jogo
sult és Európa közvéleménye a monarchia ellen fordulna. Lichnowsky 
herceg közlése Greyre nyugtalanító hatást te tt, melyet előttem nem is 
titkolt. Ugyanezt a benyomását közölte velem az olasz nagykövet is, 
aki a maga részéről szintén ta rt az osztrák—szerb viszony újabb feszült
ségétől. Ma reggel meglátogatott, a szerb követ, aki szintén osztja Grey 
aggodalmait. A követ attól tart, hogy Ausztria a szerb kormányt olyan 
követelések elé fogja állítani, melyeknek tiltakozás nélküli elfogadását 
Szerbiának méltósága, különösen pedig közvéleményének érzékenysége 
nem engedné. Amikor rám utattam  arra, hogy Bécsben nyugalom 
van és, hogy ezt valamennyi ott akkreditált nagykövet jelenti, a szerb 
követ azt válaszolta, hogy ez a hivatalos nyugalom csupán látszólagos, 
és ellenséges szándékot leplez Szerbia ellen. Ha ez a szándék -  úgy- 
“ ond “  olyan Epésben fog nyilvánulni, mely a kívánatos mérsékletet 
nélkülözi, úgy számolni kell majd a szerb közvéleménnyel, amely külön
ben is már ingerült azoknak a rosszindulatú rendszabályoknak követ
keztében, melyeket Ausztria eddig is már Szerbiára zúdított. A szerb 
közvélemény türelmét két győzedelmes háborújának még friss emléke is 
erősen csökkenti. Azoknak az áldozatoknak ellenére, melyekkel Szerbia 
legutóbbi győzelmeit megfizette, még mindig képes 400,000 embert ki
állítani s a közvélemény, mely ezt tudja, nem hajlandó eltűrni megalá
zást. Az osztrák-magyar nagykövettel folytatott eszmecseréje folvamán 
Grey megkérte a nagykövetet, javasolja kormányának, hogy ne hagyja 
figyelmen kívül azt az okosságot és mérsékletet, amely szükséges ahhoz, 
hogy újabb bonyodalmak elháríttassanak és, hogy Szerbiával szemben 
csak olyan követeléseket támasszon, amelyeknek Szerbia józanul eleget 
tehet. A monarchia ezen túl magát ne ragadtassa.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 9 . )

Diplomáciai okmányok jq
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A francia h. külügyminiszter a helyzetről.
Bienvenu-Martin h. külügyminiszter a francia 

nagykövetek jelentései alapján a köztársaság diplo
máciai képviselőit a nemzetközi helyzetről és a 
monarchia várható lépéséről július 22-ikén a követ
kező körtáviratban értesíti:

Bienvenu-Martin h. Mdiigyminiszter a londoni, pétervári, bécsi
és római francia nagykövethez.

Paris, 1914 július 22.
Amikor Jules Cambon kérdést intézett a német államtitkárhoz 

a Belgrádija szóló osztrák jegyzék szövegéről, Jagow azt válaszolta, 
hogy a jegyzéket egyáltalában nem ismeri. A nagykövet erre csodálko
zásának adott kifejezést. Cambon megállapítja, hogy a berlini tőzsde 
irányzata tovább is gyenge és, hogy pesszimisztikus hírek is keringenek. 
Barrére római francia nagykövet hasonlóképen tudakozódott bán 
Giuliano márkinál az osztrák jegyzékről. A miniszter nyugodtunk m uta t
kozik és biztosította a nagykövetet: ő Bécset rábírni igyekszik, hogy 
Szerbiának csupán teljesíthető követeléseket szabjon, aminő például 
a bosnyák klub feloszlatása és, hogy a sarajevói merénylet eredetének 
bírósági vizsgálatát ne kívánják. A jelenlegi körülmények között a leg
kedvezőbb feltevés az, hogy a bécsi kabinet, a sajtó és a katonai pait 
nyomása a la tt, egyenes és indirekt megfélemlítés utján Szerbiától a 
maximumot akarja elérni és e célból Németországra támaszkodik. 
Felkértem a bécsi francia nagykövetet, hogy egész befolyását vesse 
latba és barátságos eszmecserében irányítsa rá Berchtold gróf figyel
mét, mily sokra értékelné Európa az osztrák kormány mérsékletét és 
minő visszahatása volna annak, ha Szerbiára brutális pressziót gyako
rolnának. ( F r a n c i a  s á r g a k ö m j v  1 7 . )

A bécsi francia nagykövet jelentése a készülő lépésről.
Ugyancsak július 22-ikén küldött jelentésében a 

bécsi francia nagykövet az osztrák fuvarosban felme
rült híreszteléseket regisztrálja. E jelentésben a nagy
követ elmondja, hogy nyolc hadtest áll készen a há
borúra Szerbia ellen és, hogy Tisza, akit a horvát
országi izgatás nyugtalanít, mérséklő szellemben 
lépett közbe. Pasics számít rá, hogy a monarchia 
szlávjai hatástalanná teszik a Szerbiának szánt csa
pást. Tscliirschky bécsi német nagykövet az erő-
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szaknak híve, Sebeko bécsi orosz nagykövet pedig 
úgy nyilatkozott, hogy a szerb nemzeti érzést lealázó 
követelmények ellen kormánya állást foglalna.

Dumaine bécsi francia nagykövet Bienvenu-Martin 
h. külügyminiszterhez.

Becs, 1914 július 22.
Még nem ismeretesek azok az elhatározások, melyeket Berchtold 

gróf, aki ischli tartózkodását meghosszabbította, a császártól kikérni 
óhajt. A kormánynak azt a szándékot tulajdonítják, hogy a legnagyobb 
kíméletlenséggel készül eljárni Szerbia ellen, hogy evvel az országgal 
végezni akar és vele mint második Lengyelországgal akar elbánni. Állí
tólag nyolc hadtest áll készen, hogy a hadjáratot megkezdje, Tisza 
gróf azonban, akit a horvátországi izgatás nagyon nyugtalanít, mér
séklő szellemben lépett közbe. Mindenesetre azt hiszik, hogy a belgrádi 
lépés még ezen a héten meg fog történni. Azok az osztrák követelések, 
amelyek a merénylők megbüntetését célozzák és a rendőri felügyeletre 
nézve bizonyos garanciákat követelnek, elfogadhatóknak látszanak 
Szerbia méltóságának szempontjából. Jovanovics bécsi szerb követ azon 
a nézeten van, hogy ezeket a követeléseket el is fogják fogadni. Pasics 
békés rendezést óhajt, kijelenti azonban, hogy minden ellenállásra elké
szült. Bízik a szerb hadsereg erejében és számít arra is, hogy a monarchia 
összes szlávja egységesen oda fog hatni,* hogy a Szerbiának szánt 
csapás hatástalan maradjon. Ha nincsenek teljesen elvakulva, úgy itt 
be kell látniok, hogy az erőszak a legnagyobb valószínűséggel rom
lásba döntheti úgy az osztrák hadsereget, mint az osztrák uralom alatt 
élő nemzetiségeknek már olyan gyakran veszélyeztetett összetartását. 
Tschirschky német nagykövet az. erőszakot célzó elhatározások lelkes 
barátjának mutatkozik. Ezenközben azonban sejtteti, hogy a birodalmi 
kancellári hivatal ezen a ponton nem ért vele tökéletesen egyet. Az orosz 
nagykövet, aki tegnap a külügyminisztertől kapott megnyugtató ki
jelentések után vidékre utazott, bizalmasan közölte velem, hogy kor
mányának a bűnösök megbüntetése és a notóriusan forradalmi egyesü
letek feloszlatása ellen nincs kifogása, hogy azonban az orosz kormány 
semmi olyan követelést meg nem enged, ami a szerb nemzeti érzést 
megalázná. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  I S . )
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A francia h. külügyminiszter tájékoztatja a köztársaság
nagyköveteit.
Július 23-iki körtáv irat álam Bienvenu-Martin 

a bécsi francia nagykövet jelentése alapján tájékoz
tatja a köztársaság nagyköveteit, hogy Dumáim* 
bécsi nagykövet utasítás alapján békés szellemű 
lépést tett Maccbio osztályfőnöknél, aki azt vála
szolta. hogy a monarchia jegyzéke lehetővé teszi a 
békés megoldást.

Jiienvenu-Martin h. knlüyyininiszter a londoni, berlini, péter vári
és római francia nagykövethez.

Paris, 1914 július 28.
A bécsi francia nagykövet értesítése szerint az oszt rák-magya r 

kormánynak eleinte az volt a szándéka, hogy Szerbia ellen a legnagyobb 
kíméletlenséggel járjon el és egyúttal nyolc hadtestet helyezedt hadi 
készenlétije. Jelenleg azonban szándékai úgy látszik, békésebbek. Meg
bíztam Dumáim* nagykövetet, hogy az osztrák kormány figyelmét 
hívja fel az Európában felkeltett nyugtalanságra. Maccbio báró vála
szában kijelentette, hogy az osztrák jegyzék hangjánál és a jegyzékben 
formulázott követeléseknél fogva számítani lehet a békés megegye
zésre. Nem tudom, hogy, a császári külügyi hivatal ismeretes szoká
sainál fogva, ennek a kijelentésnek mennyi hitel adható. Az osztrák 
jegyzék mindenesetre rövid határidőt fog m(‘gszabni. A szerb követ 
azt sejti, hogy Pasics, aki békés rendezést óhajt, a merénylők megbün
tetésére és a rendőri felügyelet garanciáira vonatkozó követeléseket 
el fogja fogadni, de, hogy visszautasítja mindazt, ami az ország szuve
renitását és méltóságát érintené. A bécsi diplomáciai körökben a német 
nagykövet az erőszakos rendszabályok szószólójának m utatkozik, de 
elismeri, hogy a kancellári hivatal ezen a ponton esetleg nem ért 
vele teljesen egyet. Az orosz nagykövet a neki tett ígéretekben biza
kodva elhagyta Bécset és elutazása előtt bizalmasan közölte Dumaine- 
nel, hogy kormányának a bűnösök megbüntetése ellen és a forradalmi 
egyesületek feloszlatása ellen nem lesz kifogása, de, hogy az orosz kor
mány nem fog tűrni olyan követeléseket, melyek Szerbia nemzeti érzé
sét megalázzák. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  2 0 . )
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Jagow államtitkár a helyzetről.
Július 22-ikén a berlini angol ügyvivő beszél

getést folytatott Jagow államtitkárral a monarchia 
várható lépéséről. Az államtitkárral folytatott be
szélgetéséről küldött jelentésében az ügyvivő leszö
gezi Jagownak azt az álláspontját, hogy a kérdést 
Szerbiának és a monarchiának egymás között kell 
elintézni, és, hogy más hatalomnak beavatkoznia 
nem kellene. Az ügyvivőnek Grey államtitkárhoz 
intézett jelentése így hangzik:

Rumbold berlini angol ügyvivő Grey külügyi államtitkárhoz.
Berlin, 1914 július 22.

Tegnap este találkoztam a külügyi államtitkárral s megbeszé
lésünk során ő excellenciája megemlítette Ausztriának Belgrádiam 
várható lépését, ő  exceller.ciája nyilván abban a hitben volt, hogy 
Ausztria ezt a lépést már meg is tette. Megmaradt amellett, hogy a 
kérdés, amelyről itt szó van, oly természetű, hogy azt Szerbiának és 
Ausztriának egymás között kell megoldani és, hogy e két ország disz
kussziójába harmadiknak belenyúlnia nem kellene. Épen ezért nem 
is tartaná helyesnek, hogy e kérdésben a német kormány az osztrák- 
magyar kormányhoz forduljon. A szerb követtel több ízben folytatott 
beszélgetéseiben azonban hangsúlyozta az államtitkár, milyen fontos 
volna az, hogy az osztrák-szerb viszonyt helyes útra tereljék. Vé
gezetül még megjegyezte ő excellenciája, hogy Ausztria, Szerbiával 
szemben, hosszú idő óta nagyon türelmes álláspontot foglalt el.

( A n g o l  k é k k ö n y v  2 . )

#

Grey államtitkár és Mensdorff gróf osztrák-magyar nagykövet 
eszmecseréje a monarchia küszöbön álló lépéséről.

Július 23-ikán Mensdorff gróf londoni osztrák
magyar nagykövet meglátogatta Grey államtitkárt 
és értesítette őt, hogy másnap közölni fogja vele a 
monarchia jegyzékének hiteles szövegét. A nagykö
vetnek azt az értesítését, hogy a monarchia jegyzéke 
határidős lesz, az államtitkár nagy nyugtalansággal 
fogadta és erősen helytelenítette. Az eszmecsere le
folyásáról az államtitkár a bécsi angol nagykövetet 
a következő táviratban értesítette:
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Grey külügyi államtitkár Bunsen bécsi angol nagyköveihez.
Külügyi hivatal, 1914 július 23.

Sir! Mensdorff gróf ma kijelentette nekem: holnap reggel abban 
a helyzetben lesz, hogy hivatalosan tudomásomra hozza azt a jegyzé
ket, amelyet, értesülése szerint, ma Ausztria Szerbiának átnyú jto tt. 
Tájékoztatott azután arról, hogy milyen természetűek lesznek a köve
telések. Mivel azonban azt mondotta, hogy mindez ki lesz fejtve abban 
az okmányban, melyet ő nekem holnap átnyú jt, felesleges, hogy most 
Önt erről részletesen tájékoztassam. Az okmány bizonyítékokat fog 
tartalm azni arra nézve, hogy nehány szerb tisztviselő a Ferenc Fcr- 
dinánd főherceg meggyilkolására irányuló összeesküvésben részes és 
ennek az alapján a követeléseknek hosszú sorozatát fogja megszabni, 
melyeket Ausztria Szerbiával szemben tám aszt. Azt válaszoltam, hogy 
minderre nézve semmi megjegyzést tenni nem óhajtok, amíg hivata
los értesítést nem kaptam, sőt az egész kérdést olyan ügynek tartom , 
melyhez valószínűleg nem is leszek képes hozzászólni az első pillan
tásra. Amikor azonban Mensdorff gróf azt mondotta, hogy a jegyzék
ben — úgy sejti — valamilyen határidőt is meg fognak állapítani s így 
a jegyzék majdnem ultimátummal lenne egyértelmű — azt válaszol
tam, hogy ezt nagyon sajnálnám. Ha határidővel kezdik, úgy Orosz
országban a hangulatot könnyen lángra lobbant hatják és a határidő 
Ausztriára nézve is megnehezítené, sőt majdnem lehetetlenné tenné, 
hogy időt engedjen, még ha néhány nap múlva nyilvánvaló is lenne, 
hogy a határidő kitolásával a békés megoldásra és Szerbia kielégítő 
válaszára nyílnék kilátás. Nem tagadtam , hogy határidő megállapítása 
híján, szerb részről a tárgyalásokat túlságosan elhúzhatnák, de igen nyo
matékosan hangsúlyoztam, hogy határidőt utólag még mindig megszab
hatnának; rám utattam , hogy ha a követeléseket eleinte határidő meg
állapítása nélkül tám asztanák, úgy Oroszország közvéleménye talán 
kevésbbé indulna fel, egy hét múlva esetleg az izgalom le is csillapod
nék és ha Ausztria ügyé mellett súlyos érvek esnének latba, úgy meg
eshetnék, hogy az orosz kormány befolyását Szerbia kedvező válasza 
érdekében érvényesíthetné. A határidő megállapítása olyan rendszabály, 
amelyhez rendesen csak végső szükség esetén nyúlnak, amikor már minden 
egyéb eszközzel sikertelenül kísérleteztek. Mensdorff gróf azt válaszolta, 
hogy ha Szerbia a trónörökös meggyilkolásától eltelt idő alatt, a maga 
területén, jószántából vizsgálatot indított volna, úgy mindezt el lehetett 
volna kerülni. 1909-ben Szerbia egy jegyzékben kijelentette, hogy jó 
szomszédi viszonyt óhajt fenntartani Ausztriával, ígéretét azonban soha 
sem ta rto tta  meg, hanem ellenkezőleg agitációt folytatott azzal a cél-
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lal, hogy az osztrák monarchia fennállását aláássa. Ezért tehát feltét
lenül szükséges, hogy Ausztria védekezzék. Azt mondottam, hogy mind
ahhoz, amit Mensdorff gróf nekem ma délután előadott, nincs semmi 
megjegyzésem, kritikát sem akarok gyakorolni kijelentései felett, kény
telen vagyok azonban rámutatni a helyzetnek előállható rettenetes 
következményeire. Hangsúlyoztam, hogy erős aggodalmakat nyilvánítot
tak előttem, nem épen csak Cambon és Benckendorff gróf, hanem 
mások is és kifejtették nekem azt is, mennyire óhajtandó volna, ha 
azok, akiknek Pétervárott befolyásuk van, ezt a befolyást a türelem és 
a mérséklet érdekében használnák ki. Én azt válaszoltam erre, hogy 
az osztrák követelések mérsékletétől és e követelések igazolásának mér
tékétől függ az, mennyire lehet majd befolyásolni ebben az irányban 
az orosz kabinetet. A pillanatnyi helyzet esetleges következményei 
rettenetesek. Ha nem kevesebb, mint négy európai nagyhatalom — 
mondjuk: Ausztria, Franciaország, Oroszország és Németország — há
borúba keverednének, úgy ez nézetem szerint olyan óriási pénzkiadást 
és a kereskedelemnek olyan nagy megbénítását jelentené, hogy ez a 
hadjárat az európai hitelt és ipart teljesen összeroppant ami. Ez pedig 
manapság a nagy iparállamokban sokkal rosszabb állapotot teremtene, 
mint 1848-ban teremtett és teljesen figyelmen kívül hagyva azt, hogy 
a háborúban győztes ki maradna, sok minden elpusztulna. Mensdorff 
grófnak a helyzet esetleges következményeinek ilyen vázolása ellen 
nem volt ellenvetése. Csupán annyit mondott, hogy minden Orosz
országtól függ. Én megjegyeztem, hogy olyan nehéz helyzetben, mint 
a jelenlegi, épen olyan igaz az, hogy a békéhez kettő kell, mint amily 
igaz az a közönségesen használt mondás, hogy két fél kell a viszály
kodáshoz. Kifejezést adtam reményemnek, hogy ha nehézségek állanak 
elő, úgy Ausztria és Oroszország készek lesznek azoknak közvetlen meg
beszélésére. Mensdorff gróf azt válaszolta, hogy ennek lehetőségét ő is 
reméli, de annak benyomása alatt áll, hogy az utóbbi időben Pétervár 
magatartása nem volt biztató. ( A n g o l  k é k k ö n y v  3 . )

A londoni szerb követ látogatása az angol 
külügyminisztériumban.

Július 23-ikán a szerb követ is látogatást tett az 
angol külgyi hivatalban, ahol Nicolson titkár fogadta. 
A követ elmondotta, hogy kormánya aggódik és nyug
talan. A szerb kormány hajlandó megbüntetni a bű
nösöket, de politikáját meg nem változtatja és poli
tikai ideáljait fel nem adja. Nicolson nem mondott
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véleményt, csak annak a reményének adott kifejezést, 
hogy a szerb kormány mérsékletet és békülékeny- 
séget fog tanúsítani. A beszélgetésről (Irey államtitkár 
a következőkben értesítette Crackanthorpe belgrádi 
angol ügyvivőt:

Grey külügyi államtitkár Crackanthorpe belgrádi angol
ügyvivőhöz.

Külügyi hivatal, 1914 július *25 
Sir!
Folyó hó 23-ikán a szerb követ látogatást tett Xicolsonnál és szóba 

hozta Szerbiának és Ausztria-Magyarországnak jelenlegi feszült viszo
nyát. Azt mondotta, hogy kormánya aggódik és rendkívül nyugtalan. 
A szerb kormány teljesen kész arra, hogy Ausztria-Magyarországnak 
minden józan követelése iránt előzékenységet tanúsítson, amíg ezek 
a követelések a «terrain juridique»-en mozognak. Ha a sarajevói vizs
gálat, melyet titokzatos homályban folytatnak, («with so mucii mys- 
tery and secrecy») kiderítené azt a tényt, hogy szerb területen élő (gyé
nek összeesküdtek, vagy összeesküvést szerveztek, úgy a szerb kor
mány feltétlenül hajlandó volna a szükséges lépéseket megtenni, hogy 
az elégtételt megadja. Ha azonban Ausztria a kérdést politikai térre 
vinné át és azt mondaná, hogy a neki kényelmet hm szerb politikát radi
kális változásnak kell alávetni és, hogy Szerbiának bizonyos politikai 
ideáljairól le kell mondania, úgy ilyen parancsnak független állam nem 
vetné és nem vethetné magát alá. A követ megemlítette, hogy a fő
herceg két gyilkosa osztrák alattvaló, hogy mindkettő hosnyák, hogy 
közülük az egyik Szerbiában tartózkodott és, hogy a szerb hatóságok, 
melyek őt gyanúsnak és veszedelmesnek találták, ki akarták utasí
tani: amikor azonban szerb részről az osztrák hatóságokhoz fordultak, 
e hatóságok őket arról értesítették, hogy ők ezt az egyént védelmükbe 
veszik s ártatlannak tartják. Boskovics követ megkérdezte Xicolsont. 
hogy az egész ügyről mi a véleménye, mire az utóbbi azt válaszolta, 
hogy nincsenek olyan határozott tények, amelyekre véleményt lehetne 
alapítani, reméli azonban, hogy a szerb kormány az osztrák követe
lések irányában, a békülékenység és mérséklet szellemében, előzékeny
séget fog tanúsítani. ( A n g o l  k é k k ö n y v  3 0 . )

Elkésett francia lépés.
Viviani francia miniszterelnök és külügy

miniszter, aki 1914 júliusának végén a cár látogatá-
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sara a francia köztársaság elnökének kíséretében 
Oroszországban időzött, Révaiból a következő táv
iratot intézte Bienvenu-Martin helyettes külügy
miniszterhez:

Viviani miniszterelnök Bienvenu-Martin francia 
h. külügyminiszterhez.

Révai, 1914 július *24.
Lekötelezne, ha Dumaine bécsi nagykövetnek sürgősen elküldené 

a következő utasítást és tájékoztatást: Az orosz külügyminiszterrel 
folytatott tárgyalásaim során megvitattuk azokat a veszedelmeket, 
melyek Ausztria-Magyarországnak a sarajevói merénylettel kapcsolat
ban Szerbia ellen irányuló esetleges lépéséből keletkezhetnek. Arra a 
megállapodásra jutottunk: semmit sem szabad mellőzni, hogy megaka
dályozzunk olyan osztrák nyilatkozatokat, vagy olyan sürgős felszólí
tást. amely beavatkozással volna egyenlő Szerbia belső ügyeibe vagy 
amit ez az ország szuverenitása és függetlensége érintésének tekinthetne, 
ügy véltük tehát, helyénvaló lenne, ha Berchtold grófnak barátságos 
megbeszélés során mérséklő tanácsot adnánk, hogy vele megérttessük, 
milyen helytelen volna Belgrádban olyan lépést tenni, melyet ott a 
bécsi kabinet fenyegetésének tekintenének. Az angol nagykövet, akit 
Sasonov külügyminiszter erről a felfogásunkról értesített, annak a 
véleményének adott kifejezést, hogy az ő kormánya is kétségtelenül 
hozzájárul olyan lépéshez, melynek célja az általános békét fenyeget
hető veszedelemnek elhárítása. Ebben az értelemben táviratozott kor
mányának. Sasonov ugyanezt a célt szolgáló utasítást adta Sebeko 
bécsi nagykövetnek. A hármas entente bécsi képviselőinek közös vagy 
megbeszélt lépését ugyan nem tervezzük, de annak ellenére is kérem 
Önt, hogy Oroszország és Angolország nagyköveteivel érintkezzék és 
állapodjék meg a leghelyesebb módban, hogy valamennyien haladék
talanul tanácsolják Berchtold grófnak azt a mérsékletet, melyet néze
tünk szerint a jelenlegi helyzet megkövetel. Megjegyzem még, célszerű 
volna Paul Cambon londoni nagykövetünket is felkérni, hogy sir 
Edward Grevnek a lépés szükségét fejtse ki és támogassa azt a javas
latot, melyet a pétervári angol nagykövet a londoni külügyi hivatal
nak bizonyára előterjesztett. Benckendorff gróf londoni orosz nagy
követ utasítást kapott, hogy hasonló előterjesztést tegyen.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  2 2 . )
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A francia h. külügyminiszter közli a kormányelnökkel, hogy
lépésük elkésett.

Bienvenu-Martin h. külügyminiszter értesíti 
Yivianit, hogy lépésük idejét múlta:

Bienvenu-Martin h. killügyminiszter Viviani francia
miniszterelnökhöz.

(A «Francé* fedélzetére.)

Paris, 1914 július 24.
Utasításait sürgősen továbbítottam  Becsbe. A hírlapok mai köz

leményeiből azonban kiviláglik, hogy az osztrák jegyzéket tegnap este 
hat órakor már átnyújto tták  Belgrádiján. Ez a jegyzék, melynek hite
les szövegét az osztrák-magyar nagykövet nekünk még nem adta  át. 
nagyon élesnek (accentué) látszik. H ír szerint nem csupán a sarajevói 
merényletben közvetlenül részes szerbeknek üldözését célozza, hanem 
a szerb hadseregben minden őszi rákellenes propagandának elnyomását 
is követeli és Szerbiának szombat esti hat óráig terjedő batáridőt szab 
a válaszra. Megkértem Dumáiue-i, akinek az ön  utasításait továbbí
tottam , hogy az angol és az orosz nagykövettel megállapodjék.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  2 3 . )

A római angol nagykövet a monarchia küszöbön álló lépéséről.

Az angol kékkönyv tartalmazza Ródd rónia1 
angol nagykövetnek egy táviratát, melyet a nagykövet 
július 23-ikán, tehát néhány órával a monarchia jegy
zékének átadása előtt küldött az angol külügyi hi
vatalnak. E szerint a jelentés szerint az olasz kor- 
kormánynak tudomására adták a Szerbiához inté
zendő osztrák-magyar jegyzék szövegét. A nagykövet 
arról is jelentést tesz, hogy az olasz külügyi hivatal 
egy előkelő tisztviselőjének nézete szerint a helyzet 
súlypontja a monarchiának az a meggyőződése, 
hogy sok csalódása után presztízse szempontjából 
is szükséges, hogy a Balkánon sikert érjen el. Ez a 
jelentés, mely a kékkönyv közlése szerint július 
27-ikén érkezett meg Londonba, így hangzik:
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Bodd római angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.
Róma, 1914 július 28.

Sir! Értesülésem szerint az olasz kormánynak tudomására hozták 
azt a jegyzéket, melyet Szerbiához intéztek. Az államtitkárnak, akivel 
ma reggel az olasz külügyi hivatalban beszéltem, ez a nézete: a helyzet 
súlypontja az osztrák-magyar kormánynak abban a meggyőződésében 
van, hogy a monarchia a Balkán eseményeiben beállott fordulatok 
okozta számos csalódásai után prestige-ének feltétlenül tartozik azzal, 
hogy végleges sikert érjen el. ( A n g o l  l e é k k ö n y v  3 8 . )
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HARMADIK RÉSZ.

A MONARCHIA JEGYZÉKÉTŐL 
A SZERB VÁLASZ JEGYZÉKIG.

(15)14 július 23-ikútól — július 25-ikéig).

1914 július 23-ikán esti (j órakor adta át Giesl báró osztrák- 
magyar követ Belgrádban a monarchia jegyzékét, melyben 
Berciit old gróf külügyminiszter a monarcliia követeléseit 
összefoglalta. A válaszra a szerb kormánynak 48 órás határ
időt szabtak.

Ebbe a 48 órás időközbe esik Németország határozott 
állásfoglalása a monarchia mellett, Grey angol külügyi állam
titkár kezdeményezése a közvetlenül nem érdekelt négy 
nagyhatalom közvetítése érdekében, Angolország és Orosz
ország viszonyának nagyérdekű megvitatása, melyet Sasonov 
orosz külügyminiszter iniciált s végül, Sasonov akciója az 
oszt rák-magyar jegyzék határidejének megliosszabítására.

Július hó 25-ike, a szerb választ megelőző órák, moz
galmas napja volt az európai diplomáciának. Ennek a nap
nak diplomáciai eseményeit a szerb válaszjegyzék és a választ 
nyomon követő diplomáciai szakítás zárja le.

Mindezeknek a diplomáciai akcióknak okiratait az aláb
biakban, közöljük.



Az osztrák-magyar monarchia jegyzéke
Szerbiához.

Július hó 22-i kén küldötte el Bercii told gróf 
külügyminiszter Giesl báró belgrádi követnek az 
osztrák-magyar monarchia jegyzékét és utasította 
a követet, hogy a jegyzéket július hó 23-ikán esti 
G órakor a szerb királyi kormánynak nyújtsa át.

Berchtold gróf külügyminiszter Giesl báró belgrádi osztrák-
magyar követhez.

Becs, 11U4 július 22.
Szíveskedjék Méltóságod az alanti jegyzéket csütörtökön, július

23-ikán délután a királyi kormánynak átnyújtani.
«Szerbia bécsi követe kormánya rendeletére 1909 március 31-ikon 

a következő kijelentést tette a cs. és kir. közös kormány előtt:
«Szerbia (dismeri, hogy a Bosznia-Hercegovinában létesült befejezet t 

tény őt jogaiban nem érintette és ennélfogva alkalmazkodni fog a hatal
mak által a berlini szerződés XXV. cikkével kapcsolatban hozandó 
bárminő döntéshez. Engedve a nagyhatalmak tanácsának, Szerbia 
ezentúlra kötelezi magát., hogy felhagy az annexióval szemben múlt 
ősz óta követett tiltakozó és ellenző magatartásával, kötelezi magát 
továbbá, hogy megváltoztatja jelenlegi politikájának irányát Ausztria- 
Magyarországgal szemben, hogy vele ezentúl jó szomszédi viszonyban 
éljen.»

Az utolsó évek története, különösen pedig a június 28-iki fájdalmas 
események azonban arról tanúskodnak, hogy Szerbiában létezik egy 
felforgató mozgalom, mely az Osztrák-Magyar Monarchia bizonyos 
területrészeinek elszállítására irányul. A szerb kormány szemeiéi tára 
keletkezett eme mozgalom oda fejlődött, hogy a királyság területén túl 
terrorisztikus tettekben, a merényletek egész sorozatában és gyilkos
ságokban nyilatkozik meg.

A szerb királyi kormány nem hogy megfelelt volna az 1909 már
cius 81-iki nyilatkozatban foglalt formális kötelezettségeknek, de mit 
sem tett e mozgalom elnyomására: tűrte különböző egyesületek és tár
sulatok bűnös tevékenységét a Monarchia ellen, a sajtó féktelen hangját, 
a merényletek bűnszerzőinek dicsőítését, katonatisztek és köztiszt viselők 
részvételét a felforgató iizelmekben, az egészségtelen propagandát a
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közoktatás terén s tűrte végül mindama manifesztációkat, amelyek 
alkalmasak voltak arra, hogy a szerb népességet a Monarchia gyűlölő
iének s intézményei megvetésének tévútjára vezessék.

A szerb királyi kormány e vétkes toleranciája nem szűnt meg 
akkor sem, midőn a június 28-iki események az egész világ előtt fel
tárták annak gyászos következményeit.

A június 28-iki merénylet bűnös tett eseinek kijelentéseiből és vallo
másaiból kitűnik, hogy a sarajevói merényletet Belgrádban szőtték, 
hogy a gyilkosok a náluk talált fegyvereket és robbanószereket a «Na- 
rodna Odbrana» kötelékébe tartozó szerb katonatisztektől és tisztvise
lőktől kapták és végül, hogy a bűnösöknek és fegyvereiknek Boszniába 
való át csempészését a szerb határszolgálat főnökei szervezték és haj
tották végre.

A vizsgálat említett eredményei nem engedik meg, hogy a cs. és 
kir. közös kormány továbbra is megmaradjon ama türelmesen várakozó 
magatartás mellett, melyet a Belgrádban összpontosuló s onnan a Mo
narchia területrészein szított üzelmekkel szemben éveken át tanúsított ; 
ellenkezőleg, ezek az eredmények kötelességévé teszik, hogy véget ves
sen a fondorlatoknak, melyek a Monarchia nyugalmát szüntelenül fe
nyegetik.

Ezt a célt kívánja elérni a cs. és kir. közös kormány, amidőn kö
telességének ta rtja  a szerb kormánytól azt kívánni: jelentse ki hivata
losan, hogy elítéli az Osztrák-Magyar Monarchia ellen irányuló propa
gandát, vagyis azon törekvések összeségét, melyek végeredményükben 
a Monarchiához tartozó területrészek elszállítását célozzák és, hoev 
kötelezi magát e bűnös és terrorisztikus propaganda minden eszközzel 
1 eei idő el 11 vomá sara.

E kötelezettségének ünnepélyes jelleget adandó, Szerbia királyi 
kormánya a hivatalos lap július 26/13-iki számának első oldalán a kö
vetkező nyilatkozatot fogja közzétenni:

«Szerbia királyi kormánya elítéli az Ausztria-'Magyarország ellen 
irányuló propagandát, vagyis azon törekvések összességét, melyek vég
eredményükben az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozó területrészek 
elszállítását célozzák és őszintén fájlalja ezen vétkes üzelmek gyászos 
következményeit.

A királyi kormány sajnálja, hogy szerb katonatisztek és tisztvi
selők a fent érintett propagandában résztvettek és ezáltal veszélyez
tették am a jó szomszédi viszonyt, melyre a királyi kormány 1909 már
cius 81-iki nyilatkozatával ünnepélyesen kötelezte magát.

A királyi kormány, amely helyteleníti és elutasítja Ausztria- 
Magyarország bármely része lakosságának sorsába való beavatkozás
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minden gondolatát és kísérletét, kötelességének tarja formálisan figyel
meztetni a királyság katonatisztjeit, tisztviselőit és egész népességét, 
hogy ezentúl a legteljesebb szigorral fog eljárni azokkal szemben, akik 
vétkessé válnának hasonló üzelmekben és, hogy teljes erejével rajta lesz, 
hogy az ilyen üzelmeket megelőzze és azoknak gátat vessen.»

Ez a nyilatkozat Ö Felsége a király napiparancsa útján egyide
jűleg a királyi hadsereg tudomására fog hozatni és a hadsereg hivatalos 
közlönyében is közzé fog tétetni.

A szerb királyi kormány ezen felül kötelezi magát, hogy:
1. megakadályoz minden közleményt, mely a Monarchia elleni 

gyűlöletre és megvetésre izgat s amely általános irányzatával annak te
rületi épsége ellen fordul;

2. azonnal feloszlatja a «Xarodna Odbrana» nevű egyesületet, 
elkobozza ennek a propagandát szolgáló összes eszközeit és ugyanily 
módon jár el a Szerbiában létező egyéb esgyesületekkel és társulatok
kal szemben, amelyek az Osztrák-Magyar-Monarchia elleni propagan
dával foglalkoznak; a királyi kormány meg fogja tenni a szükséges 
intézkedéseket, hogy a feloszlatott egyletek más elnevezés alatt vagy 
más alakban ne folytathassák tevékenységüket;

3. késedelem nélkül kiküszöböli a szerbiai közoktatásból és pedig 
úgy a tantestületből, mint a tanszerekből mindazt, ami az Ausztria- 
Magyarország elleni propaganda táplálását szolgálja vagy szolgálhatja;

4. eltávolítja a katonai szolgálatból és általában a közigazgatás
ból az Oszt rák-Magyar-Monarchia elleni propagandában vétkes összes 
tiszteket és tisztviselőket ; — a cs. és kir. közös kormány fenntartja 
magának a jogot, hogy ezeknek neveit és tényeit a királyi kormány
nyal közölje;

5. elfogadja a cs. és kir. közös kormány közegeinek közreműkö
dését Szerbiában a Monarchia területi épsége ellen irányuló felforgató 
mozgalom elnyomása körül;

G. bírói vizsgálatot indít a június 28-iki összeesküvés szerb terü
leten tartózkodó részesei ellen;

az ezekre vonatkozó nyomozásokban a cs. és kir. közös kormány 
részéről kiküldendő közegek fognak részt venni;

7. sürgősen intézkedik a sarajevói vizsgálat eredményei által 
kompromittált Tankosié Voija őrnagy és bizonyos Ciganovié Milán nevű 
szerb állami alkalmazott letartóztatása iránt;

8. hathatós eszközökkel megakadályozza a szerb hatóságok közre
működését fegyvereknek és robbanószereknek a határon át való meg 
nem engedett forgalma körül;

elbocsátja és szigorúan megbünteti a sabáci és loznicai határszol-
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galíitot teljesítő s a sarajevói merénylet tetteseinek a határátlépés meg
könnyítése által nyújto tt segítségben bűnös hivatalnokokat;

■l. felvilágosítást nyújt a cs. és kir. közös kormánynak úgy Szerbiá
ban, mint a külföldön működő magasállású szerb tisztviselők igazol
hatatlan nyilatkozatairól, kik hivatalos állásuk dacára nem haboztak 
a június 28-iki merénylet után adott interjúkban az Osztrák-Magyar 
Monarchiával szemben ellenséges módon nyilatkozni; végül

10. haladéktalanul értesíti a cs. és kir. közös kormányt az előző 
pontokban em lített rendszabályok foganatosításáról.

A cs. és kir. közös kormány legkésőbb szombaton, folvó hó 25-ikén 
esti 6 óráig várja a királyi kormány válaszát.

A jelen jegyzékhez a  sarajevói vizsgálatnak a 7. és 8. pontban em
lített hivatalnokokat érintő eredményeire vonatkozó emlékirat van 
csatolva.»

*

A sarajevói törvényszék által Princip Gavrillo és társai ellen az 
általuk f. évi június 28-ikán elkövetett gyilkosság bűntette és az abban
való részesség miatt indított vizsgálat eddigelé a következőket állapi- 
tó ttá  meg:

1. A Ferenc Ferdinánd főhercegnek sarajevói tartózkodása a la tt 
leendő meggyilkolására irányuló összeesküvés Princip Gavrillo, Öabri- 
novic Nedeljko, az állítólagos t'iganovic Milán és Grabcz Trifko közt 
lankosic Voija őrnagy közreműködésével Belgrádiam jö tt létre.

•2. A hat bombát és a négy Browning-pisztolyt töltényekkel, me
lyekkel a gonosztevők a merényletet végrehajtották, az állítólagos 
t'iganovic Milán és Tankosié Voija őrnagy adták át Belgrádiján Prin- 
cipnek, Őabrinovicnak és Grabeznek.

:5,A bombák a szerb hadsereg kragujeváci fegyverrak (árából szár
mazó kézi gránátok.

4. A merénylet sikerét biztosítandó, Ciganovié kioktatta Prin- 
( , ],(‘t ’ Cabrinoviéot és Grabezt a gránátok mikénti használatára nézve 
es a top.sideri lövölde mellett lévő erdőben Browning-pisztolyokkal 
lövőleckéket adott Principnek és Gralxznek.

ő. Ilogv I lincip, Öabrinovic és Grabcz részére a bosznia-herce- 
govinai határon való átkelést és fegyvereiknek titokban át csempészését 
lehet ő\ é (egye, Ciganovic titkos szállítási rendszert szervezik t .

Kz(‘n szervezet alapján a gonosztevők és fegyvereik a sabáci fPo
povié 11ade) és a loznicai határkapitányok, valamint Grbic ltudivoj 
lozmcai vámos és különböző magámmiberek közreműködésével ju 
tottak el Bosznia-Hercegovinába.
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A fenti jegyzék át nyújtása alkalmával Méltóságod lesz szíves éló 
szóval megjegyezni, hogy Méltóságod utasít tato ti, miszerint az eset bon, 
ha a királyi kormánytól időközben nem nyerne f e n n t a r t á s  n é l k ü l i  hozzá
járuló választ, a jegyzékben megszabott s a közlés napjától és órájától 
számítandó 48 órai határidő eltelte után a cs. és kir. követség személy
zetével hagyja el Belgrádot. ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  7 . )

II.

Berchtold gróf a monarchia lépéséről.
Berchtold Lipót gróf, osztrák-magyar külügyminiszter 

már a jegyzék átnyújtását megelőző napon körtáviratoí inté
zett a monarchia valamennyi nagykövetéhez azzal a kéréssel, 
hogy ugyanakkor, amikor Giesl báró Belgrádban a monarchia 
jegyzéket átadja, a jegyzék tartalmát közöljék avval a kor
mánnyal, melynél akkreditálva vannak s egyúttal a monarchia 
lépésének indokairól és jelentőségéről felvilágosítással és tájé
koztatással szolgáljanak. E felvilágosítás anyagát a külügy
miniszter körtáviratában bocsájtóttá a nagykövetek rendel
kezésére. Berchtold gróf egyúttal a bécsi orosz ügyvivőt sze
mélyesen is tájékoztatta a monarchia lépesének szükségessé
géről. A külügyminiszter és az orosz ügyvivő eszmecseréjéről 
Berchtold gróf értesítette a pétervári osztrák-magyar nagy
követet, de jelentést küld a beszélgetésről a német és az angol 
nagykövet is.

Berchtold gróf körtávirata.
Berchtold gróf külügyminiszter a monarchia 

nagyköveteinek a nagyhatalmak tájékozása céljá
ból táviratilag a következő tájékoztatást küldte:

Berchtold gróf a berlini, római, párisi, londoni, pétervári és 
konstantinápolyi osztrák-magyar nagykövethez.

Becs, 1914 július 22.
A cs. és kir. közös kormány kényszerítve érezte magát arra. hogy 

csütörtökön, folyó hó 23-ikán, a követ kező jegyzéket intézze a belgrádi
Diplomáciai okm ányok. | 1
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cs. és kir. kövei útján a szerb királyi kormányhoz. (Lásd a belgrádi 
cs. és kir. követnek 1914 július 22-ikéről adott utasítást.)

Van szerencséin Nagyméltóságodat felkérni: méltóztassék ennek a 
jegyzéknek tartalm át közölni azzal a kormánnyal, amelynél akkredi
tálva van, s közléséhez a következő kommentárt fűzni:

A szerb királyi kormány 1909 március 31-i kén a fent idézett szö
vegű nyilatkozatot intézte Ausztria-Magyarországhoz.

Szerbia azonban nyomban e nyiltakozatát követőleg oly poli
tikába bonyolódott, amely forradalmi eszméket iparkodott az Oszt rák - 
Magyar-Monarchia szerb lakosságába csöpögtetni, s ezzel előkészíteni 
a Szerbiával határos területek elszállítását az Osztrák-Magyar-Monar- 
chiától.

Szerbia bűnös agitációk színhelyévé vált.
Mihamar társulatok és szövetkezetek alakultak azzal a bevallott 

vagy titkolt célzattal, hogy Ausztria-Magyarországhoz tartozó terüle
teken zavarokat szítsanak. E társulatok és szövetkezetek tagjai között 
találhatók: tábornokok és diplomaták, állami tisztviselők és bírák, egy
szóval a királyság hivatalos és nem-hivatalos világának előkelőségei.

A szerb hírlapirodalom majdnem egészen ennek a monarchia
ellenes propagandának szolgálatába szegődött, s nincs nap, amelyen 
szerb sajtóorgánumok ne buzdítanák olvasóikat a szomszédos Monarchia 
gyűlöletére és megvetésére, vagy pedig merényletekre, amelyek több- 
kevesebb nyíltsággal Ausztria-Magvarország biztonsága és integritása 
ellen irányulnak.

Az ügynökök nagy száma munkálkodik azon, hogy az Osztrák- 
Magyar-Monarchia elleni agitáció! minden eszközzel szítsa és szomszé
dos területeinek ifjúságát megmételyezze.

Az összeesküvésnek a szerb politikusok körében otthonos szellemes 
amelynek véres nyomait viselik a királyság évkönyvei, az utolsó bal
kánválság óta még inkább elmérgesedett; az eddigelé Macedóniában 
működött bandák tagjai most az Auszt ria-Magyarország ellen irányuló 
terrorisztikus propaganda rendelkezésére bocsátották magukat.

Szerbia kormánya úgy vélte, hogy ezekkel az üzelmek kel szem
ben, amelyeknek Auszt ria-Magyarország évek óta ki van téve, nem tar
tozik még a legcsekélyebb rendszabályt sem alkalmazni. ígv szegte meg 
Szerbia az 1909 március 31-iki nyilatkozattal ráhárult köt élt sségeket, 
így került ellentétbe Európa akaratával s azzal a kötelezettséggel, melyet 
Ausztria-Magyarországgal szemben vállalt.

Azt a béketűrést, melyet a cs. és kir. közös kormány Szerbiának 
kihívó magatartásával szemben tanúsított, Auszt ria-Magyarország te
rületi désintéressement-ja s az a reménység sugallta, hogy a szeib kői-
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mány végre mégis csak igazi becse szerint fogja értékelni az Oszt rák- 
Magyar-Monarchia barátságát. Amidőn Szerbia polit ikai érdekeivel 
szemben jóakaró magatartást tanúsított, tette ezt a cs. és kir. közös 
kormány abban a reményben, hogy a királyság saját viselkedése tekin
tetében is hasonló irány követésére fogja majd magát határozni. Főleg 
akkor várta Ausztria-Magyarország a szerb politikai eszméknek ebbe az 
irányba terelődését, amikor, az 1912. év eseményei után, érdekeltségtől 
és nehezteléstől mentes magatartásával Szerbiának oly tetemes területi 
gyarapodását tette lehetővé.

Az Ausztria-Magyarország részéről a szomszédos állammal szemben 
megnyilvánult ez a jóindulat azonban semmit sem változtatott a király
ság eljárásán. Szerbia továbbra is megtűrte területén azt a propagandát, 
amelynek gyászos következményeit az egész világ előtt feltárta ez évi 
június 28-ika, amely napon a Monarchia prezumptiv trónörököse fenséges 
nejével együtt egy Belgrádban szőtt összeesküvés áldozatául esett.

Ily körülmények között a cs. és kir. közös kormánynak arra kellett 
határoznia magát, hogy újabb és sürgős lépéseket tegyen Belgrádban 
a végből, hogy a szerb kormányt az Osztrák-Magyar-Monarchia biztonsá
gát és területi épségét fenyegető felforgató mozgalom továbbharapód- 
zásának meggátlására indítsa.

A cs. és kir. közös kormány meg van győződva arról, hogy amikor 
ezt a démarche-t megteszi, teljes érzelmi összhangban van valamennyi 
civilizált nemzettel, amely nem engedheti meg, hogy a király gyilkosság a 
politikai küzdelemben büntetlenül használható fegyverré váljék, s, hogy 
az európai béke a Belgrádiad kiinduló üzelmek által állandóan háhorít- 
tassék.

A fentiek támogatására a cs. és kir. közös kormány a
...........................kormány rendelkezésére bocsát egy dossier-t, amely
tényt vet a szerb mesterkedésekre, s az ezek és a június 28-iki merénv- 
let közt fennálló kapcsolatra.

Azonos közlés megy a többi szignatárius hatalmaknál akkredi
tált cs. és kir. külképviseletekhez is.

felhatalmazom Excellenciádat, hogy a jelen sürgönyt másolatban 
a külügyminiszter úr kezei közt hagyhassa.

( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  8 . )

Berchtold gróf fogadja a bécsi orosz ügyvivőt.
Julius 2-l-iken Berchtold gróf külügyminiszter 

magához keretté a bécsi orosz ügyvivőt és neki is 
kifejtette barátságos bangón a monarchia álláspnnt-
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ját. Erről a beszélget ősről a külügyminiszter a kö
vetkezőkben értesíti Szápáry gróf pétervári nagy
követet:

Berchtold gróf kiüngymmiszter Szápáry gróf pétervári osztrák-
in dgyar nagykövefh ez.

Bécs, 1914 július *24.
Július 24-ikén délelőtt fogadtam az orosz ügyvivői és biztosítottam 

róla, hogy különös súlyt helyezek arra. hogy őt belgrádi lépésünkről, 
mihelyt lehetségessé váll, értesítsem és erre vonatkozó álláspontunkat 
előtte kifejtsem.

Kudaseff herceg, megköszönve a figyelmességet, nem titkolta 
előttem, hogy nyugtalanságot érez Szerbia elleni kategorikus eljárásunk 
miatt és megjegyezte, hogy Pétervárott mindig attól tarto ttak , hogy 
démarche-unk Szerbia megalázásának alakját fogja magára ölteni, ami 
Oroszországban nem maradhatna visszahatás nélkül.

Gondom volt rá, hogy az orosz ügyvivőt ebben az irányban meg
nyugtassam. Célunk az mondtam. — hogy Szerbiának a Monarchiához 
való tarthatatlan viszonyát tisztázzuk és e célból a szerb kormányt arra 
indítsuk, hogy egyrészt nyilvánosan dezavuálja és közigazgatási rend
szabályokkal fojtsa (‘1 a Monarchia jelenlegi birtokálloinánya ellen irá
nyuló áram latokat. másrészt nyújtson módot nekünk arra. hogy ezeknek a 
rendszabályoknak lelkiismeretes végrehajtásáról meggyőződhessünk. Be
hatóan kifejtettem, mekkora veszéllyel járna a nagyszerb propaganda 
további tűrést* nemcsak a Monarchia integritására, hanem Európa egyen
súlyára és békéjére is és, hogy mennyire veszélyeztetné az összes dinasz
tiákat — köztük nem utolsó sorban az oroszt is. ha polgárjogot nyerne 
az a felfogás, amely büntetlenséget igényel egy oly mozgalom szamara, 
amelv a gyilkosság fegyverével mini nacionalista harci eszközzel el.

Végül utaltam arra, hogy nem törekszünk új területek szerzésén*, 
hanem csupán a meglevőnek megtartására, amely állaspontnak az orosz 
kormánynál megértésre kell találnia.

Kudaseff herceg erre megjegyezte, hogy nem ismeri kormá
nyának álláspontját és azt sem tudja, hogy mim) állást lóg Szerbia az 
egyes követelésekkel szemben elfoglalni. Beszélgetésünk végén pedig 
hangsúlyozta, hogy nem fogja elmulasztani, hogy kormányának tudo
mására hozza a lépésünkről nyert értesüléseket, nevezetesen azt. hogy
nem áll szándékunkban Szerbiát megalázni.

( O s z t r á k - m a g y a r  r ö r ö s k ö n y v  I S . )
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A bécsi német nagykövet jelentése az orosz ügyvivő
fogadtatásáról.
Kiulaseff lu*rceg bécsi orosz ügyvivő fogad

tatásáról a bécsi német nagykövet is jelentést tesz 
a német birodalmi kancellárnak.

Tschirschky bécsi német nagykövet fíetlmiann-Hollweg b i r o d a l m i

k a n c e l l á r h o z .
Becs, 1914 július 24.

Berclitold gróf ma magához kérette az orosz ügyvivői, hogy előlit» 
A uszt ria-Magyarországnak Szerbiával szemben elfoglalt álláspontját be
hatóan és barátságosan kifejtse. Az utolsó esztendők történeti fejlődé
sének rekapifulálása után a miniszter hangsúlyozta : a monarchia nem 
gondol arra, hogy Szerbia ellen hódító szándékkal lépjen fel. Ausztria-- 
Magyarország szerb területet nem fog követelni, hanem szigorúan ragasz
kodik ahhoz, hogy lépésének kizárólagos célja végleges rendszabályok
nak megállapítása a szerb aknamunka ellen. Ausztria-Magyarország 
kénytelen garanciát követelni arra nézve, hogy Szerbia a jövőben a 
monarchia irányában barátságos magatartást fog tanúsítani. A minisz
tertől távol áll, hogy a Balkán hatalmi viszonyaiban eltolódást hozzon 
létre. Az orosz ügyvivő, akinek még Pétervárról nincsen utasítása, a 
miniszter kijelentéseit ad referendum vette azzal az ígérettel, hogy 
azokat haladéktalanul közli Sasonovval. ( N é m e t  f e h é r k ö n y v  3 . )

A bécsi angol nagykövet jelentése az orosz ügyvivő
fogadtatásáról.

Az orosz ügyvivő Berclitold gróffal folyta
tott eszmecseréjéről haladéktalanul tájékoztatta az 
angol nagykövetet, aki a beszélgetést Londonba 
jelenti. Jelentésében megemlíti a bécsi orosz nagy
követnek azt a nyilatkozatát is, hogy Szerbia meg
alázását Oroszország tűrni nem fogja.

Bunsen bécsi angol nagykövet fírey külügyi államtitkárhoz.
Becs, 1914 július 24.

Mielőtt szabadságomat megkezdtem, az orosz nagykövet biztosí
tott arról, hogyha Ausztria bármilyen lépést tenne Szerbia megalázására, 
úgy ezt Oroszország közömbösen nem vehetné. A külügyminiszter ma
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délelőtt fogadta az orosz ügyvivőt, aki mint személyes véleményéi ki
jelentette, hogy az osztrák jegyzékei jelenlegi formájában elfogadni 
teljességgel lehetetlen és, hogy annak szövege ép olyan szokatlan, mini 
rideg. A külügyminiszter azt válaszolta, hogy az osztrak-magyar kövei
nek utasítása van Belgrádot elhagyni, ha holnap délutáni négy óráig 
az osztrák követeléseket minden fenntartás nélkül el nem fogadjak.
0  excellenciája hozzátette: a kettős monarchia érzi, hogy létezése forog 
kockán és, hogy Belgrádiam tett lépése az egész országban elénk meg
elégedést kell. Nem hiszi, hogy bármelyik hatalom is kifogást emelhet 
az ellen, ami történt. ( A n g o l  k e k k ö n y r  / . )

III.

Az osztrak-magvar külügyminisztérium
O  i /  o w

dossier-ja.

Abban a körtáviratában, melyben Berchtold gróf a 
monarchia nagyköveteinek utasítást ad, hogy a nagyhatal
mak külügyi hivatalaiban milyen érvekkel világítsák meg a 
monarchia belgrádi lépését, kilátásba helyezi azt is, hogy 
az osztrák-magyar külügyminisztérium a nagyhatalmaknak 
dossier-t bocsájt rendelkezésükre, mely fényt vet a szerb 
mesterkedésekre s arra a kapcsolatra, amely a szerb machi
nációk és a sarajevói merényiéi között fennáll.

A dossier-t a külügyminiszter július 25-ikén küldötte 
meg a nagyköveteknek.

Dossier a szerb aknamunkáról.
Június 25-ikén Berchtold gróf külügyminiszter 

dossier-t küldött a nagyhatalmaknak. A nagyszer!) 
propagandát és annak a sarajevói merénylettel fenn
álló összefüggéseit beható alapossággal tárgyaló ela
bora tűin szószerinti szövege a következő:

Bécs, 1914 július 25.
Mellékelve megküldöm Exccllenciádnak a hatalmakhoz intézett köi- 

jegyzékben jelzett dossiert, mely a nagyszerb propagandát és ennek a szara
jevói merénylettel való kapcsolatait tárgyalja.

Méltóztassék ezt a dossiert az ottani kormány tudomásara hozni.
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Em lékirat.

Az a Szerbiából kiindult mozgalom, melynek célja Ausztria Magyar- 
ország délszlávoklakta vidékeinek a Monarchiától való elszakít ása és Szer
biával állami egységbe való összeolvasztása, hosszú időre nyúlik vissza.

Ez a végcéljaiban mindig egyforma és csupán eszközeiben és intenzitásá
ban változó propaganda az annexiós válság idején érte el szerb földön egyik 
tetőpontját. A titkolódzás védő köpenyét ledobva s tendenciáit beismerve, 
akkoriban nyíltan lépett ki a síkra és a szerb kormány védnöksége alatt az 
összes rendelkezésére álló eszközök felhasználásával megkísérelte szándékainak 
megvalósítását.

Mialatt az egész szerb sajtó gyűlölködő és a tényeket elferdítő kirohaná
sokban a Monarchia elleni harcra hívta fel nemzetét, addig, a propaganda 
egyéb eszközeitől eltekintve, társulatok alakultak, amelyek a harcot elő
készítették.

Ezek közül jelentőségben a «Narodna odbrana» magaslott ki. Ezt a társu
latot. amely, egy akkoriban fennállott forradalmi bizottságból maganegvesülét
ként alakú1! ugyan, de teljesen a belgrádi külügyi hivataltól függ, szeri) katonai 
és polgári funkcionáriusok létesítették. Alapítói voltak többek között: Jankovic 
Bozo tábornok, Jovanovic Ljuba, Davidovió Ljuba és Vulovié Vilislav volt 
miniszterek, Dacic Zivojin, az állami nyomda igazgatója, Tankosic Voija 
és Pribicevió Milán őrnagyok, illetve — akkoriban még — századosok. Az 
egylet az Osztrák-Magyar Monarchia ellen készülő háború céljaira szabad csa
patok kiképzését és felszerelését tűzte ki feladatául. (Lásd a 2. mellékletet.)

A «Narodna odbrana» akkor» tevékenységéről szemléltető képet nyújt 
többek között az a vallomás, melyet a szerajevói kerületi bíróság előtt tanú
ként kihallgatott Krstanovié Trifko bosnyák-hercegovinai honos tett. aki 
annakidején Belgrádban tartózkodott Ó3 akit a «Narodna odbrana» több más 
monarchiabeli honossal együtt komitácsinak fogadott fel. Az 1909. év elején 
Krstanov’éot 140 bandatársával együtt a bandák kiképzésére létesített éupnja» 
(jagodinai kerület) iskolába vitték, amely Tan kosié Voija és Putnik Dusán 
századosok vezetése alatt állott. Ebben az iskolában kizárólag szerb tisztek 
működtek tanítók gyanánt. Jankovié Bozo tábornok és Pribicevic Milán 
százados rendszeres időközökben szemlét tartottak e háromhónapos banda
tanfolyam felett.

Itt nyertek a leendő komitácsik oktatást a céllövésben, bomba vetésben, 
aknák lerakásában, vasutak, alagutak és hidak robbantásában, valamin! ;» 
távíróvezetékek szétrongálásában. Feladatuk az volt, hogy újonnan szerzett 
ismereteiket parancsnokaik rendelkezése szerint Boszniában és Hercegoviná
ban tettekre váltsák.

A «Narodna odbrana»-nak ezzel az egészen nyíltan űzött és a szerb 
kormány részéről támogatott akciójával készítették elő akkoriban a banda
háborút Ausztria-Magyarország ellen. E célból a Monarchia kötelékében álló 
polgárokat, hazaárulásra csábítottak és rendszeresen arra neveltek, hogv mint
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szerb emiszszáriusok, alattomos merényleteket intézzenek hazájuk védelmi 
eszközei ellen.

Az aggresszív aspirációknak ez az időszaka lezárult a szerb kormány 
1909. évi március hó 81-én tett nyilatkozatával, melyben Szerbia kijelentette, 
hogy belenyugszik a dolgoknak Bosznia és Hercegovina annektálásával terem
tett nemzetközi és közjogi új rendjébe és ünnepélyes ígéretet tett, hogy az 
Osztrák-Magyar Monarchiával a jövőben barátságos viszonyban kíván élni.

Ügy látszott, mintha ezzel a nyilatkozattal a nyugtalanság állandó 
forrásául szolgált osztrák-magyar ellenes mozgalom is véget ért és Szerbia 
rálépett volna a Monarchiához őszinte barátsággal való közeledésnek útjára. 
Ha a szerb kormány akkoriban megvonja támogatását ettől a monarchia- 
cllenes propagandától s ellene kötelességszerűen eljár, az esetben az egész 
mozgalom rövides kimúlásra ítélve, már csak ideig-óráig tengődhetett volna. 
Viszont a Monarchia délszlávok lakta vidékei és Szerbia között nyelv*, ethnikai 
és kulturális téren fennálló érintkezési pontoknak a kölcsönös barátság és pár
huzamos érdekek szelLmétő1 áthatott együttes kulturmunkához kellett volna 
vezetniük.

Ámde ezek a remények nem teljesültek.
A monarchiaellenes aspirációk tovább folytak és minthogy a szerb 

kormány mitsem lett a mozgalom elnyomására, az Ausztria-Magyarország 
ellen irányuló propaganda az ő szemeláttára mindjobban kiszélesedett, mind 
terjedelmesebbé és mélyebbé vált. A Monarchia elleni gyűlöletet ébren tartották 
és ttízét addig élesztgették, míg olthatatlanná vált. A megváltozott helyzethez 
alkalmazott régi eszközökkel, melyeket új módszerekkel egészítettek ki, Szerbia 
népét az «elkerülhetetlen megsemmisítő harcra» hívták fel Ausztria Magyar- 
ország ellen. Szisztematikusan titkos fonalakkal hálózták he a Monarchia 
délszlávok lakta vidékeit és hazaárulásra toborozták ezeknek lakosait.

Főleg a szeih sajtó nem szűnt meg azóta állandóan ebben a szellemben 
működni.

A mai napig nem kevesebb, mint 81 szerbiai folyóirattól kellett a hazai 
büntető törvényekbe ütköző tartalmuk miatt a postai szállítás jogát meg
vonni.

Azok közül a büntető jogszabályok közül, melyek az uralkodó főnkül! 
személyét, legmagasabb házának tagjait és az állam integritását védik, talán 
egyet sem hagytak a szerb lapok megsértetlenül. Ezeknek a lapvéloményeknek 
tömkelegéből kiszemelt s más-más időből származó néhány ízelítő próba az 
I. mellékleten található.

Anélkül, hogy Szerbia közvéleményének eme megnyilatkozásairól 
részletes tárgyalásba kívánnánk bocsátkozni, meg kell annyit jegyeznünk, 
hogy Bosznia és Hercegovina annexióját. ennek az aktusnak szerb részről 
történt elismerése ellenére is, mindmaiglan épúgv, mint annak előtte, rablás
nak tüntetik fel, mely Szerbia kárára követtetett el s amely még orvoslást 
igényel. Ez a gondolat nemcsak a legszélső irányzatú lapokban fordul mindun
talan elő és pedig bárdolatlan hangjuk minden változatában, hanem — alig
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leplezett alakban — kifejezésre jut a belgrádi külügyi hivatalhoz annyira 
közel álló «Samouprava»-ban is (1. melléklet b )  pont).

Épily kevéssé mulaszthatjuk el ráterelni a figyelmet arra, hogy mikén! 
értékesítették publicisztikáikig azt a merényletet, melyet 1910. évi június hó 
15-én Zerajié Bogdán követett el Szcrajevóban \aresanin táborszernagy, 
Bosznia és Hercegovina tartományi főnöke ellen.

Ismeretes, hogy Zerajic közvetlenül a merénylet után öngyilkossá lett 
és a tett elkövetése előtt valamennyi irományát elégette. Ennélfogva merény
letének indító okait nem lehetett teljesen tisztázni. Egy nála talált jelvényből 
azonban mindenesetre arra lehetett következtetni, hogy Krapotkin eszméinek 
híve volt. A megejtett nyomozás is azt mutatta, hogy anarchisztikus alapon 
álló bűntett esete forgott szóban.

Ez azonban Szerbia sajtóját nem riasztotta vissza attól, hogy a merény
lőt ne szerb nemzeti hősként ünnepelje és tettét ne dicsőítse. Sőt a ('Politika» 
formálisan tiltakozott az ellen, hogy Zerajic anarchista lett volna és a szerbek
nek reklamálta őt, (<mint hősies szerbet, kinek nevét minden szerb tisztelettel 
és fájdalommal fogja kiejteni».

Ugyanennek az évnek augusztus havi 18-át * a «Politika» megfelelő 
alkalomnak találta arra, hogy újból foglalkozzék Zerajic merényletével, «kinek 
nevét a nép mint valami «szentségest» emlegeti* és hogy a merényletet köl
teményben ünnepelje (1. melléklet a )  pont).

Ilyenképen ezt a merényletet is. melynek semmi köze sem volt a .Monar
chiával szemben táplált területi aspirációkhoz, ezeknek az eszméknek szolgá
latába kényszerítették a Zerajic glorifikálása lévén és n gyilkosságot teljes nyílt
sággal dicséretre és utánzásra méltó eszközül ismerték el a jelzett ideák meg
valósításáért folytatott harcban. A gyilkosságnak, mint a Monarchia elleni 
harcban szabadon alkalmazható módszernek ez a szentesítése a szerb lapok
ban később, midőn Jakiénak Cuvaj királyi biztos ellen elkövetett merényleté
ről írnak, újból kifejezésre jut (1. melléklet c )  pont).

Ezek a nemcsak Szerbiában terjesztett, hanem - mint később szó lesz 
róla jól szervezett titkos utakon a Monarchiába is becsempészett újságok 
keltették lel és tartották ébrén a nagy tömegeknek azt a hangulatát, mely- 
ben a monarchiaellenes szövetkezések mesterkedései termékeny talajra találtak.

Ennek az egyesületek révén folyó agitációnak középpontja a «Narodna 
odbrana» lett, melynek vezetősége most is ugyanazokból állott, mint az annexió 
i(lejen. Ezúttal is, mint annakidején, a Monarchia leghevesebb ellenfelei álla
nak az egylet élén. mint a legerélyesebb és legtevékenyebb szervezők: Jan- 
kovié Bozo tábornok, Dacic 2ivojin, az állami nyomda igazgatója, továbbá 
Piibicev ié Milán es Jankosic Voija őrnagyok. A szervezetében széles és szilárd 
alapokra fektetett és szigorú hierarchiával tagolt (lásd a 2. mellékletet «Szer
vezet» alatt) «Narodna odbrana» csakhamar mintegy 400 bizottság felett ren
delkezett, melyek élénk agitációt fejtettek ki.

* Ő cs. és apostoli kir. Felsége születésnapja.
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Ehhoz járult, hogy a «Narodna odbrana» a legszorosabb összeköt let ősi >o 
lépett a lövészszövetséggel (702 egyesület), a «Dusán Bihii» Szokol-szövétséggel 
(2500 tag), az oly in piai klubbal, a «Knez Mihajlo» lovagló egyesülettől, a vadász- 
szövetséggel és a kult urligá\al s szolgálatába állít<>t t számos más egyesületet 
is. inelvek mindannyian a «Narodna odbrana» vezetésével és támogatásával, 
az ö szellemében működnek. Iv/ek az egyesüknek az állandó és kölcsönös 
egymásra hat ás követ kéziében úgyszólván amalgamizálódtak. úgy hogy ma 
voltaképen valamennyien csak tagjai a «Narodna odbrana» testének.

A «Narodna odbrana» ily módon egész Szerbiát az agitáció sűrűn szőtt 
hálójával vonta he. magához vonva ezzel mindazokat, akikben fogékonyság 
lakott eszméi iránt.

íT.Ogv a «Narodna odbrana» milyen szellemben működik, az hivatalos
egyleti közleményeiből is világosan kitűnik.

Alapszabályaiban kultureg\ lelnek mondja magát, mely csak Szerbia 
lakosságának szellemi és testi fejlődését és anyagi megerősödését viseli szívén, 
de egyesületi közlönyében (lásd 2. nvdléklet) már létének igazi és egyedüli 
okát, úgynevezett «reorganizált programmját» leplezi le.

És pedig:
A szerb népnek, «fanatikus és fáradhatatlan munkával», annak az űrügye 

alatt, hogy a Monarchia «szabadságától és nyelvétől akarja megfosztani, sót 
Szerbiát szét akarja zúzni», azt a «szent igazságot» kell hirdetni, hogy elenged
hetetlenül szükséges «első és legnagyobb ellensége» Ausztria-Magvarorszag 
ellen «fegyverrel és ágyúval irtó hadjáratot» folytatni és a népet «minden esz
közzel» előkészíteni arra a harcra, amelyet a «lcigázott területek felszabadí
tására» kell indítani, -  amely területeken «7 millió elnyomott testvér szenved».

Kizárólag ennek az eszmének szolgálatában állanak a «Narodna odbrana» 
«kulturális törekvései», melyek csupán eszközök arra, hogy a népét az áhított, 
monarchiaellenes irtóháború céljaira szervezzék es neveljek.

De ugyanebben a szellemben működnek a «Narodna odbrana»-hoz 
aflibáit összes többi egyesületek is, amire a kragujeváci Szokol-egyesület szol
gáljon például (1. a 3. mellékletet).

Miként a «Narodna odbrana»-nál, úgy itt is katonatisztek, lanaiok es
állami tisztviselők állanak az egyesület élén.

Az a beszéd, mellyel Kovacevió őrnagy egyesületi elnök az UH 1. évi 
közgyűlést megnyitotta, a tornázásról -  ami pedig a Szokol-egyesületek 
voltaképeni rendeltetése — meg sem emlékezik, hanem kizárólag a «harcra 
készüléssel» foglalkozik, a «veszedelmes, szívtelen, falánk, alkalmatlan es tel
hetetlen északi ellenség» ellen, amely a «szerb testvérek millióit toszt ja meg 
szabadságuktól és jogaiktól és tartja szolgaságban és bilincsekben».

Az egyesület adminisztrácionáhs jelentésében a tárgyi fejtegetések 
egészen háttérbe szorulnak és voltaképen csak a jelszavakat szolgáltatják 
az «adminisztráció valódi céljairól» szóló fejtegetésekhez, amelyek szerint a 
főcél az «elnyomott nemzet» nacionális fejlődésének és erősödésének előkészí
tése a végből! hogy «még be nem fejezett programmját és be nem fejezett műn-
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kájat>> hevégezhesse es végrehajthassa azt a «nagy cselekedetet. mely a leg
közelebbi időbon fog lejátszódni», tudniillik: «a Drinán túl lakó test vérek nők 
tolszahadítasat, akik a keresztre feszítettnek kínjait kénytelenek elszenvedni».

Meg a pénztáros is azzal az intelemmel terjeszti elő jelentését, hogv 
«sólymokat kell nevelni», akik képesek a «még fel nem szabadítot t t est véreknek 
meghozni a szabadságot».

lehat epugy, mint a «Narodna odhrana»-nal nem öncél a kullurtörek- 
vesek szolgálata, ugv a Szokol-egyesiileteknél sem öncél a tornázás. hanem 
tisztán eszköz ugyanannak a propagandának szolgálatában, melyet ugyan
azzal a gondolattal, sőt csaknem ugyanazokkal a szavakkal folytatnak.

Mar most, ha a «Narodna odbrana» a «népet» a Monarchia eltiprására 
fegyverbe szólítja, ezzel nemcsak Szerbia népéhez, hanem az összes délszláv 
népekhez fordul. Mert hiszen a «Narodna odbrana» felfogása szerint Ausztriának 
es Magyarországnak délszlávok lakta vidékei a «mi leigázott szerb területeink» 
(lásd a 4. mellékletet is). így hát a Monarchia délszláv hozzátartozóinak is 
részt kell venniük ebben a «nemzeti munkában» s tehát a szerb határon túl 
is <iz az «üdvös és szükséges munka» vár elvégzésre. Es a «Xarodna odbrana» 
a Monarchia földjén is keresi erre a «szent küzdelemre» azokat a «hősöket», 
kiket Murád gyilkosa, Obilic. kell, hogy a nemzeti áldozatkészség utánzásra 
méltó példájaként lelkesítsen.

A végből pedig, hogy a «Szerbián kívül élő testvéreket» a «magánkezde
ményezés munkájában» való részvétéin* serkentse, szoros összeköttetést tart 
fenn a «Narodna odbrana» a «határon túl élő testvérekkel». Ennek az összeköt
tetésnek mibenlétét az egyesületi közlöny már elhallgatja, nyilván azért, 
mert ez az «összmunkának» már ahhoz a részéhez tartozik, melyet «több okból 
nem lehet és nem szabad közzétenni».

Mogy mennyire kiterjedt működésüknek ez az ága. mutatja az a körül
mény, hogy a «Narodna odbrana»-nak úgy központ i választ mán va, mint egvik- 
másik kerületi bizottsága is a «külügyek» intézésére külön szakosztállyal ren
delkezik.

A «Narodna odbrana»-nak és az affiliált társulatoknak ez a «külügyi» 
tevékenysége felette sokoldalú.

Ennek az agitácionak aránylag legártalmatlanabb, mert hatóságilag 
ellenőrizhető eszközei az előadói körutak, melyeket a «Narodna odbrana» 
előkelő tagjai rendeznek a Monarchia délkeleti vidékein, ahol különböző egy
letekben nemzeti és kulturális kérdésekről tartanak előadásokat. Ezek a kör
utak megadjak az eloado agitátoroknak a kedvező és keresett — s nyilván 
az egész út legfőbb céljaként tekinthető alkalmat arra, hogy habár csak 
félig kimondott, de a beavatottak előtt érthető szavakkal és fordulatokkal 
az egyesületek tulajdonképeni tendenciáit szolgálják.

Az emisszáriusok körében többek közt kimagasló pozíciót foglal el a 
szerb állami nyomdának ismételten említett igazgatója, az a Dacié givojin, 
aki 1909. évi augusztus hó 8-án a szerb néphez intézett «Felhívásában Ausztria- 
Magyarországot Szerbia ellenségének bélyegezve, a Monarchia elleni harc
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előkészítésére buzdított. Dacic ismételten tolt agitacios körutakat az Osztrak- 
Magvar Monarchia dólkoloti részed hon. Egy Karlovicban (1912) tartott (‘ki
adása alkalmával, félretéve egyébként tanúsított óvatosságai, nyíltan foglalt 
állást az «összes szerbeknek a közös ellenséggel szemben leendő egyesítési» 
érdekeljen, — a «közös ellenség»gyanánt félre nem érthető célzásokkal Ausztria- 
Magyarországot tüntetve fel.

Még aggályosabbak azok az összeköt tét esek. amelyeket a «Karod na 
odbrana» szellemében működő szerb testületek az erdők- es kuliur közösség 
leple alatt a Monarchiában fennálló egyesületekkel kötöttek, mert ezeknek 
az egyesületeknek kölcsönös küldöttség! vagy testilleti látogatásait, melyeknek 
szigorúbb hatósági ellenőrzése akadályokba ütközik, szerb részről mindenfele 
monarchiaellenos mesterkedésekre használjak tel.

így például a «Xarodna odbrana»-nak a szarajevói Prosvjet a-egyesillet 
1912 szeptember havi ismeretes ünnepélyén megjelent delegátusa műn atál
lottá (lásd a 6. mellékletet) ezt az alkalmat arra használni fel. hogy titokban 
bosnyák tagokat toborozzon egyesületének. A kragujeváoi Szokol-egyesülot 
egyik képviselőjének az ünnepélyen való részvétedé pedig azt akarta jelezni 
a «bosnyák testvéreknek», hogy: «Nem feledkeztünk meg rólatok, erős meg a 
sumadijai sólyom szárnya». — amely gondolat, a bizalmas érintkezésben 
bizonyára egészen más, az egyesület fentismertetott tendenciáinak megfelelőbb 
kifejezést nyert (lásd a 8. mellékletet). Ami a Szerbiában tartott hasonló ter
mészetű összejöveteleken lejátszódott eseményeket illeti, ezekről a es. es Un. 
külképviseleti hatóságok természetszerűen nem szerezhetnek teljesen megbíz
ható alapon nyugvó értesüléseket, minthogy ezekben az esetekben csupán 
nehezen ellenőrizhető bizalmas jelentések állanak rendelkezésünkre. Ebben a 
tekintetben kiemelendő a zágrábi diákok 1912 április havi látogatása Szerbiá
ban, melynek szerb részről a diákok tiszteletére rendezett hivatalos katonai 
fogadtatással, sőt csapat-díszszemlével olyannyira szuggesztiv tüntctésszerií 
jelleget kölcsönöztek, hogy a kragujeváci Szokol-egyesülot évi jelentése elmond
hatni vélte, hogy «ez az esemény a legközelebbi jövőben végbemenő nagy lett 
kezdetét és csiráját jelenti»; «amely csira meg lóg érni. ha majd a neplelek 
árja még inkább megdagad»; «míglen nem lesz majd korlat , melyet ledönthetni 
ne fogna».

Csak rövid idővel ezelőtt jutott hatóságaink tudomására, hogy a szerbiai 
Szokol-egyesületek a Monarchia néhány hasonló természetű testületet arra 
szemelték ki, hogy velük egy eddig titokban tartott szövetségbe tömörüljenek, 
mely szövetkezés jellegéről ma. amikor a nyomozás még folyik, tiszta kepei 
alkotni még nem lehet. A nyomozás eddigi eredményei azonban maris sejteni 
engedik, hogy itt amaz ösvények egyikének sikerült nyomára akadnunk, 
melyen a szerb Szokol-egyesületek és híveik a maguk feltorgató tendenciáit 
lakosságunk egyes elcsábított és félrevezetett cső port ozat a ihoz át csempészik.

Ennek a szélesebb rétegekre számított, inkább előkészíti) irányú propa
gandának jelentősége azonban háttérbe szorul azzal a «külügyi munkával» 
szemben, melyet a «Karodna odbrana» és hívei az egyesekre irányított ági-
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t&cióban fejtenek ki. Ez n tér az, amelyen legszomorúbb sikerei! aratja a pro
paganda.

Titkos bizalmi emberei és emisszáriusai útján beviszi a hajtogat as mér
gét úgy a felnőttek, mint az ítéletre képtelen ifjúság körébe.

Így például Pribicevic Milán csábítására B. \ K. 1)., N. \ . volt honved- 
tisztek és K. V. horvát szlavón csendőrhadnagy, a Monarchia katonai szol
gálatából gyanús körülmények között kilépve, Szerbiába vettek út jókat, 
ahol időközben, persze, nem egy reménységükben csatlakoztak és részben 
már azon gondolkoznak, hogy visszatérjenek abba a hazába, melyet elárul
ták. A Szerbiából Bosznia és Horvátország középiskoláiba behurcolt agitáció, 
sajnos, annyira közismert, hogy ezt példákkal bizonyítani mar nem szükséges. 
Kevésbbé ismeretes azonban, hogy a horvát és bosnyák iskolákból súlyos 
fegyelmi vétségek miatt kizárt diákokat Szerbiában tart karokkal togadják. 
sőt gyakran állami támogatásban részesítik és a Monarchia ellensegeive neve
lik. A szerbiai iskolák monarchiaellenes tanszereikkel, valamint tanáraikkal 
és tanítóikkal, kiknek nagy része a «Narodna odbrana» tagjai sorából kerül ki. 
kétségtelenül alkalmas intézetek (‘fajta adoptusok nevelesere. Hadd legyen 
itt példaként felemlítve egy ilyen természetű eset. amely különösen megér
demli a figyelmet. 1914 március havában a pakraci (Horvátország) tanító
képző több növendékéi sztrájk miatt kizártak az iskolából. Ezek a kizárt 
tanítójelöltek Szerbiába mentek, ahol okid részint azonnal tanítói állasokba 
helyezték el, részint pedig egy szerb tanítóképzőintézet be vet t ek át . Ezeknek 
a kizárt diákoknak egyike, ki monarchiaellenes körökkel állott összeköttetés
ben, nyilvánosan kijelentette, hogy ő és társai a trónörökös-lőherceg boszniai 
tartózkodása ideién be fogják bizonyítani, hogy Bosznia földje szerb téridőt.

Furcsán hat az is, hogy a krajnai szerb kerület királyi prefektusa 
amint ezt itt csak a teljesség kedvéért kívánjuk felemlíteni ezek közül az 
annyira kompromittált diákok közül báromnak épen Ferenc Ferdinánd tó
herceg boszniai tartózkodása idején állított ki szerb útleveleket, melyekben 
a valósággal meg nem egyező módon szerb állampolgároknak jelöli meg őket. 
holott tudnia kellett, hogy Horvátországban bírnak községi illetőséggel. Ezek
kel az útlevelekkel a három praeparandista észrevétlenül eljuthatott a Mon
archiába, ahol azonban felismerték és tel tartóztattak őket.

Ámde a «Narodna odbrana» «külügyi» tevékenységét a felsorolt tények 
még távolról sem jellemzik kimerítően.

A cs. és kir. közös kormány bizalmas jelentésekből már hosszabb idő 
óta tudott arról, hogy a «Narodna odbrana» a Monarchia ellen hirdetett háborút 
katonailag is előkészíti, amennyiben a Monarchiában emisszáriusokat tart. 
akiknek a bandák szokásos harcmodora szerint az lett volna a feladatuk, 
hogy az ellenségeskedések kitörést? esetén a közlekedési eszközöket cs beren
dezéseket elpusztítsák s lázadásokat és pánikot idézzenek elő. (Lásd a 7. mel
lékletet.)

A szarajevói kerületi bíróság előtt az 1918. évben daglicic Jovo es társai 
ellen kémkedés büntette miatt folyamatba tett büntetőeljárás (J. a (>. mellék-
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letet) ezeket a bizalmas természetű értesüléseket megerősítette. A «Ka rőt Ina 
odbrana» program injában ma, é])úgy mint az egylet alapításakor, még ott 
szerepel a bamlahare előkészítése, melyhez kiegészítésül még a kémkedés 
kifejlesztése járult.

A «Narotlna odbrana» mai úgynevezett «reorganizált programm»-ja 
tehát a valóságban bővített programul, amely feladatul tűzi ki: a Monarchia 
ellen «irtó hadjárat» előkészítését, sőt felidézését s azután ismét a «Narodna 
odbrana» régi vörös zászlajának kibontását.

Ebből a légkörből, a Monarchia ellen nyíltan és titokban szított gyűlö
letnek. a magát minden felelősségtől mentesnek vélő agitaoionak. az Ausztria- 
Magyarország ellen folytatandó harcban minden eszközt megengedhetőnek 
tartó és a közönséges gyilkosságot egészen nyíltan leghatásosabb eszközül 
ajánló propagandának légköréből végre is s anélkül, hogy Szerbia monarchia- 
ellenes köreinek további közreműködése ehhez szükséges lett volna, terrorisz- 
tikus tetteknek kellett kipattanniuk.

191*2 június hó 8-án Jukic Lukács Zágrábban rálőtt Cuvaj királyi biz
tosra. A golyó a kocsiban ülő ííervoic báni tanácsoson ejtett halálos sebet. 
A merénylő menekülés közben az üldöző rendőrök közül (‘gyet agyonlőtt, 
kettőt pedig megsebesített.

Amint ez a nyilvánosan lefolytatott főtárgyalásból ismeretes. Jukic 
eszméiben a «Karodna odbrana» által propagált tervek alapvető gondolatai 
tükröződnek vissza. Habár Jukic már korábban is foglalkozott merénylettrr- 
vekkel. ezek mégis csak akkor érlelődtek meg benne, mikor 191*2. évi április 
hó 18-án részt vett a zágrábi diákok belgrádi kirándulásán. A vendégek tisz
teletére rendezett zajos ünnepélyeken Jukic a «Narodna odbrana» kőiének 
számos ténvezőjevel került összeköttetésbe es lolytatott politikai beszélgeté
sekéi. Néhány nappal később Jukic újból megfordult Belgrádiam, ahol egy 
szerb őrnagytól bombát, egy egyleti tagtársától |Hídig Browning-pisztolyt 
kapott, mellyel azután a merényletet elkövette?.

A Zágrábban fellelt bomba a szakértők véleménye szerint valamelyik
arzenálban katonai célokra készült.

Még el sem feledte a közvélemény Jukic merényletét, midőn 1913. évi 
augusztus hó 18-án az Amerikából visszatért Doicic István Zágrábban merény
letet követett el Skerlecz báró királyi biztos ellen. Ez az újabb tény az Ameri
kában elő délszlávok körében Szerbiából irányított monarchiaellenes agitáció 
következményi* és ugyancsak a «Narodna odbrana» és rokonérzésű társegyesü- 
letei «külügyi propagandájának» műve volt.

A szerb származású Dimitrievicnek . Chicagóban nyomtatott «Natrag 
u staro ognjiste vase» című lejárata, — mely () császári és apostoli királyi 
Felsége ellen fékevesztett kirohanásokat intéz és a Monarchia szerbjeit fel
szólítja, hogy tekintettel mielőbb várható «felszabadításukra», térjenek haza 
Szerbiába, — élénken mutat rá a párhuzamra egyfelől az Amerikában teljes 
mozgási szabadsággal űzött, de Szerbiából irányított egyik propaganda s más
felől az ugyancsak Szerbiából a Monarchiába átvitt másik propaganda között.
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Ám nem telt bele még egy év sem és Zágráb ismét egy — ezúttal meg
hiúsult merénylet színtere volt.

191 I május hó 20-án Scháfer Jakab a zágrábi színház előcsarnokában 
merényletet kísérelt meg báró Skerlecz horvát bán ellen, de ebben egy rendőr- 
tisztviselő az utolsó pillanatban megakadályozta. A vizsgálat egy összeeskü
vésről rántotta le a leplet, melynek lelke Hercigonja Jlezső volt. Hercigonja 
és öt vádlott társa vallomásaiból kitűnt, hogy ez a merénylet is Szerbiából 
indult ki.

Hercigonja — miután annak idején részt vett a Juliié kiszabadítására 
irányuló sikertelen kísérletben 1912 októberében Szerbiába menekült volt, 
ahol Jaksic Maróján nevű cinkostársával együtt komitácsik és a «Narodna 
odbrana» tagjai körében fordult meg. Mint majdnem mindig, ha éretlen ifjak 
fogékony lelkét a politika kérdéseivel való időelőtti foglalkozás túlontúlra 
hevíti, ebben az esetben is végzetes eredménnyel járt ez a lélekrontó társas 
érintkezés. Herciognja lelkében azzal a Belgrádiam hirdetett dogmával tért 
haza. hogy Ausztria-Magyarországnak délszlávok lakta vidékeit a Monarchiá
tól el kell szakítani és a szeri) királysággal kell egyesíteni. Abban a belgrádi 
körben, melyben forgott, magába szívta továbbá még azt a gondolatot, hogy 
e cél felé a Monarchia magasállású személyiségei és vezető politikusai ellen 
intézett merényletek elkövetésével kell törekedni, mert a cél csak ezzel az 
eszközzel érhető el.

Ilyen szellemben hatott tehát Hercigonja zágrábi barátaira is, akik 
közül néhányat meg is nyert eszméinek. Tervei közül a Ferenc Ferdinánd 
trónörökös-főherceg ellen forralt merénylete állt előtérben.

Néhány hónappal azelőtt vizsgálat folyt Aljinovic Luka ellen hazaáruló 
propaganda miatt. E vizsgálat során három tanú vallotta, hogy Aljinovic, 
saját kijelentése szerint, Belgrádiam 100 dinárt kapott propaganda-célokra, 
de különösen a Ferenc Ferdinánd főherceg ellen elkövetendő merénylet cél
jaira a «Narodna odbrana»-tól és ugyanennyit egy titkos diákszövetségtől.

Ebből látható, hogy a «Narodna odbrana» és a vele együtt érzők bűnös 
agitaciója az utolsó időben mennyire a trónörökös-főherceg személye ellen 
összpontosult.

A felsorolt ténymegállapításokból levonható a következtetés, hogy a 
«Narodna odbrana» Szerbiának maga köré csoportosított köreivel együtt nem
regiben már elérkezettnek látta a pillanatot arra, hogy a magahirdetett tanokat 
tettekre váltsa.

Figyelmet érdemlő jelenség azonban, hogy a «Narodna odbrana» mindig 
beérte a kezdeményező szerepével és azzal, hogy ott, ahol eszméi termékeny 
talajra találtak, gondoskodott a megvalósításhoz szükséges anyagi eszközök
ről. ellenben az egyetlen veszedelmes szerepet a tett eme propagandájában 
kizárólag a Monarchia általa felbujtott és félrevezetett ifjú fantasztáira hárította, 
kiknek egy maguk bán kell viselniük ennek a szomorú «hősiességnek» egész terhét.

Ennek a mesterkedésnek minden fogása felismerhető a június hó 28-iki 
mélyen elszomorító merénylet előzményeinek történetében (S. melléklet).
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Princip és Grabez tipikus póldá-iiyai a «Narodna odbrana» eszméitől 
inár az iskola pacijaiban megmételyezett lelkű ifjúságnak.

Az ilyos eszméktől eltelt diáksereg belgrádi köreiben érlelődtek meg 
Princip merénylet tervei Ferenc Ferdinánd trónörökös-főherceg ellen, kinek 
személye akkoriban, az annektált tartományokba tett útja alkalmából, Szerbia 
monarchiae]lenes elemei vak gyűlöletének legfőbb célpontja volt.

Princip társául szegődött Belgrádiam az ugyanazon körökben forgolódó 
Cabrinovic, kinek váltakozó, radikálisan forradalmi nézetei saját vallo
mása szerint — belgrádi környezetének és a szerb sajtónak hatása alatt ugyan
abba a monarchiaellenes és a tett propagandájához hajló irányba terelődtek.

Veleszületett hajlamai igen hamar ejtették rabjává ennek a környezet
nek (írabezt, jóllehet csak később került ebbe a kénbe.

De bármennyire fejlődött is már ez a komplett és bármily erős is volt 
az összeesküvők elszántsága a tett elkövetésére, mégsem került volna reá 
sohasem a SOI’, ha nem akadtak volna, akár csak .lukié esetében, olyanok, 
akik az orvtámadás végrehajtására szükséges eszközüket rendelkezésükre 
bocsátották az összeesküvőknek, akik amint ezt Princip is. Cabrinovic is 
határozottan megerősítették — sem a szükséges fegyverekkel, sem pedig 
az ezek beszerzésére szolgáló pénzzel nem rendelkeztek.

Nem érdektelen röviden szem ügyre venni, hogy hol igyekeztek az össze
esküvők szert tenni a merénylethez szükséges eszközökre. Mindenekelőtt 
a «Narodna odbrana» két vezető emberére, Pribicevic Milánra és Duóié Zivojinre 
gondoltak, akikben nyilván azért láttak szolgálatkész segítőtársakat, mert a 
merénylői babérokra vágyó szerb ifjak körében már hagyománnyá vált. hogy 
a gyilkoló eszközöket a «Narodna odbrana»-nak ettől a két képviselőjétől 
szerezzék be. Az a véletlen körülmény, hogy Pribicevic és Dacic a kritikus 
időben nem voltak Belgrádiam, keresztülhúzta ugyan két összeesküvő 
számítását, de azért nem jöttek zavarba más pártfogó hiánya miatt és csak
ugyan minden nagyobb nehézség nélkül sikerűit is meglelniük ezt a pártfogót 
Ciganovic Milán személyében. Ez a volt komitácsi jelenleg a belgrádi szerb 
vasút igazgatóság hivatalnoka -  szintén aktív tagja a «N odna ódiumuk
nak. melynek történetében első ízben 1909-ben szerepel mint a éuprijai banda- 
iskola (5. melléklet) növendéke. Princip és Cabrinovic nem is csalódtak vára
kozásukban. mert Ciganovictől nyomban megkapták a kért támogatást.

Ciganovic és az ő közvetítésével barátja, a már több ízben említett 
Tan kosié Yoija szerb királyi őrnagy — ugyancsak a «Národna odbrana» vezérei
nek egyike, aki az 1908. évben a éuprijai bandaiskola vezetője volt (5. mel
léklet) állottak most, mint szellemi vezérek és döntő szavú pártfogók az 
összeesküvés élén*, melyet az egész monarchiaellenes mozgalom erkölcsi kvali
tásait jellemző és szerfelett visszatetsző módon, mint valami teljesen magától 
értetődő dolgot helyeseltek. Csak kezdetben volt egy parányi aggályuk aziránt, 
vájjon el van-e végleg szánva a három összeesküvő a tett elkövetésére, de ezt 
az aggályt szuggesztív közreműködésük segélyével sikerült mihamar eloszlat- 
niok. Ettőlfogva aztán minden segítségre készen állottak. Tankosié négy
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browningot, lőszert és útiköltséget bocsátott rendelkezésökre; s ezenfelül a 
szerb hadi készletből származó hat kézigránát egészítette ki a felszerelést, 
amely összeállítása és származása tekintetében élénken emlékeztet a Jukió- 
féle esetre. Tankosié az akció eredményének sikere érdekében elrendelte az 
összeesküvőknek a céllövésben való begyakorlását. Ezt a feladatot Ciganovic 
teljesítette az ismert gyászos eredménnyel. Különösen élénk és senkitől sem 
kért gondoskodást fejtett ki Tankosié és Ciganovic az összeesküvés titokban- 
tartása érdekében, amidőn ciankálit adtak a merénylőknek oly utasítással, 
hogy azzal a tett elkövetése után magukat megmérgezzék. Ez a mindenre 
kiterjedő gondoskodásuk persze elsősorban az ő saját érdeküket szolgálta, 
mert a titok megőrzésével még az a csekély veszély is elhárult volna róluk, 
melyet ezzel a vállalkozással magukra idézni kényszerültek. A csábítás áldo
zatainak biztos pusztulása, de saját személyüknek teljes biztonsága: íme a 
«Narodna odbrana» már ismert recipéje.

A merényletterv sikerének érdekében a bombákat és fegyvereket észre
vétlenül kellett Boszniába átcsempészni. Itt is Ciganovic segíti át őket a nehéz
ségeken: pontos útirányt állít össze az összeesküvőknek s a boszniai területre 
való belopódzásukhoz megszerzi nekik a szerb határszéli hatóságok szükséges 
támogatását. Az a mód, amellyel ezt a Princip szerint is «titokzatos» átszállí
tást szervezték és végrehajtották, kétségtelen bizonyítéka annak, hogy ez 
a besurranás jól megválasztott és a «Narodna odbrana» titokzatos céljaira már 
gyakran igénybe vett csempész-úton történt. A sabaci és loznicai határszéli 
kapitányok azzal a magától értetődő természetességgel és azzal a teljes bizton
sággal állították közigazgatási gépezetüket e cél szolgálatába, amely termé
szetesség és biztonság csak a megszokásból eredhet. Teljesen zavartalanul 
ment végbe ez a titokzatos, komplikált rendszerű átszállítás, amelynek során 
az egymást folyton felváltó vezetők mintegy varázsütésre mindig helyben vol
tak, ha szükség volt rájuk. A szerb hatóságok, anélkül, hogy e néhány éretlen 
diák sajátságos utazásának célja iránt érdeklődtek volna, szónélkül működésbe 
hozták ezt a simán funkcionáló gépezetet, — az egykori komitácsi és alárendelt 
állású vasúti hi. dalnok: Ciganovic utasítására. Egyébiránt nem volt okuk 
a kérdezŐsködésre, mert a nyert utasítások révén nyilván tisztában lehettek 
azzal, hogy itt ismét a «Narodna odbrana» egyik «misszióját» kell teljesíteniük. 
A bombák és revolverek arzenáljának láttára Grbic pénzügyőr is csak jóakarókig 
és helyeslőleg mosolyogni tudott, ami bizonyára elegendő bizonyíték arra, 
hogy ezen az «útvonalon» mennyire megszokott látvány volt már az ilyen 
dugárú.

A szerb királyi kormány súlyosan vétkezett, amidőn mindezt tétlenül
nézte.

Bár barátságos szomszédi viszony ápolására volt Ausztria-Magyar- 
országgal szemben kötelezve, sajtójának mégis megengedte, hogy a Monarchia 
ellen gyűlöletet szítson; eltűrte, hogy szerb földön létrejött egyesületek magas
rangú tisztek, állami tisztviselők, tanítók és bírák vezetésével nyílt kampányt 
folytassanak Ausztria-Magyarország ellen, azzal a céllal, hogy ennek lakosait

Diplomáciai okmányok. 12
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fellázítsák; s végül nem akadályozta meg, hogy katonai és polgári igazgatásá
ban vezető állásokat betöltő férfiak, kik minden erkölcsi aggályt levetkőztek, 
annyira megmérgezzék a közlelki ismeret et, hogy az a Monarchia elleni harcban - 
a közönséges orgyilkosságot tekintse a legalkalmasabb fegyvernek.

1. melléklet.
Szerb  so jló n y ila lko za lo k .

a )  A «Politika» 1910. évi augusztus hó 18-án () császári es apostoli 
királyi felségének 80-ik születésnapja alkalmából nagyalakú kivitelben közölte 
annak a Zerajic Bogdánnak arcképét, aki két hónappal azelőtt \aresanin, 
boszniai tartományi főnök ellen merényletet követett el. A kísérőcikkben 
a la]) ezeket mondja: «Két hónappal ezelőtt, június 2-án (ó-naptár szerint), 
épen a bosnyák-hercegovinai tartománygyűlés megnyitása napján, egy szerb 
ifjú, Zerajic Bogdán tanuló, megkísérelte Szarajevóban Yaresanin Marian 
tábornok, bosnyák-hercegovinai tartományi főnök megölését. Ötször sütötte 
fegyverét Zerajic erre a renegátra, aki a híres rakovicai felkelés alkalmával 
tulajdon édes testvérei vérének kiontásával biztosította magúnak karrierjei, 
de különös véletlen folytán nem sikerült őt megölnie. A bátor és önérzetes 
Zerajic ezután a saját fejébe röpítette a hatodik és utolsó golyót s nyomban 
holtan rogyott össze. Bécsben igen jól tudták, hogy Zerajic a merényletet 
nem azért követte el, mivel orosz és forradalmi iratokat olvasott, hanem hogy 
nemes sarjaként cselekedett népének, amely ilyen véresen kívánt tiltakozni 
az idegen uralom ellen. Épen ezért igyekeztek minél gyorsabban elsimítani 
az egész ügyet és — szokásuk ellenére — kerülni a botrányt, amely az osztiak 
kormányzatot Boszniában és Hercegovinában csak még inkább kompromit
tálta volna. Bécsben azt óhajtották, hogy Zerajicnak még emléke is eltöröltes
sék és merénylete minden jelentőségétől megfoszttassék. De épen ezzel a halot t 
Zerajictól való félelemmel és azzal a tilalommal, hogy neve Boszniában és 
Hercegovinában még csak ne is említtessék azt érték el, hogy ezt a nevet. 
mint valami szentségest emlegeti a nép s ma, augusztus 18-an, tálán inkább,
mint valaha. .

A mai napon mi is mécset gyújtunk sírján, így kiáltva tel: «liszteletet
Zerajicnak!»

Ezután egy költemény következett, amelynek tartalma fordításban 
körülbelül a következő:

«Bosznia cl, még nem halott,
Testét hiába földeltétek el;
Lángot vet még a béklyós áldozat,
Korai még a halotti ének. *

* Magától értetődik, hogy «osztrák», «Ausztria» stb. kifejezés alatt — mind ott, 
ahol az ebben a könyvben külföldi részről használt rövidített megjelölés gyanánt for
dul idézetképen elő -  «osztrák-magyar», illetőleg «Ausztria-Magyarország» stb. értendő.
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Sátánkezckkel á.státok meg a sírt.
De az élő-halott nem vágyik mélyibe;
Császár, hallottad é? A pisztoly villámából 
Trónod felé sivítnak a golyók!
Nem rabok ők — felséges szabadság 
Szövétneke lángol a tiprottak hősi kezében!
Mért remeg úgy e szörnyű Golgotha?
Péter rántott kardot Krisztus oltalmára,
Keze lehanyatlott, de az omló vérből 
Kzer bátor kéz fog az égnek meredni;
Az eldördült lövés csak első hírnöke 
A dicső husvétnak Golgotha kínjai után.

b) 1910 október 8-án, Bosznia és Hercegovina annexiójának évfordulója 
alkalmából a «Politika» és a «Mali Journal», amelyek közül az utóbbi gyász
keretben jelent meg, Ausztria-Magyarország ellen hevesen támadó cikkeket 
közöltek. Európának meg kell győződnie arról. -  írták -  hogy a szerb nép 
még mindig a revanche-ra gondol. A revanche napjának el kell jönnie: kezes
kednek erről Szerbia lázas erőfeszítései haderejének szervezése érdekében, 
valamint a szerb nép hangulata és gyűlölete a szomszéd Monarchiával szemben.

Ugyanebből az alkalomból a «Samouprava» 1910 október 9-én így ír: 
«Szitkok és kihágások nem alkalmas eszközök az igazi hazaszeretet kifejezésélv. 
Csak csendes és érdemes munka az, ami célra vezet!»

c) 1J11 ápiilis lS-án ezt írja a «Politika»: «Egynéhány cinikuson kívül 
Szerbiában senki sem látná szívesen, ha Péter király Becsbe* vagy Budapestre 
utaznék. Bosznia és Hercegovina annexiója egyszersmin(lenkorra megsemmi
sítette a barátság lehetőségét Szerbia és Ausztria-Magyarország között. Ezt 
érzi minden szerb».

d ) A  «Beogradske Novine» írja 1911 április 18-án: «A legtöbb kormány- 
ferH szintén helyteleníti Péter királynak Ferenc József császárhoz tervezett 
utazását. A felháborodás vihara, amely a királynak ez útiterve miatt az egész 
szerbséget elragadta, teljesen érthető.»

e )  A  «Mali Journal» 1911 április 19-iki számában ezeket Írja: «Péter 
király látogatása Ausztria-Magyarország uralkodójánál az egész szerbség 
megsértése volna. Ezzel a látogatással Szerbia elvesztené a Piemont-szerephez 
\aló jogát. Szerbia érdekei sohasem lehetnek azonosak Ausztria érdekeivel».

t )  1911 április 28-án a «Politika», a «Mali Journal», a «Tribuni», a Beo- 
gradske Novine» és a Vecernje Novosti» Péter királynak a bécsi udvarnál 
teendő látogatása tervéhez ezeket a megjegyzéseket fűzik: «Szerbia és Ausztria- 
Magyarország között barátság soha fenn nem állhat. Péter királynak tervezett 
látogatása ennélfogva Szerbiára nézve «gyalázatos kapituláció), «Szerbia meg- 
alazasa», «ünnepélyes szentesítése mindazon bűntényeknek és gaztetteknek, 
amelyeket Ausztria-Magyarország Szerbia és a szerb nép ellen elkövetett».

<j) 1912 április 18-án a «Trgovinski Glasnik» «Ausztria bomlási» című 
íkkében a következőket írja: «Ausztria-Magyarország minden irányban bom-
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ladozik. Ami a Dunán ás Száván túl végbe megy, az többé nem német, magyar, 
cseh vagy horvát válság, az általános osztrák válság, magának a dinasztiának 
a válsága. Mi szerbek megelégedéssel szemlélhetjük a dolgoknak ilyetén lcjló- 
dését Ausztriában».

h)  «Albánia határai» című cikkében a «Balkán» következőképen tamad ja 
Ausztria-Magyarországot: «I la Kurópa gyönge ahhoz, hogy Ausztiianak meg
állást parancsoljon, úgy Montenegró és Szerbia fogják ezt megtenni, odakialtva 
Ausztriának: Megállj, ne tovább! A háború Ausztria-Magyarország és Szerbia 
között elmaradhatatlan. Szét dara holtuk a török birodalmat, szét fogjuk da
rabolni Ausztriát is. Az egyik háborút befejeztük, most a második előtt állunk».

i )  A «Yecernje Novosti» 1918 április 22-iki számában felhívást intéz 
a szerb utazó közönséghez és a szeri) kereskedőkhöz, hogy bojkottaljak a Duna- 
gőzhajózási társaságot. Senki se utazzék ennek az osztrák társaságnak hajói
val. senki se szállíttasson velük árút. Azokat, akik ezt teszik, egy bizottság 
pénzbírsággal sújtaná. A pénzek a komitacsi-penztarba lolynanak, amel\ az
Ausztria elleni jövendő habom céljait szolgaija.

k )  A «Tribuna» 1918 május 26-iki számában Ada-Kaleh szigetellek 
Ausztria-Magyarország részéről történt birtokbavétele alkalmából így ír: 
«A fekete-sárga, gonosztevő Ausztria ismét rablótrükköt hajtott vegic. lol\aj 
ő, aki ha nem lophat egész zsák pénzt, beéri egy dinárral is».

l)  1918 június 10-én, a .lukié Luka tanuló által a zágrábi királyi biztos 
ellen elkövetett merénylet évfordulóján, a szerb lapok cikkekben emlékeztek 
meg erről az évfordulóról. A «Pravda» többek közt ezeket írja: «Szívunk leg
mélyéből fájlalnunk kell, hogy nem cselekedett mindenki úgy, mint a mi 
Jukicunk. Nincs többé Jukicunk, de megvan a gyűlöletünk, megvan a hara
gunk. -  tíz millió Jukicunk van ma. Szilárd meggyőződésünk, hogy Jukm 
tömlöcc ablakából meg fogja hallani nemsokára a szabadság utolsó ágyú
dörrenését!»

m )  «Mali Journal» 1913 október 7-iki számában vezetőimben cikket 
közöl, amelyben megtagadja Ausztria-Magyarországtól a létjogosultságot 
és felhívja a szláv nemzetiségeket, hogy támogassák a támadó harcot, amelyre 
Szerbia készül.

n )  A «Piemont» 1918 október H-iki száma az, annexió évfordulója alkal
mából ezeket írja: «Ma öt éve, hogy császári rendelettel kiterjesztettek a I labs- 
burgok jogarának szuverénitását Boszniára és Hercegovinára. Azt a fájdalmat, 
melyet ezen a napon a szeri) népnek okoztak, még évtizedekig (űzni b'.-.i '
a nép, mely Megszégyenítve és megsemmisülten nyögött kétségbeoseseben. 
Ámde most bosszút esküszik, hogy egy hősies lépései a szabadsághoz jusson. 
Ez a nap felébresztette a már elszunnyadt energiát és az új életre kelt bős 
egy napon keresni fogja a szabadságot. Ma, amikor szerb sírok díszítik a regi 
szerb országokat, amikor szerb lovasság lépett Macedónia és Oszerbia csat a
tereire, a szerb nép elvégezvén feladatát délen, az ellenkező irányba lordul, 
ahonnan a szerb testvér nyögését és sírását hallja, ahol a bitó uralkodik. Szerb 
katonák — akik ma Dusán birodalmában küzdenek azokkal az albánokkal,
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akiket ugyanaz az állam tüzelt fel ellenünk, amely Boszniát és Hercegovinát 
elvette tőlünk — ma fogadalmat tettek, hogy a «második Tön')korszag» ellen 
épügy fognak eljárni, amint Isten segítségével a balkáni Törökország ellen 
eljártak. Leteszik ezt a fogadalmat és remélik, hogy közeledik a hosszú napja. 
Az egyik Törökország eltűnt. A jóságos szerb Isten majd megadja, hogy a 
«második Törökország» is el fog tűnni».

0 )  A «Mali Journal» 1913 november 4-iki számában így ír: «Minden törek
vés, amely az Ausztria-Magyarországlioz való közeledésre irányul, egyértelmű 
a szerb néppel szemben elkövetett árulással. Szerbiának számot kell vetnie 
a tényekkel és mindig azt kell szem előtt tartania, hogy Ausztria-Magyar- 
ország a legveszedelmesebb ellensége, amely ellen erélyes harcot folytatni: 
minden szerb kormánynak legszentebb kötelessége».

y )  A «Pravda» 1914 január 14-én ezt írja: «Újévi kívánságaink elsősorban 
még fel nem szabadított, idegen rabszolgaság alatt nyögő testvéreinknek 
szólnak. A szerbek legyenek kitartóak; Kossovóra Kmnanovo következett és
diadalmenetünk még nem ért végére».

q )  A «Novosti» 1914 január 18-iki számában a boszniai vízszentelés 
képét a következő kísérő szöveggel közli: «Olyan helyeken is, amelyek idegen 
járom alatt nyögnek, megőrzik a szerbek szokásaikat, míg a szabadság napja 
lángoló lelkesedésben meg nem találja őket».

r )  A «Zastava» 1914 januárjában bevallja, hogy: «Szerbia forradalomra
tüzeli Ausztria-Magyarország szerbjeit».

s )  A «Mali Journal» 1914 március 9-én ezt írja: «Szerbia sohasem felejt
heti el Ferenc Ferdinánd kardcsörtetését a szkutarii ügy alkalmából».

1) A «Zastava» 1914 április 4-én így ír: «Az osztrák államférfiak, akik 
csak a gyűlölet politikáját fizik s csak büroktarikus, nem pedig mosszelátó 
politikát folytatnak, maguk készítik elő államuk vesztét».

u )  A «Pravda» 1914 április 18-án kijelenti, hogy: «Ausztria ma elvesz
tette létjogosultságát».

v )  Húsvéti számaikban (1914 április hava) az összes szerb lapok annak 
a reménynek adnak kifejezést, hogy a fel nem szabadított, leigázott, elnyomott 
testvérek is nemsokára örömteljes feltámadást fognak ünnepelni.

w )  A «Tribuna» 1914 április 28-án így ír: «A pacifisták új jelszót talál
tak ki: «Európa hazafisága» jelszavát. Ezt a programmot azonban csak akkor 
lehet megvalósítani, ha Ausztria felosztásra kerül».

x )  A «Mali Journal» 1914 április 12-én ezt írja: «Amit a magánéletben 
bűntettnek hívnak, azt Ausztriában politikának nevezik. A történelem egy 
szörnyeteget ismer és e szörnyeteg neve: Ausztria».
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2. melléklet.
K iv o n a t a «X a ro d n a  odbranm  egyesület kö zp o n ti bizottsága á lla l k iado tt hasonló  
c ím ű  egyesületi közlönyből. (N a ro d n a  odbrana , izd a n je  stredi&nog odbora va ro d  ne 

odbrane. Beoyrad, 1911. S o m  s ta m p a rija  «D ávidom é». D eeanska uliea br. 14.
Ljub. Davüloóica.)

A rövid bevezetés mindenekelőtt arra utal, hogy ez a kiadvány «nem 
teljes, kimerítő tükre a «Narodna odbrana» összes tevékenységének, mivel több
féle okból nem lehet, és nem szabad annak lennie».

Az irat három részre oszlik, amelyek közül az első tizennégy fejezetből 
áll és programmszerű természetű, míg a második rész az egyleti tevékenység
ről szóló jelentést tartalmazza, a harmadik rész pedig példákat sorol fel hasonló 
külföldi ogvesületek szervezésére nézve.

«Az első «Narodna odbrana» keletkezése és működése» című í. fejezel - 
ben arról van szó, hogy ezt az egyesületet a Szerbiában Bosznia és Hercegovina 
annexiója folytán keletkezett népmozgalom alkalmából a következő célokra
alapították:

1. A nemzeti érzés emelése, buzdítása és megszilárdítása.
*2. Önkéntesek összeírása és gyűjtése.
8. önkéntes-egységek alakítása és azoknak előkészítése a fegyveres 

akcióra.
4. önkéntes adományok, pénz és egyéb kellékek gyűjtése a leiadat 

megvalósítására.
5. Külön felkelő csapat (komité) szervezése, felszerelése és begyakor

lása. amely csapatnak külön és önálló hadviselés a rendeltetése.
(>. Akció kifejtése a szerb nép védelmének többi irányaiban is.
Ezzel kapcsolatban megjegyzi a kiadvány, hogy az annexiónak a nagy

hatalmak részéről történt elismerése az egyesület ezen egész munkájának 
véget vetett, mire az egyesület meglevő szervezetének fenntartása mellett 
;i programul újjáalkotásához és új munkához fogtak, hogy hasonló alkalom 
ismétlődése esetén «a «Narodna odbrana» régi. vörös hadi lobogóját újra ki 
lehessen hontani».

«Az új Narodna odbrana» című II. fejezetben mindenekelőtt a követ
kezők olvashatók: «az annexió idején azt tapasztaltuk, hogy Szerbia nincs 
elkészülve arra a harcra, amelyet a viszonyok rá kényszerítenek s hogy ez a 
harc, amelyet Szerbiának vállalnia kell. sokkal komolyabb és súlyosabb, mini 
a minőnek hittük, az annexió csak egyike volt azoknak a csapásoknak, amelye
ket Szerbia ellenségei az országra mértek; már számos más csapás előzte meg 
ezt és számos más fogja még követni. Nehogy egy újabb megrohanás Szerbiát 
époly készületlenül érje, szükséges, hogy felkészüljön, hogy dolgozzon». A nép 
legszélesebb rétegeiben teljesítendő eme «munka» céljául «a népnek a harcra 
való előkészítését» jelöli meg «a nemzeti munka minden irányában, a mai kor 
követelményeinek megfelelően» és erre szolgáló eszközök gyanánt: «a nemzeti 
öntudat megszilárdítását, testgyakorlatokat, a fizikai és gazdasági jólétet,
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a kultúra gyarapítását stb.» emeli ki, — «amennyiben ezen a téren az állam 
mellett az egyes ember és a társadalom hatni tud és hatni tartozik».

«A három főfeladat» című III. fejezet arra való utalással kezdődik, hogy 
az annexió megtanított arra, hogy a nemzeti öntudat Szerbiában nem olyan 
erős, mint aminőnek lennie kellene abban az országban, amely csak három 
milliót számláló kisebbik rész létére reménye és támasza hét milliónyi leigazolt 
szerbnek. Az egyesület első feladata ennélfogva a nemzeti öntudat megszilár
dítása. Második feladata testgyakorlatok folytatása, a harmadik pedig ezen 
sportbeli tevékenység helyes értékelésének kivívása.

«A lövészeti ügyről» szóló IV. fejezet a céllövésben való jó kiképzés 
értékét emeli ki, különösen a szerb viszonyok szempontjából, mivel ott a katonai 
kiképzés csak hat hónapig tart. Ezek a fejtegetések a következő mondatban 
csúcsosodnak k i:

«Egy újabb olyan csapással, mint aminő az annexió volt, egy új Szer
biának kell szembe szállania, ahol minden szerb, a gyermektől az aggastyánig, 
lövész».

A «Narodna odbrana» viszonya a «Szokol»-hoz a tárgya az \  . fejezetnek, 
amely az államok erejének feltételeiről szóló általános kultúrpolitikai elme
futtatással kezdődik. Ezzel kapcsolatban utalás történik Törökország hanyat
lására és ehhez az irat a következő további fejtegetéseket fűzi:

«A délről jött törökök hovatovább eltűnnek és népünknek már csak 
egy része szenved uralmuk alatt. De új törökök érkeznek északról, rettentőb
bek és veszedelmesebbek a régieknél. Mint kulturális tekintetben és gazdasági
lag erősebb fél, törnek reánk északi ellenségeink. Szabadságunktól, nyelvünk
től akarnak megfosztani, össze akarnak törni bennünket. Az elkövetkezendő 
harc előjelei már érezhetők. A szerb nép a lenni vagy nem lenni kérdése előtt áll».

«Mi a célja előadásainknak» címe a VII. fejezetnek, amelynek tartalmát 
lényegében ez az idézet tükrözi vissza. «A «Narodna odbrana» előadásokat 
rendezett, amelyek többé-kevésbbé agitációs jellegűek voltak. Lj munkánk 
programmját fejtettük ki. Minden előadásunkon az annexióról volt szó. a «régi 
«Narodna odbrana» munkájáról és az újnak feladatairól. Az előadások minden
kor meg fognak maradni agitációs jellegűeknek, de egyúttal mindinkább az 
egyes szakmák szerint fognak kifejlődni s társadalmi és nemzeti életünk vala
mennyi kérdésével foglalkozni».

A VIII. «A nő tevékenysége a «Narodna odbrana»-ban, IX. «A részlet
munka» és X. «A társadalom újjászületése» című fejezetek a «Narodna odbrana» 
feladataira való utalással az egyesületi munka előkészítését és behatóbbá 
tételét, valamint az egyes egyén, a nép és az állam regenerálásának szükséges
ségét tárgyalják.

Az «Űj Obiliéek és Singjelióek» * című XI. fejezet bevezetőben a követ
kezőket mondja:

* O b ilic  (vagy Kobilié) M ilo s  — a szerb hagyomány szerint — a rigómezei ütközet 
után a török táborba lopódzott, ahol meggyilkolta Murád szultánt. (Kállay: «A szerbek

183



«Tévedés azt állítani, hogy Kossovó volt és elmúlt. Kossovónak kellő 
közepén vagyunk. Mai Kossovónk az a sölét-ség és tudatlanság, amelyben né
pünk él. Az új Kossovónak egyéb okai pedig északi és nyugati határainkon 
élnek: a németek, osztrákok és sva bak azok, akik a mi szerb és szláv Délvidé
künk ellen elő akarnak nyomulni». Ezzel kapcsolatban Obilié és Singjelic 
hőstetteire való utalással rámutat a nemzet szolgálatában való önfeláldozás 
szükségességére és ezeket mondja: «A nemzeti munka áldozatokkal jár, kivált 
Törökországiján és Ausztriában, ahol az ilyen munkásokat a hatóság üldözi, 
börtönbe és akasztófára juttatja. Ebben a sötétség és tudatlanság ellen vívott 
harcban is szükség van az ilyen hősökre. A «Xarodna odbrana» nem kételkedik, 
hogy a svábák és egyéb ellenségek ellen fegyverrel és ágyúval folytatandó 
harcban, amelynek elébe nézünk, népünk a bősöknek egész sorát fogja síkra 
állítani. De a «Xarodna odbrana» ezzel be nem éri. mivel a mai, úgynevezett 
békés viszonyokat is háborúnak tekinti és e mai harc számára, melyet Szer
biában és a határon túl folytatunk, szintén hősöket követel».

«A testvérekkel és barátokkal való összeköttetésről» szól a XII. fejezet, 
amelynek lényege a következő mondatokban tömörül össze:

«A «Xarodna odbrana» főfeladatai közé tartozik az összeköttetés fenn
tartása a határon túl élő közeli és távolabbi testvérekkel es más barátainkkal 
a nagy világban. A «nép» kifejezés alatt a «Xarodna odbrana» egész népünket 
érti, s nemcsak azt, amely Szerbiában él. .Reméli, hogy az általa Szerbiában 
végzett munka a Szerbián kívül élő testvéreknek buzdításul lóg szolgálni 
arra, hogy élénkebben vegyenek részt az egyesek kezdeményezte munkában 
a végből, hogy az erőteljes szerb «Xarodna odbrana» megteremtésére irányuló 
mai újabb törekvés egyidejűleg vegyen lendületet valamennyi szerb területem.

«Két fontos törekvés» a címe a XIII. fejezetnek, amely ezeket mondja:
«Amidőn azon az állásponton vagyunk, hogy Bosznia és Hercegovina 

annexiójával teljesen nyilvánvalóvá lett az országainkat északról tény égető 
előnyomulás, a «Xarodna odbrana» Ausztriát tekinti és állítja a nép elé legelső 
és legnagyobb ellenségünk gyanánt». Ezt a munkát (t. i. hogy Ausztriai a szeib 
nép előtt mint annak legnagyobb ellenségét tüntesse fel) az egyesület a további 
fejtegetések szerint egészséges, szükséges feladatnak, alapvető kötelességnek 
tekinti.

A brosúra ezután így folytatja:
«Amint egykor a törökök délről törtek reánk, úgy tör ma ránk Ausztria 

észak felől. Ha a «Xarodna odbrana» az Ausztria elleni harc szükségességét 
hirdeti, ezzel csupán nemzeti helyzetünknek egyik szent igazságát hirdeti.»

«A gyűlölet, mely ennek a propagandának nyomán Ausztria ellen kelet
kezik, valójában nem cél, hanem természetes következménye annak a munká-

történcte*, I. kötet.) S  in g  je lié , I s t v á n  resarai knéz a szerb felkelés idején (1807—1810) sze
repelt. 1809-ben Kingjelié a csagarai zártsáncot védte a törökök ellen és mivel a túlerővel 
nem bírt, híveinek egy részével és számos törökkel együtt állítólag a levegőbe röpítette 
magát. (Kállav: «A szerb felkelés története*.)
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nak, amelynek célja az önfenntartás és a szabadság. Ha eközben kicsirázik az 
Ausztria elleni gyűlölség, úgy Ausztria az, mely eljárásával ennek a gyíílöl- 
ségnek magvát elhinti; ez az eljárás kényszeríti ki a harcol Ausztria ellen 
annak kiirtásáig».

A nemzeti eszme modern felfogásának rnagasztalása után megjegyzi a 
brosúra, hogy a «felszabadítás és egyesítés» megbeszélése közben túlsókat 
dolgoznak frázisokkal. Ezt kell mondani a népnek:

«Leigázott szerb területeink felszabadítására és Szerbiába való beolvasz
tására egyaránt szüksége van nálunk az úrnak, a kereskedőnek s a paraszt
nak, — a kultúra, a kereskedelem, a kenyér és a tér alapvető szükségletei 
miatt. Ennek felismerése után a nép nagyobb áldozatkészséggel fog hozzálátni 
a nemzeti munkához. Meg kell mondani népünknek, hogy Bosznia szabad
ságára neki magának van szüksége, nemcsak részvétből az ott szenvedő testvé
rek iránt, hanem a kereskedelem és a tengerrel való összeköttetés érdekében is».

A «Narodna odbrana» «kétrendbeli feladatát», azután mégegvszer össze- 
foglalja a következő zárómondat: «Ama feladaton kívül, hogy megmagyarázza 
a népnek az őt Ausztria részéről fenyegető veszedelmet, a «Narodna odbrana»- 
nak fontos feladata még az is, hogy a szent nemzeti emlékek teljes épségben- 
tartása mellett a nacionalizmusnak és a munkának ezt az uj. egészséges és 
következményeiben hatalmas felfogását a felszabadítás és egyesítés érdekében 
a nép közé vigye».

A brosúrát bezáró XIV. fejezet a szerb kormányhoz és néphez intézett 
azzal a felhívással kezdődik, hogy minden eszközzel készüljön a harcra, «amelyet 
az annexió előre bejelentett».

A következő mondat azután még egyszer rekapitulálja a «Narodna 
odbrana» működését:

«Midőn a «Narodna odbrana» időszerűen, a megváltozott viszonyoknak 
megfelelően működik s emellett az annexió idejében létesített valamennyi 
összeköttetését fenntartja, ma is ugyanaz, ami az annexió idején volt. Ma is 
odbrana (védelem), ma is Narodna (a népé). Ma is zászlaja köré gyűjti Szerbia 
állampolgárait, amint zászlaja köré csoportosította őket az annexió idejében. 
Akkor háborúért kiáltoztunk, ma a munkáért kiáltunk, akkor meetingeket, 
tüntetéseket, önkéntes bizottságokat, fegyvereket és bombákat követeltünk, 
ma a csendes, fanatikus, fáradhatatlan munkát és újra csak a munkát köve
teljük, a feladatoknak és kötelességeknek abban az irányában, amelyet ismer
tettünk — mint ideiglenes előkészítését a fegyverrel és ágyúval vívandó harc
nak, am ely------ jönni fog».

A «Narodna odbrana» szervezetéről ez a kiadvány és az egyesület évi 
jelentése a következő adatokat tartalmazza:

A Belgrádban székelő központi választmány intézi a «Narodna odbrana» 
minden ügyét. Ennek van a «Narodna odbrana» minden más választmánya 
alárendelve. A központi választmány négy szakosztályból áll: a kulturális 
munka, a testi továbbképzés, a pénzügyi kezelés és a külügyek egy-egy szak
osztályából.
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A kerületi közigazgatási hatóságok székhelyén működő kerületi választ
mányok intézik az ügyeket az illető kerületekben. Minden kerületi választ- 
mánynak egy-egy szakosztálya van a kulturális munkára (elnöke a «Kultur- 
liga» helybeli fiókjának elnöke), a testi továbbképzésre (ehlök a lövész-, Szokni-, 
vadász-, lovaglóegyesületnek helyben levő valamely tagja) és a pénzügyi 
kezelés számára. Egyes kerületi választmányoknál külügyi szakosztály 
is van.

A járási közigazgatási hatóságok székhelyén működő járási választ
mányok intézik az egyesületi ügyeket az illető járásokban.

Az egyes helységekben helyi választmányok az intéző szervek.
Bizalmi férfiak működnek az ország belsejében, olyan helységekben, 

ahol választmány alakulásának szükségessége fenn nem forog.
Azok az egyesületek, «amelyek a «Xarodna odbrana» szervezetének 

tevékenységével a legszorosabb össze köt te t es ben allanak» os annak minden 
irányú támogatását élvezik, a következők: a lövészszövetség 762 egyesülettel, 
a «Dusán Süni» Szokol-szövetség 2500 taggal, az Olympiai Klub. a «Knez 
Mihajlo» lovaglóegyesület, a Vadász-szövetség és a Kulturliga.

Mindezek az egyesületek a «Narodba odbrana»-boz hasonlóan vannak 
szervezve, használják annak helyiségeit, illetve egyesületi hazait, könyv
tárait stb. is; ezeknek az egyesületeknek tekintélyes tagjai szakosztály főnökök 
a «Narodna odbrana» választmányaiban.

3. melléklet.
«A krayujcváci Dusán Sihii SzokoUcyyes'iilet 1912. es 1913. <vi múLödcxnól 
szóló jelentés» kivonata. ( Krayujcvác, Buduónost nyomda Lekic Tih. 1911.)

A jelentés élén foglal helyet az a beszéd, amellyel az egyesület elnöke, 
Kovacevió szerb királyi őrnagy az 1914 januárjában tartott évi közgyűlést 
üdvözölte.

«Ismeretes előttetek, -  kezdte az elnök, — hogy a Szokol a germanizmus 
elleni harcban keletkezett s tisztára szláv intézmény, amelynek célja, hogy 
az összes szláv testvéreket egyesítse, lelkesítse s kultúra és erőhatalom segélyé
vel előkészítse a szlávság ellenségével megvívandó harcra.

Mi szerbek, mint a nagy szláv közösség része, magunkévá tettük a 
szokol-eszmét és hozzájárultunk a magunk és édes testvéreink jóléte és boldog
sága érdekében folytatandó közös munkához.

Mi szerbek is a Szokol szellemében akarunk élni és dolgozni, mert új 
életet akarunk önteni a fáradtakba és elcsigázottakba, erősíteni akarjuk a 
gyengéket és elsatnyultakat, meg akarjuk szabadítani a foglyokat és bilincsre- 
verteket. Tettük ezt most és tettük a korábbi háborúkban is. Délen felszabadí
tottuk testvéreink egyrészét az ellenség önkénye alól. Széttörtük bilincseiket, 
megszabadítottuk kínjaiktól és megadtuk nekik a szabadsagot, hogy érezzék 
benne a boldogságot, egyenlőséget és testvériséget».

Miután néhány szóval dicsőítette ezt a «nemes munkát», amellyel «a
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nagy szokol-eszme egy részét megvalósítani sikerült», Kovacevic őrnagy így 
folytatta:

«Ámde, testvéreim, északi ellenségünk veszedelme$ebl> és szívtelenebb, 
mert kultúrában és gazdaságilag erősebb.

Ez az ellenség vágyaiban telhetetlen; testvéreink millióit rabszolgaság
ban és bilincsekben tartja. Megfosztotta őket a szabadságtól és a jogtól és vala
mennyinket a maga szolgálatába kényszerítette. Ezek a test vénünk zúgolód
nak s minél gyorsabb segítségért kiáltanak és esdekelnek.

Nem engedhetjük át. őket kényre-kegy re ennek a rettentő és falánk 
ellenségnek. Segítségükre kőül sietnünk minél előbb: ez kötelességünk. Elvégre 
is, lehetünk-e boldogok mi magunk, ha annyi testvérünk rabszolgaságban él, 
szenved és zúgolódik?

Testvéreim!
Az ellenség veszedelmes, falánk és nem szűnik meg alkalmatlankodni. 

Legyünk szakadatlanul résen.
Dolgozzunk még nagyobb kedvvel és önfeláldozással. Legyünk lelki- 

ismeretesek a szent szokol-kötelesség teljesítésében, legyünk hívek és ki
tartók.

Készüljünk fel a harcra és az igazságos szokol-eszmére.
Egyesüljünk a számtalan szokol-rajjal, szövetkezzünk velük s gondol

junk mindig arra az igazságra, amelyet a szerb szokolisták írtak zászlajukra, 
hogy: Csak egészséges és erőteljes, csak nemzeti öntudattal biró és jól szer
vezett nép képes az önvédelemre, a harcra és a győzelemre».

Ezt az elnöki megnyitót az igazgatóválasztmány jelentése követi. Meg
emlékezve a legutóbbi háborúk sikereiről, amely háborúk az egyesületet műkö
désében két esztendőn át akadályozták — ezeket mondja a jelentés: «Elkövet
kezett. az a nap, amelyen visszatérünk munkánkhoz, minthogy programmunk 
még nincs megvalósítva, feladatunk még nincs befejezve. Népünknek nagy 
részé meg a megfeszített Krisztus kínjait szenvedi; meg meg kell látogatnunk 
testvéreinket a Drinán túl; fel kell még keresnünk Szerajevó városát és Szent 
Száva hagyatékát;* meg kell tekintenünk Novak Marina. Radivoj Deli és az 
öreg Vujadin hazáját; át kell még kelnünk a Romanija hegységén és látnunk 
kell, miért borult ködbe Travnik. El kell némulnia végre a dalnak: Hajh. 
Bosznia, árva te, Isten előtt, hát nincs férfi, sehol a te törzsedből!? . . .»

Az egyesület különböző vállalkozásainak ismertetése után hangsúlyozza 
a jelentés, hogy az egyesület «a Száván és Drinán túli testvéregyesületekkd» 
összeköttetést tartott fenn és különösen kiemeli, hogy a Szerajevóban tartott 
Prosvjeta örömünnepre delegátusokat küldött. Ehhez megjegyzi a jelentés: 
«Azzal, hogy képviselőket küldött testvéreinkhez Boszniába, ezt kívánta üzenni 
nekik a választmány: Nem feledkeztünk meg rólatok; erős még a sumadijai 
sólyom szárnya».

* Szent Száva a szerbek védőszentje (meghalt 123(>). Ducatus sancti Savae, annyit 
jelent, mint Hercegovina. Szent Száva hagyatéka tehát egyértelmű Hercegovinával.
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A zágrábi diákok szerbiai látogatásának * és a «Józan ifjak szövetsége» 
zászlószent (‘lésének beható ismertetése után az igazgatósági jelentés a követ
kező mondatokkal zárul:

«Ezeket a jelenségeket a horvát testvérek látogatását a Suniadijában 
és a «józan ifjak» összesereglését a szerbség minden vidékéről — az igazgatóság 
kellőképen méltányolja és nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy ezek az események 
kezdetét és csiráját jelentik a nagy cselekedetnek, amely a legközelebbi jövő
ben fog lejátszódni.

Kifejezői ezek a nemzeti öntudat nagy s eddigelé még halk ébredésének 
és egy elnyomott nemzet erejének, amely nemzetnek nem engedik meg, hogy 
felemelkedjék és egyesüljön. Már csak rövid idő választ el attól, hogy megérjék 
ez a csira s ha majd még erősebben megduzzad a néplelek arja. nem lesznek 
többé gátak, amelyeket összetörni, nem lesznek többé akadályok, amelyeket 
útjában lerombolni ne bírna. Ennek a hatalomnak erősítése, a nemzeti fejlő
dés e folyamatának elősegítése és siettetése, ennek az eszmének előkészí
tése és támogatása voltak azok a célok, amelyek az igazgatóságot cselek
véseiben mindenkor irányították».

A pénztáros jelentése mindenekelőtt azokat sorolja fel, akik az egyesüle
tet támogatásukban részesítették. A kragujeváci kerületi választmány számos 
tagján kívül köszönettel említi meg ehelyütt a következőket:

A «Narodna odbrana» kragujeváci kerületi választmányát, különösen 
annak lovagi osztályát, amely a Szokol-egyesületnek több ízben bőséges tá
mogatással sietett segítségére; a kragujeváci gimnázium igazgatóját, aki a 
szokolisták iránt «állandóan atyai figyelmet tanúsított»; a Sumadija hadosztály 
parancsnokát, aki az egyesilletet bőkezűen támogatta: a kragujeváci kerületi 
törvényszék elnökét, a kragujeváci kerületi főnököt és községi elöl
járóságot.

A pénztárnoki jelentés, miután még megemlékezik a háborúban elesett 
egyesületi tagokról, a következő szavakkal zárul:

«Az egyesület vezetősége reméli, hogy az annyira fényes győzelem után. 
amelyet ellenségeink egy részén arattunk, mostantól fogva meg jobban, meg 
odaadóbban és még nagyobb kedvvel fogjátok magatokat a szokol-tevékeny- 
ségnek szentelni, a végből, hogy sólyomfészkünkben sólymokat neveljetek, 
akik majdan, mikor eljön annak a napja, képesek lesznek magasra repülni es 
hatalmas szárnyaikon megvinni a testvériséget, szeretetet és egyenlőséget 
valamennyi még fel nem szabadított testverünk számara.»

Az évi jelentést az elnök, Kovacevic M. J. őrnagy, a titkár, Brzakovic 
D. V. bírósági titkár és az elnökség 10 tagja írta alá, ezek között két tanár

* A zágrábi diákoknak ezt a Belgrádban, Xisben, Szcmerniriában és más helyeken 
t<*tt látogatását Szerbiában élénk tüntetésre használták fel a Monarchia ellen. A kiránduló
kat katonai tisztelgéssel fogadták, a katonai akadémiában és a tiszti kaszinóban dcjcuner- 
ket és bálokat rendeztek. Sőt Xisben a látogatók tiszteletére még katonai díszszemlét 
is tartottak.
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(Lukié Emil és Jankovic Milán) s még egy másik katonatiszt (Vasié Mihály 
gyalogsági őrnagy).

Ebből az évi jelentésből és egy táblázatból, amelyet a kragujeváci 
Szokol-egyesület a tiizlai «Brpski Bokornak küldött kitöltés végett s amelyet 
szintén Kovacevié őrnagy és Brzakovic bírósági titkár írt alá, kitűnik, hogy 
a szerbiai Szokol-egyesületek a Monarchiában Fennálló egyes hasonló egyesüle
tekkel szorosabb szövetségben állanak, amiről a hatóságok eddigelé tudomással 
nem bírtak.

4. melléklet.

A  sze rb  h iv a ta lo s  la p  a  <<N a r o d n a  o d b ra n a »  szo lt fa la t  ó b a n .

A szerb hivatalos lapnak, a «Srpski novim»-nek 1914 június 2S iki (ú j 
naptár szerint) számához melléklet gyanánt a «Narodna odbrana» egy Felhívása 
volt csatolva, amelyet a lap minden előfizetőjének megküldöttek.

Ebben a felhívásban a következők olvashatók:
«Testvérek! A Kossovónak még csak egv részéért állottunk bosszút, a 

Szent Vitus napnak (Vidovdannak) még csak egy részéért következett el a 
búnhödés. Amilyen messze népünk nyelve a szerb, a horvat és a szlovén 
szó járja, Kikinda és Monasztir, Triest és (’arevo-Solo között, ugyanolyan 
messze hat ki Szent \ itus napjának és Kossovónak jelentősége. Ahány nemzeti 
lélek sír ezen a földterületen, ahány bilincs csikorog testvéreinken, annyi 
még a munka, amelyet elvégeznünk, annyi még az áldozat, amelyet hoznunk 
kell. Szent Vitus napja régebben a szomorúság ünnepi* lehetett nekünk, de 
ma, amikor már mélyen benne járunk népünknek új történelmében, amikor 
nagy és dicsőségteljes nemzeti események vannak mögöttünk s még nagyobbak 
és dicsőségteljesebbek várnak reánk, ma, mikor a nagy nemzeti állam meg
teremtésének kellős közepébe értünk: ma nagy öröm és büszkeség ünnepét
kell, hogy Szent Vitus napja jelentse, egyrészt amiatt, ami már megtörtént, 
ami belőle sarjadt, de még inkább azért, ami ezután fog elkövetkezni. Szerb 
férfiak, szerb nők! Testvéreink milliói, a határainkon túl élő szlovének, hor- 
vátok es szerbek tekintenek ma ránk. a királyság gyermekeire s szívüket az 
öröm és a remény dobogtatja, amikor a nemzeti ügyért való mai felséges 
mánifesztációnkat látják. A bátrat megsegíti Isten! Előre mindannyian! 
Szólít bennünket megszentelt feladatunknak eddigelé még meg nem valósult 
részé. Belgrádban, az 1914. év Szent Vitus napján».

5. melléklet.

K r s ta n o m é  T r i f k o  ta n ú v a l lo m á s a  a  « \ d r o d n a  o d b ra n a » -ró l.

Erstanovié Trifko zavidovicii péksegédet az 191 I július 6-ikáról 7-ikére 
virradó éjjel egy csendőrjárőr elfogta, mivel kevéssel a Ferenc Ferdinánd 
főherceg elleni merénylet elkövetést* után lett az a kijelentést*, hogy a merény-

189



lei várható volt. okot adott a gyanúra, hogy nevezeti az összeesküvésről t u d o 

mással hírt.
Krstanoviéot ezért a szerajevói kerületi törvényszék elé állították. A ki

hallgatás rendjen kitűnt, hogy az ellene felmerült gyanút nem igazolta az 
említett nyilatkozat, amellvel a «Xarodna odhrana» tevékenységének koráhhi 
ismerete alapján, csupán ahheli meggyőződésének akart kifejezést adni. hogv 
tekintettel az Osztrák-Magyar Monarchia és különösen Ferenc Ferdinánd 
főherceg ellen Szerbiában kifejtett agitációra. ilyesmire el kellett készülve 
lenni. Kistanovicot később miután az ellene indított eljárást, tényálladék 
hiányában beszüntették tanúként hallgatták ki, minthogy a «Xarodna 
odhrana» tevékenységéről a vizsgalatra nézve fontos ismeretekkel hírt.

Az alább következő kivonat az 1911 július 19-én felvett tanuvallomási 
jegyzőkönyv hői készült az itt érdekkel bíró körülmények figyelembevételével:

« 1 9 0 S  őszén a határmenti Mokra-dorán át. Yisegrad közelében. Szerbiába 
mentem, hogy foglalkozást keressek. FJőbb Bajina Bastába értem, az uzieei 
kerületben; mivel azonban itt foglalkozást nem találtam. Belgrád felé foly
tattam utamat, hová épen JBosznia es Hercegovina annexiájának közzététele
kor érkeztem meg. Mivel láttam, hogy az annexió miatt a lakosságon nagy fel
indulás és izgatottság vett erőt és hogy nem fogok foglalkozást találhatni, el
mentem a cs. és kir. konzulátusra és kértem, hogy juttassanak haza. Azt 
mondottak, jöjjek vissza délután, akkor majd hazaküldenek. Mikor azonban 
a konzulátus épületéből kiléptem, megállított az utcán egy csendőrs azt kér
dezte tőlem, hová való vagyok; majd abban a hiszemben. hogy kém vagyok, 
bekísért egy karaulába. Itt kihallgattak s mikor azt mondottam, hogy szeret
nek hazatérni, egy altiszt elkezdett szidalmazni, hogy hogyan hagyhatom el 
épen most Szerbiát, mikor minél több emberre van szükségük, mert háborúra 
kerülhet a sor Ausztria ellen. Mikor azt válaszoltam, hogy nincs miből élnem, 
azt felelte, hogy teljes ellátást kapok, ha beiratkozom a «komité»-ba. Szorult 
helyzetemben beleegyeztem, mire egy csendőr elvitt a «Zelenom Yijencu» 
'Zöld koszorú) vendéglőbe s bemutatott a «komitó) vezetőjének. Tankosié Yoija 
hadseregbeli századosnak. Itt a «Zöld koszorúdnál élelmet és lakást kaptam 
es amint láttam a «komitr» más tagjai is laktak itt. Tankosic Yoija értésemre 
adta, hogy a «komite» célja a bombavetésnek s a hidak, alagutak, távírók és 
vasutak szét rombolásának begyakorlása és pedig azért, mert könnyen háborúra 
kerülhet, a sor Szerbia és Ausztria közt. Azután egy ember elvezetett egy 
kisebb kincstári házba, a pénzügyminisztérium mellett; itt voltak a «komité» 
irodái s itt az irodában találkoztam Pribicevic Milán-nal. aki beírt a «komitc»-ba. 
A beiratkozás alkalmával azt kérdezte tőlem Pribicevic Milán, szólt-e nekem 
Fan kosié Yoija arról, hogy mi a kötelességem, mint «komitá»-nak, mire azt 
feleltem, hogy «igen». Figyelmeztetett, hogy a beiratkozottaknak ügyes, erős 
es áldozatkész embereknek kell lenniük. Akkoriban körülbelül hetvenen vol
tunk beiratkozva. Belgrád bán nem csináltunk semmit. Körülbelül 11 •> hónap 
múlva vezetőnk, Tankosic. tudtunkra adta. hogy a nagyhatalmak betiltották 
a mi «komiténkdat, hogy el kell hagynunk Bclgrádot s valamely távol eső
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helyen kell elrejtőznünk, ahová nem jő idegen. íg}' hát elküldött ek bennünket 
Cuprija városába. Itt Tankosié Voija, Putnik Dusán, Gvozdié Zivko és Djinovic 
Mitar katonatisztek gyakorlatoztak velünk; az utóbbi rész vett a montenegioi 
bombamerényletben s ott agyon is lőtték. Tilos volt másokkal érintkeznünk, 
nehogy kitudódjék, hogy mi a célunk és hogy hányán vagyunk. Gyakoroltuk 
magunkat bomba vetésben, aknák készítésében, távírók, vasutak, alagutak 
és hidak szétrombolásában. Kéthetenkint meglátogattak bennünket Pribicevic 
Milán, Jankovié Bozo tábornok, Skarié gyógyszerész, Kafajlovió Zivkó kép
viselő s egy bizonyos Glisió Milutin pénzügyminiszteri hivatalnok; megszem
léltek gyakorlatozás közben és minden ilyen látogatásuk alkalmával kiegyenlí
tették ellátásunk költségeit, Oktatóink azt mondották nekünk, hogy mihelyt 
megtörténik a hadüzenet, mi — «komiték» — előre fogunk menni; utánunk 
jönnek az önkéntesek s azok után a rendes hadsereg. Ouprijában száznegyvenen 
lehettünk. Élelmen, lakáson és ruházaton kívül naponta 25 parat kaptunk 
dohányra, Az iskola körülbelül három hónapig tartott, vagyis 1909 máteiusaig. 
Ekkor értésünkre adták a bizottság tagjai, hogy el vagyunk bocsátva, hogy 
mindenki mehet, ahová akar. mert a nagyhatalmak elismertek Bosznia- 
Hercegovina annexióját és a mi «komitonknak» nincs már semmi célja. A «ko- 
initc» feloszlatásakor Jankovié Bozo tábornok azt mondotta nekem, hogy en 
majd Sabácban Milanovic Bozo szolgálatába logok állni, ahol havi •>() dinat 
bért kapok. Arról, hogy mi lesz a szolgálatom, nem beszelt. Az ajánlatot el
fogadtam. mert mint «komité» kötelesnek éreztem magam Jankovié tábornok
nak engedelmeskedni és azért is. mert nem volt miből élnem s kenyér után 
kellett néznem. Így tehát 1909 márciusában Babáéba mentem s jelentkeztem 
Milanovic Bozo ottani kereskedőnél. Jankovié tábornok annakidején azt is 
mondotta, hogy Milanovic Bozo a «Narodna odbrana» sabáci elnöke s hogy 
nála ezt a «Narodna odbrana»-! fogom szolgálni. Amikor Milanovic Bozonak 
átadtam a tábornok levelét s ő azt elolvasta, figyelmeztetett, hogy hűségesen 
kell őt szolgálnom és utasításait végrehajtanom. Főfeladatom az lesz, hogy 
leveleket fogok elvinni oda, ahová épen szólanak. Ha valamelyik levelet nem 
oda vinném, ahová szól, vagy ha az más valaki kezébe kerülne, az életemmel 
játszanám. Mindjárt másnap Milanovic Bozo zárt levelet adott át, melyet 
Lukié Cedo pénzügyőri őrmesterhez Szerb-Piacába kellett elvinnem. Paca 
felé mentemben Bogatié helységben megállított a járási kapitány, elvette 
tőlem a levelet, felbontotta s elolvasta. A levélben az állott, hogy Lukié vegyen 
azonnal három csónakot, hogy készen álljanak, ha majd szükség lesz rájuk. 
A levélhez 100 dinár volt csatolva. Ez alkalommal közölte velem a kapitány, 
hogy a minisztérium szigorúan meghagyta, hogy a komitáesik sajat szakállukra 
semmit se tegyenek, nehogy nemzetközi diplomáciai beavatkozásra kerüljön 
a sor. Visszatértem Sabácba s jelentettem Milanovic Bozonak, hogy mi történt 
velem. Milanovié Bozo a kerületi prefektushoz fordult, aki elrendelte, hogy a 
forgópisztolyt, melyet a kapitány Bogaticban elvett tőlem, adják vissza. Azt 
is elrendelte, hogy a kapitány a levelet juttassa el Lukié Cedóhoz, akinek szolt. 
Ilyen leveleket kézbesíthettem 1909 márciusától 1910 októberéig és pedig

191



Szerb-Bacába 48-at, Loznicába 55-öt, Zvornikba 5-öt, Ljubivijába kettőt és 
innen Koviljacába nem tudom hányat. Azt, hogy hányszor voltain az egyes 
helységekben, azért jegyeztem meg, mert azok Sábáétól igen távol esnek. A*le
veleket mindigaz illető helységbeli vámhivatal főnökéhez vittem, akitől válasz
képen ismét levelet kaptam, melyet Milanovic Hozónak kézbesítettem. Emlék- 
szem, hogy néhányszor Sepacka Adába is vittem levelet. A levelek kihordásá
nál segítségemre volt egy bizonyos Erié YaSo Srebrenicáról. Belgrádba beten- 
kint vittem Milanovic Bozótól leveleket, melyeket Bribicevic Milánnak és .Jan- 
kovic Bozónak kézbesítettem. E levelek tartalmáról semmit sem tudtam és 
erről mások sem szóltak nekem semmit. Amennyire láttam, azok a levelek, 
amelyeket Milano\ic Bozo küldött, nem voltak szamjelesek, azok ellenben, 
amelyeket a vámhivatali főnökök küldöttek, külön jelekkel voltak írva, amit 
akkor figyeltem meg. mikor Milanovic Bozo ezeket a leveleket, felbontotta. 
Kgy alkalommal, mikor — gondolom — Zvornikból hoztam ilyen számjeles 
levelet, Milanovic Bozo Atanasijevic Mika saljáéi tanárhoz küldött vele. hogy 
betlizze ki. Atanasijevic ki betlizte, mint rendesen, a levelet, de talán fele- 
dékenységből — nyitva hagyta a borítékot, ügy hogy elolvashattam. A levél 
szerint megbízható helyről jelentették, hogy a trónörökös arcképével veretnek 
pénzt, ami annak a jele, hogy Ferenc József le fog mondani. Mintegy nyolc 
hónapja szolgálhattam Milanovió Bozot, mikor ez átadta nekem névjegyét, 
melyre halálfej volt rajzolva s melyen kézírással az állott, hogy a «Xarodna 
odbrana» bizahnasava (provjerenik) lettem kinevezve. Ez alkalommal említette 
Milanovic, hogy kémszolgálatról van szó . . .

Opterkic Dusán katonatiszttől, a «Xarodna odbrana» tagjától hallottam 
egy íz ben, hogy a «Xarodna odbrana»-nak Bosznia-Hercegovinában ‘28 tagja 
van. Egyebet azonban nem tudok arról, hogy van-e és milyen szervezete a 
«Xarodna odbrana»-nak Boszniában. Olvkor-olvkor Pribicevic Milántól forgó- 
pisztolyt vagy reá való pénzt kaptam azzal a meghagyással, hogy a forgó- 
pisztolyt adjam át a határon komitáesi szolgálatot teljesítő pénzügyőröknek, 
mivel ezeknek nem volt se forgópisztolyuk, se pénzük, amivel maguknak 
vásárolhattak volna. I gy hiszem, Hribicevic Milán kedveskedni akart nekik 
ezekkel a fegyverekkel azért, mert komitáesik voltak. Különben nem volt 
fegyverrel dolgom.

Szolgálatom ideje alatt Milanovic Bozo egy ízben azzal bízott meg, 
menjek el egy emberrel a Drina melletti Ljesnicába egy paraszthoz, aki majd 
megmondja a továbbiakat es megmutat mindent, ami szükséges ahhoz, hogv 
mi ketten Stanaricic Ljubo szerb tartalékos tisztet, aki Bjelinába menekült, 
megöljük. A «Xarodna odbrana» választmánya ugyanis arról értesült, hogv 
Stanaricic Ljubo a szerb államra veszélyes és elhatározta, hogv el kell őt tenni 
láb alól.

Milanovic Bozo tehát meghízott engem azzal az emberrel együtt, hogy 
egy meghatározott helyen keljünk át a Drinán és öljük meg Stanaricic Ljubót. 
ki a Drina boszniai partján, a bijeljinai járásban lakott. Én és társam át akar
tunk gázolni a Drinán. mivel azonban a víz mély volt és nu rt lát t uk. hogvSatna-
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riéié Ljubo fegyverrel a vállán járkál háza körül, visszamentünk az említeti 
paraszt házába.

Látván, hogy Stanaricicot. késstíl nem lehet megölni, társamat elkiíl- 
döttem Sabácba, jelentse Milanovié Hozónak, hogy azon a módon, amint ö 
kívánja, t. i. késsel, lehetetlen Stanaricicot megölni. Milanovié Bozo erre azt 
az utasítást adta, hogy mindenesetre meg kell ölnünk Stanaricicot. Erre el
határoztuk, hogy agyonlőjjük. Társamnak Bozo utasítása szerint az volt a 
feladata, hogy lőjjön Stanaricicra és ölje meg, míg nekem arra kellett ügyel
nem, vájjon társam csakugyan végrehajtja-e feladatát. Időközben azonban 
lovascsendőr érkezett Sábáéból az ottani kerületi főnök parancsával, hogy 
menjünk vissza és hagyjunk fel eredeti szándékunkkal. így hát visszatértünk 
Sabácba.

1910 októberében megkértem Milanovié Bozót, hogy emelje fel a bére
met, de mivel ezt nem akarta megtenni, fel mond tani a szolgálatot. Sábáéból 
Belgrádija mentem, hol Jankovic tábornokkal találkoztam, aki elfogatott, 
mert megtagadtam az engedelmességet. Vagy két hónapon át különböző fog
házakon hurcoltak végig, mindezt azért, mert megtagadtam nekik az enge
delmességet és mert attól tartottak, hogy elárulom a titkaikat. Végre elhatá
rozták a hatóságok, hogy Boszniába szállítanak. Sábáéban azt mondotta egy 
fogoly, hogy az életem forog kockán. A csendőrök Xvornikig kísértek s ott 
átadtak a bosnyák csendőröknek. így kerültem vissza 1910 decemberében 
Boszniába.

Valaminő «fekete kézről» nem tudok semmi bizonyosat, csak annyit, 
amennyit erről a szerb újságokban olvastam. De ma már nem emlékszem 
arra, hogy mit írtak az újságok erről. Kp ily kevéssé van tudomásom a «fekete 
lajstromról». Szerbiában az annexió után általános volt a harag és a gyűlölet 
az osztrák trónörökös személye ellen, akit általában a szerbek halálos ellen- 
ségének tekintettek.

Krstanovic a továbbiakban korábbi vallomásaira hivatkozott, melyek 
közül a fenti tanúvallomás kiegészítéseid csupán a következők bírnak ér
dekkel:

Azt a komitét, melybe Pribicevic Milán Krstanovicot felvette, a «Narodna 
odbrana» állította fel. A cuprijai iskolának 20 22 tagja volt a Monarchiából. 
A tanítványok között volt Ciganovic Milán is.

A cuprijai iskolában azt tanították, hogy a «komiték»-nak készen kell 
lenniük arra, hogy a «Narodna odbrana» parancsára Boszniába menjenek és 
ott a feletteseiktől nyert megbízatás szerint cselekedjenek.

6. melléklet.

Kivonat a szarajevói kerületi törvényszéknek a Jatjlicic Járó és társai ellen kém
kedés büntette miatt indított bűnfenyítő eljárásra vonatkozó irataiból.

1918-ban napfényre került egy kémkedési akció, amelyet Jaglicic Jovo 
és több cinkostársa Boszniában folytatott Szerbia javára. Az ennek folytán
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Szarajevóban megindult bűnfenyítő vizsgálat során többek közt az alábbi 
adatok nyertek megállapítást, amelyek bepillantást engednek a nagyszerb 
propaganda es különösen a «Narodna odbrana» módszerébe.

Jaglicié Jovo előadja, hogy 1912 augusztus vagy szeptember havában 
találkozott először Klaric Petár — másként Pesut — focai marhavizsgálóval, 
aki 1912 őszén Montenegróba szökött és azután komitácsinak állott be.

Mső találkozásukkor Klárié afelől kérdezősködött Jagliciétól.hogy ismeri-e 
Milosevic Pa de kalinoviki lakost: Jaglicié válaszára, hogy Milosevic súlyos 
betegen kórházban fekszik, aztán megjegyezte: «kár. ha meghal. Érdekes 
dolgokról beszélgettünk. Nem tett neked erről említést *?» dagliéié tagadó vála- 
szaia Klárié folytatta: «Fontos dolgot szereinek veled közölni. Szerbek vagyunk 
s valami fontosat kell Szerbia erdekeben tennünk. — Gyere velem az irodába». 
Ott a következő beszélgetés folyt le közöttünk:

«hl fogok neked valamit mondani, .lován. Keni ismerlek még s nem 
tudom, nem fogsz-e elárulni. De mégis el fogom mondani s ha van szíved hozzá, 
hát árulj el!»

Jaglicié kérdésére, hogy miről van szó, így felelt Klárié: «Testvér, Szer
biában van egy «Narodna odbrana» nevű egylet. Ebbe az egyletbe, azt mondják, 
sokan belépnek; már sokakat megnyertek Boszniában és Hercegovinában s 
az egész Monarchiában; vannak közöttük intelligens és jómódú emberek is 
s ha ezek a nagyfejnek tehetik, miért ne tehetnek mi is, hogy mi is hozzájárul
junk valamivel a dologhoz*?»

Arra a kérdésre, hogy minő célokat szolgál ez az egylet, ezt a választ 
adta Klárié:

«Az egylet célja: pl. te Kalinovikban vagy s jelented nekem, hogy ottan 
mi az újság, mennyi katonaság van ott, hány ágyú, mennyi lőszer, milyenféle 
fegyverek, ki jön, ki megy stb. Titkos írásunk van: «chiffre», amellyel levele
zünk. Ha hűséges vagy, te is megkapod.»

Jaglicié attól félt, hogy Klárié őt csak ki akarja kérdezni, hogy azután 
elárulja s ezért arra kérte, nevezzen meg néhány egyleti tagot, mire Klárié 
egy ideig gondolkodott s azután egy olyan nevet említett Jaglicié előtt, amely 
ebben bizalmat keltett.

«Akarod-e hát a «chiffre»-t? kérdezte Klárié s Jaglicié beleegyező vála
szára egy darab papírra felírta a kulcsot, melyet könyv nélkül tudott s á t
adta neki.

Kgy más alkalommal banja-koviljaéai (Loznica mellett) tartózkodásáról 
beszélt Klárié, hol őt Todorovié * szerb százados a bombavetésben oktatta ki. 
A vádlott kérdésére, hogy minek tanult ilyesmit, ezt felelte Klárié: «Ha tör
ténik valami, amint már mondottam, szükséges, hogy bánni tudjak a bombá
val, hogy abba betanítsalak téged, te pedig a többieket, hogy majd lőpor- 
raktárakat. s egyéb fontos építményeket a levegőbe röpítsünk, mert akkor 
bombákat fogunk kapni Szerbiából».

* Todorovic Koszta akkor tényleg határbiztos és a szerb hírszolgálat vezetője volt 
a raéa-ljuboijai határszakaszon.
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Majd a bombát írta le Klárié s elmondotta, hogy már felfogadott egye
seket, akik háború esetén el fogják vágni a távíró- és távbeszélővezetékeket.

Ezeknek az összejöveteleknek rendjén hallotta Jaglicic Kláriétól azt 
is, hogy a «Narodna odbrana» tagjainak feladata még, hogy osztrák-magyar 
katonákat szökésre csábítsanak, önkénteseket (komitácsikat) toborozzanak, 
bandákat szervezzenek, műtárgyakat és raktárakat felrobbantsanak stb. 
Közölte még vele Klárié azt is, hogy a szerbiai és a boszniai tagok még szám- 
jeles levelezésüket sem bízzák a postára, hanem megbízható küldöncök útján 
továbbítják azt a határon át.

Végül említette még Jagliciénak, hogy a Prosvjeta-ünnep alkalmával 
(1912 szeptember havában) a szerbiai küldöttség tagjaival együtt egy szerb 
őrnagy* is lakott a szerajevói «Hotel Europe»-ban. Ehhez ő — Klárié — «Na
rodna odbrana» tagokat vezetett, kiket az őrnagy felesketett.

Egykémtől megtudta Jaglicic, hogy Szerajevóba bombák fognak érkezni, 
vagy máris érkeztek, melyek szappandarabokhoz ** hasonlítanak és hogy 
ezekből a szóban forgó kémnek is fognak 2—3 darabot küldeni, vagy pedig ő 
maga fog értük Sarajevóba elmenni.

7. melléklet.

A «Narodna odbranm-ra vonatkozó bizalmas jelöntésekből.

A «Narodna odbrana» vezetőségében valamennyi pártárnyalat kép
viselve van avégbŐl, hogy megnyerjék a haladópártiakat és az összeesküvők 
ellenfeleit is. Tulajdonképeni spiritus rectora Pribiéevié őrnagy. A titkár 
állását mindig valamelyik szabadságolt katonatiszt tölti be.

A «Narodna odbrana» feladata, hogy Ausztria-Magvarország délszlávok
lakta vidékeinek katonai és polgári köreiben hathatós propagandát fejtsen ki 
s ott ezáltal forradalmat készítsen elő, zavarja az esetleges mozgósításokat, 
pánikot és zendülést idézzen elő stb.

Ennek a szervezetnek a Monarchiában több bizalmi embere és emisszá- 
riusa van, kik csendes propagandát folytatnak, — mindig négy szem között. 
Egyeseknek külön megbízatásuk van, bog}' fontos hidaknál, gócpontokon stb. 
néhány embert — lehetőleg vasúti hivatalnokokat — megnyerjenek, kiknek 
viszont az a feladatuk, hogy a vett utasításokat a kellő pillanatban végre
hajtsák, vagy végrehajtassák.

Az érintkezés a «Narodna odbrana» tagjai között lehetőleg személyes 
úton történik. •

Tagokul főleg fiatal embereket, munkásokat, vasutasokat toborzannk.

A Prosvjcta-ünnepélycn Jankóvá- Mika szeri) őrnagy jelont meg, mint szerbiai 
kiküldött.

** A Szerajevóban Ferenc Ferdinán I főherceg ellen elkövetet t merényletnél használt 
(s az 1913-ban llröko mellett a Szávában talált bombák, melyek valamennyien a kragu- 
jeváci szerb királyi fegyvertárból származnak, csakugyan hasonlíthatók szappandara- 
bokhoz.
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8. melléklet.

Kivonat az 1914. évi június hó 28-án ausztria-estei Ferenc Ferdinánd féj herceg 
0  es. és hir. Fensége és Ilolicnberg Zsófia hercegnéi ő  Fensége ellen elkövetett 
orgyilkosság bűntette miatt Pnnciq) Gavrilo és társai ellen a szarajevói bosnyák- 
hercegorinai kerületi törvényszéknél folyamatba tett vizsgálatra vonatkozó bírósági

iratokból.

I. a  tett é s  a le llesséíj .

Prineip Gavrilo. Cabrinovic Nedeljko, Grabez Trifko, Cubrilovic Vaso 
és Popovic Cet rés beismerik, hogy a szökésben levő Mehmedbasic Mehemeddel 
együtt összeesküvést szőttek Ferenc Ferdinánd főherceg meggyilkolása céljá
ból és hogy bombákkal, részben Browning-pisztolyokkal is felszerelve, () Fensége 
1911 június 28-iki szerajevói körútja alkalmával lesbeálltak a tervezett merény
let végrehajtása végett.

Cabrinovic Nedeljko beismeri, hogy az összeesküvők közül elsőnek ő 
dobott a főherceg kocsija felé bombát, mely célját tévesztve, felrobbanása 
közben a főhercegi automobilt követő kocsiban ülőket sebesíteíle meg.

Prineip Gavrilo beismeri, hogy Browning-pisztolyból két lövést tett a 
főhercegi gépkocsira, melyek Ferenc Ferdinánd főherceget és i lobon berg 
Zsófia hercegasszonyt halálosan megsebezték.

Mindkét tettes beismeri, hogy tettét a gyilkosság szándékával kö
vette el.

Ezek a vallomások a megejtett nyomozás által teljes leigazolást nyertek 
és megállapíttatott, hogy néhai Ferenc Ferdinánd főherceg és néhai 1 lobonberg 
Zsófia hercegasszony azoknak a pisztolylövéseknek következtében vesztették 
életüket, amelyeket Prineip Gavrilo intézett ellenük.

II. Az ö s s z e e s k ü v é s  létrejötte.

A vádlottak a következő, lényegükben egybehangzó kijelentéseket 
tették a vizsgálóbíró előtt:

Principben 1914 április havi belgrádi tartózkodása alatt, hol a kávé
házakban sok szerb tanulóval érintkezett, fogamzott meg a terv. hogy merény
letet követ (‘1 néhai Ferenc Ferdinánd főherceg ellen. Tervét megbeszélte 
ismerősével, Cabrinovié-csal, aki akkoriban ugyancsak Belgrádion tartóz
kodott s aki azonnal kész volt részt venni a merényletben, amelynek gondolatá
val ugyanabban az időben ő is foglalkozott. Azokban a körökben, ahol Prineip 
és Cabrinovic megfordultak, gyakran esett szó arról, hogy merényletet köves
senek el a főherceg ellen, akit a szerb nép veszedelmes ellenségének tartottak.

A tett végrehajtásához szükséges bombákat és fegyvereket — beszer
zésükre a magukéból nem telvén — kezdetben Pribicevic Milán szerb őrnagy
tól, vagy a «Narodna odbrana»-tól kívánta beszerezni Prineip és társa. Mint
hogy azonban Pribicevic őrnagy és Dacic Zivojin. a «Xarodna odbrana» irány-
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adó tagja, akkoriban nem voltak Belgrádban, a két merénylő arra határozta 
el magát, hogy megkísérlik, nem juthatnának-e a fegyverekhez az előttük 
ismerős Ciganovic Milán utján, aki ezidőszerint államvasúti hivatalnok, annak- 
előtte pedig komit ácsi volt.

Princip Ciganovic-csal ennek egyr meghitt ismerőse útján lépett érint
kezésbe. Ciganovic erre felkereste Principet, beszélt vele a tervezett merény
letről, amelyet mindenképen helyeselt; egyelőre azonban kijelentette», hogy 
még meg akarja fontolni, vájjon rendelkezésére bocsássa-e a terv végrehaj
tásához szükséges fegyvereket. Ciganovié-esal Cabrinovic is beszélt a fegyverek 
dolgában.

Ilusvétkor Princip az ugyancsak Belgrádban tartózkodó Grabez Triíkót 
is beavatta a tervbe, aki - vallomása szerint — szintén késznek nyilatkozott 
arra, hogy részt vegyen a merényletben.

Az ezt követő időben Princip ismételten beszélgetett Ciganovic-csal a 
merénylet végrehajt ásáról.

Eközben Ciganovic a vele szoros barátságban álló Tankovic Yoija szerb 
őrnagygyal is tárgyalt a merénylet tervéről; Tankosié aztán erre a célra a 
Browning-pisztolyokat bocsátótta rendelkezésére.

Grabez, Princip és Cabrinovic vallomásával egybehangzóan, beismeri, 
hogy Tan kosié őrnagyot, ennek kívánságára, május 24-én Ciganovic kíséreté
ben lakásán meglátogatta. A bemutatás után Tankosic ezekkel a szavakkal 
fordult Grabezhez: «1 lát te vagy az? KI vagy-e tökélve a dologra?», mire Grabez 
igenlő választ adott. Mikor aztán Tankosié megkérdezte: «Tudtok-e revol
verrel lőni?» s Grabez erre tagadókig válaszolt. Tankosié így szólt Ciganovic- 
hoz: «Majd adok revolvert., menj és oktasd ki őket a lövésben».

Ciganovic erre Principet és Grabezt a topcideri katonai lövőténv vezette 
és a lövölde mellett lévő erdőben gyakorolta őket a Browning-pisztollyal való 
célbalövésben. A gyakorlatok alkalmával Princip bizonyult jobb lövőnek. 
Ciganovic kioktatta Principet. Grabezt és Cabrinoviéot a bombákkal való 
bánásban is, amelyeket később át is adott nekik.

Amint Princip, Cabrinovic és Grabez egybehangzóan vallják, Ciganovic 
1914 május 27-én hat bombát, négy Browning-pisztolyt és kellő mennyiségű 
töltényt, valamint egy ciankálival megtöltött üvegcsövecskét adott át nekik, 
ezt az utóbbit azért, hogy a tett elkövetése után a titok megőrzése érdekében 
megmérgezzék magukat. Ezenkívül pénzt is adott nekik Ciganovic.

Princip már husvétkor beavatta volt merénylet tervébe Jlic Daniiét, 
akit Szerajevóba visszatérve arra kért, hogy toborozzon még néhány embert 
a merényletben való részvételre, hogy így biztosan sikerüljön a terv. Ilié erre, 
vallomása szerint, Cubrilovic Jasót, Popovic Cetrót és Melunedbasié Mehemedet 
fogadta fel.

III. A bom bák eredete.

A merénylet végrehajtásánál csak az egyik bombát használták fel a 
merénylők. A többi öt bombát később a szerajevói rendőrség találta meg.
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A bombák a törvényszéki szakértők véleménye szerint szerb kézigráná
tok, melyek gyárilag készültek és katonai célokra voltak szánva. Azonos 
szerkezetűek az 1918-ban Brcko mellett a Szávában talált ‘21 bombával, amelyek
ről — a némelyiken még meglevő eredeti csomagolás alapján — teljes bizony
sággal megállapították, hogy a kragujeváci szerb fegyverraktárból szár
maznak.

Eszerint tehát az is beigazolást nyert, hogy a Ferenc Ferdinánd főher
ceg ellen elkövetett merényletnél használt gránátok is a kragujevaci katonai 
raktár készletéből valók.

Grabez a neki és cinkostársainak átadott gránátokat egészén önkent 
«kragujeváci bombákénak nevezi.

IV. A három  m erény lő  c s  u fegyverek  átjuttatása Szerbiából
B oszniába.

Princip erre vonatkozólag a következőket adja elő:
Ciganovic azt ajánlotta Cabronivicnak, Grabeznek és Principnek. hogy 

Sabácon és Loznicán át menjenek Tuzlába és fordul janak .Jovanovic Viskóhoz, 
aki majd a fegyvereket át fogja venni. Először is menjenek Sabácba és jelent
kezzenek Popovié Rád e őrnagy határkapitánynál, kinek részére egy cédulát 
adott át nekik, amelyet Princip vett magához. A három cinkostárs a fegyverek
kel május 28-án hagyta el Belgrádot. Sabácban Princip átadta a Ciganoviétól 
kapott cédulát Popovic őrnagynak, ki erre mindhármukat a parancsnokságra 
vezette és részükre határátkelési igazolványt állított ki, melyben tanúsította, 
hogy egyikük pénzügyőr, a másik kettő pedig ennek bajtársa. Az igazolványon 
fel volt tüntetve az állítólagos pénzügyőr neve is, ezt azonban Princip elfelej
tette. Egyszersmind zárt levelet is kaptak Popovic őrnagytól a loznicai hatai- 
kapitány részére, kit Pravanov iának, Prdanovicnak vagy Predoj évi ónak
hívtak.

Princip, Cabr inovié és Grabez Sabacban meghaltak és masnap íeggel 
vasúton hoznicára utaztak, még pedig a Popovié őrnagy által részükre kiállí
tott igazolvány alapján féláru jeggyel. Délre Loznicába értek s az ottani határ- 
kapitánynak átadták Popovié őrnagy levelét, melyben ez állott: «Fogadd ezeket 
az embereket és vezesd át őket ott, ahol bírod». A határkapitány azt mondotta, 
hogv be fogja rendelni pénzügyőreit a határról s a legmegbízhatóbbra fogja 
majd rábízni hármukat. Azután telefonált és másnap reggeli bét órára irodájába 
rendelte a három cinkost.

Másnap reggel a három összeesküvő abban állapodott meg, hogy Cabri- 
novic a Grabez útlevelével nyíltan vegye útját Zvornik felé, míg Princip és 
Grabez titokban fognak a határon átkelni. Ezt a tervet megbeszélték a határ
kapitánnyal, kivel elhatározták, hogy egy Grbié nevű ljesnicai pénzügyőr 
vigye magával Principet és Grabezt a karaulájába és onnan szállítsa át őket 
a határon. Cabrinovic aztán gyalog elindult Banja Koviljacába Zvornik irá
nyában. Princip és Grabez Grbié pénzügyőrrel Ljesnicába utaztak, hol egy
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szálloda szobájában tették le a bombákat és a revolvert, amelyeket ekkor 
Grbié pénzügyőr is látott. Princip maga titokzatosnak nevezte ezt az utazást.

Grabez lényegileg egybehangzóan vallott Princippol s kiegészítőké)) 
hozzátette, hogy Grbié nevetett, amikor a bombákat s a revolvert meglátta 
és csak annyit kérdezett, hogy hová mennek Boszniában ezekkel a bombákkal. 
A pénzügyőr bizonyára gondolta, hogy Grabez és Princip valami küldetésben 
járnak.

Grbié egy másik pénzügyőrrel csónakon a Drina egyik szigetére vitte 
Principet és Grabezt s ott meghagyta nekik, hogy várjanak, míg majd egy 
paraszt értük jön. A szigeten egy paraszt házikóban háltak meg. ahova ugyan
csak Grbié utasította őket. Másnap megérkezett a paraszt, aki éjnek idején 
előbb egy mocsáron keresztül, majd a hegyeken át Priboj közelébe kalauzolta 
el kettőjüket, s ott azután továbbszállítás végett Cubrilovié helybeli tanító
nak adta át, aki, úgy látszik, már várt rájuk és Tuzlába, Jovanovié Mfékóhoz 
kísérte őket.

Cabrinovié az utazásnak arról a részletéről, amelyet Princippel és (íra- 
bez-zsel együttesen tett meg, lényegileg velük egybehangzóan vallott s kel 
társának vallomásához csak annyit tett hozzá kiegészítéskép, hogy Popovié 
őrnagy említette neki, hogy ő maga is csak a hármuk Sabácba érkezését meg
előző napon jött oda Belgrádiad.

Loznicában Cabrinovié, Princip és Grabez elhatározták, hogy külön
válnak, mivel túlságosan kockázatos lenne, ha hármasban mennének. A loznicai 
határkapitány, kivel ezt közölték, dicsérte tervüket és Cabrinoviénak levelet 
adott Jaklojevié M. mali-zvorniki tanító részére. Cabrinovié erre átadta bom
báit, browningját és töltényeit Principnek és Grabeznek és a melléje rendelt 
pénzügyőrrel Mali-Zvomikba indult.

Ott felkereste Jakoljevié tanítót s átadta neki a loznicai határkapitány 
levelét. A tanító erre értesítette a szerb határőrsöt. Mikor Cabrinovié később 
a tanítóval odaért, már egy ember várt reájuk, aki csónakon a Drinán át Xag.v- 
Zvornikba, Boszniába vitte Őket.

Innen azután Tuzlába ment Cabrinovié, Jovanovié Miskóhoz.

Függelék.

Közvetlenül ennek az emlékiratnak lezárása előtt a szarajevói kerületi 
törvényszék egy tanuvallomási jegyzőkönyvet terjeszt fel, melyből kitűnik, 
hogy néhány nappal 1914 június 28-ika előtt egy osztrák vagy magyar honos 
a belgrádi cs. és kir. konzulátuson jelentést akart tenni arról a gyanújáról, 
hogy Ferenc Ferdinánd főherceg ellen boszniai tartózkodása alatt merényletet 
terveznek. A tanúvallomás szerint az illetőt a belgrádi rendőrség közegei 
közvetlenül, mielőtt a cs. és kir. konzulátusba belépett volna, semmitmondó 
okokból letartóztatták és ezáltal megakadályozták jelentése megtételében. 
Az említett tanuvallomási jegyzőkönyv adataiból az következnék, hogy ezek
nek a rendőri közegeknek tudomásuk volt a tervezett merényletről és hogy
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az illetőt csak azért tartóztatták le, hogy a feljelentés hon megakadá
lyozzák.

Minthogy ezek az adatok még nem vizsgáltattak felül, helytálló voltuk
ról ezidőszerint még nem lehet nyilatkozni. Bővebb részletek erről a tanúvallo
másról — tekintettel a még folyamatban levő nyomozásra ezidőszerint nem 
közölhetők.

9. melléklet.
A  szerb sa jtó  a m eréni/le irő l.

a )  A «Halkán» című belgrádi lap június 29-én így ír a két merénylőről:
Cabrinovié Xedeljko nyomdászt, aki anarchista eszmékkel volt eltelve, 

mint nyughatatlan szellemű embert ismerték. Ezelőtt húsz nappal még Bel
grádiam időzött, hová a háború után jött és az államnyomdában talált foglal
kozást. Kiutazása előtt kijelentette, hogy Triesztbe megy, ahol egy új nyom
dában fog munkát kapni. Princip Gavro rövid idővel ezelőtt ugyancsak Bel
grádiján időzött még. A háború alatt önkéntesnek jelentkezett, de nem vették 
fel s ezért elhagyta Belgrádot. Tavaly karácsonykor azonban visszatért ide s 
egy ideig a gimnáziumot látogatta, majd Cahrinovic-csal csaknem egyidőben. 
de más úton, ismét eltávozott Belgrádiad. A hallgatag és ideges termeszd ű 
Princip, aki jó tanuló volt, néhány, szintén Boszniából és Hercegovinából 
származó középiskolai tanulón kívül az utóbbi időben Cahrinovic-csal is 
érintkezett. Szocialista eszmék felé hajlott, habár eredetileg a «haladó ifjuság»- 
hoz tartozott. Princip is, Cabrinovié is Szarajevóban nőttek fel s gyermek
koruk óta elválaszthatatlan barátság fűzte őket egymáshoz.

It) A «Piémont» július 1-i számában arra utal, hogy a merénylő Zerajic 
hangos tiltakozását most Princip tiltakozása követte. Ez utóbbinak cselekedete 
szintén a boszniai kormányzati rendszerben találja magyarázatát. Az a körül
mény, hogy Princip a Yidovdan szent nemzet i ünnepe napján követte el bosszú
álló tettét, azon a napon, amelyre a hadgyakorlatok megtartását tűzték ki. 
érthetőbbé és természetesebbé teszi a iiatal mártír kétségbeesett cseleke
detét.

(A rendőrség a lapot e cikk miatt elkobozta, a belgrádi elsőtőlvamodású 
bíróság azonban az elkobzási határozatot a rákövetkező napon megsemmi
sítette.)

c) Az ifjú-radikális «Odjek» július 8-iki számában így ír: «Ferenc Fer- 
dinánd főherceget a nemzeti lelkesedés napján küldték Szarajevóba, hogy bru
tális tüntetéssel ünnepeljék az erőszakot és elnyomást. Ennek a brutális tény
nek az ellenállás, gyűlölet és bosszú ugyancsak brutális érzését kellett ki
váltania».

d )  A nacionalista pártközlöny, a «Srpska Zastava» július 8-iki számának 
«Gyanúsítások és fenyegetések» című cikkében így ír: «A merénylet mindinkább 
a Monarchiában uralkodó egészségtelen viszonyok következménye gyanánt 
tűnik fel. Másrészt a szerb népnek Bosznia-Hercegovinában folyó ádáz üldö
zése az egész művelt világ utálatát hívja ki».
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e) A haladópárti «Pravda» július 3-án ezt írja: «A cinikus bécsi politika 
a szerencsétlen pár halálát a szerb nép ellen irányuló undok céljai érdekében 
aknázza ki».

f )  Az «Agence des Balkans» július 3-iki száma jelenti: «A Boszniában 
és Hercegovinában a szerb nép ellen elkövetett bűntettek az osztrák-magyar 
polgári és katonai hatóságok védelme alatt és közvetlen felhajtására követ- 
tettek el».

g ) A «Pravda» július 4-iki számában ezek olvashatók: «Az Ausztriában 
eddig elkövetett összes gyilkosságok és merényletek mindenkor egy és ugyan
azon forrásból fakadtak. A Monarchia elnyomott népei kénytelenek voltak 
a tiltakozásnak ehhez a módjához fordulni, mert más út rendelkezésükre 
nem állott. A rémuralom káoszában természetes és teljesen érthető, hogy a 
merényletek rendszere polgárjogot nyert».

h) A «Balkan» július 5-én megjegyzi, hogy Ausztria-Magyarországot 
«ártatlanok üldözése miatt nemzetközi ellenőrzés alá kellene helyezni», mert 
A asz t r i a - Magy ar o rs z ág kevésbbé konszolidált, mint Törökország.

i )  A «Mali Journal» július 7-én így ír: «A középkor egy sarjadékát gyil
kolták mega minap Szarajevóban. Egy gyermek gyilkolta meg, aki a paroxiz
musig átérezte a fájdalmat eltiprott szőkébb hazája miatt, azt a fájdalmat, 
amelyet apái országainak elrablói okoztak neki.Mit tett erre a hivatalos Ausztria- 
Magyarország? Szerbek mészárolásával, szerb vagyon ciha rá csokisával és 
feldúlásával felelt. Ilyen hősködéssel csak semmirekelők tündökölnek. A gyá
vák mindig nagy hősök, ha tudják, hogy biztonságban érezhetik magukat. 
Hasonlítsuk csak össze Principet és Cabrinoviéot ezekkel a hősökkel és azonnal 
látni fogjuk a nagy különbséget. Civilizáció és igazság Ausztria-Magyarország
ban nem egyéb merő hazugságnál».

j )  A «Tribuna» ezt írja július 7-én: «Nekünk az a véleményünk, hogy a 
szerajevói gyilkosságot megrendelték, hogy a szerb nép kiirtását egy csapásra 
elvégezhessék».

k )  A «Piemont» jelenti július 8-án Bajina Baskából. hogy az osztrák 
hatóságok a boszniai keresztények közt mészárlást készítenek elő.

l)  Július 8-án a «Balkan» Boszniából «Szent Bertalan-éj Szerajevói>an» 
cím alatt tudósítást közöl s a Szerbiában élő összes osztrákok ellen általános 
bojkottot ajánl.

m )  A «Mali Journal» július 8-án a Dunagőzhajózási társaság ellen hirdet 
bojkottot.

n )  A «Tribuna» július 8-iki számában «Semmit Ausztria-Magyarország- 
ból!» cím alatt megjelent cikk szerint legjobb semmit sem venni Ausztria- 
Magyarországból, az osztrák és a magyar fürdőket sem kell látogatni, orvost 
sem kell Ausztria-Magyarországból hívni. A magánkezdeményezés ebben az 
irányban sokat tehet. Az állam és a hatóságok ebbe nem árthatják bele magu
kat. Elég a polgárokra appellálni.

o) A «Stampa» július 8-iki száma azt állítja, hogy a szerajevói rendőrség 
az elfogott merénylőket a legembertelenebb és legszemérmetlenebb kínzások-
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nak veti alá, hogy belőlük valótlan vallomásokat csikarjon ki, amelyek alapján 
a szerb nép ellen aztán vádakat lehessen emelni.

p )  Július 9-én az «Agence dos Balkans» jelenti Belgrádiról: «Feltétlenül 
megbízható magánjek-ntések szerint Boszniában és Hercegovinában általános 
mészárlás készül a szerbek ellen».

q) Kapcsolatban Asquith miniszterelnöknek Ferenc Férdinánd főherceg 
halálhírére tett azon kijelentésével, hogy aggódik az emberiség sorsa miatt, 
a «Balkan» július 9-én a legutóbbi 40 esztendő eseményeire vonatkozó törté
nelmi áttekintést tesz közzé, s abból azt a következtetést vonja le, hogy a szerb 
nép ez alat t az idő alatt Aiisztria-M agyarország jezsuita politikája miatt bor
zalmas kínoknak volt kitéve. Mint Loyola valamennyi fiát, kik csak ember
vérben dolgoznak és «a cél szentesíti az eszközt» elvének hódolnak, végül utol
érte a végzet Ferenc Ferdinánd főherceget is, aki a jezsuita irányzat áldozata 
lőtt, mint ahogy majd az lesz egész Ausztria-Magyarország is. Ausztria-Magyar- 
ország végpusztulásával azonban nyugalomhoz és békéhez fog jutni az emberi
ség. Mindezt összegezve, arra a végkövetkeztetésre jutunk, hogy Asquith 
a halálhír bejelentését nyugodt lélekkel ezekkel a szavakkal kísérhette volna: 
«Nem aggódom többé az emberiség sorsa miatt».

r) A «Politika» július 9-iki számának «Szemtelen hazugságok» című vezér
cikkében ezek a fejtegetések olvashatók: «Az a módszer, amely szerint a szera- 
jevói merénylet ügyében megindított vizsgálat folyik, nyilvánvalóvá teszi a 
célokat, amelyeket Ausztria e vizsgálattal követ. Mivel a merénylők, dacára 
a velük szemben alkalmazott kínzásoknak, nem akarjak azt vallani, amit. 
tőlük kívánnak, kerestek és találtak másokat, kik készek voltak bizonyos fel
tételek alatt a merényletben való bizonyos bunrészességet bevallani, egyúttal 
azonban meg is vádolni mindazokat, akik Ausztriának kellemetlenek. Ez a 
módszer egyelőre sikerrel járt, mert ezek a bérencek bármit vallanak, amit 
tőlük kívánnak, az osztrák rendőrség pedig gondoskodik róla. hogy ezeket a 
hazugságokat azonnal kikürtölje a szélrózsa minden irányában. Hiszen Ausztria 
nem ismeri a szégyenérzetet és abban a hiszemben van, hogy akad még. aki az 
ilyen hazugságoknak hitelt ad».

s )  A «Stampa» július 9-én azt írja, hogy még nem derült ki és még'nem 
került napfényre minden, ami Boszniában és Hercegovinában történt. Ezt 
a legszigorúbban titkolják. A valóság azonban előbb-utóbb mégis felszínre 
fog kerülni. A vérszomjas Ausztria szerb vértől akar megittasodni és el is fogja 
ezt érni. Ügy hírlik, hogy Boszniában ma mintegy 10,000-re rúg a sebesültek 
és halottak száma.

t )  A «Politika» július 10-iki száma féktelen sértésekkel illeti a legfelsőbb 
uralkodóház tagjait.

u )  A «Trgovinski Glasnik» című kereskedelmi lap július 10-én a romlott 
és skrupulusokat nem ismerő osztrák-magyar politikáról beszél, melyet jezsui
tának, kíméletlennek és becsület nélkül valónak nevez. Szolgáljon ez a politika 
hiteimül az Ausztria-Magyarországban élő szerb nép előtt, hogy nem él kultur- 
államban, mely védi és biztosítja az életet és a tulajdont, hanem hogy mindig
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készen és felfegyverkezve kell állania, hogy a hatóságok és a kormány rablásai 
ellen védekezhessék. A legutóbbi események után a szerb népnek nem szabad 
többé várnia, mint a báránynak, melyet bármelyik napon levághatnak, hanem 
résen kell állania, mint az oroszlánnak, mely kész a véres védekezésre.

v )  A «Stampa» július 10-én azt írja, hogy semmi sem örökkévaló és 
Ausztria-Magyarország sem fog örökké Bosznia-Hercegovinában maradni. 
Nincs messze az idő, melyben a szerbek, kik megtörték a törökök hatalmát 
és megfenyítették a bolgárokat, az Iván Planina körül, a Trebevicnél 
fognak felbukkanni.

w )  A «Pravda» július 10-én «Bojkott a semmirekellők ellen» cím alatt 
bojkottot hirdet a belgrádi osztrák cégek és az osztrák árúk ellen és a «Narodna 
odbrana» kötelességéül jelenti ki, hogy felügyeljen a bojkott legszigorúbb 
foganatosítására.

x )  A «Zvono» július lG-iki száma Principet Lónyay grófné fiának adja 
ki, akinek feladatává vált, hogy Rudolf trónörökös haláláért annak gyilkosán, 
Ferenc Ferdinánd főhercegen, bosszút álljon.

y )  A «Mali Journal» július 19-én tudósítást közöl, mely szerint Principet 
osztrák-magyar ügynök bujtotta föl a merényletre. Becsben azt mondják, 
hogy az igazi vétkes csakis a belgrádi osztrák-magyar követségen található.

z )  Az ifjú-radikális párt vezetőlapja, az «Odjek» július 20-án így ír: 
«Ausztria-Magyarország száz bizonyítékát adja, hogy Európában a beteg em
ber címére vágyik. Míg Szerbiában egyetlen osztrák állampolgárt sem bán
talmaztak, addig Boszniában és Hercegovinában falvakat és városokat fosz
tottak ki. Ez a tény újabb bizonyítéka annak, mennyire fölötte áll Szerbia 
kulturális és erkölcsi tekintetben Ausztria-Magyarországnak».

10. melléklet.

A  «N a r o d n a  o d b ra n a »  n ié i h e ly i  v á la s z tm á n y a  a  F e r e n c  F e r d i n á n d  fő h e r c e y  e l le n

e lk ö v e te tt  m e r é n y le tr ő l .

A cs. és kir. közös külügyminisztérium egyik szavahihető bizalmasától, 
kinek nevét adott esetben közzé is téteti, azt a bizalmas értesülést vette, hogy 
a «Narodna odbrana» nisi helyi választmánya nemrégiben ülést tartott, mely
ben Nenadovió Jasa, a nisi fegyintézet igazgatója, mint a választmány elnöke, 
szóvá tévé a Ferenc Ferdinánd főherceg ellen elkövetett merényletet, erre 
vonatkozólag a következőket mondotta:

Szerbiának ezúttal feltétlenül olyan eszközhöz kellett nyúlnia, aminő 
a Ferenc Ferdinánd főherceg ellen elkövetett merénylet volt, mivel a főherceg 
aggresszív és excentrikus jelleménél fogva Szerbiára és, úgy lehet, szélesebb 
szláv körökre nézve is elsőrangú és végzetes veszedelmet jelentett. Ila életben 
maradt volna, rövid időn belül háborúra késztette vagy megtámadta volna 
Szerbiát, és ebben az esetben az ország, mely most anyagilag annyira meg van 
gyöngülve és hadseregének szervezésével sem készült még el, feltétlenül veszve 
lett volna. Most azonban megmentette Szerbiát a szerajevói gyilkosság, amellyel
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el lett téve láb alól egyike azoknak, akik Szerbiára veszedelmesek. Szerbiának 
most nehány évig nyugta lesz, mert az új trónörökös alaposan meg lógja gon
dolni. hogy vájjon elődjének nyomdokaiba lépjen-e.

Habár tudta, folytatta a szónok, hogy Ferenc Ferdinánd megölése 
súlyos csapást és nagy fájdalmat jelent Ausztria-Magyarországra nézve és hogy 
utána az ott élő szerb népre kínszenvedések fognak elkövetkezni, mégsem 
hitte volna, hogy feltevései ilyen mértékben fognak megvalósulni s hogy a bor 
válók így fognak viselkedni. Hiszen boszniai és hercegovinál halálai is arról 
biztosították, hogy az osztrák-magyar hatóságok gyávák és fellépésükben 
túlozniok nem szabad; «sajnos azonban, — úgymond. tévedtek a barátaink 
és mi is tévedtünk általuk». Ha ez így megy tovább, akkor — és csak akkor 
jön el igazában a revolverek és bombák szerepének ideje. Bármit is adjon a 
szerbek Istene, azt. hogy a dolgok így folyjanak tovább, engedni nem szabad.

A szónok fejtegetései a hallgatóság körében a legteljesebb helyeslésre
találtak.

11. melléklet.
Pótlások a nyom ás lezárta  után.

1. A 8 . szám ú  m ellék lethez .

Cubrilovic tanító, aki Pribojnál átvette Prineip és (haboz vezetését, 
teljesen beismerő vallomást tett, mely a következő lényegesebb adatokat 
szolgáltatta:

Cubrilovicot 1911-ben, egy Sabácba rendezeti Szokol-kirándulás alkal
mával Fovic Bozo, a «Narodna odbrana» vezetőségének .egyik tagja, avatta 
he az egyesület céljaiba; majd megtettek a «Narodna odbrana» biztosának 
Zvornikban (Bosznia). Később aztán az ő ajánlatára nevezték ki Jovanovié 
Miskót a «Narodna odbrana» luzlai biztosává.

A «Narodna odbraná»-val való érintkezését ugyanaz a paraszt köz\(‘til
totté volt, aki Principet és (Irabezt vezette hozzá azzal, hogy két szerb tanulót 
hoz fegyverekkel. Amikor ezt hallotta, már tudta Cubrilovic. hogy ez «üzenet» 
a «Narodna odbraná»-tól. Prineip és Orabez elmondották neki. hogy bombák 
és revolverek vannak náluk, melyekkel merényletet akarnak elkövetni terem* 
Ferdinánd főherceg ellen.

2 . Monarchiáéi  len es  képek a bchjradi l iadüyyin in iszter i i im ban .

A szerb királyi hadügyminisztérium fogadóterme előtt négy allegorikus 
kép függ a falon, melyek közül három szerb hadi sikereket ábrázol, míg a ne
gyedik Szerbia monarchiaellenes törekvéseinek megvalosítasat szimbolizálja.

Készben hegyes, részben sík táj (Bosznia és Délmagyarország), mely 
fölé a «zora», a szerb remények hajnalpírja, emelkedik. Az előtérben vértezett 
nőalak áll, pajzsán az összes «még felszabadítandó tartományok»: Bosznia,
Hercegovina, Vojvodina, Szerémség, Dalmácia stb. neveivel.

(Osztrák-magyar vöröskönyv 19.)
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Grey államtitkár a dossier-ról.

Mensdorff gróf londoni osztrák-magyar nagy
követ, a postán küldött emlékiratot július 29-ikén 
vette kézhez és ezen a napon adta át Grey külügyi 
államtitkárnak, .Július 29-ikén már az európai vál
ság erőseii eldhaladt. Az előző napon a monarchia 
Szerbiának háborút izeid s az operációk már meg
kezdődtek. Az európai diplomácia pedig keik) középén 
volt a tárgyalásoknak. Ez a helyzet tükröződik 
vissza abban a táviratban, melyben Grey állam
titkár a bécsi angol nagykövetnek beszámol a Mens- 
dorfí gróffal folytatott eszmecseréjéről.

Grey külügyi államtitkár linuxen bécsi angol ‘nagykövethez.
Külügyi hivatal. 1914 július 29-én.

Sir! Az osztrák nagykövet ma előadta, hogy kormányától hosszabb 
emlékiratot kapott, melyet nekem föl is ajánlott. Az emlékiratban, mint 
mondta, vázolják Szerbia magatartását és kifejtik az osztrák eljárás 
szükségességét. Azt válaszoltam, hogy az Ausztria és Szerbia közt folyo 
vitás ügy mozzanatait tárgyalni nem óhajtom. A mai hírek, úgy lát
szik, Európa békéjére nézve igen kedvezőtlenek. A hatalmaknak nem 
engedik meg, hogy Ausztriát elégtételhez segítsék, amit pedig a hatal
mak megtehetnének, ha erre az alkalmat nekik megadnák. Európa 
békéje kockán forog.

Mensdorff gróf azt válaszolta, hogy a háborúnak Szerbiával tovább 
kell folvnia. Ausztria nem teheti ki magát állandóan annak a kényszerű
ségnek, hogy újra meg újra mozgósítson, amit az utóbbi evekben folyton 
tennie kellett. A monarchia hódításra nem gondol, csupán érdekeinek 
megóvását kívánja biztosítani.

Azt mondtam: az is lehetséges, hogy Szerbia függetlenségét névleg 
meghagyják, területet sem foglalnak el tőle és az országot mégis bizo- 
nvos tekintetben vazallus állammá teszik.

Mensdorff gróf iparkodott ezt kiverni a fejemből. Néhány további 
megjegyzésem arra a hatásra vonatkozott, melyet az osztrák eljárás 
Oroszország balkáni helyzetére gyakorolhat, mire Mensdorff gróf azt 
válaszolta, hogy a balkán-háború előtt Szerbiát mindig az osztrák ha
talmi körbe tartozó országnak tekinted lék. ( A n g o l  k é k k ö n y v  9 1 . )
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A jegyzék fogadtatása Szerbiában.

Július 23-ikán esti hal órakor nyújtotta át 
Giesl báró belgrádi osztrák-magyar követ a monarchia 
határidős jegyzékét. Nyomban a jegyzék átvétele 
után, a miniszterelnököt helyettesítő pénzügyminisz
ter táviratilag értesítette valamennyi szerb követ
séget a monarchia lépéséről. A pénzügyminiszter 
ez értesítéshez hozzáfűzi, hogy a szerb kormány 
a követeléseket a maguk egészében nem fogja 
elfogadni.

Pacsu helyettes miniszterelnök v a l a m e n n y i  szerb követhez.
Belgrád, 1914 július 10/28.

Az osztrák-magyar követ ma este 6 órakor a sarajevói merénylettel 
kapcsolatos jegyzéket adott át, amely az osztrák-magyar kormány 
követeléseit tartalm azza és amelyre a szeri) kormánytól két napon belül, 
azaz szombat esti 6 óráig kér választ. A követ élőszóval értesített, hogy 
abban az esetben, ha a megszabott határidőre kielégítő választ nem 
kap, a követség személyzetével együtt elhagyja Belgrádot. A szerb kor
mány még nem határozott, mivel a miniszterek egy része Belgrádból 
távol van. De már most kijelenthetem: a követelések olyan természetitek, 
hogy azokhoz a maguk egészében egyetlen szerb kormány sem járu l
hat hozzá. ( S z e r b  k é k k ö n y v  3 3 . )

A belgrádi orosz ügyvivő a monarchia lépéséről.
Strandi mann belgrádi orosz ügyvivő még 

23-ikán este, röviddel az osztrák-magyar jegyzék 
átadása után értesítette az orosz külügyminisz
tert, hogy Giesl báró Pacsu pénzügyminiszternek, 
Pasics miniszterelnök helyettesének átadta a monar
chia határidős jegyzékét. Az orosz ügyvivő már 
azt is jelenti, hogy a szerb kormány a jegyzék lel
tételeit el nem fogadja és Oroszország segítségét 
kéri.

áO(i
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Strandtmann belgrádi orosz ügyvivő Sasanov külügyminiszterhez.
Belgrád, 1914 július 10/28. 

Az osztrák követ épen most, esti hat órakor nyújtotta á t Pacsu 
pénzügyminiszternek, Pasics helyettesének, kormánya ultimátumát, mely 
negyvennyolcórás határidőt szab meg a benne foglalt követelések elfo
gadására. Giesl élőszóval hozzátette: ha a jegyzéket 48 órán belül a 
maga teljességében el nem fogadják, úgy neki utasítása van, hogy a 
követség egész személyzetével Belgrádból elutazzék. Pasicsot és a többi 
minisztert, akik választási agitációs körúton vannak, visszahívták. 
A minisztereket holnap délelőtti tíz órára várják Belgrádba. Pacsu kö
zölte velem a jegyzék tartalmát. A miniszter Oroszország segítségét 
kéri és kijelenti, hogy nincsen olyan szerb kormány, amely Ausztria 
követeléseit elfogadhatná. ( O r o s z  n a r a n c s s á r g a  k ö n y v  1 . )

Pasics miniszterelnök visszatért Belgrádba.

A küszöbön álló szerb választások alkalmá
ból választási körúton időző Pasics miniszterelnök 
a pénzügyminiszter távirati hívására 24-ikén vissza
tért Belgrádba. Ezen a napon az orosz ügyvivő 
már jelenti Sasonovnak, hogy Szerbia válaszában 
meg fogja jelölni az osztrák-magyar követelések el
fogadható és el nem fogadható pontjait. Jelenti 
azt is, hogy a szerb kormány a hatalmakhoz fordul, 
hogy az ország függetlenségét megvédjék.

Strandtmann belgrádi orosz ügyvivő Sasanov külügyminiszterhez.
Belgrád, 1914 július 11/24. 

Pasics visszatért Belgrádba. Holnap, szombaton este hat órakor 
fogja megadni Ausztriának a választ, melyben az osztrák követelmények 
elfogadható és elfogadhatatlan részeit megjelöli. Jelenleg pedig kérést 
intéz a hatalmakhoz, hogy Szerbia fiiggetlenségét megóvják. Pasics 
kijelentette: «Ha a háború elkerülhetetlen hisz, úgy Szerbia áll elébe!»

( O r o s z  n a r a n c s s á r g a  k ö n y v  9 . )

Pasics miniszterelnök értesíti a pétervári szerb követet, hogy
Szerbia a hatalmakhoz fordul.

Az orosz ügyvivővel folytatott beszélgetését 
a szerb miniszterelnök közölte Spalaikovies péter
vári szerb követtel is, akit arról is értesít, hosv7 OJ
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a szerb kormány a barátságos államokhoz fog for
dulni. hogy azok Szerbia függetlenségét megvédjék.

Paxies m i n i s z t e r e l n ö k  Spataik o v i c s  p é t e r vári s z e r b  k ö v e i h e z .

Belgrád, 1914 július 11/24.
Közöltem az orosz ügyvivővel, hogy az oszt rák-m agyar ült imát unna 

a vafaszt holnap, szombaton, esti (> órakor fogom átnyújtani. I udonia- 
sára hoztam, hogy a szerb kormány a barátságos államokat kérni fogja 
Szerbia függetlenségének megvedel mezesen*. Hozzátettem, hogy ha a há
ború elkerülhetetlenné válik, úgy Szerbia áll elébe.

(Szerb kékkönyv 34.)

A szerb miniszterelnök Angolország közbelépését kéri.
Pasics miniszterelnök a belgrádi angol ügy

vivőt is haladéktalanul értesítette, hogy az osztrák
magyar követelményeket elfogadhatatlanoknak tartja 
és egyúttal kérte őt, hogy az angol kormány eszkö
zölje ki a követelések módosítását. Kiről a beszél
getésről Crackanthorpe angol ügyvivő a következő
ket jelenti kormányának:

C r a c k a n t h o r p e  b e l g r á d i  a n g o l  ü g y  v i v ő  G r e y  k ü l ü g y i  á l l a m t i t k á r h o z .

Belgrád, 1914 július 24.
A szerb kormány az osztrák követelményeket teljesen elfogad

hatatlanoknak tartja  és bizton reméli: Ó felsége kormánya modot 
fog rá találni, hogy az osztrák kormánynál a követelések megváltoz
tatását kieszközölje. Ezt a kérést előttem a szerb miniszterelnök nyil
váníto tta . aki ma reggel visszatért Belgrádba. Ő excellenciája nagyon
lehangolt és nyilván aggódik az ügyek fejleményei m iatt.

(Angol kékkönyv H.)

Pasics értesíti a londoni szerb követet, hogy Angolország
közvetítését kérte.

A szerb miniszterelnök Boskovics londoni 
szeri) követet is értesítette arról, hogy az angol 
kormány közvetítését kérte.

208



Pasics miniszterelnök Boskovics londoni szerb követhez.
Beígrád, 1914 július 11/24.

Közöltem ma az angol ügyvivővel: Ausztria-Magyarország követe
lései olyan természetnek, hogy azokhoz a maguk egészében független 
állam hozzá nem járulhat. Kifejeztem előtte azt a reményemet, hogy az 
angol kormány érvényesíteni fogja befolyását az osztrák-magyar kor
mányra, a bécsi kabinet követeléseinek mérséklése érdekében. Nem tit- 
koltam az angol ügyvivő előtt, hogy a bekövetkezhető események aggo
dalommal töltenek el. (S z e r b  k é k k ö n y v  35.^

Y.

Mit tanácsolnak a nagyhatalmak?

A monarchia jegyzékének átnyujtását követő napon a 
londoni és a párisi szerb követ tanácsért fordult az angol és 
francia külügyi hivatalhoz. Mindkét helyen olyan értelmű 
útmutatást adtak Szerbiának, hogy kitérő választ adjon, 
és, hogy időt nyerni igyekezzék. A francia külügyminisz
tériumban még azt is tanácsolták, hogy Szerbia európai 
döntő-biróságot javasoljon s a sarajevói merénylet osztrák 
vizsgálatát minősítse egyoldalúnak.

A pétervári német nagykövettel a szerb követ vélet
lenül találkozott Sasonov előszobájában. Nyomban megkér
dezte tőle, hogy nézete szerint Szerbia az ő kényelmetlen 
helyzetéből hogyan kerülhet ki? A német nagykövet meg- 
jegyezte, hogy ez kizárólag Szerbiától függ. A szerb diplomata 
azonban sietett hangsúlyozni, hogy itt európai kérdésről lesz 
szó s így a német nagykövet nagyon téved, ha azt hiszi, 
hogy a vitás ügy izolálva marad a monarchia és Szerbia 
között.

Angolország tanácsa.
Július 24-ikén Grey külügyi államtitkár azt 

az irányítást adja a belgrádi angol ügyvivőnek, 
hogy Szerbia jelentse ki részvétét és sajnálkozását, 
jelentse ki hajlandóságát, hogy a merényletben

Diplomáciai okmányok. \\
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részeseknek bizonyuló szerb tisztviselőket meg
bünteti, egyébként pedig a szerb kormány vála
szoljon úgy, ahogy érdekeinek leginkább megfelel.

Az államtitkár értesíti továbbá az ügyvivőt, 
hogy a londoni szerb követ az angol külügyi hivatal 
véleményét tudakolta a monarchiával keletkezett 
vitás ügyéről, de ő nem nyilatkozott, mert mun tudja, 
hogy a francia és az orosz kormány mit jelentetett 
ki Belgrádiján. Grey kéri az ügyvivőt, hogy ez iránt 
az angol és francia követnél tudakozódjék.

Orey külügyi államtitkár Crackavthorpe belyrádi anyai
ügyvivőhöz.

Külügyi hivatal, 1914 július ‘24.
Szerbiának Ígéretet kellene tennie, hogy teljes elégtételt ad Ausz

triának, ha bebizonyul, hogy bármely, m égolyán alárendelt állású szerb 
tisztviselő a főherceg meggyilkolásában részes; ki kellene fejeznie rész
vétét és sajnálkozását; egyébként pedig a szerb kormánynak az osztrák 
követelésekre úgy kell válaszolnia, amint azt a szerb érdekek szem pont
jából leghelyesebbnek találja. Lehetetlen ma megállapítani, vájjon 
Ausztriának katonai közbelépését, a határidő lejártával, el lehet-e más
képen hárítani, mint követelései feltétlen elfogadásával; egyetlen lehető
ségnek az kínálkozik, ha a követelések teljes visszautasításától ta rtóz
kodnak és amennyire csak a kitűzött határidő megengedi, minél több 
pontra nézve kedvező választ adnak. Az itteni szerb követ felkérte 
őfelsége korm ányát, hogy mondjon véleményt, de én nem vállalhatom 
a felelősséget, hogy többet mondjak, mint amennyit most mondok; 
még ennyit sem óhajtanék mondani anélkül, hogy tudnám , milyen 
nyilatkozatot te tt Belgrádiján a francia és az orosz kormány. Epén 
ezért tudakozódjék francia és orosz karfásánál, miképen gondolkodnak 
ők arról, hogy az imént kifejtett nézeteimet a szerb kormánnyal közöl
jük. A német nagykövetet igyekeztem rábírni, hogy Ausztria katonai 
akcióját ne siettesse. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 2 . )

Franciaország tanácsa.
Július 24-ikén Yestnics párisi szerb követ is 

megjelent a francia külügyi hivatalban és tanácsot 
kért a politikai osztály igazgatójától. Azt a tanácsot 
kapta, hogy a szerb kormány a sarajevői merénylet 
osztrák vizsgálatának eredményét jelentse ki egy-
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oldalúnak és európai döntő bíróságot kérjen. A szerb 
követnek adott tanácsokat Bienvenu-Martin h. kül
ügyminiszter közli a távollevő miniszterelnökkel és 
az összes nagykövetekkel, akiket egyúttal tájékoztat 
arról is, hogy a római francia nagykövet tudósí
tása szerint Olaszországgal a jegyzéket csak július
24-ikén közölték.

Bienvenu Martin francia h. külügyminiszter a stockholmi 
francia követhez (a miniszterelnök számára) és a belgrádi, 
bécsi, londoni, berlini, római és pétervári francia diplomáciai

képviselőhöz.
Paris, 1914 július 24.

Vestnics szerb követ ma reggel még nem kapott kormányától 
táviratot, melyből a szerb kormány szándékai kitűnnének. Az osztrák 
jegyzék tartalm át sem ismerte. A követnek, aki a politikai osztály igaz
gatójától tanácsot kért, Berthelot a maga részéről azt tanácsolta, hogy 
Szerbia igyekezzék időt nyerni. A 48 óra inkább határidőt jelent, mint 
ultimátumot. Helyén való volna például, ha a szerb kormány haladék
talanul felajánlaná az elégtételt mindazokra a pontokra nézve, melyek 
Szerbia méltóságával és szuverénitásával összeegyeztethetők. A követ
nek azt tanácsolták, figyelmeztesse Szerbia a monarchiát: a sara- 
jevói merénylet osztrák vizsgálatának megállapításai egyoldalúak és 
Szerbia, amely kész megbüntetni azokat, akik az általa is legnagyobb 
mértékben elítélt bűntényben részesek, joggal követelheti, hogy közöl
jék vele a bizonyítékokat abból a célból, hogy azokat sürgősen megvizs
gálhassa. Szerbia Ausztria közvetlen rendszabályait elkerülhetné, ha 
késznek nyilatkozik, hogy magát Európa döntésének aláveti. Kérést 
intéztem Londonba és Pétervárra, hogy velem az angol és az orosz kor
mány felfogását közöljék. Másrészt a mi híreinkből kitűnik, hogy Olasz
országgal az osztrák jegyzéket csupán ma közölték, előzőleg pedig sem 
meg nem kérdezték, sem pedig a jegyzékről nem értesítették.

(Francia sárgakönyv 26.)

A párisi angol nagykövet Franciaország tanácsáról.
Bertie, párisi angol nagykövet értesíti Groy 

államtitkárt, hogy a francia kormány a párisi szerb 
követnek ugyanazt a tanácsot adta, mint az angol 
államtitkár a szerb kormánynak.
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Beriie párisi angol nagykövet Grey külügyi államiifkárhoz.
Paris, 1914 július 25.

A francia kormány a párisi szeri) követ ú tján  ugyanazt a tanácsot 
ad ta  Szerbiának, mint amely az Ön Belgrádija küldött táv iratában is 
foglaltatik. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 5 . )

Az angol ügyvivő válasza.

Július 25-ikén a belgrádi angol ügyvivő értesí
tette Grey államtitkárt, hogy az orosz és a francia 
követ még nem kapott utasítást arra nézve, hogy 
mit tanácsoljon Szerbiának. Egyúttal az ügyvivő azt 
is jelenti, hogy mivel Szerbia különben is békülé- 
kenv válaszra készül, demerche-át ő is elhalasztotta.

Crackanthorpe belgrádi angol ügyvivő (írey külügyi
államtitkárhoz.

Belgrád, 1914 jú lius 25.
Találkoztam az imént a Konstantinápolyból ide érkezett új francia 

követtel és orosz kartársam m al. Közöltem velük az Ön felfogását. Kar- 
társaim nak kormányuk még nem küldött utasítást. Ennek következ
tében, s azért is, mivel a szerb választ békülékeny hangon szándékoznak 
megszövegezni, eddigelé tartózkodtam  attó l, hogy a szerb kormánynak 
tanáccsal szolgáljak. Nagyon valószínűnek tartom , hogy az orosz kor
mány m ár iparkodott rábírni a szerb kormányt a legmesszebbmenő 
mérsékletre. ( A n g o l  k é k k ö n y v  2 2 . )

«Európai kérdés».
Július 24-ikén Spalaikovics pétervári szerb követ 

közölte Sasonov orosz külügyminiszterrel az osztrák
magyar határidős jegyzék szövegét. Amikor a külügy
miniszter szobáját elhagyta, találkozott a péter
vári német nagykövettel, aki kifejtette előtte azt a 
nézetét, hogy a felmerült kérdést kizárólag a mo
narchiának és Szerbiának kell egymással elintézni, 
mire a szerb követ azt válaszolta, hogy Pourtalés 
gróf téved, mert itt európai kérdésről van szó. 
Spalaikovics a beszélgetésről a következőket jelen
tette Belgrádba:
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Spálaikovics péfcrvári szerb követ Pasics miniszterelnökhöz.
Péter vár, 1914 július 11/24.

Közöltem Sasonovval az oszt rák-magyar ultimátum szövegét . 
Amikor a külügyminiszter szobáját elhagytam, a német nagykövettel 
talákoztam. Jókedvűnek látszott. A beszélgetés során, amelyet Pour- 
talés gróffal az osztrák-magyar demarcheról folytattam , azt a kérést 
intéztem a nagykövethez, mondja meg, hogy véleménye szerint az ulti
mátum által teremtett helyzetből miképen lehet kikerülnünk? A nagy
követ azt válaszolta, hogy ez kizárólag Szerbiától függ, mivel itt olyan 
kérdésről van szó, amelyet Ausztriának és Szerbiának maguk között kell 
elintézni s amelybe senki más bele nem avatkozhatok. Én azt válaszol
tam Pourtalés grófnak, hogy téved s csakhamar meg fog arról győ
ződni, hogy itt nem Szerbia és Ausztria vitás ügyéről, hanem európai 
kérdésről van szó. ( S z e r b  k é k k ö n y v  3 6 . )

VI.

A jegyzék fogadtatása Oroszországban.
Szápáry gróf pétervári osztrák-magyar nagy

követ, utasításához képest, július 24-ikén átadta 
a monarchia jegyzékét Sasonov orosz külügyminisz
ternek és kifejtette előtte Ausztria-Magyarország 
lépésének súlyos indokait. Abból a jelentésből, amely
ben a nagykövet e lépéséről beszámol, kitűnik, 
hogy az orosz külügyminiszter egészen szokatlan 
idegességgel fogadta a közlést s oda konkludált, 
hogy a monarchia felette komoly helyzetet teremtett.

Szápáry gróf pétervári osztrák-magyar nagykövet Berchtold gróf
külügyminiszterhez.

Pétervár, 1914 július 24.
A külügyminiszter azzal fogadott, hogy tudja, mi visz hozzá és 

rögtön kijelentheti, hogy démarche-omhoz nem foglalna állást. Belekezd
tem megbízatásom felolvasásába. Első ízben a merényletek sorozatának 
említésénél szakított félbe és felvilágosításaimra azt kérdezte: vájjon 
be van-e bizonyítva, hogy ezek valamennyien Belgrádból indultak ki. 
Hangsúlyoztam, hogy azok a szerb izgatás következményei. A felolva
sás további folyamán megjegyezte, hogy tudja miről van szó: háborút 
akarunk indítani Szerbia ellen s ez volna hozzá az ürügyünk. Azt vála-
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szóltam, hogy az utóbbi években tanúsított m agatartásunk elegendő 
bizonyíték arra, hogy Szerbiával szemben sem ürügyet nem keresünk, 
sem szükségünk nincs ürügyre. Az általunk követeli ünnepélyes kijelen
tések nem találtak a miniszter részéről ellenzésre; csak azt az állítást 
hajtogatta  mindegyre, hogy Pasics ebben az értelemben már nyilatko
zott, amit én helyreigazítottam. «II dira cela 25 fois si vous voulez», — 
vetette  közbe. Én felemlítettem, hogy nálunk senki sem tám adja Szerbia 
integritását vagy dinasztiáját. Legélénkebben a «Narodna Odbrana» 
feloszlatása (álén nyilatkozott a miniszter, amit úgymond — Szerbia 
sohasem fogna megtenni. De ellenezte a miniszter a cs. és kir. közegeknek 
a szuhverzív mozgalom elnyomásában való részvételét is. Szerbia nem 
lesz tehát többé úr a saját házában! «Önök azután majd mindegyre 
interveniálni akarnak és milyen élete lesz akkor E urópának!» Xyugodtabb, 
mint eddig, — válaszoltam — hogyha Szerbiában megvan a jóakarat.

A jegyzékhez fűzött kommentárt meglehetősen nyugodtan hall
gatta  végig; annál a passzusnál, hogy érzéseinkben (gyeknek tudjuk 
magunkat az összes civilizált nemzetekkel, azt vetette közbe, hogy ez 
tévedés. A lehető legnagyobb nyom atékkai utaltam  arra, mennyire 
elszomorító volna, ha mi ebben a kérdésben, amikor kockán forog mindaz, 
ami előttünk a legszentebb és ami bármit mondjon is a miniszter 
úr — Oroszországban is szent, nőm találnánk Oroszországban meg
értésre, mire ő kisebbíteni igyekezett az ügy monarchikus oldalát.

A kormányok rendelkezésére bocsátott dossier-jára nézve azt kér
dezte, hogy mire való volt ez a fáradság, mikor már úgyis ultimátumot 
intéztünk Szerbiához. Ez bizonyítja szerinte legjobban, hogy nem 
is törekszünk az eset elfogulatlan megvizsgálására. Erre én megjegyeztem, 
hogy ebben az Ausztria-Magyarország és Szerbia között fennforgó ügy
ben elegendők eljárásunkhoz a saját vizsgálatunk eredményei és csak 
arra vagyunk hajlandók, hogy a hatalm aknak, amennyiben azok iránt 
érdeklődnek, további felvilágosításokkal szolgáljunk, titkolni valónk 
nem lévén.

A miniszter kijelentette, hogy most, az ultim átum  u t á n ,  tulajdon
képen egy csöppet se kiváncsi. Ügy állította be a dolgot, m intha mi ok
vetlenül háborút akarnánk Szerbiával viselni. Az én válaszom az volt, 
hogy mi a világ legbékeszeretőbb hatalm a vagyunk és nem akarunk 
egyebet, mint területünket idegen forradalmi mozgalmaktól, dinasz
tiánkat pedig bombáktól megóvni.

A további fejtegetések során a miniszter — kinek állásfoglalása 
relatív nyugodtsága ellenére is teljességgel elutasító és ellenséges volt, — 
még egyszer megjegyezte, hogy mi kétségkívül komoly helyzetet terem
tettünk. ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  1 4 . )
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A pétervári francia nagykövet az orosz felfogásról.
Paléologue francia nagykövet az osztrák-ma

gyar jegyzek pétervári fogadtatásáról a következő
ket távirafozza a francia h. külügyminiszternek:

Paléologue pétervári francia nagykövet 1 Henvenu- Martin
h. küliigyminisztet'hez.

Pétervár, 1914 július *24.
Az osztrák-magyar nagykövet közölte Sasonovval annak a fenye

gető jegyzéknek tartalmát, melyet a monarchia Szerbiához intézett. 
A cárnak és minisztereinek szándékai a legbékésebbek, amint erről a 
köztársaság elnöke és a kormányelnök maguk is meggyőződhettek. Az 
az ultimátum azonban, amelyet az osztrák-magyar kormány az imént 
a belgrádi kabinetnek átnyújto tt, új. nyugtalanító momentumot, visz a 
helyzetbe. Az orosz közvélemény nem tűrné, hogy Ausztria Szerbia ellen 
erőszakot alkalmazzon. A megszabott batáridő rövidség!» még inkább 
megnehezíti a mérséklő befolyást, melyet a hármas entente hatalmai 
Becsben gyakorolhatnának. Másrészt Sasonov feltételezi, hogy Német
ország támogatni akarja majd szövetségesét s én azt hiszem, ez a fel
fogás helyes. Csupán a hármas entente szolidaritása képes a germán 
hatalmakat megakadályozni abban, hogy provokáló magatartásukat ne 
fokozzák. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  3 1 . )

Az orosz kormány kommünikéje.
Az osztrák-magyar jegyzék átadását, követő 

napon, július hó 24-ikén az orosz kormány a pétervári 
távirati ügynökség útján a világsajtóban nyilat
kozatot tett közzé, amelyet, mint fontos diplomáciai 
kijelentést a narancssárga-könyvbe is belefoglalt. 
A kommünikét az osztrák-magyar vöröskönyv is 
tartalmazza.

K nyilatkozatban az orosz kormány kijelenti, 
hogy az osztrák-magyar-szerb konfliktusban Orosz
ország indifferens nem maradhat.

Az orosz hivatalos lap kommünikéje.
Pétervár, 1914 július 24.

A szentpétervári távirati iroda jelenti:
A hivatalos lap a következő kommünikét közli:
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A császári kormány, élénken aggódva a meglepő események és 
A usz t ri a-Magy arorszúgnak Szerbiához intézett ultim átum a m iatt, figye
lemmel kíséri fejlődésében az oszt rák-magyar-szerb konfliktust, amelv- 
ben Oroszország nem maradhat indifferens.

(Osztrák-magyar römskönyr la.)

Az angol nagykövet Sasonov felfogásáról.
.liilins 25-ikén az orosz külügyminiszter nagy- 

érdekű beszélgetést folytatott az angol nagykövettel. 
Ennek az eszmecserének folyamán Sasonov kímélet
len őszinteséggel fejtette ki álláspontját a nemzet
közi helyzetről s a végén oda konkhidált. hogy ha 
Angolország Francia- és Oroszország mellé állana, 
akkor ezzel terrorizálni lehetne a monarchiát és a 
nemet birodalmat. Amikor pedig az angol nagykövet 
ellenvetéseket tett. az orosz miniszter kijelentette, 
hogy ha Oroszország Franciaország támogatásában 
biztos, akkor a háború veszedelmének szemébe néz. 
Buchanan nagykövet a beszélgetésről a következő 
jelentést küldte Londonba:

Buchanan páter vári angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.
Péter vár, 1914 július 25.

Beszéltem ma a miniszterrel. A külügyminiszter kijelentette, hogy 
Szerbia hajlandó m egbüntetni azokat, akiknek bűnösségét bebizonyít ják, 
de független államtól nem lehet azt várni, hogy elfogadjon olyan politikai 
követeléseket, aminőket Szerbiának szabtak. A külügyminiszter a szerb 
követtel folytatott megbeszélései után annak a nézetének adott kifejezést, 
hogy ha az osztrákok Szerbiát m egtám adják, úgy a szerb kormány Belgrá- 
dot feláldozná, haderejét az ország belsejébe vonná vissza, egyidejűleg pe
dig a hatalm ak segítségét kérné. Őexcellenciája helyesli azt, hogy Szerbia 
a hatalm akhoz forduljon. Öa kérdést nemzet közi alapra óhajtaná helyezni, 
mivel Szerbia 1908-ban vállalt kötelezettségeit, amelyekre az osztrák 
ultim átum  hivatkozik, nem Ausztriával, hanem a hatalm akkal szemben 
vállalta. Ha Szerbia a hatalm akhoz fordulna, úgy Oroszország kész 
arra, hogy félreálljon és a kérdést Angolország, Franciaország, Olasz
ország és Németország kezébe tegye le. Nézete szerint lehetséges volna 
az is, hogy Szerbia a vitás ügynek döntőbíróság elé terjesztését indít
ványozza. Amikor kifejezést adtam  annak a reményemnek, hogy Orosz
ország mozgósítás által a háborút siettetni nem fogja, hogy Önnek ideje 
maradjon, befolyását a béke érdekében érvényesíteni, ő excellenciája
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kijelentette: Oroszországnak aggressziv szándékai nincsenek és semmi 
akcióba nem fog, melybe bele nem kényszerítik. Ausztria lépése valójá
ban Oroszország ellen irányul. Ausztria arra törekszik, hogy a Balkán 
status quoját halomra döntse és a saját hegemóniáját építse fel. 
Nem hiszi, hogy Németország igazán a háborút akarná, de a németek 
m agatartását a mienk dönti el. Ha mi határozcttan edaállunk Francia- 
és Oroszország mellé, úgy háborúra sor nem kerül. Ila  azonban ezt a két 
hatalm at cserben hagyjuk, özönével fog folyni a vér és végül bennünket 
is belevonnak majd a háborúba. Azt válaszoltam, hogy Angolország 
sikeresebben léphet fel Bécsben és Berlinben a közvetítő szerepében, 
ha mint barát jelentkezik, aki azonban egy napon, ha mérsékletre 
intő tanácsait meg nem fogadják, Oroszországnak válhatik szövetsé
gesévé, — mint hogyha nyomban Oroszország szövetségesének jelenti 
ki magát. Ő excellenciája azt válaszolta, hogy sajnálatos képen Német
ország meg van arról győződve, hogy számíthat semlegességünkre. Meg
tettem minden tőlem telhetőt, hogy a külügyminisztert óvatosságra 
bírjam és intettem őt, hogy ha Oroszország mozgósít, úgy Német
ország nem fog megelégedni puszta mozgósítással és nem fog Oroszor
szágnak időt hagyni, hogy a maga haderejének mozgósítását végre
hajtsa, hanem valószínűleg nyomban háborút üzen. Ö excellenciája azt 
válaszolta: Oroszország nem engedheti meg, hogy Ausztria Szerbiát 
szétmorzsolja és a Balkán nagyhatalmasságává váljék. Ha Oroszország 
Franciaország támogatásában biztosnak érezheti magat, úgy a háború 
minden veszedelmének szemébe néz. Végezetül újból biztosított róla, 
hogy ő nem akarja a konfliktust siettetni, de ha Németország Ausztriát 
vissza nem tartja, úgy a helyzetid biz vast két ségbeej tőnek tekinthetem.

( A n g o l  k é k k ö n y v  1 7 . )

A francia nagykövet Sasonov felfogásáról.
Az orosz külügyi hivatalnak július 25-ikén 

hangoztatott felfogását Paléologue francia nagy
követ a következő táviratban jelenti kormányának:

Paléologue yétervári francia nagykövet Bienvenu-Martin
h . külügyminiszterhez.

Pétervár, 1914 július 25.
Az orosz kormány igyekezni fog kieszközölni az osztrák-magyar 

kormánytól az ultimátumban megszabott határidőnek meghosszabbí
tását, hogy a hatalmak véleményt alkothassanak maguknak arról a jogi 
dossier-ról, melynek át nyújtását az osztrák-magyar kormány nekik fel-
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ajánlotta. Sasonov megkérte* a német nagykövetet, hogy kormányának 
figyelmét a helyzet veszedelmeire irányítsa. Tartózkodott azonban 
attól, hogy azokra az intézkedésekre célozzon, amelyekre Oroszország 
kétségtelenül kényszerülve lesz, ha Szerbia nemzeti függetlenségét vagy 
területi épségét fenyegetik. Pourtalés grófnak kitérő válaszai és ellen
vetései rossz benyomást tettek  Sasonovra. Holnap a cár elnöklete 
alatt m inisztertanácsot tartanak. Sasonov megőrzi teljes nyugalmát. 
«Mindent kerülni kell — úgymond — ami a válságot kiélesíthetné. Azt 
hiszem, hogy még ha az osztrák-m agyar kormány Szerbia ellen akcióba 
kezdene is, a tárgyalásokat akkor sem volna szabad megszakítani.»

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  3 8 . )

Sasonov Olaszország szerepéről.
Az orosz külügyminiszter, a római orosz nagy

követ útján, az olasz külügyminiszterre is hatást 
igyekezett gyakorolni, hogy kellő nyomást fejtsen 
ki a monarchiára és a konfliktushoz visszautasító 
álláspontot foglaljon el. Kívánatosnak jelezte azt is, 
ha a nagykövet kifejezné azt a meggyőződését, 
hogy Oroszország segíteni fogja Szerbiát.

Sasonov külügyminiszter Giers báró római orosz nagykövethez.
Pétervár, 1914 július 18/26.

Olaszország elsőrendű szerepet játszhatnék a béke megóvásában, 
ha megfelelő nyomást gyakorolna Ausztriára és a konfliktussal szemben 
határozottan visszautasító m agatartást tanúsítana, mert ez a konfliktus 
lokalizálva nem m aradhat. Óhajtandó volna, ha Ön kifejezné azt a meg
győződését, hogy Oroszországnak Szerbiát cserbenhagynia lehetetlen.

( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  2 3 . )

Sasonov beszélgetése a pétervári olasz nagykövettel.
Az orosz külügyminiszter a pétervári olasz 

nagykövet előtt sem mulasztotta el hangsúlyozni, 
hogy Oroszország Szerbiát nem fogja cserben hagyni. 
Erről a beszélgetésről az olasz nagykövet jelentést 
küldött Rómába. A jelentés tudomására ju tott a 
római francia nagykövetnek is, aki erről a következő 
értesítést küldte a francia külügyminisztériumnak:
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Bemére római francia nagykövet Bienvenu- Martin 
h. külügyminiszterhez.

Róma, 1914 július 26.
Sasonov tegnap azt mondta a pétervári olasz nagykövetnek, hogy 

Oroszország fel fogja használni a diplomácia összes eszközeit a kon
fliktus elkerülésére, s nem adja fel a reményt, hogy Ausztria köz
vetítés révén kevésbbé engesztelhetetlen magatartásra lesz rábírható. 
Azt azonban Oroszországtól nem lehet várni, hogy Szerbia megsemmi
sítését eltűrje, ügy látom, hogy az olasz közvélemény többsége ebben a 
komoly kérdésben Ausztriával szemben áll. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  5 2 . )

VII.

A jegyzék fogadtatása Franciaországban.
Szócsőn gróf párisi osztrák-magyar nagykövet 

Berchtold gróf utasítása szerint július 24-ikón szintén 
átadta a monarchia jegyzékének másolatát a távol
levő miniszterelnököt helyettesítő igazságügyminisz
ternek. Eszmecseréjének lefolyását következő jelen
tésében ismerteti:

Szécsen gróf párisi osztrák-magyar nagykövet Berchtold gróf
külügyminiszterhez.

Paris, 1914 július 24.
A f. hó 22-iki utasítást a távollevő külügyminiszter helyettesí

tésével megbízott igazságügyminiszter előtt imént felolvastam s a má
solatot hátrahagytam. Úgy láttam, hogy Bienvenu-Martin minisztert, 
ki a mai reggeli lapokból nagyjából tájékozva volt belgrádi démarche- 
unk tartalmáról, közlésem meglehetősen impressziónálta. Anélkül, hogy 
a szöveg közelebbi megvitatásába bocsátkozott volna, készségesen 
elismerte, hogy a legutóbbi idők eseményei és a szerb kormány magatar
tása érthetővé teszi részünkről az erélyes közbelépést.

A Belgrádiján átnyújtott jegyzék 5. pontja, úgylátszik, különösen 
feltűnt a miniszternek, mivel azt kétszer is felolvastatta magának.

A miniszter megköszönte közlésemet, amely, mint mondta, be
ható tanulmány tárgya lesz. Felhasználtam az alkalmat annak hang
súlyozására, hogy olyan kérdés forog szóban, amelyet közvetlenül Szerbia 
közt és mi közöttünk kell elintézni, viszont azonban egyetemes európai
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érdek, ha azt a nyugtalanságot, melyet az ellenünk folyó szerb akna
munka évek óta ébren ta rt, végre tiszta helyzet váltja fel.

A békének és rendnek minden barátja és ezek közé sorolom 
elsősorban Franciaországot helyesen cselekednék tehát, ha komolyan 
azt tanácsolná Szerbiának, hogy m agatartását gyökeresen változtassa 
meg és jogos követeléseinket elégítse ki.

A miniszter elismerte, hogy Szerbiának kötelessége erélyesen 
eljárni a sarajevói gyilkosok esetleges bűntársai ellen, mely köteles
sége alól feltehetőleg mán is fogja kivonni magát. Nyomatékosán hang
súlyozva Franciaország rokonszenvét Ausztria-Magyarország iránt és 
a köztünk fennálló jó viszonyt, azt a reményét fejezte ki, hogy a vitás 
kérdés békésen s kívánságainknak megfelelő módon fog elintézést nyerni.

A miniszter egyáltalában nem tett kísérletet arra. hogy Szerbia, 
m agatartását szépítgesse vagy védelmezze.

( O s z t r á k - m a g y a r  r ö r ö s k ö n y r  I I . )

A francia h. külügyminiszter jelentése Viviani
miniszterelnöknek.

Bienvenu-Martin h. külügyminiszter Szócsőn 
gróf osztrák-magyar nagykövet látogatásáról Viviani 
miniszterelnöknek a Francé fedélzetére, továbbá 
Franciaország nagyköveteinek a következő jelentést 
küldi:

jBienvenu-Martin külügyminiszter I 'ivian i min isz fér elnökhöz 
(a Francé fedélzetére) és a londoni, berlini, bécsi, páter vári} 

római, belgrádi francia diplomáciai képviselőhöz.
Paris, 1914 július 24.

Van szerencsém Önnel közölni, hogy azt az osztrák jegyzéket, 
melyet csütörtökön este Belgrádban átad tak , ma nekem az osztrák
magyar nagykövet másolatban á tnyú jto tta . Széesen gróf közölte velem, 
hogy az osztrák-magyar kormány a szerb kormánynak válaszát holnap, 
szombaton, július 5-ikén esti öt óráig várja. A jegyzék utal Szerbiának 
1909 március 31-ikén vállalt kötelezettségére, amelyben Szerbia köte
lezi magát, hogy Bosznia és Herczegovina annekszióját elismeri. A jegy
zékben szemére vetik a szerb kormánynak, hogy az oszt rá kellene* propa
gandát tű rte  s hogy ebben az izgatásban a tisztviselői kara, a hadserege 
és a sajtója is részt vett. Ez a propaganda Ausztria biztonságát és inte
gritását veszélyeztette s az izgatás veszélyességét bebizonyította a június
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28-ikán elkövetett bűntény, melyet, a vizsgálat eredménye szerint, Bel
gádban eszeltek ki. Az osztrák kormány kijelenti, hogy kénytelen véget 
vetni annak a propagandának, mely nyugalmát állandóan veszélyezteti és 
kénytelen a szerb kormánytól hivatalos Ígéretet kérni arra nézve, hogy 
ezt a propagandát a hivatalos lap 26-iki számában megjelenendő nyilat
kozatában elítéli és visszautasítja. Az ultimátum ennek a nyilatkozatnak 
szövegét is tartalmazza. A nyilatkozat helytelenít, sajnálkozását fejezi ki 
és megfelelő rendszabályokkal fenyeget. A királynak a szerb hadsereghez 
intézendő napiparancsában szintén köztudomásra kellene hozni ezt a 
nyilatkozatot. A szerb kormánynak köteleznie kellene magát továbbá 
a sajtó elnyomására és azoknak a katonatiszteknek és tisztviselőknek 
elbocsátására, akiknek nevét vele az osztrák kormány közli. Kötelezné 
magát, hogy megengedi osztrák tisztviselők közreműködését az említett 
felforgató mozgalom elnyomásában, úgyszintén a sarajevói merénylet vizs
gálatában, végül pedig kötelezné magát, hogy egy kompromittált szerb 
katonatisztnek és tisztviselőnek haladéktalan letartóztatását elrendeli.

Az osztrák jegyzékhez memorandumot mellékeltek, mely a sara
jevói merénylet vizsgálatának megállapításait tartalmazza és azt állítja, 
hogy a merényletet Belgrádban eszelték ki. hogy a gyilkosoknak szállítot t 
bombák szerb katonai raktárból származnak, végül pedig, hogy a 
gyilkosokat szerb katonatisztek és hivatalnokok tanították ki és támo
gatták. Szécsen gróf nyomban e közlés után látogatást tett a politikai 
osztály igazgatójánál is és minden kommentár nélkül közölte vele, hogy a 
jegyzéket átadta. Berfchelot az én közléseim nyomán, az osztrák-magyar 
nagykövettel szemben rám utatott arra a nyugtalanító benyomásra, 
melyet az osztrák jegyzék tartalmáról reggel megjelent újsághírek kel
tettek és hangsúlyozta: a francia közvéleményre igen kínos hatást fog 
gyakorolni, hogy erre a parancsoló hangú és rövid határidőhöz kötött 
lépésre épen azt a pillanatot választották, amikor a köztársaság elnöke 
és a miniszterelnök Pétervárt elhagyták és a nyílt tengeren vannak és 
ilyenképen nincsenek abban a helyzetben, hogy a közvetlenül nem érde
kelt hatalmakkal (‘gyetértésben, Szerbia és Ausztria vitás ügyének oly 
kívánatos kiegyenlítését az általános béke érdekében megkísérelhessék. 
A szerb követnek kormánya szándékáról még nincs értesülése. A német 
nagykövet kifejezte azt az óhaját, hogy ma délután öt órakor fogadjam.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  2 5 . )

Francia helyzetkép.

Július 21-ikén Bienvenu-Martin h. külügy
miniszter még egy jelentést küldött Stockholmba
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a miniszterelnöknek. Ebben a jelentésében a h. 
külügyminiszter a francia diplomáciai képviselőktől 
kapott értesítések alapján képet igyekszik nyújtani 
arról, hogy az osztrák-magyar jegyzéket európa- 
szerte hogyan fogadták. Ez a jelentés így szól:

Bienvenu-Martin francia h. külügyminiszter Stockholmba (a mi
niszterelnök számára) és a belgrádi, londoni■, pétervári, berlini 

és római francia diplomáciai képviselőhöz.
Paris, 1914 július 24.

A bécsi francia nagykövet közli velem, hogy a közvéleményt az 
osztrák követelések hirtelensége és túlzása nagyon meglepte; a katonai 
párt azonban főkép attól ta rt, hogy Szerbia enged. A bécsi szerb követ
nek az a nézete, hogy kormánya nagyon engedékenynek fog mutatkozni 
azokkal a követelményekkel szemben, melyek a merénylet részesednek 
megbüntetésére és az osztrákellenes propaganda elnyomásának garan
ciáira vonatkoznak. A kormány azonban nem fog hozzájárulni a király
nak előírt napi parancshoz, az Ausztria előtt gyanús tisztek elbocsátásához 
és idegen tisztviselőknek Szerbiában követelt intervenciójához. Jova- 
novics követ azt hiszi, hogy ha lehetséges volna tárgyalásokat indítani, 
úgy a konfliktus a hatalm ak segítségével el lenne simítható. Berlini 
nagykövetünk beszámol az osztrák jegyzék által okozott izgalomról és 
a berlini orosz ügyvivő felfogásáról. Az orosz ügyvivőnek az a nézett*, 
hogy Németország közvéleményének nagyrészt» háborút akar. Az ottani 
sajtó hangja fenyegető és Oroszország megfélemlítését célozza. Berlini 
nagykövetünk ma megbeszélést fog folytatni Jagow állam titkárral. 
Barrére római nagykövet jelenti, hogy Olaszország Bécset mérséklő szel
lemben igyekszik befolyásolni és a bonyadalmak elhárításán fáradozik.

( I ' n m e i d  s á r i ja  k ö n y v  2 7 . )

VIII.

A jegyzék fogadtatása Angolországban.
Július 24-ikén délelőtt a monarchia jegyzékéi a 

londoni diplomácia még nem ismerte, csupán arra a 
kivonatra volt utalva, melyet a T i m e s  közölt. Paul 
Cambon francia nagykövet 24-ikén. délelőtt küldött 
jelentésében vázolja az entente-diplomáciának fel
fogását, melyet az magának, e hézagos hírlapi közlés 
alapján, a helyzetről alkotott.
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Pavi Cambon londoni francia nagykövet Bienvenu-Martin
h. kn lügyminiszterhez.

London, 1014 július 24.
A szerb követ ma éjjel táviratot kapott Pasics miniszterelnöktől, 

melyben a szerb miniszterelnök közli vele, hogy az osztrák-magyar 
kormány ultimátumot adott át, melynek határideje holnap, azaz szom
baton este 6 órakor já r le. Pasics az osztrák jegyzék tartalm át nem közli. 
Ha azonban a jegyzék megegyezik azzal a szöveggel, amelyet a mai 
T i m e s  közöl, úgy lehetetlennek látszik, hogy az ultimátum követelé
seihez a szerb kormány hozzájárulhasson. Megvitattuk az orosz nagy
követtel, minő közvetítés volna alkalmas a konfliktus elhárítására. Orosz 
kartársam nagyon nehéznek tartja  kormányára nézve, hogy Szerbiát 
ne támogassa. Grey államtitkár ma délutánra magához kéretett. Fel
hívni szándékozom figyelmét, hogy a hirtelen támadás elhárítására a 
német kormánynak hivatalos közbelépését kérje Pécsben.

( F r a n c i a  s á r c j a k ö n y v  3 3 . )

Az osztrák-magyar külügyminiszter felvüágosításai.
Berchtold Lipót gróf osztrák-magyar külügy

miniszter a monarchia nagyköveteihez intézett kör
táviratán kívül Mensdorff grófnak, a monarchia lon
doni nagykövetének külön utasítást is adott, mely 
így szól:

Berchtold gróf külügyminiszter Mensdorff gróf londoni osztrák-
magyar nagykövethez.

Becs, 1914 július 23.
Feltehető lévén, hogy az entente-hatalmak közül leginkább Anglia 

nyerhető meg annak, hogy Belgrádiján te tt mai lépésünket tárgyilagos 
megítélésben részesítse, felkérem Excellenciádat, méltóztassék 24-ikén, 
a körjegyzéknek a Foreign Office-ban való átnvnjtása alkalmával, kon- 
verzációja során, többek közt arra is rám utatni, hogy Szerbiának mód
jában állott volna élét vennie a részünkről várható komoly lépéseknek, 
ha a maga részéről spontán módon megteszi a kellő intézkedéseket 
aziránt, hogy szerb földön vizsgálatot indítsanak a június 28-iki merény
let szerb részesei ellen és felfedjék a bűntény szálait, amelyek — miként 
ez beigazoltatott -  Belgrádból vezetnek Sarajevóba.

A szerb kormány, jóllehet számos általánosan tudott gvanuok 
utalt Belgáidra, ebben az irányban mind a mai napig nemcsak hogy
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semmit sem te tt, hanem ellenkezőleg, arra törekedett, hogy a meglevő 
nyomokat elenyésziesse.

így belgrádi követségünk távirati jelentéséből kitűnik, hogy a 
merénylők egybehangzó vallomása által terhelt Ciganovió szeri) állam- 
hivatalnok a merénylet napján még Belgrádiam időzött, de három nap
pal később, amikor nevét a lapok emlegették, m ár elhagyta a várost. 
Tudvalevőleg a szerb sajtófőnök is kijelentette, hogy Ciganovió Belgrád
iján teljesen ismeretlen.

Ami követeléseinknek rövid határidőhöz kötését illeti, ez a szerb 
halogató fogások körül sok éven át szerzett tapasztalatainkban leli 
m agyarázatát.

Mi azokat a követeléseket, amelyeknek teljesítését Szerbiától kíván
nunk kell s amelyek volt a képen csak azt foglalják m agukban, ami egy
mással békében és barátságban élni óhajtó államok között önként érte
tődik, nem tehetjük alkudozás és kompromisszum tárgyává s közgazda- 
sági érdekeinkre való tekintettel nem kockáztathatjuk egy olvan poli
tikai methódus elfogadását, amely módot nyú jtana Szerbiának arra, 
hogy a keletkezett válságot tetszése szerint meghosszabbítsa.

( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  9 . )

Mensdorff gróf nagykövet Grey angol külügyi államtitkárnál.
Mensdorff gróf, londoni osztrák-magyar nagy

követ a következőkben számol be arról, hogy Grey 
államtitkár a monarchia szeri) jegyzékét miképen 
fogadta:

Mensdorff gróf londoni osztrák-magyar nagykövet fíerchtold gróf
kü l ügy miniszterhez.

London, 1914 július 24. 
A körjegyzéket imént adtam  át sir E. Grey-nek, ki azt figyelmesen 

átolvasta. Az ötödik pontnál megkérdezte, hogy az miképen értelmezendő. 
Kormányunk szerveinek Szerbiába való kirendelése, úgymond, eg \(i-  
telmfi volna Szerbia állami függetlenségének megszűnésével. Azt feleltem, 
hogy ]). o. rendőri szervek közremunkalasa egyaltalában nem elinti az
állami szuverénitást.

Sajnálkozott a határidőhöz kötés m iatt, mert ezzel lehetetlenné vá
lik az első izgalmat lecsillapítani és Belgrádra abban az irányban hatni, 
hogy nekünk kielégítő választ adjon. Ultimátumot még mindig lehet
intézni, ha a válasz el nem fogadható.

Hosszasan fejt eget t em álláspont unkát (védekezés szüksége a
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folytonos felforgató kísérletek ellen, amelyek a Monarchia területét fe
nyegetik; legvitálisabb érdekeink megölt almazása; a sokszorosan tanú
sított. eddigi koncilians magatartás legteljesebb balsikere Szerbiával 
szemben, amelynek most több mint három ludi ideje volt önszántából 
vizsgálatot indítani a merényletben részesek ellen; stb.).

Az államtitkár megismételte aggályait a rövid batáridőhöz kö
tés miatt, de elismerte, hogy az, amit a sarajevoi bűntettben való 
részességről mondunk, úgyszintén több más kívánságunk is jogosult.

Kész volna az ügyet olyan kérdésnek tekinteni, amely csak Auszt ria- 
Magyarországot és Szerbiát érinti. Igen tart azonban («apprehensiv») 
tőle, hogy több nagyhatalom háborúba keveredhetnék. Oroszországról, 
Németországról, Franciaországról beszélve megjegyezte, hogy a francia- 
orosz szövetség határozmányai körülbelül úgy szólhatnak, mint a hármas- 
szövetségéi.

Tüzetesen kifejtettem előtte álláspontunkat és határozottan meg
ismételtem, hegy ebben az esetben állhatatosaknak kell maradnunk, 
hogy mégis valamelyes biztosítékokat szerezzünk magunknak, mint
hogy az eddigi szerb nyilatkozatokban foglaltakat soha meg nem tar
tották. Frtem, hogy ő elsősorban csakis az európai békére lehető 
visszahatás kérdését veszi fontolóra, de, hogy álláspontunkat méltányol
hassa, a mi helyzetünkbe is bele kell képzelnie magát.

Nem akart ennek a tárgynak részletesebb megvitatásába bocsát
kozni; a jegyzéket is — úgymond — alaposabban kell tanulmányoznia. 
Elsősorban is a német és a francia nagykövetet fogja magához kérni, 
mivel mindenekelőtt azokkal az államokkal kell eszmecserét folytatnia, 
amelyek Ausztria-Magyarországnak és Oroszországnak szövetségesei, 
do saját maguk Szerbiában közvetlenül érdekelve nincsenek.

( 'O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  1 0 . )

Grey államtitkár Mensdorff gróffal folytatott beszélgetéséről.

Sir Edward Grey angol külügyi államtitkár 
az osztrák-magyar nagykövettel folytatott beszél
getése után, a beszélgetés tartalmát a következők
ben táviratozta meg Bunsen bécsi angol nagykö
vetnek:

(rícy külügyi államtitkár Bunsen bécsi angol nagyköveihez.
Külügyi hivatal, 1914 július 24.

Mensdorff gróf átadta nekem a Szerbiához intézett jegyzéket 
(s (g \ú tta l kifejtette az okokat, amelyek annak átadásához vezettek.

Diplomáciai okm ányok. j r ,
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Az őrről fo lytatott eszmecserében megjegyeztem ő oxcellenciájának: 
nagyon sajnálatosnak tartom , hogy az eljárásnak ebben a stádium ában 
határidőhöz és pedig olyan rövid határidőhöz ragaszkodtak. A főherceg 
meggyilkolása és (‘gyes, Szerbiát illető körülmények, melyeket a jegyzék 
megemlít, amint ez csak természetes. Ausztria irányában rokonszenvet 
keltenek. Mindamellett soha sem láttam  még, hogy egy állam másik 
önálló államhoz ilyen rettenetes (formidahel) okiratot intézzen. A követe
lések ötödik pontja alig volna összeegyeztethető Szerbia önállóságával 
és szuverénitásával. ha ez a követelés, amint az lehetséges, tényleg 
annyit jelentene, hogy Ausztria-M agyarországnak joga legyen tiszt
viselők alkalm azására, akik Szerbia határain belül gyakoroljanak ható
ságot. H ozzátettem , hogy súlyos aggodalmaim vannak és. hogy én a kér
déssel egyedül és kizárólag Európa békéjének szem pontjából foglalkozom. 
Ausztria és Szerbia vitás ügyének m ozzanatai nem tartoznak ő Felsége 
korm ányára és a fenti megjegyzéseimet sem azért te ttem , hogy ezeket 
a mozzanatokat megbeszéljem. Végezetül k ijelentettem , hogy mi két
ségkívül szívesem bolemennénk eszmecserébe a többi hatalom m al és is
merni óhajtom  az ő nézet eiket is, hogy a helyzet nehézségeinek csökken
tésére mi volna a teendő. Mensdorff gróf azt válaszolta, hogy a jelenlegi 
helyzet talán soha sem következett volna he, ha Szerbia a trónörökös 
meggyilkolása u tán  segédkezet nyújto tt volna a m onarchiának; Szerbia 
azonban a rokonszenvnek vagy a segédkezésnek semmi jelét nem adta. 
annak ellenére, hogy azóta m ár több hét elm últ. A határidő megálla
pítását, m ondotta ő excellenciája, főképen Szerbia «huzavona politikája» 
te tte  szükségessé. Azt válaszoltam : ha Szerbia megkísérelte volna a 
huzavonát, úgy utóbb még lehetett volna határidőt szabni. I gy azon
ban, a hogy a dolgok most állanak. Ausztria meg avval sem elég
szik meg, hogy 48 órán belül választ követeljen, hanem egyenesen 
diktálni akarja a szerb választ. ( A n g o l  k é k k ö n  j j r  5 . )

A francia h. külügyminiszter Grey és Mensdorff gróf
beszélgetéséről.

Bienvenu-Martin h. francia külügyminiszter, 
Franciaország londoni nagykövete útján még aznap 
értesült (irey államtitkár és Mensdorff gróf beszél
getésének lefolyásáról és erről a következő távirat- 
bán értesítette az Oroszországban időző francia 
miniszterelnököt és Franciaország valamennyi nagy
követét:



Bienvenu-Martin h. kitliujyminiszter Stockholmba (a miniszter- 
dnök számára) és a belyrádi, pétervári, berlini, bécsi és római

francia diplomáciai képviselőhöz.
Paris, 1914 július 24.

Az osztrák nagykövei közölte Grev állam titkárral kormánya 
jegyzékét. Az állam titkár megjegyezte, hogy ilyen rettenetes (formi- 
dahel) nyilatkozatot soha még kormány másikhoz nem intézett. Grev 
ráirányított a Mensdorlf gróf figyelmét arra a felelősségre, amelyet Ausztria 
vállal. Tekintettel Ausztria és Oroszország fenyegető konfliktusára, 
&rey a német kormány segítségét szándékozik kérni a szerb ügyben 
közvetlenül nem érdekel! nagyhatalm ak:' Angolország, Franciaország, 
Olaszország és Németország közvetítése céljából. A közvetítés egyidő- 
ben történnék Pécsben és Pétervárott. A szeri) követnek okosságot 
tanácsoltam és kész vagyok Pécsben minden csillapító akcióhoz csat
lakozni abban a reményben, hogy Ausztria nem fog ragaszkodni vala
mennyi követeléséhez egy kis állammal szemben, ha ez az ország kész
séget m utat, hogy megadja mindazt az elégtételt, amit függetlenségé
vel és szuverenitásával összeegyeztet beidnek tart.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  3 4 . )

Berchtold gróf külügyminiszter újabb felvilágosításai.

Mensdorff grófnak Grcy-vel folytatott bőszéi- 
get ésérd 1 beszámoló távirata után Berchtold gróf 
külügyminiszter újabb táviratot intézett a monarchia 
londoni nagykövetéhez, amelyben felkéri, hogy a 
monarchia belgrádi lépéséről további felvilágosításo- 
kat nyújtson az angol külügyi államtitkárnak. .Meg
bízta a nagykövetet, jelentse ki, hogy nem ultimá
tumról, hanem csupán határidőhöz kötött jegyzék
ről van szó s, hogy elégtelen válasz esetén a monar
chia egyelőre csak a diplomáciai viszonyt szakítaná 
meg Szerbiával s csupán katonai előkészületeket 
tenne.

Berchtold gróf külügyminiszter Mensdorff gróf londoni osztrák-
magyar nagykövethez.

Bécs, 1914 július 24.
Excel len ciád tegnapi táviratára. Kérem sir E. Greyt nyomban 

leh ilágosítani, hogy Belgrádiam tett tegnapi démarche-unk nem tekin
tendő formális ultim átum nak, hanem csupán határidőhöz kötött dé-
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marche-ról van szó, amelyet — s ezt méltóztassek sir E. Orey-el szigo
rúan bizalmasan közölni — lm a határidő eredménytelenül telik le, 
egyelőre csak a diplomáciai összeköttetés megszakítása és a szükséges 
katonai előkészületek megkezdést' lóg követni, miután okvetlenül el 
vagyunk szánva arra, hogy jogos követeléseinknek érvényt szerezzünk. 

Kxcellenciádat felhatalmazom annak megjegyzésére, hogy Szer- 
' biát, ha a határidő letelte után csak katonai előkészületeink nyomása 

alatt engedne, mindenesetre köteleznünk kellene felmerült költségeink 
megtérítésére; — tudvalevőleg már két ízben (1008. és 101*2.) keiken 
Szerbia miatt mozgósítanunk. ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  1 7 . )

Sir Edward Grey a párisi és pétervári angol nagykövetekhez.
Az angol külügyi államtitkár Mensdoríf gróf 

felvilágosításait haladéktalanul továbbította a páris 
és pétervári angol nagyköveteknek.

Grey külügyi államtitkár Bertie párisi és Bucim van pétervári
angol nagykövethez.

Külügyi hivatal, 1014 július 2ő. 
Az osztrák-magyar nagykövet, felhatalmazása alapján, kijelentete- 

nekem. hogy a Belgrádiján tett lépés nem ultim átum , hamun hat árit dő 
höz kötött demarche és, hogy az osztrák-m agyar kormány, ha az osztrák 
követeléseket a kitűzött határidőn belül nem teljesítik, a diplomáciái 
viszonyt megszakítja, de nem kezd katonai operációkba, hamun csak 
katonai előkészületeket tesz. Ha az osztrák-magyar kormány Párisban 
és Pétervárótt nem tett hasonló nyilatkozatot, úgy kérem Önt, hogy 
o kijelentést a külügyminiszterrel minél előbb közölje, mivel ez a jelen
legi helyzet élét némileg tom pítja. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 4 . )

A pétervári angol nagykövet válasza.
Buchanan, pétervári angol nagykövet közölte 

Sasonov külügyminiszterrel az angol külügyi állam
titkár értesítését és az orosz külügyminiszter válaszát 
a következőkben jelenti:

Buchanan pétervári angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.
Pét elvár, 1914 július 25. 

Beszéltem a miniszterrel és közöltem vele az Ön táviratának a 
tartalm át. A külügyminiszter azt válaszolta, hogy az osztrák-magyar
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nagykövet kijelentései nem fedik teljesen az ő, német részről származó 
információit. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 7 .  e l s ő  r é s z . )

A párisi angol nagykövet válasza.

Boriié, párisi angol nagykövet nyomban kö
zölte Grey értesülését a francia külügyminisztérium
mal. Jelentése így szól:

Bertie párisi angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.

Paris, 1914 július 25.
A politikai osztály h. vezetője úgy értesít , hogy a francia kormány 

még nem kapta meg az osztrák kormánynak azi a nyilatkozatát, melyei 
az Ön mai távirata tartalmaz. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 5 .  e l s ő  r é s z . )

IX.

A jegyzék fogadtatása Németországban.
Bronevsky, berlini orosz ügyvivő a monarchia 

jegyzékének fogadtatásáról a következő táviratéi 
küldi Sasonov orosz külügyminiszternek:

Bronevsky berlini orosz ügyvivő Sasonov külügyminiszterhez.

Berlin, 1914 július 11/24. 
Valamennyi reggeli újság, még az a kevés számú is, amelv a szer- 

beknek megszabott, követelések elfogadhatatlanságát elismeri, Ausztria 
határozott hangjával rokonszenvez. Különösen élesen ír a félhivatalos 
L o k a l a n z e i g e r , amely azt mondja, hogy Szerbiának felesleges Pét orvárra. 
Párisba, Athénbe és Bukarestbe fordulnia és cikkét azzal zárja, hogy 
a német nép fel fog lélekzeni, ha értesül róla, hogy a Balkánon végre 
világos helyzetet, teremtenek. ( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  } . )

A francia nagykövet a jegyzék fogadtatásáról.

Jules ( ambon berlini francia nagykövet az 
osztrák-magyar jegyzék fogadtatásáról a követ kező- 
ket táviratozza a francia külügyminiszternek:



Jides Cambon berlini francia nagykövet Bienvenu-Martin
h. k ü l ügyminiszterhez.

Boriin, 1914 július 24.
Az osztrák jegyzék átnvujtása erős izgalmai keltőit. Az osztrák 

nagykövet kijelenti, hogy kormánya egyetlen követelését sem vonhatja 
vissza. A Wilhelm-Strasseban és a sajtóban ugyanebben a hangnemben 
beszélnek. Ma délelőtt majdnem valamennyi berlini ügyvivő megláto
gato tt. Kevés a reménységük a békés megoldásra. Az orosz ügyvivő 
keserűen jegyezte meg, hogy a jegyzéket épen abban a pillanatban 
nyújto tták  át, amikor a köztársaság elnöke és a miniszterelnök Péter- 
várt elhagyták. Az orosz ügyvivő arra a véleményre hajlik, hogy a német 
közvélemény nagyrészt* akarja a háborút és megragadja ezt az alkalm at, 
amikor Ausztria kétségtelenül egységesebbnek fog m utatkozni, mint 
a múltban s amikor a német császár is. monarchikus szolidaritási érzésé
nél fogva és a merényleten érzett felháborodása folytán, kevésbhé lesz 
hajlandó a békülékenységre. Jagow a késő délutáni órákban fogadni fog.

( F r a n c i a  s á n j a k ö n y r  2 9 . )

A francia nagykövet látogatása Jagow államtitkárnál.
Jules Cambon berlini francia nagykövet nyom

ban azután, hogy az osztrák-magyar monarchia 
jegyzéke nyilvánosságra jutott, felkereste Jagow né
met külügyi államtitkárt, akivel hosszabb beszél-

Ó t

gotést folytatott a jegyzék által teremtett kül
politikai helyzetről. Az eszmecseréről Cambon a 
következő jelentést küldötte a francia h. külügy
miniszternek:

Jules Cambon berlini francia nagykövei Bienvenu-Martin
h. kid ügyminiszterh ez.

Berlin, 1914 július 24.
Az állam titkárral folytatott megbeszélésem folyamán megkérdez

tem tőle, vájjon megfelel-e a valóságnak, hogy Ausztria a hatalm ak
nak, Szerbiával való vitás ügyéről jegyzékei adott át. Megkérdeztem, 
vájjon az állam titkár ezt a jegyzéket megkapta-e és, hogy milyen
nek találja. Jagow az első kérdésemre igenlőleg válaszolt és hozzá
tette, hogy a jegyzék hangja erélyes és a lépés az ő helyeslésével 
találkozik, mivel a szerb kormány hosszú idő óta kim erítette Ausztria 
türelmét. Egyébként az állam titkár az ügyet Ausztria belső ügyének 
tekinti és reméli, hogy az lokalizálva marad. Azt m ondottam , hogy
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miután hijján vagyok minden utasításnak, csupán személyes nézetei
met óhajtom vele kicserélni. Megkérdeztem azután, vájjon a berlini 
kabinetnek az osztrák követelésekről, mielőtt azokat Belgrádiam á t
nyújtották, valóban nem volt-e tudomása, majd mikor ezt megerősí
tette, csodálkozásomat fejeztem ki, hogy ő olyan határozottan állást 
toglal olyan követelések mellett, melyeknek határait és hord erejét nem 
ismeri. Jagow félbeszakított: «Ne feledje, hogy mivel magunk között 
beszélgetünk, csupán azért engedem meg, hogy Ön így beszéljen.» «Bizo
nyára», válaszoltam. «De ha I. Péter szerb király megalázkodik, úgy 
Szerbia valószínűleg belső felfordulásnak teszi ki magát. Ez új lehető
ségeket vet fel és tudja-e Ön. hogy Becs mibe viszi bele?» Hozzátettem, 
hog\ a német sajtó nem teszi a távolállónak és a közömbösnek benyo
mását, hanem inkább aktív támogatást jelent be. Végül megjegveztem, 
hogy az a lövid határidő, melyet Szerbiának, a követelések elfogadására 
megszabtak, rossz benyomást tog kelteni Európában. Jagow azt vála
szolta, hogy ő számít Szerbia barátainak «némi ingerültségére», de számít 
ana is, hogy jó tanácsokkal fognak szolgálni Szerbiának. «Nem kétel
kedem» — válaszoltam, — «hogy Oroszország a belgrádi kabinetnél lé
pést fog tenni, hogy elfogadható engedményekre bírja rá, de amit az 
egyiktől kérnek, miért ne kérnék azt a másiktól is? És ha az egyik oldalon 
arra számítanak, hogy Belgrádban jó tanácsokkal fognak szolgálni, 
vájjon nem jogosult-e, ha másik oldalon viszont azt remélik, hogy Becsben 
i* hasonló jő tanácsokkal szolgálnak». Az államtitkár elragadtatta magát 
arra a kijelentésre, hogy ez a körülményektől függ, majd kijavította 
magát és ismételte, hogy az ügyet lokalizálni kell. Megkérdezte tőlem, 
valóban komolynak tartom-e a helyzetet? Én ezt válaszoltam: «kétség
telenül komolynak tartom, mert ami történik, azt előre megfontolták 
és én nem értem, hogy maguk mögött a hidat így felégették.» Minden 
arra mutat, hogy Németország Ausztria magatartását sajátságosán eré
lyes módon támogatni készül. Az a gyengeség, melyet néhány év óta 
az osztrák-magyar szövetséges m utatott, itt meggyöngít ette 'a  beléje» 
helyezett bizalmat. Ausztriát csigaszerűen lassúnak találták. Rosszul 
végződő perek, mint a zágrábi ügy és a Friedjung-per gyűlöletessé 
tettek a monarchia rendőrségét és a nevetségesség bélyegét nyomták 
iá. Berlinből csak azt kérték, hogy Bécs ezúttal szilárdságot mutas
son, de nagyon szívesen veszik, hogy erőszakosan (brutal) já r el. 
A L o k a l a n z e i g e r n ek mai cikke a német külügyi hivatalnak olyan fel
fogását árulja el, amelyről Párisban helyes fogalmat alig alkothatnak. 
A m o n a r c h i k u s  s z o l i d a r i t á s  felfogását értem. Meg vagyok győződve, 
hogy ezt a szempontot komolyan figyelembe kell venni Vilmos császár 
magatartásának helyes értékelésére. A császárnak érzékeny természetét
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bizonyára erősen befolyásolta, a főherceg meggyilkolása, akit csak 
néhány nappal előbb látogatott meg. Nem kevésbbé feltűnő, miképen 
iparkodik Jagow és az összes alájarondelt tisztviselő mindenfelé h ir
detni, hogy ők a Szerbiához intézett osztrák jegyzék horderejét nem 
ismerték. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  3 0 . )

X.

Németorszag á  11 ásfogla 1 ása.

A német birodalom, álláspontja iránt, nem hagyta két
ségben a hatalmakat. Már július 24-ikén világosan és hatá
rozottan precizirozta politikáját Londonban, Parisban és 
Pétervárott. Bethmann-Hollweg birodalmi kancellár a mon
archia jegyzékének átnyujtása napján a párisi, londoni és 
pétervári német nagykövethez táviratot intézett, melyben 
megállapítja, hogy a monarchia és Szerbia vitás ügyét olyan 
kérdésnek tekinti, melynek elintézését a nagyhatalmaknak 
a két érdekelt félre kell bízniok. A kancellár igen világosan 
kijelenti azt is, hogy a monarchia fellépését helyesli. Beth
mann-Hollweg egyúttal megbízta a német nagyköveteket, 
hogy a német birodalomnak ezt az álláspontját a hatalmak 
kormányaival közöljék.

Bethmann-Hollweg birodalmi kancellár a ;párisi, londoni és
pétervári néniét nagykövethez.

Boriin, 1914 július 23.
Az őszi rák-magyar kormány nyilvánosságra hozta azokat a körül

ményokot, molyok között az osztrák trónörökös és neje ellon a morénylotot 
elkövették. Ezek a körülmények világosan leleplezik azokat a célokat, 
amelyokot a nagyszerb propaganda maga ólé tűzött, de felfedik azokat 
az eszközöket is, amelyeket e célok megvalósítására használ. A nyil
vánosságra ju to tt  tények után el kell enyészni minden kétségnek az 
iránt, hogy az osztrák-m agyar monarchia délszláv tartom ányainak él- 
szakítását és a szláv királysághoz csatolását célzó törekvéseknek 
működési centrum a Belgrádban van és, hogy ez a központ, a kor
mányhoz és a hadsereghez tartozó egyéneknek legalább is konnivenciája
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mellett fejt ki tevékenységet. A szeri) üzelmek évek hosszú sorára 
nyúlnak vissza. Különösen markáns alakban nyilvánult meg a nagy
szerű sovinizmus a bosnvák válság alatt. Az osztrák-magyar kormány 
legmesszebbmenő önuralmának és mérsékletének és a nagyhatalmak 
erélyes közbelépésének lehet csak tulajdonítani, hogy a provokációk, 
amelyeknek abban az időben Szerbia részéről Ausztria-Magyarország ki 
volt téve, konfliktusra mun vezettek. A szerb kormány akkor megígérte, 
hogy a jövőben korrekt magatartást fog tanúsítani, Ígéretét azonban 
nem tartotta meg. A hivatalos Szerbia szeme előtt s legalább is az ő 
hallgatólagos tűrése mellett, állandóan növekedett a nagyszerb propa
ganda kiterjedése és intenzivitása. Ennek # mozgalomnak rovására kell 
írni a legutóbbi gonoszt ette! is, melynek szálai Belgrádba vezetnek. 
Nyilvánvalóvá lett. hogy az osztrák-magyar monarchiának se méltó- 
ságával, se pedig önfent adásával összeegyeztethető nem volna, ha az 
osztrák-magyar kormány tétlenül nézné a határain túl folyó üzelmeket, 
melyek a saját területének biztonságát és integritását is állandóan ve
szélyeztetik. Ilyen tényállás mellett az osztrák-magyar kormány el
járását és követeléseit bizonyára jogosultnak kell tekinteni. Ennek 
ellenére azonban úgy a szerb közvéleménynek, mint a szerb kormány
nak az utolsó időben tanúsított magatartása nem zárja ki azt az 
aggodalmat, hogy a szerb kormány vonakodni fog megfelelni e köve
teléseknek és provokáló magatartásra fogja magát ragadtatni Ausztria- 
Magyarország elleti. Az osztrák-magyar kormány számára, ha nagy
hatalmi állásáról véglegesen lemondani nem akar, nem marad más hátra, 
mint, hogy követeléseit a szerb kormánynál erős nyomással, szükség 
(‘setén pedig katonai rendszabályok alkalmazásával erőszakolja ki; az 
eszközök megválasztását mindenesetre a monarchiára kell bízni. Fel
kérem önt, hogy ebben a szellemben nyilatkozzék (Yiviani jelenlegi 
helyettesének, sir Edward Grevnek, Sasonovnak): adjon nyomatékos 
kifejezést annak a felfogásnak, hogy ebben az esetben kizárólag 
Ausztria-Magyarország és Szerbia között (‘lintézendő ügyről van szó 
és a hatalmaknak arra kell törekedniük, hogy a vitás ügy a két köz
vetlenül érdekelt félre szorítkozzék. Sürgősen óhajtjuk a konfliktus 
lokalizálását, mivel minden más hatalom beleavatkozása, a különböző 
szövetségi kötelezettségeknél fogva, beláthatatlan következményeket 
vonna maga után. Lépéséről érdeklődéssel várom szíves távirati vá
laszát. ( N é m e t  f e h é r k ö n i j v  1 / b . )
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«A miniszter mértéktelen vádakban fakadt ki a monarchia
ellen».

I’oiirt íilcs gróf pétervári német nagykövet 
ttasonov külügyminiszterrel folytatott beszélget ésé- 
rol a következőkben számol be a kancellárnak:

Pourtalés gróf pétervári német nagykövet Iiefhmánn-IloUwei\
b i r o d a l m i  k a n c e l l á r h o z .

Pétervár, 1914 július 24. 
Utasításaimat Sasonovval az imént folytatott hosszú beszélgetés 

során behatóan felhasználtam. A miniszter mértéktelen vádakban fa
kadt ki Ausztria-Magyarország ellen és rendkívül felindult volt. H atá
rozottan kijelentet.ti*: Oroszországra nézve lehetetlen megengedni, hogy 
az osztrák-szerb ellentétet a két érdekelt fél egyedül intézze el.

( K e r n é t  f  e h  é r k ö n  ff r  4 . )

A pétervári osztrák-magyar nagykövet Pourtalés gróf
lépéséről.

Szápáry gróf pétervári osztrák-magyar nagy
követ Sasonov külügyminiszternek Pourtalés német 
nagykövettel folytatott beszélgetéséről a következő
ket jelenti a bécsi külügyi hivatalnak:

Szápáry gróf pétervári osztrák-magyar nagykövei Berchtold gróf
kit l ügy m in iszterh ez.

Pétervár, 1914 július 24. 
Öt óra hosszat tartott minisztertanács után a külügyminiszter 

este a német nagykövetet fogadta és hosszas megbeszélést folyta
tott vele.

A miniszter ez alkalommal azt a minden valószínűség szerint 
a minisztertanács eredményének tekintendő nézett*! vallotta, hogy az 
osztrák-magyar-szerb viszály nem csupán ezekre* az államokra szorít
kozó, hanem egész Európára tartozó úgy, mert a szerb nyilatkozattal 
1909-ben egész Európa auspiciumai között jött létre a kiegyezés.

Kiemelte a miniszter, hogy őt különösen az a körülmény érintette 
kellemetlenül, hogy Ausztria-Magyarország egy dossier megvizsgálását 
ajánlotta fel akkor, mikor már elküldőt te ultim átum át. Oroszország a 
részünkről rendelkezésre bocsátott dossier nemzetközi vizsgálatát fogja 
követelni.
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Német kollégám nyomban figyelmeztette a minisztert, hogy Ausz
tria-Magyarország nem fogad el beavatkozást a Szerbiával szemben fenn
álló differenciájába és, hogy Németország a maga részéről szintén nem 
akceptálhatja olyas valami feltevését, moly a szövetségestárs nagyha
talmi méltóságával ellenkezik.

A megbeszélés további során a miniszter kijelentette, hogy az, 
amit Oroszország közömbösen nem fogadhatna, az Ausztria-Magyar- 
országnak abbeli esetleges szándéka volna, hogy «felfalja» Szerbiát («de 
dévorer la Serbie»). Pourtalés gróf azt válaszolta, hogy Ausztria-Magyar- 
ország részéről ilyen intenciót nem tételez fel, mivel ez ellentétben volna 
a Monarchia legsajátabb érdekeivel. Ausztria-Magyarország nyilván 
csak arra törekszik, hogy Szerbiát a joggal kiérdemelt fenyítésben része
sítse «(d’inf liger á la Serbie le chátiment justement mérité»). A miniszter 
kételyének adott kifejezést afelett, hogy Ausztria-Magyarország 
még ha erre nézve kijelentéseket is tenne — beérné-o ennyivel? Majd 
azzal az óhajtással fejezte be a beszélgetést, hogy Németország Orosz
országgal együttesen működjön közre a béke fenntartása érdekében. 
Mire a rémet nagykövet biztosította őt, hogy Németország bizonyára 
nem akar háborút felidézni, azonban szövetségestársa érdekeit magától 
értetődőleg teljes mértékben képviseli.

( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  1 6 . )

A párisi német nagykövet lépései.
Sclioen báró párisi német nagykövet várható 

lépéséről elsőnek Szécsen gróf osztrák-magyar nagy
követ küld jelentést a francia fővárosból.

Szécsen gróf párisi osztrák-magyar nagykövet Berchtold gróf
küliigyminiszterliez.

Páris, 1014 július 24.
Schoen báró ma. utasításához képest, közölni fogja itt, hogy 

Szerbiával való kont reverziónk — a berlini kabinet nézete szerint — 
olyan ügy, amely csupán Ausztria-Magvarországra és Szerbiára tartozik.

Ezzel kapcsolatban sejtetni fogja, hogy ha valamely állam har
madik fél gyanánt be akarna avatkozni az ügybe, az esetben Német
ország, híven szövetségi kötelezettségeihez, a mi oldalunkon lesz.

( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  1 2 . )
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A párisi osztrák-magyar nagykövet Schoen báró és a 
francia h. külügyminiszter eszmecseréjéről.

Szócsőn gróf osztrák-magyar nagykövet a ne
met nagykövet lépésének eredményéről a következő 
jelentést küldi:

Szécsen gróf párisi osztrák-magyar nagykövet lierchtold gróf
kiUügyviiniszterhez.

Paris, 1914 július 24.
Schoen báró épen mosl tette meg a démarche-ot, amelyre uta

sítva volt.
Bienveiiu-Mart in azt felelte, hogy véglegesen még nem nyilat - 

kozhatik, de már most is közölhet annyit, hogy a francia kormány is 
úgy vélekedik, miszerint Szerbiával való kontroverziánkhoz csakis ne
künk kettőnknek van közünk és, hogy Parisban a kérdés közvetlen és 
békés megoldását remélik.

Az itt (mi szerb követnek azt tanácsolták, hogy kormánya engedjen 
minden pontban, amennyire csak lehetséges, persze azzal a megszó
lítással: «amennyiben szuverén jogai nem érintetnek».

Schoen báró hangsúlyozta annak európai szükségességét, hogy az 
örökös háborítás fészkét Belgrádiam végre eltávolítsák.

( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  1 3 . )

A francia h. külügyminiszter jelentése Schoen báró lépéséről.
Bien venu- -Martin francia h. külügyminiszter 

Stockholmba (az Oroszországból hazatérő miniszter
elnöknek), úgyszintén Franciaország külföldi kép
viselőinek Schoen báró lépéséről* hosszabb értesí
tést küldött, mely következőleg szól:

Bienvenu-Martin h. külügyminiszter Viviani francia miniszter
elnökhöz (Stockholmba) és a belgrádi, londoni, pétervári, berlini, 

és római francia diplomáciai képviselőhöz.
Paris, 1914 július 24.

Schoen báró ma közölte* velem kormányának egy jegyzékét anél
kül, hogy arról másolatot hagyott volna. Kérésemre azonban hozzá
járu lt, hogy kétszer elolvassam. A jegyzék majdnem szószerint követ
kezőleg szól:
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«Az osztrák-magyar kormány nyilvánosságra hozta azokat a kö
rülményeket, amelyek között az osztrák-magyar trónörökös és neje 
ellen a merényletet elkövették. Ezek a körülmények világosan leleple
zik azokat a célokat, amelyeket a nagyszerb propaganda maga elé tű 
zött, de azokat az eszközöket is, amelyeket e célok megvalósítására 
használ. A nyilvánosságra ju to tt tények után el kell enyészni minden 
kétségnek aziránt, hogy az osztrák-magyar monarchia délszláv tarto 
mányainak elszállítását és a szerb királysághoz való csatolását célzó 
törekvéseknek, működési centruma Belgrádban van és, hogy ott a 
kormányhoz és a hadsereghez tartozó egyéneknek legalább is konni- 
venciájával fejt ki tevékenységet. A szerb üzelmek évek hosszú sorára 
nyúlnak vissza. Különösen markáns alakban nyilvánult meg a nagy- 
szerb sovinizmus a bosnyák válság alatt. Csupán az osztrák-magyar 
kormány legmesszebbmenő önuralmának és mérsékletének és a nagy
hatalmak erélyes közbelépésének lehet tulajdonítani, hogy a provoká
ciók. amelyeknek abban az időben Szerbia részéről Ausztria-Magyar- 
ország ki volt téve, konfliktusra nem vezettek. A szerb kormány 
akkor megígérte, hogy a jövőben korrekt magatartást fog tanúsítani, 
Ígéretét azonban nem tarto tta  meg. A hivatalos Szerbia szeme előtt s 
legalább is az ő hallgatólagos tűrése mellett, a nagyszerb propaganda 
kiterjedése és intenzivitása ezenközben állandóan növekedett. Ennek 
a mozgalomnak rovására kell írni a legutóbbi gonosz tettet is, melynek 
szálai Belgrádija vezetnek. Nyilvánvaló lett, hogy az osztrák-magyar 
monarchiának sem méltóságával, sem pedig önfenntartásával össze
egyeztethető nem volna, ha az osztrák-magyar kormány tétlenül nézné 
a határain túl folyó üzelmeket, melyek a saját területének biztonsá
gát és integritását is állandóan veszélyeztetik. Ilyen tényállás mellett 
az osztrák-magyar kormány eljárását és követeléseit bizonyára jogo
sultnak kell tekinteni. Ennek ellenére azonban úgy a szerb közvéle
ménynek, mint a szerb kormánynak az utóbbi időben tanúsított maga
tartása nem zárja ki azt az aggodalmat, hogy a szerb kormány vona
kodni fog megfelelni e követeléseknek és, hogy provokáló magatartásra 
fogja magát ragadtatni Ausztria-Magyarország ellen. Az osztrák-magyar 
koimanv szamára, ha nagyhatalmi állásáról véglegesen nem akar le
mondani, nem maiad más hatra, minthogy követeléseit a szerb kor
mánynál erős nyomással, szükség esetén pedig katonai rendszabályok 
alkalmazásával erőszakolja ki; az eszközök megválasztását minden
esetre a monarchiára kell bízni.»

A német nagykövet figyelmemet különösen a két utolsó mondatra 
irányította és kijelentette, hogy a súlypont ezeken van. E  két mondat 
szövegét szószerint feljegyeztem:
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«A német kormánynak az a felfogása, hogy ebben az cselben kizáró
lag Ausztria-Magyarország és Szerbia közöli elintézendő ügyről van szó 
és, hogy a hatalm aknak arra kell törekedniük, hogy a vitás ügy a két 
közvetlenül érdekelt félre szorítkozzék. A német kormány sürgősen 
óhajtja a konfliktus lokalizálását, mivel minden más hatalom beavat
kozása. a különböző szövetségi kötelezettségeknél fogva beláthatatlan 
következményeket vonna maga után.»

Megjegyeztem a nagykövetnek: bármennyire is jogosultnak lát
szik. hogy a sarajevói merénylet részeseinek megbüntetését követelik, 
másrészt viszont nagyon nehéz olyan rendszabályokat követelni, me
lyek Szerbia szuverénitásával és méltóságával ellenkeznek. A szerb kor
mány, ha e követeléseknek engedni akarna, kitenné magát am ak a vesze
delemnek, hogy belső forradalom söpri el. Megjegyeztem továbbá Schoen 
bárónak, hogy az ő jegyzéke csupán két eshetőségei vesz tekintetbe. 
Az egyik az, hogy Szerbia a jegyzéket teljességében elutasítja, a másik 
az, hogy provokáló m agatartást fog tanúsítani. Mindenesetre számításba 
kell venni egy harmadik eshetőségei is (amely a megegyezés útját nyitva 
hagyja); s ez abban állana, hogy Szerbia a jegyzéket elfogadja s teljes 
(‘légtételt nyújt a részesek megbüntetését illetőleg és biztosítékot ad az 
osztrákellenes propaganda elnyomására, amennyire ez szuverénitásával 
és méltóságával összeegyeztethető. Hozzátettem, hogy amennyire ezeken 
a határokon belül az Ausztria által követelt elégtétel lehetséges, a köve
telések végrehajtásának módja megvizsgálható volna. Ha Szerbia jó
akaratának szemmel látható bizonyítékát adná. úgy nem volna meg
érthető, hogy Ausztria a további tárgyalást visszautasítsa. Talán nem 
volna helyes, ha azoknak a hatalm aknak, amelyek morális okokból és 
érzéseiknél fogva Szerbia, iránt részvét lenül mun m aradhatnak, túlsá
gosan megnehezítenék azt, hogy olyan m agatartást tanúsítsanak, mely 
a konfliktus lokalizálását célzó német kívánságnak is megfelelne. Schoen 
báró méltányolta megjegyzéseimet és egészen határozatlanul kijelen
tette, hogy valamelyes reménység még mindig lehetséges. Megkérdeztem, 
vájjon az osztrák jegyzéked határidős és tárgyalásokat megengedő jegy
zéknek, vagy pedig ultimátumnak kcll-e tekinteni? A német nagykövet 
azt válaszolta, hogy erről nincs személyes véleménye.

( F r a n c i a  s á r g a h ö n y v  2 8 . )

A párisi orosz ügyvivő jelentése Schoen báró lépéséről.
A párisi orosz ügyvivő Schoen bárónak a francia 

h. külügyminiszternél tett látogatásáról a következő 
sürgönyt küldi az orosz külügyminiszternek:
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Sevastopulo párisi orosz ügyvivő Sasonov külügyminiszterhez.

Paris, 1914 július 11/24.
Az osztrák nagykövet átnyújto tta  a francia kormánynak a Bel

grádion hivatalosan átadott jegyzék másolatát. Később a német nagy
követ látogatta m ega minisztert és felolvasott neki egy közlést, amely az 
osztrák érveket ismétli meg és amely arra utal, hogy Ausztria Szerbiának 
visszaút ásít é> válasza esetében kénytelen lesz nyomást gyakorolni és eset- 
leges háborús rendszabályokhoz nyúlni. A közlés így végződik: Német
ország nézete szerint a vitás kérdés közvetlenül Ausztria és Szerbia 
között intézendő el és a hatalmaknak érdekében van, hogy az ügyet az 
érdekelt felekre bízzák és így lokalizálják. A politikai osztály vezetője, 
aki ennél a beszélgetésnél jelen volt,megkérdezte a nagykövettől, vájjon 
Ausztria lépését ultimátumnak kell-e tekinteni? Más szavakkal: vájjon 
elkerülhetetlenül háborús rendszabályok fognak-e következni, ha Szerbia 
nem veti magát alá felt ét hűiül az osztrák követeléseknek? A nagykövet 
kitérő választ adott, amennyiben instrukciók hiányára hivatkozott.

( O r o s z  n a r a n c s s á r g a  k ö n y v  8 . )

Az „Echo de Paris" cikke.
Július 25-ikén Schoen báró német nagykövet 

újból megjelent a francia külügyminisztériumban. 
A nagykövet látogatásának ez alkalommal az volt 
a célja, hogy tiltakozzék az E c h o  d e  P a r i s  című 
újság egy cikke ellen, mely tegnapi lépését «német 
fenyegetésnek») minősítette. A külügyminisztériumban 
kijelentették a nagykövetnek, hogy az E c h o  d e  P a r i s  

cikkeiért a felelőség kizárólag ezt az újságot illeti. 
A nagykövetnek erről a második látogatásáról a 
francia h. külügyminiszter a következő jelentést kül
dötte Stockholmba, az Oroszországból hazatérő mi
niszterelnök számára, úgyszintén a londoni, a bécsi 
és a pétervári francia nagykövetnek:

Bienvenu-Martin h. külügyminiszter Viviani miniszterein ökh öz 
(Stockholmba) és a londoni, bécsi és pétervári nagykövethez.

Páris, 1914 július 25.
Délben megjelent a német nagykövet, hogy tiltakozzék az «Echo 

de Paris» című újság egy cikke ellen, mely a nagykövet tegnapi lépését 
«német fenyegetésének tünteti fel. Schoen báró számos hírlapírónak
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kijelentette és a politikai osztályban is megerősítette, hogy az osztrák
magyar jegyzékre nézve Ausztria és Németország között semmiféle 
megállapodás (concort) fenn nem állott és, hogy a német kormány, bár 
a jegyzéket nem ismerte, később azt holveslőleg tudomásul vette, amikor 
az okmányt vele, a többi hatalommal egyidejűleg, közölt ék. Sebőén báró 
hozzátette, hogy az egész «fenyegetése» ebből a kijelentéséből állo tt: 
a német kormány óhajtandónak ta rtja  a konfliktus lokalizálását és 
más hatalm ak beavatkozása az ellentétek kiélesítésének veszedelmével 
járhatna.

A politikai osztály helyettes igazgatója Sclioen báró lépését tudo
másul vette. Miután felkérte őt, hogy tegnapi jegyzékének utolsó két 
mondatát ismételje, figyelmeztette a nagykövetet, hogy ezekben a 
szavakban Németország arról az óhajáról tesz tanúságot, hogy a hatal
mak és Ausztria közé álljon. Berthelot hozzátette, hogy a francia kül
ügyi hivatal a hírlapírókat nem informálta. így tehát az E c h o  d e  P a r i s  

értesülései csupán erre a lapra tartoznak és csak azt tanúsítják, hogy 
a német lépésről nyilván a Quav d ’Orsav-n kívül más helyen is, — 
tudomással bírtak. A nagykövet erre a célzásra nem reagált.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n i / v  3 6 . .  e l s ő  r é s z . )

A párisi orosz ügyvivő Schoen báró újabb látogatásáról.
Sevastopulo párisi orosz ügyvivő Schoen báró

nak e második látogatásáról szintén jelentést tesz az 
orosz külügyminiszternek.

Sevastopulo párisi orosz ügyvivő Sasonov külügyviiniszterhez.
Páris, 1014 július 12/25.

Egy mai reggeli újság, ha nem is egészen pontosan, a német 
nagykövet tegnap telt kijelentéseit olyan kommentárral közli, amely 
e lépés fenyegető jellegét hangsúlyozza. A német nagykövet, akit ez a 
leleplezés igen kellemetlenül érin tett, ma reggel m eglátogatta a politikai 
osztály vezetőjét és kijelentette neki, hogy szavainak egyáltalán nem 
volt az a fenyegető jellege, amelyet azoknak tulajdonítanak. Kijelen
tette, hogy Ausztria, Szerbiához intézett jegyzékének átnyujtása előtt, 
nem ju to tt Berlinnel semmiféle határozott megállapodásra. Egyébként 
azonban Németország tám ogatja Ausztria álláspontját és ha már egy
szer — am int ő m agát kifejezte — «a nyíl kirepült», úgy Német
országot természetesen csupán szövetségi kötelességei vezethetik.

( O r o s z  n u r á n c s s é n y a k ö n y v  7 8 . )
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A kancellár újabb utasítása Schoen báróhoz.
Július 26-ikán a német birodalmi kancellár a 

pétervári német nagykövet útján értesült a monar
chiának arról a Pétervárott tett kijelentéséről, hogy 
Szerbiában területi hódításra nem gondol. A kan
cellár, aki ezt a kijelentést alkalmasnak találta 
arra, hogy a jogosultnak látszó aggályokat eloszlassa, 
nyomban utasította a párisi nagykövetet, hogy 
Ausztria-Magyarországnak ezt a nyilatkozatát az ille
tékes tényezők előtt szegezze le és utaljon arra, hogy 
e deklaráció után egy esetleges európai háborúért 
a felelősséget Oroszország viselné. Kgyúttal meg
kérte a nagykövetet, fejezze ki Németországnak azt 
a reményét, hogy Franciaország, Furópa békéje ér
dekében, a mérséklet szellemében fogja Oroszország 
politikáját befolyásolni. A kancellár sürgönye így szól:

Bethmann-Hollwey birodalmi kancellár Schoen báró párisi
német nagykövethez.

Berlin, 1914 július *26.
Ausztria-Magyarország Oroszországnak hivatalosan kijelentette, 

hogy területi hódításra nem törekszik, és a szerb királyság fennállását 
érinteni nem akarja. Ilyenképen tehát a döntés arról, vájjon euró
pai háborúra kerül-e sor, kizárólag Oroszországtól függ, amelynek az 
egész felelősséget viselnie kell. Bízunk Franciaországban, amellyel mi az 
európai béke fenntartásának óhajában magunkat szolidárisnak tudjuk, 
hogy Pétervárott befolyását megnyugtató szellemben fogja érvénye
síteni. ( N é m e t  f e h é r k ö n y v  1 1 . )

A párisi német nagykövet újabb lépése.
Július 26-ikán a német nagykövet újból meg

látogatta a francia h. külügyminisztert. Látoga
tásának célja az volt. hogy a kancellár utasítása 
szerint rábírja a francia kormányt, hogy Pétervárott 
mérséklő szellemben járjon közbe. A francia h. 
külügyminiszter azt válaszolta, hogy szükségesebb 
volna, ha Németország Pécsre gyakorolna nyomást. 
A beszélgetés során megpendítette Bienvenu-Mar-
tin (irey államtitkárnak azt a mán sokkal utóbb 
konkrét formában felvetett tervét is, hogy a köz
vetlenül nem érdekelt négy nagyhatalom közve-

DiplOmáciai okmányuk. 16
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tilson Bocs és Pétervár között. Mivel Grey állam
titkárnak ez a gondolata ebben az időpontban móg 
pozitív formát nőni öltött, a német nagykövetnek 
erre nézve nem is volt utasítása. A nagykövet 
látogatásáról Bienvenu-Martin a miniszterelnök szá
mára (a Francé hajó fedélzetére) és a köztársaság 
valamennyi nagykövetének a következő értesítést 
küldte:

IHenvenu-11artin h. knliujymiimzter I ’iviani franeia
vi iv iszterdnökhöz.

Paris, 1914 július 2G.
A német nagykövet meglátogatott és javaslatot te tt. mely azt 

célozza, hogy Franciaország Oroszországnál csillapító szellemben interve
niáljon. A nagykövet közlése szerint Ausztria kijelentette Oroszországnak, 
hogy sem a saját területének gyarapítására, sem pedig a szerb királyság 
területi épségének csorbítására nem törekszik; (gvediili célja az, hogy 
a saját nyugalmát biztosítsa és rendőri működést fejtsen ki. így 
tehát Oroszország elhatározásától függ, hogy a háború elkorültessék; 
Németország szolidárisnak érzi magát Franciaországgal abban az őszinte 
óhajban, hogy a békét megóvják és azt az erős reményt táplálja, hogy 
Franciaország Péterváro tt csillapító szellemben fogja érvényesíteni be
folyását. Erre a kezdeményezésre azt feleltem, hogy Oroszország amúgy 
is mérsékelt, hogy egyetlen lépést sem te tt, moly a kételkedésre feljogo
síthatna és mi egyetértünk Oroszországnak a válság békés megoldását 
célzó törekvésével. De már a  viszonosság elvénél fogva is úgy véljük: 
Németországnak viszont Becsre kellene befolyást gyakorolnia, hogy a 
Szerbia megszállására irányuló katonai művedet eket megakadályozza. 
A német nagykövet megjegyezte, hogy ez nem volna összeegyeztethető 
Németország felfogásával, amely szerint «ez a kérdés kizárólag Ausztriára 
és Szerbiára tartozik» — mire én azt válaszoltam, hogy akkor az ügyben 
kevésbbé érdelekéit négy hatalom  tehetne közvetítő lépést Becsben és 
Pétervárott. Sclioen báró elbástyázta magát az erre vonatkozó u tasítá
sok hiánya mögé, mire én azt m ondtam  neki: ily körülmények közt 
nem vagyok abban a helyzetben, hogy egymagámban Pétervárott akciót 
kezdjek. A beszélgetés a nagykövetnek avval az ismételt kijelentésével 
végződött, hogy Németország, mely magát ebben szolidárisnak jelen
te tte  ki Franciaországgal, a legbékésebh szándékot táplálja.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  5 6 . ,  2 - i k  r é s z . )
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A párisi orosz ügyvivő jelentése Schoen báró nyilatkozatáról.
Sevastopulo párisi orosz ügyvivő Schoen báró

nak erről a látogatásáról a következőket jelenti 
Pétervárra:

Sevastopulo párisi orosz ügyvivő Sasonov külügyminiszterhez.
Paris, 1914 július 13. (26.)

A német nagykövet ma ismét meglátogatta a francia helyettes 
külügyminisztert és előtte a következő nyilatkozatot tette: «Ausztria 
kijelentette Oroszországnak, hogy területi hódításra nem törekszik és 
Szerbia integritását nem fenyegeti. Egyetlen célja az, hogy a saját 
nyugalmát biztosítsa. Oroszországtól függ tehát, hogy a háborút el
hárítsa. Németország a béke megóvására irányuló őszinte óhajában 
szolidárisnak érzi magát Franciaországgal és biztosan reméli, hogy 
Franciaország Pétervárott mérséklő szellemben fogja érvényesíteni be
folyását.» A miniszter azt válaszolta, hogy Németország hasonló lé
pést tehetne Bécsben, különösen miután Szerbia olyan engedékenynek 
bizonyult. A nagykövet azt válaszolta: ezt nem tartja  lehetőnek, 
mivel a német kormánynak az az elhatározása, hogy az osztrák-szerb 
konfliktusba bele nem elegyedik. A miniszter erre megkérdezte a 
nagykövetet, vájjon a négy nagyhatalom: Angolország, Németország, 
Olaszország és Franciaország nem tehetne-e lépést Pétervárott és Bécs
ben, mivel itt lényegileg Oroszország és Ausztria vitás ügyéről van 
szó. A nagykövet hivatkozott arra, hogy erre nézve nincs utasítása. 
Végezetül a miniszter a német indítványt visszautasította.

( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  2 8 . )

A párisi német nagykövet kommüniké-tervezete.
Július 26-ikán délután öt órakor fogadta a 

francia h. külügyminiszter a német nagykövetnek 
a fenti jelentésekben ismertetett látogatását. Esti 
hét órakor Schoen báró újból megjelent a külügy
minisztérium politikai osztályfőnökénél és azt java
solta, hogy a miniszterrel folytatott beszélgetéséről 
kommünikét tegyenek közzé. Schoen báró kommü
niké-tervezetének a kapcsán hosszabb eszmecsere 
keletkezett Németország politikai magatartásáról, 
végezetül pedig az osztályfőnök kijelentette, hogy 
kérdést intéz a h. külügyminiszterhez, vájjon hozzá
járul-e a nagykövet tervezetéhez. (A beszélgetés
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július 26-ikán történt, amikor már Szerbia válaszát 
a monarchiának megadta. A francia külügyminisz- 
térium politikai osztályának igazgatója az eszme
csere folyamán megemlíti ezt a választ, melyet 
előzékenynek és kielégítőnek minősít.) A beszél
getésről az osztályfőnök a külügyminiszter számára 
jelentést készített, moly következőleg szól:

A /randa h. külügyminiszter számara készíteti jegyzék.
Páris, vasárnap, július 2(>-ikán este.

A miniszternél ;> órakor tett látogatása u tán, Schoen báró 7 órakor 
megjelent a politikai osztály igazgatóságánál, s azt kerít*, hogy az «Echo 
de Paris»-ban megjelent közleményhez hasonló tendenciózus lapkommen- 
tárok megakadályozására s a német lépés szellemének szabatos meg
világítására, a politikai osztály vezetője rövid hivatalos közleményt 
juttasson a sajtóhoz a német nagykövetnek a külügyminiszterrel foly
tatott beszélgetéséről. Schoen báró, hogy felfogását világosan kifejezze, 
a következő szöveget ajánlotta, melyet tollbamondása után a politikai 
osztály igazgatója feljegyzett : «A német nagykövet és a knliigyminiszt< r 
ma délután újabb megbeszélést folytatlak, melynek folyamán barátságos 
utón s a béke fenntartására irányuló szolidáris szellemben az általános 
béke megóvására alkalmas eszközöket és módokat vették fontolóra». 
A politikai osztály helyettes igazgatója nyomban így felelt: «Az ön fel
fogása szerint tehát minden rendben volna s ön arról biztosít bennünket, 
hogy Ausztria elfogadja a szerb jegyzéket, vagy hajlandónak nyilat
kozik, hogy a jegyzékről tárgyalásokba bocsátkozzék a hatalmakkal?» 
A nagykövet meglepetést m utatott és élénken tiltakozott. Kifejtettem 
neki, hogy abban az esetben, ha Németország elutasító m agatartása 
nem változott, a javasolt kommüniké szövege túlzott és alkalmas rá, 
hogy Franciaország közvéleményében a biztonság hamis érzetét keltse, 
mert a valódi hedvzetted szemben, melynedv veszedelme nagyon is nyilván
való, téves illúziókat ébreszt. Mikor erre a német nagykövet újra meg 
újra hangsúlyozta a maga optimizmusát, a politikai iroda igazgatója 
megkérdezte, megengedi-e. hogy ő egészen privatim , mint magánember, 
szénitől-szembe*, teljes szabadsággal s tekintet nélkül mindkettőjük 
hivatalos állására, elmondja véleményét ? Schoen báró megkérte rá. Her- 
thelot erre kifejtette, hogy ép ésszed Németország m agatartása meg
m agyarázhatatlan, hacsak a háborút nem akarja. A tények egészen 
tárgyilagos vizsgálata s az osztrák-német viszony lélektana logikusan 
csak erre a következtetésre ve»ze*thet. Németországnak megismételt 
nyilatkozata után, hogy az osztrák jegyzéket nemi ismerte, erre a pontra
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nézve többé kételyt támasztania nem szabad, de mégis valószínű-e, 
hogy ilyen kalandban Németország behunyt szemmel állt volna Ausztia 
mellé? Megengedi-e Becs és Berlin eddigi egész viszonyának lélektana 
azt a feltevést, hogy Ausztria rászánta volna magát, a visszavonulás 
lehetősége nélkül, erre az eljárásra, anélkül, hogy előbb szövetségestársával 
együttesen engesztelhetetlenségének összes következményeit ne mérle
gelje? Mily meglepőnek látszik Németország vonakodása, hogy Bécsben 
mérséklő tanácsokat adjon, most, mikor már ismeri az osztrák jegyzék 
szokatlan hangját! Mekkora felelősséget vállal a német kormány és minő 
gyanú nehezedik rá, ha továbbra is Ausztria és a hatalmak közé áll, 
amikor Szerbia úgyszólván teljesen alávetette magát és amikor a leg
csekélyebb, Bécsben adott német tanács végét vetné annak a lidérc
nyomásnak, mely egész Európára ránehezül! A diplomáciai viszony 
megszakítása, Ausztria háborús fenyegetése' és a mozgósítás, melyet 
végrehajt, különösen sürgőssé teszi Németország békeakcióját, mert 
attól a naptól fogva, amikor az osztrák csapatok a szerb határt átlép
ték, olyan ténnyel állanánk szemben, amely a pétervári kabinettel két
ségtelenül közbelépésre kényszerítené s előállana annak a háborúnak 
veszélye, melyet Németország, kijelentése szerint, megakadályozni akar.

Schoen báró mosolyogva hallgatta e szavakat s újból kijelentette, 
hogy Németország az osztrák jegyzék szövegét előzetesen nem ismerte 
s, hogy ahhoz csak a jegyzék átadása után csatlakozott; Németország 
véleménye mindig az volt, hogy Szerbiának szigorú leckére van szük
séges melyet egyhamar el ne felejtsen és Ausztria önmagának tartozik 
avval, hogy a veszedelmes és nagyhatalom számára elviselhetetlen hely
zetnek véget vessen. Kijelentette továbbá, hogy a szerb válasz szöve
gét még nem ismeri, s a maga részéről meglepetést m utatott azon. 
hogy ez a válasz, ha csakugyan olyan, mint a — gyakran tévesen infor
mált — lapok állítják, Ausztriát ki nem elégíti. Továbbra is hang
súlyozta Németország békés szándékait s rám utatott arra, hogy nézeti» 
szerint például Angliának barátságos hangú tanácsai Bécsben jó hatást 
gyakorolhatnának. Véleménye szerint Ausztria nem engesztelhetetlen. 
Csupán a formális közvetítés gondolatát utasítja vissza; a konferencia 
«kísértet»-étői idegenkedik. Egv Pétervárról érkező békés szó, a hármas 
entente hatalmainak engesztelő szellemű szavai bizonyára jó fogad
tatásra találnának. Végül hozzátette: nem akarja azt állítani, hogy 
Németország a maga részéről szintén nem szolgálna Bécsben tanácscsal.

Ily körülmények közt a politikai iroda igazgatója kijelentette: 
kérdést fog intézni a miniszterhez, vájjon célszerűnek tartja-e, hogy 
mérsékelt hangú, rövid közleményt a sajtóhoz eljuttasson.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  5 7 . )
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A francia külügyi osztályfőnök véleménye Németország
magatartásáról.

A párisi orosz ügyvivő július 26-ikán tájé
koztatta kormányát arról, hogy a francia külügy
minisztérium politikai osztályának főnöke Schoen 
báróval folytatott beszélgetései alapján Németország 
magatartását hogyan ítéli meg.

Sevastopulo párisi orosz ügyvivő Sasonov külügyminiszt erhez.
Paris, 1914 jú lius 13. (26.)

A politikai osztály igazgatója kifejezte azt a személyes nézetét, 
hogy a rendszeres párisi német lépések Franciaország megfélemlíté
sét célozzák és e lépésekkel Németország rábírni igyekszik Francia- 
országot, hogy Pétervárra nyomást gyakoroljon.

( O r o s z  n < ira  a c s s á r g a k ö m ) r  2 9 . )

A francia h. külügyminiszter jelentése a német nagykövet
óhajáról.

A francia h. külügyminiszter nyomban jelen
tést tett a francia miniszterelnöknek, hogy Schoen 
báró békés szellemű kommüniké közzétételére kérte 
fel. Egyúttal közli a kormányelnökkel a saját szöve
gét is, melyet a sajtóhoz eljuttatott és megjegyzi, 
hogy a közzétett szövegben a félreértések elkerü
lése végett, óvakodik hangoztatni a szolidaritást Né
metországgal. Bienvenu-Martin jelentése így hangzik:

Bienvenu-Martin h. külügyminiszter Viviani francia min iszter - 
elnökhöz (a Francé hajó fedélzetére) és a londoni, pétervári, 

berlini és bécsi francia nagykövethez.
Paris, 1914 július 27.

A ném et nagykövet tegnap, Franciaországnak pétervári mérséklő 
intervencióját célzó demarche-a u tán, megjelent a politikai osztály 
igazgatóságában és az alatt az ürügy a la tt, hogy kívánatos volna a 
sajtónak rövid közleményt küldeni a megbeszélés békés és barátságos 
szellemű lefolyásáról, a következő szószerinti szöveget a ján lo tta : «A német, 
nagykövet és a külügyminiszter ma délután újabb megbeszélést foly
ta ttak , melynek folyamán barátságos úton s a béke fenntartására irá-
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nyúló szolidáris szellemben az általános béke megóvására alkalmas 
eszközöket és módokat vették fontolóra.» Nyomban azt a választ kapta, 
hogy ez a kijelentés túlzottnak látszik s csak arra alkalmas, hogy a 
közvéleményben a valódi helyzetről téves illúziókat keltsen, de hogy 
rövid közlemény, azaz tájékoztatás arról a megbeszélésről, melyben a 
béke megmentésének alkalmas módjait kerestük, az én beleegyezésemmel 
közzétehető volna.

A kiadott hivatalos közlemény szövege a következő: «A német 
nagykövet és a külügyminiszter újabb megbeszélést folytattak, amelynek 
folyamán módját keresték annak, hogy a hatalmak a béke megóvása 
érdekében eljárjanak.» Ez a szándékosan homályos szövegezés kerüli 
a szolidaritás hangoztatását Németországgal, mert az téves magyará
zatra adhatott volna okot.

Ma reggel Schoen báró magánlevelet küldött a politikai osztály 
igazgatójának s azon ürügy alatt, hogy a miniszterrel folytatott beszél
getését foglalja össze, a következőket írja: «Méltassa különös figyelmére 
azt a mondatot, mely a békés érzelmek szolidaritásáról szól; ez nem 
szólásmód, hanem a tényállásnak becsületes kifejezése». A levélhez 
csatolt összefoglalás így hangzik: «A bécsi kabinet megfelelő alakban 
és hivatalosan közölte a pétervárival, hogy Szerbiában területszerzésre 
nem törekszik és a szerb királyság területi épségét érinteni nem akarja. 
Kijelentette, hogy egyedüli célja a saját nyugalmának biztosítása. 
E pillanatban tehát a döntés, hogy az európai háború kitörjön-e, egyedül 
Oroszországtól függ. A német kormány szilárdan bízik abban, hogy a 
francia kormány,amellyel magát az európai béke fenntartására irányuló 
őszinte óhajában szolidárisnak tudja, befolyását a pétervári kabinet
nél mérséklő szellemben fogja érvényesíteni.»

Közöltem volt önnel azt a választ, melyet a nagykövetnek adtunk. 
(Francia demarche Pétervárott nehezen volna megmagyarázható, azon
ban azt mindenesetre német lépésnek kellene kiegészítenie Pécsben, vagy 
ilyen lépésnek híján legalább közvetítésnek,mindkét helyen,a kevésbbé 
érdekelt hatalmak részéről.) Schoen báró levele különféle magyarázatot 
enged: a legvalószínűbb az, hogy úgy ennek, mint lépésének az volt célja, 
hogy Franciaországot Oroszország szemében kompromittálja, kudarc 
esetén az esetleges háborúért a felelősséget Oroszországra és Francia- 
országra hárítsa, végül pedig, hogy meghallgatásra nem talált békés erő- 
sítgetései által Ausztriának szerbiai katonai akcióját leplezze, avval a 
szándékkal, hogy az osztrák sikert teljessé tegye. Mindezt önnel tájé
koztatás és minden alkalmas célra való felhasználás végett közlöm.

( F r a n c i a  s á r g á k ö n y v  0 2 . )
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Isvolsky párisi orosz nagykövet resumé-je a német nagykövet
lépéséről.

Isvolsky orosz nagykövet július 27-ikén tért 
vissza párisi állomáshelyére és nyomban vissza
térése után tájékozódott a francia külügyminisz
tériumban a német nagykövet lépéseiről. Jelentésé- . 
ben megállapítja, hogy Németországnak célja Orosz
ország és Franciaország szétválasztása. Isvolsky 
jelentése így hangzik:

Isvolsky parin orosz nagykövet Sasonov külügyminiszterhez.
Paris, 1014 július 14. (27.)

Nyomban visszatérésem után Berthelot-nak, a politikai osztály 
igazgatójának jelenlétében tanácskoztam  a helyettes külügyminiszterrel. 
Megerősítették nekem a német nagykövet lépéseinek azokat a részleteit, 
melyekről Önt Sevastopulo táviratában már értesítette. Ma reggel 
Sebőén báró írásban erősítette meg tegnap tett nyilatkozatait. 13 szerin t:

1. Ausztria kijelentette Oroszországnak, hogy területi hódításra 
nem törekszik és Szerbia integritását érinteni nem akarja. Ausztria 
egyetlen célja, hogy saját nyugalmát biztosítsa.

2. Oroszországtól függ tehát, hogy a háborút elhárítsa.
2. Németországnak és Franciaországnak, melyek a béke fenntar

tásának őszinte óhajában szolidárisak, mérséklő befolyást kell gyako
rolniuk Oroszországra.

Sebőén báró különösen hangsúlyozta Németország és Francia- 
ország szolidaritását. A helyettes külügyminiszter meggyőződése szerint 
Németországnak ezek a lépései kétségtelenül azt a célt szolgálják, hogy 
Oroszországot és Franciaországot egymástól szétválasszák, hogy a 
francia kormányt Pétervárott az intervenció útjára csábítsák, ezzel 
szövetségesünket a mi szemünkben kom prom ittálják és háború esetén 
ilyenképen elhárítsák a felelősséget Németországról, mely állítólag min
den (»rejével a béke fenntartásán dolgozik. Azt hiszik hogy így a fele
lősséget Oroszországra és Franciaországra háríthatják .

( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  5 3 . )

A francia miniszterelnök helyesli a Schoen báróval szemben
használt hangot.

Viviani miniszterelnök a maga álláspontját a 
következő táviratban közölte a helyettes külügy
miniszterrel.
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Viviani miniszterelnök Bienvenu Martin francia 
h. külügyminiszterhez.

A Francé fedélzetén, 1914 július 28.
Megkaptam Kopenhágán át azt a táviratát, melyben Ön a szom

bati nap eseményeit összefoglalja és a német nagykövet utolsó látogatá
sát, az orosz részről Szerbiának tanácsolt segélykérést és a Berlinben 
tett angol lépéseket velem közli Megkaptam azt a sürgönyét is. mely 
az Eiffel-torony útján jutott hozzám. Helyeslem azt a választ, melyet 
Ön Sebőén bárónak adott. A felfogás, melyet vele szemben kifejtett, 
világos és tiszta. A konfliktus békés megoldásának keresésében teljesen 
egyetértünk Oroszországgal, mely a jelenlegi helyzetért nem felelős és 
amely egyetlen olyan lépést sem tett, mely a legkisebb gyanúra ad
hatna okot. De nyilvánvaló, hogy másrészt viszont Németország nem ta 
gadhatja meg, hogy az osztrák-magyar kormánynak, melynek eljárása a 
válságot megindította, tanácsokkal ne szolgáljon. Célszerűnek tartanám 
teliét, ha a német nagykövettel szemben továbbra is ugyanazt a hangot 
használnék. A német tanács egyébként teljes összhangzásban volna 
azzal a kettős angol javaslattal, melyet Ön táviratában említ.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  7 0 .  E l s ő  r é s z . )

A francia h. külügyminiszter jellemzi a német nagykövet
lépéseit.

Július 27-ikén Bienvenn-Martin a párisi német 
nagykövet három lépéséről a következő véleményt 
nyilvánítja:

Bienvenu-Martin h. külügyminiszter Jales Cambon berlini 
francia nagykövethez, a Francé fedélzetére (a miniszterelnök 
számára), és a londoni, pétervári, bécsi és római francia nagy

követhez.
Páris, 1914 július 27.

A párisi német nagykövet három demarche-a felette jellemző. 
Pénteken a nagykövet jegyzéket olvasott fel, melyben a német kormány 
kategorikusan Ausztria és a hatalmak közé áll, amennyiben a Szerbiához 
intézett osztrák ultimátumot helyesli; hozzátette még a nagykövet, 
hogy Németország őszintén óhajtja a konfliktus lokalizálását, de bár
mely hatalomnak közvetítése a különböző szövetségi viszonylatoko
folytán szükségszerűleg kiszámíthatatlan következményekre vezetne. 
Másnap, szombaton, amikor már a hatás megnyilvánult s a hatalmak
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tekintettel a meglepetésre, a rövid határidőre s az általános háború 
veszedelmére, Szerbiának engedékenységet tanácsoltak. Sclioen báró 
újból megjelenik, hogy demarehe-át gyengítse. Meglepetést színlelt a 
hatás m iatt és tiltakozott az ellen, hogy Németországnak olyan szán
dékot tulajdonítsanak, mely tőle távol áll. mivel úgymond előzőleg 
nem állott fenn megegyezés Németország és a monarchia között, utólag 
pedig Németország nem fenyegetett. H arm adnap, vasárnap, miután az 
eredményt már elérték, — mert Szerbia Ausztriának úgyszólván összes 
követeléseit tényleg teljesítette — újra két ízben megjelenik a német 
nagykövet, hogy hangsúlyozza Németország békés szándékait s azt 
az őszinte óhaját, hogy a béke megóvásában közreműködjék. Előbb 
azonban bezsebelte az osztrák sikert, mely a válság első időszakát lezárja.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n  j / r  67. e l s ő  r é s z . )

Német szóbeli jegyzék az orosz külügyminiszterhez.
A diplomáciai tárgyalások során ismételten 

megnyilvánul ezekben a napokban az cntento-diplo- 
máciának körében az a felfogás, hogy Németország
nak a monarchia jegyzékéről előzetes tudomása 
volt-. A való tényállás megállapítása végett július
25-i kén a pétervári német nagykövet az orosz külügy
miniszternek szóbeli jegyzéket adott át. melyben 
kijelentet te, hogy az oszt rák-magyar külügyminisz
ter belgrádi lépése nem német ösztönzésre történt 
és Németország a jegyzék szövegét előzetesen nem 
ismerte. A német birodalom azonban, mint a mon
archia szövetségese, az osztrák-magyar követeléseket 
támogatja és helyesli, de a konfliktus lokalizálását 
óhajtja.

Pourtálés gróf pétervári német nagy követ szóbeli jegyzéke Sason or
orosz külügyminiszterhez.

(Á tadta 1914 július 12-ikén. (25.)
Illetékes forrásból értesülünk, hogy egyes lapoknak az a híresz

telése, m intha az osztrák-m agyar kormány belgrádi lépését Német
ország ösztönzésére te tte  volna, teljesen alaptalan. A német kormány 
az osztrák-m agyar jegyzék szövegét annak álnyujtása előtt nem ismerte 
és tarta lm ára befolyást nem gyakorolt. Az az állítás, mintha Német
ország fenyegető álláspontot foglalt volna el, minden alap nélkül való. 
Németország, mint Ausztria szövetségese természetszerűleg tám ogatja
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a monarchiát, melynek Szerbiával szemben tám asztott követeléseit 
jogosaknak ismeri el. Németország azonban, amint már az osztrák
szerb konfliktus kezdetén kijelentette, mindenekelőtt azt óhajtja, hogy 
ez a konfliktus lokalizálva maradjon. ( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  1 8 . )

A német birodalom teljes hatalmával támogatja a monarchiát.

Július 28-ikán, amikor az események már előre
haladtak, a birodalmi kancellár újból, igen határozot
tan leszögezi Németország álláspontját a szövetségi 
kormányokhoz intézett bizalmas jegyzék útján. 
Ez a jegyzék következőleg szól:

Bethmann-Holliveg birodalmi kancellár a szövetségi kormányokhoz.
Berlin, 1914 július 28.

Felkérem Önt, hogy a kormánynál, melynél akkreditálva van, 
a következő közlést tegye: Azok a tények, melyeket az osztrák-magyar 
kormány a szerb kormányhoz intézett jegyzékében nyilvánosságra 
hozott, eloszlatnak minden kételyt az iránt, hogy azt a merényletet, 
melynek az osztrák-magyar trónörökös és neje áldozatul esett, Szerbiá
ban, legalább is a szerb kormányhoz és hadsereghez tartozó egyének 
konnivenciája mellett készítették elő. A merénylet azoknak a nagy
szerb törekvéseknek eredménye, melyek évek hosszú során át az osztrák
magyar monarchiára és egész Európára nézve állandó nyugtalanít ásnak 
forrásai. Különösen markáns alakban nyilvánult meg a nagyszerb sovi
nizmus a bosnyák válság alatt. Az osztrák-magyar kormány legmesszebb
menő önuralmának és mérnék létének és a nagyhatalmak erélyes közbe
lépésének lehet csupán tulajdoníthatni, hogy azoka provokációk, ame
lyeknek abban az időben Szerbia részéről Ausztria-Magyarország ki volt 
téve, konfliktusra nem vezettek. A szerb kormány akkor megígérte, 
hogy a jövőben korrekt magatartást fog tanúsítani, Ígéretét azonban meg 
nem tartotta. A nagyszerb propaganda a hivatalos Szerbia szemeiét tára 
s legalább is az ő hallgatólagos tűrése mellett kiterjedésében és inten- 
zivitásában állandóan növekedett. Nyilvánvalóvá lett, hogy az osztrák
magyar monarchiának sem méltóságával, sem pedig önfenntartásával 
összeegyeztethető nem volna, ha az osztrák-magyar kormány tétlenül nézné 
a határain túl folyó üzelmeket, melyek a saját területének biztonságát 
és integritását is állandóan veszélyeztetik. Ilyen körülmények között az 
osztrák-magyar kormány eljárását és követeléseit bizonyára jogosultak
nak kell tekinteni. Az a válasz, melyet a szerb kormány az osztrák kormány 
belgrádi képviselőjének, július 28-án támasztott követeléseire adott, amel-
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lett tanúskodik, hogy Szerbiában a mólt ókadó tényezők eddigi politikájuk
kal és izgató működésükkel felhagyni nem hajlandók. Az oszt rák-magyar 
kormánynak ennélfogva, ha nagyhatalmi állásáról véglegesen lemondani 
nem akar, nem marad egyél) hátra, mint hogy követeléseit erős nyomás 
érvényesítésével, szükség esetén pedig katonai rendszabályok alkal
mazásával erőszakolja ki. Némely orosz vélemény szerint Oroszország
nak természetes joga és feladata, hegy Ausztria-Magyarország és Szerbia 
konfliktusában tett lég Szerbia nádiét t foglaljon állást. Oroszországnak 
ilyen lépéséből származható európai bonyodalmakért a N o v o j e  V r e m j a  

egyenesen Németországot merészeli felelőssé tenni, ha a német kormány 
Ausztria-Magvarországot engedékenységre rá nem bírja. Az orosz sajtó 
ezzel a dolgokat a fejük tetejére állítja. A konfliktust Szerbiával műn 
Ausztria-Magvarország idézte lel, hanem Szerbia volt az, amely a nagy
szerb aspirációkat, még az oszt rák-magyar monarchia területén is lelki- 
ismeretlenül tám ogatta, ezzel a monarchiát ekzisztenciá jában meg
tám adta és olyan állapotokat terem tett, amelyek végül a sarajevói 
gonoszt ott hon ju to ttak  kifejezésre. Ha Oroszország azt hiszi, hogy ebben 
a konfliktusban Szerbia mellé kell állnia, úgy ahhoz önmagában véve* 
joga van. Tisztába kell azonban lenni avval, hogy ezáltal magánná teszi 
az osztrák-magyar monarchia létfeltételeinek aláaknázására irányuló 
szerb törekvéseket és hogy kizárólag őt illeti a felelősség azért, ha az 
osztrák-szerb viszályból, melyet valamennyi többi nagyhatalom loka
lizálni óhajt, európai háború keletkezik. Oroszországnak ez a felelős
sége egészen nyilvánvaló és annál súlyosabb, mivel Berciit old gróf Orosz
országnak hivatalosan kijelentette, hogy som szerb területet hódítani 
műn akar, sem pedig a szerb királyság fennállását érinteni nem óhajtja, 
hamun kizárólag békességed akar teremteni a monarchia létezését ve
szélyeztető szerb üzelmek megszűnt (dóséved. A császári kormány maga
tartása ebben a kérdésben világosan meg van szabva. A pánszlávoknak 
Ausztria-Magyarország ellen kifejlett izgatása végső eredményében 
azt célozza, hogy a dunai monarchia összoroppantása által a hármas 
szövetséget szétrobbantsa vagy gyöngítse és ennek követkozményo- 
képen a német birodalmat teljesen elszigetelje. Ennélfogva bennünket 
Auszt ria-Magyarország mellé állít a saját érdekünk. Az a kötelességünk 
hogy Európát, hacsak lehetséges, egy általános háborútól megóvjuk, 
szintén arra késztet bennünket, hogy támogassuk azokat a törekvéseket, 
melyek a konfliktus lokalizálását célozzák, híven annak a politikának 
irányelveihez, melyet mi immár 44 év óta, az európai béke fenntartásá
nak érdekében, sikerrel követünk. Ha azonban várakozásunk ellenére, 
Oroszország beavatkozása következtében a tűzfészek kiszélesednék, 
úgy mi, szövetségi kötelezettségeinkhez híven, a szomszédos monarchiát,
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a birodalom teljes hatalmával támogatnók. Kardhoz csak akkor nyúlunk, 
ha erre kényszerítenek, akkor azonban avval a nyugodt öntudattal 
tennénk, hogy nem terhel bennünket mulasztás annak a szerencsét
lenségnek felidézésében, melyet a háború lCurópa népein' zúdítana.

( N é m e t  f e h é r k ö n y v  2 . )

X I.

Aiií>'o1 indítványok.
O

A m onarchia jegyzékének á tad ásá t követő  napon a lon
doni ném et nagykövet is m egjelent az angol külügyi h iv a ta l
ban, hogy a kancellár k ö rtá v ira táb a n  foglalt u ta s ítá sán ak  meg
feleljen és N ém etország  á llásp o n tjá t hitelesen m egállapítsa.

Grey külügyi á llam titk á t úgy a ném et n ag y k ö v e tte l, 
m int egyéb d ip lom atákkal fo ly ta to tt ism ételt megbeszélései 
so rán  kifejezést a d o tt  an nak  a felfogásának, hogy a válság- 
békés m egoldása ta lán  oly képen volna elérhető , ha a v iszály
ban  közvetlenül nem érdekelt négy nagyha ta lom : A ngol
ország, Német ország, F ranciaország  és O laszország közva - 
títene . E hhez az akcióhoz azonban  időre volna szükség s 
így felm eiült a d iplom áciában az a m ásik eszm e, hogy a m o
narchia esetleg a jegyzékében m egszabott h a tá rid ő t m eg
hosszabbíthatná. Az angol á lla m titk á r kezdem ényezéseiben 
a  legnagyobb súlyt N ém etország közrem űködésére helyezte, 
m ert ennek a ha ta lo m n ak  befolvásától a bécsi külügvi h íva- 
ta lra , üdvös eredm ény t v á rt. A ném et á lláspon to t o lyképpen  
fikszirozták, hogy a b irodalm i korm ány  — szövetségi k ö te 
lezettségeinek fen n ta rtásáv a l — szív* sen közrem űködik  egy 
megfelelő közvetítésben Oroszország és a m onarchia közö tt, ha 
ennek szüksége m u ta tkoznék , Szerbia és a m onarchia v itás  
ügyébe azonban nem  elegyedik. Ehhez a felfogáshoz c sa tlak o 
zo tt Grey is, aki azonban folyton h a n g o z ta tta , hogy Orosz
ország és a  m onarchia között az e llen té tnek  be kell k ö v e t
keznie, m ert Oroszország a Szerbia ellen fo ly ta to tt akció t kö
zömbösen nem  nézheti.
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A d ip lo m ác iá t n éh án y  n ap o n  á t  G rev  á l la m ti tk á r  fel
v e te t t  ideái é lénken  fo g la lk o z ta ttá k , ané lkü l azo n b an , hogy 
ebben  az  időben  m ég k o n k ré t fo rm á t ö l tö t t  v o ln a  a  négy 
n a g y h a ta lo m  k ö zv e títé sén ek  te rv e .

O k

Grey államtitkár álláspontja.
Július hó 21-ikén, a Szerbiához intézett, jegyzék 

átadását követő napon, megjelent a londoni külügyi 
hivatalban Lichnovsky herceg német, nagykövet, 
hogy a német álláspontot kifejtse.

A német nagykövetet megelőzőleg azonban 
Grey államtitkár a francia nagykövetet fogadta s a 
francia diplomata előtt is megpendítette azt az eszmét, 
hogy Németország, Franciaország, Olaszország és 
Angolország, a négy közvetlenül nem érdekelt nagy
hatalom közvetítsen a béke érdekében Pécs és Pétér
vár között. A francia nagykövet kétségtelennek 
vélte, hogy Franciaország a közvetítő munkában 
szívesen részt vesz. Az osztrák-magyar jegyzék által 
felidézett nemzetközi helyzet megbeszélése során 
a két diplomata felfogása megegyezett abban, hogy 
pillanatnyilag legfontosabb volna, ha a közvetítésre 
időt nyernének, amihez elsősorban az szükséges, 
hogy Becsben, a válaszadásra kitűzött határidő kito
lását Németország indítványozza. A francia nagy
követtel folytatott beszélgetésről Grey államtitkai* 
a következő táviratban értesítette a párisi angol 
nagykövetet:

Grey külügyi államtitkár Itertie párisi angol nagykövethez.
Külügyi hivatal, 1914 július 24.

Sir! Cambonnak ma említést tettem  az osztrák jegyzékről, melyei 
ma reggel megkaptam és tájékoztattam  őt Mensdorff grófnak te tt meg- 
jegvzéseimről. Elmondottam Cambonnak, hogy ma délután a nemet 
nagykövetet fogom fogadni, aki néhány nap előtt arra kért, hogy 
Pétervárott mérséklő irányban befolyást gyakoroljak. Tájékoztattam 
" t :  a német nagykövetnek azt szándékozom mondani, hogy nekünk 

szerb ultim átum , ha abból Ausztria és Oroszország közt ellentétek 
n keletkeznek, gondot nem okoz. Ha azonban Oroszország az 

ultimátumról arra a felfogásra ju tna, melyre nézetem szerint Szerbia
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iránt érdeklődő hatalomnak ju tn ia kell, úgy az ultimátum feltételei 
folytán nem volna módomban, hogy Pétervárott mérséklő befolyást 
gyakoroljak. Meg fogom mondani a nagykövetnek, hogy véleményem 
szerint a mérséklő és közvetítő befolyás gyakorlásának egyetlen lehe
tősége az volna, ha Németország, Franciaország, Olaszország és mi, 
akiknek Szerbiában közvetlen érdekeink nincsenek, a béke érdekében 
együtt működnénk és pedig egyidejűleg Bécsben és Pétervárott. 
Cambon azt felelte, ha a négy hatalom közvetítésére mód kínálkozik, úgy 
ebben az ő kormánya is kétségkívül részt vesz, de rámutatot t arra, hogy 
ők Pétervárott semmiféle véleményt nem nyilváníthatnak, amíg Orosz
ország kifejezést nem adott a maga nézetének vagy valami irányban 
nem cselekedett; két nap múltán pedig Ausztria benyomul Szerbiába, 
mert a szerbek az osztrák követeléseket (‘1 műn fogadhatják. Orosz
országot közvéleménye cselekvésre kényszerítené abban a pillanatban, 
amint Ausztria Szerbiát megtámadja. Epén ezért, ha inár egyszer Ausz
tria Szerbiát megtámadta, minden közvetítés elkésett. Én sem óhajtanám, 
válaszoltam, hogy Pétervárott valamiféle kijelentést tegyünk, amíg 
nem vált nyilvánvalóvá, hogy Ausztria és Oroszország között ellenté
tekre került a sor. Én azt gondolom, ha Ausztria Szerbiába bevonulna 
és azután Oroszország mozgósítana, úgy a négy hatalomnak lehetővé 
válnék, hogy Ausztriát épen úgy, mint Oroszországot, a közvetítés tar
tamára, az előnyomulás felfüggesztésére rábírja. Ilyen lépés sikeréhez 
azonban igen fontos volna, hogy abban Németország is részt vegyen. 
Cambon azt felelte, hogyha egyszer Ausztria Szerbiába bevonul, úgy 
a lépéssel elkéstünk. A legfontosabb volna, hogy közvetítés utján 
Bécsben időt nyerjünk. Ennek elérésére pedig legalkalmasabb módnak az 
kínálkoznék, ha a határidő kitolását Németország ajánlaná a többi 
hatalomnak. Kifejezést adtam annak a véleményemnek, hogy ezzel ő 
tulajdonképen közvetítésre gondol Ausztria és Szerbia között. Erre 
igenlő választ adott. Megígértem, hogy a témáról ma délután beszélek a 
német nagykövettel. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 0 . )

A londoni francia nagykövet jelentése a beszélgetésről.

Az angol külügyi államtitkárral folytatott 
beszélgetéséről Paul Cambon nagykövet is küldött 
jelentést Parisba, melyet a francia sárgakönyv 
közöl. A jelentés szerint Cambon az államtitkár 
közvetítő indítványáról említést tett a londoni* §  : 

orosz nagykövetnek is, aki nyomban kételyeit fejezte' 
ki annak sikere iránt, mert nézete szerint Berchtold
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gróf Berlinnel egyetértve küldte el ultimátumát. 
A francia nagykövet jelentése így szól:

Paul Cambon londoni francia nagykövet Picii verni-Mariin
h . külügyminiszterhez.

London, 1914 július 24.
Sir Edward Grey kifejezte azt az óhaját, hogy semmit se mulas

szunk el, ami a válságot elháríthatná s arra az egyértelmű megálla
podásra ju to ttunk , hogy az angol kormány felkérhetné a német kor
m ányt, kezdeményezzen Becsben olyan lépést, melyben a közvetlenül 
nem érdekelt négy nagyhatalom közvetítését ajánlaná fel Ausztria és 
Szerbia között. Ha Németország ebbe beleegyeznék, úgy időt nyernénk 
és ez most a legfontosabb. Grev azt m ondotta nekem, hogy ő Liclmowsky 
herceggel beszélni fog erről a javaslatról. Ln közöltem az angol állam
titkár eszméjét az orosz nagykövettel, aki Németország részéről meg
lepetéstől tart és feltételezi, hogy Ausztria ultim átum át Berlin előzetes 
hozzájárulásával állíto tta fel. Benckendorff gróf elm ondotta nekem, 
hogy Liclmowsky herceg, amikor körülbelül egy hónappal ezelőtt sza
badságáról visszatért, előtte Pétervár és Berlin viszonyáról igen pesz- 
szimisztikusan nyilatkozott. A német nagykövet rám utato tt akkor 
arra a nyugtalanságra, melyet Berlinben Oroszország és Angolország 
tengerészeti egyezménye, a cár bukaresti látogatása és az orosz hadsereg 
megerősítése okozott. Benckendorff gróf ebből azt következtette, hogy 
Németországban Oroszország ellen háborút tartanak >zem (‘lőtt. Ig v  
Grev állam titkárt, mint bennünket valamennyiünket is nagyon meg
lepett abban az időben Liclmowsky hercegnek aggodalmas arca. Az 
orosz nagykövet azt hiszi, hogy ha Németország akarta volna, úgy 
m egakadályozhatta volna az ultim átum ot. A helyzet ilyenképen nagyon 
komoly és rumi látunk rá módot, hogy az események folyását feltar
tóztassuk. Benckendorff gróf ennek ellenére is helyesnek tartja , ha meg
kíséreljük azt a lépést, amelyre nézve' Grey-vel megállapodtunk.

( F r a n c i a  s á i y t i k ö n y r  3 2 . )

A londoni német nagykövet Grey államtitkárnál.

Liclmowsky herceg német nagykövet Cambon 
látogatása után, a délutáni órákban jelent meg 
Grey államtitkárnál, hogy a német birodalmi kancel
lár megbízásából kifejezésre juttassa a Betlminnn- 
Hollweg körtáviratában foglalt álláspontot. Az an-
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goi külügyi államtitkár válasza abban a keretben 
mozgott, melyet már a francia nagykövet előtt 
jelzett. Grey felvetette a közvetlenül nem érdekelt 
négy nagyhatalom közvetítésének gondolatát, úgy
szintén annak célszerűségét, hogy az osztrák-magyar 
jegyzékben megállapított határidőnek kitolását Mécs
ben Németország kezdeményezze. Erről a beszél- 
getésről az államtitkár a következő táviratban 
értesíti Rumbold berlini angol ügyvivőt:

Grey külügyi államtitkár Bimbóid berlini angol ügyvivőhöz.
Külügyi hivatal, 1914 július *24.

A német nagykövet közölte velem a német kormány nézeteit a 
Szerbiának szabott osztrák követelésekről. Tudomásom szerint a német 
kormány hasonló közlést tesz a többi hatalomnak. Én kijelentettem, 
hogyha az osztrák ultimátum következtében Ausztria és Oroszország 
közt ellentétek nem keletkeznek, úgy én a vitás üggyel nem foglalkozom. 
Pétervárról még nem kaptam hírt, de erős aggodalmaim vannak aziránt, 
hogy Oroszország a helyzetet miképen fogja fel. Emlékeztettem rá a 
német nagykövetet: néhány nap előtt ő kifejezte nekem azt a remé
nyét, hogy én szükség esetén meg fogom kísérelni mérséklő befolyást 
gyakorolni Pétervárott. Most azonban, a rideg osztrák jegyzék, a 
rövidre szabott határidő és a túlzott követelések folytán ez nem áll 
módomban és nem is hiszem, hogy bármelyik hatalom is egymagában 
érvényesíteni tudná befolyását. A hathatós közvetítés vagy mérséklő 
befolyásolás egyetlen lehetősége az én nézetem szerint az volna, ha 
Németország, Olaszország, Franciaország és mi. egyidejűleg Mécsben és 
Pétervárott mérséklő szellemben működnénk közre abban az esetben, 
ha Ausztria és Oroszország viszonya fenyegetővé válnék. A közvetlen 
veszély abban van, hogy Ausztria néhány óra múlva benyomul Szerbiába 
és a russzoszláv érzület könnyen követelhetné, hogy Oroszország Szerbiá
nak segítségére siessen. Felettébb kívánatos volna tehát Ausztriát rábírni 
arra, hogy katonai akcióját ne siettesse. Uyképen időt nyernénk. De közü
lünk senki Ausztriát ebben az irányban nem befolyásolhatja, ha Német
ország ilyen lépést Pécsben nem javasol és az akcióban részt nem vesz. 
Helyes volna, ha ön erről az állam titkárt tájékoztatná. Lichnowsky 
herceg azt mondotta, hogy nézete szerint, ha a határidő lejár és Szerbia 
az osztrák követeléseket a maguk egészében feltétlenül el nem fogadja, 
úgy Ausztria akciója meg fog indulni. Magánbeszélgetés során őexcellen
ciája kijelentette, hogy Szerbiának semmi szín alatt sem szabad tagadó 
választ adni. Néhány pontra nézve a kedvező választ haladéktalanul

Diplomáciai okmányok. 17
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meg kell adnia, ezzel Ausztriának alapot nyújtana arra. hogy azonnal 
fellépni ne kényszerüljön. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 1 . )

A londoni orosz nagykövet jelentése Grey államtitkár és 
Lichnowsky herceg német nagykövet beszélgetéséről.

Az angol külügyi államtitkár és a német 
nagykövet beszélgetéséről a londoni orosz nagy
követ is küldött jelentést Pétervárra és hozzátette: 
Grey előtte is kijelentette, hogy a négyes konferencia 
tervéhez mindenekelőtt Németország hozzájárulása 
volna szükséges és ezért az államtitkár a német 
külügyi hivatalhoz fordult.

Benckendorff londoni orosz nagykövet Susonor 
Imi üc/ym imszierhoz.

London, 1914 július 1*2. (25.)
Grey kijelentette a német nagyköveinek, hogy nézete szerint az 

osztrák mozgósításnak Oroszország mozgósítását kell maga után vonnia, 
ezzel az általános háború veszedelme keletkeznék. Az á llam titkár e 
veszély elkerülésére csak egyetlen utat lát: azt, hogy Németország. 
Franciaország, Olaszország és Angolország, az osztrák és az orosz mozgó
sítás ellenére, haladéktalan mozgósítástól tartózkodjanak és ajánlják fel 
jó  szolgálataikat. Grey azt m ondotta nekem, hogy ehhez a tervhez min
denekelőtt Németország hozzájárulása volna szükséges és az az Ígérete, 
hogy nem mobilizál. Kpen ezért mindenekelőtt Berlinbe intézett kérdést.

(Orosz norancssátyakön tfv 22.)

Jelentés a francia miniszterelnöknek Grey és Lichnowsky
tárgyalásáról.
Bienvenu-.Martin francia h. külügyminiszter 

abban a jelentésében, melyet a távollevő miniszter- 
elnöknek Stockholmba küldött, értesítette \ ivianit 
hogy Grey angol államtitkár a német nagykövettel 
folytatott beszélgetése során, felvetette Németország, 
Franciaország. Olaszország és Angolország közvetí
tésének gondolatát és, hogy ehhez az akcióhoz 
elsősorban az osztrák-magyar jegyzékben kitűzött 
határidő kitolására volna szükség, amihez Német
ország közbenjárása nélkülözhetetlen. A német nagy
követ megígérte, hogy az eszmét közli kormánya-
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val. A francia h. külügyminiszter már azt is jelenti, 
hogy a német nagykövet rokonának, a londoni 
orosz nagykövetnek kijelentette volna: Németország 
Becsben ez irányban lépést tenni nem hajlandó.

Bienvenu-Martin h. külügyminiszter Viviani francia miniszter- 
elnökhöz és a bécsi, londoni és pétervári francia nagyköveihez.

Páris, 1914 július 25.
Grey kijelentette Lichnowsky hercegnek, aki neki eddigelé nem 

tett Schoen báró párisi kijelentésének megfelelő közlést, hogy ha az 
osztrák jegyzék folytán Ausztria és Oroszország közt feszültség nem áll 
be, az angol kormánynak nincs érdekében, hogy az üggyel foglalkozzék. 
Fennforog azonban az az aggodalom, hogy a jegyzék éles hangja és a meg
szabott határidő rövidsége feszültségre fog vezetni. Ilyen körülmények 
közt a konfliktus elkerülésének egyetlen esélye Franciaország, Német
ország, Olaszország és Angolország közvetítése volna. Csupán Német
ország képes rá azonban, hogy Bécsben, ebben az értelemben befolyást 
gyakoroljon. A német nagykövet azt válaszolta, hogy ezt az indítványt 
Berlinbe továbbítja, kijelentette azonban rokonának, az orosz nagy
követnek, hogy Németország Bécsben lépést tenni nem lesz hajlandó.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  3 0 . )

Németország álláspontja.
Grey államtitkárral folytatott beszélgetéséről 

Lichnowsky nagykövet nyomban értesítette a német 
birodalmi kancellárt. Bethmann-Hollweg másnap, 
július 25-ikén, a nagykövethez intézett táviratában 
Grey államtitkár felfogásához csatlakozva, igen hatá
rozottan megkülönböztet egy osztrák-magyar-szerb 
és egy osztrák-magyar-orosz konfliktus között. 
Osztrák-magyar-szerb konfliktusba egyáltalában nem 
hajlandó beleelegyedni, sőt ezt a bonyodalmat épen 
azáltal óhajtja lokalizálni, hogy abba a többi hata
lom sem avatkozik. Épen ezért óhajtja, hogy Orosz
ország is tartózkodjék a beavatkozástól; ha azon
ban osztrák-magyar-orosz konfliktus törne ki, úgy 
a kancellár, Németország szövetségi kötelezettségé
nek fenntartásával, a többi nagyhatalommal együtt 
hajlandó a közvetítésre. A kancellárnak a londoni 
nagykövethez intézett sürgönye így szól:

259

17*



Bethmann-Hollweg birodalmi kancellár TÁchnowsky herceg londoni
német nagykövethez.

Berlin, 1914 július 25.
Sir Echvard Grey megkülönböztetése az oszt rák-szerb és az osztrák- 

orosz konfliktus között tökéletesen talál, ^li époly kévéssé akarunk az 
osztrák-szerb konfliktusba avatkozni, mint Angolország és tovább is 
azt az álláspontot képviseljük, hogy ennek a kérdésnek lokalizálva kell 
m aradnia azáltal, hogy minden hatalom távolt art ja  magát a beavat
kozástól. Épen ezért sürgősen óhajtjuk, hogy Oroszország is, az ő felelős
ségének és a helyzet komolyságának tudatában, tartózkodjék minden 
aktív beavatkozástól. Osztrák-orosz viszály esetén azonban hajlandók 
vagyunk, a mi ismert szövetségi kötelezettségeink fenntartásával, a 
többi nagyhatalommal egyetemben, közvetíteni Oroszország és Ausztria 
között. ( N é m e t  f e h é r k ö n y v  1 5 . )

Németország hajlandó a közvetítésre a monarchia és
Oroszország között.

A birodalmi kancellár táviratában kifejezett 
álláspontot Liclinowsky herceg július 25-ikén tudo
mására hozta az angol külügyi államtitkárnak. 
Grey teljesen magáévá tette azt a német álláspon
tot, hogv közvetítésnek csak akkor van helye, ha 
a monarchia és Oroszország közt kerülne sor össze
ütközésre. Az államtitkár újból hangoztatta, hogy 
ebben az esetben a béke érdekében feltétlenül szük
ség volna Németország diplomáciai közbelépésére.

Grey államtitkár az eszmecsere folyamán 
közölte a német nagykövettel Mensdortf grót osztrák- 
magvar nagykövetnek azt a hivatalos kijelentését, 
hogy a monarchia a határidő lejártával nem kezd 
nyomban katonai operációkat. Erről a beszélgetés
ről az angol államtitkár a következő táviratban 
értesítette Bumbold berlini angol ügyvivőt:

Grey külügyi államtitkár Rumbold berlini angol ügyvivőhöz.
Külügyi hivatal, 1914 július 25.

Az osztrák nagykövet felhatalmazast kapót 1 annak kijelentéséin, 
hogy Ausztria a határidő lejártával meg fogja ugyan szakítani Szerbiá
val diplomáciai összeköttetéséi, de nem kezd hadműveletekbe, hanem 
csupán katonai előkészületeket tesz. Közöltem ezt a német nagykövettel
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és hozzátettem, hogy ez mozgósítást jelent a határ átlépése előtt és, hogy 
a határ átlépését, amint őt arra tegnap rábírni igyekeztem, el kellene 
halasztani. Nyilvánvaló, hogy csakhamar Ausztria és Oroszország mozgó
sításával állunk majd szemben.Ha ez bekövetkeznék, úgy a béke egyetlen 
reménye abban volna, hogy Németország, Franciaország, Olaszország és 
mi tartsunk össze és együttessen szólítsuk fel Ausztriát és Oroszországot, 
hogy a határt át ne lépjék; evvel időt engednének nekünk, hogy az ő 
vitás ügyük kiegyenlítését megkíséreljük. A német nagykövet felolvasta 
nekem a német külügyi hivatalnak táviratát, amely szerint az ő kor
mánya az osztrák jegyzék rideg formájáról előzetesen nem volt tájé
kozva és a jegyzékhez nincsen több köze, mint a többi hatalomnak. 
Mivel azonban Ausztria jegyzékét átnyújtotta, most már meg nem 
hátrálhat. Ha azonban, úgymond Lichnowsky hereiig, én Ausztria és 
Oroszország közt gondolok közvetítésre, úgy ezt talán Ausztria, méltó
ságának megóvása mellett, elfogadhatná. Ö, a maga személyére nézve, 
kedvezően nyilatkozott erről a javaslatról. Én osztottam nézetét és azt 
feleltem: érzésem szerint nem volna ahhoz jogom, hogy Ausztria és 
Szerbia vitás ügyébe beleelegyedjem, amint azonban a kérdés Ausztria 
és Oroszország között élesednék ki, úgy Európa békéje volna vesze
delemben és ebbep már valamennyiünknek volna érdeke. Nyomatékosan 
hangsúlyoztam a nagykövetnek, hogy az osztrák és orosz mozgósítás 
esetére, Németországnak részvétele, a béke érdekét szolgáló minden 
diplomáciai lépésben igen fontos. Egymagunkban mitsem tehetünk. 
A francia kormány e pillanatban úton van, nincs módomban, hogy 
hozzá kérdést intézzek és ezért nézeteiben nem is lehetek bizonyos, de 
ha Németország javaslatomhoz hozzájárul, úgy kész vagyok, a francia 
kormánynak kijelenteni,Miogy leghelyesebbnek tartanám , ha a szerint 
járnánk el. ( A n g o l  k é k k ö n y v  2 5 . )

A londoni francia ügyvivő jelentése Grey és Lichnowsky
herceg beszélgetéséről.

Fleuriau, londoni francia ügyvivő a követke
zőket jelenti kormányának a Grey államtitkár és 
a német nagykövet között lefolyt beszélgetésről:

Fleuriau londoni francia ügyvivő Bienvenu-Martin 
h. külügyminiszterhez.

London, 1914 július 25.
• A német nagykövet megjelent a külügyi hivatalban és kijelen

tette, hogy kormánya Ausztria és Szerbia vitás ügyébe megtagadja a
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beavatkozást. Grey azt válaszolta, hogy, ha Németország Bécsben nem 
tesz lépést Angolország sem érvényesítheti befolyását Pétervárott. Ha 
azonban Ausztria és Oroszország mozgósítanának, akkor alkalom nyíl
nék a másik négy nagyhatalom közvetítésére. Megkérdezte, vájjon ebben 
az esetben a német kormány fenntartja-e passzív m agatartását és vissza 
fogja-e utasítani, hogy Angolországhoz, Franciaországhoz és Olasz
országhoz csatlakozzék? Lichnowsky ezt nem hiszi, mert ebben az eset
ben már nem Belgrád és Bécs vitás ügyéről, hanem Bécs és Pét orvár 
konfliktusáról lesz szó. Grey hozzátette még, hogy ha a háború kiütne,
ez minden európai hatalom érdekeit érintené.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  3 7 . )

Benckendorff gróf londoni orosz nagykövet Grey államtitkár 
és Lichnowsky nagykövet eszmecseréjéről.

Grey államtitkár a londoni orosz nagykövettel 
is közölte a német nagykövettel folytatott eszme
cseréjének lefolyását. A nagykövet jelenti Péter- 
várra Greynek azt a kijelentését, hogy európai 
konfliktus esetére Angolország cselekvési szabad
ságát fenntartja és, hogy a pétervári kormánynak 
mérséklő befolyásolása lehetetlen.

Benckendorff gróf londoni orosz nagykövet Sasonov
külügyminiszterhez.

London, 1914 július 12. (25.)
Grey közölte velem a német nagykövetnek azt a nyilatkozatát, 

hogy a német kormány az osztrák jegyzék szövegéről nem volt tájékozva, 
de az osztrák lépést határozottan támogatja. A nagykövet kérdést 
intézett azután az államtitkárhoz, vájjon Angolország hajlandó volna-e J 
arra, hogy Pétervárott békülékeny szellemben befolyást gyakoroljon?
Grey azt válaszolta, hogy ez teljesen lehetetlen. A miniszter hozzá
tette még, hogy amíg a komplikáció megmarad Ausztria és Szerbia 
között, mindaddig az angol érdekeket csak közvetve érinti; ő azonban 
előrelátja, hogy az osztrák mozgósítás Oroszország mozgósítását fogja 
maga után vonni és ettől a perctől kezdve olyan helyzet fog beállani, 
amelyben már az összes hatalm ak érdekelve lesznek. Angolország erre
az esetre tökéletes cselekvési szabadságot ta rt fenn magának.

( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  2 0 . )
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Németország előadja Bécsben a határidő kitolását célzó
javaslatot.

Ugyancsak július 25-ikén Runibolcl berlini angol 
ügyvivő értesítette az angol külügyi hivatalt, hogy, 
amint Jagow államtitkár Lichnowsky herceg távira
tából értesült róla, hogy Grey államtitkár az osztrák
magyar jegyzékben megszabott határidő kitolását 
óhajtaná és célszerűnek találná, ha Németország ezt 
az óhajt támogatná, nyomban utasította a bécsi nagy
követet, hogy a határidő meghosszabbításának esz
méjét Bécsben előadja. Ezt a tényt Jagow állam
titkár egy, az általános helyzetre is kiterjedő eszme
csere folyamán közölte a berlini angol ügyvivővel, 
aki erről a beszélgetésről a következőt jelenti Lon
donba:

Rumbold berlini angol ügyvivő Grey külügyi államtitkárhoz.
Berlin, 1914 július 25.

A külügyi államtitkár tájékoztatott, hogy amint ma délelőtt 10 óra
kor a londoni német nagykövet táviratát megkapta, haladéktalanul 
utasította a bécsi német nagykövetet, közölje az osztrák külügyminisz
terrel az ön javaslatát, mely az osztrák jegyzékben kitűzött határidő 
meghosszabbítását célozza és, hogy ő excellenciájával a javaslatot meg
beszélje. A sajtó híradása szerint, sajnos, Berchtold gróf lseidben van 
és az államtitkár nézete szerint ilyen körülmények között nehézséggel 
járna a határidő meghosszabbítása. Az államtitkár azt mondja: neki 
nincs arról tudomása, hogy Ausztria közvetlenül mire készül, de őszin
tén beismerte, hogy az osztrák-magyar kormány meg akarja leckéztetni 
a szerbeket és katonai akcióra gondol. Beismerte azt is, hogy a szerb 
kormány Ausztria-Magyarország bizonyos követelményeit «le nem 
nyelheti». Az államtitkár a helyzet megnyugtató mozzanatának tartja 
azt, hogy Berchtold gróf hivatta a bécsi orosz képviselőt és kijelentette 
neki, hogy Ausztria szerb területet annektálni nem szándékozik. Ennek 
a lépésnek az államtitkár nézete szerint megnyugtató hatást kellene 
gyakorolnia Pétervárott. Megkérdeztem, vájjon nem tart-e attól, hogy 
ha Ausztria katonai akcióba kezd Szerbia ellen, úgy evvel az orosz 
közvéleményt veszedelmesen felingerli. Az államtitkár tagadólag válaszolt. 
Megmaradt azon a nézeten, hogy a válság lokalizálható. Én azt mondot
tam, hogy a mai reggeli újságok orosz sürgönyei nem épen megnyug
tatóak. Az államtitkár azonban Oroszországra nézve fenntartotta opti-
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mista felfogását. Azt mondotta: d m egérttette az orosz kormánnyal, 
hogy Németország általános háborút bizonyosan nem kíván s o min
dent megfog tenni, ami hatalmában van, hogy ezt a szerencsétlenséget 
elhárítsa. Ila azonban Ausztria és Oroszország viszonya fenyegetővé 
válnék, úgy készséggel hajlandó, hogy az ön indítványa értelmében 
hozzájáruljon a négy hatalom közös akciójához Bécs és Péíervár mér
séklésére. Az állam titkár privatim beismerte, hogy a jegyzék, mint 
diplomáciai okmány, sok kívánni valót hagy. Nagyon komolyan ismé
telte: bár megvádolták vele, hogy d a jegyzék egész tartalmát előzetesen 
ismerte, valójában arról nem volt tudomása. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 8 . )

XII.

Angolország és Oroszország.o  o  o

A m onarchia jegyzékének  át nyú jtása  és a szerb  válasz 
közt e lte lt 48 órás időközbe esik Sasonov k ü lü g y m in isz te r 
d ip lom áciai akció ja , m elyet avégből kezdem ényeze tt, hogy  
A ngolország a k tív  tá m o g a tá sá t b iz to sítsa  az orosz p o litik a  
érvényesítésére .

Angolország álljon az oroszok és a franciák oldalára!
Közvetlen azután, hogy a monarchia határ

idős jegyzékét Giesl háló Belgrádiam átnyújtotta, 
az orosz külügyminiszter, aki nyilván előrelátta, 
hogy a helyzetből európai bonyodalmak keletkez
hetnek, nagy buzgalmat fejtett ki, hogy az orosz 
és francia politika számára Angolország határozott 
támogatását megnyerje. Július 25-ikén táviratilag 
utasította a londoni orosz nagykövetet, jelentse ki 
az angol külügyi hivatalban, hogy Oroszország 
biztosan számít. Angolország támogatására az európai 
egyensúly fenntartása érdekében, mivel a monarchia 
diadala ezt az egyensúlyt megzavarná.

Sasonov külügyminiszter Benckendorff gróf londoni orosz
nagykövethez.

Pétervár, 1914 július 12. (25.)
Ha a helyzet további kiélesedése a nagyhatalmak megfeleld lépéseit 

vonná maga után, számítunk reá, hogy ez esetben Angolország nem
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fog habozni Oroszország és Franciaország mellé állani, hogy fenntartsa 
Európában azt az egyensúlyt, amelynek érdekében a múltban mindig 
állást foglalt és amelyet Ausztria diadala kétségtelenül megzavarna.

( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  1 7 . )

Sasonov az angol nagykövet útján is kéri Angolország
támogatását.
Az orosz külügyminiszter a londoni orosz nagy

követhez intézett táviratán kívül, a pétervári angol 
nagykövet útján is tisztázni iparkodott Angolország 
politikai magatartását.

A monarchia jegyzékének átadását követő 
napon Sasonov telefonon kérte fel Buchanan angol 
nagykövetet, hogy a francia nagykövetség palotájá
ban találkozzanak a helyzet megbeszélésére, mivel 
az osztrák-magyar lépés háborús veszedelmet jelent. 
Sasonovnak az angol és francia nagykövettel folyta
tott nagyérdekű eszmecseréjéről Buchanan a követ
kező jelentésben értesíti Grey államtitkárt:

Buchanan pétervári angol nagykövet Grey külügyi
államtitkárhoz.

Péter vár, 1914 július 24.
Sasonov ma reggel telefonon értesített , hogy épen az imént kapta 

meg az osztrák ultimátum szövegét, ö  excellenciája hozzátette, hogy 
az osztrák-magyar jegyzékre 48 órán belül követelik a választ. Felkért, 
hogy az ügy megbeszélése végett találkozzunk a francia nagykövetsé
gen, mivel az osztrák lépés világosán m utatja, hogy háború fenyeget. 
A külügyminiszter kifejtette, hogy Ausztria eljárása felháborító* és 
erkölcstelen; Ausztria sohasem vállalkozott volna ilyen cselekedetre, 
ha előzetesen ki nem kérte volna Németország tanácsát ; az osztrák 
követelések egy része teljesen elfogadhatatlan. Kifejezte azt a reményéi, 
hogy ö  Felsége kormánya szolidárisnak fogja magát kijelenteni Orosz
országgal és Franciaországgal. A francia nagykövet sejttette velem, 
hogy Franciaország szükség esetében teljesíteni fogja mindazokat a 
kötelességeit, melyeket Oroszországgal fennálló szövetsége reá ró és 
Oroszországot azonfelül minden esetleges diplomáciai tárgyalásban is 
eiősen támogatni fogja. Én kijelentettem, hogy kimerítő jelentést fogok 
önnek küldeni mindarról, amit ó excellenciáik nekem az imént mondot
tak ; én természetesen nem beszélhetek ő  Felsége kormányának nevé
ben, de a magam részéről semmi okot nem látok arra, hogy Ű Felsége
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kormányától a szolidaritás kijelentését várják, mivel ilyen kijelentés 
azt a feltétlen kötelezettséget róná reánk, hogy Oroszországot és Francia- 
országot fegyveresem támogassuk. Szerbiában közvetlen nagy érdekeink 
kockán nem forognak és Xagybrifannia közvéleménye sohasem helye
selne olyan háborút, melyet Szerbia kedvéért- viselnénk. Sasonov azt 
válaszolta: nem szabad elfeledni, hogy itt általános európai kérdéssel 
állunk szemben, melynek a szerb kérdés csak egy részt* és Angolország 
nem lesz képes kivonni magát az alól. hogy szerepet vállaljon azoknak 
a problémáknak megoldásában, melyek jelenleg dűlőre ju tnak . Ezekre 
a megjegyzésekre azt mondottam: szavaiból azt vélem kiolvasni, hogy 
ő excellenciája javasolja: Angolország járuljon hozzá egy Ausztriához 
intézendő jegyzékhez, melynek tartalm a az volna, hogy Ausztria aktív 
beavatkozása Szerbia belső ügyeibe el nem tűrhet ő. Megkérdezi tűn, 
ha Ausztria a mi ellenvetéseink ellenére is, Szerbia ellen a katonai 
rendszabályokat tovább folytatná, vájjon szándékában van-e az orosz 
kormánynak, hogy ez esetben Ausztriának haladéktalanul háborút 
üzenjen? Sasonov azt válaszolta, hogy nézett* szerint Oroszországnak 
mindenesetre mobilizálnia kell. Délután minisztertanácsot tartanak, 
hogy az egész kérdést megbeszéljék. Holnap a cár elnöklete alatt való
színűleg újabb ülés lesz, melyben meghozzák a határozatot. K ifejtet
tem: nézetem szerint a legfontosabb volna Ausztriát rábírni, hogy a 
megszabott határidőt meghosszabbítsa és a legelső teendő az volna, hogy 
ez irányban Ausztriára nyomás gyakoroltassák. A francia nagykövet 
nézete szerint Ausztria vagy el van határozva a haladéktalan cselek
vésre vagy pedig bluffel próbálkozik. Bármelyik eset is forog fenn, a 
háború elhárításának egyetlen lehetősége az. hogy szilárd és egységes 
magatartást tanúsítsunk. Nézete szerint nem érünk rá arra, hogy az én 
propozicióm szerint cselekedjünk. Erre én azt válaszoltam, hogy kívánatos 
volna pontosan tudnunk azt is, mennyiben hajlandó Szerbia az osztrák 
jegyzékben megszabott követelések teljesítésére. Sasonov azt vála
szolta: e pontra nézve is előbb kollegáit kell megkérdeznie, de kétség
telen az, hogy egyes osztrák követeléseket Szerbia elfogadhat. A francia 
nagykövet és Sasonov nem szülitek meg engem szorítani, hogy Ö Felsége 
kormánya nyilatkoztassa ki teljes szolidaritását Franciaországgal és 
Oroszországgal, mire én azt válaszoltam, hogy nézetem szerint ön eset
leg hajlandó lesz úgy a német, mint az osztrák kormányt nyomatékosan 
figyelmeztetni, hogy a Szerbia ellen intézett osztrák tám adás egész 
Európa békéjét veszélyeztetheti. Hangsúlyoztam, hogy ön esetleg lehető
nek tartja  kijelenteni azt is, hogy Ausztria eljárása minden valószínűség 
szerint Oroszország beavatkozását jelenti, ami belevonná Franciaorszá
got és Németországot is és, hogy Angolországnak is nehéz volna félre-
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állani, ha a háború általánossá válnék. Sasonov azt válaszolta, hogy ha 
egyszer a háború kitört, előbb vagy utóbb bennünket is belesodornának; és 
mi a háború valószínűségét növelnék, ha kezdettől fogva nem vállalnánk 
közösséget Franciaországgal és az ő országával. Mindenesetre reméli, 
hogy ö  Felsége kormánya határozott helytelenítő felfogásának ad ki
fejezést Ausztria akciójával szemben. A francia köztársasági elnök 
és a miniszterelnök, akik Oroszországból hazatérőben vannak, csak 
4—5 nap múlva érhetnek Franciaországba és úgy látszik, mintha 
Ausztria szándékosan választotta volna ezt a pillanatot ultimátumának 
átadására. A francia nagykövet nyilatkozataiból úgy tűnik, hogy Francia- 
ország és Oroszország, ha mi a közösséget velük visszautasítjuk is, el 
vannak határozva az erős állásfoglalásra. ( A n g o l  k é k k ö n y v  6 . )

Az angol külügyi államtitkár megjegyzései.
Grey államtitkár a pétervári angol nagy

követ magatartását teljesen megfelelőnek találta. 
Abban a táviratában, melyben Buchanan jelen
tésére reflektál, megpendíti azt az eszmét is, melyet 
egyébként minden diplomáciai megbeszélése során 
is felvet, hogy a viszályban közvetlenül nem érde
kelt négy nagyhatalom fejtsen ki közvetítő tevékeny
séget a bonyodalmak elhárítására.

Grey külügyi államtitkár Buchanan pétervári angol nagykövethez.
Külügyi hivatal, 1914 július 25.

Ön nehéz körülmények között igen helyesen fejtette ki Ö Felsége 
kormányának álláspontját. Teljesen osztom azt, amit mondott és a 
kormány nevében többet én sem Ígérhetek. Nem hiszem, hogy ami 

*' heh eselne az t. ha mi a szerb viszály miatt háborút 
viselnénk. Ha azonban a háború k iü t, úgy a további fejlemények minket 
is belesodorhatnának. Ezért iparkodom a konfliktust elhárítani. Az osz- 
trák jegyzéknek rideg és parancsoló hangja szinte elkerülhetetlenné 
teszi, hogy Oroszország es Ausztria rövid időn belül egymás ellen ne 
mozgósítsanak. Ez esetben, nézetem szerint, a békének egyetlen esélye 
az volna, ha a közvetlenül nem érdekelt négy nagyhatalom össze- 
állana, hogy az osztrák és az orosz kormányt megkérje, ne lépjék át a 
határt, hanem adjanak időt a hatalmaknak, hogy Bécsben és Péter- 
várott a vitás ügy kiegyenlítésére közreműködjenek. Ha Németország 
e felfogáshoz csatlakozik, úgy szilárd meggyőződésem szerint Francia- 
országnak és nekünk eszerint kellene eljárnunk. Olaszország kétségte-
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lenül szívesen dolgoznék velünk együtt. Sem Oroszország, sem Ausztria 
semmiféle diplomáciai közbelépést vagy közvetítést nem tűrne, ha az 
nem volna minden kétséget kizáróan pártatlan lépés és ha azt nem 
mindkét fél szövetségesei vagy barátai tennék. Üzért fontos Német
ország közreműködése. (Angol kékkönyo 24.)

Az angol nagykövet újabb beszélgetése Sasonov
külügyminiszterrel.

Július 27-ikén Sasonov külügyminiszter, az an
gol nagykövet látogatása alkalmával ismét visszatért, 
Angolország magatartásának témájára.

Erről a látogatásról az angol nagykövet a 
következőket jelenti Londonba:

Bucin inán pétervári an</ol nagykövet fírey külügyi
államtitkárhoz.

Pétervár, 1914 július 27.
A külügyminiszter kérdésén' kijelentettem, hogy Ö Felsége* kormá

nyának m agatartását már múltkor folytatott eszmecserénk folyamán 
szabatosan körvonalaztam. Hozzátettem, hogy többet Ön sem ígérhet 
és ő excellenciája téved, ha azt hiszi, hegy a béke ügyét előbbre vinné 
az, ha mi a német kormánynak kijelentenék, hogy nemcsak Orosz
országgal és Franciaországgal, de velünk is szembekerül, ha Ausztriát 
fegyveresen tám ogatja. A német kormány magatartása ilyen fenyege
tésre csak ridegebbé válnék és mi csak az esetben bírhatnók rá, hogy 
befolyását Pécsben a háború elhárítására érvényesítse, ha feléje, mint 
barátja közelednénk, aki a békének megóvásán dolgozik. Kijelentettem 
továbbá, hogy fáradozásainknak sikere csak akkor lehet, ha őexcellen
ciája semmit som tesz, ami a konfliktust siettetné. Kifejezést adtam  végül 
reményemnek, hogy ilyen körülmények között ő excellenciája a mozgó
sítási ukázt,a meddig csak lehet,elhalasztja és ha a mozgósítási rendeletét 
ki is bocsátja, a csapatok a határt át nem lépik, ö  excellenciája azt vála
szolta, hogy a császári ukáz kibocsátása előtt a mozgósításra hathatós 
lépéseket tenni nem lehet és hogyha a rendelet kihirdetését soká halasz- 
taná, úgy ebből az osztrák-magyar kormány húzna hasznot az ő katonai 
előkészületeinek tökéletesbítésére. ( A n g o l  k é k k ö n y v  4 4 .  2 .  r é s z . )

Az angol flotta együtt marad.
Július 27-ikén, amikor már az események elő

haladtak, a monarchia a szerb választ tudomásul
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nem vette és a diplomáciai viszonyt Szerbiával 
megszakította, Benckendorff gróf londoni orosz 
nagykövet Grey államtitkárral folytatott beszélge- 
tésében ismét visszatért Anglia magatartására és 
rámutatott arra, hogy berlini és bécsi körökben 
az a felfogás uralkodik, hogy Angolország minden 
körülmények között félreáll. A nagykövet utalt arra, 
hogy ennek a vélekedésnek csak rossz hatása lehet. 
Grey államtitkár ezzel az aggodalommal szemben 
hangoztatta: ezt a felfogást meg fogja dönteni az 
a tény, hogy a Portsmouthnál gyakorlatozó angol 
flotta rendeletet kapott az együttmaradásra. Hang
súlyozta egyúttal az angol külügyi államtitkár, hogy 
ezt a tényt nem szabad máskép felfogni mint úgy, 
hogy Angolország diplomáciai közbelépését helyezi 
kilátásba.

Grey külügyi államtitkár Buchanan péterrári angol nagykövethez.
Külügyi hivatal, 1914 július 27.

Az orosz nagykövet azt mondotta nekem : osztrák és német 
körökben túlnyomó az a felfogás, hogy mi minden körülmények között 
félreállunk. (3 excellenciájának az a nézete, hogy ennek a felfogásnak 
igen kedvezőtlen a hatása. Kifejtettem neki : ezt a felfogást- módo
sítani fogja az a tény, hogy mi parancsot adtunk az épen Portsmouthban 
összevont hajóhadunknak, hogy a hadgyakorlatok után szét ne oszoljon. 
Kifejtettem azonban az orosz nagykövetnek, hogy ennek a ténynek 
kijelentését nem szabad egyébnek felfogni, mint diplomáciai eljárásra 
vonatkozó Ígéretnek. Osztrák és német forrásokból halljuk: ott az 
a felfogás, hogy Oroszország nem fog beavatkozni, ha Ausztria bele
egyezik, hogy szerb területet nem annektál. Megemlítettem ezt az orosz 
nagykövetnek és hozzátettem, hogy képtelenség volna, ha mi a német 
es osztrák kormánnyal folytatott tanácskozásaink során «szerbebbek» 
volnánk, mint aminőknek az oroszok mutatkoznak.

( A n g o l  k é k k ö n y v  4 7 . )

A francia külügyminiszter méltányolja Grey álláspontját.
Július 27-ikén folyt le az a beszélgetés, mely

nek során Grey a londoni orosz nagykövet előtt 
megállapította azt a határt, ameddig Angolország 
elmegy. Erről a beszélgetésről, az angol államtitkár 
tájékoztatta a párisi angol nagykövetet is, aki tudó-
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mására hozta azt a francia külügyminiszternek. Július 
28-ikán Greyhez intézett jelentésében Bertie párisi 
nagykövet azt írja, hogy a francia miniszter teljesen 
megérti azt, ha Angolország nem jelenti ki szolidari
tását Oroszországgal egy olyan kérdésben, amely 
Ausztria-Magyarország és Szerbia között merült fel 
és Angolországot, jelenlegi fázisában, egyáltalában 
nem érinti.

Bertie párisi angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.
Paris, 1914 július *28.

Értesítettem  ma a külügyminisztert arról a beszélgetésről, melyet 
Ön az orosz nagykövettel folytatott.

Köszöni a közlést és teljesen méltányolja annak lehetetlenségét, 
hogy őfelsége kormánya szolidárisnak vallja magát Oroszországgal Ausz
tria és Szerbia vitás ügyében, amely amint o percben áll, Angliát egyálta
lán nem érinti. Azt is belátja, hogy az ön m agatartása Berlinben és Becs
ben nem lehet «szerbebb», mint aminő német és osztrák források szerint 
az orosz kormányé.

A német nagykövet előadása szerint Ausztria tiszteletben fogja 
tartani Szerbia integritását, de arra a kérdésre, hogy tiszteletben tartja-e 
függetlenségét is, nem felelt hasonló határozottsággal.

( A n g o l  k é k k ö n y v  5 9 . )

XIII.

Sasanov akciója az osztrák-magyar jegyzék 
határidejének meghosszabbítására.

Sir Edward Grey a diplomatákkal folytatott beszélge
tései során több ízben felvetette azt az eszmét, hogy célszerű 
volna Bécsben kieszközölni annak a negvvennyolc órás határ- 
időnek meghosszabbítását, melyet a monarchia jegyzékében a 
szerb kormány válaszára megszabott. Az orosz külügyminisz
ter tovább ment s az eniente-hatálmák teljes súlyú támoga
tása mellett, konkrét diplomáciai akciót kezdeményezett a 
jegyzék határidejének meghosszabbítására.
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Utasítás a bécsi orosz ügyvivőnek.

Az orosz külügyminiszter a monarchia jegyzéké
ben megszabott határidőnek kitolását célzó akcióját 
a bécsi orosz ügyvivőhöz intézett következő távira
tával vezette be:

Sasonov külügyminiszter Kudasev bécsi orosz ügy vivőhöz.
Pétervár, 1914 július 11/24, 

Szíveskedjék az osztrák-magyar külügyminiszterrel a következőket 
közölni.

Az a nyilatkozat, amelyet Ausztria-Magyarország az ultimátum 
átnyujtásáf követő napon te tt, a hatalmaknak túlságosan rövid időt 
enged arra, hogy a felmerült nehézségek eloszlatására bárminemű lépést 
tegyenek. Abból a célból, hogy elkerülhessük azokat a beláthatatlan 
s valamennyi hatalomra nézve egyaránt végzetes következményeket, 
melyek az osztrák-magyar kormány eljárásából előállhatnak, mi min
denekelőtt fontosnak tartjuk, hogy Szerbiának a válaszadásra megszabott 
időt meghosszabbítsák. Mivel Ausztria-Magyarország készségét fejezte 
ki arra, hogy a hatalmaknak tudomására hozza a vizsgálat eredményeit, 
amelyekre a cs. és kir. kormány vádjait alapítja, elegendő időt is kellene 
adnia ahhoz, hogy a hatalmak a vizsgálatnak eredményeivel behatóan 
foglalkozhassanak. Mert az esetben, ha a hatalmak meggyőződhetnének 
arról, hogy Ausztriának bizonyos követelményei alaposak, úgy abban a 
helyzetben volnának, hogy a szerb kormánynak megfelelő tanácscsal 
szolgálj a na k. Ha Auszt ria-Magyarország vonakodnék meghosszabbítani 
az ultimátumban megszabott határidőt, úgy ezzel illuzóriussá tenné a 
hatalmaknak tett javaslatait és ellenmondásba kerülne a nemzetközi vi
szonyok tulajdonképeni alapelveivel. ( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  4 . )

Oroszország a hatalmak támogatását kéri akciójához.

Az orosz külügyminiszter egyúttal utasítja a 
berlini, londoni, római és párisi orosz nagyköveteket, 
hogy az illető kormányok támogatását kérjék.
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Sasonov külügyminiszter a berlini, londoni, római és 'párisi
orosz nagykövethez.

Péter vár, 1914 július 11/24.
Reméljük, hogy az a kormány, amelynél Ön akkreditálva van,

egyetért álláspontunkkal és utasítja bécsi képviselőjét, hogy hasonló
szellemben nvilat kozzék.•/

Ez a sürgöny Belgrádiján közöltétik.
( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  5 . )

A francia kormány támogatja Sasonov akcióját.
A párisi orosz ügyvivő már másnap, július 

25-ikén közli a francia kormány hozzájárulását n 
monarchia jegyzékében megszabott határidő meg
hosszabbítását célzó orosz akcióhoz.

Sevastopulo párisi orosz ügyvivő Sasonov külügyminiszterhez.
Páris, 1914 július 12/25. 

Megkaptam július 11/24-ikén kelt sürgönyét az osztrák ultimátum 
meghosszabbításáról és megtettem azt a közlést, amelyre utasított. 
A bécsi francia diplomáciai képviselő megfelelő utasításokat kapott.

( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  1 5 . )

A francia külügyminiszter utasítása a bécsi francia
nagy-követnek.

Bienvenu-Martin francia h. külügyminiszter 
a következő táviratban utasította Dumaine bécsi 
francia nagykövetet, hogy a monarchia szerb jegy
zékében kikötött határidő meghosszabbítását célzó 
orosz akciót támogassa:

Bienvenu-Martin h. külügyminiszter Dumaine bécsi francia
nagykövethez.

Páris, 1914 július 25.
Az orosz kormány utasította bécsi képviselőjét, kérje fel az osztrák 

kormányt a Szerbiának megszabott határidő meghosszabbítására, hogy 
így a hatalmaknak ideje jusson véleményt alkotni arról a dossier-ról, 
melynek közlését Ausztria felajánlotta és, hogy a hatalmak elháríthassák 
azokat a következményeket, melyek mindnyájukra nézve sajnálatosak
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volnának. Ha Ausztria-Magyarország őzt a kóróst elutasítaná, úgy ezzel 
minden értelmétől megfosztaná azt a lépését, hogy a hatalmakkal 
jegyzékét közölte és ellenkezésbe jutna a nemzetközi morállal. Az orosz 
kormány megkért, utasítsam Önt, hogy sürgősen hasonló lépést tegyen 
Berchtold grófnál. Felhívom Önt, hogy kartársának óhaját támogassa. 
Az orosz kormány hasonló kérelmét intézett Londonba, Rómába, Ber
linbe és Bukarestbe. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  3 9 . )

Grey az orosz javaslat mellett.
Benckendorff gróf londoni orosz nagykövet 

a Sasonov külügyminiszter megbízásából Grey állam
titkárnál tett lépéséről a következő jelentést küldötte:

Benckendorff londoni orosz nagykövet Sasonov 
k ü I ügy min i sztorii ez.

London, 1914 jú). 12/25.
Megkaptam július 11/25-ikén kelt sürgönyét. Grey táviratozott 

a bécsi angol nagykövetnek, hogy az ultimátum határidejének meg
hosszabbítását célzó akciónkat támogassa. A külügyi állam titkár kö
zölte velem, hogy meglátogatta őt az osztrák nagykövet és kijelen
tette, hogy az osztrák jegyzéket műn kell ultimátumnak felfogni, hanem 
olyan lépésnek, amely ki nem elégítő válasz esetén a diplomáciai viszony 
megszüntetését és a belgrádi osztrák-magyar követ haladéktalan eluta
zását vonja maga után, az ellenségeskedések haladéktalan megkezdésé
vel azonban nem fog járni. Grey hozzátette, hogy e nyilatkozat foly
tan a bécsi angol nagykövetnek adott instrukciójában ez utóbbit arra 
utasította, hogy ha már az ultimátum meghosszabbításának felvetésére 
késő volna, úgy az ellenségeskedések kitolása lehetne a tárgyalások
nak anyaga. ( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  1 6 . )

Grey utasítása a bécsi angol nagykövetnek.
Grey angol külügyi államtitkára következő táv

iratban utasította a bécsi angol nagykövetet, hogy a 
monarchia szerb jegyzékében kikötött határidő kitolá
sának érdekében megkezdett orosz akciót támogassa:

Diplomáciai okm ányok. 18
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Grey külügyi államtitkár Bunsen bécsi amjol nagykövethez.

Külügyi hivatal, 1914 július 25. 
Az orosz nagykövet közölte velem a következő sürgönyt, melyet 

kormánya a bécsi orosz nagykövethez küldött azzal az utasítással, 
hogy az osztrák külügyminiszterrel közölje:

«A rövid határidő, melyet Szerbiának a válaszra megszabtak, 
a hatalm akat megakadályozza abban, hogy lépéseket tehessenek a 
fenyegető bonyodalmak elhárítására. Az orosz kormány reméli, hogy 
az osztrák kormány a megszabott határidőt meg fogja hosszabbítani. 
Mivel Ausztria kijelentette készségét, hogy a hatalm ak tudom ására 
ju tta tja  azokat a tényeket, amelyekre Szerbiához intézett követeléseit 
alapította, az orosz kormány feltételezi, hogy ezek az adatok nyilván 
abból a célból közöltéinek, hogy a hatalm ak az ügyet megvizsgálhassák. 
Ha a hatalmak úgy találnák, hogy egynémely osztrák követelésnek 
kellő alapja van, úgy abban a helyzetben volnának, hogy a szerb kor
mánynak megfelelő tanácsot adjanak. Ha azonban az osztrák kormány 
nem volna hajlandó a megszabott határidőt meghosszabbítani, úgy ez 
nemcsak a nemzetközi morállal ellenkeznék, hanem egyúttal a hatalm ak
nak adott információt is minden praktikus jelentőségétől megfosztaná.»

Támogassa orosz kollégájának lépését, általánosságban mozgó ki
fejezésekben. Azóta, hogy a sürgönyt Becsbe az orosz nagykövetnek 
elküldték, bizonyos megkönnyebbülést okozott annak a híre, hogy 
az osztrák kormány lépéseit egyelőre csak a diplomáciai viszony meg
szüntetésén' és katonai előkészületekre korlátozza, katonai műveletekre 
azonban ki nem terjeszti. Ezért remélem, ha az osztrák kormány már 
későnek is ta rtja , hogy a megszabott határidőt meghosszabbíthassa, 
mégis, mielőtt jóvá nem tehető lépéseket tenne, mindenesetre időt enged 
azokból az okokból és abban az értelemben, amint azt Oroszország 
óhajto tta . ( A m j o l  k é k k ö n y v  2 6 . )

A londoni francia ügyvivő is jelenti Grey utasitásait.

Fleuriau francia ügyvivő jelenti Parisba, hogy 
abban az utasításban, amelyet Grey a bécsi angol 
nagykövetnek küldött, arra is felkérte a nagyköve
tet, emlékeztesse az osztrák-magyar külügyminisz
tériumot Mensdorff grófnak arra a kijelentésére, amely 
szerint a határidős jegyzék feltételeinek a visszauta
sítása csak a diplomáciai viszony megszakítását fogja 
maga után vonni, nem pedig haladéktalan katonai
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rendszabályokat. Ilyenképen tehát idő jutna a ha
talmaknak, hogy a válság megoldására módot talál
janak.

Fleuriau londoni francia ügyvivő Bienvenu-Martin 
h. külügyminiszterhez.

London, 1914 július 25.
Sir Edward Grey-vel ina reggel közölték a bécsi orosz nagykövetnek 

azt az utasítását, hogy Bécsben a tegnapelőtti osztrák jegyzékben Szer
biának megszabott határidő meghosszabbítását kérje. Sasonov óhajtotta 
hogy az orosz lépést az angol nagykövet is támogassa. Grey ennek foly
tán táviratozott Bunsen bécsi nagykövetnek, hogy hasonló szellemben 
nyilatkozzék, mint orosz kollégája és hogy irányítsa az osztrák kormány 
figyelmét arra a kijelentésre, melyet tegnap késő este Mensdorff gróf 
tett, amely szerint az ultimátum feltételeinek visszautasítása csupán 
a diplomáciai összeköttetés megszakítását vonná maga után, nem pedig 
haladéktalan katonai rendszabályokat. Grey azt hiszi, hogy a hatal
maknak időt hagynak a közvetítésre és a megoldás módjainak meg
vizsgálására. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  4 0 . )

Az olasz kormány nem léphet közbe.
Barrére, a francia köztársaság római nagy

követe megtáviratozza kormányának, hogy a római 
orosz nagykövet felkérte az olasz külügyi kormányt is 
a határidő meghosszabbítását célzó akció támogatá
sára, de az idő rövidsége miatt az olasz kormánv 
mar nem léphet közbe.

Barrére római francia nagykövei Bienvenu-Martin 
h. küliigymÍ7iiszterhez.

Róma, 1914 július 25.
Az orosz nagykövet megtette ma a consultán azt a lépést, melyre 

Sasonov a párisi, berlini, római és bukaresti orosz diplomáciai képviselő
kéi utasította. E lépés célja rábírni ezeket a kormányokat, hogy csat
lakozzanak a Szerbiához intézett jegyzékben megszabott határidő meg
hosszabbítására irányuló orosz akcióhoz. San Giuliano marquis távol
létében Salandra és di Marfino azt válaszolták, hogy érintkezésbe fog
nak lépni a külügyminiszterrel, azonban a miniszter válaszát csupán 
hat óra körül fogják megkapni, tehát későn ahhoz, hogy Bécsben még 
lépést tehessenek. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  4 4 . )
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A berlini orosz ügyvivő elkésett fogadtatása.
Július 25-ikén, a határidő lejártának nap

ján Cambon nagykövet azt jelenti kormányának, 
hogy a berlini orosz ügyvivőt, aki a határidő meg
hosszabbításának megnyerni iparkodik a német 
kormányt, Jagow államtitkár csak késő délután, 
a terminus lejárta után készül fogadni. Az erről 
szóló távirat a következő:

Jules Cambon berlini francia nagykövet Bienvenu-Martin
h. külügyminiszterhez.

Berlin, 1914 július *25.
Az orosz nagykövet megbízást kapott, kérje fel a német kormányt, 

hogy a bécsi kabinetre érvényesítse befolyását az ultim átum  ba tár
idejének meghosszabbítása érdekében. Mivel Jagow a nagykövetnek 
csak a késő délutáni órára tűzött ki találkozót, amikor már az ultim átum  
határideje lejár, Bronevsky sürgős írásos jegyzéked intézett az állam 
titkárhoz, melyben hangsúlyozta, hogy a rövid határidő illuzóriussá 
teszi Ausztriának a hatalm akhoz intézett közlését, mivel a hatalm ak 
műn érnek rá, hogy a tényeket, amelyekre a jegyzék hivatkozik, a ba tá r
idő lejárta előtt tanulmányozzák. Az orosz ügyvivő ragaszkodik annak 
a szükségességéhez, hogy a határidőt meghosszabbítsák, ha ugyan nem 
forog fenn az a szándék, hogy a súlyos krízist felidézzék.

( F r a n c i a  s á r y a k ö n y v  4 2 . )

A német államtitkár válasza.
Bronevsky berlini orosz ügyvivő, akit Jagow 

német külügyi államtitkár a késő délutáni órákban 
fogadott, a következő táviratban számol be meg- 
1 )iza t ásá na k eretl mén véről:

Bronevsky berlini orosz ügyvivő Sasonov kiUiUjymin iszterhez.
Berlin, 1914 július 12/25.

Megkaptam július 11/24-ikén kelt táv ira tá t. Közöltem tartalm át 
a külügyi állam titkárral. Azt válaszolta, hogy az angol kormány is 
megkérte őt, tanácsolja Bécsben az ultim átum  meghosszabbítását. 
A kérést m egtáviratozta Bécsbe s meg fogja táviratozni a mi lépésünket 
is. Tart azonban at tól, hogy sürgönye, mivel Berciit old gróf lseidbe 
utazott, idő híján nem vezet eredményre. 13 mellett kételkedik abban
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/ m #
is, vájjon méltó-e Ausztriához, hogy az utolsó percben engedjen és vájjon 
ez nem növelné-e Szerbia önbizalmát? Azt válaszoltam, hogy olyan 
nagyhatalom, mint Ausztria, tekintélyének csorbulása nélkül engedhet; 
sorakoztattam minden megfelelő érvet, határozott Ígéreted azonban nem 
kaptam. Még akkor is, mikor avval példálóztam, hogy befolyást kell 
gyakorolni Bécsre, az esetleges rettenetes következmények elhárítása 
céljából, a külügyminiszter visszautasító választ adott.

( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  1 4 . )

A berlini francia nagykövet Jagow válaszáról.
Bronevsky orosz ügyvivő látogatásáról Cambon 

nagykövet a következőket jelenti kormányának:

Jnles Cambon berlini francia nagykövet Bienvenu-Martin
h. külügyminiszterhez.

Berlin, 1914 július 25.
Az orosz ügyvivő ma megtette a német államtitkárnál azt a lépést, 

melyre, az ultimátum határidejének meghosszabbítása céljából utasítást 
kapott. Jagow azt válaszolta neki, hogy ő már ilyen értelmű értesítést 
küldött Bécsbe. Nézete szerint azonban mindezek a lépések most már 
elkéstek. Bronevsky nyomatékosan hangoztatta, ha már a határidő 
meg nem hosszabbítható, úgy legalább a végrehajtó intézkedéseket ha- 
laszszák el, hogy így a hatalmaknak módjában legyen a konfliktus 
elhárítását megkísérelni. Hozzátette: az osztrák jegyzéket olyan ki
fejezésekkel fogalmazták meg, amelyek azt célozzák, hogy Szerbiát 
megsértsék és háborúra szorítsák. Jagow azt válaszolta, hogy háborúról 
nincs szó, hanem csupán «exekucióról» egy lokális kérdésben. Az ügyvivő 
azt válaszolta: sajnálja, ha a német kormány nem mérlegeli a felelőssé
gét arra az esetre, ha egész Európára kiterjedő ellenségeskedések követ
keznének, amire Jagow kijelentette, hogy ő neki ilyen következmények
nek még a feltételezése is visszatetszik. Az orosz ügyvivő füléhez is el
ju tott az a hír, amelyet én is hallottam, hogy Ausztria, annak a kijelen
tésének ellenére, hogy területi hódításra nem törekszik, meg akarja 
szállani Szerbiának egy részét, amíg teljes elégtételt nem kap. «Tudjuk» — 
mondotta nekem az orosz ügyvivő — «hogy e szó: elégtétel, mit jelent». 
Bronevskynek Németország hátsógondolatairól nagyon pesszimisztikus 
a felfogása. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  4 3 . )
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A berlini angol ügyvivő Sasonov akciója érdekében.
A berlini angol ügyvivő 25-ikén szintén meg

jelent Jagow külügyi államtitkárnál, hogy meg
kérdezze tőle, liajlandó-e támogatni Sasonov akció
ját. Az eszmecseréről Oambon francia nagykövet ad 
hírt kormányához intézett jelentésében:

Jules Cambon berlini francia nagykövet Bienvenii-Martin
h. külügyminiszterhez.

Berlin, 1914 július 25.
Az angol ügyvivő ma délelőtt utasításának megfelelően meg

kérdezte Jagow-t, vájjon Németország csatlakozik-e Angolországhoz, 
Franciaországhoz és Oroszországhoz, hogy Ausztriában és Oroszország
ban a konfliktus elhárítása érdekében, elsősorban pedig a végből köz
vetítsenek, hogy Bécsben az ultimátum határidejét meghosszabbítsák. 
A külügyi állam titkár azt válaszolta: nyomban azután, hogy megkapta 
Lichnowsky herceg táviratát, melyben őt a nagykövet Grev szándékai
ról értesítette, táviratozott a bécsi német nagykövetnek, hogy az Berch- 
told gróftól a határidő meghosszabbítását kérje. Sajnos azonban, Berch- 
told gróf lseidben van. Jagow egyébként sem hiszi, hogy Ausztria a kérést 
teljesítse. Az angol ügyvivő szintén tudakozódott Jagow-nál, amint 
azt tegnap én is tettem , vájjon Németországnak az osztrák jegyzékről, 
mielőtt azt nyilvánosságra hozták,nem  volt-e tudomása? Az államtitkár 
olyan határozott tagadó választ adott, hogy az ügyvivő a tárgyra többé 
vissza nem térhetett, de nem leplezte csodálkozását, hogy Németország 
Ausztriának olyan teljes felhatalmazást adott. Jagow azt felelte, az 
egész kérdés Ausztriának belső ügye, mire az ügyvivő megjegyezte, 
hogy a kérdés immár elsősorban nemzetközivé lett.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  4 1 . )

A bécsi francia nagykövet jelentése az orosz akcióról.
Dumainc bécsi francia nagykövet az ottani 

orosz ügyvivőnek a határidő kitolását célzó akciójá
ról a következőket táviratozza kormányának:

Dumaine bécsi francia*nagykövet Bienvenu-Martin
h. külügyminiszterhez.

Bécs, 1914 július 25.
Az orosz ügyvivő kormányának azt az utasítását, hogy a Szer

biához intézett ultimátum határidejének meghosszabbítását kieszközölje,
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épen abban a pillanatban kapta meg, mikor Berchtold gróf elutazott 
Ischlbe, hogy, mint a lapok írják, a válság alatt a császár közelében 
maradjon. Mindazonáltal Kudasev herceg értesítette őt arról a lépés
ről, melynek megtételére megbízást kapott. Utasítását az ügyvivő 
két, közönséges írással írott sürgöny útján intézte el, melyek közül az 
egyiket egy közbeeső állomásra, a másikat Berchtold gróf útjának vég
állomására irányított. Eredményt azonban nem vár. Macchio báró, 
a külügyminiszter főtitkára, akivel a herceg utasítása tartalmát s távirati 
közbelépését közölte, fagyos tartózkodást tanúsított, mikor látogatója 
kifejtette, hogy a nemzetközi udvariassággal ellenkezik vádakat és bizo
nyítékokat átadni megítélés végett, olykép, hogy az okirat anyagának 
tanulmányozására idő ne jusson. Macchio báró azt válaszolta, néha az 
érdek felment bennünket attól, hogy udvariasak legyünk. Az osztrák 
kormány elhatározása, hogy Szerbiát megalázza, szilárd; nem fogja 
elfogadni egyetlen hatalom intervencióját sem, míg csapást nem inéit
Szerbiára, s míg Szerbia a csapás súlyát nem érezte.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  4 5 . )

A bécsi orosz ügyvivő jelenti, hogy Berchtold gróf távol van.
A bécsi orosz ügyvivő megbízatását következő- 

képen hajtotta végre:

Kudasev herceg bécsi orosz ügyvivő Sasouov külügyMiniszterliez.
Bécs, 1914 július 12/25.

Berchtold gróf lseidben van. Lehetetlen lévén idejében oda jutnom, 
táviratilag küldtem el neki indítványunkat az ultimátum határidejé
nek meghosszabbítására és megismételtem a javaslatot Macchio haló
val folytatott beszélgetésemben. Ez utóbbi megígérte, hogy még idején 
közölni fogja a javaslatot a külügyminiszterrel, hozzátette azonban, 
hogy már előre határozottan megmondhatja a feltétlenül visszautasító 
választ. ( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  1 1 . )

Az osztrák-magyar külügyminiszter elutasító válasza.
Berchtold gróf külügyminiszter, aki július hó 

25-ikén lseidbe utazott, Lambach állomáson vette 
át az orosz ügyvivő táviratát. A külügyminiszter 
távirati válaszát Macchio báró osztályfőnökhöz in
tézte, azzal az utasítással, hogy azt az orosz ügy
vivővel közölje:
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Berchtold gróf külügyminiszter Macchio báró osztrák-magyar
külügyi osztályfőnökitöz.

Ijambaeh, 1914 július 25. 
Orosz ügyvivő távirat ózza: sürgős utasítása van kormányától 

arra. hogy a Szerbiához intézett ultim átum  határidejének meghosszab
bítását kívánja. Kérem Kxcellenciádal: szíveskedjék nevemben azt 
válaszolni, hogy a határidő meghosszabbítását nem engedélyezhetjük. 
Méltóztassék hozzátenni, hogy Szerbia a diplomáciai összeköttetés 
megszakítása után is létrehozhatja a békés megoldást követeléseink 
feltétlen elfogadásával, ebben az esetben azonban kénytelenek volnánk 
Szerbiától a katonai intézkedések nyomán felmerült összes kiadásaink 
és káraink megtérítését kívánni. ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö m s k ö n y v  2 0 . )

Az orosz ügyvivő jelenti Pétervárra az elutasító választ.
A bécsi külügyi hivatal elutasító válaszát 

Kudasev herceg orosz ügyvivő a következő távirat
ban közli kormányával:

Kudasev herceg bécsi orosz ügyvivő Sasonov külügyminiszterhez.
Becs, július 12/25.

Mai táviratom  folytatása. Epén most kapom meg Macchio útján 
az oszt rák-magyar kormány elutasító válaszát arra a javaslatunkra, 
mely a jegyzékben kitűzött határidő meghosszabbítását célozta.

( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  1 2 . )

Berchtold gróf külügyminiszter az elutasító választ közli a 
pétervári osztrák-magyar nagykövettel.

Ischlbe érkezése után Berchtold gróf külügy
miniszter tájékoztatás és irányítás céljából Szápáry 
gróf pétervári nagykövetnek a következő távirati 
értesítést küldötte:

Berchtold gróf külügyminiszter Szápáry gróf osztrák-magyar
nagykövethez.

Ischl, 1914 július 25.
Excellenciád tájékoztatása és szavainak megfelelő irányítása 

céljából:
Az orosz ügyvivő ma délelőtt megjelent az első osztályfőnöknél
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és tolmácsolta kormányának azt a kívánságát, hogy a Szerbiához intézett 
jegyzékünkben megszabott batáridő meghosszabbíttassék.

Kérését azzal indokolta, hogy lépésünk meglepte' a hatalmakat 
és, hogy az orosz kormány csak a többi kabinetekkel szemben tanúsított 
természetes figyelmességet látna a bécsi külügyi hivatal részéről abban, 
ha azoknak módot nyújtanánk arra, hogy a hatalmakhoz intézett köz
lésünk alapelveit megvizsgálhassák és a kilátásba helyezett dossier-t 
áttanulmányozhassák.

Az első osztályfőnök azt válaszolta az ügyvivőnek, hogy nyomban 
tudomásomra fogja hozni fejtegetéseit, de már most is kijelentheti, 
hogy nincs kilátás arra, hogy a kitűzött határidő meghosszabbításába 
beleegyezzünk. Ami az orosz kormánynak kívánsága támogatására fel
hozott indokait illeti, úgy látszik, hogy ezek téves feltevésen alapultak. 
A hatalmakhoz intézett jegyzékünknek semmiesetre sem az volt a célja, 
hogy nézetüket e tárgyban kikérje, hanem csak információ jellegével 
bírt, amit részünkről a nemzetközi udvariasságon alapuló kötelességnek 
tartottunk. Máskülönben pedig csakis önmagunkat és Szerbiát érintő 
ügynek tekintettük akciónkat, melyre bennünket legvitálisabb érdekeink 
védelmére a körülmények fejlődése kényszerített évek során át tanúsí
tott türelmünk és béketűrésünk dacára s nagyon is kívánságunk ellenére.

( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  2 1 . )

X IV .

A szerb válasz napja.
Julius ho25-iken esti Gorakor járt le az a határidő, nielvet 

az osztrák-magyar monarchia jegyzékében a szerb kormány
nak a válaszadásra megszabott. Izgalmas napja volt ez Euró
pának, elsősorban pedig a nemzetközi diplomáciának, mely 
ideges érdeklődéssel várta a szerb válasz bécsi fogadtatását 
es a monarchia további lépéséit. Julius 25-ikének diplomáciai 
akcióiról a következő okmányok számolnak be.

Jelentés a bécsi hangulatról julius 25-ikén.
Bunsen bécsi angol nagykövet július 25-ikén, 

az osztrák-magyar jegyzékben kitűzött határidő 
lejártának napján a bécsi hangulatról a következőt 
jelenti Londonba:
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Pasics miniszterelnök valamennyi szerb követhez.
Bslgrád, 1914 július 12/25.

A velünk barátságos államok képviselőivel közöltem ma nagy 
vonásokban a királyi kormány válaszát. Közöltem velük, hogy a válasz 
nagyon békülékeny és a szerb kormány az összes osztrák-magyar 
követeléseket el fogja fogadni abban a mértékben, amint az lehetséges. 
A szerb kormány reményű, hogy az osztrák-magyar kormány, hacsak 
minden áron nem akar háborút, el fogja fogadni azt a teljes elégtételt, 
melyet neki a szerb válasz nyújt. ( S z e r b  k é k k ö n y v  3 8 . )

A belgrádi francia követ előzetesen elküldi a szerb válasz
vázlatát.

A szerb válasz tartalmáról Boppe francia 
követ a következő táviratot küldötte Párisba:

Boppe belgrádi francia követ Bienvenu-Mariin 
li. külügyminiszterhez.

Belgrád, 1914 július 25.
Pasics az imént közölte velem azt a választ, melyet, ma este át fog 

nyújtani az osztrák követnek. A szerb kormány hajlandó holnap a hiva
talos lapban közreadni a kívánt nyilatkozatot. Ugyanazt napiparancs 
útján kész közölni a hadsereggel is. A nemzeti védőszövetkezeteket 
s mindazokat az egyesületeket, melyekről feltehető, hogy működésük 
Ausztria-Magyarország ellen irányul, fel fogja oszlatni. Hajlandó módo
sítani a sajtótörvényt s elmozdítani a hadsereg, a közoktatás és egyéb 
hatóságok szolgálatából mindazokat az egyéneket, akiknek részessége 
a propagandában bebizonyul. Csak azt kéri, hogy ezeknek nevét vele 
közöljék. Ami osztrák-magyar közegeknek a vizsgálatban való közre
működését illeti, a szerb kormány nyilatkozatot kér arra nézve, hogy 
ez a közreműködés miképen valósíttassék meg; mert a megvalósításá
nak csak olyan módjához járulhatna hozzá, mely a népjognak s a 
jó szomszédi viszonynak megfelel. A kormány elfogadja az ultimá
tumnak minden egyéb követelését, s végül kijelenti, hogy ha mindez 
az osztrák-magyar kormányt ki nem elégítené, úgy hajlandó magát 
alávetni a hágai bíróság, vagy az 1909-ik évi március 31-iki deklaráció 
kidolgozásában részt vett nagyhatalmak döntésének.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  4 6 . )
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A belgrádi angol követ előzetesen elküldi a szerb válasz
vázlatát.

A belgrádi angol ügyvivő július 25-ikén, mialatt 
a szerb minisztertanács az osztrák-magyar jegyzékre 
adandó válaszról tanácskozott, szintén megtávira
tozta Londonba a válasz kivonatát. Hozzátette, 
hogy a szerb kormány felfogása szerint a válasz 
teljes elégtételt nyújt a monarchiának. Crackanthorpe 
ügyvivő távirata így szól:

Crackanthorpe belgrádi angol ügyvivő Grey külügyi államtitkárhoz.
Bolgrád, 1914 július *25.

A minisztertanács most fogalmazza válaszát az osztrák jegyzékre. 
Ugv értesülök a külügyi állam titkártól, hogy a válasz rendkívül l>ékillé
kony hangú lesz s az osztrák követelések iránt a lehető legnagyobb 
előzékenységet fogja tanúsítani.

A tervezett válasznak rövid foglalata a következő:
A szeri) kormány hozzájárul ahhoz, hogy hivatalos lapjában 

nyilatkozat tétessék közzé. A tíz pontozatot bizonyos fenntartásokkal 
(‘lfogadja. A szerb kormány késznek nyilatkozik beleegyezni vegyes 
vizsgálóbizottság kiküldésébe, ha beigazolható, hogy e bizottság kikül
dése az általános nemzetközi gyakorlatnak megfelel. Hozzájárul, hogy 
azokat a tiszteket, akiknek bűnössége világosan bebizonyítható, a szol
gálatból elbocsássa és vád alá helyezze; az osztrák jegyzékben névszerint 
megjelölt tisztet már el is fogatta. Kész arra is, hogy a Karod na Odbrana 
működését elfojtsa.

A szerb kormánynak az a véleménye, hogy az osztrák kormány, 
hacsak minden áron nem akar háborút, a szerb válaszban fölajánlott 
teljes elégtétellel bízvást megeléged hetik. ( A n g o l  k é k k ö n y v  2 1 . )

Grey kielégítőnek tartja a vázlatban közölt szerb választ.
Az angol külügyi államtitkár a belgrádi követ 

által közölt szerb válasz-tervezetet nyomban tudo
mására hozta a londoni német nagykövetnek és 
kifejezte reményét, hogy, ha a válasz a vázlatnak 
tényleg megfelel, úgy a német kormány bizonyára be
folyásolni fogja a monarchiát, hogy a szerb jegyzéket 
kedvezően fogadja. A német nagykövet előtt hangoz
tatott felfogásáról Grey értesíti valamennyi angol 
nagykövetet:
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fírey külügyi államtitkár a párisi, berlini, római és pétervári
angol nagykövethez.

Külügyi hivatal, 1914 jíil 25.
Közöltem a német nagykövettel a szerb válasznak azt a tervezetét, 

amely Crackanthorpe mai sürgönyében foglaltatik. Azt mondtam, 
hogy ha a szerb válasz ennek a tervezetnek megfeleld lesz, úgy remélem, 
a német kormány indíttatva érzi majd magát az osztrák kormánynak 
olyan irányú befolyásolására, hogy Bécsben a választ kedvező fogadta
tásban részesítsék. ( A n g o l  k é k k ö n y v  2 7 . )

Olaszország csatlakozik Grey felfogásához.
A római angol nagykövet haladéktalanul 

értesítette az olasz külügyminisztert Grey állás
pontjáról. A nagykövet jelentése szerint az olasz 
külügyminiszter az angol államtitkár táviratához 
hasonló értelemben utasította a bécsi és berlini 

♦ olasz nagykövetet:

Boád római angol nagykövei Grey államtitkárhoz.
Kóma, 1914 július 28.

Sürgönyének tartalm át közöltem a külügyminiszterrel, aki azonnal, 
ugyanazokkal a kifejezésekkel sürgönyözött Berlinbe és Bécsbe.

(Anyai kék könyv 03.)

A német kormány tolmácsolja Bécsben Grey felfogását.
A német birodalmi kormány honorálta Grey 

kérését. A bécsi nagykövet útján kifejezte a Bn 11- 
platzon azt a reményét, hogy ha a szerb válasz az 
angol államtitkárnak megsürgönyzött vázlatot való
ban fedi, úgy azt Bécsben kedvező fogadtatásban 
fogják részesíteni. A német kormány bécsi lépésé
ről a berlini angol ügyvivő értesítette Grey állam
titkárt.

Rumbold berlini angol ügyvivő Grey külügyi államtitkárhoz.
Berlin 1914 július 26.

A külügyi államtitkár az imént telefonon közölte velem, hogy a 
bécsi német nagykövet utasítást kapott, fejezze? ki az oszt rák-magyar
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kormánynak azt a reményét, hogy a szerb választ, ha az a 25-ikén kelt 
belgiádi tá \ira t bán foglalt vázlatnak megfejel, kedvező fogadtatásban 
részesít ik. Az állami it kárnak nézete szerint maga az a tény, hogy a német 
kormány az osztrák-magyar kormánynak ezt a közlést megteszi, magá
ban foglalja azt is, hogy a német kormány bizonyos fokig ehhez a remény
séghez csatlakozik. A német kormány nem látja lehetőségét annak, 
hogy tovább menjen. ( A m j o i  k é k k ö n y v  3 4 . )

Szerbia mozgósít.
•Inliais hó 25-ikén délután, még a határidő le

telte előtt (íiesl báró belgrádi követ Zimonyból a 
hö\étkező táviratot küldte a külügyminisztériumnak:

(riesl báró belgrádi osztrák-magyar követ Bér eh fold gróf
k ü I ügyminüzterh ez.

Ziinony, 1 9 1 4  július *25.
Délután S  órakor Szerbiában elrendelték az általános mozgó-

sltast' ( O s z t r á k m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  2 3 . )

Berchtold gróf felvilágosításai Grey államtitkárnak.
Az osztrák-magyar külügyminiszter július 26-ikán 

táviratilag közli a monarchia londoni nagykövetével 
a bécsi német nagykövet lépését. Megkéri azonban 
Mensdorff grófot, közölje Grey vei, hogy ugyan
abban az órában, azaz délutáni három órakor, amikor 
Lichnowsky herceg német nagykövet feladta London
ban azt a sürgönyét, melyben a német kormány 
bécsi közvetítésére irányuló angol kérést Berlinbe 
juttatta, Szerbia már el is rendelte haderejének 
mozgósítását. Hz a tény bizonyítja, hogy Belgrád
iam az ügy békés elintézésére nem volt hajlandóság.

Berchtold gróf külügyminiszter Mensdorff gróf londoni osztrák-
magyar nagykövethez.

Wien, 1914 július 26.
A német nagykövet ma kormányának megbízásából közölte velem, 

hogy Lichnowsky hercegnek f. hó 25-ikén délután 3 órakor feladott 
táv irata szerint sir E. Grey egy szerb válaszjegyzék tervezetét küldte» 
meg a német nagykövetnek és a kísérő magánlevélben kifejezte abbeli
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reményét, hogy a berlini kormány, tekintettel a válasz békülékenv 
hangjára, annak elfogadását fogja Becsben ajánlani.

Helyénvalónak látom, hogy Excellenciácl az állam titkárral szem
ben az ügyre visszatérjen és ót arra figyelmeztesse, hogy csaknem ugyan
abban az órában, mikor ó levelét Lichnowskv hercegnek elküldte, vagyis 
tegnap délután 8 órakor. Szerbia m ár elrendelte hadserege általános 
mozgósítását, ami bizonyítja, hogy Belgrádiján nem volt hajlandóság 
az ügy békés elintézésére. A választ, melyet úgy látszik, m ár előbb 
megtáviratoztak Londonba, követeléseinknek meg nem felelő tartalom 
mal csak (j órakor, a mozgósítás kihirdetést* után, adták át a belgrádi 
cs. és kir. követnek. ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  2 9 . )

X V .

A szerb kir. kormány válaszjegyzéke.
Július hó 25-ikén, esti hat órakor, pontosan a monar

chia jegyzékében megszabott határidő lejártával, Pasics szerb 
miniszterelnök átadta Giesl báró osztrák-magyar követnek a 
szerb kormány válaszát.

A szerb válaszjegyzékhez az osztrák-magyar külügy
minisztérium megtette a maga felvilágosító megjegyzéseit s 
az így megvilágított szöveget diplomáciai képviselői útján 
július hó 27-ikén adta át a nagyhatalmak külügyi hivatalainak.

Mivel felesleges volna a szerb jegyzéket kétszer (előbb a 
szerb kormány szövegében, majd utóbb az osztrák-magyar 
külügyminisztérium megjegyzéseivel) közölni, a választ a 
bécsi külügyi hivatal kommentárjával adjuk.

Berchtold gróf külügyminiszter a berlini, római, londoni, párisi 
és pétervári osztrák-magyar nagykövethez.

Bécs, 1914 jú lius 27.
Mellékelve megküldöm a szerb királyi kormány által f. hó 25-ikén 

a belgrádi cs. és kir. követhez intézett jegyzéknek a magunk megjegyzé
seivel ellátott szövegét.
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A s z e r b  j e g y z é k .

A szerb királyi kormány vette a császári és királyi k< rmánv folyó 
hó 10-ikén kell közlését s meg van győződve arról, hogy válasza el fog 
oszlatni minden félreértést, amely megzavarással fenyegeti a jó szom
szédi viszonyt az Osztrák-Magyar Monarchia és a Szerb Királyság 
között.

A királyi kormány tudatában van annak, hogy azok a tiltakozások, 
amelyek részben a nemzeti Szkupstina szószékéről hangzottak el, rész
ben az állam felelős képviselőinek nyilatkozataiban és lényeiben ju to t
tak kifejezésre s amelyeknek végét vetette a szerb kormány 1909 már
cius 18-ikán tett nyilatkozata, egyetlen alkalommal sem újultak m ega 
szomszédos nagy Monarchiával szemben, s hogy. ez idő óta sem a király
ság egymást követő kormányai, sem ezek közegei részéről nem tétetett 
kísérlet a Bosznia-Hercegovinában létesítőit politikai és jogállapot 
megváltoztatására. A királyi kormány konstatálja, hogy a császári 
és királyi kormány ebben a vonatkozásban semmiféle kifogást műn emeli, 
egy iskolai tankönyv esetéi kivéve, amelyre nézve a cs. és kir. kormány 
teljesen kielégítő magyarázatot nyert. Szerbia számos alkalommal adta 
tamijeiét békés és mérsékelt politikájának a balkanválság folyamán, 
s Szerbiának és azoknak az áldozatoknak köszönhető, amelyeket kizáró
lag az európai béke érdekében hozott, hogy ez a béke épségben maradt.

. A k ö z ö s k i'i 1 ii g y m i n i s z t é r i u m é s z r e v é t e 1 e.

A  szerb  k i r á l y i  k o r m á n y  ó n n a k  m e g á lla p í tá s á r a  s z o r í tk o z ik , h o y y  a z  

1909 . é v i  m á r c iu s  hó  1 8 -il.i  n y i la tk o z a t  m eg té te le  ó ta  a sze rb  k o r m á n y  és 

közeg e i részérő l n em  tö r té n t k ís é r le t  B o s z n ia  és H erc e g o v in a  h e ly ze té n e k  

m eg  véti tozta  fását r a .
E z z e l  tu d a to sa n  és ö n k é n y e se n  e lto lja  d é m a r c h e -u n k  a la p ja i t ,  m ert 

h is z e n  n e m  á l l í to t tu k  a z t . h o g y  a k á r  ő, a k á r  közeg e i ebben a z  ir á n y b a n  h iv a 

ta lo sa n  v a la m it  te tte k  vo ln a .
M i  in k á b b  a z t s é r e lm e z tü k , hogy a z  id é ze tt jeg y zékb en  vá lla lt kö te le 

zettsége e llen ére  is e lm u la s z to t ta  a z t . hogy a M o n a r c h ia  te rü le ti  in teg ritá sa  

e lle n  ir á n y u ló  tö re k v é se k e t e lfo jtsa .

K ö te le ze ttség e  teh á t abban  á llo tt, h o g y  p o l i t ik á i ja n a k  egesz irá n y á t  

m e g v á lto z ta s sa  és a z  O s z tr á k -M a g y a r  M o n a r c h iá h o z  jó  s zo m szé d i v iszo n yb a  

l é p je n , n em  p e d ig  c sa k  a b b a n , h o g y  B o s z n iá n á l ’ a M o n a r c h iá h o z  va ló  h o zzá 

tartozáséit h iv a ta lo sa n  ne é r in ts e .
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A királyi kormány nem tehető felelőssé magántermészetű nyilat
kozatokért , aminők az újságcikkek és az egyesületek békés munkája, —■ 
amely megnyilvánulások majdnem minden országban mindennapi 
dolgok gyanánt fordulnak elő s általában és rendszerint nem esnek 
hivatalos ellenőrzés alá. És pedig annyival kcvésbbé tehető ezért felelőssé, 
mivel a királvi kormánv a Szerbia és Ausztria-Magyarország közt fel- 
merült kérdések egész sorának megoldása rendjén nagy előzékenységet 
tanúsított s ezzel az előzékenységgel sikerült elérnie azt, hogy a kérdések 
legnagyobb része a két szomszédos ország haladásának javára rendez- 
tessék.

A k ö z ö s k ü 1 i'i g v m i n i s z t é r i  u m é s z r  e v é t e l  e.

A  szerb  k i r á ly i  k o r m á n y n a k  a z  a z  á l l í tá s a , hogy a  s a jtó  n y i la tk o z a ta i 

n a k  és a z  e g y e sü le te k  m ű k ö d é sé n e k  m a g á n je lle  g e v a n , s  h o g y  a z o k  n e m  e s n e k  

á lla m i e llen ő rzé s  a lá , h o m lo keg yen es t e lle n k e z ik  a  m o d e rn  á l la m o k n a k  —  

még a leg sza b a d e lvű b b  i r á n y z a tú a k n á k  is  — a  sa jtó -  és a z  e g y e sü le ti  jog  

terén fe n n á lló  in té z m é n y e iv e l, a m e ly  jo g sza b á ly o k  k ö z jo g i jelleggel b ír n a k  

és úgy a  sa jtó t, m i n t  a z  eg yesü le teke t i s  á l la m i  fe lü g y e le t a lá  h e ly e z ik . E g y é b 

k é n t a szerb in té z m é n y e k  is  g o n d o sk o d n a k  i ly e n  fe lü g ye le trő l. A  szerb  ko r

m á n y  ellen em elt k i fo g á s  é p e n  o d a  i r á n y u l , hogy teljességgel e lm u la sz to tta  

s a jtó já n a k  és e g y e sü le te in e k  e llen ő rzésé t, jó lleh e t e z e k n e k  m o n a rc h ia e lle n e s  
m ű k ö d é sé t ism e r te .

A s z e r b  j e g y z é k .

Ezért leple meg kínosan a királyi kormányt az az állítás, hogy a 
szerb királyság némely hozzátartozója részt vett volna a sarajevói me
rénylet előkészítésében. A királyi kormány azt várta, hogy megkeres
tessék a bűnténnyel kapcsolatos nyomozásban való közreműködés 
iránt és készen állott arra, hogy tettekkel bizonyítsa teljes korrektségét 
s, hogy eljárjon mindazokkal szemben, akikre» nézve hozzá eziránt köz
lések tétetnének.

A k ö z ö s k ü 1 ü g y m i n i s z t é r i u m é s z  r e v é t  e l  e.

E z  a z  á l l í tá s  v a ló t la n ;  —  a  szerb  k o r m á n y  p o n to s a n  tá jé k o zv a  v o lt a  te l

je s  h a tá ro zo ttsá g g a l b izo n y o s  s ze m é ly e k  e llen  i r á n y u ló  g y a n ú r ó l  s  íg y  n e m c sa k  

m ó d já b a n  v o l t , de m ég a s a já t  tö rv é n y e i é r te lm éb en  is  kö telessége le tt vo ln a , 

hogy te lje se n  s p o n tá n  m ó d o n  n y o m o z á s t  in d í t s o n ,  Á m  a  szerb  k o r m á n y  

ebben a z  irá n y b a n  épenséggel s e m m it  s e m  tett.

Diplomáciai okmányok. 19
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Engedve tehát a cs. és királyi kormány kívánságának, a királyi 
kormány hajlandó bíróság elé állítani állásra és rangra való tekintet 
nélkül mindazon szerb alattvalókat, akiknek a sarajevói bűntényben 
való részességére nézve bizonyítékok terjesztetnek eléje, s különösen 
kötelezi magát arra, hogy a hivatalos lap július 13/26-iki számának 
első oldalán a következő nyilatkozatot teszi közzé:

«Szerbia királyi kormánya elítél minden propagandát, amely Ausz- 
tria-Magyarország ellen irányulna, vagyis összességükben elítéli azokat 
az irányzatokat, amelyek végeredményben azt célozzák, hogy az Osztrák- 
Magyar Monarchiától ahhoz tartozó területek elszakíttassanak és őszintén 
fájlalja e bűnös mozgalmak gyászos következménytűt.»

A k ö z ö s k ü 1 ü g y m i n i s z t é r i u m é s  z r e v é t e 1 e.

A  m i  k ö v e te lé s ü n k  íg y  s z ó lt:

« A  szerb  k i r á l y i  k o r m á n y  e l í té l i  a z  A u s z tr ia -M a g y a r o r s z á g  e lle n  

i r á n y u ló  'p r o p a g a n d á t . . .»
A  szerb  k i r á l y i  k o r m á n y  a z  á l ta lu n k  k ö re te it  n y i la tk o z a t  szö veg én  

te tt v á lto z ta tá s sa l  a z t  a k a r ja  m o n d a n i . h o g y  i l y e n . A u s z tr ia -M a g y a r o r s z á g  

e lle n  ir á n y u ló  p r o p a g a n d a  n e m  lé te z ik . v a g y . h o g y  i ly e n n e k  lé tezésérő l ő  nem  

tu d . E z  a  fo r m u la  n e m  ő s z i  id e  és k é t s z ín ű ,  m iv e l  re jte tt lehetőséget h a g y  fe n n  

a r ra . h o g y  a sze rb  k o r m á n y  késő b b  a z z a l  a k i fo g á s s a l  é lh e s se n , h o g y  a z  ez id ő -  

s z e r in t  ű zö tt p r o p a g a n d á t  ezze l a n y i la tk o z a t ta l  n em  d e z a r u á l ta  és m o n a rc h ia -  

e lle n e s n e k  s e m  ism e r te  e l, a m ib ő l  a z t a to vá b b i k ö v e tk e z te té s t is v o n h a tn á  

le, h o g y  a  m o s ta n ih o z  h a s o n ló  p r o p a g a n d a  e l fo j tá s á r a  k ö te le zv e  n in c s .

A s z e r b  j e g y  z é k.

«A királyi korm ány sajnálja, hogy bizonyos szerb katonatisztek 
és tisztviselők, a cs. és kir. kormány közlése szerint , a fent említett propa
gandában részt vettek volna s ezáltal veszélyeztették volna a jó  szomszédi 
viszonyt, amelyre a királyi kormány 1909 március Sl-iki nyilatkozatával 
ünnepélyesen kötelezte magát.

«A kormány, amely helyteleníti és elutasítja Ausztria-Magyar- 
ország bármely vidéke lakosságának sorsába való beavatkozás minden 
gondolatát és kísérletét, kötelességének ta rtja  formálisan figyelmeztetni 
a királyság tisztjeit, tisztviselőit és egész népességét, hogy ezentúl a 
legteljesebb szigorral fog eljárni azokkal szemben, akik vétkessé válnának
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hasonló üzelmekben és, hogy teljes erejével rajta lesz, hogy az ilyen 
üzelmeket megelőzze és azoknak gátat vessen.»

Ivz a nyilatkozat Sándor trónörökös ő királyi Fensége részéről 
a király ö  Felsége nevében kiadandó napiparancs útján a királyi had
sereg tudomására fog hozatni és a hadsereg hivatalos közlönyének leg
közelebbi számában közzé fog tétetni.

A k ö z ö s  k ü 1 ü g y m i n i s z t é r i u m é s z r e v é t e l  e.

A  szöveg, a m e lye t m i  k ö v e te ltü n k , íg y  szó lt:

«A  k ir á ly i  k o r m á n y  sa jn á lja , hogy szerb  k a to n a tis z te k  és t is z tv is e lő k  . . . 
m ű k ö d te k  közre  . . .»

A  szerb  k o r m á n y  a  sa já t szövegezésével é jrúgy , m in t  «a cs. és k ir .  

k o rm á n y  közlése szerin t»  s za v a k  b eszú rá sá va l i t t  i s  a fe n t  m á r  je lze tt célt 

ta rtja  szem  előtt, hogy tu d n i i l l ik  a jövőre  n é zv e  s za b a d  keze t b iz to s ítso n  
m a g á n a k .

A s z e r b  j e g y z é k .

A királyi kormány ezenkívül kötelezi magát:
1. hogy a Szkupstina legközelebbi rendes egybegvűlése alkalmával 

a sajtótörvénybe oly határozmányt vétet fel, amely a legsúlyosabb 
büntetéssel fogja fenyíteni az Osztrák-Magyar Monarchia ellen való 
gyűlöletre és megvetésre szító provokációt, valamint minden olyan 
közleményt, amelynek általános célzata az Osztrák-Magyar Monarchia 
területi épsége ellen irányulna. Kötelezi magát, az alkotmány küszöbön 
álló revíziója kapcsán, az alkotmánytörvény XXII. cikkébe oly módo
sítás felvételére, mely megengedje a fontjelzett közlemények elkobzását, 
ami a hivatkozott XXII. cikk kategorikus rendelkezése folytán ezidő- 
szerint nem lehetséges.

A k ö z ö s  k ü l ü g y m i n i s z t - é r i  u m é s z r e v é t e 1 e.

M i  a  köve tkezőke t k ö v e te ltü k :  1. «M in d e n  p u b l ik á c ió  e ln y o m á sá t,  

m e ly  a  M o n a rc h ia  e lle n i g yű lö le tre  és m egvetésre izg a t és m e ly n e k  á lta lá n o s  
ten d en c iá ja  a M o n a rc h ia  te rü le ti  épsége ellen  irá n y u l.»

K ö te le zn i a k a r tu k  tehá t S z e r b iá t:  g o n d o sk o d jé k  a rró l, h o g y  a  jö vőben  

h a so n ló  sa jtó tá m a d á so k  m eg  ne ism é tlő d h esse n ek . A z t  a k a r tu k  tehá t, hogy  
e téren  a  ha tározo tt e red m én y  b iz to s ítv a  legyen .

E h e ly e tt  S ze rb ia  a z t a já n l ja  fe l  n e k ü n k ,  hogy h o z n i  fog  b izo n yo s  tö r
vényeké t, a m e ly e k  e szkö zü l s zo lg á ln á n a k  a  fe n t i  cé lra , m ég p e d ig :

a) egy tö rvén y t, m e ly n e k  seg ítségével a szó b a n  le v ő  m o n a rch ia e lle n es
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s a j t ó t e r m é k e k  s z u b j e k t i v e  b ü n t e t e n d ő i :  l e n n é n e k , a m i  r e á n k  n é z v e  t e l j e s e n  

k ö z ö m b ö s . a n n y i v a l  i s  i n k á b b ,  m e r t  a  s a j t ó v é t s é g e k  s z u b j e k t í v  ü ld ö z é s e  

t u d v a l é v ő é n  c s a k  f e l e t t e  r i t k á n  l e h e t s é g e s  é s  e g y  i l y e n  t ö r v é n y  m e g f e l e l ő e n  

l a n y h a  k e z e l é s e  m e l l e t t  m é g  e z e k b e n  a  r i t k a  e s e t e k b e n  s e m  k e r ü l n e  b ü n t e t é s r e  

a  s o r .  E z  a z  a j á n l a t  t e h á t  s e m m i k é p e n  s e m  h o n o r á l j a  k ö v e t e l é s ü n k e t  é s  a  

l e g c s e k é l y e b b  b i z t o s í t é k o t  s e m  n y ú j t j a  a z  á l t a l u n k  k í v á n t  e r e d m é n y  e l 

é r é s é r e  ;

I») a z  a l k o t m á n y  X X I I .  c i k k é h e z  f ű z ö t t  p ó t t ö r v é n y t ,  m e l y  m e g e n g e d n é  

a  l a p o k  e l k o b z á s á t  E z  a z  a j á n l a t  s e m  e l é g í t h e t  k i  b e n n ü n k e t ,  m e r t  n e m  a r r a  

v a n  s z ü k s é g ü n k ,  h o g y  S z e r b i á i b a n  l é t e z z é k  e g y  i l y e n  t ö r v é n y ,  h a n e m  a r r a  

h o g y  a  k o r m á n y  v á l l a l j o n  k ö t e l e z e t t s é g e t  a n n a k  a l k a l m a z á s á r a .  E z t  a z o n b a n  

a  k o r m á n y  n e m  í g é r i .

E z e k  a  j a v a s l a t o k  t e h á t  é p p e n sé g g e l n e m  k i e l é g í t ő k ,  a n n á l  k e v é s b b é .  

m e r t  a b b a n  a  t e k i n t e t b e n  i s  k i t é r ő k ,  h o g y  n e m  k ö z ü k  v e l ü n k ,  m i l y e n  h a t á r 

i d ő n  b e l ü l  h o z a t  n é m á i :  m e g  a  s z o b á i d é  v ő  t ö r v é n y e i :  é s  m e r t  a b b a n  a z  e s e t b e n ,  

h a  a  t ö r v é n y j a v a s l a t o k a t  a  s z e r b  t ö r v é n y h o z á s  e l v e t n é .  n e m  i s  s z ó l v a  a  

k o r m á n y  l e m o n d á s á n a k  e s h e t ő s é g é r ő l  m i n d e n  a  v é g ib e n  m a r a d n a .

A s z o r 1) j e g y z é k .

2. A korm ánynak semmi bizonyítéka nincs — s a cs. és kir. kor
mány jegyzéke sem szolgáltat neki semmi bizonyítékot — am i nézve, 
hogy a «Narodna odbrana» s más hasonló egyesületek mind a mai napig 
valamely tagjuk ú tján  i ly fajt a bűncselekményt követtek volna el. Mind
azonáltal a királyi kormány teljesíteni fogja a cs. és kir. kormány kíván
ságát és fel fogja oszlatni a «Narodna odbrana» társulatot, valamint 
minden oly társulatot, amely Ausztria-Magyarország ellen működnék.

A k ö z ö s k ii 1 ü g y m i n i s z t é r i u m é s z r  e v é t e 1 e.

A  «N a r o d n a  o d b r a n a » é s  a f f i l i á l t  e g y e s ü l e t e i n e k  m o n a r c h i a e l l e n e s  

p r o p a g a n d á j a  S z e r b i a  e g é s z  k ö z é l e t é t  á t h a t j a .  í g y  t e h á t  t e l j e s e n  m e g e n g e d 

h e t e t l e n  f e n n t a r t á s  a  s z e r b  k o r m á n y n a k  a z  a z  á l l í t á s a ,  h o g y  e r r ő l  m i t  s e m  

t u d n a .

E t t ő l  e l t e k i n t v e  k ö v e t e l é s e i  n i :  i t t  s i n c s e n e k  e g é s z ü k b e n  t e l j e s í t v e ,  m e r t  

m i  m é g  a z t  i s  k ö v e t e l t ü k , h o g y :

e z e k n e k  a  t á r s a  s ú l y o k n a k  a  p r o p a g a n d á t  s z o l g á l ó  e s z k ö z e i t  k o b o z z a  e l ;

a k a d á l y o z z a  m e g .  h o g y  a  f e l o s z l a t o t t  t á r s a s á g o k  m á s  n é v e n  é s  m á s  

a l a k b a n  ú j b ó l  f e l t á m a d j a n a k .

E b b e n  a  k é t  i r á n y b a n  a  h e l y r é id i  k a b i n e t  m é l y s é g e s e n  h a l l g a t ,  ú g y .  

h o g y  a z  a d o t t  f é l - Í g é r e t  s e m  n y ú j t  n e k ü n k  e l e g e n d ő  b i z t o s í t é k o t  a r r a .  h o g y  a
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m o n a r c h i a e l l e n e s  e g y e s ü le te k ,  d e  k ü l ö n ö s e n  a  « N a r o d n a  o d b r a n a » ü z e l m e i  

e  t á r s u l a t o k  f e l o s z l a t á s á v a l  v é g é r v é n y e s e n  m e g s z ű n n é n e k .

A s z e r i )  j e g y z é k .

8. A szerb királyi kormány kötelezi magát, hogy Szerbia közokta
tásából késedelem nélkül kiküszöböl mindent, ami az Ausztria-Magyar- 
ország ellen irányuló propagandát elősegíthetné, feltéve, hogy részért* 
a cs.és kir. kormány e propaganda tekintetében tényleges bizonyítékokat 
szolgáltat.

A k ö z ö s k ü 1 ii g y m i n i s z t e r i  u m é s z r e v é t e 1 e.

E b b e n  a z  e s e tb e n  i s  e lő b b  m é g  b i z o n y í t é k o k a t  k í v á n  a  s z e r b  k o r m á n y  

a r r a  n é z v e ,  h o g y  S z e r b i a  k ö z o k t a t á s á b a n  m o n a r c h i a e l l e n e s  p r o p a g a n d a  

f o l y i k ,  h o lo t t  t u d n i a  k e l l ,  h o g y  a  s z e r b  i s k o lá ik b a n  h a s z n á l t  t a n k ö n y v e k  

t a r t a l m á b a n  e  t e k in t e tb e n  v a n  k i f o g á s o l n i  v a ló  a n y a g  é s ,  h o g y  a  s z e r b  t a n í t ó k  

n a g y  r é s z e  a  «N a r o d n a  o d b r a n a » - n a k  é s  a z  e z z e l  k a p c s o l a t o s  e g y e s ü l e t e k n e k  

t á b o r á b a n  v a n .

E g y é b k é n t  a  s z e r b  k o r m á n y  e b b e l i  k ö v e t e l é s ü n k  e g y  r é s z é t  s z i n t é n  

n e m  ú g y  t e l j e s í t e t t e , a h o g y  m i  k í v á n t u k ,  a m e n n y i b e n  v á l a s z j e g y z é k é n e k  

s z ö v e g é b ő l  k i h a g y t a  a z  «ú g y  a  t a n í t ó t e s t ü l e t ,  m i n t  a  t a n s z e r e k  te k in te té b e n »  

s z a v a k a t ,  a m e l y e k e t  p e d i g  m i  a  s z ö v e g b e  f e l v é t e t n i  k í v á n t u n k  s  a m e l y e k  

e g é s z e n  v i l á g o s a n  m u t a t j á k ,  h o g y  a  s z e r b  i s k o l á k n á l  h o l  k e l l  a  m o n a r c h i a 

e l l e n e s  p r o p a g a n d á i t  k e r e s n i .

A s z e r b  j e g y z é k .

4. A királyi kormány kész arra is, hogy a katonai szolgálatból 
és a közigazgatásból eltávolítsa azokat a tiszteket és tisztviselőket, 
akikre bírói vizsgálat útján rá fog bizonyulni, hogy az Osztrák-Magyar 
Monarchia területi épsége ellen irányuló cselekményekben bűnösök 
s elvárja, hogy a cs. és kir. kormány az eljárás megindíthatása céljából, 
utólagosan közölni fogja vele e tisztek és tisztviselők nevét s a terhűkre 
rótt cselekményeket.

A k ö z ö s  k ü 1 ti g y m i n i s z t e r i  u m é s z  r e v é t e 1 e.

A m i k o r  a  s z e r b  k i r á l y i  k o r m á n y  a  k é r d é s e s  t i s z t e k n e k  é s  h i v a t a l 

n o k o k n a k  a  k a t o n a i  é s  p o l g á r i  s z o lg á lta ib ó l  v a l ó  e l b o c s á t á s á t  a h h o z  a  f e l t é t e l 

h e z  k ö t i ,  h o g y  e z e k n e k  b ű n ö s s é g é t  b í r ó s á g i  e l j á r á s  á l l a p í t s a  m e g .  e z z e l  a  m e g -
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s z o r í tá s s a l  h o z z á já r u lá s á t  a zo k ra  a z  e se tekre  ko r lá to z za , ni c h fe k b e n  a kérd é 

se s  e g y é n e k e t b ü n te t/)jo g ila g  f e n y í te n d ő  c s e le k m é n y  v á d ja  te rh e li. M iv e l  

a zo n b a n  m i  a z o k n a k  a  t i s z te k n e k  és t i s z tv is e lő k n e k  e lb o c sá tá sá t k ö v e te l jü k ,  

a k i k  m o n a rc h ia e lle n e s  p r o p a g a n d á t fo ly ta tn a k ,  a m i  S z e r b iá b a n  á lta lá b a n  

n e m  je le n t i  b író ila g  b ü n te te n d ő  c s e le k m é n y  fé n y á l  Iádé  k á t. eh h ez  k ép es t 

k ö v e te lé s e in k n e k  ez  a p o n t ja  is te l je s í te t le n n e k  te k in te n d ő .

A s z e r 1) j e g y  7j é k.

5. A királyi kormány kénytelen bevallani, hogy nem bír magának 
t eljes pontossággal számot adni a es. és kir. kormány abbeli kívánságának 
értelméről és hord erejéről, hogy a szerb kormány kötelezze' magát, 
hogy megengedi saját területén a c>. és kir. kormány közegeinek közre
münk ál ását . mindazonáltal kijelenti, hogy tered fogadni az olyan közre
működésnek, amely a nemzetközi jog és a büntető perrendtartás alap
elveinek s a jó szomszédi viszonynak megfelel.

A k ö z ö s k ü 1 ü g y m i n i s z t é r i u m é s z r e v é t e I e.

A z  á lta lá n o s  n e m z e tk ö z i  jo g n a k  ép en  o ly a n  kevés  köze  van  ehhez a 

k érd ésh ez , m in t  a b ü n te tő  p e r r e n d ta r tá s n a k ;  t is z tá n  á l la m r e n d é s z e t i  ü g yrő l  

v a n  szó , m e ly e t k ü lö n  m egegyezés ú t já n  ke ll m e g o ld a n i. S z e r b ia  fe n n ta r tá s a  

teh á t é r th e te tlen  és á lta lá n o ssá g b a n  ta r to tt h a tá ro z a tla n  szövegezése  fo ly tá n  

a lk a lm a s  le n n e  a r ra . h o g y  a z  e m lí te t t  e g y e zm é n y  m eg kö té sén é l á th id a lh a ta tla n  

n eh ézség eke t o k o z zo n .

A s z e r b  j e g y z é k .

(j. A királyi kormány természetesen kötelességének tartja , hogy 
vizsgálatot indítson mindazok ellen, akik a június 15/28-iki merénylet
ben részesek voltak vagy netán lehettek és a királyság területén tartóz
kodnak. Ami a cs. és kir. kormány által evégből kiküldendő osztrák
magyar hatósági közegeknek ebben a vizsgálatban való részvételét 
illeti, ehhez a királyi kormány nem járulhat hozzá, minthogy ez az 
alkotm ánynak és a büntető eljárásról szóló törvénynek megsértését 
jelentené. Azonban a kérdéses vizsgálat eredményéről konkrét esetekben 
közlések lennének tehetők az oszt rák-magyar közegek számára.

A k ö /  ö s k ü 1 ü g v m i n i s z t é r i u m é s z r (‘ v é t e l  e.

K ö v e te lé s ü n k  egészen  v ilá g o s  és fé lreé r th e te tlen  volt. K ö v e te l tü k :

1. hogy a z  ö s sze e sk ü v é s  ré sze se i e l le n  b író i  v iz sg á la t in d í t ta s s á k ;
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2 .  h o g y  a z  e r r e  v o n a t k o z ó  n y o m o z á s b a n  (« r e c h e r c h e s » e l l e n t é tb e n  a z  

n e n q u é te  j u d i c i a i r e » - r e l )  c s .  é s  k i r .  k ö z e g e k  m ű k ö d h e s s e n e k  k ö z r e .

E s z ü n k b e  s e m  j u t o t t  a z t  k ö v e t e l n i , h o g y  a  s z e r b  b í r ó i  e l j á r á s b a n  v e g y e 

n e k  r é s z t  á c s .  é s  k i r .  k ö z e g e k ;  k ö z r e m ű k ö d n i ö k  c s a p é in  a  v izsg á d a t, a n y a g á n a k  

e lő te r e m té s é r e  é s  b i z t o s í t á s á r a  h i v a t o t t  r e n d ő r i  e l ő n y o m o z a t b a n  k e l l e t t  v o l n a .

H a  a  s z e r b  k o r m á n y  b e n n ü n k e t  e  r é s z b e n  f é l r e é r t , ú g y  t u d a t o s a n  t e s z i  

e z t ,  m e r t  h i s z e n  a z  «e n q u é t e  j u d i c i a i r e »  é s  a z  e g y s z e r ű  «r e c h e r c h e s » k ö z ö t t i  

k ü l ö n b s é g e t  j ó l  k e l l  i s m e r n i e .

D e  m i n t h o g y  k i  a k a r j a  v o n n i  m a g é it  a  m e g i n d í t a n d ó  e l j á r á s n a k  m i n 

d e n n e m ű  e l l e n ő r z é s e  a ló l  — t u d v a ,  h o g y  e n n e k  a z  e l j á r á s n a k  k o r r e k t  l e f o l y 

ta t á s a  r e á  n é z v e  é p e n s é g g e l  n e m  k í v á n a t o s  e r e d m é n n y e l  j á r n a ,  é s  m  iv e l  

p l a u z i b i l i s  o k o t  n e m  t a l á l t  a r r a ,  h o g y  k ö z e g e i n k n e k  a  r e n d ő r i  e l j á r á s b a n  

v a ló  r é s z v é te lé t  m e g ta g a d ja  ( a z  i l y e n  r e n d ő r i  i n t e r v e n c i ó r a  tö m e g é v e l  v a n n a k  

p é l d á k ) : e g y s z e r ű e n  o l y a n  á l l á s p o n t r a  h e l y e z k e d i k ,  a m e l y r ő l  a  v i s s z a u t a s í t  f i s 

n a k  a  jo g o s u l ts é ig  l á t s z a t á t  k ö l c s ö n ö z h e t n i  é s  k ö v e t e l é s ü n k r e  a  t e l j e s í t h e t e t -  

le n s é g  b é ly e g é t  n y o m h a t n i  v é l i .

A s z e r b  j e g y  zék .

7. A királyi kormány még a jegyzék vételének estéjén intézkedett 
Tankosié Voislav őrnagy letartóztatása iránt.

Ami azonban Ciganovié Milánt illeti, aki az Osztrák-Magyar 
Monarchia hozzátartozója s június 15-ikéig a vasútigazgatóságnál állott 
(mint jelölt) alkalmazásban, ennek holléte eddig kipuhatolható nem volt, 
amiért is ellene elfogató parancs bocsáttatott ki. Méltóztassék a cs. és 
kir. kormánynak a vizsgálat foganatosíthatása céljából a szokásos for
mában mentői előbb közölni a nevezettek bűnössége tekintetében fenn
forgó gyanuokokat, valamint a sarajevói vizsgálat által eddigelé gyűjtött 
netáni bizonyítékokat. •

A k ö z ö s  k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m  é s z r e v é t e l e .

E z  a  v é d a s z  k é t s z í n  ű  .

K u t a t á s a i n k  e r e d m é n y e  s z e r i n t  C i g a n o v i é  h á r o m  n a p p a l  a  m e r é n y l e t  

u t á n ,  a m i k o r  k i t u d ó d o t t , h o g y  a z  ö s s z e e s k ü v é s b e n  r é s z e  v a n ,  s z a b a d s á g r a  

m e n t  é s  a  b e lg r á d i  r e n d ő r p r e f e k t u r a  u t a s í t á s á r a  R i b a r i b a  u t a z o t t .  V a l ó t l a n  

tehá t, m i n d e n e k e l ő t t  a z ,  h o g y  C i g a n o v i é  m á r  j ú n i u s  1 5 / 2 8 - i k á n  k i l é p e t t  v o l n a  

a  s z e r b  á l l a m s z o lg á la t b ó l .  E h h e z  j á r n i  m é g ,  h o g y  a  b e l g r á d i  r e n d ő r p r e f e k t u s ,  

a k i  m a g a  i n t é z k e d e t t  C i g a n o v i é  e l u t a z á s a  i r á n t  é s  t u d t a , h o g y  e z  h o l  t a r t ó z 

k o d i k ,  e g y  i n t e r j ú b a n  k i j e l e n t e t t e ,  h o g y  C i g a n o  v i é  M i l á n  n e v ű  e m b e r  B e l g r á d -  

b a n  n e m  l é t e z i k .
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A s z e r b  j e g y z  é k .

8. A szerb kormány meg fogja szigorítani és ki fogja bővíteni a 
fegyverekkel és robbanószerekkel a határon át űzött meg nem engedett 
forgalom megakadályozása érdekében foganatosított rendszabályokat.

Magától értetődik, hogy azonnal vizsgálatot fog indítani s szigo
rúan meg fogja büntetni azokat a sabác-loznicai vonal határszéli szolgá
latában álló hivatalnokokat, akik kötelességüket megszegték és a sara- 
jevói bűntény szerzőit a határon á tju tta tták .

0. A királyi kormány készséggel hajlandó felvilágosítást adni 
azokról a nyilatkozatokról, amelyeket tisztviselői Szerbiában és a kül
földön a merénylet után adott interjúkban s a cs. és kir. kormány állí
tása szerint a Monarchiával szemben ellenséges értelemben tettek, 
mihelyt a cs. és kir. kormány megjelöli e fejtegetések illető pontjait 
s bebizonyítja, hogy ezeket a nyilatkozatokat valójában meg is tették. 
A királyi kormánynak magának is gondja lesz az idevágó bizonyítékok 
és bizonyítási eszközök összegyűjtésére.

A k ö z ö s k ii 1 ü g y m i n i s z t é r i u m é s z r e v é t e 1 e.

A  szerb  k irá ly i,  k o r m á n y n a k  ig e n  jó l  k e ll is m e r n ie  a z  id e v o n a tk o zó  

in te r jú k a t .  H a  m ég is  a z t k í v á n j a . h o g y  a  cs. és ko r . k o r m á n y  e zek re  n ézve  

m in d e n fé le  ré sz le tte l s zo lg á ljo n  n e k i  és ebben  a  te k in te tb e n  fo r m a s z e r ú  v iz s 

g á la to t kö t k i .  ú g y  ezze l c s a k  a z t m u ta t ja ,  h o g y  ezt a  k ö v e te lé s t s e m  a k a r ja  

k o m o ly a  n  te l je s í  fen i.

A s z e r b  j e g y  z é k.

10. A királyi kormány, amennyiben ez már a jelen jegyzékben 
meg nem történt volna, értesíteni fogja a cs. és kir. kormányt az előző 
pontokban foglalt rendszabályok végrehajtásáról, mihelyt e rendszabá
lyok elrendeltetnek és foganatosíttatnak.

Az esetre, ha a cs. és kir. kormányt a jelen válasz ki nem elégítené, 
a szerb királyi kormány, abból a megfontolásból indulva ki, hogy az 
ügy megoldásának elhamarkodása egyik félnek sem áll érdekében, 
mindenkor kész a békés megegyezésié, akár oly értelemben, hogy az 
ügy a hágai nemzetközi bíróság döntésére, akár pedig, hogy az a szerb 
kormány által 1909 március 18/31-ik napján tett nyilatkozat kidolg. zásá
ban részt vett nagyhatalm akra bízassák.

( O s z tr á k -m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  3 4 . )
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A diplomáciai összeköttetés megszakítása a 
monarchia és Szerbia között.

Gicsl báró osztrák-magyar követ a szerb kor
mány válaszjegyzékének átvétele után, július 25-ikén 
esti hat órakor a következő levelet intézte Pasics 
miniszterelnökhöz:

Giesl báró belgrádi osztrák-magyar követ Pasics szerb
miniszterelnökhöz.

Belgrád, 1914 július 12/25., d. u.
Elnök Úr! Minthogy a kormányom megbízásából tegnapelőtt, 

csütörtökön d. u. (i órakor, Pacsu úr ő excellenciájának átadott jegyzék
ben kitűzött határidő letelt anélkül, hogy kielégítő választ kaptam volna, 
van szeremcsén közölni Excellenciáddal, hogy ma este a cs. és kir. követ
ség személyzetével együtt Belgrádot elhagyom.

A cs. és kir. követség védelmét, tartozékaival és levéltárával 
együtt és mindavval, ami vele összefügg, úgyszintén az osztrák-magyar 
alattvalók és érdekek védelmét a német császári követségre bíztam. 
Jovanovics Nándor és Mekovics Milán irodatisztek, akik Belgrádiam 
maradnak, a német császári követséghez vannak beosztva.

Végül megállapítom, hogy attól a pillanattól kezdve, melyben 
Excellenciád e levelet kézhez kapta, a diplomáciai összeköttetés megsza
kítása Szerbia és Ausztria-Magyarország között befejezett ténnyé válik.

( S ze rb  k é k k ö n y v  4 0 .)

Giesl báró jelentése elutazásáról.
Giesl báró a következő táviratban közölte 

Berchtold gróf külügyminiszterrel a diplomáciai össze
köttetés megszakítását:

Giesl báró belgrádi osztrák-magyar követ Berchtold gróf
külügyminiszterhez.

Zimony, 1914 július 25.
Mivel a folyó hó 23-ikán támasztott követeléseinkre a szerb ki

rályi kormány válasza, ki nem elégítő, a Szerbiával való diplomáciai
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összeköttetést megszakít ott na k jelentettem  ki és a követség személy
zetével Belgrádot elhagytam.

A válaszjegyzéket nekem 2 perccel esti 6 óra (‘lőtt adták át.
( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  2 4 . )

Pasics miniszterelnök az osztrák-magyar követ elutazásáról.
Nyomban az osztrák-magyar követ elutazása 

után, a szerb miniszterelnök értesítette valamennyi 
szerb követet, hogy %  órával a batáridő lejárta 
előtt átadta Giosl követnek a szerb választ. Röviddel 
utána a követ levélben értesítette őt, hogy a válasz 
ki nem elégítő és ezért Belgrádot elhagyja. A kor
mány Nisbe költözött át.

Pasics miniszterelnök valamennyi szerb követhez.
Belgrád, július 12/25.

Ma délután 5% órakor az osztrák-magyar jegyzékre átad tam  a 
választ. Ön ma este megkapja H teljes szöveget. Látni fogja belőle, 
hogy elmentünk addig, ameddig elmehettünk. Mikor az osztrak-umgyav 
követ a jegyzéket megkapta, kijelentet te, hogy azt össze» kell hasonlítania 
utasításaival, s hogy azonnal válaszol. Nyomban azután, hogy a minisz
tériumba visszatértem, az osztrák-magyar követ levélben értesített, 
hogy válaszunk nem elégíti ki s ezért Belgrádot a követség egész személy
zetével együtt még ma este elhagyja. A követség védelmét berendezésé
vel és levéltárával együtt, úgyszintén a szerbiai osztrák-magyar alatt
valók és érdekek védelmét a német követnek adja át. Végül kijelenti, 
hogy levelének átadásával a diplomáciai összeköttetés Szerbia és Auszt ria- 
Magyarország között megszakadt.

A királyi kormány a szkupstinát 1914 július 14/27-ikére hívta 
össze Nisbe, ahova valamennyi minisztérium személyzetével együtt még 
ma elutazik. ( S z e r b  k é k k ö n y v  4 1 .  e l s ő  r é s z . )

A belgrádi orosz ügyvivő jelenti Giesl báró elutazását.
Strandtmann belgrádi orosz ügyvivő értesíti 

az orosz külügyminisztert, hogy a szerb válasz el
megy az engedékenység végső határáig, az osztrák
magyar követ azonban ennek ellenére is elhagyta 
Belgrádot.
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Strandtmann belgrádi orosz ügyvivő Sasonov külügyminiszterhez.
Belgrád, 1914 július 12/25. 

Az ult imátumra adott szerb válasz végső engedékenysége ellenére, 
az osztrák követ épen most, esti G]/> órakor jegyzék útján közölte a 
szerb kormánnyal, hogy, mivel a kitűzött határidőre kielégítő választ 
nem kapott, az egész követséggel együtt Belgrádiról elutazik. Július 
14/27-ikére összehívták a szkupstinát Xisbe. Ma este a szerb kormány és 
a diplomáciai testület is oda utazik. ( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  2 1 . )

A belgrádi angol ügyvivő jelenti Giesl báró elutazását.
Az angol ügyvivő az osztrák-magyar követség 

elutazását a következő táviratban jelenti Londonba:

Crackanthorpe belgrádi angol ügyvivő (Hrey k ü l ü g y i  államtitkárhoz.
Belgrád, 1914 július 25.

♦ Az osztrák követ 6 óra 30 perckor elutazott.
A kormány elköltözött Nisbe, ahol a szkupstina hétfőn összeül. 
Én többi kollegámmal együtt szintén elutazom, az alkonzul azon

ban a levéltár védelmére itt marad. ( A n g o l  k é k k ö n y v  2 3 . )

A bécsi szerb követnek elküldik útlevelét.
Közvetlenül azután, hogy Berchtold gróf kül

ügyminiszter megkapta Giesl báró értesítését, a kül
ügyminiszter még július 25-ikén kézbesítette a bécsi 
szeri) követnek útlevelét. Berchtold gróf Jovanovics 
követet erről a következő levélben értesítette:

Berchtold gróf osztrák-magyar külügyminiszter Jovanovics bécsi
szerb követhez.

Bécs, 1914 július 12/25. 
Mived az a jegyzék, melyet a belgrádi osztrák-magyar rendkívüli 

követ és meghatalmazott császári és királyi miniszter a szerb kormány
nak e hó 10/23-ikán átadott, kielégítő válasz nélkül maradt, kénytelen 
voltam Giesl bárót utasítani, hogy hagyja el a szerb fővárost és ő Csá
szári és Királyi Apostoli Felsége alattvalóinak védelmét adja át Német
ország követének.

Sajnálattal látom ilyenképen annak a diplomáciai összeköttetésnek 
megszakítását, melyet önnel, Miniszter úr, fenntartani szerencsém volt,
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miért is noni mulaszt hatom el, mellékelve rendelkezésért4 bocsa-jtani 
úgy az Ön, mint a királyi követség személyzetének útleveleit, inelvek 
szükségesek ahhoz, hogy Önök Szerbiába visszatérhessenek.

(S z e r b  k é k k ö n y v  4 2 . )

A bécsi szerb követ összefoglaló jelentése.
A szerb kékkönyv utolsó okmánya Jovanovics 

volt bécsi követnek a szerb miniszterelnökhöz intézett 
jelentése, melyet ez a diplomata augusztus 16-ikán 
már Kishon szerkesztet t meg. A jelentésben Jovanovics 
vázolni iparkodik a bécsi hangulatot és a diplomáciai 
eseményeket a junius30-ikától július26-ikáig terjedő 
időszakban.

Június 1/ 80-ika óta a becsi követséget rendőrség és katonaság 
. vette körül és a követség személyzete állandóan a közbiztonság szervei

nek felügyelete alatt állott. Érintkezésünk a külvilággal tetemesen meg
nehezült-; az utca m agatartása állandóan fenyegető volt.

Július havának kezdete óta a távirati érintkezést is megnehezí
tették és az események oly gyorsan fejlődtek, hogy bizonyos részleteket, 
amelyek a fegyveres konfliktust Auszt ria-Magyarországgal megelőz
tek, Önnel nem is közölhet tem. Kzért ezt most teszem meg.

Június végéig úgylátszott, hogy az egész sarajevói ügy normálisan 
fog lejátszódni. Június végén azonban változás állott be. Erre a változásra 
tényleges bizonyítékaink nem voltak, csak bizonyos határozatlan jelek 
és szimptomák merültek fel, amelyek rejtett szándékokra mutat tak.  
Mindenekelőtt is a bécsi és budapesti sajtó — a külügyminisztérium 
sajtóirodájának utasítására — megszűnt tudósításokat közölni a sara
jevói merénylet vizsgálatának lefolyásáról. A sajtó az egész ügyet olyan 
kérdés gyanánt kezdte kezelni, amelyet Szerbia és Auszt ria-Magyar- 
ország között, akár háború útján is, meg kell oldani.

Ilyen értelmű nyilatkozatokat kaptak előkelő bécsi lapok a német 
nagykövetségtől. Kivétel a félhivatalos «Erén idén blatt» volt, amelynek 
hangja mérsékeltebb m aradt, úgyszintén a «Zeit» és az «Arbeiter-Zeitung».

A sajtó megváltozott m agatartásához járult még a  tőzsdének olyan 
bizonytalan hangulata, amilyenre a Balkán legutóbbi eseményei során 
som volt példa. Előkelő pénzügyi körökben elhangzott magántermészetű 
kijelentések a «leszámolást Szerbiával» egyetlen kivezető útnak mon
dották abból az általános pénzügyi és gazdasági válságból, amelybe 
Auszt ria-Magyarország, Bosznia és Hercegovina annektálása óta került.
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Titkos körirattal elrendelték a forgalomban levő aranypénz fokozatos 
bevonását és ezzel párhuzamosan az aranyárfolyamot fokozatosan 
emelték. Kimeríthetetlenek voltak annak indokolásában, hogy Kro- 
batin hadügyminiszter és Hötzendorf, a vezérkar főnöke miért szakí
tották meg szabadságukat és miért tértek vissza Bécsbe. A vezérkar 
főnöke hol a Monarchia keleti, hol a déli, hol az északi részén tartózko
dott és abban az időben Csehországban, azt hiszem Kaiisbadban, a 
német nagyvezérkar főnökével, Molt ke gróffal is találkozott.

A bosznia-hercegovinai júniusi hadgyakorlatokra behívott ta rta 
lékot már nem bocsátották haza. Az osztrák és magyar keretekhez 
tartozó katonákat az eddiginél sokkal nagyobb számban küldték 
rövid szabadságra, hogy a mezei munkát és egyéb munkálatokat (‘lvé
gezzék. Ehhez járult a magyar parlamentben elhangzott interpelláció 
és Tisza grófnak, a magyar miniszterelnöknek homályos válasza; holott 
Tisza olyan államférfi, akinek politikai nyilatkozatai eddig igen vilá
gosak szoktak lenni.

Legjellemzőbb a Ballplatz magatartása volt. Berciit old gróf szo
kásos heti fogadásai elmaradtak. A Ball piát zon idegen hatalmak kép
viselőivel a sarajevói eseményről többé mun beszélgettek, es ha mégis 
szóba hozták, akkor, mintha parancsszóra történt volna: mindenkivel úgy 
beszéltek, hogy (‘loszlassák azt az aggodalmat es azt a gyanút, mintha 
Ausztria-Magyarország komoly lépést tervezne Szerbia ellen. Elismer
ték, hogy lépéseket fognak tenni, mihelyt a sarajevói merénylet vizs
gálatának eredménye a kapcsolatot Belgráddal eléggé igazolja. I gyan
úkkor azonban azt is mondották, hogy ez a lépés nem lesz olyan, hogy 
miat t a izgulni kellene. Az orosz nagykövet, aki Berciit old gróf tá vollétében 
többször beszélt erről a kérdésről Forgách gróffal, az osztrák-magyar kabi
net szándékának igazi célzatait nem tudta kifürkészni. Sebeko azt mon
dotta nékem : Szapáry gróf, aki akkor családi ügyek m iatt Ausztria- 
Magyarországon tartózkodott, kijelentette neki. hogy a Belgradban teendő 
lépéseknek békülékeny lesz a jellege. Sebeko szerint a gróf biztosította 
Sasonovot is arról, hogy a jegyzékkel, amelyet Ausztria-Magyarország 
Szerbiához intézni szándékozik, az oroszok sem lesznek elégedetlenek. 
Dumaine francia nagykövet kormánya megbízásából ráirányította a Ball
platz figyelmét a származható bonyodalmakra, ha a Szerbiával szem
ben felállítandó követelések nem lesznek mérsékeltek. Macchio báró 
osztályfőnök azonban azt válaszolta, hogy az osztrák-magyar kormány, 
amely Franciaország baráti, békítő föllépését értékelni tudja, jegyzé
kében csupán olyan követeléseket fog támasztani, amelyeket Szerbia 
habozás- nélkül elfogadhat. En az entente-nagykövetek figyelmét fel
hívtam arra, hogy az ilyen megnyugtatások az osztrák-magyar kormány
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igazi szándékait leplezhetik, hogy így a hatalmakat befejezett tények 
elé állítsák, amelyeket azután Európának el kell majd fogadnia, hogy az 
általános háborút elkerüljék.

A Ballplatz eljárásának azonban volt némi sikere, mert azok közül 
a kollégáim közül, akikkel azokban a napokban találkoztam, egy sem 
volt azon a véleményen, hogy Ausztria-Magyarország olyan komoly 
lépést tervez, amely európai komplikációkat okozhat. A diplomácia sok 
tagja annyira bízott ebben, hogy hosszabb szabadságra vagy fürdő
helyekre készülődött.

Mind ennek ellenére csakhamar kitudódott, hogy a külügvminisz- 
teriumban olyan jegyzéken dolgoznak, amelyben fel akarják sorolni 
Ausztria-Magyarország vádpontjait Szerbia ellen. Ezt a munkát For- 
gách grófra, a volt belgrádi osztrák-magyar követre bízták. Általános 
volt az a meggyőződés, hogy erről a munkáról az idegen képviselők közül 
csak Tschirschkv német nagykövetet tájékoztatták és van okom arra a 
feltevésre, hogy azon a jegyzéken ő is dolgozott. A velünk barátságos 
hatalmak képviselői ezek után osztották azt a nézetemet, hogy a jegyzék 
Szerbiával szemben súlyos feltételeket fog ugyan felállítani, azonban 
elfogadhatón követeléseket nem támaszt. Mikor aztán a jegyzéket nyil
vánosságra hozták, valamennyien meglepődtünk, hogy ne mondjam: 
elképedtünk.

Mint ahogy gondosan titokban tarto tták  a jegyzék tartalmát, 
ugyanúgy titkolództak niég a jegyzék atnyújtásának napján is. Ugyan
aznap, amelyen a jegyzéket Belgrádiam átadták,  a francia nagykövetnek 
hosszabb beszélgetése volt a jegyzékről a külügyminisztérium első osz
tályfőnökével (Berciitold gróf akkor ismét lseidben volt) es Macchio báró 
nem mondta meg Dumaine-nek, hogy aznap délután fogják átnyújtani 
Belgrádban az osztrák-magyar jegyzéket és, hogy szövegét másnap az 
újságokban közzéteszik.

Amikor július 11 24-ikén a bécsi lapok közölték annak a jegyzéknek 
a szövegét, amelyet Giesl báró a szerb kormánynak átnyújto tt, aggo
dalom fogta el úgy a mi barátainkat, mint az európai béke barátait. Csak 
akkor értették meg, hogy jelentős európai eseményekre kerülhet sor, 
noha azt nem hitték, hogy az ilyen események felidézése az osztrák- 
magyar kormány szándékaival megegyeznék. Az aggodalmakat még 
fokozta a német lapoknak (a «Zeit» és az «Arbeiter-Zeitung» kivételével) 
éles hangja és az utcai tüntetés, amely szemmelláthatóan bizonyította, 
hogy a legkellemesebb megoldásnak a háborút tekintenék. Természe
tesen a háborút Szerbiával.

Azon a napon két-három beszélgetés után felismertem, hogy 
a fegyveres konfliktus Szerbia és a Monarchia között még akkor is elke-
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rülhetetlen, ha Szerbia az osztrák-magyar jegyzékben felsorolt követelé
seket elejétől végig elfogadná. Az utca magatartása követségünkkel 
szemben most már olyan volt, hogy még fizikai támadásokra is el voltam 
készülve követségünk hivatalnokai ellen.

A francia és az angol nagykövet és az orosz ügyvivő az osztrák- 
magyar kormánynak lépését nem jegyzéknek, hanem ultimátumnak 
fogták fel. A jegyzék formáján, tartalmán és a határidő megállapítá
sán ők is felháborodtak és azt elfogadhatatlannak tekintették. A velük 
folytatott beszélgetéseimben kijelentettem, hogy a királyi hadsereg- 
parancsról, a tisztviselők és tisztek elcsapásáról szóló pontok, főleg pedig 
az a követelés, amely az osztrák-magyar tisztviselőknek részt vételéről 
szól «a monarchia integritása ellen irányuló szerbiai mozgalom elnyomá
sában», — teljesen elfogadhatatlanok, mert országunk méltóságával és 
felségjogaival össze nem egyeztethetők. Csak győztes háború kénysze
ríthet arra, mondottam, hogy olyan feltételeket fogadjunk el, amelyek 
független országot ennyire lealáznak. Arra a kérdésre, nem volna-e jobb 
a követeléseket pillanatnyilag elfogadni, hogy a háború elkerült essék, 
azt válaszoltam: az osztrák-magyar jegyzéket, amely Szerbiának a 
háborút de facto megüzeni, úgy fogalmazták meg, hogy ha azt Szerbia 
minden feltétel nélkül el is fogadná, Ausztria-Magyarország abból min
denkor elegendő ürügyet magyarázhatna ki, hogy Szerbiába bevonuljon. 
Ausztria-Magyarországnak az volt a meggyőződése, hogy a konfliktus 
kettőnk között lokalizálva marad és jegyzékét ennek megfelelően fogal
mazta meg.

A várat lan jegyzék meglepte I)umaine-t,Bunsen-t ésKudasev herce
get. az orosz ügyvivőt. Egyszersmind azonban aggodalmat is okozott nekik 
a bonyodalmak miatt,  melyeket az valószínűvétett. Sebeko orosz nagy
követ már a jegyzék átnyujtása előtt ismételten kijelentette kollégáinak, 
hogy Oroszország nem maradhat közönyös Ausztria-Magyarországnak 
olyan lépésével szemben, amellyel Szerbia lealázására törekednék. Ezt a 
véleményét nyíltan megmondotta a Ballplatzon is. Ez volt az oka a nagy
követek aggodalmaskodásának is, mert Oroszország és Ausztria-Magyar
ország között háború lehetőségét látták.

Kudasev herceg egy nappal a jegyzék átadása után felkereste 
Berchtold grófot, hogy vele a jegyzékről beszéljen. A nagykövetnek arra 
a nyilatkozatára, hogy a jegyzék, úgy, amint van, elfogadhatatlan és 
hogy Oroszország Szerbia lealázását tétlenül nem nézhetné, Berchtold 
gróf azt felelte: Ausztria-Magyarországnak meg kellett tennie ezt 
a lépést, mert már létezése vált kérdésessé; Ausztria-Magyarország 
nem állhat el ettől a lépéstől, nem is változtathatja meg a jegyzék 
követeléseit; nézete azonban az, hogy ez a viszály pusztán Szerbiát
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és Ausztria-Magvarországot érdekli és, hogy más hatalom nak nincs oka 
arra, hogy a vitás ügybe beavatkozzék.

Berchtold grófnak ez a válasza nem engedett kétséget Ausztria- 
Magyarország szándékára vonatkozóan, hogy Szerbiát, ha Európa nem 
is járul hozzá, fegyveres kézzel megfenyítse. Azokból a beszélgetések
ből, amelyeket akkor az ontente-nagykövetekkel folytat tam — akik 
azokban a nehéz napokban hozzám és a követség személyzetéhez minden 
tekintetben igen szívélyesek és figyelmesek voltak, világosan kitűnt,  
hogy Ausztria-Magyarország, amikor elhatározta ennek a kétségtelenül 
háborút jelentő jegyzéknek megfogalmazását, biztosra vette és meg 
volt arról győződve, hogy a konfliktus lokalizálva marad. Epén olyan 
kétségtelen volt, hogy Ausztria-Magvarországot ebben a meggyőződésé
ben elsősorban, sőt talán egyedül Tschirschkv német nagykövet erősítette 
meg. Tschirschkv nyíltan kim ondotta, hogy, nézete szarint, Oroszország 
nyugton marad, amíg Ausztria-Magyarország Szerbia ellen a büntető 
expedíciót végrehajtja, fogad kozot t . hogy az orosz külügyminiszter, 
csakúgy, mint tavaly, könnyen leszámol majd a pánszlávokkal és. hogy 
Oroszországnak ma nincs oka arra, hogy fidvesse azt a sok kényes 
európai és ázsiai kérdést, amely őt elsősorban érdekli. Tschirschkv 
szerint Szerbia m< gleckéztetése szükséges. Oroszországnak pedig nincs 
joga, hogy a dologba beleavatkozzék. Ami Németországot illeti, úgy
mond. az a szó legteljesebb értelmében tudja mit cselekszik, amikor 
Ausztria-Magyarországot e lépésében tám ogatja.

Tschirschkynek ez a nyilatkozata sok helyen azt a meggyőződést 
keltette, hogy Németország európai háborút akar  provokálni, mert 
Bécsben már régebben is sokat beszéltek, sőt írtak is arról, hogy Orosz
országgal előbb kell háborút viselni, mielőtt katonailag teljesen elkészült: 
azaz 1917 tavasza előtt. «Minél tovább halasztjuk a dolgot, annál kisebb 
lesz a hármasszövetség esélye.» Időközben berlini legautentikusabb 
diplomáciai forrásokból olyan híreket kaptam , amelyek szerint a Wil- 
helmstrasse ebben a kérdésben Ausztria eljárását nem helyesli és. hogy 
Tschirschkv túllépte utasításait.

Sebeko, orosz nagykövet, Pétervárról visszatérvén, minden erejével 
arra törekedett, hogy a Ballplatzon a szerb kormánynak a válaszadásra 
adott időt meghosszabbítsák és, hogy módot találjanak eszmecserére 
Bécs és Pétervár között. Azonban július 18- 26-ikáig, amikor találkoz
tunk,  a fáradozása eredménytelen m aradt. A nagykövettel folytatott 
beszélgetésből m egértettem, hogy Pétervárótt az osztrák-magyar jegy
zék tartalm át és formáját nem annyira Szerbia, mint inkább Orosz
ország kihívásának tekintik és Oroszország még háború árán.sem  fogja 
megengedni Szerbia lealázását.
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<oU minisztertanács tizenhárom, esetleg Ausztria ellen indítandó hadtest 
mozgósítását vette fontolóra; a mozgósítást azonban mindenesetre csak 
akkor rendelnék el, ha Ausztria Szerbiát fegyveresen m egtám adná és 
csak a k ü l ü g y m i n i s z t e r  utasítására, akinek feladata a mozgósítás napjának 
megállapítása. A minisztert felhatalmazták, hogy a  tárgyalásokat még 
abban az esetben is folytassa, ha Ausztria Belgrádot megszállná. Az 
orosz közvélemény annak politikai és erkölcsi lehetetlenségét hangoz
tatja,  hogy Oroszország Szerbia megsemmítését tétlenül nézze.

Londonban 25-ikén ugyanazokkal a szavakkal történt meg a né
met démarche, mint Parisban Schoen báró útján. Sir Edward Grey 
Liclmowsky hercegnek azt a választ adta, hogy a háború kitörése esetén 
egyetlen európai hatalom érdekei sem maradnának érintetlenül. H atá- 
íozottabban nem fejezte ki magát s a szerb követtel szemben igen tartóz
kodó m agatartást tanúsított. Az osztrák nagykövetnek 25-ikén tett 
közlése jobb kedvre hangolta sir Edward Greyt; mivel a diplomáciai 
szakítást állítólag nem fogják nyomban katonai intézkedések követni, 
az állam titkár reményű, hogy a hatalm aknak a közvetítésre idejük 
marad.

Berlinben az állam titkár az orosz ügyvivőt szóval tartot ta;  az 
ál lamti tkár m agatartása kevéssé kielégítő; mikor őt az orosz ügyvivő arra 
kérte, hogy a határidő meghosszabbításása céljából Becsben tervezett 
lépéshez csatlakozzék, az ál lamti tkár azt a választ adta, hogy ily érte
lemben már el is já r t , de már az időből nem futja. Arra a kérésre, hogy 
eszközölje ki a tervezett osztrák rendszabályok végrehajtásának kitolá
sát, az volt a válasza, hogy ez viszont Ausztria belső ügye és, hogy itt 
nem háborúról, hanem lokális végrehajtásról van szó. Jagow azt szín
leli, mintha nem hinne abban, hogy az osztrák eljárásnak általános 
következményei is lehetnének.

Berlinben a sovinizmusnak kitörése m utatkozik. A német császár 
egyenesen Kielbe tért vissza. Jules Cambon úgy véli, hogy Oroszország 
legelső katonai lépésére Németország nyomban felelni fog s valószínűleg 
nem várja be, míg ürügyet talál arra, hogy bennünket megtámadjon. 
Pécsben a francia nagykövetnek már nem volt ideje, hogy csatlakozzék 
orosz kartársának lépéséhez, melynek az volt a célja, hogy a jegyzékben 
kitűzött határidő meghosszabbítását kieszközölje. De műn sajnálja, mert 
a lépést kategorikusan visszautasították, s mert Angliának sem volt már 
ideje, hogy képviselőjének ilyen irányú utasításokat adjon.

E ljutott hozzám az angol nagykövetnek egy jegyzéke, melyben a 
pétervári angol nagykövet Sasonovval és Paléologue-val folytatott eszme
cseréjét közli. Sir Edward Grey véleménye szerint a négy nem érdekelt 
nagyhatalomnak kellene hatnia Oroszországra és Ausztriára, hogy had-
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Elutazásom napján Sebeko azt mondotta nekem, hogy a nagy ne
hézségek ellenére is az orosz kormány és Szapáry gróf találnak majd 
talán olyan megoldást, amely elkerülhetővé teszi a nyílt konfliktust. 
Bécsben már aggódni kezdtek, amikor megértették, hogy az osztrák- 
szerb konfliktus Oroszország és Ausztria-Magyarország háborújára ve
zethet. (Szerb kékkönyv 52.)

Francia helyzetkép.
Bienvenu-Martin francia h. külügyminiszter jú

lius 26-ikán, az előző napnak diplomáciai eseményeiről 
összefoglaló jelentést küldött az Oroszországból vissza
térő Yiviani miniszterelnöknek a Francé hajó fedél
zetére. Ebben a jelentésben már pozitív formában 
említi Grey angol külügyi államtitkárnak azt a tervét, 
hogy a közvetlenül nem érdekelt négy nagyhatalom 
közvetítő akciót kezdjen. (Ennek az akciónak diplo
máciai aktáit alább teljes részletességgel közöljük.)

Bienvenu-Martin h. külügyminiszter Viviani francia miniszter- 
elnökhöz és a pétervári, berlini, bécsi és római francia nagy

követhez.
Paris, 1914 július 26.

A szombati nap eseményei a következőkben foglalhatók össze: 
Ausztria megtagadta Oroszországnak azt a kívánságát, hogy a jegyzékben 
megszabott határidőt meghosszabbítsa — az osztrák követ a kielégítőnek 
nem talált szerb válasz átvétele után Belgrádból elutazott — Szerbia 
mozgósított — a szerb kormány visszavonult Kragujevácba, ahova 
Franciaország és Oroszország követei is elkísérték.

Az olasz kormány, amellyel a jegyzéket pénteken közölték, anélkül, 
hogy támogatását kérték, sőt anélkül, hogy előzetesen tájékoztatták 
volna, San Giuliano márki távolléte m iatt, nem válaszolhatott az orosz 
kormánynak arra a javaslatára, hogy eszközöljék ki Bécsben a határidő 
meghosszabbítását. Az olasz nagykövetnek Paléologue pétervári francia 
nagykövet előtt tett bizalmas közléséből kitűnik: Bécs abban az illúzióban 
ringatja magát, hogy «Oroszország képtelen lesz helyt állani». Nem 
szabad elfelejteni, hogy Olaszország csak abban az esetben van lekötve 
a hármasszövetségnek, ha hozzá előzetesen kérdést intéznek.

Pétervári értesülésünk szerint Sasonov azt a tanácsot adta Szerbiá
nak, hogy Anglia közvetítését kérje. A cár elnöklete alatt 25-ikén tar-
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tott minisztertanács tizenhárom, esetleg Ausztria ellen indítandó hadtest 
mozgósítását vette fontolóra; a mozgósítást azonban mindenesetre csak 
akkor rendelnék el, ha Ausztria Szerbiát fegyveresen megtámadná és 
csak a k ü l i u j i j m i n i s z t e r  utasítására, akinek feladata a mozgósítás napjának 
megállapítása. A minisztert felhatalmazták, hogy a tárgyalásokat még 
abban az esetben is folytassa, ha Ausztria Belgrádit megszállná. Az 
orosz közvélemény annak politikai és erkölcsi lehetetlenségét hangoz
tatja,  hogy Oroszország Szerbia megsemmítését tétlenül nézze.

Londonban 25-ikén ugyanazokkal a szavakkal történt meg a né
met demarche, mint Párisban Schoen báró útján.  Sir Edward Grey 
Liclmowsky hercegnek azt a választ adta.  hogy a háború kitörése (‘setén 
egyetlen európai hatalom érdekei sem maradnának érintetlenül. Hatá
rozottabban nem fejezte ki magát s a szerb követtel szemben igen tartóz
kodó m agatartást tanúsított. Az osztrák nagykövetnek 25-ikén tett 
közlése jobb kedvre hangolta sir Edward G reyl; mivel a diplomáciai 
szakítást állítólag nem fogják nyomban katonai intézkedések követni, 
az államtitkár reménvli, hogy a hatalm aknak a közvetítésre idejük 
marad.

Berlinben az állam titkár az orosz ügyvivőt szóval ta rto tta ; az 
állam titkár m agatartása kevéssé kielégítő; mikor őt az orosz ügyvivő arra 
kérte, hogy a határidő meghosszabbításása céljából Becsben tervezett 
lépéshez csatlakozzék, az ál lamtitkár azt a választ adta, hogy ily érte
lemben már el is já r t, de már az időből nem futja. Arra a kérésrí», hogy 
eszközölje ki a tervezett osztrák rendszabályok végrehajtásának kitolá
sát, az volt a válasza, hogy ez viszont Ausztria belső ügye és, hogy itt 
nem háborúról, hanem lokális végrehajtásról van szó. Jagow azt szín
leli, m intha nem hinne abban, hogy az osztrák eljárásnak általános 
következményei is lehetnének.

Berlinben a sovinizmusnak kitörése mutatkozik. A német császár 
egyenesen Kielbe tért vissza. Jules Cambon úgy véli, hogy Oroszország 
legelső katonai lépésére Németország nyomban felelni fog s valószínűleg 
nem várja be, míg ürügyet talál arra, hogy bennünket megtámadjon. 
Bécsben a francia nagykövetnek már nem volt ideje, hogy csatlakozzék 
orosz kartársának lépéséhez, melynek az volt a célja, hogy a jegyzékben 
kitűzött határidő meghosszabbítását kieszközölje. De nem sajnálja, mert 
a lépést kategorikusan visszautasították, s mert Angliának sem volt már 
ideje, hogy képviselőjének ilyen irányú utasításokat adjon.

Eljutott hozzám az angol nagykövetnek egy jegyzéke, melyben a 
pétorvári angol nagykövet Sasonovval és Paléologue-val folyt atott eszme
cseréjét közli. Sir Edward Grey véleménye szerint a négy nem érdekelt 
nagyhatalomnak kellene hatnia Oroszországra és Ausztriára, hogy had-
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seregeik a határt át ne lépjék s így Angliának, Franciaországnak, 
Németországnak és Olaszországnak időt adjanak arra, hogy közvetítő 
lépést tegyenek. Ha Németország ebbe beleegyezik, úgy az angol kor
mánynak oka van feltételezni, hogy Olaszország is örülni fog, ha szin
ten csat lakozhat ik Anglia és Franciaország közös lépéséhez. Német
ország beleegyezése a döntő, mert sem Ausztria, sem Oroszország 
nem tűrne más közvetítést, mint olyant, mely pártatlan hatalmaktól 
vagy szövetséges barátaitól ered. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  5 0 . )
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NEGYEDIK RÉSZ.

AZ UTOLSÓ HÉT DIPLOMÁCIAI AKCIÓI.
A szerb válasz-jegyzéktől a német hadizenetig. (1914 julius 21-iketől, augusztus ő-ikáig.)

Július hó utolsó hete a világháborút megelőző' kampány
nak legmozgalmasabb időszaka. Párhuzamosan és egyidejűleg 
folyik három-négy diplomáciai akció; közben július 28-ikán 
az osztrák-magyar monarchia háborút izén Szerbiának és 
elrendeli haderejének részleges mozgósítását. Majd Orosz
ország mozgósítja hadseregét a galíciai határ felé eső ke
rületekben; csakhamar pedig általános mozgósítássá széle
síti ki katonai intézkedéseit. Július hó 31-ikén, éjjel elren
deli az orosz cár összes haderejének mozgósítását, mire még 
ugyanezen a napon a monarchia is hasonló intézkedéssel 
válaszol. Németország a birodalom biztonságának védelmére, 
az orosz rendszabályok folytán, kihirdeti a «fenyegető háborús 
veszedelem» állapotát. Augusztus hó elsején végül a német 
kormány ultimátumot intéz Oroszországhoz. Felszólítja, hogy 
12 órán belül szüntesse be mozgósítását. A felszólítás válasz 
nélkül marad, mire a német birodalom Oroszországnak a há
borút megizeni. Ezt megelőzőleg azonban mar orosz csapatok
átlépték volt a német határt.

A háborús intézkedések izzó atmoszférájában gőz
erővel dolgozik a diplomácia. A külügyi hivatalok között 
éjjel-nappal folyik a táviratváltás. Közvetítő indítványok 
merülnek fel; a nagykövetek kormányaik megbízásából egyik 
demarche-ot a másik után teszik; a miniszterek formulákat 
lansziroznak, módosítanak, végül pedig maga a német császár



fordul az orosz cárhoz s a diplomaták munkájába a két ural
kodó táviratváltása is belekapcsolódik. A míg végül Orosz
ország, haderejének általános mobilizálásával véget nem vet 
a béke fenntartását célzó minden akciónak.

E diplomáciai okmánytár negyedik részében a kül
ügyi hivatalok kiadványai nyomán iparkodtunk összefüggően 
összeállítani ennek a periódusnak diplomáciai akcióira vonat
kozó jegyzékváltásokat.

A bécsi német nagykövet a helyzetről
A szerb válaszjegyzék visszautasítását követő 

napon a bécsi német és az angol nagykövet beszél
getést folytatott az új helyzetről. Az eszmecseréről 
Bunsen angol nagykövet a következő jelentést 
küldte az angol külügyi hivatalnak.

Bunsen bécsi angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.

Bécs, 1914 július 20.
A német nagykövet hite szerint Oroszország nyugodtan fog visel

kedni, mialatt Ausztria Szerbiát megbünteti, amire a monarchia szilár
dan el van határozva. Oroszország ugyanis Ígéretet kapott , hogy Ausztria- 
Magyarország szerb területet nem annektál. Megkérdeztem a német nagy
követet, vájjon az orosz kormányt az orosz közvélemény nem kénv- 
szerítheti-e arra, hogy a rokon nép érdekében közbelépjen? A nagy
követ azt válaszolta, hogy minden az orosz külügyminiszter egyéniségé
től függ, aki, ha akarja, nehány újság nyomásának könnyen ellent állhat. 
A nagykövet hangsúlyozta, hogy a pánszláv izgatás napjai elmúltak és 
Moszkva teljesen nyugodt, ő  excellenciája úgy vélte: az orosz külügymi
niszter nem lesz olyan oktalan, hogy olyan lépést tegyen, amely valószínű
leg nagyon sok határkérdés felvetésére vezetne, amelyekben Oroszország 
érdekelve van; ilyen például a svéd, lengyel, ruthén, román és perzsa 
kérdés, amelyek mind az olvasztó tégelybe kerülnének. Franciaország 
sincs semmiképen abban az állapotban, hogy háborút vehetne számí
tásba. Én azt válaszoltam: a kérdést a többi hatalom számára kissé 
megnehezítette az osztrák-magyar ul t imátum hangja. Az ultimátumnak 
számos követelésével természetesen rokonszenveznénk, ha csupán a ki
fejezésmódja kissé mérsékeltebb volna. A német nagykövet nézete szerint 
azonban lehetetlen volt, hogy Szerbiához más hangon, hatályosan szól-
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hassanak. Szerbia meg fogja kapni azt, amit megérdemel. A viszályt 
azonban semmiesetre sem volna szabad idegen országokra is kiterjesz
teni. A nagykövet kételkedik abban, hogy Oroszország, amelynek nincs 
joga hozzá, hogy Szerbia felett protektorátust igényeljen, úgy járjon el, 
mintha erre jogot formálna. Németország nagyon jól tudja, mit jelent 
az. ha ebben a kérdésben Ausztria-Magyarországot tám ogatja. Meg
kérdezte tőlem a nagykövet: tudomásom van-e arról, hogy a szerb kor
mány úgy állította be a dolgot, mintha az utolsó pillanatban engedni 
akarna. Azt válaszoltam: én azt hallottam, hogy Szerbia gyakorlatilag 
minden pontban hajlandó volt az engedékenységre, ö  excellenciája azt 
válaszolta, hogy a szerb engedékenység puszta látszat. A tény az, hogy 
Szerbia, mielőtt válaszát m egadta, mozgósított és Belgrádból a kormány 
visszavonult ; ez eléggé bizonyítja, hogy a szerb kormány nagyon jól 
tudta,  hogy engedményei nem elégségesek és Ausztria-Magyarország 
jogos követeléseit ki nem elégítik. ( A n g o l  k é k k ö n y v  3 2 . )

I.

A diplomáciai szakítás és a hatalmak.

Az alább következő diplomáciai okmányok beszámol
nak arról, miképpen fogadták a hatalmak a monarchia és 
Szerbia diplomáciai szakításának nagyjelentőségű eseményét, 
melvet Berchtold gróf külügyminiszter a monarchia nagy
követeinek útján valamennyi nagyhatalom külügyminiszteré
nek notifikált.

1. Berchtold gróf notifikálja a hatalmaknak a 
diplomáciai viszony megszakítását.

Még július 25-ikén, a szerb válasz megérke
zése előtt, Berchtold gróf hosszú táviratot kiildött a 
pétervári nagykövetnek, melyben utasítja ót, hogy 
az esetre, ha a monarchia követeléseit Szerbia vissza
utasítaná és ezzel a fegyveres eljárás szüksége be- 
állana, megfelelő módon és a célszerűség szerint, 
minő szempontokat hangoztasson az orosz külügy
miniszter előtt.
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Berchtold gróf külügyminiszter Szápáry gróf péterváiri osztrák-
magyar nagykövethez.

Bécs, 1914 július 25.
Abban a pillanatban, midőn Szerbia (‘Hon komoly eljárásra szán

tuk el magunkat, természetesen számoltunk azzal a lehetőséggel is, 
hogy a szerb differenciából kifolyólag összeütközésbe kerülünk Orosz
országgal. Ez az eshetőség azonban nem téveszthetett meg Szerbiával 
szemben való állásfoglalásunk körül, mivel alapvető állampolitikai 
szempontok mérlegelése állított bennünket annak szükségessége elé, 
hogy véget vessünk annak az állapotnak, amely orosz kiváltságlevelet 
biztosít Szerbiának arra, hogy a Monarchiát állandóan s büntetlenül 
és büntethetetlenül veszélyeztethesse.

Arra az esetre, ha Oroszország már elérkezettnek látná a pillanatot 
az európai központi hatalmakkal való nagy leszámolásra s így tehát 
kezdettől fogva el volna szánva a háborúra, az Excellenciádnak szóló 
alábbi utasítások mindenesetre feleslegessé válnak.

Ámde elgondolható az a lehetőség is, hogy még abban az esetben 
is, ha követeléseinket Szerbia netalán visszautasítaná és ezzel ránk 
nézve a fegyveres eljárás szüksége állana be, Oroszország számot vet 
önmagával, sőt hajlani fog arra, hogy a harcra vágyó elemek árjától 
magát tovaragadni ne engedje.

Erre a helyzetre szólnak az alább következő fejtegetések, melyeket 
méltóztassék az adott pillanatban, az Excellenciád előtt megfelelőnek 
látszó módon és a Nagyméltóságod által megítélendő célszerűség szerint 
értékesíteni a külügyminiszter és a miniszterelnök úrnál.

Felteszem általában, hogy Excellenciád a jelenlegi viszonyok kö
zött szoros érintkezést létesített német kollégájával, akit kormánya 
bizonyára utasított, hogy az orosz kormányt ne hagyja kétségben az 
iránt, hogy Ausztria-Magyarország egy Oroszországgal való konfliktus 
esetén nem állana egymagában.

Nem ringatom magamat illúziókban a tekintetben, hogy nem 
lesz könnyű Sasonov külügyminiszternél elérni azt, hogy megértéssel 
fogadja elkerülhetetlenné vált belgrádi lépésünket.

De van egy momentum, mely nem tévesztheti el hatását az orosz 
miniszterre, s ez annak a körülménynek a hangsúlyozása, hogy az Osztrák- 
Magyar Monarchia, évtizedek óta vallott alapelvéhez képest, a jelenlegi 
válságban és a Szerbiával való ellentét fegyveres elintézése körül sem 
követ semminemű önző motívumot.

A Monarchia területileg szaturálva van és nem vágyik szerb földre. 
Ha reánk erőszakolják a háborút Szerbiával szemben, akkor ez a háború
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részünkről nem a területszerzés vágyának, hanem csak az önvédelemnek 
és az önfenntartásnak harca lesz.

A körrendelet tartalm át, mely magában is elegei mond, teljes 
világításba helyezi a monarchia ellenes szerb propagandával s a propa
ganda és a július hó 28-iki merénylet közötti kapcsolatokkal foglalkozó 
dossier.

Méltóztassék erre a dossier-ra az orosz külügyminiszter figyelmét 
külön is felhívni és kifejteni, hogy a történelemben egyedülálló jelenség, 
hogy egy nagyhatalom egy szomszédos kis állam lazító űzőiméit oly 
hosszú időn á t és oly példátlan béketűréssel viselte volna, mint Ausztria- 
Magyarország Szerbia áskálódásait.

A mi politikánk nem akarta a keresztény balkánállamok fejlődé
sének útját állani s ehhez képest — s jóllehet ismertük a szerb Ígéretek 
csekély értékét az 1908. évi annexiós krízis után Szerbia területét 
csaknem kétszeresére hagytuk gyarapodni.

Azóta a Monarchia ellen Szerbiában táplált felforgató mozgalom 
annyira excesszív arányokat öltött ,  hogy ez a szerb aknamunka már 
Ausztria-Magyarország létérdekeit, sőt dinasztiánkat is veszélyez!(‘ti.

Fel kell tenni, hogy a konzervatív, császárhű Oroszország érthető
nek, sőt szükségesnek fogja találni, hogy erélyesen lépt ünk fel valamennyi 
állami rend ilyetén veszélyeztetésével szemben.

Midőn Excellenciád a Sasonov külügyminiszterrel folytatandó 
beszélgetés során ehhez a ponthoz ér, adva lesz a megfelelő alkalom arra, 
hogy indokaink és szándékaink felsorolása kapcsán arra utaljon, hogy 
mi — amint Excellenciádnak már alkalma volt kifejteni — nem törek
szünk ugyan területi gyarapodásra, sem pedig a királyság szuverénitását 
érinteni nem szándékozunk, másrészt azonban követeléseink érvényesí
tése érdekében a legvégső határig is elmegyünk.

Hogy eddig — amennyiben tőlünk függött — azon voltunk, hogy 
a béke, melyet mi is a népek legdrágább javának tartunk, fennmaradjon, 
ezt eléggé bizonyítja az utolsó 40 év története és az a történelmi tény, 
hogy legfelsőbb urunk a béke őrének dicsőséges elnevezését érdemelte ki.

Az európai béke megbontását már azért is felette sajnálnék, mert 
mindig az volt a nézetünk, hogy a Balkán-államok állami és politikai 
önállóságának megerősödése Oroszországhoz való viszonyunknak elő
nyére válnék, köztünk és Oroszország között ellentétek felmerülésének 
még a lehetőségét is megszüntetné és mert mi mindig készek voltunk arra, 
hogy saját magunk politikai tájékozódásánál Oroszország nagy politikai 
érdekeire tekintettel legyünk.

A szerb fondorlatok további eltűrése aláásná állami létünket és 
kockára tenné nagyhatalmi állásunkat és ezzel megingatná Európa egyen-
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súlyát is. Meg vagyunk azonban győződve, hogy Oroszországnak leg- 
sajátabb és az orosz állam békés vezérei által jól megfontolt érdeke, 
hogy a jelenlegi európai egyensúly, amely a világbékére nézve olyannyira 
hasznos, meg ne zavartassék.

Szerbia elleni akciónk, bármely alakot is öltsön, teljességgel kon
zervatív jellegű és célja: európai pozíciónk szükséges épségben tartása.

( 'O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  2 6 . )

A monarchia közegeinek közreműködése.
A pétervári nagykövet abban a jelentésében, 

melyben július 24-ikén a monarchia jegyzékéről Saso- 
nov-val folytatott beszélgetéséről beszámolt, ki
emelte, hogy az orosz külügyminiszter különösen 
a követelések 5-ik pontját hibáztatta. Ez a pont 
arról szól, hogy a monarchia közegei is közremű
ködjenek a szerbiai felforgató mozgalom elnyomá
sában. Berchtold gr. július 25-ikén második sür
gönyt. is küld a pétervári nagykövethez s utasítja, 
jelentse ki Sasonovnak, hogy evvel a követeléssel 
Szerbia szuverenitását érinteni nem akarjuk. Ezek 
a tisztviselők úgy működnének, mint a Parisban 
fungáló orosz tisztviselők.

Berchtold yróf külügyminiszter Szápáry gróf pétervári osztrák
magyar nagykövethez.

liécs, 1914 július *25.
Miután követeléseink 5. pontja, vagyis az, amely cs. és kir. közegek 

közreműködéséről szól a szerbiai felforgató mozgalom elnyomása körül. 
Sasonov külügyminiszter különösen erős ellenzésével találkozott, méltóz- 
tassék erre a pontra nézve igen bizalmasan kijelenteni, hogy ez tisztán 
gyakorlati okokból és semmiesetre sem azzal a szándékkal vétetett fel 
követeléseink közé, hogy ezzel Szerbia szuverénitását érintsük. Az 
5 . pontnál — «collaboration» — egy belgrádi titkos «bureau de szüreté» 
felállítására gondolunk, amely a Párisban fennálló hasonló jellegű orosz 
intézmények mintájára működnék és a szerb rendőrséggel és közigazga
tási hatóságokkal kooperálna. ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  2 7 . )

Berchtold gróf körtávirata a monarchia nagyköveteihez.
Július hó 26-ikán, Giesl báró elutazása után, 

Berchtold gróf külügyminiszter körtáviratot intézett
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a monarchia többi nagykövetéhez is. melyben uta
sítja őket, hogy a Szerbiával történt diplomáciai sza
kítást a nagyhatalmak külügyminisztereinek hozzák 
tudomására.

Bér eh told gróf külügyminiszter a berlini, római, londoni, 'párisi 
és pétervári osztrák-magyar nagykövethez.

liécs, 1914 július 26.
Szerbiával, m iután ez a vele szemben tám asztott követeléseinket 

elutasította, megszakítottuk a diplomáciai összeköttetést.
Felkérem tehát Excellenciádat, méltóztassék a külügyminisztert 

vagy ennek helyettesét nyomban felkeresni és előtte körülbelül a követ
kezőket kijelenteni:

A szerb királyi kormány megtagadta azoknak a követeléseknek 
teljesítését, melyeket az ő részéről veszélyeztetett legvitálisabb érdekeink 
tartós biztosítására vedé szemben támasztanunk kellett s ezzel bizony
ságot szolgáltatott arról, hogy nem hajlandó lemondani (‘gyes határszéli 
területeink állandó nyugtalanítására és végeredményben a Monarchia- 
kötelékéből leendő kiszakítására irányuló felforgató törekvéseiről.

Ennek következtében — sajnálatunkra* és nagyon is akaratunk 
ellenére — kényszerítve érezzük magunkat arra, hogy a legerősebb 
eszközökkel rászorítsuk Szerbiát eddigi ellenséges magatartásának gyö
keres m egváltoztatására. ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  3 0 . )

2. Az angol álláspont.
Berchtold gróf külügyminiszter utasításához 

képest, Mensdorff londoni osztrák-magyar nagykövet 
megjelent Grey államtitkárnál, hogy kifejtse előtte 
az osztrák-magyar külügyi hivatal elutasító állás
pontjának indokait. Az államtitkár válaszában rá
mutatott arra, hogy a monarchia lépése egész 
Európát nagy mértékben nyugtalanítja és hozzá
tette, hogy az angol kormány az épen gyakorlatozó 
hajóhadat együtt fogja tartani. Ebben az intézke
désben nem rejlik fenyegetés, az csupán az ural
kodó aggodalomról tanúskodik.

Az osztrák-magyar nagykövettel folytatott be
szélgetésről Grey a bécsi angol nagykövetnek a kö
vetkező értesítést küldte:
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Grey külügyi államtitkár líunsen bécsi angol nagykövethez.

Külügyi hivatal, 1914 július 27.
Mensdorff gróf ma utasítása alapján kijelentette, hogy a szerb kor

mány visszautasította azokat a követeléseket, melyeket az osztrák 
kormány Ausztria életbevágó érdekeinek állandó biztosítása végett 
kénytelen volt neki megszabni. Szerbia ezzel bebizonyította, hogy nincs 
szándékában felhagyni felforgató céljaival, melyek az osztrák határ- 
területek állandó nyugtalanítására és végül e területeknek a monarchiától 
való elszakítására irányulnak. Az osztrák kormány hosszú habozás után 
és akarata ellenére, kényszerítve látja magát szigorú rendszabályokhoz 
nyúlni, hogy Szerbia eddigi ellenséges magatartásában alapos változást 
erőszakoljon ki. Elmondotta: a brit kormány jól tudja, hogy az osztrák 
kormány hosszú évelőm át megkísérelte, nyugtalan szomszédjával bé
kességben élni, annak ellenére, hogy ezt Szerbia állandó provokációi na
gyon megnehezítették. A sarajevói gyilkosság mindenki előtt világossá 
tette, hogy a szerb propaganda már eddigelé is milyen rettenetes követ
kezményeket érlelt meg és, hogy ebben a propagandában Ausztriának 
állandó fenyegetése rejlik. Kifejtette a nagykövet, hogy mi bizonyára 
megértjük, ha az osztrák kormány végül elérkezettnek látta az időt. 
hogy erős nyomással garanciát szerezzen a szerb törekvések végleges 
elnyomására és délkeleti határain a békének és a rendnek biztosítására. 
Ausztria a békés eszközökből kifogyott és erőszakhoz kell nyúlnia. Erre az 
elhatározásra nem könnyen ju to tt . Eljárásának azonban semmi aggresszív 
célzata nincs, az csupán az önfenntartásnak aktusa. Az osztrák kormány
nak az a felfogása, hogy ő azonfelül európai érdeket is szolgál, amikor 
véget vet annak, hogy Szerbia továbbra is az általános nyugtalanításnak 
olyan eleme legyen, aminő az utolsó 10 év alatt volt. A brit nemzetnek 
és a brit államférfiaknak nagy igazságérzete nem hibáztathatja a mo
narchiát, ha az karddal védelmezi meg azt, ami az övé és ha tisztázni 
akarja a helyzetet egy olyan országgal szemben, melynek ellenséges 
politikája évek hosszú során át olyan költséges rendszabályokra kény
szerítette, melyek Ausztria nemzeti jólétét erősen károsították. Az osztrák 
kormány bízik a mi baráti érzelmeinkben és bizton számít arra, hogy 
a rákényszerített küzdelemben rokonszenvünk vele lesz és szükség 
esetén segítségére leszünk a küzdelem lokalizálásában. Mensdorff gróf 
a maga részéről még hozzátette, hogy mindaddig, am íg Szerbia Török
országgal állott szemben, Ausztria sohasem nvult szigorú rendszabálvok- 
hoz, mert a Balkán-államok szabad fejlődésének politikáját vallotta. 
Most azonban, amikor Szerbia a területét és népességét, Ausztria közbe
lépése nélkül megkétszerezte, Ausztria részére a felforgató szerb tövek-
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vések elnyomása az önfenntartásnak és az önvédelemnek kérdése. Ismé
telte, hogy Ausztriának szerb területet (‘lvenni, vagy e terület ellen tá
madást intézni nincs szándékában. Én azt válaszoltam, hogy az osztrák 
kormány konstrukcióit a szerb válasz alapján megérteni nem tudom 
és közöltem Mensdoi 1Y gróffal annak a beszélgetésnek lefolyását, melyet 
ma erről a válaszról a német nagykövettel folytattam. Mensdorff gróf 
elismeri, papíron a szerb válasz kielégítőnek tűnhetik, valójában 
azonban a szeri) kormány az osztrák tisztviselők és az osztrák rendőr
ség közreműködését, tehát épen azt tagadta meg, ami igazi biztosítékot 
nyújtott volna arra, hogy a gyakorlatban a szerbek az ő felforgató had
járatukat Ausztria ellen tovább nem folytathatják. Kijelentettem: 
az osztrák kormány nyilván azt hiszi, a  szerb válasz után is egy
szerűen háborút viselhet Szerbiával, annak veszedelme nélkül, hogy 
Oroszország a viszályba beleelegyedik. Ha sikerül Ausztriának egyidejű
leg háborúskodni Szerbiával és Oroszországot is kielégíteni, úgy a dolog 
rendben van; ha ez nem sikerül, akkora következmények belát hatat lanok. 
Kifejtettem előtte, hogy ezt a tételt a német kormánnyal folytatott 
eszmecseréből ragadom ki. Elmondottam: tartok tőle, Pétervárott 
abban a hitben vannak, hogy a szerb válasz a feszültséget csökkenteni 
fogja. Ha Oroszország most azt fogja látni, hogy a feszültség növekedett, 
úgy a helyzet komolysága is fokozódnék. Európában máris igen erős 
a nyugtalanság. Tájékoztattam a nagykövetet, hogy hajóhadunknak 
ma szét kellett volna oszolnia, de mi nem voltunk abban a helyzetben, 
hogy szétoszlassuk. Mi nem gondolunk rá, hogy e pillanatban tartalé
kokat hívjunk be és abban, amit flottánkra vonatkozólag mondottam, 
nem rejlik fenyegetés, de egy európai háború lehetőségével szemben 
erőinket e pillanatban szét nem forgácsolhatjuk. Mondottam, hogy ezt 
például hoztam fel az uralkodó aggodalomra. Nézetem szerint a szeri) 
válasz Ausztriával szemben a legnagyobb megalázkodás, melyet valaha 
egy ország részéről tapasztaltam  és nagy csalódás az nekem, hogy az 
osztrák kormány e választ elégtelennek, követelései megtagadásának 
fogja fel. ( A n g o l  k é k k ö n y v  4 8 . )

3. Sasonov külügyminiszter véleménye a szerb
válaszról.

Az orosz külügyminiszter július ‘27-ikén kör- 
jegyzéket intézett valamennyi orosz nagykövethez, 
melyben a szerb válasz mérsékelt hangját magasz
talja. Ez a körtávirat így szól:
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Sasonov külügyminiszter a londoni, párisi, berlini, bécsi és
római orosz nagykövethez.

Pétervár, 1914 július 14/27.
Olvastam a szerb kormány válaszát. Ez a válasz mérsékletével 

és azzal a készségével, hogy Ausztriának teljes elégtételt adjon, minden 
várakozásomat felülmúlja. Ha a bécsi kabinet nem keres ürügyet a hábo
rúra Szerbia ellen, úgy hasztalan kérdezzük, vájjon Ausztria még milyen 
követeléseket tám aszthat? ( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  3 3 . )

4. A szerb válasz fogadtatása Berlinben.
Jules Cambon berlini franczia nagykövet ér

tesíti a francia h. külügyminisztert, hogyan fogadták 
Berlinben a szerb választ és a diplomáciai viszony 
megszakítását.

Jules Cambon berlini francia nagykövet Bienvenu-Martin
h. külügyminiszterhez.

Berlin, 1914. július 25.
Ma délután híre já rt, hogy Szerbia alá fogja magát vetni az osztrák 

követeléseknek; estére azután a lapok rendkívüli kiadást adtak és be
számoltak a diplomáciai viszony megszakításáról s az osztrák-magyar 
követ elutazásáról. A hírt a Wilhelm-strasseban épen most erősítik meg 
a Havas-ügynökség levelezőjének. Sok száz emberből álló csoportok 
gyülekeznek a lapok szerkesztőségei előtt s a Pariser Platz-on nagyszámú 
fiatalember tüntet; éltetik Német országot és hazafias dalok hangzanak 
fel. A tüntetők a Diadaloszlophoz, majd az osztrák, s innen az olasz nagy- 
követség elé vonulnak. Sokatmondó kitörése ez a sovinizmusnak. Egy 
német személyiség nyilatkozata szerint, itt attól tarto ttak , hogy Szerbia 
az osztrák jegyzéket en bloc elfogadja és fenntartja magának a végrehajtás 
megvitatását, hogy ily kép időt nyerjen s alkalmat adjon a hatalmaknak 
arra, hogy még a szakítás előtt felajánlhassák jó szolgálataikat. Pénz
ügyi körökben előkészületeket tesznek minden eshet őségre, mert, tekin
tettel arra a határozott támogatásra, melyben Németország Ausztriát 
részesíti, a válság továbbfejlődésének meggátlására nem látnak módot. 
Magam attól tartok, hogy Anglia az egyetlen hatalom Európában, 
melyre Berlinben hallgatnának. Bármi történjék is, Parisnak, Pét e l
várnak és Londonnak csak akkor fog sikerülni mélt okép megvédeni 
a békét, ha erőseknek és teljesen egységeseknek mutatkoznak.

( F r a n e i a  s á r g a k ö n y v  4 7 . )
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Az orosz ügyvivő a berlini hangulatról.
A berlini hangulatról számol be Bronevsky 

orosz ügyvivő is a következő táviratban:

Bronevsky berlini orosz ügyvivő Sasonov külügyminiszterhez.
Berlin, 1914 július 13/20.

Amikor a szerb hadsereg mozgósításának híre Berlinbe1 megérkezett, 
a hírlapok szerint részben osztrák elemekből álló nagy tömeg, zajosan 
tüntetett Ausztria mellett. Késő este a császári követség előtt több 
ízben tüntetők verődtek össze, és ellenséges kifulladásokban törtek ki 
Oroszország ellen. A rendőrség teljesen távol tartotta magát és semmiféle 
intézkedést nem te tt. ( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  3 0 . )

A német császár visszatér Berlinbe.
Július 26-ikán az angol ügyvivő jelenti, hogy az 

északi-tengeren üdülő német császár hirtelen vissza
tért Berlinbe.

Rwmbold berlini angol ügyvivő fírey külügyi államtitkár hoz.
Berlin, 1914 július 20.

A császár ma este hirtelen visszatért Berlinbe. A külügyi állam
titkár azt mondja, hogy a külügyi hivatal sajnálja ezt a lépést, melyet 
a császár a maga kezdeményezésére te tt. Tartanak tőle, hogy Ö felségé
nek hirtelen visszatérése izgalomra és találgatásokra ad okot. Az állam
titkár kijelentette nekem, hogy a pétervári német nagykövet jelentési* 
szerint az orosz külügyminiszter egy beszélgetés során azt mondotta, 
hogy ha Ausztria szeri) területet annektál, úgy Oroszország nem marad 
közömbös. Az állam titkár ebből azt következteti, hogy Oroszország 
nem avatkoznék a vitás ügybe, ha Ausztria szeri) területet nem fog
almi el. ( A n g o l  k c k k ö n y v  3 3 . )

A szerb válasz jegyzéket Berlinben nem tették közzé.
Az orosz ügyvivő jelenti, hogy Berlinben tit

kolják a szerb válasz szövegét.
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Bronevsky berlini orosz ügyvivő Sasonov külügyminiszterhez.

Berlin, 1914 július 15/28.
Az itteni Wolff-iroda a szerb válaszjegyzéknek szó szerinti tartal

mát nem tette  közzé és egyelőre ez a válasz, rövidítés nélkül, egyetlen 
egy itt ('ni újságban sem jelent meg. Nyilván nem akarják lenyomatni, 
mivel tartanak attól, begy a szerb válasz a német közönséget erősen 
lehűti. ( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  4 6 . )

A berlini francia nagykövet eszmecseréje Jagow államtitkárral
a szerb válasz jegyzékről.

Július 29-ikén küldött jelentésében Jules Cam- 
bon francia nagykövet referál kormányának arról a 
beszélgetéséről, melyet Jagow államtitkárral a szerb 
válaszjegyzékről folytatott. Erről az eszmecseréről a 
következőket jelenti Parisba:

Jules Combon berlini francia nagykövet Bienvenu-Martin
h . külügyminiszterhez.

Berlin, 1914 július 29.
Megkérdeztem Jagowt, vájjon megkapta-e már végre Szerbia 

válaszát az osztrák jegyzékre és hogy a szerb válaszjegyzékről mi a nézete. 
Az államtitkár azt felelte, hogy ő a jegyzékben lehetséges alapot lát a 
tárgyalásokra. En azt válaszoltam: épen mivel így van, érthetetlen
nek tartom, hogy Ausztria ilyen okmány vétele után szakítást idézett 
elő. Az államtitkár megjegyezte, hogy a K'det népeitől sohasem lehet 
elég garanciát követelni. Ausztria a neki tett Ígéretek végrehajtását 
ellenőrizni óhajtja, Szerbia azonban ezt az ellenőrzést visszautasítja. 
Az államtitkár nézete szerint itt van a súlypont. Azt válaszoltam: 
Szerbiának, ha független akar maradni, vissza kellett utasítani egyet
len hatalomnak ilyen ellenőrzését, hogy azonban egy nemzetközi 
bizottságnak talán más jellegi* volna. A balkán államokban sokféle 
nemzetközi bizottság működik, így például az athéni pénzügyi bizottság. 
Több más kombináció között, mondottam, nemzetközi bizottság is el
képzelhető volna, mely ideiglenesen meghatalmazást kapna, hogy az 
Ausztria részéről követelt vizsgálatot ellenőrizze*. Ez a példa is meg
világítja, hogy Szerbia válasza utat nyit a tárgyalásokra és a szakítást 
nem igazolja. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  9 2 . )
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5. A  római felfogás.
Barrére francia nagykövet a római intéző 

körök felfogásáról következőkben értesíti Bienvenu- 
Martin francia h. küliigyminisztert:

Barrére római francia nagykövet Bienvenu-Martin
h . külügyminisz terhez.

Kóma, 1914 jú lius 26.
A Consulta címére Becsből imént érkezett távirat jelenti, hogy a 

diplomáciai szakítás Ausztria és Szerbia közt tényleg megtörtént és 
Ausztria katonai intézkedésekbe kezd. Di Sin (iiuliano márki, aki 
Fiuggiban tartózkodik, csak holnapután tér vissza Rómába. Érdekes 
beszélgetést folytattam  ma a miniszterelnökkid a helyzetről, melynek 
komolyságát ő teljesen elismeri. Fejtegetéseiből általában azt a benyo
mást szereztem, hogy az olasz kormány konfliktus (‘setében szívesen 
állna félre és szívesem helyezkednék várakozó álláspontra. Salandra 
ezt mondta nekem: «minden erőnkkel azon leszünk, hogy a békét meg 
ne zavarják. Helyzetünk meglehetősen hasonló Angliáéhoz. Talán az 
angolokkal egyetértve tehetnénk valamit a béke érdekében.» Salandra 
megerősíti, hogy az osztrák jegyzéket Kómával csak az utolsó órában 
közölték. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  5 1 . )

Az olasz külügyminiszter felfogása.
San (Iiuliano nmrquis, olasz külügyminiszter 

27-ikén tért vissza Kómába. Barrére francia nagykö
vet haladéktalanul felkereste a minisztert, hogy meg
ismerje felfogását a helyzetről. A nagykövet láto
gatásáról a következőket jelenti Parisba:

Barrére római francia nagykövet Bienvenu-Martin
h. killügyininiszterhez.

Kóma, 1914 jú lius 27.
San (Iiuliano márki ma estén* visszatért Kómába és nyomban 

megérkezése után fogadott. Megemlítettem előtte az osztrák jegyzék 
tartalm át és ő formálisan kijelentette, hogy a jegyzékről előzetes tudo
mása nem volt. Tudta ugyan, hogy annak hangja szigorú és erélyes lesz, 
de nem tételezhette fel, hogy a formája ilyen lesz. Megkérdeztem a mi
nisztert, való-e, hogy ő, amint azt néhány újság állít ja , Pécsben hozzá
járulását fejezte volna ki az osztrák akcióhoz és kijelentette volna:
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Olaszország Ausztria irányában teljesíteni fogja szövetségi kötelessé
geit. «Egyáltalában nem» — válaszolta a miniszter — «bennünket 
nem kérdeztek, nekünk semmit el nem mondottak, így hát nekünk Becs
ben nem is kellett ilyen nyilatkozatot tennünk». San Giuliano nézete 
szerint Szerbia okosabban cselekedett volna, ha a jegyzéket egészében 
elfogadja. A miniszter még ma is azt hiszi, hogy ez az egyetlen, amit 
tenni lehet, mivel meg van győződve, hogy Ausztria egyetlen követelését 
sem vonja vissza és fenn fogja azokat tartani még arra a veszélyre 
is, ha ezzel általános összeütközést idéz elő. San Giuliano kételkedik 
abban, hogy Németország hajlandó volna lépést tenni szövetségesénél. 
Mindenesetre megállapítja azonban, hogy Németország e pillanatban 
Londonhoz való viszonyának teljes tisztázására törekszik és a miniszter 
nézete szerint, ha egyáltalában van olyan hatalom, amelyik Berlint békés 
rendszabályokra rábírhatja, úgy ez csak Angolország lehet. Olaszország 
folytatni fogja a béke fenntartására irányuló fáradozásait. Epén ezért 
habozás nélkül hozzájárul Grey eszméjéhez, hogy Londonban konferen
ciára jöjjenek össze azok a hatalmak, amelyeknek az oszt rák-szerb 
vitás ügyben nincs közvetlen érdekük. (Francia sáiyakönyv 72.)

6. A  francia felfogás a szerb válaszról.
.Július 26-ikán Bienvenu-Martin körtáviratot 

intéz a köztársaság valamennyi nagykövetéhez, amely 
ben azt a véleményét fejezi ki. hogy Szerbia két 
csekély fenntartással teljesen alávetette magát az 
osztrák követelményeknek. I la tehát a monarchia 
a diplomáciai viszonyt mégis megszakította, úgy 
ezzel bebizonyította, hogy Szerbia megsemmisítésén* 
törekszik.

A miniszter közli egyúttal a római francia 
nagykövet jelentését, amely szerint az olasz kormány 
valószínűleg helytelenítette volna az osztrák jegy
zéket, ha azt vele előzetesen közlik.

Bienvenu-Martin h. hüUUjyminisztér Viviani francia miniszter
elnökhöz (a Francé hajó fedélzetére) és a l o n d o n i ,  pétenmri, 

berlini, bécsi és római francia nagykövethez.
Pár is, 1914 július 26.

Az osztrák jegyzékre adott szerb válasz tartalmát csak húsz órai 
késéssel kaptuk kézhez. Noha a szerb kormány két jelentéktelen fenn
tartással alávetet te magát az összes pontoknak, az őszt rák-magyar

Diplomáciai okmányok. 21
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kövei a diplomáciai összeköttetést megszakítótla s ezzel bizonyítékát 
adta l«rm ánya határozott szándékának, hogy Szerbia megrendszabá- 
lvozásához akar fogni.

Barrére-nek az olasz ki'dügyminisztt rium föl il kárával folytatóit 
beszélgetése folyamán a főtitkár jelezte, hogy az olasz kormány a leg
nagyobb valószínűség szerint nem helyeselte volna az osztrák jegyzéket. 
Mivel azonban azt vek* előzetesen nem közölték, felmentve érzi magát 
minden felelősség alól Ausztriának ebben a súlyos horderejű kezde
ményezésében. ( Francia mryaLömjv 56. első rész.)

A párisi osztrák-magyar nagykövet bejelenti a diplomáciai
összeköttetés megszakítását.

Berciitek! gróf utasítása értelmében Szócsőn 
gróf párisi osztrák-magyar nagykövet július 27-ikén 
tudomására hozta a francia b. külügyminiszternek, 
hogy a ki nem elégítő szerb válasz után a monarchia 
erélyes lépésekre határozta el magát. Iswolskv pá
risi orosz nagykövet, aki ugyanezen a napon tért 
vissza állomáshelyére. Szócsőn gróf lépéséről a követ
kező jelentést küldte Pét orvárra:

Isrolsly  párisi orosz iKnff/hörrl Sasoimr kiiliajj/viiiiixzlerliez.

IViris. 101-1 július 14/27.
Az itteni osztrák nagykövet kormánya nevében közölte a helyet

tes kiiliigyminiszterrel, hogy Szerbia válaszát Pécsben nem találták 
kielégítőnek és Ausztria holnap, kedden erélyes lépést tesz. hogy Szer
biát a szükséges garanciák nyújtására kényszerítse. A miniszter meg
kérdezte, miben fognak állani a tervbeveti erélyes lépések, mire a 
nagykövet azt válaszolta, hogy erről nincs tájékozva, de a szerb határ 
átlépéséről, ultimátumról, sőt esetleg hadüzenetről lehet szó.

((írosz narancssényaLiinif r 57.)

A francia h. külügyminiszter értesiti a köztársaság 
nagyköveteit Szécsen gróf lépéséről.

Szócsőn gróf párisi oszt rák-magyar nagykövet 
lépéséről l)ienvenu-Martin a köztársaság nagykö
veteit a következő körtáviratban értesítette:
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Bienvet tu-Martin h. külügyminiszter a londoni, páter vári, berlini, 
bécsi és római francia nagykövethez.

Paris, 1914 július 27.
Az osztrák-magyar nagykövet ma emlékiratot adott át nekem, 

amely valóságos vádirat Szerbia ellen. A nagykövet kijelentette nekem 
kormánya nevében, hogy mivel Szerbia az oszt rák kormány követ (‘lé
seire kielégítő választ nem adott, a monarchia kénytelen erélyes lépéseket 
tenni, hogy Szerbiát a követelt elégtételre és a követelt garanciák meg
adására rászorítsa. Az osztrák kormány holnap meg fogja tenni intéz
kedéseit. Megkértem a nagykövetet, tájékoztasson afelől, hogy Ausztria 
milyen rendszabályokat vett számításba. Szécsen gróf azt válaszolta, hogy 
ez a rendszabály ultimátum, hadüzenet, vagy a határra való felvonulás 
lehet, erre nézve azonban határozott támaszpontjai nincsenek. Megje
gyeztem a nagykövetnek, hogy Szerbia az osztrák követeléseknek majd
nem valamennyi pontját elfogadta és, hogy azok az ellentétek, amelyek 
még néhány pont tekintetében fennállanak, némi kölcsönös jóakarattal 
és a békeszerető hatalmak támogatása mellett eloszlathatok; ha azonban 
Ausztria az ő elhatározásainak végrehajtását holnap megkezdi, úgy 
immár másodszor teszi lehetetlenné a hatalmak segítségét és súlyos 
felelősséget vesz magára, amikor felidézi olyan háború veszélyét, melynek 
kiterjedését előrelátni nem lehet. Tájékozat atása végett elküldöm Ön
nek azt az emlékiratot, melyet ma nekem Szécsen gróf átnyújtott.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  7 5 . )

A francia külügyminisztérium politikai osztályfőnökének
véleménye.

Sevastopulo párisi orosz ügyvivő július 26-ikán 
jelentést tesz Pétervárra a francia külügyi hivatal 
politikai igazgatójának arról a véleményéről, hogy 
Szerbia válaszának engedékeny hangja Kurópában 
bizonyára kedvező benyomást fog kelteni. Az osz
tályfőnök állítólag azt a n y i l v á n v a l ó  v a ló t la n s á g o t is 
elmondotta az orosz ügyvivőnek, hogy Szécsen gróf 
osztrák-magyar nagykövet, akivel a szerb választ 
közölte, csodálkozásának adott kifejezést, hogy Giesl 
báró a válasszal be nem érte.
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Sevastopulo párisi orosz ügyvivő Sasonov külügyminiszterhez.
Paris, 1914 július 13./26.

A politikai osztály igazgatója közölte velem: amikor ö tudomására 
hozta az osztrák-magyar nagykövetnek azt a választ, melyet Szerbia 
az ultimátumra adott, a nagykövet csodálkozásának adott kifejezést, 
hogy Giesl ezzel a válasszal be nem érte. Az igazgató véleménye szerint, 
kell, hogy Szerbia engedékenysége jó  benyomást tegyen Európára.

( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  2 7 . )

II.

Szerbia az orosz cár semtséoét kéri.o  o

Szerbia d ip lom ácia i lépéseiből v ilágosan  k itű n ik , h o g y  a 
P asies-ko rm ány  a k o n flik tu s  első n a p já tó l kezdve  O rosz
o rszág tó l ké rt és v á r t  tá m o g a tá s t . S án d o r szerb  tró n ö rö k ö s  
n y o m b an  az o sz trá k -m a g y a r  jeg y zék  á tn y u jtá s a  u tá n  szem é
lyestül fordult a  cárhoz. A cá r v á la sz á t S zerb iáb an  k itö rő  
lelkesed éss e 1 foga d t  á k .

A szerb trónörökös az orosz cárhoz.
Közvetlenül a monarchia jegyzékének átnyuj

tása után július 24-ikén Sándor szerb trónörökös 
esdeklő hangon fordult segítségért az orosz cárhoz 
abban a reményben, hogy kérő szava a cár «nemes 
szláv szívében» visszhangra talál. A trónörökös 
sürgönye így hangzik:

Sándor szerb trónörökös távirata az orosz cárhoz.
Bolgrád, 1914 július 11./24.

Az osztrák-magyar kormány a szerb kormánynak tegnap este a 
sarajevói merényletről jegyzéket adott át. Nemzetközi kötelezettségeinek 
tudatában, Szerbia a rettenetes bűntény napjától fogva kijelentette, 
hogy a gonosztettet elítéli és kósza vizsgálatot saját területén megindítani, 
ha az osztrák-magyar hatóságok vizsgálata bizonyítékot szolgáltatna arra, 
hogy a bűntényben nehány szerb alattvalónak is része van. Az osztrák- 
magyar kormány jegyzékében foglalt követelmények azonban Szerbiának,
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mint önálló államnak méltóságával össze nem egyeztethetők és felesle
gesen lealázók. így a többi közt kategorikus formában követelik tőlünk, 
hogy a kormány a hivatalos lapjában nyilatkozatot tegyen közzé, a 
király pedig rendeletet bocsásson ki a hadsereghez, melyben az Ausz
tria irányában tanúsított ellenséges szellemet elítéli és a mi állítólagos 
fondorlatos üzelmeink bűnös tűréséért saját magunkat megrójuk. Kö
vetelik továbbá, hogy Szerbiában, a vizsgálatban, a mi tiszt viselőinkkel 
együtt osztrák-magyar hivatalnokok is részt vegyenek és a jegyzékben 
megszabott többi rendszabály végrehajtását is ellenőrizzék. Mindennek 
elfogadására 48 órás határidőt szabnak, ellenkező esetben pedig az 
osztrák-magyar követség elutazik Belgrádból.

Mi készek vagyunk arra, hogy elfogadjuk Ausztí ia-Magyarország
nak azokat a követeléseit, amelyek egy önálló állam állásával összeférnek, 
úgyszintén, hogy elfogadjuk azokat is, amelyek elfogadását nekünk Fel
séged ajánlja. Szigorúan meg fogjuk büntetni azokat, akiknek a merény
letben való részessége bebizonyul.

A követelések között azonban olyanok is vannak, amelyek telje
sítéséhez törvényhozásunk megváltoztatása szükséges. Ehhez idő kell. 
Túlságosan rövid időt szabnak. Az osztrák-magyar hadsereget hatá
rainkon összpontosítják, hogy a határidő leteltével bennünket meg
támadhasson. Mi nem védekezhetünk; Felségedhez esedezünk tehát, 
hogy minél előbb nyújtson segítséget. Felséged értékes jóindulatának 
annyi tanujelével ajándékozott meg, hogy bizton reméljük, segítségért 
esdő szavunk visszhangra talál Felségednek nemes szláv szívében. A szerb 
nép érzelmeit fejezem ki. Ez a nép ebben a nehéz órában Felségedhez 
esedezik, hogy Szerbia sorsa iránt részvéttel legyen.

( S z e r b  k é k k ö n y v  3 7 . )

Az orosz cár a szerb trónörököshöz.
A szerb trónörökös táviratára Miklós cár jú

lius 27-ikón küldött választ. Megígéri, hogy Szerbia 
sorsa, iránt nem lesz közömbös.

Az orosz cár sürgönye Sándor szerb trónörököshöz.
1914, július 14./27.

Királyi Fenség! Amikor rendkívül súlyos pillanatban hozzám for
dult, nem csalatkozott azokban az érzésekben, melyekkel Fenséged irá
nyában viseltetem és nem csalatkozott a szerb nép iránt érzett szíves 
hajlandóságomban sem. A jelenlegi helyzet figyelmemet a legkomolyabban
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magára vonja és kormányom minden erőfeszítési megtesz, hogy a fenn
forgó nehézségeket elhárítsa. Nem kételkedem, hogy Fenségedet és a 
királyi kormányt is áthatja  az óhaj, hogy ezt a feladatot minden áron 
megkönnyítsék és hogy olyan megoldásra jussunk, amely, Szerbia méltósá
gának megóvása mellett, egy új háború borzalmait elhárítsa. A míg a vér
ontás elkerülésére a legcsekélyebb remény van, minden fáradozásunkat 
erre a célra kell fordítanunk. Ha azonban, őszinte óhajunk ellenére, 
ez irányban sikert el nem érnénk, úgy Fenséged biztos lehet abban, hogy 
Oroszország Szerbia sorsa iránt semmi esetre sem marad közömbös.

M i i d ó s .

( O r o s z  n a r a n c s s á r g a  k ö n y v  4 0 . )

„Az orosz cár nagy és hatalmas."
Strandi maim belgrádi orosz ügyvivő a követ

kezőkben számol be arról, miképen fogadta Pasics 
miniszterelnök a cár válaszát.

Sirandtmann nisi orosz ügyvivő Sasonov külügyminiszterhez.

Nis, 1914 július 16./29. 
A Sándor trónörököshöz intézett legfelsőbb sürgöny válaszszövegét 

közöltem Pasics miniszterelnökkel, aki azt elolvasta, azután kereszted 
vetett es így szólott: «.Jóságos Isten! Nagy és kegyes az orosz cár!» 
Azután megölelt és alig volt képes meghatottságán uralkodni. A trón
örököst ma Nisbe várják. ( O r o s z  n a m n c s s á r f j a h ö n y v  5 7 . )

A szerb trónörökös az orosz cárhoz.
A szerb trónörökös a következő táviratban 

köszöni meg a cár megígért támogatását.

Sándor szerb trónörökös távirata a cárhoz.
Nis, 1914 július 1 (>./20. 

Melyem meghatott az a távirat, mellyel engem Felséged tegnap 
szerencséltetni kegyes volt. őszinte» szívből köszönetéinél fejezem ki. 
Kérem Felségedet, legyen róla meggyőződve, hogy az a szívélyes bánás
mód, melyben Felséged az en országomat részesíti, mireánk nézve1 ki
válóan értékes és lelkünket annak reménységével tölti el. hogy Szerbia 
jövője, mely Felséged jóakaró gondoskodásának tárgya, biztosítva van. 
A súlyos idők meg fogják szilárdítani a rokonszenvnek azokat a kötő-
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lékeit, melyek Szerbiái a szent sz’áv Oroszországhoz hozzáfűzik. Minden 
szeri), mint szentséget fogja megőrizni lelkében a mélységes hála érzé
seit azért a segítségért és védelemért, melyet Felséged részéről él
vezünk. S á n d o r .

(()r ó s z  n a rancssár<jak ö n i jv 56'.)

A pétervári szerb követ Oroszország segítségét kéri.
Július 28-ikán, a monarchia hadüzenetének 

napján Spalaikovics pétervári szeri) követ levélben 
közölte Sasonov orosz külügyminiszterrel, hogy a 
monarchia a háborút Szerbiának megüzente és hozzá
tette azt a kérését, hogy Oroszország, Szerbia védője, 
a monarchiának ezt az eljárását szigorúan torolja 
meg. Egyben megkérte a minisztert, hogy az egész 
szerb népnek ezt a kérését tolmácsolja a cárnak.

Spalaikovics pétervári szerb követ Sasonov orosz
kit lüijyminiszte rltez.

Pétervár, 1914 július 15./28.
Kegyelmes Űr! Van szerencsém értesíteni, hogy az imént, a követ

kező, Nisben ma d. u. 2 óra 10 perckor feladott sürgős táviratot kaptam 
Pasics miniszterelnöktől: «Az osztrák-magyar kormány ma délben a szerb 
kormányhoz intézett közönséges írási! táviratban megüzente a háborút. 
Pasics.» A nagyhatalomnak megvolt hát a szomorú bátorsága, hogy így 
járjon el a kicsiny szláv állam ellen, mely ép oly hősi, mint kimerítő küz
delmeinek hosszú sorozatát csak az imént fejezte be. Ebben a hazámra oly 
súlyos pillanatban, bátor vagyok kifejezni azt a reményemet, hogy ez az 
eljárás, mely Európa békéjét feldúlja s a lelkiismeretet felháborítja, az 
egész civilizált világ visszautasításában fog részesülni és, hogy azt Orosz
ország, Szerbia védelmezője, szigorúan meg fogja torolni.

Kérem Excellenciádat, juttassa az egész szerb nép e kérelmét ő 
Felsége trónjának zsámolya elé s fogadja tiszteletem és nagyrabecsü
lésem kifejezését. ( S z e r b  k é k k ö n y v  4 7 . )

Az orosz külügyminiszter válasza.
Sasonov külügyminiszter válaszában megígéri, 

hogy a cárnak tolmácsolni fogja a szerb nép kérését.
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Sasonoi) orosz kídmjyminiszter Spalaikovics péiervctri szerb
követhez.

Pét orvár, 1914 július 17./80.
Miniszter Úr! Megkaptam július 15./28-ikán költ, 257. számú leve

lét. amelyben ön Pasics ő excellenciájának Ausztria-Magyarország had
üzenetéről szóló táviratát közli. Midőn e szomorú esemény felett őszinte 
sajnálkozásomnak adok kifejezést, sietek önnel tudatni, hogy nem fogom 
elmulasztani ő Felsége a császár elé terjeszteni a szerb népnek Ön által 
tolmácsolt kérelmét. ( S z e r b  k é k k ö n y v  4 8 . )

A szerb skupstina megnyitása.
Július 29-ikén ült össze* Xisben a szerb skupstina. 

A trónörökös trón beszédének ismertetése során a 
szerbiai orosz ügyvivő kiemeli, hogy valahányszor 
a trónörökös a cár nevét kiejtette, a teremben dörgő 
zsivió-kiáltások hangzottak. Az ügyvivő jelentése 
a megnyitó ülésről a következőleg szól:

Stravdtmann nisi orosz % j / m vő Sasonov kkdüyyimniszterhez.
Nis, 1914 július 17./30.

A régens-trónörökös tegnap, az osztrák hadüzenet alkalmával, vala
mennyi miniszter által ellenjegyzett manifeszt umot bocsájott ki. A mani
fesztálni utolsó szavai így hangzanak: «Védj ét ok meg minden (‘lötökkel 
házi tűzhelyeteket és Szerbiát!» A szkupísina ünnepélyes megnyitása 
alkalmával a régons trónbeszédet olvasott fel, nedvben mindenekelőtt 
kiemelte, hogy a szkuptsina egy behívásának helye rámutat a most folyó 
események jelentőségére. Következik azután az utolsó napok eseményei
nek felsorolása: az osztrák ultimátum, a szerb válasz, a királyi kormány fá
radozása, hogy mindent, ami az állam méltóságával összeegyeztethető, 
megtegyen a háború elkerülésére, s végül a hatalmas szomszédnak fegy
veres támadása Szerbia ellen, amelynek oldala mellett áll Montenegró. 
Amikor a trónörökös megemlítette a hatalmak m agatartását, nyomaté
kosan hangsúlyozta mindenekelőtt azokat az érzéseket, melyek Orosz
országot lelkesítik és kiemelte ő császári Felségének azt a kegyes értesí
tését, hogy Oroszország semmiesetre sem fogja elhagyni Szerbiát. Vala
hányszor ő császári Felségének, vagy Oroszországnak nevét említette, 
szenvedélyes,dörgő zsivió-kiáltások harsogtak a tanácsteremben. Francia- 
ország és Angolország rokonszenvét a trónörökös szintén külön említette, 
amit a képviselők helyeslő zsivió-kiáltásókkal kísértek. A trónbeszéd
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azzal a kijelentéssel végződik, hogy a szkuptsina ülésszakát megnyitja 
és a beszéd végül kifejezi azt az óhajt, hogy minden intézkedés megtétes
sék a kormány feladatának megkönnyítésére.

( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  5 3 . )

I I I .

A német kormány közvetítő lépése.
Berchtold gróf külügyminiszter közvetlenül a 

monarchia jegyzékének átnyujtása után kijelentette 
a bécsi orosz ügyvivőnek, hogy Ausztria-Magyar- 
ország Szerbiában területi hódításra nem gondol, 
sem pedig Szerbia függetlenségét és szuverenitását 

. érinteni nem akarja. A monarchiának ezt az állás
pontját Szápáry gróf pétervári oszt rák-magyar nagy
követ is ünnepélyesen megismételte. Bethmann- 
Holhveg német birodalmi kancellár, aki a monarchiá
nak erről a deklarációjáról értesült, haladéktalanul 
utasította a londoni német nagykövetet, hogy a 
monarchiának ezt a nyilatkozatát az angol külügyi 
hivatalban leszögezze és állapítsa meg, hogy, mivel a 
monarchia a szeri) királyság fennállását érinteni nem 
óhajtja, az esetleges európai háborúért a felelősséget 
Oroszország v is<‘1 né.

A londoni nagykövethez intézett sürgönyében 
a kancellár arról is szól, hogy Oroszországból moz
gósítási híreket jelentenek. Ha ezek valóknak bizo
nyulnának, úgy Németország ellenrendszabályokra 
kényszerülne.

Betlmann-Hollwefi birodalmi kancellár lÁchitoicsky herceg 
londoni német nagykövethez.

Berlin, 1914 július *26.
Ausztria-Magyarország Pét orváról 1 hivatalosan és ünnepélyesen 

kijelentette, hogy Szerbiában területi hódításra nem gondol, a király
ság fennállását érinteni nem akarja, csupán nyugalmat óhajt terem
teni. Ideérkező hírek sze rint Oroszországban közvetlen küszöbön áll több 
tartalékos-évfolyam behívása, ami ellenünk is irányuló mozgósítással 
volna egyértelmű. Ha ezek a hírek valóknak bizonyulnak, úgv bennünket, 
akaratunk ellenére, ellenrendszabályokra kényszerítenek. Törekvésünk
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még ma is arra irányul, hogy a konfliktust lokalizáljuk és az európai békét 
megóvjuk. Kérjük tehát, hogy Pétervárott teljes nyomatékkai működjék 
ebben a szellemben. ( N e m e i  f e h é r  k ö n y v  1 0 . )

A londoni német nagykövet látogatása Grey államtitkárnál.
( táskásának megfelelően Lichnowsky herceg 

német nagykövet július 27-ikén meglátogatta Grey 
államtitkárt, akit a kancellár intenciói szerint fel
kért arra, hogy befolyását Péter várót t a háború 
lokalizálása és Kurópa békéjének fenntartása ér
dekében érvényesítse. Az eszmecsere folyamán az 
államtitkár előadta nézetét a szerb válaszjegyzékről 
és oda konkludált, hogy a német kormánynak köz
vetítenie kellene Pécsben, hogy a szerb választ 
legalább a tárgyalások alapjául elfogadják. A német 
nagykövettel folytatott beszélgetésről Grey állam
titkár a következőkben értesítette Gosehen berlini 
nagykövetet és Angolország valamennyi nagykövetét.

(irci/ külvffi/i államtitkár (loxchm berlini anyol nagykövethez.
Külügyi hivatal. 1914 július 27.

A német nagykövet közölte velem, hogy a német kormány a négy 
hátakon közvetítését Ausztria és Oroszország között elvileg elfogadja, 
azonban U rn*.ő> zetesi n finn tartja  magának azt a jogot, lágy Ausz
triá t, ha azt megtámadnák, mint szövetségese, segítse. A nagykövet u ta
sítást kapott, kérjen meg engem, használjam fel befolyásomat Pétcr- 
várolt arra, hogy a háború 1< kalizáltassék és Kurópa békéje megóvas- 
sék. Azt feli ltom, hogy a szerb válasz az oszt rák követelményeket sokkal 
messzebbmonőleg kielégíti, mint azt várni lőhetett. Maga a német állam
titkár mondotta, hogy az osztrák jegyzékben egy és más foglaltatik, 
amiről bajosan tehető fel. hogy Szerbia elfogadja. Kijelentettem , hogy 
a szeri) válasz nem lett volna olyan engedékeny, ha Oroszország 
nem gyakorolt volna Belgrádiam mérséklő befolyást és most Pécs
ben volna szükség mérséklő befolyásra. Ha Ausztria a szerb választ 
mint értéktelent félredobja és Szerbiába benyomul, úgy ez azt jelenti, 
hogy Ausztria el van határozva Szerbiát minden áron szét morzsolni, 
tekintet nélkül azokra a következményekre, melyeket ez az eljárása ki
válthat. A szerb választ legalább is tárgyalás alapjául kelleni* elfogadni 
és szünetre kellene felhasználni. Hangsúlyoztam, hogy a német kormány
nak ebben az irányban hatást kellene gyakorolni az osztrák kormányra;
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emlékeztettem rá a nagykövetet, hogy a német kormány milyen komoly
nak jelezte a helyzetet arra az esetre, ha a háború lokalizálható nem volna 
és hozzátettem, hogy, ha Németország, Ausztria mellé állana, úgy ez azért 
történnék, mivel Németország, tekintet nélkül a vitás ügy lényegére, Ausz
triát szét morzsolni nem engedi. Ugyanilyen alapon más következmények 
is beállhatnának, melyek Ausztria és Szerbia vitás ügyét háttérbe szorí
tanák és más hatalmakat is belevonnának. A végén a legnagyobb háború 
keletkeznék, aminőről egyáltalában tud a történelem. Ameddig azonban 
Németországa béke fenntartásán dolgozik, én vele szoros érintkezésben 
maradnék. Ismételtem, hogy a szerb válasz után Bécs az a hely, amelyet 
néhány módosításra kellene rábírni. ( A n g o l  k é k k ö n y v  4 6 . )

A francia külügyminiszter Grey és Lichnowsky beszélgetéséről.
Bertie angol nagykövet Grey és Lichnowsky 

beszélgetését az angol államtitkár utasítására tudomá
sára hozta a francia h. külügyminiszternek is, akinek 
felfogását a következő táviratban közli Londonba:

Bertie párisi angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.
Paris, 1914 július 28.

Ma délután közöltem a h. külügyminiszterrel annak a megbeszélés
nek a tartalmát, melyet ön a német nagykövettel folytatott.

( )  excellenciája köszöni a közlést. Azt mondja, hogy ez a beszélgetés 
megerősíti őt abban, amit az ön  magatartásáról hallott és bízik benne, 
hogy az Ön észrevételei jó hatással lesznek a béke ügyére.

( A n g o l  k é k k ö n y v  5 8 . )

Benckendorff gróf londoni orosz nagykövet jelentése Grey és
Lichnowsky beszélgetéséről.

A londoni orosz nagykövet a következőkben 
közli kormányával az angol külügyi államtitkárnak 
Lichnowsky herceg német nagykövettel folytatott 
beszélgetését:

Benckendorff londoni orosz nagykövei Sasonov 
külügyminiszterhez.

London, 1914 július 14./27. 
A német nagykövet megkérdezte Greyt, vájjon lehetőnek tartaná-e, 

hogy az angol kormány Pétervárott mérséklő befolyást gyakoroljon.
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Az állam titkár azt válaszolta, hogy ilvon lépést Becsben kell tenni 
és ezt legkönnyebben a berlini kabinet tehetné. Grey a nagykövet
tel szemben rám utatott arra, hogy az osztrák jegyzékre adott szerb 
válasz mérsékletben és békülékenységben felülmúlja mindazt, ami vár
ható volt. Az állam titkár hozzátette: ebből azt következteti, hogy 
Oroszország Belgrádban azt tanácsolta, hogy higgadt választ adja
nak és d feltételezi, hogy a szerb válasz a békés megoldás alapjául 
szolgálhatna. Ha Ausztria, folytatta Grey, ilyen válasz ellenére is 
ellenségeskedésbe kezd. úgy ezzel bebizonyítaná, hogy Szerbia elpusz
títására törekszik. Ha pedig a kérdést erre az alapra helyeznék, úgy 
olyan háborút idézhetnének fel, amelybe valamennyi állam belesodor 
tatnék. Grey végül kijelentet t e, hogy Nagybrit állnia kormánya őszintén 
kész támogatni a német kormányt, amíg a béke fenntartásáról van szó. 
Ellenkező esetben pedig Angolország fenntartja teljes cselekvési szabad
ságát . ( O r o s z  n a r a n c s s á n j á k ö n y v  4 2 . )

Az orosz külügyminiszter Grey és Lichnowsky herceg
beszélgetéséről.

Grey és Lichnowsky herceg eszmecseréjének 
lefolyását Buchanan angol nagykövet is közölte Sa- 
sonov orosz külügyminiszterrel. Ez alkalommal a 
nagykövet megkérdezte azt is, vájjon megelégszik-e 
Oroszország az osztrák-magyar nagykövetnek azzal 
a kijelentésével, hogy a monarchia nem gondol terü
letszerzésre. A miniszter kijelentette, hogy ha Szerbiát 
a monarchia megtámadja, úgy semmi nyilatkozat őt 
ki nem elégítené, hanem azonnal mozgósítani fog.

Az angol nagykövet azt is jelenti, hogy Pour- 
talés német nagykövetnek, aki őt felszólította, hogy 
mérséklő tanácsot adjon Sasonovnak, azt a választ 
adta, hogy ilyen tanácsot német részről Bécsbeu 
kellene adni.

Buchanan pétervári angol nagykövet Grey külügyi
i államtitkárhoz. ' •

Pét érv ár. 1914 július 28.
A külügyminiszter felkért rá, fejezzem ki önnek köszönetét a német 

nagykövetnek tett nyilatkozataiért. A miniszter a helyzetet pesszimisz- 
tikusan ítéli meg, mivel Becsből úgyanazt a nyugtalanító bírt kapta, mint 
ő Felsége kormánya, fin kijelentettem, fontos volna a császári kormány 
való szándékait ismerni és megkérdeztem, vájjon kielégítené-e őt az a
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nyilatkozat, amelynek megtételére az osztrák nagykövet utasítva van. 
Ez a kijelentés értesülésem szerint Szerbia integritásának és független
ségének megóvására vonatkozik. Hozzátettem, hogy minden olyan meg
állapodást, amely európai háború elhárítását célozza, ő Felsége kor
mánya szívesen üdvözölne. Válaszában ő ixcellenciája kifejtette, hogy ha 
Szerbiát megtámadják, úgy semmiféle kötelezettség, amelyet Ausztria 
e két pontra nézve vállal, Oroszországot ki nem elégítené. Ausztria ellen 
a mozgósítási parancsot azon a napon kibocsátanák, amelyen Ausztria a 
szerb határt átlépi. A német nagykövet felkért, hogy a külügyminiszter
nek mérséklő tanácsot adjak. Azt válaszoltam, hogy én elejétől fogva 
mindig ezt tettem és most a bécsi német nagyköveten volna a sor 
hogy csillapító irányban befolyást gyakoroljon. Felvilágosítottam ő 
excellenciáját, hogy Oroszország a dolgot felettébb komolyan veszi s 
ezért az általános háború el nem kerülhető, ha Ausztria Szerbiát meg
támadja. ( A n g o l  k é k k ö n y v  7 2 . )

A német külügyi hivatal közvetíti Bécsbe Grey javaslatát.
Lichnowsky herceg londoni német nagykövet 

értesítette a birodalmi kancellárt Greynek arról az 
óhajáról, hogy a birodalmi kormány hasson közre, 
hogy a szerb válaszjegyzéket legalább tárgyalások 
alapjául elfogadják. A kancellárt viszont Pétervár- 
ról arra kérték, hogv Becs és Pétervár közvetlen tár- 
gyalusa érdekében közvetítsen. Július 27-ikén a bi
rodalmi kancellár felkérte a londoni nagykövetet, 
közölje a külügyi államtitkárral, hogy a német kor
mány a bécsi német nagykövetet a Grey által óhaj
tott lépésre utasította s egyúttal a Pétervárról nyil
vánított óhajt is teljesítette.

Bethmann-Hollweg birodalmi kancellár Lichnowsky herceg 
londoni német nagykövethez.

Berlin, 1914 július 27.
Haladéktalanul megindítottuk Bécsben a közvetítő akciót abban a 

szellemben, amelyben azt sir Edward Grey óhajtotta. Ezenfelül közöltük 
Berchtold gróffal Sasonovnak közvetlen eszmecserére irányuló kíván
ságát- is. ( N é m e t ,  f e h é r k ö n y v  1 7 . )



A német nagykövet demarche-a.
Július hó 28-ikán Tschirschkv bécsi német 

nagykövet utasításához képest felkereste Berchtold 
gróf külügyminisztert és előadta: (iroy angol kül
ügyi államtitkár megkérte a német kormányt, ér
vényesítse Becsben befolyását, hogy a belgrádi 
választ tekintsék kielégítőnek, vagy pedig fogadják 
el megbeszélés alapjául a külügyi hivatalok között. 
A német nagykövet az angol javaslatot megfontolás 
végett közölte Berchtold gróffal.

A német nagykövet lépéséről Berchtold gróf 
Szögvény gróf berlini nagykövetnek a következő táv
iratot küldte:

Hereit fold gróf kid ügy ni I n iszter Szögijén y  gróf berlhi i 
oszt ni k- m agyár n tigykö re fii ez.

B é c s ,  1 9 1 4  j ú l i u s  *28.

A német császári nagykövet közölte velem, hogy sir Iá. Grey azzal 
a felkéréssel fordult a német kormányhoz, érvényesítené befolyását a 
cs. és kir. közös kormánynál a végből, hogy ez a belgrádi választ vagy 
tekintse kielégítőnek, vagy pedig fogadja el a külügyi hivatalok közti 
megl H‘szélések a la}>j á u 1.

Tschirschkv nagyköved utasítást kapott, hogy az angol javaslatot 
a bécsi külügyi hivatallal megfontolás végedt közölje.

( O s z t r á k - m a g y a r  l i i r ö s k ö n y o  4 3 . )

Berchtold gróf válasza.
Július 28-ikán szerb részről már megkezdődtek 

az ellenségeskedések és a monarchia megüzente a 
háborút Szerbiának. Ilyen képen tehát Berchtold gróf 
a német nagykövetnek kijelentette, hogy az angol 
lépés elkésett. Tschirschkv nagykövet ezt a választ 
a következő táviratban közölte a kancellárral:

Tschirscliky bécsi néniét nagykövet Betliniann-Hollweg birodalmi
kancellárhoz.

Bécs, 1914 július *28.
Berchtold gróf felkért rá, fejezzem ki Excellenciádnuk őszinte 

köszönetét az angol közvetítő javaslat közléséért. A miniszter azon
ban megjegyezte, hogy mivel Szerbia az ellenségeskedést már megkezdte
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és mivel közben a hadüzenet. is megtörtént, Oroszország lépését elké
settnek kell tekinteni. ( N é m e t  f e h é r  k ö n y v  1 8 . )

Berchtold gróf memoranduma.
A német nagykövet lépésére Berchtold gróf 

külügyminiszter elutasító álláspontjának indokait me
morandumban is kifejtette, melyet július 29-ikén írás
ban juttatott (‘1 a német nagykövethez. A külügy
miniszter az emlékiratot a monarchia valamennyi 
nagyköveteinek is mcgküldötte. Az emlékirat a kö
vetkező:

Berchtold gróf külügyminisztér a pétervári, londoni, párisi és 
római osztrák-magyar nagykövethez.

Bécs, 1914 július 29.
Excellenciád tájékoztatására:
Válaszul nálam tett lépésén* ma a következő emlékiratot ju tta ttam  

el a német császári nagykövethez:

E m l é k  i r a t .

A cs. és kir. közös kormány tiszteletteljes köszönettel vette* tudo
másul a német császári nagykövet úr folyó hó 28-iki közlését az angol 
külügyi hivatal ama felkéréséről, hogy a német császári kormány érvé
nyesítse befolyását a héc-i külügyi hivatalnál avéghől, hogy ez a belgrádi 
választ vagy tekintse kielégítőnek, vagy fogadja el megbeszélések alap
jául. Ami az angol államtitkár úrnak Lichnowsky herceggel folytatott 
beszélgetését illeti, a cs. és kir. közös kormány mindenekelőt t utalni kíván 
arra, hogy a szerb válaszirat korántsem tartalmaz amint sir E. (irey 
ezt feltenni látszik hozzájárulást valamennyi követelésünkhöz egyetlen 
egynek kivételével, hanem, hogy — épen ellenkezőleg — a legtöbb 
ponthoz olyan fenntartásokat kapcsol, amelyek a tett engedmények 
értékét tetemesen leszállítják. Visszautasításban pedig épen azok a pon
tok részesülnek, amelyekben némi garanciák foglaltattak a kitűzött cél 
tényleges elérésének biztosítása érdekében.

A cs..és kir. közös kormány nem titkolhatja el meglepetését afölött 
a feltevés fölött, mintha Szerbia ellen irányuló akciójával Oroszországot 
és a Balkánon való orosz befolyást akarná érinteni, mert hiszen e szándék
nak az lenne az előfeltétele, hogy a monarchiaellenes propaganda nem 
csupán szerb, hanem orosz eredetű. Mi ellenkezőleg abból a felfogásból
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indultuk ki eddigelé, hogy a hivatalos Oroszország távol all ezektől a 
monarchia-ellenes irányzatoktól, s így jelenlegi akciónk is kizárólag 
Szerbia ellen irányul, míg érzelmeink Oroszországgal szemben erről 
biztosíthatjuk sir K. Greyt teljességgel barátságosak.

Egyébiránt a cs. és kir. közös kormány kénytelen arra utalni, hogy.O .' • ' v

élénk sajnálatára, nincs már abban a helyzet ben, hogy a szerb válasz
jegyzékhez az angol kezdeményezés értelmében állást foglalhasson, mivel 
az itten tett német lépés időpontjában a hadiállapot a Monarchia es 
Szerbia között már beállott volt s ehhez képest az események a szerb 
válaszjegyzéket már túlhaladták.

A cs. és kir. közös kormány bátorkodik ebből az alkalomból meg
jegyezni, hogy a szerb királyi kormány még válaszának megadása előtt 
elrendelte a szerb véderő mozgósítását és, hogy még azután is három napot 
engedett eltelni, anélkül, hogy hajlandóságot m utatott volna a válasz- 
jegyzékben elfoglalt álláspontnak elhagyására, mire részünkről a had
üzenet m egtörtént.

Ha egyébiránt az angol külügyi hivatal hajlandó lenne arra. hogy 
befolyását az orosz kormánynál a nagyhatalm ak közöl t i béke fenntartása 
és az évek óta folyó szerb üzelmek által reánk kényszerít cd t háború 
lokalizálása érdekében latba vesse, a cs. es kir. közös kormány ezt csak 
örömmel üdvözölhetné. ( O s z t r á k - m a y y a r  c ö r ö s k ö n y v  4 4 . )

A német birodalmi kancellár közli az angol nagykövettel 
Berchtold gróf visszautasító válaszát.

.Július 29-ikén Betlimann-Iíolweg birodalmi 
kancellár magához kérette az angol nagykövetet és 
közölte vele az osztrák-magyar külügyminisztérium 
álláspontját arról a tervről, hogy a szerb válaszjegy
zéket közvetlen tanácskozás tárgyává tegyék Bécs 
és Bétervár között. Erről a beszélgetésről (ioschen 
nagykövet a következő értesítést küldte az angol 
k üliigv m i niszt ér i m i ma k:

fíoKchen berlini ant/ol ■nayykövet fírey külüyyi áUavitithírhoz.
Berlin, 1914 július 29.

A birodalmi kancellár ma ismét magához kéretett. Kijelentette: 
őszinte sajnálatára kénytelen velem közölni, hogy az osztrák-magyar 
kormánv. mellyel az Ön felfogását haladéktalanul közölte, azt a \a - 
laszt adta, hogy az események túlgyorsan követték egymást, ennél
fogva késő már ahhoz, hogy az Ön javaslata szerint lehesen eljárni.
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azaz elkéstünk már attól, hogy a szerb jegyzéket tárgyalás alapjává 
tegyük. Erre a válaszra .őexcellenciája Becsbe azt az üzenetet küldötte, 
hogy nézete szerint a szerb válaszjegyzéken látszik ugyan bizonyos 
törekvés, hogy az osztrák követelések iránt előzékenységet mutasson, 
de 6  ennek ellenére is teljesen megérti, ha az osztrák-magyar kor
mány, annak biztos garanciája nélkül, hogy Szerbia a neki szabott kö
veteléseket teljességükben végrehajtja, korábbi tapasztalatai után, a 
válasszal be nem éri. A kancellár hangsúlyozta azután Becsbe küldött 
üzenetében: mivel az osztrák kormány már ki is jelentette, hogy terület - 
hódítási céljai nincsenek, úgy bizonyára fel lehet azt tételezni, hogy 
akciója kizárólag garanciák biztosítását célozza. Elmondotta azután 
a kancellár, hogy ő ennélfogva az osztrák-magyar kormánynak azt 
tanácsolta, hogyha ez a felfogása helyes, úgy az osztrák kormány tegyen 
ebben a szellemben határozott nyilatkozatot. Ilyen nyilatkozat, úgy 
reméli, ki fogja küszöbölni a félreértéseket. Eddigelé, mondotta nekem 
a kancellár, még Becsből nem kapott választ, ö  excellenciája reméli: 
abból a tényből, hogy ő Becsben a tanácsadásban ilyen messzire ment 
Ön, látni fogja, milyen őszintén megtesz mindent az európai bonyo
dalom veszedelmének elhárítására. Maga az a tény, hogy önt minden
ről tájékoztatja, bizonysága az ön iránt érzett bizalmának és bizony
sága annak az őszinte óhajának, hogy meggyőzze önt róla, hogy a kan
cellár minden erejével támogatja önnek a béke érdekében kifejtett fá
radozásait, melyeket őszintén méltányol. ( A n g o l  k é k k ö n y v  7 5 . )

Grey államtitkár válasza.
Goschen nagykövet jelentésére Grey államtit

kár a következő választ küldte:

(ji'ey külügyi államtitkár Goschen berlini angol nagykövethez.
Külügyi hivatal, 1914 július 30.

Teljesen méltányolom a kancellár szavait, melyekről Ön nekem 
mai sürgönyében jelentést tesz. Kérem jelentse ki ő excellenciájának, 
liogj a mi országunk ezután is, mint eddigelé, minden erejét meg fogja 
feszíteni, hogy a békét biztosítsa és elhárítsa azt a szerencsétlen
séget, melytől mindannyian félünk. Ha Ausztria el tudja érni, hogy 
Oioszországot megnyugtassa és vele összeütközésbe ne kerüljön, úgy 
mindannyian hálásak leszünk ő excellenciájának Európa békéjének 
megmentéséért. ( A n g o l  k é k k ö n y v  7 7 . )

Diplomáciai okm ányok.
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LV .

Grey a halalniak londoni konferenciáját
javasolja.

Közvi I lenül azután, hogy az oszt rák-magyar monarchia 
lépéséi Belgrádban megtelte, Grey angol külügyi államtit
kár felvetette azt a gondolatot, hogy a monarchia és Szerbia 
konfliktusában közvetlenül nem érdekelt négy nagyhatalom, 
Angolország, Németország, Franciaország és Olaszország köz
vetítsenek a fenyegetett tirópai béke megóvására. Azokban 
a beszélgetésekben, melyeket Grey a Londonban akkreditált 
diplomatákkal folytatott, sűrűn visszatér ez a gondolat, mely 
a londoni nagykövetek jelentései nyomán mihamar ismeretessé 
válik a külügyi hivatalokban.

Július 26-ikán Grey eszméje pozitív formát öltött. Fzen a 
napon az államtitkár körtáviratot, intézett a párisi, berlini és 
római angol nagykövethez és felszólította okét, tájékozódjanak 
a három nagyhatalom külügyminisztereinél, vájjon hajlandók 
volnának-e megbízni londoni képviselőiket, hogy az angol kül
ügyi államtitkárral együtt konferenciára gyűljenek össze a 
további bonyodalmak elhárítására. Fgyúttal pedig lépések 
volnának teendők Belgrádiján, Becsben es Pétervarott az 
iránt, hogy a konferencia tartamára az aktív katonai operá
ciókat felfüggesszék. Az angol államtitkár indítványa a kö
vetkező napokban egyik főtémája volt az európai diplomácia 
jegyzék vált ásának.

Sir Edward Grey indítványa.
Július 2(>-ikán. ( írey angol külügyi allamlilkar, 

a/. ungui nagykova tokhoz intézett tavirataban a köz
vetlenül nem érdekelt négy nagyhatalom konferen
ciájának tervét a következő pozitív indítványban íor- 
nmlázta meg:
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Grey külügyi államtitkár Bér He párisi, Ródd római angol 
nagykövethez és Bimbóid berlini angol ügyvivőim.

Külügyi hivatal, 1914 július 26.
Hajlandó volna-e a külügyminiszter az itteni nagykövetet utasítani, 

hogy Franciaország, Olaszország és Németország képviselőjével és velem 
együtt haladéktalanul konferenciára gyűljenek össze, abból a célból, 
hogy a bonyodalmak elkerülésére módot találjunk? Kérem, intézzen 
eziránt kérdést a külügyminiszterhez. Ha a külügyminiszter a javaslat
hoz hozzájárul, úgy a belgrádi, bécsi és pétervári diplomáciai képviselő
ket utasítani kellene, hogy amikor ezt a javaslatot tudomására hozzák 
azoknak a kormányoknak, melyeknél akkreditálva vannak, e kormányo
kat egyúttal arra is felkérjék, hogy amig a tervezett konferenciának ered
ménye függőben van, minden katonai műveletet felfüggeszszenek.

( A n g o l  k é k k ö n y v  3 6 . )

Grey tudakolja a francia álláspontot.
Ugyancsak július26-ikán az angol külügyi állam

titkár, a párisi angol nagykövet útján, külön is tu
dakolja, milyen álláspontot foglal el javaslatához 
a francia kormány?

Grey külügyi államtitkár Gertin párisi angol nagyköveihez.
Külügyi hivatal, 1914 július *2(5.

Fontos tudnunk, vájjon Franciaország, ha szükségesnek m utat
kozik, hozzájárul-e a négy hatalom tervezett akciójához?

( A n g o l  k é k k ö n y v  3 7 . )

A londoni francia ügyvivő is jelenti Párisba Grey indítványát.
Fleuriau, londoni francia ügyvivő július 27-ikén 

jelenti Párisba, hogy tudomása szerint Sasonov úgy 
nyilatkozott, hogy Szerbia a hatalmakhoz óhajt 
appcllálni és. hogy ez esetben Oroszország hajlandó 
télre állni. Ennek a kijelentésnek alapján indítványozza 
Grey a négy közvetlenül nem érdekelt nagyhatalom 
konferenciáját. A nemzetközi tanácskozás tartamára 
Oroszországnak, a monarchiának és Szerbiának tartóz
kodnia kellene minden aktív katonai rendszabálytól.
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Flenriau londoni francia ügyvivő lUcnvena-Martin
h. kid ügy'miniszterhez.

London, 1914 július *27.
Sasonov külügyminiszter Paléologue és Buchanan nagykövetek- 

kol folytatott eszmecseréje során, állítólag kijelentette, hogy Szerbia 
hajlandó a hatalmakhoz fordulni és ez esetben az ő kormánya 
kész volna félreállani. Grey ezt a kijelentést tudomásul vette és 
a párisi, berlini és római kabinetek elé javaslattal lépett, melyet 
Bertie párisi angol nagykövet közölni fog Excellenciáddal. A javaslat 
szerint a négy hatalom  közvetítene a konfliktusban es Franciaország, 
Németország és Olaszország londoni nagykövetei megbízást kapnának, 
hogy Grey-el együttesen a jelenlegi ellentétek kiegyenlítésére módot 
keressenek. Megállapodás jönne létre arra nézve is. hogy a kis konferencia 
tárgyalásai alatt Oroszország, Ausztria és Szerbia minden aktív katonai 
intézkedéstől tartózkodnak. Nicolson megemlítette ezt az indítványt 
a német nagykövetnek, aki azt kedvezően fogadta.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  O S .)

A bécsi angol nagykövet a konferencia tervéről.
Grey angol külügyi államtitkár a berlini, 

párisi és római nagykövethez küldött táviratának 
másolatát megküldötto Bunsen bécsi angol nagy
követnek is, aki válaszában nyomban kételyeknek 
ad kifejezést a tervezett lépés keresztül vihetőségére 
nézve.

Bunsen bécsi angol nagykövet Grey külügyi (ülaintitkdrhoz.
Becs, 1914 július 26.

Mikor az Ön, július 26-ikán Parisba küldött sürgönyének másolata 
megérkezett, a francia és az orosz nagykövet épen nálam volt . Nagy meg
elégedésüket nyilvánították a távirat tartalm a fölött, amelyet velük 
közöltem. De kételkedtek abban, hogy az osztrák-magyar és a német 
kormány hozzájáruljon Oroszországnak ahhoz az alapelvéhez, hogy 
Oroszország, mint érdekelt fél, a tisztán osztrák-szerb vitás ügy rendezé
sébe beleszólhasson. ( A n g o l  k é k k ö n y v  4 0 . )

Az angol nagykövet a bécsi entente diplomácia felfogásáról.
Ugyancsak július 27-ikén Bunsen nagykövet 

újabb jelentést is küldött Grey államtit kárnak, amely-
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ben közli, hogy a bécsi nagykövetek nézete szerint 
a monarchia feltétlenül akarja a háborút.

Bunsen bécsi angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.
Bécs, 1914 július 27.

Beszélgetést folytattam összes kollegáimmal, akik itt a nagy
hatalmakat képviselik. A benyomásom az, hogy az osztrák-magyar 
jegyzéket már úgy fogalmazták, hogy annak a háborút elkerülhetetlenné 
kellett tennie. A diplomácia nézete szerint az osztrák-magyar kormány 
erősen el van határozva hadba szálkám Szerbia ellen. A bécsi kormány 
véleménye szerint a monarchia nagyhatalmi állása forog kockán. Nem 
valószínű, hogy közvetítő javaslatokra hallgassanak, amíg Szerbiát meg 
nem büntették. Az ország örömben tombol a háború kilátásán és a háború 
elhalasztása vagy elhárítása kétségkívül nagy csalódást okozna.

Javaslom, — mindazon külön direktívák szemmeltartása mellett, 
melyeket Ön nekem esetleg küldeni fog, — fejezzük ki az osztrák kül
ügyminiszternek ő felsége kormányának azt a reménységét, hogy talán 
a háborút valamikép elkerülni mégis lehetséges s kérdezzük meg ő excel- 
lenciájától, nem tudna-e még most is valami kivezető utat javasolni?

( A n g o l  k é k k ö n y v  4 1 . )

A bécsi francia nagykövet a konferencia tervévől.
Dumaine, bécsi francia nagykövet szintén je

lenti kormányának, hogy épen tanácskozásban ült 
együtt az angol nagykövettel, mikor az megkapta 
Grey táviratát, melyben az államtitkár a négy köz
vetlenül nem érdekelt nagyhatalom konferenciáját 
javasolja. A francia nagykövet is annak a nézetének 
ad kifejezést, hogy a monarchia katonai akciójáról 
aligha fog lemondani.

Dumaine bécsi francia nagykövet Bienvenu-Martin 
h. külügyminiszterliez.

Bécs, 1914 július 20.
Mialatt ma este sir M. de Bunsennel tanácskoztunk, az angol nagy

követ megkapta külügyi hivatalának utasításait a négy közvetlenül nem 
érdekelt hatalom demarche-a tárgyában. Valószínű tehát, hogy holnap 
A várná herceggel és Tschirschkyvel találkozom; csaknem bizonyos, hogy 
ez utóbbi el fogja magát bástyázni a konfliktus lokalizálásának elve mögé, 
hogy közreműködését megtagadhassa. Benyomásom különben az, hogy
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az osztrák-magyar kormány, bár maga is csodálkozik azon az erclyen, 
melyet beléje szuggeráltak s talán sajnálkozik is rajta, mindazonáltal 
meg fogja kezdeni a katonai intézkedéseket, mert erre magát kötelezett
nek tartja . ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  5 5 .  2 - i k  r é s z . )

Helyzetkép a francia miniszterelnök számára.
Bienvenu-Martin, francia h. külügyminiszter 

július 27-ikén az Oroszországból visszatérő francia 
miniszterelnöknek a F r a n c é  fedélzetére küldött je
lentésében vázolja azt a nemzetközi helyzetet, amely
ben Grey a négyes konferenciára vonatkozó javas
latát megtette. Jelentésében arra kőnk Indái, hogy 
a siker Németország hozzájárulásától függ. A táv
iratot Bienvenu-Martin Jules Cambon berlini francia 
nagykövetnek is elküldi azzal az utasítással, hogy 
a berlini angol nagykövettel együtt tegyenek lépést 
Németország támogatásának a kieszközlésére.

Iliénvenu-Martin h. kiilügyminiszter Viviani jranda miniszter- 
elnökhöz és Jules Cambon berlini franda nagykövethez.

Paris, 1014 július *27.
Mivel Sasonov kijelentette az angol nagykövetnek, hogy Orosz

ország. Szerbiának a hatalmakhoz intézett felhívása folytán, hajlandó 
félreállni, sir Edward Grey a párisi, berlini és római kabineteknél a követ
kező javaslatot formulázta: Franciaország, Németország és Olaszország 
hatalmazza fel londoni nagyköveteit, hogy sir Edward Grey-vel egyet
értésben keressenek módot a jelenlegi nehézségek megoldására. Meg 
kellene állapodni arra nézve is, hogy e tárgyalások tartam a alatt Orosz
ország. Ausztria és Szerbia minden katonai rendszabálytól tartózkodnak. 
Sir A. Xicolson e javaslatot megemlítette a német nagykövetnek, aki 
azt kedvezően fogadta; minden valószínűség szerint Parisban és Rómában 
is jó fogadtatásra fogaz találni. A szó itt is Németországot illeti, melynek 
alkalma nyílik, hogy másképpen is megmutassa békés szándékait, no
csak puszta szólamok útján. Kérem önt, csatlakozzék angol kartársá
hoz és támogassa a német kormánynál annak lépését, abban az alakban, 
melyben azt célszerűnek véli. ( F r a n c i a  s á r y a k ö n y v  67. 2 - i k  r é s z . )

A francia miniszterelnök helyesli Grey indítványát.
A francia miniszterelnök, aki Oroszországból 

visszatérőben Kopenhágán át kapta meg Bienvonu-
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Martin h. külügyminiszter jelentését, kifejezi hozzá
járulását Grey indítványához.

1riviani miniszterelnök Iiienvenv-Marfin jvancia 
h. külügyminiszterhez.

A Francé fedélzetén, 1914 július 28.
Teljesen egyetértek sir Edward Grey felvetett kombinációjával és 

egyenesen utasítom Paul Carabon londoni nagykövetünket, hogy ezt 
vele közölje. Fontos, hogy Berlinben és Becsben tudják: mi teljes mér
tékben támogatjuk az angol kormány fáradozásait az osztrák-szerb 
konfliktus megoldásában. A közvetlenül nem érdekeli négy nagyhatalom 
lépése nem szorítkozhatik csupán Bécsre és Pétervárra. Amikor Grey 
azt javasolja, hogy Belgrádban is tegyünk lépést, ami tulajdonképen 
annyit jelent, hogy Belgrád és Bécs között közvetítsünk, úgy ő a 
tények logikáján belül marad, és amikor Pétervárt sem kapcsolja ki. 
módot nvujfc Németországnak, hogy méltósággal vonuljon vissza attól 
a lépésétől, amelynek során Párisban és Londonban közölte, hogy az 
ügyet tisztán osztrák-szerb kérdésnek tekinti, mely általános érdeknek 
Inján van. Kérem Önt, hogy ezt a táviratomat a nagyhatalmaknál 
akkreditált képviselőinkkel és belgrádi követünkkel közölje.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  7 0 . )

A francia külügyminiszter hozzájárulása.
Még mielőtt a francia miniszterelnök távirata 

Parisba érkezett volna, Bertie, párisi angol nagy
követ már július hó 27-ikén jelenti, hogy a francia 
kormány a konferencia tervéhez hozzájárul.

Iiertie ;párisi angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.
Páris, 1914 július 27.

Indítványához a francia kormány hozzájárult. A londoni francia 
nagykövet, aki ma este állomáshelyére visszatért, megfelelő utasításokat 
kapott. A berlini francia nagykövetet kormánya utasította, beszélje meg 
angol kartársával, vájjon nem volna-e célszerű, ha a német kormány
nál közösen tennének lépést *? A szükséges utasításokat a belgrádi, bécsi 
és pétervári képviselőknek is elküldőt (ék. de a külügyminisztérium 
nézete szerint veszedelmes volna, ha a francia, orosz és angol nagykövei 
Becsben eljárna, mielőtt ismeretessé válik, hogy a németek Pécsben a 
kérdést némi sikerrel vetették fel. ( A n g o l  k é k k ö n y v  4 2 . )
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A londoni francia ügyvivő utasítása.
Bienvenu-Martin francia li. külügyminiszter a 

londoni francia ügyvivőt értesítette, hogy a francia 
kormány a konferencia tervéi támogatja. A minisz
ter hangsúlyozza, hogy mindenekelőtt a berlini ka
binettel kell rávenni arra. hogy Becsben a terv ér
dekében közvetítsen.

Bienvenu-Martin h. külügyminiszter Flmriau londoni francia
ügyvivőhöz.

Paris, 1914 július *27.
Az angol nagykövei közölte velem sir Edward Grey indítványát, 

mely Angolországnak, Németországnak, Franciaországnak és Olaszország
nak közös a kei ója 1 célozza, hogy Becsben, Belgrádban és Pétervárott az 
aktív katonai operációkat felfüggesszék, mialatt a német, olasz és francia 
londoni nagykövetek sir Edward Grey-vel módot keresnek a jelenlegi 
feszültség elhárítására. Megbíztam ma reggel Jules Cambon nagykövetet, 
hogy lépjen érintkezésbe a berlini angol nagykövettel és támogassa ennek 
lépését abban a formában, melyben azt. célszerűnek találja. Felhatal
mazom Önt, hogy sir Edward Grev tervezett tárgyalásaiban résztvegven. 
Hajlandó vagyok arra is, hogy bécsi, pétervári és belgrádi képvise
lőinket az angol kormány által óhajto tt szellemben utasítsam. Meg 
vagyok azonban győződve, hogy Grev javaslatának sikere mindenekelőtt 
attól az akciótól függ, amelyet Berlinből hajlandók Becsben kifejteni. 
A katonai operációk felfüggesztését célzó lépésünket kilátástalannak 
tartom , ha előzetesen Németország befolyása nem érvényesül. Schoen 
báró megjegyzései közül megjegyeztem magainnak azt, hogy az osztrák- 
magyar kormány különösen érzékenyen veszi, ha a «közvetítés», «inter
venció» vagy «konferencia» kifejezéseket használják és inkább volna 
hajlandó «barátságos tanácsokat» és «megbeszéléseket» elfogadni.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  7 0 . )

A londoni francia nagykövetség jegyzéke.
A h. külügyminiszter utasítása folytán a lon

doni francia nagykövetség július hó 28-ikán értesíti 
az angol külügyi államtitkárt a francia minisztérium 
hozzájárulásáról.
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Paul Camhon londoni francia nagykövet Grey angol külügyi
államtitkárhoz.

A  f r a n c i a  n a g y k ö v e t s é g  1 9 1 4  j ú l i u s  2 8 - i k á n  a  k ö v e t k e z ő  j e g y z é k e t  n y ú j t o t t a

á t  a z  a n g o l  k ü l ü g y i  h i v a t a l n a k .

A köztársaság kormánya elfogadja sir Edward Grey javaslatát 
*Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és Olaszország együttes 
közreműködésére abból a célból, hogy Ausztria, Oroszország és Szerbia 
határain a fenyegető aktív hadi műveleteknek (lejét vegyék és felhatal
mazta Paul Cambont, hogy a nagyhatalmak négy képviselőjének londoni 
értekezletén részt vegyen.

A berlini francia nagykövet utasítást kapott, hogy lépjen érint
kezésbe a berlini angol nagykövettel és ez utóbbinak lépéseit támo
gassa olyan módon és olyan mértékben, amint az célszerűnek m utat
kozik.

Viviani kész Franciaország bécsi, pétervári és belgrádi képviselőit 
a brit kormány javaslata értelmében utasítani. ( A n g o l  k é k k ö n y v  6 2 . )

A londoni francia ügyvivő jelentése.
Fleuriau,a londoni francia ügyvivő, még ugyan

ezen a napon jelenti a francia külügyminisztérium
nak, hogy Grey államtitkárral közölte a kormánya 
hozzájárulását és egyúttal közli azt is, hogy a terv 
érdekében az akció a különböző külügyi hivatalok
ban tovább folyik.

Fleuriau londoni francia ügyvivő Bienvenu-Martin
h. külügyminiszterhez.

London, 1014 július 27.
Közöltem sir Edward Grey-vei, hogy Ön hozzájárul ahhoz az 

indítványához, mely a négy nagyhatalom közvetítését és londoni kon
ferencia egy behívását célozza. A bécsi angol nagykövet megkapta a 
szükséges utasítást, hogy az osztrák-magyar kormányt a javaslatnak 
megnyerni iparkodjék, amint francia, német és olasz kollégája is fel
hatalmazást kap hasonló lépésre. Az olasz kormány szintén hozzájárul 
a négy hatalom közvetítéséhez a katonai operációk felfüggesztésére. Az 
olasz kormány kérdést fog intézni a német kormányhoz a konferencia
javaslatról, úgyszintén meg fogja kérdezni, hogy az osztrák-magyar 
kormánynál milyen eljárás volna követendő?

A német kormány még nem válaszolt. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  7 1 . )
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A francia álláspont.
Még ugyanazon a napon Bertie párisi angol 

nagyköve»! Grey államtitkárhoz juttatja Bienvenu- 
Martin francia h. külügyminiszter írásos jegyzőket 
is. moly hon a francia miniszter formálisan bejelenti 
a francia kormány hozzájárulását a konferencia 
tervéhez.

Beriie párisi angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.
Paris, 1914 július 27.

Mellékelve megküldöm a francia helyet les-külügyminiszter Önhöz 
intézett jegyzőkének másolatát azokról a lépésekről, melyek szükségesek 
volnának, hogy Ausztria-Magyarország és Szerbia között az ellenséges- 
ke d és ki t < irésé t mega ka dá Ív ózz u k.

M e llé k le t.

B i e n v e n u - M a r t i n  h .  k ü l ü g y m i n i s z t e r  j e g y z é k e , m e l y e i  B e r i i e  p á r i s i

a n g o l  n a g y k ö r e i n e k  á t n y ú j t o t t .

Folyó hó 2~>-ikén átadott jegyzékében az angol nagykövet tudo
mására hozta a köztársaság kormányának, hogy Grey nézete szerint a 
béke fenntartásának egyet hm módja arra az esetre, ha Oroszország és 
Ausztria között a viszony feszültebbé válnék, az volna, hogy Xagy- 
britannia, Franciaország, Németország és Olaszország együttesen járja
nak el. Az angol nagykövet tudni óhajtotta egyúttal, vájjon a köztársa
ság kormánya hajlandó volna-e szívesen fogadni ilyen javaslatot. A h. 
külügyminiszternek van szerencséje Bertie nagykövet úr ő Kxcel- 
lenciáját értesíteni: Jules (’ambon berlini nagyköve! utasítást kapott, 
hogy a berlini angol ügyvivővel lépjen érintkezésbe és támogasson min
den lépést, melyet Ön a berlini kormánynál megtenni célszerűnek tart. 
Az angol kormánynak kifejezett és Portié nagykövet által 20-ikán á t
adott jegyzékében közvetített óhajára a köztársaság kormánya felhatal
mazta Paul Cambon londoni nagykövetet, vegyen részt a konferencián, 
melye! Grey arra a célra indítványozott, hogy a jelenlegi nehézségek 
eloszlatására módot találjunk. A köztársaság kormánya kész utasítani 
pétervári, bécsi és belgrádi képviselőit, igyekezzenek rábírni az orosz, 
osztrák és szerb kormányt, hogy mialatt a konferencia- eredménye 
függőben van, minden aktív katonai működéstől tartózkodjanak. A h. 
külügyminiszternek azonban az a felfogása, hogy Grey javaslatának 
kilátása főképen attól függ, vájjon a berlini kormány hajlandó-e Pécsben
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lépést tenni. Ha az osztrák-magyar kormányhoz a katonai operációinak 
felfüggesztése végett kérést intéznénk, úgy előterjesztésünknek sikerét 
csak abban az esetben remélhetjük, ha a német koimány előzőleg a bécsi 
kabinetnél befolyását érvényesíti.

Fogadja stb.
Páris, 1914 július 27. ( A n g o l  k é k k ö n y v  5 1 . )

A bécsi francia nagykövet utasítása.
Bienvenu-Martin, francia h. külügyminiszter 

haladéktalanul utasította a köztársaság bécsi nagy
követét is. hogy az angol nagykövetet a konferencia 
érdekében teendő lépésében támogassa.

Bienvenu-Martin h. külügyminiszter Dumaine bécsi francia
nagykövethez.

Páris, 1914 július 28.
Megküldöttem önnek nagykövetünk sürgönyeit, melyekből tudo

mására jutott Angolország közvetítő javaslata négyes konferenciának 
összehívásáról; tudomására hoztam azt is. hogy mi a javaslathoz hozzá
járultunk és, hogy ahhoz Oroszország is feltételes hozzájárulását adta. 
Kérem önt, érintkezzék ebben az ügyben angol kartársával, aki a 
szükséges utasításokat megkapta, hogy az osztrák-magyar kormányt 
az angol indítványnak megnyerje, amint három kartársa is fel lesz hatal
mazva ugyanannak a lépésnek a megtételére. Igazodjék az angol nagy
követ magatartása szerint. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  7 9 . )

Az olasz álláspont.
Ródd. római angol nagykövet, megbízásához 

képest felkereste az olasz külügyminisztert, akinek 
előadta (Jrev tervét, a négy közvetlenül nem érdekelt 
nagyhatalom konferenciájáról. Az olasz álláspont
ról a következő táviratot küldötte Londonba:

Ródd római anyai nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.
Róma, 1914 július 26.

A külügyminiszter ürömmel üdvözli az Ön konferencia-javaslatát 
és az olasz követnek még ma, hétfő este, megfelelő utasításokat fog adni.

Az osztrák nagykövet értesítette ma este az olasz kormányt, hogy
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a belgrádi követet visszahívták és hozzátette, hogy ez a lépés még nem 
jelent hadüzenetet. ( A n g o l  k é k k ö n y v  3 5 . )

Olaszország hozzájárulása.
Július 27-ikén a londoni olasz nagykövet is 

megjelent az angol külügyi hivatalban és hivatalosan 
bejelentette, hogy Olaszország tirev indítványát he
lyesli. Az olasz nagykövet lépését (Irev a követ
kező táviratban közölte a római angol nagykövettel:

Grey külügyi államtitkár Ródd római angol nagyköveihez.
Külügyi hivatal. 1914 július 24.

Sir! Az olasz nagykövet ma közölte Nicolsonnal, hogy az olasz 
külügyminiszter teljesen egyetért a londoni konferenciára vonatkozó 
indítványommal. San (Jiuliano manjuis hajlandó figyelmébe ajánlani a 
német kormánynak, hogy Oroszországot. Ausztria-Magyarországot és 
Szerbiát szólítsuk fel katonai műveleteiknek felfüggesztésére, amíg a 
konferencia eredménye függőben van. Az olasz külügyminiszter hajlandó 
megkérdezni a német kormányt arra nézve is, hogy a német kormány 
véleménye szerint Bécsben micsoda eljárást kövessünk? Fogadja stb.

( A n g o l  k é k k ö n y v  4 9 . )

Az olasz külügyminiszter kételyei.
Ugyancsak július hó 27-ikén a római angol 

nagykövet előtt az olasz külügyminiszter a követke
zőkben fejtette ki felfogását a pillanatnyi helyzetről:

Ródd római angol nagykövei Grey külügyi államtitkárhoz.
Róma, 1194 július 27.

A külügyminiszternek erős kétsége van az iránt, vájjon Német
ország hajlandó lesz-e Ausztriát felszólítani, hogy a konferencia tarta
mára hadműveleteit felfüggessze, de reméli, hogy a konferencia haladék
talan összehívása a katonai műveleteket a gyakorlatban tényleg felfüg
gesztené. Amennyire ő az ügyet most ismeri, nem ta rtja  lehetségesnek, 
hogy Ausztria Szerbiához intézett jegyzékének bármelyik követelmé
nyéről lemondhatna, de azt hiszi, hogy Ausztria, ha Szerbia a jegyzéket 
még most is elfogadná, ezzel megelégednék és akcióját elhalaszthatná, 
ha oka volna arra a feltevésre, hogy a hatalm ak tanácsa erre irányul. 
Szerbiát a konferenciára meghívott négy hatalom tanácsa arra indít-
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hatná, hogy a jegyzéket egészében elfogadja és így Szerbiának lehetővé 
tennék azt a kijelentést, hogy nem kizárólag Ausztria-Magyarországnak, 
hanem Európának engedett. Az itt m i lapokhoz érkezett bécsi sürgö
nyöknek, amelyek szerint Ausztriában az olasz kormány nyilatkozatai 
kedvező hatást gyakoroltak, a külügyminiszter kijelentése szerint nin
csen semmi alapja. A miniszter azt mondja, hogy ő Ausztriának a jegy
zékről semmi véleményt nem nyilvánított. A miniszter a jegyzék á t
adása előtt és annak utána is. ma pedig újólag kijelentette nekem: az 
osztrák kormány biztosította őt, hogy Szerbiától területi áldozatot nem 
követel. ( A n g o l  k é k k ö n y v  5 7 . )

Jagow államtitkár tartózkodó álláspontja.
Jules Cainbon, a berlini francia nagykövet 

még 27-ikén látogatást tett Jagow államtitkárnál, 
akivel általánosságokban mozgó beszélgetést foly
tatott Grev konferencia-tervéről, melvet az állam-

V  *  V

titkár igen hűvösen fogadott.

Jules Cambon berlini francia nagykövet Bienvenit-Martin
h. külügyrtvmiszterhez.

Berlin, 1914 július *27.
Megbeszélést folytattam ma az államtitkárral Angliának arról a 

lépéséről, hogy Németországot csatlakozásra bírjuk a londoni, párisi 
és római kabinetekhez Becs és Pétervár ellenségeskedésének elhárítá
sára. Hangsúlyoztam, hogy sir Edward Grev javaslata utat nyit a békés 
megoldásra. Jagow kijelentette készségét, hogy erre az útra lépjen. 
Hozzátette azonban, hogy ha Oroszország mozgósít, úgy Németország 
is kénytelen lesz azonnal mozgósítani, mire mi is kényszerítve leszünk 
ugyanezt tenni és akkor a konfliktus elkerülhetetlen lesz. Megkérdeztem 
tőle, vájjon Németország fennforogni látja-e a mozgósítás szükségét 
akkor is, ha Oroszország csupán az osztrák határon mozgósítana. Az 
államtitkár tagadókig válaszolt és felhatalmazott engem, hogy ezt a fel
fogását tovább adjam. Jagow nagy súlyt helyezne reá, hogy az Orosz
országgal szövetséges és barátságos hatalmak Péter váró tt  közvetítsenek. 
Végül kijelentette, hogy ha Oroszország Ausztriát megtámadná, úgy 
Németországnak is nyomban támadni kellene. A francia részről Péter- 
várottés Bécsben ajánlott közvetítés, nézete szerint , ennélfogva csak úgy 
volna lehetséges, ha az események egymást nem kergetnék. Nem adja 
fel a reményt, hogy ez esetben a közvetítésnek sikere lehetne. Sajnál
kozásomat fejeztem ki, hogy Ausztria engesztelhetetlenségévid Európát
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ily nehéz helyzetbe hozta. De a ni agam részéről is kifejezést adtam  re
ménységemnek, hogy a közvetítés sikerre vezethet.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n g v  0 7 . )

A német birodalmi kancellár álláspontja.
Julius 27-iken Liehnowsky herceg londoni német 

nagykövethez intézett tá\ iratában Petlnnann-I loll- 
weg német biioclalmi kancellár álláspontját a kö
vetkezőkben foglalja össze:

I>r1 liviann-Hollwf'fj birodalmi kancellár Ijichnowski/ hcvccij
londoni nénid nagykövethez.

Dóriin, 1914 július 27.
Számunkra lehetetlen, hogy szövetségesünket, Szerbiával való 

vitás ügyében európai bíróság elé állítsuk. A mi közvetítő tevékenysé
günknek osztrák-orosz konfliktus esetere kell szorítkoznia.

( A n g o l  k c k k ö n / f c  1 0 1 . )

A német kormány elutasító válasza.

Julius 27-iken (loschen berlini angol nagykövet 
is tárgyalt a német külügyi államtitkárral. K beszél
getés után már az angol nagykövet jelenti (irey 
államtitkárnak, hogy a nemet kormány nem fogadja 
(‘1 a konferencia tervét, mert azzal az osztrák-magyar 
monarchiát mintegy ítélőszék elé idéznék. Az állam
titkai kifejezést adott annak a nézetének, hogy inkább 
kecsegtet sikerrel Pétervár és Pécs közvetlen eszme
cseréje, amelynek megindulására megvan a remény
ség. Az angol nagykövetnek Jagow államtitkárral 
folytatott beszélgetése, a nagykövet jelentése szerint 
így folyt le:

(loschen berlini anc/ol ntiyykövet (Irey kiUnyyi államtitkárhoz.
Berlin, 1914 július 27.

Az állam titkár kijelentette, hogy az a konferencia, melvet Ön 
javasol, valójában döntőbíróság volna és így azt nézete szerint csupán 
Ausztria es Oroszország óhajára lehetne összehívni. Az Ön javaslatát 
ennélfogva el nem fogadhatja, bármennyire óhajtja is, hogy a béke 
fenntartása érdekeben közreműködhessek. Kn azt válaszoltam, hogy az 
Ön eszméje döntőbíróságot nem céloz, hanem az az értelme, hogy a
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közvetlenül nem érdekelt négy nagyhatalom képviselői tanácskozzanak 
és javasoljanak olyan módot, amellyel a helyzet veszedelmeit elhárítsák. 
Az államtitkár azonban megmaradt amellett, hogy a konferencia olyan 
formában, ahogyan ön  azt javasolja, meg nem valósítható. Hozzátette, 
hogy azok szerint a hírek szerint, melyeket az imént kapott Pét el várról, 
Sasonovnak az a szándéka, hogy Berchtold gróffal közvetlen eszme
cserébe lépjen. Az államtitkár nézete szerint az eljárásnak ez a módja 
inkább vezethet kielégítő eredményre és ezért a leghelyesebbnek tartaná, 
ha. mielőtt valami egyebet tennénk, megvárnék az osztrák és az orosz 
kormány eszmecseréjének eredményét. 13gy rövid beszélgetés során az 
államtitkár hangsúlyozta, hogy eddigelé Ausztria csak részlegesen moz
gósít, ha azonban Oroszország Németország ellen mozgósítana, úgy 
Németország ebben követné Oroszországot. Megkérdeztem tőle, hogy 
mit ért a «Németország ellen irányuló mozgósítás» alatt. Azt válaszolta: 
ha Oroszország csupán déli határain mozgósít, úgy Németország nem 
mozgósítana; de ha az oroszok az északi határon is elrendelik a mozgó
sítást, akkor Németországnak ugyanezt kellene tennie. Az orosz mozgó
sítás rendszere olyan bonyolult, hogy a mobilizációt lokalizálni nagyon 
nehéz. Németországnak ezért nagyon elővigyázatosnak kell lennie, 
nehogy meglepjék. Végezetül az államtitkár kijelentette, hogy pétervári 
hírek alapján az általános helyzetet kedvezőbben ítéli meg.

( A n g o l  k é k k ö n y v  4 3 . )

A berlini francia nagykövet jelentése Goschen nagykövet és 
Jagow államtitkár beszélgetéséről.

Az angol nagykövetnek a német külügyi állam
titkárral folytatott beszélgetéséről és az államtitkár 
elutasító válaszáról Jules Cambon berlini francia 
nagykövet a következőt jelenti kormányának:

Jules Cambon berlini francia nagykövet IUenvenu-Marfin
h. külikjyniiniszterhez.

Berlin, 1914 július *27.
Az angol nagykövet, aki ma tért vissza, meglátogatta az állam

titkárt és megemlítette előtte sir Kdward Grey javaslatát. Jagow újból 
és újból hangoztatta, hogy a békét óhajtja. Hozzátette azonban, hogy 
semmiféle javaslathoz hozzá nem járulhatna, amelynek konferencia 
volna a színezete. A hatalmak konferenciája olybá tűnnék fel, mintha 
döntőbíróságot statuálnánk, ez pedig csak akkor volna elfogadható, 
ha azt Bécsben és Pétervárott óhajtanák. Jagow nyilatkozatai fedik
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azokat a kijelentéseket, melyeket Schoen báró tett Excellenciádnak. 
Valójában a négy hatalom demarche-a Bécsben és Pétervárott diplo
máciai úton is megtörténhetnék, anélkül, hogy a lépésnek konferencia 
tormája volna, többféle módozat volna lehetséges. A legfontosabb 
mindenesetre az. hogy Pétervárott és Bécsben megnyilvánuljon a négy 
hatalom egyértelmű óhaja a konfliktus elkerülésére. Csakis az operációk 
felfüggesztése tenné lehetővé, hogy a jelenlegi ellentétek békés kiegyen
lítését elérjük. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  7 3 . )

Grey válasza a berlini nagykövet táviratára.
(iosehen sürgönyére küldött válaszában Grey 

államtitkai* interpretálja tervét és fejtegeti, hogy 
annak ítélőszék jellege nem volna.

A Péter vár es Becs között meginduló közvetlen 
tárgyalást, amelyről közben már Grey is értesült, 
az angol államtitkár is rokonszenvvel fogadja s elébe 
helyezi a sajat javaslatának. Az angol külügyi állam
titkárnak a berlini nagykövethez intézeti sürgönye 
így hangzik:

Grey külügyi államtitkár (hschen berlini angol nagykövethez.
Külügyi hivatal, 1914 július 28.

Ön nagyon helyesen fejtette ki, hogy konferencia-javaslatom fel
vetésében milyen gondolat vezetett. Az értekezlet valóban nem volna 
döntő bíróság, hanem privát és formához műn kötött eszmecsere, annak 
tisztázására, hogy az ellentétek kiküszöbölésére milyen javaslatot kel
lene tenni. Semmiféle javaslatot nem tennénk, mielőtt előre bizonyos
ságot nem szereznénk aziránt, hogy indítványunk elfogadható úgy 
Ausztriára, mint Oroszországra nézve, amelyekkel a közvetítő hatal
mak, az értekezleten résztvevő szövetségeseik útján, könnyen érint
kezésben m aradhatnának. Addig azonban, amíg Ausztria és Orosz
ország közvetlen eszmecseréjére kilátás van, minden más javaslatot 
visszatartanék, mert magam is úgy vélem, hogy a közvetlen eszme
csere módszere minden egyéb módnál előnyösebb. Értesülésem szerint 
az orosz külügyminiszter barátságos eszmecserét ajánlott az osztrák 
kormánynak. H a ez utóbbi az indítványt elfogadja, ez kétségtelenül 
némileg enyhíteni fogja a feszültséget és a helyzet kevésbbé kritikussá 
válik. ( A n g o l  k é k k ö n y v  6 7 . )
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A francia nagykövet is átveszi az elutasító választ.
Jules Canibon, berlini francia nagykövet, aki

nek július 27-ikén már volt egy általánosságban 
mozgó beszélgetése Jagow államtitkárral, ezen a 
napon másodízben is megjelent az államtitkárnál, 
hogy az angol nagykövet demarcheát, Grey tervének 
érdekében, Franciaország nevében is támogassa. Ja
gow államtitkár a francia diplomatának is elutasító 
választ adott és a beszélgetés során az államtitkár 
neki is megemlítette Pétervár és Bécs közvetlen 
tárgyalásait, melyek esetleg a béke fenntartásának 
reményével kecsegtetnek.

Jules Cambon berlini francia nagykövet Bienvenn-Martin
h. külügyminiszterhez.

Berlin, 1914 július 27.
Felkerestem ma az államtitkárt, hogy sir E. Goschennek ma 

tett lépését támogassam. Jagow nekem ugyanazt válaszolta, amit az 
angol nagykövetnek: nem fogadhatja el azt a javaslatot, amely szerint 
az olasz, francia és német nagykövet utasítást kapna, hogy sir Echvard 
Grey-el egyetemben módot keressenek a fennálló nehézségek leküzdé
sére. E javaslat tulajdonképpen konferencia egybehívását jelentené, 
amelyben Ausztria és Oroszország ügyeit tárgyalnák. Én azt felel
tem, hogy az államtitkár válaszát nagyon sajnálom és, hogy sir Edward 
Grey nagyszabású tervének lényege mellett, a formakérdés valóban hát
térbe szorul. A terv lényege az, hogy Angolország és Franciaország 
Németországgal és Olaszországgal együttműködjék, együtt dolgozzék a 
béke megteremtésén. Hangsúlyoztam, hogy ennek az együttműködésnek 
Bécsben és Pétervárott teendő közös lépésekben kellene megnyilvá
nulnia. Rám utattam : az államtitkár előttem többször kifejezte sajnál
kozását, hogy a két szövetségcsoportot Európában mindig egymással 
szemben látja. Most tehát itt volna az alkalom bebizonyítania, hogy az 
európai közszellem él, ha olyan négy hatalom, mely két különböző cso
porthoz tartozik, egyetértőleg járna el egy konfliktus elhárítására. Jagow 
kitérőleg válaszolt; kijelentette, hogy Németországnak Ausztria irányá
ban kötelezettségei vannak. Én megjegyeztem, hogy Németországnak 
viszonya Bécshez semmiesetre sem szorosabb, mint a francia-orosz 
viszony és így a jelenlegi esetben épen az államtitkár állítja egymással 
ellentétbe a két csoportot. Jagow azután kijelentette: ő nem utasítja 
vissza, hogy osztrák-orosz konfliktus elhárítására közreműködjék, az 
osztrák-szerb konfliktusban azonban nem közvetíthet. «Egyik kon-

Diplomáciai okmányok. 23
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fliktus a másiknak köveikezménye» válaszoltam én «és most arról 
van szó, hogy megakadályozzuk olyan új tények felmerülését, amelyek 
orosz beavatkozásra vezethetnének». Az állam titkár megismételte, hogy 
ó kénytelen betartani kötelezettségeit Ausztria irányában, mire én meg
kérdeztem, vájjon köteles-e ő Ausztriát mindenben vakon követni és 
vájjon tudom ást szerzett-e már arról a válaszról, melyet Szerbia Ausztriá
nak adott és amelyet neki a szerb ügyvivő ma reggel á tnyú jto tt. «Nem 
értem még rá, hogy ezt a választ tanulmányozzam» felelte. «Sajnálom 
válaszoltam mert meggyőződött volna arról, hogy Szerbia, eltekintve 
néhány részlettől, mindenben engedett. Nézetem szerint tehát, mivel 
Ausztria már megkapta azt az elégtételt, melyet neki a német támogatás 
szerzett, ma már Németország bízvást tanácsolhatja Becsben, hogy a 
válasszal érjék be, vagy pedig Szerbiával együtt az egész jegyzék szö
vegét vizsgálják meg.» Mivel Jagow nem adott világos választ, azt a kér
dést intéztem hozzá, vájjon Németország háborút akar-e. Ez ellen élén
ken tiltakozott és azt mondotta: ő tudja, hogy ezt gondolom, de 
ez teljesen téves. «Úgy aszerint is kell cselekednie» válaszoltam én. 
«Ha ön a szerb jegyzéket elolvassa, mérlegelje meg lelkiismeretesen an
nak tartalm át. Kérem önt az emberiesség nevében, ne vegye magára a 
felelősség egy részét azokért a nagy katasztrófákért, melyelmek kelet
kezését tűri». Jagow újólag tiltakozott és hozzátette, hogy ő kész Francia- 
országgal és Angolországgal közös lépésre szövetkezni, erre az inter
vencióra azonban olyan formát kell találni, melyet ő is elfogadhat. Erre 
nézve egyezzenek meg a kabinetek. «Egyébként te tte  hozzá Bécs 
és Pétervár között folyamatban van a közvetlen tárgyalás, melytől 
jót íeniélek». Távozóban kijelentettem az állam titkárnak: «Ma reggel 
az volt az érzésem, hogy az enyhülés órája elérkezett, most azonban 
úgy látom, az nem következett be.» Az állam titkár azt válaszolta, 
hogy tévedek, ő reméli, hogy a dolgok jó mederben folynak és 
mielőbb célt érünk. Kértem őt, működjék közre Bécsben, hogy az ügy 
hamarosan előbbre jusson, mivel nagyon fontos, hogy Oroszországban, a 
közvéleményben ne kerekedjék felül olyan áram lat, mely mindent magá
val ragad. Érzésem szerint helyes volna, ha sir Edward Greyt — akit 
Goschen nagykövet bizonyára értesített már róla, hogy javaslatát az 
általa indítványozott formában visszautasították — megkérnek, hogy 
az indítványt más alakban megújítsa, úgy, hogy Németországnak a vissza
utasításra ne legyen ürügye, ellenkező esetben pedig Angolország szemé
ben viselné a felelősséget. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  7 4 . )
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Az orosz ügyvivő jelentése Cambon lépéséről.
A berlini francia nagykövetnek Jagow állam

titkárral folytatott beszélgetéséről a berlini orosz 
ügyvivő a következő jelentést küldte Sasonov kül
ügyminiszternek:

Bronevsky berlini orosz ügyvivő Sasonov külügyminiszterhez.
Berlin* 1914 július 14/27.

Mielőtt ma a külügyi államtitkárt meglátogattam, felkereste őt a 
francia nagykövet, aki iparkodott az államtitkárt rávenni az angol 
javaslat elfogadására, amely szerint Angolország, Németorzság, Olasz
ország és Franciaország a béke érdekében egyidejűleg Pétervárott és 
Bécsben közreműködnének. Cambon javasolta, hogy ezek a hatalmak 
bécsi tanácsuknak a következő formát adják: «Az osztrák-magyar 
monarchia tartózkodjék minden olyan lépéstől, mely az adott helyze
tet súlyosbítja.» Ezzel a leplezett formulával elkerülhető volna annak 
kijelentése, hogy Ausztriának tartózkodnia kell a Szerbiába való be
töréstől. Jagow az indítványt ridegen visszautasította, bár a nagykövet 
rámutatott a javaslatnak arra a kedvező jellegére, hogy e lépésben a 
hatalmak vegyes csoportosulásban vennének részt. Evvel elkerülhető 
volna a hármas szövetségnek és a hármas ententenak az a szembe
állítása, amelyet Jagow maga is gyakran panaszolt.

( O r o s z  n a r a c s s á r g a k ö n y v  3 9 . )

A párisi német nagykövet a konferencia terve ellen.
Július 28-ikán Schoen báró német nagykövet 

is meglátogatta Bienvenu-Martin francia h. külügy
minisztert, akivel folytatott eszmecseréjében szintén 
kifejtette Németország elutasító álláspontját a kon
ferencia eszméjével szemben.

Bienvenu-Martin h. külügyminiszter a londoni, berlini, f  étervári, 
bécsi és római francia nagykövethez.

Páris, 1914 július 28.
Ma délelőtt újból meglátogatott a német nagykövet. Kijelentette, 

hogy semmi közlést, semmi hivatalos javaslatot nem tesz, hanem ú gy 
mint tegnap este, ma is felkeres, hogy megbeszélje velem a helyzetet 
és azokat az eszközöket, amelyekkel többé jóvá nem tehető cselek
ményeket megakadályozhatnánk. Kérdést intéztem hozzá Ausztria
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szándékairól, mire ő azl válaszolta, hogy sem e szándékokat, sem 
Ausztriának előkészített kényszerrendszabályait nem ismeri. Schoen báró 
kijelentése szerint Németország kész együttműködni Franciaországgal 
a béke fenntartásának érdekében. Arra a megjegyzésemre, hogy Angol- 
ország felvetette a négy hatalom közvetítésének tervét, melyhez mi hozzá
járultunk és amelyet Olaszország és Németország is elvileg elfoga
dott, a nagykövet azt válaszolta, hogy a német kormány a hatalmak 
lépéséhez tényleg szívesen csatlakoznék, ha ennek a lépésnek nem volna 
döntőbíróság vagy konferencia színezete, mert ezt Ausztria visszautasítja. 
Azt válaszoltam, ha csupán a kifejezésen múlik, úgy a cél más úton is 
el volna érhető. A német kormány bizonyára abban a helyzetben van, 
hogy kérhesse Ausztriától, engedjen időt a hatalm aknak a közvetítésre, 
hogy a kibékülést létrehozzák. Schoen báró még megjegyezte, neki 
nincs ugyan utasítása, de azt tudja, hogy Németország visszautasítja, 
ily irányban nyomást gyakorolni Ausztriára, mely a konferenciát nem 
óhajtja. H ibáztatta a francia hírlapokat, melyek olyan m agatartást 
tulajdonítanak Németországnak, aminőt valójában nem tanúsít, hogy 
tudniillik Ausztriát buzdítja. Kétségtelen, hogy Németország Ausztria 
eljárását helyesli, az osztrák jegyzéket azonban előzőleg nem ismerte. 
Németország az osztrák kormányt túlridegen vissza nem tarthatja, mert 
Ausztriának a szerbek eljárásával szemben garanciákra van szüksége.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  7 8 . )

Bienvenu-Martin jelenti a távollévő francia miniszterelnöknek
a visszautasító német választ.

Jules Cainbon, berlini francia nagykövet je
lentésének vétele után a francia h. külügyminiszter 
Yiviani miniszterelnökkel a F r a n c é  hajóra a követ
kező táviratban közölte a német elutasító választ:

Bienvenu-Martin h. külügyminiszter Viviani francia 
miniszterelnökhöz (a «Francé» fedélzetére).

Paris, 1014 július *28.
A német diplomáciai képviselők úgy Parisban, mint Berlinben ki

jelentették, hogy kormányuk a béke fenntartására irányuló munkában 
közreműködni óhajt, ennek ellenére azonban a német kormány egyet
len nyílt lépést sem te tt, hogy Ausztriát visszatartsa. Az angol javas
lat. mely a négy közvetlenül nem érdekelt nagyhatalom lépéseit célozta, 
hogy Bécsben, Belgrádiján és Pétervárott a katonai operációk felfüg
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gesztését elérjék és amelyben Grey a német, francia és olasz nagy
követnek, az angol államtitkár elnöklete alatt, Londonban tartandó 
konferenciáját indítványozta, hogy az osztrák-szerb feszültség meg
oldását keressék, Berlinben olyan ellenállásra talál, mely alkalmas a 
terv megbuktatására. Bécsi katonai attachénk szerint július 28-ikától 
kezdődóleg a mozgósítás elrendelése egészen bizonyos.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  7 7 . )

A német birodalmi kancellár üzenete Grey államtitkárnak.

Július hó 28-ikán Bethmann-Hollweg birodalmi 
kancellár magához kérette az angol nagykövetet. 
Előadta neki azokat az indokokat, melyek Német
országot arra bírták, hogy Grey konferencia-javas
latát visszautasítsa és miként Jagow államtitkár, 
a kancellár is annak a reményének adott kifejezést, 
hogy a közvetlen megbeszélések Bécs és Pétervár 
között kedvezőbb eredménnyel kecsegtetnek. Az ál
talános szituációra is kiterjedő eszmecseréről az angol 
nagykövet a következőket jelenti Grey államtit
kárnak:

Goschen berlini angol nagykövei Grey külügyi államtitkárhoz.

Berlin, 1914 július 28.
A birodalmi kancellár meghívására tegnap meglátogattam őt a 

külügyi hivatalban. A kancellár felkért: közöljem Önnel, hogy ő nagy 
tf ly t helyez Németországnak és Angolországnak együttműködésére az 
általános béke érdekében. Ez az együttműködés a legutóbbi európai 
krizis idején is sikerre vezetett. A kancellár azonban az Ön indítványát, 
mely a négy hatalom képviselőinek konferenciáját célozta, el nem fogad
hatta, mivel nem hiszi, hogy az célhoz vezetne. A kancellár felfogása 
szerint ilyen konferenciának areopág-jellege lett volna, amennyiben 
mindegyik csoporthoz tartozó két-két hatalom a másik kettő felett tör
vényt ült volna. Ha azonban nem is volt abban a helyzetben, hogy a 
javasolt konferenciához hozzájáruljon, úgy ezt korántsem szabad oly- 
képen felfogni, mintha ez a m agatartása ellentétben volna a hathatós 
együttműködésre irányuló őszinte óhajával. Ön bizonyos lehet abban, a 
kancellár teljes erejével rábírni iparkodik úgy a bécsi, mint a pétervári 
kormányt, hogy a helyzetet közvetlenül, egymás között, barátságos módon 
beszéljék meg. Erős a reménye, hogy ezekre a tárgyalásokra sor kerül és, 
hogy ez az eszmecsere kielégítő eredményre fog vezetni. Ha azonban
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valónak bizonyul az a hír, amelyet épen az imént az újságban olvasott, 
hogy Oroszország déli határain tizennégy hadtestet mozgósított, úgy a 
helyzetet komolynak ta rtja  és ő maga is nagyon súlyos helyzetbe kerülne, 
mivel ilyen körülmények között nem volna többé módjában, hogy Becs
ben mérsékletet tanácsoljon. Hozzátette, hogy Ausztriának, amely eddig 
csak részlegesen mozgósított, megfelelő intézkedéseket kellene tennie 
és ha ez háborúra vezetne, akkor a felelősséget teljesen és tökéletesen 
Oroszország viselné. Nem tudtam  visszafojtani azt a megjegyzést, 
hogy, ha Ausztria vonakodik tudomásul venni a szerb válaszjegyzéket, 
mely érzésem szerint majdnem valamennyi pontban engedékeny és 
mindenesetre alapot nyújt a tárgyalásra, úgy a felelősségnek egy része 
Ausztriát terhelné. Ő excellenciája azt válaszolta, hogy a szerb jegyzéket 
taglalni nem óhajtja, de Ausztriának az az álláspontja — és ebben a 
pontban a kancellár egyetért vele — hogy Szerbiával kitört viszálya 
tisztán osztrák ügy, amely Oroszországra nem tartozik. Ismételte azt 
az óhaját, hogy Angolországgal együttműködjék és kifejezte szándékát, 
hogy mindent meg fog tenni az általános béke fenntartására. Utolsó 
szavai ezek voltak: «A nagyhatalmak közt a háborút el kell kerülni!» 
Az osztrák nagykövet ma kijelentette nekem, hogy az általános háború 
nagyon valószínűtlen, mivel Oroszország háborút sem nem akar, sem 
pedig nincsen olyan kedvező helyzetben, hogy háborút viselhessen. Úgy 
vélem, hogy e nézetben itt sokan osztoznak. ( A n g o l  k é k l w n y v  7 1 . )

Cambon berlini francia nagykövet jelentése a birodalmi 
kancellár és Goschen angol nagykövet beszélgetéséről.

A német birodalmi kancellár és a berlini angol 
nagykövet beszélgetéséről Cambon francia nagykövet 
is jelentést tett kormányának.

Jules Cambon francia nagykövet Bienvenu-Martin 
h. külügyminiszterhez.

Berlin, 1914 július 29.
Megkérdeztem ma az állam titkárt, mennyire haladt Bécs és Péter- 

' vár között a közvetlen tárgyalás, melyet tegnap a feszültség megszün
tetésére legalkalmasabb eszköznek jelzett. Az államtitkár azt válaszolta, 
hogy Pétervárott a kilátások kedvezőek és ő kérést intézett Pécshez, 
hogy erre az útra o tt is rálépjenek. Várja a választ. Az angol kor
mány, amikor látta, hogy konferencia-javaslatát visszautasítják, ki
jelentette, hogy szívesen üdvözölné a közvetlen tárgyalást Ausztria és 
Oroszország között és kifejezést adott óhajának, hogy Németország
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buzdítsa erre Ausztriát, amit a császári kormány meg is tett. Megkér
deztem azután az államtitkárt, vájjon nem gondolja-e, hogy Becs és 
Pétervár közvetlen tárgyalásai mellett a nagykövetek útján a négy 
hatalom együttes konferenciája is folyamatba volna tehető. Helveslő- 
leg válaszolt, hozzátette azonban: a londoni kabinet jelenleg meg
elégszik azzal, hogy a közvetlen tárgyalások érdekében fáradozzék. 
Késő délután a birodalmi kancellár magához kérette az angol nagyköve
tet. Megemlítette előtte Grey indítványát a konferencia összehívására. 
A kancellár kijelentette, hogy ő nem fogadhatott el semmi olyan indít
ványt, amely Ausztriát a hatalmak autoritása alá akarná kényszerí
teni. Biztosította kartársamat, hogy a békét őszintén óhajtja és Becs
ben ez irányban fáradozik, hozzátette azonban, hogy Oroszország az 
egyetlen tényező, melynek módjában van a békét fenntartani, vagy 
pedig a háborút felidézni. Goschen nagykövet azt válaszolta, hogy ezt 
a felfogást nem osztja és ha a háború kiütne, úgy a felelősség túlnyomó 
része Ausztriát terhelné, mert megcáfolhat lan tény az, hogy a monarchia, 
a Szerbiától kapott válasz után ezzel az országgal a szakítást előidézte, 
anélkül, hogy a válasznak további megvitatásába belement volna. A biro
dalmi kancellár kijelentette, hogy ő, tőle telhetőleg iparkodik elősegíteni 
a közvetlen tárgyalást Ausztria és Oroszország között. Tudja, hogy ezeket 
a tárgyalásokat Angolország kedvezően ítéli meg; hozzátette, hogy nagyon 
nehéz helyzetbe kerülne Bécscsel szemben, ha beigazolást nyerne, hogy 
Oroszország az osztrák határon tizennégy hadtestet mozgósított. A kan
cellár végül megkérte kollegámat, hogy Grey figyelmét mindezen meg
jegyzéseire reáirányítsa. Goschen a beszélgetés lefolyásáról jelentést 
tett Londonba. A birodalmi kancellár magatartása valószínűleg annak 
az utolsó beszélgetésnek következménye, melyet Grey Liclmowsky 
herceggel folytatott. A legutolsó napokig azzal áltatták itt magukat, 
hogy Angolország bele nem avatkozik. Az Angolország várható magatar
tásáról tett nyilatkozat úgy a német kormányra, mint a pénz- és üzlet
emberekre erős benyomást gyakorolt. ( F r a n c i a  s á n j a k ö n y v  9 2 . )

Szögyény nagykövet jelentése a német válaszról.
Szögyény gróf berlini osztrák-magyar nagy

követ a német visszautasító válaszról a következő 
jelentést küldte Berchtold gróf külügyminiszternek:
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Szögyény gróf berlini osztrák-magyar nagykövet Berchtold gróf
kiüiigy miniszterhez.

Berlin, 1914 július 28.
Angolországnak azt a közvetítő javaslatát, hogy Németország, 

Olaszország, Angolország és Franciaország tartsanak Londonban érte
kezletet, német részről elutasították azzal az indokolással, hogy Német- 
országra nézve lehetetlenség szövetségesét Szerbiával való leszámolásá
ban európai bíróság elé idézni. ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  3 5 . )

Francia helyzetkép.
Bienvenu-Marfcin francia h. külügyminiszter a 

köztársaság nagyköveteihez intézett körtáv irata bán 
a helyzetnek a következő képét festi:

Bienvenu-Martin h. külügyminiszter a pétervári, londoni, berlini, 
római, bécsi, konstantinápolyi és belgrádi francia diplomáciai

képviselőhöz.
Pár is, 1914 július 28.

Az osztrák-német m agatartás tisztázódik. Ausztria, melyet a szláv 
propaganda nyugtalanít, felhasználta a sarajevói merénylet alkalmát, 
hogy a szerb üzelmeket megfékezze és a szerbektől garanciákat sze
rezzen, amelyek, aszerint, amint az eseményeket fejlődni engedik, 
vagy csupán a szerb kormányra és hadseregre vonatkoznának, vagy 
pedig területi jellegűek lesznek. Németország az ő szövetségese és a 
többi hatalom közé áll, amikor kijelenti, hogy csupán lokális kérdésről 
van szó: politikai bűntény megtorlásáról a m últra nézve és garanciákról 
a jövőre, hogy az osztrákellenes üzelmek véget érnek. A német kormány 
nézete szerint Oroszországnak meg kell elégednie azzal a hivatalos és 
forrna szerint te tt osztrák nyilatkozattal, hogy Ausztria területi hódítást 
nem céloz és Szerbia integritását tiszteletben tartja . Ilyen körülmé
nyek között, a német felfogás szerint, kizárólag Oroszország oldaláról 
származhatok háborús veszedelem: ha az orosz kormány egy jól el
határolt kérdésben közvetíteni akar. így tehát Péter vár az a hely, 
ahol befolyást kell gyakorolni a béke fenntartásának érdekében. Ezt 
a szofizmát, amely Németországot felmentené attól, hogy Bécsben nyo
mást gyakoroljon, Schoen báró állította fel Párisban. A német nagy
követ azonban sikertelenül fáradozott, hogy bennünket a Péter váróit 
kifejtendő szolidáris német-francia akcióba belevonjon. Londonban 
>ir Edward Grey előtt hasonlóképen érveltek. Úgy Franciaország-
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bán, mint Angolországban azt válaszolták, hogy a pétervári kabinet 
elejétől fogva a mérséklet tanujelét adta, főképen akkor, amikor a hatal
makhoz csatlakozott, hogy Szerbiának az osztrák követelések elfogadását 
tanácsolja. Oroszország tehát a békét semmikép nem fenyegeti. Bécsben 
kell befolyást gyakorolni, onnan fenyeget a veszedelem, ha ott vonakod
nak, hogy beérjék Szerbia meghódolásával a hallatlan osztrák követelések 
túlnyomó része előtt; ha ott nem akarják elfogadni a hatalmak segít
ségét, hogy az Ausztria és Szerbia közöt t még rendezésre szoruló pontokat 
megvitassák és végül, ha ott nem riadnak vissza a. hadüzenettől, mely 
épen olyan elhamarkodott volna, mint Ausztria eredeti jegyzéke. Úgy 
Berlinben, mint Bécsben halogató m agatartást tanúsítanak. Berlinben 
kijelentik, hogy az általános békét a négy hatalom közös akciója útján 
megóvni óhajtják és mégis visszautasítják a konferencia gondolatát, 
anélkül, hogy más módot jelölnének meg, és egyúttal visszautasítják 
azt is, hogy Bécsben pozitív irányban közrehassanak. Az osztrák fő
városban viszont játszani szeretnének Pétorvárral. abban az illúzióban 
ringatván az orosz kormányt, hogy a közvetlen tárgyalások során meg
egyezést lehet elérni. Ezenközben Ausztria Szerbia ellen nyomul. Ilyen 
körülmények közt legfontosabbnak tűnik, hogy a pétervári kabinet, 
melynek békés célzatai nyilvánvalók, haladéktalanul hozzájáruljon az 
angol javaslathoz. Ezt az indít ványt (nősen támogatni kellene Berlinben, 
hogy Jagow-t rábírjuk Bécsben olyan tényleges nyomás gyakorlására, 
mely alkalmas volna rá, hogy Ausztriát visszatartsa és megakadályozza, 
hogy diplomáciai előnyéhez katonai siker is járuljon. Mert az osztrák- 
magyar kormány bizonyosan nem mulasztaná el, hogy a helyzetből 
hasznot húzzon és Szerbiának a «garanciák» elasztikus meghatáro
zása alapján, olyan feltételeket szabjon, melyek a territoriális érdekte
lenség minden biztosítása mellett is. Keleteurópában a helyzetet meg
változtatnák és vagy már jelenleg, vagy pedig a közel jövőben az álta
lános békét erősen veszélyeztetnék. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  8 5 . )

Az osztrák-magyar monarchia álláspontja.
Mensdorff gróf londoni osztrák-magyar nagy

követ Berchtold gróf távirati utasítása szerint, július 
27-ikén közölte Grey angol külügyi államtitkárral, 
hogy a monarchia Szerbiával a diplomáciai viszonyt 
megszakította. Ennek az eszmecserének lefolyását Grey 
közölte a bécsi angol nagykövettel. (Lásd 81Ő. oldal.)

Az eszmecseréről Mensdorff nagykövet is kül
dött jelentést a bécsi külügyminisztériumba. Ebben 
a jelentésben a nagykövet részletesebben megemlé
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kezik Grey konferencia-tervéről, melyet az államtitkár 
előtte már ennek a beszélgetésnek során kifejtett.

Mensdorff gróf táviratát július 28-ikán Bercii - 
told gróf tájékoztatás végett közli Szögyény berlini 
nagykövettel. Mivel pedig július 28-ikán a monarchia 
Szerbiának már hadat üzent, a külügyminiszter meg
állapítja azt is, hogy a Grey-féle konferencia-javaslat, 
amennyiben az Szerbia és a monarchia konfliktusára 
vonatkozik, már az események által túlhaladott
nak mutatkozik.

Berchtold gróf külügyminiszter Szögyény gróf berlini osztrák
magyar nagykövethez.

Becs, 1914 július 28.
Excellenciád tájékoztatására és az államtitkárral leendő közlés 

végett:
Mensdorfftól gróf f. hó 27-ikéről a következő táviratot vettem:
«Alkalmam volt ma sir E. Grey előtt részletesen kifejteni, hogy 

akciónk nem támadás, hanem önvédelem és önfenntartás jellegével 
bír és, hogy sem területhódításra, sem a szerb önállóság megsemmisí
tésére nem törekszünk. Bizonyos elégtételt akarunk a múltért és garan
ciákat a jövőre.

Ez alkalommal felhasználtam néhány szempontot Excellenciád- 
nak Szápáry grófhoz intézett rendeletéből.

Sir E. Grey kijelentette, hogy élénk csalódást érez afölött, hogy a 
szerb választ olybá vesszük, mintha az teljesen elutasító volna.

Ő azt hitte, hogy e válasz alapot nyújt arra, hogy azon a többi 
négy kormány kielégítő arrangement-t dolgozhasson ki.

Ez a gondolat lebegett előtte, mikor értekezletet ajánlott.
Az értekezlet annak feltételezése mellett ülne össze, hogy úgy 

Ausztria-Magyarország, valamint Oroszország is minden katonai mű
velettől tartózkodni fog azalatt, amíg a többi hatalom kielégítő meg
oldást célzó kísérlete tart.

(Sir E. Grey az alsóházban te tt mai kijelentésében kifejtette kon
ferenciatervét.)

Mikor Szerbiával szemben katonai műveletektől leendő tartózkodá
sunkról beszélt, megjegyeztem, hogy attól tartok: ez talán már késő. 
Az államtitkár erre azt mondta, hogy ha el vagyunk tökélve, hogy Szerbia 
ellen minden körülmények között háborút viseljünk és feltesszük, hogy 
Oroszország veszteg fog maradni, úgy nagy kockázatot vállalunk ma
gunkra. Ha rá tudjuk bírni Oroszországot, hogy nyugton maradjon,
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úgy neki nincsen tovább mit mondania. Ha nem, — akkor a lehetőségek 
és veszedelmek kiszámíthatatlanok.

A nyugtalanság egyik tünete gyanánt megemlítette, hogy a nagy 
angol hajóhad, melyet a gyakorlatok után Portsmouthban összponto
sítottak és amelynek ma fel kellett volna osztania, egyelőre o tt fog ma
radni. Nem hívtunk volna be tartalékokat; minthogy azonban össze
gyűllek, ebben a pillanatban nem küldhetjük őket haza.

Konferencia-eszméjének célja, lehetőleg megakadályozni az össze
tűzést a nagyhatalmak között, így tehát feltehetőleg a konfliktus elszige
telésére törekszik. Ha azonban Oroszország mozgósít és Németország 
akcióba lép, úgy a konferencia magától összeomlik.»

Úgy vélem, Excellenciáddal szemben nem szükséges külön is 
kiemelnem, hogy a Grey-féle konferencia-javaslat, amennyiben Szer
biával való konfliktusunkra vonatkozik, tekintettel a bekövetkezett 
hadiállapotra, az események által túlhaladottnak mutatkozik.

( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  3 8 . )

A bécsi angol nagykövet demarche-a a konferencia
érdekében.

Július 28-ikán, a Szerbiához intézett hadüzenet 
napján Bunsen bécsi angol nagykövet megjelent az 
osztrák-magyar külügyminisztériumban és megbízá
sához képest, formális indítványt tett a konferen
cia összehívására. A beszélgetés lefolyásáról és a 
visszautasító válaszról Berciitek! gróf a következő 
távirati értesítést küldte Londonba Mensdorff gróf 
nagykövetnek:

Berchtold gróf külügyminiszter Mensdorff gróf londoni osztrák-
magyar nagykövethez.

Bécs, 1914 július 28.
Ma megjelent nálam az angol nagykövet s megbizatásához képest 

következőleg vázolta sir E. Grey álláspontját Szerbiával való konflik
tusunkkal szem ben:

Az angol kormány élénk érdeklődéssel kísérte a válság eddigi 
lefolyását és súlyt helyez arra, hogy biztosítson bennünket, miszerint 
álláspontunkkal rokonszenvez és teljesen megérti neheztelésünket Szer
biával szemben.

Ha tehát Angliának nincs is oka arra, hogy Szerbiával szemben 
fennálló vitás ügyünket, mint ilyent, önmagában véve külön preok-
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kupáció tárgyává tegye, az ügy mégsem kerülheti el a londoni kabinet 
figyelmét, mivel a konfliktus szélesebb körökre terjedhet ki s ezáltal 
Európa békéjét is veszélyeztetheti.

Csupán ez, az Anglia szempontjából egyedül tekintetbe jövő ok 
indította sir E. Grey-t arra, hogy meghívást intézzen azoknak az álla
moknak kormányaihoz, melyek e konfliktusban nincsenek közelebbről 
érdekelve; (Németország, Olaszország, Franciaország), oly célból, hogy 
velük együttesen, és pedig folytonos eszmecsere» útján megvizsgálja és 
megvitassa az ellentét minél gyorsabb kiegyenlítésének lehetőségeit. 
Evégből, az angol állam titkár nézete szerint, az em lített államok londoni 
nagykövetei, a legutolsó balkáni válság alatt működött londoni értekezlet 
mintájára, állandó kontaktusban maradnának vele. Sir E. Grey az illető 
kormányoktól már igen barátságos hangú válaszokat kapott, melyek
ben azok a felvetett eszméhez hozzájárulnak. Az állam titkárnak jelen
leg az volna az óhaja, hogy ha lehetséges, az ellenségeskedések kitörése 
Ausztria-Magyarország és Szerbia közt most, a tizenegyedik órában, 
megakadályoztassék, ha pedig ez nem volna lehetséges, legalább a véres 
összeütközésnek vétessék eleje, esetleg oly módon, hogy a szerbeknek 
lehetővé tétetnék a visszavonulás anélkül, hogy a harcot felvenniük 
kellene. A Szerbia részéről hozzánk érkezett válasz mintha magában 
rejtené annak lehetőségét, hogy a megegyezésnek alapul szolgáljon. 
Angolország örömest kész e tekintetben a mi álláspontunk értelmében 
és a mi kívánalmaink szerint befolyását érvényesíteni.

Köszönetét mondva a nagykövetnek sir E. Grey közléséért , jelez
tem, hogy az államtitkár felfogását teljes mértékben méltányolni tudom. 
Álláspontja azonban a dolog természeténél fogva eltér az enyémtől, 
mivel Anglia nincsen közvetlenül érdekelve a Szerbia és a Monarchia 
közt fennforgó vitás ügyben és mivel az államtitkár aligha lehet alaposan 
tájékozva arról a súlyos jelentőségről, mellyel a megoldandó kérdések 
a Monarchiára nézve bírnak. Sir E. Grey annak a lehetőségéről beszél, 
hogy az ellenségeskedések kitörése megakadályőztassék, ámde ez a gon
dolat már elkésve jön, mivel a szerbek tegnap már lövéseket intéztek 
a határt őrző katonáinkra, ma pedig mi üzentünk háborút Szerbiának. 
Ami a szerb válaszjegyzék alapján való megalkuvás eszméjét illeti, 
ezt (‘1 kell utasítanunk. Mi elfogadást követeltünk minden változtatás 
nélkül, Szerbia pedig kifogásokkal igyekszik kibúvót találni. Eléggé 
ismerjük már ezt a szerb módszert.

Sir M. Bunsen, i t t  szerzett helyi ismeretei alapján bizonyára he
lyesen fogja megítélhetni a mi álláspontunkat és sir E. Grey-nek hu 
képet fog adhatni arról.

Amennyiben sir E. Grey az európai békét akarja szolgálni, nálunk
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bizonyára noni fog ellenállásra találni. Fontolóra kell azonban vennie, 
hogy az európai béke nem menthető meg azáltal, ha egyes nagyhatalmak 
Szerbia mögé állva, ennek büntethetetlensége érdekéljen vetik magukat 
közbe. Mert még ha bele is mennénk egy ilyen megegyezési kísérletbe, 
ez csak meg inkább felbátorítaná Szerbiát arra, hogy tovább haladjon 
eddigi utján, ami a békét legrövidebb időn belül ismét kérdésessé tenné.

Az angol nagykövet végül biztosított, hogy teljesen megérti állás
pontunkat, másrészt azonban sajnálja, hogy ilyen körülmények között 
az angol kormány abbeli kívánságának, hogy megegyezést hozzon létre, 
ezidószerint nincs kilátása a megvalósulásra. Reméli, hogy velem tovább 
is kontaktusban maradhat, aminek az európai konflagráció nagy veszélye 
miatt a maga részéről különös értéket tulajdonítana.

Azzal a válaszommal, hogy mindenkor rendelkezésére állok, beszél
getésünk véget ért, ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  4 1 . )

Az angol nagykövet jelentése a beszélgetésről.
A Berchtold gróffal folytatott beszélgetésről 

es a külügyminiszter válaszáról Bunsen bécsi angol 
nagykövet két táviratot küldött Grey államtitkár- 
nak. A nagykövet első sürgönye így szól:

Bunsen bécsi angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.
Bécs, 1914 július 28.

Találkoztam ma reggel a külügyminiszterrel, ü  excellenciája ki
jelentette, hog}’ Szerbia ellen a háborús akciót nem lehet halogatni, 
és hogy a szerb válasz további tárgyalására alapított minden javaslatot 
vissza kell utasítania.

A kettős monarchia presztízse van kockán és az összeütközést 
most már semmi se háríthatja el. . ( A n g o l  k é k k ö n y v  6 1 . )

Az angol nagykövet második jelentése.
Ugyancsak július 28-ikán Bunsen bécsi angol 

nagykövet második jelentést is küld Londonba, 
melyben részletesebben számol he Berchtold gróffal 
folytatott beszélgetéséről.

Bunsen bécsi angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.
Bécs, 1914 július 28.

Beszéltem ma a külügyminiszterrel. Kerültem a «közvetítés» szót, 
s azt mondtam, amit a miniszter által nekem felolvasott alsóházi hoszé-
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(lében Ön is kijelentett, hogy a közvetlenül nem érdekelt négy hatalom
nak londoni megbeszélése talán olyan kielégítő megállapodásokra vezet
hetne, melyeket az osztrák-magyar kormány elfogadhatna s amelyek 
az ellenségeskedéseket fölöslegesekké lennék. Hozzátettem, hogy az 
ö n  véleménye szerint a szerb válasz Ausztria-Magyarország jogos köve
teléseinek bőven megfelel; elmondtam, hogy Ön a szerb választ alkalmas 
alapnak ta rtja  a megbeszélésre, s e megbeszélés alatt a hadi műveletek 
függőben maradhatnának; hangsúlyoztam, hogy a berlini osztrák nagy
követ is ugyanebben az értelemben nyilatkozik. A külügyminiszter 
nyugodtan, de határozottan kijelentette, hogy a szerb válasz alapján 
semmiféle diskussziót kezdeni nem lehet; a háborút ma megüzenik 
és a császár jólismert békés érzülete — s amint talán hozzáteheti, az 
övé is — bizonyságul szolgálhat arra nézve, hogy ez a háború igazsá
gos és kikerülhetetlen. Ezt az ügyet a két érdekelt félnek közvetlenül, 
egymás közt kell elintéznie. ( A n g o l  k é k k ö n y v  6 2 . )

Dumaine bécsi francia nagykövet jelentése Berchtold gróf 
és Bunsen nagykövet beszélgetéséről.

A bécsi francia nagykövet az osztrák-magyar 
külügyminiszternek Bunsen angol nagykövettel foly
tatott eszmecseréjéről a következőket közli kor
mányával.

Dumaine bécsi francia nagykövet Bienvenu- Martin 
h. külügyminiszterhez.

Bécs, 1914 július 28.
Berchtold gróf az imént jelentette ki Bunsen angol nagykövetnek, 

hogy céltalan minden közvetítés, amely Ausztria és Szerbia között, a 
szerb válasz alapján, a diszkusszió folytatását célozza. Azonfelül az ilyen 
közvetítés el is késett, mivel délben a háborút hivatalosan megüzenték. 
Orosz kartársam magatartása eddigelé nem volt ingadozó. Nézete szerint 
nem arról van szó, hogy a konfliktust lokalizáljuk, hanem, hogy azt el
kerüljük. A hadüzenet a tárgyalások megindítását, úgyszintén a köz
vetlen eszmecsere folytatását Sasonov és Szápáry gróf között nagyon 
meg fogja nehezíteni. I t t  azt mondják, az a formula, melyhez Német
ország hozzájárult volna: «közvetítés Ausztria és Oroszország között» 
abban a hibában szenved, hogy ezt a két birodalmat konfliktussal vá
dolja, amely pedig valójában nem áll fenn. Ausztria hirtelen és erőszakos 
elhatározása azt a nyugtalanító gyanút kelti, hogy az osztrák kormányt 
a támadásra Szerbia ellen Németország ösztönözte, hogy ő maga Orosz-
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országgal és Franciaországgal, ránézve kedvező körülmények között és 
jól megfontolt feltételek mellett, összeütközésbe kerüljön.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  8 3 . )

Elkésett olasz indítvány.

Július 28-ikán Ródd római angol nagykövet 
a következőket hozza Grey tudomására:

Född római angol nagy követ Grey külügyi államtitkárhoz.

Róma, 1914 július *28.
A külügyminiszter megbízásából közlöm ünnnel a következőket:
A szerb ügyvivő ma reggel, hosszú beszélgetés folyamán kifejtette, 

hogy nézete szerint Szerbia még most is elfogadhatná az egész osztrák 
jegyzéket, ha felvilágosításokat kapna arról, hogy az 5. és 6. pont 
alapján az osztrák tisztviselők mi módon működnének közre.

Minthogy azonban nem lehet föltételezni, hogy Ausztria Szerbiá
nak efféle nyilatkozatokat tegyen, a magyarázat esetleg a diszkusszió
ban résztvevő hatalm aknak volna megadható s ezek azután tanácsolhat
nák Szerbiának a jegyzék föltétien elfogadását.

Az osztrák-magyar kormány közben hosszú hivatalos nvilatkozat- 
bán közölte az indokokat, amelyek m iatt a szerb választ kielégítőnek 
nem tekinti. A külügyminiszter igen sok pontot érthetetlennek tart, más 
pontokat pedig mint például a szöveg csekély eltéréseit a propagandáról 
való lemondást tárgyaló mondatban - egyenesen gyerekeseknek ítél; 
de van az osztrák nyilatkozatnak olyan része is, mely alkalmas meg
könnyíteni azt az eljárást, melyet a szerb ügyvivő lehetségesnek tart. 
Ez a rész azt mondja, hogy az osztrák tisztviselők közreműködése Szer
biában csak a vizsgálat vezetésére szorítkoznék, jogi és közigazgatási 
intézkedésekre azonban ki nem terjedne. Szerbiának szemére vetik, 
hogy ezt a pontot rosszindulatúlag félremagyarázta. Ö excellenciája 
azt véli, hogy itt kellene a dolgot megfogni.

Csak emlékezetemből idézem a miniszter szavait, mert az osztrák 
nyilatkozat szövegét még nem kaptam meg.

A miniszter mindenekelőtt a diskusszió haladéktalan megkezdése ér
dekében buzgói kod ik. Az olasz nagykövet széles körű felhatalmazást ka
pott, hogy haladéktalanul elfogadhasson minden olyan javaslatot, melyre 
nezve velünk és Németországgal megegyezett. ( A n g o l  k é k k ö m g v  6 4 . )
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Az olasz indítvány megvalósíthattam
Mire az olasz indítvány Londonba érkezett, 

(irey államtitkárnak már pozitív értesülése volt a 
monarchiának arról a határozott álláspontjáról, hogy 
Szerbiával való vitás ügyében semmiféle közvetítést 
el nem fogad. Az államtitkár éppen ezért közli 
Kodd-al, hogy a jelentésében foglalt olasz javaslat 
tárgytalan, mivel az osztrák-magyar monarchia maga 
és Szerbia közt nem óhajt közvetítést. Grey táv
irata a következő:

Grey külügyi államtitkár Ródd római angol nagykövethez.

Külügyi hivatal, 1914 július 29.
Lehetetlenné vált számomra, hogy az itteni nagykövetekkel tá r

gyalást indítsak, mivel értesülésem szerint az osztrák külügyminiszter 
kijelentette, hogy Ausztria a szerb jegyzék alapján semmiféle tárgyalásba 
nem bocsátkozik és mivel mindabból, am it Lécsből és Berlinből hallok, 
azt kell következtetnem, hogy az osztrák kormány Ausztria és Szerbia 
között közvetítést semmilyen formában sem fogad el. Az olasz külügy
miniszternek ennélfogva Berlinnel és Becsesei kell tárgyalnia. Nagyon 
örülnék, ha bármibe javaslatát ott szívesen fogadnák.

( A n g o l  k é k k ö n y v  8 1 . )

V.

«Németország nyomja meg a gombot».

A n é m e t k ü lügy i á l la m ti tk á r  jú liu s  27-ikén k ije le n te tte  
a  berlin i ango l n a g y k ö v e tn e k , hogy  G rey k o n fe ren c ia - in d ítv á 
n y á t nem  ta r t ja  e lfo g ad h a tó n ak , m ivel a n a g y h a ta lm a k n a k  
az ango l ja v a s la tb a n  te rv e z e tt é r te k ez le te  a m o n a rc h iá t eu ró 
pai ité lőszék  elé á llíta n á . U g y an íg y  n y ila tk o z o tt Ja g o w  á lla m 
t i tk á r  az o lasz és a fra n c ia  n ag y k ö v e tn e k .

A köve tk ező  n ap o n , jú liu s  28-ikán , m egbeszélést fo ly ta to t t  
B erlinben  az ango l, a  fran c ia  és az olasz n a g y k ö v e t. A h á ro m  
d ip lo m a ta  re k a p itu lá lta  Jag o w  á llá s p o n tjá t  és a r ra  a felfogásra 
j u to t t ,  hogy  N ém e to rszág n ak  in k áb b  csak  az angol in d ítv á n y  
fo rm á ja  ellen van k ifogása s így  ta lá n  célszerű  v o lna , h a  azzal
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a ja v a s la tta l  fo rdu lnának  N ém etországhoz, hogy ő m aga 
á llap ítsa  m eg azo k a t az irán y e lv ek e t, am elyek  a lap ján , a  több i 
nag y h a ta lo m m al e g y ü tt, h a jlan d ó  volna k ö zve títő  tev ék en y 
ségre. Az angol nag y k ö v e t kifejezést a d o tt  ennek  a felfogás
nak Grey angol á llam titk á rh o z  in té z e tt je len tésében . Grev a 
fe lvetett eszm ét m agáévá te tte , az t az európai k ab in e ttek  
diszkussziója a lá  b o c sá jto tta  és az így kezdem ényezett akc ió 
ról néhány  napon á t  élénk jegyzék  v á ltá s  fo ly t a n ag y h a ta lm ak  
külügyi h iv a ta la i közö tt. U tóbb  az angol kezdem ényezés 
rövid időre h á tté rb e  szorul a Bées és P é te rv á r  k ö zö tt egy
idejűleg folyó közvetlen  eszm ecserével szem ben, m ert m aga 
Grey is k ije len te tte , hogy a  közvetlen  tá rg y a 1 á s t t a r t ja  a 
leghelyesebb ú tn ak  az e llen té tek  á th id a lá sá ra . E zé rt e t á r 
gyalások ta r ta m a  a la t t ,  úgym ond, m ás in d ítv á n y t nem  is 
tesz. A m ikor azonban  a közvetlen  tá rg y a lá s  Bécs és P é te r- 
vár közö tt rövid  időre m egakad , ú jbó l e lő térbe  kerül az a n 
gol jav as la t, hogy N ém etország  jelö lje  meg a nem  érdekelt 
hatalm ak közvetítésének  leghelyesebb m ód já t.

A ném et k o rm án y , m ely egyébkén t is á llandóan , kellő 
ta p in ta tta l, az európai bonyodalm ak  lehető e lhárítása  érdeké
ben igyekezett befolyásolni a m onarch ia  kü lügyi h iv a ta lá t, 
Grey á llam titk á rn ak  ezt a kezdem ényezését is ho n o rá lta  és 
tá m o g a tta . Jagow  á lla m titk á r  az t a fo rm át v á la sz to tta , 
hogy d irek t kérdéssel fo rd u lt Pécsbe, v á jjo n  o tt  a k ö zv e títé s
nek milyen fo rm ájá t ta r ta n á k  célszerűnek. Jú liu s  30-ikán  tö r 
tén t a puhato lódzás. Pécsből az a  válasz é rk eze tt, hogy a 
külügym iniszter a kérdést u ra lkodó jával fogja m egbeszélni. 
Az ügyet azonban  B erchto ld  gróf m ár nem  tis z tá z h a tta , 
m ert 31-ikén, a  pé te rvári o sz trák -m ag y ar nagykövet je len tése  
szerint, Oroszország e lrendelte  az á lta lán o s m ozgósítást, 
amire a m onarch iának  hasonló  in tézkedéssel ke lle tt felelnie. 
Ennek az akciónak  te h á t, m int az európai bonyodalm ak  
m egakadályozása céljából párhuzam osan  folyó, tö b b  m ás 
diplom áciai fáradozásnak  is, az orosz á lta lános m ozgósítás 
v e te tt véget.

D iplomáciai o km ányok . á t
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A berlini francia nagykövet jelentése a diplomaták
beszélgetéséről.
Július 28-ikán a berlini olasz, angol és francia 

nagykövet eszmecserét folytatott Jagow nyilatkoza
táról, melyben az államtitkár a közvetlenül nem 
érdekelt négy nagyhatalom közvetítésének tervét el
fogadhatatlannak nyilvánította. Erről az eszme
cseréről Jules Cambon berlini francia nagykövet je
lentést tesz kormányának és referál a diplomatáknak 
arról a felfogásáról, hogy Németországnak talán csak 
a konferencia formája ellen van kifogása. Cambon 
már azt is jelenti, hogy az angol nagykövet javasolni 
fogja kormányának, kérje fel Jagow államtitkárt, 
hogy Németország jelöljön meg helyesebb formát a 
diplomáciai akcióra. Ezzel sarokba lehetne szorítani 
Németországot. A francia nagykövet jelentése kö
vetkezőleg szól:

Jules Cambon berlini francia nagykövet Bienvenu-Martin
h. külügyminiszterhez.

Berlin, 1914 július 28.
Ma meglátogatott együttesen az angol és az olasz nagykövet, 

hogy közösen megbeszéljük azokat a tárgyalásokat, melyeket tegnap 
Grey javaslatáról Jagow-val folytattunk. Az állam titkár általában a többi 
nagykövetnek is úgy nyilatkozott, mint nekem: elvileg hozzájárult , hogy 
Angolországgal, Olaszországgal és velünk együttes demarche-ban közre
működjék, a konferenciának gondolatát azonban elutasította. K artár
saim és magam is azon a véleményen vagyunk, hogy itt tulajdon
kép csak forma kérdésről van szó. Az angol nagykövet fel fogja vetni 
kormánya előtt, hogy másképen szövegezze javaslatát, mely egy Bécs- 
ben és Pétervárott teendő diplomáciai demarche jellegét ölthetné. Mivel 
Jagow nagy ellenszenvet m utat minden beavatkozás ellen az osztrák 
fővárosban, Grey őt sarokba szoríthatná, ha arra kérné, hogy jelölje 
meg ő maga azt a formát, amelyben a hatalm ak diplomáciai akciója 
meginduljon, hogy a háborút elkerüljük. Nekünk csatlakoznunk kellene 
a béke érdekében megindított minden akcióhoz, mely szövetségesünk 
irányában vállalt kötelezettségünkkel összeegyeztethető. De hogy a fele
lősség azoké maradjon tovább is, akik azt ma viselik, fontos volna 
Németországtól követelni, hogy határozottan mondja meg mit akar.

( F r a n c i a  s á r g á k ö n y v  8 1 .  e l s ő  r é s z . )
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A berlini angol nagykövet javaslata.
Goschen berlini angol nagykövet jelentése, 

melyben felveti azt az eszmét, hogy a hatalmak 
közvetítésének módját Németország jelölje meg, 
következőleg szól:

Goschen, berlini angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.

Berlin, 1914 július 28.
Az államtitkár tegnap, az ön javaslatáról, franczia és olasz kol

legám előtt hasonló értelemben nyilatkozott, mint ahogy tegnapi sür
gönyömben közöltem. Válaszát ma reggel megbeszéltem kollegáimmal 
és megállapítottuk, hogy Jagow a konferencia tervének elutasítása alkal
mával mindnyájunknak kijelentette, hogy tovább is velünk együtt 
akar munkálkodni az általános béke megőrzésén. Ebből azt következ
tettük, hogy az államtitkárnak, ha őszintén beszél,csak az Ön javaslatá
nak formája ellen lehet kifogása. Talán rá lehetne bírni Németországot, 
hogy ő maga javasolja azokat az irányelveket, amelyek alapján lehetsé
gesnek tartaná velünk az együttműködést? ( A n g o l  k é k k ö n y v  6 0 . )

Grey magáévá teszi az indítványt.
A berlini angol nagykövet jelentésében fel

vetett eszmére Grey még ugyanazon a napon reflektál 
és magáévá teszi az indítványt. Hozzáteszi azonban, 
hogy célszerű lesz bevárni a Bécs és Pétervár közt 
folytatott közvetlen tárgyalás eredményét.

Grey külügyi államtitkár Goschen berlini angol nagykövethez.

Külügyi hivatal, 1914 jól. 28.
Minthogy Németország a négy hatalom közvetítését Ausztria 

és Oroszország között, szükség esetére, elvben elfogadta, kész vagyok 
javasolni, hogy a német államtitkár jelölje meg azokat az irányelveket, 
amelyek alapján ez a közvetítés gyakorlatilag megvalósítható volna. 
A gondolattal azonban egy ideig még várok, amíg meglátjuk, hogy a 
közvetlen tárgyalás Ausztria és Oroszország közt miképen halad.

( A n g o l  k é k k ö n y v  6 8 . )

Az olasz külügyminiszter azonos javaslata.
Július 29-ikén Ródd római angol nagykövet je

lentést küld Londonba az olasz külügyminiszter fel-
24*
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fogásáról. A jelentés szerint az olasz külügyminiszter
nek is az a nézete, hogy nem annyira a közvetítés 
elve, mint inkább a konferencia formája okozza a 
nehézségeket. A nagykövet jelenti, hogy az olasz 
külügyminiszter táviratozni készül Berlinbe és fel
vetni óhajtja ott azt a gondolatot, hogy a német 
külügyi államtitkár állítson fel elfogadható formu
lát a közvetítésre. A jelentés szerint az olasz kül
ügyminiszter azt is hangoztatta, hogy nagy hatással 
volna Németországra, ha meggyőződnének róla, hogy 
Angolország, bonyodalmak esetén, Franciaországgal és 
Oroszországgal együtt menne. Az olasz külügyminisz
ter még Németország részvétele nélkül sem tartaná 
kilátástalannak Angolország és Olaszország közve
títését. Ródd jelentése a következő:

Ródd római, angol nagykövet (irey külügyi államtitkárhoz.

Róma, 1014 július 29.
Az olasz külügyminiszter nézete szerint inkább a «konferencia» 

okozza a nehézséget, semmint maga az elv. A külügyminiszter ma este 
táviratot küld Berlinbe, melyben iparkodik elfogadtatni a londoni 
eszmecsere tervét. San Giuliano felveti azt a javaslatot, hogy a német 
állam titkár jelöljön meg olyan formulát, melyhez az ő kormánya hozzá
járulhatna. A külügyminiszternek az a nézete, hogy az ilyen eszme
csere nyitva tartaná az ajtót arra az esetre, ha Becs és Pétervár 
között a közvetlen tárgyalás eredményre nem vezetne. Felfogása szerint 
ezt az eszmecserét folytatni lehetne a közvetlen tárgyalásokkal párhuza
mosan. A német kormánynak tudomására hozták azt is, hogy az olasz 
közvélemény sohasem bocsátana meg az olasz kormánynak, ha nem 
tenne meg minden lépést a háború elhárítására. A miniszter igyekszik 
rábírni a német kormányt, hogy a béke fenntartásában segédkezzék. 
A külügyminiszter hozzátette: nehéz meggyőzni Németországot arról, 
hogy Oroszország a dolgot komolyan veszi. Mivel azonban Németország 
nagy súlyt helyez Angolországgal való jó viszonyára, a miniszter véle
ménye szerint nagy hatást tenne az Berlinben, ha arra a meggyőződésre 
jutnának, hogy Nagybritánnia Oroszországgal és Franciaországgal 
menne együtt. Még abban az esetben is, ha Németország részvétele 
lehetetlennek bizonyulna, a miniszter amellett volna, hogy Angolország 
és Olaszország, mint egy-egy szövetségcsoport képviselője, az eszmecserét 
folytassák. ( A n g o l  k é k k ö n y o  8 0 . )
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A londoni olasz nagykövet Grey államtitkárnál.
Ugyanazon a napon, amikor a római angol 

nagykövet Greyt az olasz álláspontról tájékoztatta, 
a londoni olasz nagykövet, aki már Rómából utasí
tásokat kapott, felkereste az angol államtitkárt és 
szintén felvetette azt az eszmét, hogy Németország 
aggodalmait a közvetítő eljárás módjának megvál
toztatásával oszlassák el. (írev erre azt válaszolta, 
hogy ö ezt a javaslatot már meg is tette. Erről a 
beszélgetésről az államtitkár értesítette a római an
gol nagykövetet.O  O v

Grey külügyi államtitkár Boád római angol nagykövethez.
Külügyi hivatal, 1914 július 29.

Sir, az olasz nagykövet, San (liuliano marquis megbízásából, azt 
mondta nekem, hogy Németország aggodalmait a négy hatalom köz
vetítése ellen, talán el lehetne oszlatni az eljárás formájának módosí
tásával. Azt válaszoltam, hogy erre már gondoltam s felszólítottam a 
német kormányt, javasoljon tetszése szerinti formát, amelyben meg 
lehetne valósítani az Ausztria és Oroszország közt tervezett közvetí
tésnek gondolatát, amihez már a német kormány elvben hozzájárult.

Vagyok stb. ( A n y o l  k é k l c ö n y v  9 2 . )

«Németország nyomja meg a gombot!»
Július 29-ikén, amikor rövid időre úgy látszott, 

mintha a közvetlen tárgyalás Becs és Péter vár között 
megszakadt volna, Grey államtitkár a londoni német 
nagykövettel folytatott beszélgetésében megpendí
tette azt az eszmét, hogy, mivel a német kormány 
kijelentette elvi hajlandóságát a közvetítésre Orosz
ország és a monarchia között, a londoni négyes kon
ferenciát azonban túlságosan formális módszernek 
vélte — javasoljon Németország más utat, amelyen 
a négy nagyhatalom az esetleges osztrák-magyar- 
orosz háborúnak elejét vegye. Grey hangoztatta, 
hogy Franciaország és Olaszország is készen van a 
közvetítő munkára. Az egész gondolat megérett a 
megvalósításra, nincs más hátra, mint hogy «Né
metország a gombot megnyomja». Grey a német 
nagykövettel folytatott beszélgetését a következő 
táviratban közölte a berlini angol nagykövettel:
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Grey külügyi államtitkár Goschen berlini angol nagykövethez.

Külügyi hivatal, 1914 július 29.
A német birodalmi kancellár utasította a német nagykövetet, 

közölje velem, hogy a kancellár Becs és Pét orvár között közvetítést 
kísérel meg, remélhetőleg jó sikerrel. Ügy látszik, hogy Ausztria és 
Oroszország állandó érintkezésben van és a kancellár iparkodik rávenni 
Bécset, hogy Pétervárott kielégítő felvilágosítást nyújtson az osztrák 
eljárás céljairól és terjedelméről. Hangsúlyoztam a német nagykövet
nek, hogy Ausztriának és Oroszországnak közvetlen úton elért meg
egyezése a lehető legjobb megoldás volna. Én semmiféle javaslatot nem 
teszek mindaddig, míg erre kilátás van. Ma reggeli értesülésem szerint 
azonban az osztrák kormány visszautasította az orosz kormánynak 
azt a javaslatát, amely szerint a pétervári osztrák nagykövet u ta
sítást kapna, hogy az osztrák-szerb konfliktus kiegyenlítésének mód
ját közvetlenül az orosz külügyminiszterrel vitassa meg. A pétervári 
hírlaptudósítókkal közölték, hogy Oroszország mozgósítani fog. Hang
súlyoztam: a német kormány már kijelentette, hogy helyesli a közvetí
tést Oroszország és Ausztria között, ha ennek szüksége mutatkoznék, 
ügy látszik azonban, Németországban túlságosan formális módszernek 
tartják  a konferenciát, a négyesben folytatott tanácskozást, sőt még a 
megbeszéléseket is. Iparkodtam tehát rábírni a nagykövetet, jelöljön 
meg a német kormány valamilyen u ta t, amelyen érvényesülhetne a négy 
hatalom befolyása az orosz-osztrák háború elhárítására. A közvetítéshez 
I  ranciaország is, Olaszország is hozzájárult . A gondolat várja megvaló
sítását, azon az úton, amelyet Németország javasol. A német kormány 
a béke érdekében «nyomja meg a gombot!» ( A n g o l  k é k k ö n y v  8 4 . )

A londoni francia nagykövet jelentése Grey államtitkár és 
Lichnowsky herceg beszélgetéséről.

Paul Cambon francia nagykövet nyomban je
lenti Parisba, hogy Grey a német nagykövet előtt 
felvetette az eszmét: javasoljon Németország a 
közvetítésre alkalmas formát. Grey, aki a beszél
getésről a londoni francia nagykövetet informálta, 
hozzátette, hogy a német kormány válaszából meg 
fogják majd ismerni Németország igazi szándékait. 
Cambon azt is jelenti, hogy a német nagykövet 
tudakolta Greynél az angol kormány szándékait, 
mire az államtitkár azt válaszolta, hogy ezekről most 
nem szükséges nyilatkoznia.
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Paul Cambon londoni francia nagykövet Bienvenu-Martin
h. külügyminiszterhez.

London, 1914 július 29.
Sir Edward Grey a német nagykövettel folytatott mai megbeszé

lése során megjegyezte, hogy mivel Bécsben visszautasították Sasonov- 
nak Ausztria és Oroszország közvetlen eszmecseréjét célzó javaslatát, 
most már helyén volna, ha visszatérnének az ő indítványára: a közvet
lenül nem érdekelt négy nagyhatalom barátságos közvetítésére. Ezt az 
indítványt annak idején a német kormány elvileg magáévá tette, ki
fogást emelt azonban a konferencia vagy a közvetítés eszméje ellen. Az 
államtitkár felkérte Lichnowsky herceget, kérje meg kormányát, hogy 
a német kabinet javasoljon más formulát. Bárminő is lesz az, Angolország, 
Franciaország és Olaszország szívesen fogja venni, ha a béke fenntartását 
lehetővé teszi. A német nagykövet kétségtelenül közölte Berlinnel Grey 
kérését. Az államtitkár mindezt elmondta nekem s hozzátette, hogy 
Németország válasza, amelyet erre a kérdésre adni fog, úgyszintén az 
a válasza, amelyet Pétervárnak ad majd arra a közlésre, hogy Orosz
ország az osztrák határon négy hadtestet mozgósított, lehetővé fogja 
nekünk tenni, hogy a német kormány szándékaival tisztába jöjjünk. 
A német nagykövet kérdést intézett Grey államtitkárhoz, hogy az angol 
kormánynak mi a szándéka; az államtitkár azt válaszolta, hogy 
erről e pillanatban nem tartozik nyilatkozni. Grey nem titkolta (‘lőt
tem, hogy a helyzetet komolynak tartja és, hogy kevés a reménye» a 
békés megoldásra: ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  9 8 . )

A londoni orosz nagykövet Grey és Lichnowsky beszélgetéséről.
Az angol külügyi államtitkárnak Lichnowsky 

herceg londoni német nagykövettel folytatott eszme
cseréjéről Benckendorff gróf orosz nagykövet a kö
vetkezőket jelenti kormányának:

Benckendorff gróf londoni orosz nagykövet Sasonov
külügyminiszterhez.

London, 1914 július 16/29.
Az államtitkár kijelentette a német nagykövetnek, hogy a köz

vetlen tárgyalás Oroszország és Ausztria között nem sikerült és a 
hirlaptudósítók Pét elvárról azt jelentik, hogy Oroszország mozgósít 
Ausztria ellen, mivel a monarchia is mozgósított. Grey hozzátette, hogy 
a német kormány elvileg hozzájárult a közvetítéshez és csak a közvetítés 
formájára nézve van aggodalma. Az állam titkár épen ezért rábírni
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iparkodott a német nagykövetet, jelölje meg a német kormány azt a 
formát, amely, Németország nézete szerint, a négy hatalom számára 
lehetővé tenné, hogy a háború elhárítására a közvetítést megvalósítsa. 
Franciaország, Olaszország és Angolország már megadta hozzájárulá
sát, a közvetítés azonban csak úgy volna megvalósítható, ha Német
ország hajlandó volna rá, hogy a béke ügye mellé álljon.

( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  5 4 . )

A berlini francia nagykövet sürgeti Németország indítványát.
Július 29-ikén a berlini francia nagykövet meg

kérdezte Jagow államtitkártól, mit válaszolt Grey- 
nek arra a kérésére, hogy Németország javasoljon 
olyan formulát, melyet alkalmasnak tart a közve
títésre. Az államtitkár azt válaszolta, hogy közvet
lenül Bécshez fordult. Cambon nagykövet jelenti 
ezt Párisba és hozzáteszi, hogy a közvetítés ilyen
képen Tschirschky bécsi német nagykövet kezébe 
került, akinek nagynémet és oroszgyűlölő érzülete 
közismert.

Jnles Cambon berlini francia nagykövet Viviani
miniszterelnökhöz.

Berlin, 1914 július 30.
Mai látogatásom alkalmával megkérdeztem Jagow állam titkárt, 

minő választ fog adni sir Edward Grcynek, aki őt megkérte, hogy Német
ország javasoljon formulát a nem érdekelt hatalmak közvetítésére. Az 
állam titkár azt felelte: «időnyelés céljából» elhatározta, hogy közvetlen 
lépést tesz és megkérte Ausztriát, jelölje meg, milyen területiül lehetne 
vele tárgyalást folytatni. Ennek a lépésnek nyilván az a célja, hogy a 
gyorsabb célhozjutás ürügye alatt Angolország, Franciaország és Olasz
ország kikapcsoltassék és a nagynémet és oroszgyűlölő magatar
tásáról ismert Tschirschkynek jusson a szerep, hogy Ausztriát békülé- 
kenyel)b m agatartásra bírja. Jagow azután megemlítette nekem az oszt rák 
határon végrehajtott orosz mozgósítást. Azt mondotta, hogy ez a mozgósí
tás Ausztriában minden közvetítés sikerét rontja és, hogy minden Orosz
országtól függ. Hozzátette: attól tart, hogy Ausztria a részleges orosz 
mozgósítás következtében általános mozgósítást fog elrendelni, amely 
azután m int ellenhúzáshoz az általános orosz mozgósításhoz és ennek 
következményeképen a német mobilizációhoz vezethetne. Én megjegyez
tem: hiszen maga az állam titkár kijelentette nekem, hogy Németország 
csak akkor fogja magát indíttatva érezni a mozgósításra, ha Oroszország
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a német haláron mozgósítana, ez pedig nem történi meg. Jagow azt 
válaszolta, hogy ez így van, a hadsereg vezetői azonban erősen szoríta
nak, mivel minden halogatás erőveszteséget jelent a német hadsereg
nek és «azok a szavak, melyeket most emlékezetébe idéztem, az ő 
részéről határozott ígéretet nem jelentettek.» A beszélgetés után az 
a benyomásom, hogy a béke esélye még jobban csökkent.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 0 9 . )

A berlini angol nagykövet Jagow államtitkár és Cambon 
nagykövet beszélgetéséről.

Goschen berlini angol nagykövet Cambon és 
Jagow államtitkár beszélgetéséről a következőket 
jelenti:

Goschen berlini angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.
Berlin, 1014 július 80.

Nem tudom, kapott-e Ön már választ a német kormánytól arra a 
közlésére, melyet hozzá a londoni német nagykövet útján eljuttatott 
és amelyben aziránt intézett kérdést, vájjon a német kormány tud-e 
javasolni olyan módot, amely szerint a négy hatalom közvetítő befolyást 
érvényesíthetne Bécsben és Pétervárott. Nekem itt tegnap este azt 
jelentették ki, hogy a válaszra még nem volt idejük. A francia nagy
követnek azonban, arra a kérdésére, vájjon a császári kormány az eljá
rásnak valamely módjára tett-e már javaslatot, az államtitkár ma azt 
válaszolta, hogy, nézete szerint, a Bécscsel való közvetlen érintkezés útján 
időt nyernének és épen ezért a német kormány az osztrák-magyar ka
binet hez intézett kérdést, mivel elégednék meg. Eddigelé még Bécsből 
válasz nem érkezett. A kancellár tegnap este kijelentette nekem, hogy 
ő «nyomja a gombot», amilyen erősen csak képes és nem biztos abban, 
vájjon a mérséklő nyomás gyakorlásában nem ment-e már is olyan 
messze, hogy a dolgok folyását még jobban sietteti, mintha nem te tt 
volna lépést. ( A n y o l  k é k k ö n y v  1 0 7 . )

A bécsi angol nagykövet jelentése Németország közvetítéséről.
Bunscn bécsi angol nagykövet a bécsi francia 

nagykövettől értesült arról, hogy a német kormány 
utasította Tschirschky nagykövetet, legyen szó
szólója az osztrák-magyar külügyminisztériumban a 
mérsékelt és békés politikának. Bunsen jelentése 
így szól:
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Bunsen bécsi angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.

Becs, 1914 július 30.
A franci a imgykövetnekBerlinből kapott értesülése szerint, a bécsi 

német nagykövet utasítást kapott, hogy az osztrák-magyar kormány 
előtt határozottan foglaljon állást olyan eljárás ellen, mely európai 
háború provokálását célozza. Sajnos azonban a bécsi német nagykövet 
a Becsben uralkodó oroszellenes és szerbe!lenes érzelmeket teljesen 
osztja és így kevéssé valószínű, hogy ő ezt a kérdést teljes őszinteséggel 
fogja elintézni. Magánforrásból értesülök, bár nem vagyok abban a hely
zetben. hogy ezt megerősítsem, hogy a német nagykövet a Szerbiához 
intézett osztrák ultimátum szövegét a jegyzék elküldése előtt ismerte 
és azt a német császárnak megtáviratozta. Azt azonban magától a német 
nagykövettől tudom, hogy a jegyzéknek minden szavát aláírja.

(Angol kékkön gr 95. 2-ik rész.)

Konkrét olasz indítvány.
Július 80-ikán az olasz külügyminiszter magá

hoz kérette az angol nagykövetet. A külügyminiszter 
vázolta előtte a pillanatnyi helyzetet. A közvetlen 
tárgyalás Becs és Pétervár között megakadt, Német
ország, úgylátszik, most már megvan arról győződve, 
hogy Angolország Franciaországgal és Oroszországgal 
együtt menne, épen ezért most már Németország 
talán hajlandó volna nyomatékosabban közreműködni 
a béke érdekében. A külügyminiszter jelezte: java
solni készül a német kormánynak, hogy a négy 
nagyhatalom eszmecseréjét valamilyen, a monar
chiára nézve elfogadható formában felvegye. Kon
krét propoziciója ez volna: körvonalozza a monarchia 
szabatosan Szerbiának szóló feltételeit és adjon arról 
garanciát, hogy Szerbiát függetlenségétől meg nem 
fosztja, sem pedig szerb területet nem annektál. 
Céltalan volna kevesebbet kérni, mint a mennyit az 
osztrák-magyar ultimátum tartalmaz. Németország 
nem fogadna el olyan javaslatot, amelyről biztos 
volna, hogy a monarchia elveti. Másrészt bizonyos
ságot kellene arról is szerezni, hogy Oroszország mit 
fogadna el és akkor mindezen adatok alapján meg
indulhatna az eszmecsere.
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Ródd római angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.
Róma, 1914 július 30.

Arról értesültem ma a külügyminisztertől, ki engem este magához 
hivatott, hogy az osztrák kormány nem akarja tovább folytatni a köz
vetlen eszmecserét az orosz kormánnyal. A külügyminiszternek oka 
van föltételezni, hogy Németország most hajlandó lesz Bécsben enge
dékenységet tanácsolni, mivel most már, úgy látszik, meggyőződött 
róla, hogy mi Franciaországgal és Oroszországgal tartanánk, arra pedig 
nagy súlyt helyez, hogy velünk összeütközésbe ne kerüljön. A külügy
miniszter sürgönyözni fog Berlinbe az olasz nagykövetnek, szólítsa fel 
a német kormányt olyan indítvány tételére, melynek alapján a négy 
hatalom eszmecseréjének terve újra felvehető volna olyan formában, 
melyet Ausztria is elfogadhatna. A miniszter nézete szerint Németor
szág felszólíthatná Ausztriát, jelölje meg szabatosan azokat a föltéte
leket-, amely (‘két Szerbiának szabna és nyújtson biztosítékot, hogy Szer
biát se függetlenségétől megfosztani nem fogja, sem pedig tőle területet 
el nem foglal. Hiábavaló volna kevesebbet kívánni, mint a mennyi az 
osztrák ultimátumban foglaltatik és Németország sem támogatna olyan 
javaslatot, melyről már eleve bizonyos volna, hogy Ausztria vissza
utasítja. Másrészt előre bizonyosságot kellene szereznünk arról is, hogy 
mi az, amit Oroszország elfogadna, és ha egyszer mind a két országnak 
álláspontját ismernénk, akkor a diskuszió haladék nélkül kezdetét ve
hetné. Még mindig van erre idő, amíg Ausztriának sakkot nem adtak. 
A miniszter különben mindenesetre hajlandó további eszmecserére 
Őfelsége kormányával akkor is, ha a négy hatalom eszmecseréjének 
terve lehetetlenné válnék. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 0 6 . )

Az orosz mozgósítás megakadályozza az akciót.
Július 81-ikén Oroszország elrendelte egész had

erejének mozgósítását. Ezen a kritikus napon Goschen 
nagykövet előtt a német birodalmi kancellár meg
állapította, hogy a béke érdekében Bécsben tett lé
péseit a háborús események túlhaladják. Abból a 
jelentésből, melyet a nagykövet a beszélgetésről Lon
donba küldött, kitűnik, hogy a német birodalom 
ellen is irányuló orosz mozgósítás folytán Német
ország is súlyos elhatározások elé került és a kan
cellár épen kihallgatásra készült a császárhoz. Ilyen 
körülmények között a nagykövet és kancellár között 
ezúttal több szó nem folyt az angol kezdeményezés
ről. Goschen jelentése így szól:
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Goschen berlini angol nagykövei Grey külügyi állanititkárhoz.
Berlin, 1914 július 31.

A kancellár kijelentet le nekem, hogy a Bécsben békét és mérsékletei 
javasló tanácsai idejüket múlták az Ausztria ellen elrendelt orosz mozgó
sítás következtében, ö  minden lehelót megtett, hogy Bécsben célt érjen, 
sőt löbbet is lelt talán, mint ami a Ballplatzon kellemes. Országát azon
ban védelem nélkül nem hagyhatja, mialatt a többi hatalom az időt ki
használja. Ha igaz az. amiről most értesül, hogy Oroszország Németország 
ellen is katonai rendszabályokat tesz, úgy lehetetlen volna számára, 
hogy ezt nyugodtan nézze. A kancellár, úgymond, ki akarja nekem 
jelenteni: könnyen lehetséges, hogy a német kormány igen komoly lépést 
fog tenni. (3 épen kihallgatásra készül a császárhoz, ö  excellenciája még 
kijelentette: az orosz-német határon tett aktív előkészületek híre épen 
akkor ért hozzá, amikor a cár, légi barátságukra hivatkozva, a német 
császárhoz fordult avval a kéréssel, hogy Bécsben közvetítsen és amikor 
a császár ezt a kérést teljesítette. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 0 8 . )

Németország újabb kérdést intéz a monarchiához.
Július 81-ikén a császári kihallgatás után az 

angol nagykövet újból felkereste a kancellárt. A 
közvetítés kérdése ismét szóba került és a kancellár 
elmondotta, hogy 30-ikán este megsürgette a választ 
Bécsben, (ireynek a közvetítés formáját illető javas
latára. Azt a felvilágosítást kapta, hogy a külügy
miniszter 81-ikén fogja átvenni uralkodójának dön
tését.

Goschen berlini angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.
Berlin, 1914 július 31.

Megkérdeztem a kancellártól, nem befolyásolhatná-e még mindig 
Bécsben az irányadó személyiségeket, hogy, általános érdekből, tegyenek 
valamit Oroszország megnyugtatására és mutassanak hajlandóságot 
barátságos eszmecsere folytatására. Azt felelte, hogy tegnap este felkérte' 
Ausztriát, válaszoljon az ö n  utolsó javaslatára s azt a feleletet kapta, 
hogy a külügyminiszter ebben az ügyben ma reggel veszi át a császár 
döntését. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 1 2 .  2 - i k  r é s z . )
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Jú liu s  81-ikén S zapáry  gróf p é te rv á ri n a g y k ö v e t é rte s í
te t te  az o sz trák -m ag y ar k ü lü g y m in isz te rt, hogy O roszország
ban e lrendelték  az á lta lán o s  m ozgósítást. E rre  a m o n arch iá 
nak  egész h ad ere je  m ozgósításával k e lle tt vá laszo ln ia  és így 
az orosz m ozgósítás fo ly tán  lehe te tlenné  v á lt szám ára , hogy  
az angol kezdem ényezés és a ném et k ö zv e títé s  n y o m án  b iz
ta tó k ig  m eg in d u lt akcióhoz érdem ben  á llá s t foglaljon.

VI.

A közvetlen tárgyalás Becs és Pétervár között.O  v/

Mialatt a nagyhatalmak külügyi hivatalai 
között élénk eszmecsere folyt Grev angol állam
titkárnak arról az indítványáról, hogy a közvetlenül 
nem érdekelt négy nagyhatalom képviselői további bo
nyodalmak elhárítása céljából Londonban konferen
ciára gyűljenek össze, azalatt, július 26-ikán Sasonov 
orosz külügyminiszternek fontos beszélgetése volt 
Szápáry gróf osztrák-magyar nagykövettel. Az eszme
csere során az orosz külügyminiszter új modus proce
dendi-! indítványozott. Javasolta: kérjen Szápáry 
felhatalmazást arra, hogy vele együtt az osztrák
magyar jegyzék néhány pontját átdolgozza. Erről 
a beszélgetésről az orosz külügyminiszter a követ
kező értesítést küldte; a bécsi orosz nagykövetnek:

Sasonov kvlügyrniimzter Sebeko bécsi orosz nagykövethez.
Pétervár, 1914 július 13/2G.

Barátságos beszélgetést folytattam ma az osztrák-magyar nagy
követiek Miután a Szerbiával szemben támasztott tíz követelést meg
vizsgáltuk, rám utattam  arra. hogy, eltekint ve a követeléseknek szerencsét
len formájától, azoknak egynémelyike tényleg teljesíthetetlen volna még 
akkor is, ha a szeri) kormány kijelentené hajlandóságát, hogy azokhoz 
hozzájárul. így például az első és a második pont nem volna megvalósít
ható anélkül, hogy a sajtóról és az egyesületi jogról szóló szerb törvénye
ket meg ne változtassák. Ehhez azonban a szkupstina hozzájárulása alig 
volna megnyerhető; másrészt a negyedik és az ötödik pont végrehajtása 
feltétlenül igen veszedelmes következményekkel járna: nemcsak Pasicsot,
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hanem a királyi ház tagjait is terrorisztikus merényleteknek tenné ki, am i 
Ausztria céljainak alig felelne meg. A többi pont tekintetében, nézetem 
szerint, a részleteknek bizonyos m egváltoztatásával, nem lenne nehéz a 
megegyezés alapját megtalálni, feltéve, hogy az e pontokban foglalt 
vádak kellőképen beigazolhat ók.

A béke fenntartása érdekében, ami Szápáry kijelentése szerint 
Ausztriának épen olyan becses, m int minden más hatalomnak, szükségesl 
volna, hogy a jelenlegi feszült helyzetnek mielőbb végét vessük. Ebbő- 
a célból kívánatosnak tartanám , ha az osztrák-magyar nagykövet fels 
hatalmazásí kapna, hogy velem közvetlen eszmecserébe lépjen a júliuz 
23-ikán kelt osztrák jegyzék nehány pontjának átdolgozására. Ezen aa 
úton talán lehetséges volna formulát találni, amelyet Szerbia elfogadhatnn 
és amely egyúttal lényegében Ausztria követeléseit is kielégítené. Beszéljer 
Ön ennek a sürgönynek az értelmében, elővigyázatos és barátságos fo 
ntában, a külügyminiszterrel.

Ez a sürgöny egyúttal a berlini, párisi, londoni és római nagy- 
. követtel is közöltetik. ( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  2 5 . )

Az orosz külügyminiszter a berlini orosz nagykövethez.
Szápáry gróf osztrák-magyar nagykövettel 

folytatott beszélgetéséről az orosz külügyminiszter 
értesítette az összes orosz nagyköveteket, a berlini 
orosz nagykövetnek pedig még a következő kiegé
szítő táviratot küldte:

Sasonov külügyminiszter Sverbejev berlini orosz nagykövethez.
Pétervár, 1914 július 13./2G.

Ha tudom ására hozza az állam titkárnak annak a táviratnak ta r
talm át, melyet ma Bécsbe küldtem, szíveskedjék kifejezni reményét: 
az állam titkár remélhetőleg lehetségesnek fogja találni, hogy az osztrák 
kormánynak javaslatunk irányában előzékenységet tanácsoljon.

( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  2 6 . )

Szápáry gróf nagykövet jelentése az eszmecseréről.
Arról a beszélgetésről, melyben Sasonov kül

ügyminiszter az osztrák-magyar jegyzék átdolgozá
sának eszméjét felvetette, Szápáry gróf osztrák- 
magyar nagykövet is küldött jelentést Berchtold 
gróf külügyminiszternek. Szápáry gróf jelentése a 
következő:
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Szápáry gróf pétervári osztrák-magyar nagykövet Berchtold gróf
külügyminiszterhez.

Pétervár, 1914 július 27.
Épen hosszas beszélgetést folytattam a külügyminiszterrel. Mond

tam neki, hogy benyomásom szerint, Oroszországban tévesen ítélik meg 
akciónk természetét. Azt imputálják nekünk, hogy ezzel a Balkánon 
akarunk előre törni és Szalonikiba vagy épenséggel Konstantinápolyba 
előnyomulni. Mások megint annyira mentek, hogy akciónkat egy Orosz
ország ellen irányuló praeventív háború bevezetésének minősítették. 
Mindez tévedés, részben pedig épenséggel oktalanság. Akciónk célja: 
önfenntartás és önvédelem a szónak, a betűnek és a tettnek integritá
sunkat veszélyeztető ellenséges propagandájával szemben. Ausztria- 
Magyarországban senki sem gondol arra, hogy orosz érdekeket veszé
lyeztessen, vagy hogy Oroszországba épenséggel belekössön. A magunk 
elé tűzött célt azonban okvetlenül el akarjuk érni és erre azt az utat 
találtuk a legcélravezetőbbnek, amelyet választottunk. De minthogy 
önvédelmi akcióról van szó, nem hallgathatom el előtte, hogy attól 
bennünket semminemű következmény el nem téríthet.

A külügyminiszter helyeselte szavaimat. Célunkat, ahogy azt előtte 
kifejtettem, teljesen jogosnak tartja, de azt hiszi, hogy az út, melyet annak 
elérésére választottunk, nem a legbiztosabb. Az átnyújto tt jegyzék alaki
lag nem mondható szerencsésnek. Azóta áttanulmányozta és ha ráérnék, 
szeretné velem mégegyszer átnézni. Megjegyeztem, hogy rendelkezésére 
állok, de nem vagyok felhatalmazva arra, hogy a jegyzék szövegét vele 
megvitassam vagy azt magyarázzam. Megjegyzései azonban természetesen 
érdekelni fognak. A miniszter ezután a jegyzék minden pontját sorra 
vette és a tíz pont közül hetet ma minden nagyobb nehézség nélkül 
elfogadhatónak talált \ csak azt a két pontot, amely a cs. és kir. közegek
nek Szerbiában való közreműködéséről szól és azt amely a részünkről 
megnevezendő katonatisztek és hivatalnokok elbocsátására vonatkozik, 
jelölte meg mostani szövegezésükben el nem fogadhatók gyanánt. Az 
első két pont tekintetében módomban volt Excellenciád folyó hó 25-iki 
távirata értelmében authentikus magyarázattal szolgálni, a harmadikra 
nézve pedig kijelentettem, hogy az szükséges követelés. Különben is az 
események folyamata megindult, A szerbek tegnap már mozgósítottak, 
arról pedig, hogy azóta még mi történt, nincs tudomásom.

(Osztrák-magyar vöröskönyv 31.)
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A pétervári német nagykövet jelentése Szápáry gróf és Sasonov
beszélgetéséről.

Az osztrák-magyar nagykövetnek az orosz 
külügyminiszterrel folyt beszélgetéséről a pétervári 
néniét nagykövet is jelentést küldött a birodalmi 
kancellárnak. A német nagykövet jelenti, hogy az 
eszmecsere lefolyásával úgy a miniszter mint az osz
trák-magyar nagykövet meg volt elégedve. Az orosz 
minisztert láthatólag megnyugtatta az a kijelentés, 
hogy a monarchia területi hódításra nem gondol.

Pourtálés gróf pétervári német nagykövet Bethmann-Hollweg
birodalmi kancellárhoz.

Pétervár, 1914 július 26.
Az osztrák-magyar nagykövet ma délután hosszabb beszélgetést, 

folytatott Sasonovval. Utólag mindkét résztvevő fél azt mondotta 
nekem, hogy benyomása kedvező volt. A nagykövetnek az a kijelentése, 
hogy Ausztria-Magyarországnak hódító tervei nincsenek és csupán 
határain akarja végre valahára a nyugalmat biztosítani, a minisztert 
láthatólag megnyugtatta. ( N é m e t  f e h é r k ö n y v  5 . )

A pétervári francia nagykövet jelentése Szápáry és Sasonov
beszélgetéséről.

Paleologue, pétervári francia nagykövet jelen
téséből kitűnik, hogy Szápáry gróf nagykövetet 
Sasonov hívta meg «nyílt és lojális» eszmecserére. 
A francia nagykövet jelentést tesz azután a beszél
getés lefolyásáról és hozzáteszi, hogy az orosz kül
ügyminiszter a nagykövettel folytatott beszélgetés 
után egyenesen Berchtold grófnak fogja proponálni 
a közvetlen tárgyalást az osztrák-magyar jegyzőn 
megváltoztatása céljából. A francia nagykövet jelek- 
tése így szól:

Paleologue pétervári francia nagykövet fíienvenu-Martin
h. külügyminiszterhez.

v Pétervár, 1914 július 26.
A külügyminiszter dicséretes kitartással iparkodik módját ejteni, 

hogy a békés megoldást juttassa diadalra.
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«Hajlandó leszek tárgyalni, úgymond, a végső pillanatig». Ebben 
a szellemben írt az imént Szapárv grófnak, akii «nyilt és lojális» eszme
cserére hívott meg. Sasonov pontról-pontra kommentálta a nagykövetnek 
az osztrák ultimátumot s rám utatott a legtöbb pontozat sértő jellegére. 
«Jogos a szándék, úgymond, mellyel az okmány készült, ha nem követnek 
más célt, mint azt, hogy országukat a szerb anarchisták tizeiméi ellen 
megvédjék; de az eljárást amelyhez folyamodtak, nem lehet igazolni.» 
Végül így fejezte be: «vonják vissza az ultimátumukat, módosítsák a 
formáját és én jót állok Önnek a sikerért.» Az osztrák-i’nagvar nagykövet 
megindultságot m utatott. De mivel utasításokat vár, kormánya vélemé
nyéről egyelőre nem nyilatkozott. Sasonov, aki nem csügged, elhatározta, 
hogy még ma este ajánlani fogja Berciit old grófnak közvetlen tárgyalás 
megindítását Bécs és Pétervár között, az ultimátum módosítása céljából. 
Oroszország e barátságos és hivatalos lépésének kétségtelen előnye a 
gyors elintézés. Épen ezért helyesebbnek tartom mint minden más el
járást és alkalmasnak is vélem arra, hogy célhoz vezessen.

( A n g o l  k é k k ö n y v  5 4 . )

A pétervári angol nagykövet jelentése Szápáry gróf és Sasonov
beszélgetéséről.
Szápáry grófnak Sasonovval folytatott beszél

getéséről Buchanan angol nagykövet a következő 
sürgönyt küldi Londonba:

Buchanan 'pétervári angol nagykövet Grey külügyi
államittkárhoz.

Pétervár, 1914 július 27.
Az osztrák nagykövet hosszú beszélgetés során igyekezett kima

gyarázni a külügyminiszternek az osztrák-magyar kormány utolsó lépésé
nek támadható pontjait. A külügyminiszter kifejtette, hogy ő teljesen 
érti ugyan Ausztria indító okait, az ultimátumot azonban úgy szövegez- 
ték, hogy azt a maga egészében a szerb kormány el nem fogadhatja. 
A követelések nehány pont hja elég józan, egy részüket azonban 
azonnal végrehajtani teljesen lehetetlen, mivel nemcsak a fennálló 
szerb törvények revízióját teszik szükségessé, hanem Szerbiának, mint 
önálló államnak méltóságával sem egyeztethetők össze. Teljesen cél
talan volna, hogy Oroszország a maga jó szolgálatait Belgrádiam fel
ajánlja, tekintettel arra a tényre, hogy Ausztriában meggyanúsítják. 
Nézete szerint azonban Angolország és Olaszország talán hajlandók 
volnának Ausztriával közreműködni a jelenlegi feszültség megszűnt e-

Diplotnáciai okmányok. 25
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lésére. Az osztrák nagykövet vállalta, hogy ö excellenciájának meg
jegyzéseit közli kormányával. ( A n g o l  k é k k ö n y v  4 4 . .  I .  r é s z . )

Az angol nagykövet újabb távirata.

Buchanan pétervári angol nagykövet Szápáry 
gráf és Sasonov beszélgetéséről második táviratot 
is küld Londonba. Ez a jelentés így szól:

Buchanan pétervári angol nagykövet Grey külügyi
államtitkárhoz.

Pétervár, 1914 július 27.
A külügyminiszterrel folytatott megbeszélésem óta, melyről mai 

sürgönyömben küldtem tudósítást, ő excellenciájának arról a javaslatáról 
értesülök, hogy az osztrák követ(‘lések szükséges módosításairól Becs és 
Pétervár egymás közt közvetlenül folytasson tárgyalást. i

( A n g o l  k é k k ö n y v  4 5 . )

A monarchia területi hódításra nem gondol.
Berclitold gróf külügyminiszter abban a beszél

getésben, melyet az orosz ügyvivővel folytatott, 
már július hó 24-ikén kijelentette volt, hogy a monar
chia Szerbiában területhódításra mán törekszik. Abból 
a jelentésből azonban, melyet Szápáry gróf Sasonov 
külügyminiszterrel folytatott beszélgetéséről július 
27-ikén küldött, kitűnt, hogy Oroszországban az osz
trák-magyar akció természetét még mindig tévesen 
ítélik meg. Épen ezért Berclitold gróf július 27-ikén 
forma szerint is felhatalmazta Szápáry grófot annak a 
határozott kijelentésére, hogy a monarchia mind
addig, míg a háború lokalizálva marad, területi hódí
tásra nem gondol. Erre a kijelentésre Berclitold gróf 
a pétervári nagykövetet a következő táviratban 
utasította:

Berclitold gróf külügyminiszter Szápáry gróf osztrák-magyar
nagykövethez.

Bécs, 1914 július 27.
Felhatalmazom Excellenciádat Sasonov külügyminiszterrel szemben 

annak kijelentésére, hogy a monarchia mindaddig, amíg a háború Ausz-
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tria-Magyarország és Szerbia közölt lokalizálva marad, semmiféle területi 
hódításra nem gondol. ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  3 2 . )

Közvetlen tárgyalás vagy konferencia?
A londoni orosz nagykövetet Sasonov külügy

miniszter a többi orosz nagykövettel együtt szintén 
értesítette, hogy közvetlen tárgyalást indítványozott 
Bécs és Pétervár között. Benckendorff gróf londoni 
orosz nagykövet, akinek tudomása volt arról, hogy 
akció folyik a négy közvetlenül nem érdekelt nagy
hatalom konferenciája érdekében, avval a kérdéssel 
fordult tehát Sasonovhoz, vájjon a közvetlen tár
gyalás terve hogyan egyeztethető össze a négyes kon
ferencia eszméjével.

Benckendorff londoni orosz nagykövet Sasonov 
külügyminiszterhez.

London, 1914 július 14/27.
Kérem Önt, táviratozza meg, vájjon a közvetlen tárgyalások az 

osztrák kabinettel, az Ön nézete szerint, összeegyeztet lúdők-e Grevnek a 
négy kormány közvetítő tevékenységét célzó javaslatával? Grey ugyanis 
a péíervári angol nagykövet táviratából úgy ériestül, hogy Ön kész az ő 
kombinációjának elfogadására és ezért elhatározta, hogy az ő felvetett 
eszméjét hivatalos javaslattá változtatja át. A javaslatot tegnap este 
Berlinben, Párisban és Kómában elő is terjesztette.

( O r o s z  n a m n c s s á r y a k ö n y v  3 1 . )

Sasonov közli álláspontját a londoni orosz nagykövettel.
Július 28-ikán az orosz külügyminiszter felkérte 

Benckendorff gróf londoni orosz nagykövetet, hogy 
hivatalosan hozza tudomására Grey államtitkárnak 
az orosz álláspontot. Benckendorff gróf a Sasonovtól 
vett távirat teljes szövegét, jegyzék formájában át
nyújtotta Grey államtitkárnak. A jegyzék, melyet 
az angol kékkönyv tartalmaz, a következőleg szól:
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Sasonov orosz külügyminiszter Benckendorff londoni orosz
nagykövethez.

(Átnyújtotta az orosz nagykövet Grey külügyi államtitkárnak 1914 július 28.)

Pét el vár. 1914 július 27.
Az angol nagykövet m eglátogatott, hogy bizonyosságot szerez

zen, vájjon kívánatosnak találnék-e, ha Angolország kezdeményezné 
Nagy brit ánnia, Franciaország. Németország és Olaszország képviselői
nek konferenciáját, annak a megvizsgálására, hogy a jelenlegi helyzet 
nehézségeinek elhárítására minő mód kínálkozik. Azt válaszoltam a 
nagykövetnek, hogy kedvező előfeltételek mellett megbeszélést kezdtem 
az osztrák-magyar nagykövettel, ez ideig azonban még nem kap
tam választ arra a javaslatom ra, hogy a két kabinet a szerb jegyzéket 
felülvizsgálja. Ha a bécsi kabinettel a közvetlen megbeszélés műn válnék 
lehetővé, kész vagyok elfogadni az angol javaslatot vagy bármely más 
indítványt, mely a konfliktus kedvező megoldására alkalmas. Óhajtanám 
azonban, hogy vége vettessék egy félreértésnek, mely abból a válasz
ból keletkezett, amelyet a francia helyettes külügyminiszter a német 
nagykövetnek a császári kormánynak adandó mérséklő tanácsokra vo
natkozólag adott. ( A m i ü l  k é k k ö n y v  5 3 . )

Az orosz külügyminiszter ismételten kifejti felfogását.
Benckendorfí gróf kérdésére is válaszul szolgál 

Sasonov külügyminiszternek az a nyilatkozata, 
melyet a pétervári angol nagykövetnek tett, aki 
kérdést intézett hozzá, vájjon Oroszország szívesen 
fogadja-e Grey konferencia-tervét*?

A külügyminiszter udvariasan megérttette az 
angol nagykövettel, hogy a közvetlen tárgyalást 
Becs és Pétervár között előnyben részesíti. Sasonov 
ezt az álláspontját valamennyi orosz nagykövettel 
közölte.

Sasonov külügyminiszter a párisi és a londoni orosz
nagykövethez.

Pétervár, 1914 július 14./27.
Az angol nagykövet kormánya megbízásából kérdést intézett 

hozzám, vájjon Oroszország hozzájárul-e ahhoz, hogy Angolország kezde
ményezze Franciaország, Németország és Olaszország képviselőinek 
londoni konferenciáját abból a célból, hogy ők négyesben a helvzet
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lehetséges megoldásán tanácskozzanak. Én a nagykövetnek azt válaszol
tam, hogy közvetlen tárgyalásom az osztrák nagykövettel ugyan már 
megkezdődött, ez idő szerint azonban még nem kaptam választ arra az 
indítványomra, hogy a jegyzéket együttesen vizsgáljuk felül. Az orosz 
kormány kész úgy az angol javaslatot, mint bármely más indítványt is 
elfogadni, mely alkalmas a konfliktus békés megoldására, ha közvet
len tárgyalásunk a bécsi kabinettel nem volna lehetséges.

Ez a sürgöny a német és osztrák-magyar nagykövettel is közöltétik.
( O r o s z  n a m n c s s á n j a k ö n y v  3 2 . )

Az orosz külügyminiszter kifejti álláspontját az angol
nagykövetnek.

Július 27-ikén Buchanan pétervári angol nagy
követ szintén beszámol Grey államtitkárnak, arról a 
Sasonovnál tett látogatásáról, melynek során az 
orosz külügyminiszter kifejtette álláspontját a kon
ferencia és a közvetlen tárgyalás eszméjéről:

Buchanan pétervári angol nagykövet Grey külügyi
államtitkárhoz.

Pétervár, 1914 július 27.
Ma délután felkerestem a külügyminisztert. Nagyon békülékenvnek 

és optimistának találtam. Egész befolyását latba fogja vetni, úgymond. 
Belgrádban, hogy a szerb kormányt rábírja a legmesszebbmenő elégtételre, 
de biztosítani kell Szerbia területi épségét és tiszteletben kell tartani 
azokat a jogokat, melyek Szerbiát, mint szuverén államot megilletik, ne
hogy hűbéres országává váljék Ausztriának. Nem tudja, vájjon Ausztria 
elfogadja-e a felajánlott barátságos eszmecserét, de, ha megteszi, akkor 
a külügyminiszter mindazon tárgyalások tartam a alatt, amelyek szövőd
hetnek, a többi hatalommal szoros érintkezésben óhajt maradni. A mi
niszter ismét visszatért arra a tényre, hogy Szerbia 1908-ban vállalt' 
kötelezettségeit, melyekre az osztrák ultimátum utal, a hatalmakkal 
szemben vállalta. Megkérdeztem a minisztert, vájjon tudomása van-e 
az ön konferencia-javaslatáról és igenlő válaszára bizalmasan említettem 
előtte az öntől kapott utasításokat, majd megkérdeztem, vájjon ő a 
közvetlen eszmecserét, amelyet javasolt, előnyben részesítené a kon
ferencia felett. A német nagykövet, akivel épen az imént találkoztam, 
személyes nézeteképen azt mondotta, hogy Ausztria-Magyarország a 
közvetlen eszmecserét szívesebben látná, ö  excellenciája kijelentette:
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ő kész fél reá 11a ni, ha a hatalm ak a konferencia-javaslatot elfogadnák, do 
reméli, hogy ebben az esetben is érintkezésben m aradnának az orosz 
nagykövettel. ’ ( A n g o l  k é k k ö n y v  5 5 . )

Grey államtitkár a közvetlen tárgyalás mellett.
Buchanan pétervári angol nagykövet távira

tára adott válaszában Grey államtitkár kifejti, hogy 
ő minden praktikus indítványt támogat, amely a 
közvetlen tárgyalást megkönnyíti, kérdést intéz 
azonban a nagykövet útján Sasonovhoz, hogy 
mit akar javasolni Belgrádban és nem volna-e 
helyesebb, ha (‘lobi) Becs hozzájárulását szereznék 
meg egy eszmecsere útján ahhoz az indítványhoz, 
melyet azután Belgrádban megtennének. Grey sür
gönye így hangzik:

Grey külügyi államtitkár Buchanan pétervári angol
nagykövethez.

Külügyi hivatal, 1914 július ‘28.
Nagyon örvendetes, hogy kilátás van közvetlen eszmecserére az 

osztrák és a pétervári kormány között. Én kész vagyok minden prak
tikus javaslatra, amely ezt megkönnyítené, de nem látom egészen tisz
tán, hogy az orosz miniszter a belgrádi minisztereknek milyen eljárást 
javasol. Nem volna-e helyes, ha az orosz külügyminiszter előzőleg Ausz
triával folytatott eszmecserében készségét fejezné ki, hogy ilyen ter
vezet elkészítésében közreműködjék? Akkor az ügy szilárdabb alapot 
nyerne. ( A n g o l  k é k k ö n y v  6 9 . )

Sasonov válasza.
(Július 28-ikán, amely napon Grey táviratát elküldötte, a közvetlen 

tárgyalás Bécs és Pétervár között már megakadt, a monarchia hadat üzent 
Szerbiának. A helyzetnek ebben a stádiumában az orosz külügyminiszter 
már másodrangú fontosságúnak nyilvánította Grey javaslatát.)

( A n g o l  k é k k ö n y v  7 8 . )

A berlini orosz ügyvivő a közvetlen tárgyalás érdekében.
Sasonov külügyminiszter utasítása szerint Bro- 

nevsky berlini orosz ügyvivő július 27-ikén felkérte 
Jagow német külügyi államtitkárt, hogy támogassa 
Bécsben a közvetlen tárgyalás eszméjét.
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Bronevsky berlini orosz ügyvivő Sasonov külügyminiszterhez.
Berlin, 1914 július 14/27.

Megkértem a külügyi állam titkárt, támogassa Becsben az Ön ja 
vaslatát, amely szerint Szápáry felhatalmaztatnék, hogy közvetlen 
eszmecsert* útján, önnel együtt, az osztrák-magyar Követeléseknek mind
két részről elfogadható szövegezését kidolgozza. Jagow azt válaszolta, 
hogy ezt a javaslatot ismeri és ő a Pourtalés gróf által megjelölt 
állásponton áll. amely szerint Szapáry, ha már egyszer az eszmecserét 
megkezdte, azt tovább is folytathatná. Ebben az értelemben távirato
zott a bécsi német nagykövetnek. Arra a kérésemre, hogy Pécsben 
behatóbban sürgesse a békés m agatartást, azt válaszolta: nem tanácsol
hatja Ausztriának, hogy engedjen. ( O r o s z  n a r a n c s s á r g á k ö n y v  3 8 . )

, ‘ V  /

Helyzetkép Londonból.
Paul Cambon július 28-ikán jelentést küldött 

Bienvenu-Martin külügyminiszternek, melyben a 
londoni tanácskozásoknak és megbeszéléseknek, úgy
szintén az angol nagykövetek jelentéseinek alapján 
megkonstruált helyzetet vázolja.

Paul Cambon francia nagykövet Bienvenu-Martin 
h. külügyminiszterhez

London, 1914 július 28.
Sir Edward Grey fogadta tegnap az osztrák-magyar és német 

nagykövetet. Az osztrák-magya • nagykövet tovább is megmaradt 
amellett, hogy a szerb válasz elfogadhatatlan. A német nagykövet 
pedig hasonlóképen nyilatkozott, mint Párisban Sebőén báró. Hang
súlyozta milyen hasznos volna, ha Angolország mérsékletet tanácsolna 
Pétervárnak. Sir Edward Grey azt válaszolta, hogy Oroszország a válság 
kezdete óta nagyon mérsékeltnek mutatkozott, különösen azokban 
a tanácsaiban, melyeket a szerb kormánynak adott és ő valóban 
nagy zavarban volna, ha Oroszországnak békét kellene tanácsolnia. 
Hozzátette: most Bécsen a sor, hogy cselekedjék és Németország 
közreműködése feltétlenül szükséges. Másrészt a pétervári angol nagy
követ azt táviratozta, hogy Sasonov az osztrák nagykövetnek eszmecserét 
ajánlott a szerb kérdésben. Ezt a hírt megerősítette a bécsi angol nagy
követ is, aki jelenti, hogy az orosz külügyminiszternek Szápáry 
gróffal folytatott első beszélgetése a Ballplatzon jó hatást te tt. 
Grey és Nicolson azt mondották nekem, hogy ha közvetlenül Bécs és
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nak ugyanilyen értelemben nyilatkozott. Ez az eljárás, mely a monarchia 
diplomáciájában felette gyakori és melyet Macchio báró velem szemben 
is követett, úgy látszik, az orosz kormány ingerültségét nagyon fokozta. 
Sebeko ennek ellenére meg fogja kísérelni, hogy a mozgósításhoz el
engedhetetlenül szükséges időből hasznot húzzon s olyan megoldást 
javasoljon, melynek legalább az az előnye volna, hogy Németország 
békés szellemű nyilatkozatának valódi értékét megbecsülhessük.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  5 3 .  1 .  r é s z . )

A bécsi orosz nagykövet lépései.
Július 26-ikán küldött táviratában Sasonov 

orosz külügyminiszter megbízta a bécsi orosz nagy
követet, hogy óvatos és barátságos formában igye
kezzék meggyőzni Berchtold gróf külügyminisztert a 
közvetlen tárgyalás célszerűségéről. A nagykövet 
július 27-ikén mindenekelőtt Macchio báró külügyi 
osztályfőnöknél tett látogatást, akinek előadta azo
kat az érveket, melyek a közvetlen tárgyalás mel
lett szólanak. Erről a beszélgetésről Bunsen bécsi 
angol nagykövet a következő jelentést küldte Lon
donba:

Bunsen bécsi angol nagykövet Grey külügyi cUlamUtkárlioz.
Becs, 1914 július 27.

Az orosz nagykövet ma hosszú megbeszélést folytatott Macchio 
báróval, a külügyminisztérium osztályfőnökével. A nagykövet kijelen
tette, hogy most tért vissza . Pétervárról és így az orosz kormány 
nézeteiről, úgyszintén az orosz közvélemény felfogásáról tájékozva 
van. Hangsúlyozta, hogyha Szerbiával tényleg háború ütne ki, úgy 
annak lokalizálása nem volna lehetséges, mert Oroszország nem haj
landó ismét engedni, amint azt több előző alkalommal, különösen pedig 
az 1909-ik évi annexiós válságban tette. A nagykövet kifejezést adott 
annak a reménységének, hogy valami kedvező fordulat áll be, mielőtt 
Szerbiát tényleg megtámadják. Macchio báró azt válaszolta, hogy ennek 
most már nehézségei vannak, mivel a Duna mentén már csetepaték 
voltak, melyekben a szerbek támadtak. Az orosz nagykövet kijelentette: 
minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy a szerbeket féken tartsa azok
nak a tárgyalásoknak a tartam a alatt, amelyekre még sor kerül. Azt 
mondotta: tanácsolni fogja kormányának, hogy a szerb kormányt 
a konfliktusnak minél további elkerülésére és az osztrák előnyomulás
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elől visszavonulásra bírja rá. Az idő, amit ilyenképen nyernénk, elég
séges volna a kiegyenlítésre. A nagykövet épen ma értesült egy kielégítő 
lefolyású beszélgetésről, melyet az orosz külügyminiszter a pétervári 
osztrák-magyar nagykövettel tegnap folytatott. A miniszter elismerte 
volna, hogy az osztrák-magyar jegyzéknek sok józan követelése van 
és állítólag megállapodásra is ju to ttak  azokra a garanciákra nézve, 
melyeket józan felfogás szerint Ausztria-Magyarország Szerbiától jövő
beli korrekt m agatartására nézve követelhet. A nagykövet erősen sür
gette, hogy a pétervári osztrák-magyar nagykövetnek teljesen szabad 
kezet adjanak a tárgyalás folytatására az orosz külügyminiszterrel, aki 
hajlandó rá, hogy Szerbiának engedékenységet tanácsoljon mindabban, 
am it tőle, mint önálló államtól, méltányosan követelhetnek. Macchio 
báró megígérte, hogy ezt az indítványt a külügyminiszterrel közli.

( A n g o l  k é k k ö n y v  5 6 . )

A bécsi orosz nagykövet a Macchio báróval folytatott
beszélgetéséről.

A Macchio báró osztályfőnöknél tett látoga
tásról Sebeko orosz nagykövet is küldött jelentést 
kormányának. A nagykövet a beszélgetésről a követ
kezőket jelentette.

Sebeko bécsi orosz nagykövet Sasonov k ii l ügy min iszterhez.
Becs, 1914 július 14/27.

A külügyminiszter távol van. Ma hosszabb beszélgetést folytattam  
Macchióval. A beszélgetés folyamán, teljesen barátságos formában rá
m utattam  arra a kedvezőtlen benyomásra, medvét Oroszországban a 
Szerbiának szabott osztrák követelések keltettek. Ezek a követelések, 
bármely, még oly kicsiny független állam részére is teljesen elfogad
hatatlanok. Hozzátettem, hogy ez a lépés, mely a legalkalmatlanabb 
bonyodalmakra vezethet, Oroszországban nagy elkedvetlcnedést kel
te tt és általános elit élésben részesül. Feltehető, hogy Ausztria, a bécsi 
német nagykövet buzdítása mellett — a német nagykövet az egész 
válság lefolyása a la tt az uszító szerepét játszotta  — arra számí
to tt, hogy a konfliktus Szerbiával valószínűleg lokalizálva marad és 
Ausztria büntetlenül, súlyos csapást mérhet Szerbiára. A császári kor
mánynak az a kijelentése, hogy Oroszország ilyen lépéssel szemben 
közömbös semmi esetre sem m aradhat, itt igen kellemetlenül hatott.

( O r o s z  n a r a n c s s á r y a k ö n y v  4 1 . )
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Berchtold gróf és a bécsi orosz nagykövet találkozása.
Megbízásához képest, az orosz nagykövet jú

lius 28-ikán meglátogatta Berchtold gróf külügymi
nisztert és kifejtette: az orosz külügyminiszter a 
szerb válaszjegyzéket alkalmasnak véli arra, hogy 
alapul szolgáljon a megegyezésre, amihez az orosz 
kormány szívesen nyújtana segédkezet. Berchtold 
gróf válaszában kijelentette, hogy a szerb válasz
jegyzék szövegéről tárgyalni nem óhajt, mert a 
szerb választ a monarchia már ki nem elégi tőnek 
nyilvánította.

A beszélgetésről a külügyminiszter Szápáry 
gróf pétervári nagykövetet a következő táviratban 
tájékoztatta:

Berchtold gróf kiUiU/yminiszter Szápáry gróf pétervári osztrák-
magyar nagykövethez.

Bécs, 1914 július 28.
Excellenciád tájékoztatása és szavainak megfelelő irányítása 

végett:
Az orosz császári nagykövet ma felkeresett, hogy oroszországi 

rövid szabadságáról történt visszatérését jelezze* és egyúttal eleget 
tegyen külügyminisztere távirati utasításának, aki közölte vele, hogy 
hosszabb barátságos megbeszélése volt Excellenciáddal — (Excellen
ciád f. hó 27-iki távirata) — melynek folyamán Nagy méltóságod nagy 
készséggel behatóan megbeszélte vele a szerb válaszjegyzék egyes pont
jait. Az orosz külügyminiszternek az a nézett», hogy Szerbia kívánsá
gainkkal szemben messzemenő előzékenységet tanúsított, ő azonban 
néhány követelésünket mindenkép elfogadhatatlannak tartja, amit 
Excellenciád előtt sem titkolt. Ilyen körülmények között a szerb vá
laszjegyzéket alkalmasnak véli arra, hogy alapul szolgáljon a megegye
zésre, amihez az orosz kormány örömest nyújtana segédkezet, ö  — az 
orosz külügyminiszter - tehát azt ajánlaná, hogy a Nagyméltóságoddal 
való eszmecsere tovább folyjék s Excellenciádat erre vonatkozólag 
utasításokkal lássam el.

Válaszomban hangsúlyoztam, hogy ilyen javaslatba bele nem me
hetek. Nálunk senki meg nem értené és nem is helyeselhetné, hogy miért 
folytatunk tárgyalásokat a válaszjegyzék szószerinti szövege felett, 
amelyet már ki nem elégítenek jeleztünk. Ez annál kevésbbé volna le 
hetséges, miután, amint ezt a nagykövet is tudja, a közvéleményt mái
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is mélyreható általános izgatottság fogta (‘1 s ezenfelül ina meg is üzentük 
a háborút Szerbiának.

A nagykövet fejtegetéseire, melyek főleg abban a megjegyzésben 
csúcsosodtak ki. hogy a Szerbiában uralkodó s legkevésbbé sem tagadott 
ellenséges hangulatot háborús akció által nem küzdenek le, hanem ellen
kezőleg csakis fokoznék, futólag rávilágítottam  előtte a Szerbiához 
való jelenlegi viszonyunkra, mely elkerülhetetlenné teszi, hogy teljesen 
akaratunk ellenére és minden önző hátsó szándék nélkül kellő nyoma
tékossággal megmutassuk nyughatatlan szomszédunknak abbeli komoly 
szándékunkat, hogy a kormánya elnézésével monarchiánk léte ellen 
irányuló mozgalmat tovább nem tűrjük. Szerbia m agatartása különben 
jegyzékünk átvétele után sem volt olyan, hogy a békés elintézést lehe
tővé tette volna, amennyiben Szerbia, még mielőtt elégtelen válaszát 
átadatta  volna, elrendelte az általános mozgósítást és már ezzel is ellen
séges tényt követett velünk szemben. Ennek ellenére még bárom napig 
vártunk, míglen tegnap szerb részről megkezdték ellenünk az ellensé
geskedést a magyar határon. Ez megfoszt bennünket attól a lehetőség
től, hogy Szerbiával szemben tanúsított béketűrésünk mellett tovább 
is megmaradjunk. Számunkra immár lehetetlenné vált, hogy békésen 
egyengessük Szerbiához fűződő viszonyunk alapos orvoslásának útját 
és kénytelenek vagyunk a szerb kihívásokkal szemben abban a formá
ban fellépni, amely az adott körülmények között (gyedül felel meg a 
monarchia méltóságának. ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  4 0 . )

A bécsi orosz nagykövet jelentése.
Sebeko bécsi orosz nagykövet szintén jelentést 

tesz Berchtold gróffal folytatott beszélgetéséről és 
az osztrák-magyar külügyminiszternek arról az állás
pontjáról, hogy a jegyzék tartalmáról tárgyalást nem 
folytat.

Sebeko bécsi orosz nagykövet Sasonov külügyminiszterhez.
Becs, 1914 július 15/28.

Épen az imént tárgyaltam  Berchtold gróffal barátságos formá
ban arról a javaslatunkról, amely szerint az osztrák-magyar nagykövet 
utasíttatnék, hogy közvetlen eszmecsere ú tján  az osztrák jegyzék né
hány pontját önnel együttesen átdolgozza. R ám utattam , hogy a kér
désnek ilyen megoldása Ausztriára nézve is kívánatos, mivel viszonyát 
Oroszországhoz meg fogja javítani és egyúttal komoly garanciákat is 
fog nyújtani a monarchiának és Szerbiának jövő viszonyára. R ám utat-
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tam arra a veszélyre, mely az európai békét Ausztria és Szerbia fegy
veres konfliktusa (‘setén fenyegeti. A külügyminiszter azt válaszolta, 
hogy ó a helyzet komolyságát és a nyílt megbeszélésnek minden előnyét 
elismeri, de az osztrák-magyar kormány, mely Szerbiával szemben, 
ilyen rideg eljárásra bizonyára nem szívesen határozta el magát, 
ez idő szerint meg nem hátrálhat és a jegyzék szövegének megvitatá
sába bele nem egyezhetik. Szerbia válasza azt bizonyítja, hogy a jövőre 
vonatkozó Ígéretei liijján vannak minden őszinteségnek.

Ez a sürgöny a berlini, párisi és londoni nagykövettel és a belgrádi 
ügyvivővel is közölt étik. ( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  4 5 . )

A bécsi angol nagykövet jelenti a visszautasító választ.
Bunsen bécsi angol nagykövet Berchtold gróf 

és Sebeko tárgyalásáról a következő jelentést küldi 
Londonba:

Bunsen bécsi angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.

Becs, 1914 július 28.
Az orosz nagykövettől arról értesülök, hogy az orosz kormány 

javaslatát az osztrák-magyar kormány elutasította. Az orosz javaslat 
az volt, hogy az osztrák-szerb konfliktus elintézésének módjait közvet
lenül beszélje meg egymással az orosz külügyminiszter és a péter- 
vári osztrák nagykövet, akit el kellett volna látni megfelelő felhatal
mazással.

Az orosz nagykövet azt hiszi, hogy most már a közvetlenül nem 
érdekelt négy nagyhatalom londoni értekezlete nyújtja az egyetlen 
kilátást az európai béke megóvására és ő bizonyos benne, hogy az orosz 
kormány örömest járul hozzá az ön javaslatához. Amíg az ellenséges 
haderők nem jutottak egymással érintkezésbe, addig nem kell lemon
dani minden reménységről. ( A n g o l  k é k k ö n y v  7 4 . )

Az orosz külügyminiszter hivatalosan értesíti Grey 
államtitkárt indítványának sorsáról.

Benckendorff gróf londoni orosz nagykövet 
július 80-ikán Sasonov külügyminiszter megbízásából 
három jegyzéket adott Grey államtitkárnak. Az első 
okmány a bécsi orosz nagykövet jelentése Berchtold 
gróffal folytatott beszélgetéséről. Ez a távirat a 
következőleg szól:
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Seheko bécsi orosz nagykövet Sasonov külügyminiszterihez.
Becs, 1914 július 15/28.

Utasításom szerint beszéltem ma Berchtolcl gróffal. Barátságosan 
ráirányítottam  figyelmét, milyen kívánatos volna, ha megoldást talál
nánk arra nézve, hogy Ausztria-Magyarország és Oroszország viszonyát 
megszilárdítsuk és egyúttal az osztrák-magyar monarchiának meg
bízható biztosítékokat szerezzünk jövő viszonyára nézve Szerbiával. 
Figyelmeztettem Berchtolcl grófot azokra a veszélyekre, melyek Ausz
tria-Magyarország és Szerbia fegyveres viszálya esetén Európa békéjét 
fenyegetik. Berchtolcl gróf azt válaszolta, hogy ő a helyzet komolyságát 
teljesen át érzi és tisztában van az orosz kabinettel folytatandó nyílt 
és őszinte eszmecseréjének előnyeivel. Másrészt viszont , ha már egyszer 
az osztrák-magyar monarchia, erősen akarata ellenére», erélyes rend
szabályokra határozta el magát Szerbia ellem, úgy meg nem hátrálhat, 
sem pedig az osztrák-magyar jegyzék feltételeinek bármilyen tárgyalá
sába bele nem bocsát kozhat ik. Berchtolcl gróf hozzátette: a krízis any- 
nyira kiélesedett és a közvélemény annyira izgatott, hogy a kormány, 
még ha óhajtaná, sem járulhatna hozzá a javasolt megoldáshoz. Annál 
kevésbbé volna ez lehetséges, mivel maga a szerb válasz szolgáltatja 
bizonyítékát annak, hogy Szerbia ígéretei mily kevéssé őszinték.

( / i n g ó i  k é k k ö n y v  9 3 .  e l s ő  r é s z . )

Párhuzamos tanácskozások.
Az orosz nagykövet által Greynek átadott 

második okmányban Sasonov beszámol arról, hogy 
nála járt a német nagykövet, akivel a béke fenntar
tására irányuló tervekről beszélgetett. Itt már az 
orosz külügyminiszter azt indítványozza, hogy a 
nagyhatalmak konferenciája és a közvetlen tárgyalás 
Becs és Pétervár között párhuzamosan folyjék.

Sasonov külügyminiszter Benck&ndorff gróf londoni orosz
nagykövethez.

Pétervár, 1914 július 16/29.
A német nagykövet kijelentette nekem, hogy ő a közvetlen eszme

csere mellett van az orosz és az osztrák kormány között. Azt válaszol
tam, hogy én is kész vagyok az eszmecserére, feltéve, hogy a német 
kormány tanácsa, melyről ő említést te tt, Bécsben visszhangra talál. 
Egyúttal kijelentettem azt is, hogy mi készek vagyunk hozzájárulni
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a négy nagyhatalom konferenciájához, ami Németországban nyilván 
kevés rokonszenvre talál. Hangsúlyoztam továbbá, hogy nézetem sze
rint a békés megoldás útját legkönnyebben úgy találhatnék meg, ha 
párhuzamos megbeszéléseket folytatnánk részben a négy nagyhatalom, 
Németország, Franciaország, Angolország és Olaszország konferenciáján, 
részben pedig közvetlen eszmecsere útján Ausztria-Magyarország és 
Oroszország között. A megbeszélések körülbelül azoknak az irányelvek
nek alapján volnának folytatandók, amelyek alapján a hasonló tárgya
lásokat az utolsó esztendők válságainak legkritikusabb pillanataiban 
is folytattunk. Megmondottam végül a nagykövetnek, hogy azok után 
az engedmények után, melyeket Szerbia te tt, nem lehet nagyon nehéz 
a még feni forgó kérdések tisztázása, feltéve, hogy Ausztria jóakaratot 
mutat és valamennyi hatalom a maga befolyását a megegyezés érde
kében érvényesíti. ( A n g o l  k é k k ö n y v  9 3 .  2 - i k  r é s z . )

Az elutasító osztrák-magyar válasz.
A harmadik okmány egy kiegészítő távirata 

a másodiknak, melyben Sasonov arról értesíti Ben- 
ckendorff grófot, hogy épen most kapja a közvet
len tárgyalásokat elutasító osztrák-magyar választ. 
Most már az angol kormánynak kell akcióba lépnie.

Sasonov külügyminiszter Benckendorff gróf londoni orosz
nagykövethez.

Pétervár, 1914 július 10/29.
A német nagykövettel folytatott beszélgetésem idején még nem 

kaptam megSebeko bécsi nagykövetnek július 15/28-ikán kelt táviratát. 
A nagykövet ebben a táviratban bejelenti, hogy a bécsi kormány nem 
járul hozzá a közvetlen eszmecseréhez a császári kormánnyal. Most 
tehát nem marad más hátra számunkra, minthogy teljesen az angol 
kormányra bízzuk, hogy általa tanácsosnak tarto tt lépéseket kezde
ményezzen. ( A n g o l  k é k k ö n y v  9 3 .  3 - i k  r é s z . )

A bécsi francia nagykövet jelenti a visszautasító választ.
Dumaine bécsi francia nagykövet július 29-ikén 

a helyzetről a következő jelentést küldi Parisba:
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Dumaine bécsi francia nagykövei Bienvenu-Martin 
h. külügyminiszterhez.

Pécs, 1914 július *29.
Angol, orosz és olasz kartársaim nézete teljesen egyezik az én 

felfogásommal, hogy Ausztria és Szerbia fegyveres összeütközése meg 
nem akadályozható, mivel annak elhárítására minden kísérlet meg
hiúsult. Sebeko nagykövet kérte, hogy a Pétervárott Sasonov és 
Szápáry gróf között megindított tárgyalásokat tovább folytassák 
és hatékonyabbá tegyék azáltal, hogy a pétervári osztrák-magyar 
nagykövet különleges felhatalmazásokat kapna. Berchtold gróf ehhez 
nem járu lt hozzá. Ezzel is tanúságát szolgáltatta annak, hogy Ausztriá
ul agyarország semmiféle közvetítést nem tűr, mely Szerbia megfenyít ésé- 
től és megalázásától visszatartaná. Avarna herceg valószínűnek tartja, 
hogy a monarchiát elhatározásaiban az ő délszláv tartományai általá
nos forradalmának veszedelme siettette, líeméli, hogy az oszt rák-magyar 
csapatok első sikere után sor kerülhet a közvetítésre. Előbb azon
ban nem. • ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  9 3 . )

A pétervári francia nagykövet jelenti a visszautasító választ.
Július 29-ikén Paleologue nagykövet is jelenti 

Parisba a visszautasító választ és hozzáteszi, hogy 
Sasonov, javaslatának kudarca után, most már a 
londoni konferencia tervét támogatja és helyesel 
minden angol kísérletet, mely a béke fenntartására 
irányul. Oroszország a galíciai határon 13 hadtestet 
mozgósított.

Paleologue 'pétervári francia nagykövet Bienvenu-Martin
h. külügyminiszter’hez.

Pétervár, 1914 július 29.
Az osztrák-magyar kormány visszautasította a közvetlen tá r

gyalást, amire őt az orosz kormány barátságosan felszólította. Más
részt az orosz vezérkar megállapította, hogy Ausztria sietteti katonai 
előkészületeit Oroszország ellen és, hogy a galíciai határon megkezdett 
mozgósítást folytatja. Ennek folytán ma éjjel parancsot fognak adni 
tizenhárom hadtest mozgósítására, melyeknek rendeltetése, hogy eset
leg Ausztria ellen operáljanak. Javaslatának kudarca ellenére is, Sasonov 
hozzájárul a négy hatalom londoni konferenciájának gondolatához. 
A miniszter egyébként a tanácskozás hivatalos nevére semmiféle súlyt

400



nem helyez és rokonszenvvol fog fogadni bármely angol javaslatot, 
mely a béke fenntartására irányul. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  9 1 . )

Helyzetkép a köztársasági elnök számára.
Isvolsky párisi orosz nagykövet július 29-ikén 

küldölt jelentéséből megismerjük annak a helyzet
képnek vázlatát, melyet a francia külügyi hivatal
ban az Oroszországból hazaérkező köztársasági elnök 
számára készítettek.

Isvolsky párisi orosz nagykövet Sason ov kiUiigyviiniszterhez.

Párig, 1914 július 16./29.
A külügyminisztériumban a visszaérkező köztársasági elnök szá

mára a politikai helyzetről rövid összefoglalást készítettek. Ez a vázlat 
körülbelül a következőképen hangzik: Ausztria, belső bomlástól való 
félelmében, a trónörökös meggyilkolását ürügyül használta, hogy olyan 
garanciáknak jusson birtokába, melyek vagy Szerbia katonai összeköt
tetéseinek birtokbavételét célozzák, vagy épen Szerbia területi meg
hódítására irányulhatnának. Németország támogatja Ausztriát. Német
ország szerint a béke fenntartása kizárólag Oroszországtól függ, mivel 
olyan kérdésről van szó, melyet Ausztria és Szerbia között lokalizálni 
kell. Szerbiának eddigi politikájáért bűnhődnie kell és garanciákat 
kell adnia a jövőre. Németországnak az a nézete, hogy szükséges volna 
mérséklő befolyást gyakorolni Pétervárott. Ezt a szoíizmát úgy 
Párisban, mint Londonban megcáfolták. Parisban Schoen báró siker
telenül iparkodott Franciaországot abba bevonni, hogy Oroszországra, 
Németországgal együttesen, a béke érdekében nyomást gyakoroljon. 
A Párisban hangoztatott érveket használták Londonban is. Mindkét 
városban azt a választ adták, hogy a nyomásnak Pécsben kell érvé
nyesülni, mivel Ausztria túlzott követelései, a monarchia vonakodása, 
hogy Szerbia csekély számú kifogását megvitassa és az osztrák had
üzenet, általános háborúval fenyegetnek. Franciaország és Angolország 
nem gyakorolhatnak mérséklő befolyást Oroszországra, mely eddig is 
a legnagyobb mérsékletet m utatta, különösen azáltal, hogy Szerbiában 
az osztrák jegyzék mindem lehetséges feltételének elfogadását tanácsolta. 
Utóbb Németország, úgy látszik, felhagyott avval a gondolattal, 
hogy nyomás csupán Oroszországra volna gyakorlandó és most már 
arra hajlik, hogy úgy Pétervárott, mint Pécsben közvetítő befolyás 
érvényesüljön. Egyúttal azonban úgy Németország, mint Ausztria

D iplom ádul ok m án polc. 2(i
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elhúzni iparkodik az ügyet. Németország kifogást emel a konferencia- 
javaslat ellen, a maga részéről azonban semmi praktikusabb lépésre 
nem m utat rá. Ausztria tárgyalásokat folytat Pétervárral, melyek
nek nyilvánvaló célja a halogatás. Egyúttal azonban aktív lépéseket 
tesz, melyek ha megengedtetnek, még növelni fogják követeléseit. Felet
tébb kívánatos volna, hogy Oroszország azt a közvetítő indítványt, 
mellyel Grey fellépni készül, teljes mértékben támogassa. Ellenkező 
esetben Ausztria «garanciák» ürügye alatt Keleteurópa területi statusát 
de facto megváltoztatja. ( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  5 3 . )

VII.

Ismét előtérben a konferencia terve.

Julius 29-ikén megakadt a közvetlen tárgyalás Becs és 
Pétervár között. Berchtold gróf külügyminiszter nem volt 
hajlandó Oroszország kritikájának alávetni a monarchia kö
veteléseit. Julius 28-ikán a monarchia Szerbiának háborút 
üzent s már a hadüzenetet megelőzőleg a szerbek megkezd
ték volt az ellenségeskedést a monarchia ellen. Ez volt a 
helyzet, amikor Grey angol külügyi államtitkár konferencia
tervére ismét visszatért.

Sasonov felfogása a helyzetről.
Július 28-ikán az orosz külügyminiszter a párisi 

és a londoni orosz nagykövetnek küldött táviratában 
Németországot vádolja, hogy a monarchiát engesz
telhetetlen politikájában támogatja. Az orosz külügy
miniszter nézete szerint Angolországon volna a sor, 
hogy Berlinben nyomást gyakoroljon.

Sasonov külügyminiszter fíenckendorff gróf londoni orosz
nagykövethez.

Pétervár, 1014 július 15/28.
Pourtalés gróffal fo lytatott magánbeszélgetéseim nyom án mind

jobban megszilárdul az a meggyőződésem, hogy a helyzet kulcsa Ber
linben van és, hogy Német ország Ausztria engesztolhetlenségét t ámogat ja.
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A berlini kabinet, amelynek módjában lett volna a krízis egész kifejlő
dését megakadályozni, nyilván a legcsekélyebb nyomást sem gyakorolja 
szövetségesére. Az itteni nagykövet Szerbia válaszát nem tartja  kielé
gítőnek. Németországnak ezt az állásfoglalását rendkívül veszedelmes
nek tartom és azt hiszem, hogy Angolország inkább képes megfelelő 
nyomást gyakorolni Berlinre, mint bármelyik más hatalom.

Ez a távirat a párisi nagykövettel is közöltetett.
( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  4 3 . )

A visszautasítás után.
Július 29-ikén Paleologue pétervári francia nagy

követ jelenti Párisba, hogy az orosz felfogás szerint 
most már, a közvetlen tárgyalások meghiúsultával, 
Franciaországon és Angolországon a sor, hogy a 
bonyodalmak elkerülésére valamilyen akciót kezde
ményezzenek.

Paleologue pétervári francia nagiykövet Bienvenu-Martin
h. kü lügy miniszterhez.

Péter vár, 1914 július 29. 
Mától kezdve abban a helyzetben vagyok, hogy biztosíthatom 

Excellenciádat: az orosz kormány minden olyan eljáráshoz hozzájárul, 
melyet neki Franciaország és Angolország a béke fenntartására javasol. 
Angol kartársain hasonló szellemben sürgönyöz Londonba.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  8 6 . )

A pétervári angol nagykövet a helyzetről.
Július 29-ikén Buchanan pétervári angol nagy

követ a pillanatnyi helyzetnek következő képét festi:

Buchanan pétervári angol nagykövet fírey külügyi államtitkárhoz.

Pétervár, 1914 július 29. 
A részleges mozgósítást ma elrendelték. A mozgósítás a miniszter 

felvilágosítása szerint csupán Ausztria-Magyarország ellen irányul. 
Az osztrák kormány most már véglegesen visszautasította a köz
vetlen tárgyalást Bécs és Pétervár közt. A külügyminiszter azt mon
dotta nekem, hogy ő az eszmecserét a német nagykövet tanácsára 
javasolta. Amikor Sasonov Ausztria elutasító válaszát a német nagy-

20*
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követtel közölte, egyúttal azt is indítványozta, hogy térjenek vissza 
a négy nagyköved konferenciájának Ön által felveteti eszméjére, vagy 
legalább is a három közvetlenül kevésbbé érdekelt nagykövetnek Önnel 
és az osztrák-magyar nagykövettel folytatandó esz mécse-léjére*, ha ezt 
Ön is célszerűnek találja. Minden olyan megállapodási, amelyet Francia- 
ország és Angolország helyesed, a miniszter is elfogadhatónak tartana 
es ezeknek a tárgyalásoknak a formája ö neki teljesen közömbös. Nincs 
veszteni való idd és a háború elhárításának egyetlen módja annak a 
lehetősége, hogy a nagykövetek eszmecseréje során akár együttes tárgya
lásban, akár pedig egyesekkel külön folytatót! megbeszélésekben, formu
lát találjanak, melynek elfogadására Ausztria rá volna bírható. Az 
orosz kormány mindvégig őszinte és békiilékeny volt és mindent, ami 
hatalmában volt, megtett a béke fenntartására. Ha ennek ellenére a 
béke megóvására irányuló fáradozásai sikertelenek m aradtak, úgy 
reméli, az angol közvélemény meg fogja érteni, hogy a hiba nem 
az orosz kormányt terheli. Megkérdeztem a minisztertől, van-e ellen
vetése az ellen, ha a július 27-ikén kelt római sürgönyben foglalt javasla
tot. amelyet annak idején megemlítettem, megvalósítanék. Ö excollen- 
ciája azt válaszolta, ő mindenbe beleegyezik, amiben a négy hata
lom megállapodik, feltéve, hogy az Szerbiára nézve elfogadható, mert 
ő nem lehet «szerbebb», mint Szerbia. Valamilyen utólagos megállapí
tást vagy nyilatkozatot azonban tenni kell majd, hogy az ultimátum 
éles hangja lefokoztassék. A német nagykövet, amint azt nekem a kül
ügyminiszter elmondotta, közölte ő excellenciájával, hogy kormánya 
nem szűnik meg Mécsben barátságos úton befolyást gyakorolni. Tartok 
tőle, hogy a német nagykövet az ügyek kiegyenlítését nem fogja előbbre 
vinni, ha saját kormánya előtt is olyan nézeteket vall, mint most előt
tem tette. Megvádolta az orosz kormányt, hogy mozgósításával a békét 

1' - zc yezteti és amikor én felemlítettem mindazt, amit Ausztria rövid
del ezelőtt te tt, azt válaszolta, hogy ezekről az ügyekről vitába nem 
bocsátkozhatik. R ám utattam  arra a tényre, hogy az osztrák konzulok 
minden katonaköteles osztrák alattvalót figyelmeztettek, hogy a zászlók 
alá vonuljon; rám utattam  arra, hogy Ausztria már részlegesen mozgósí
tott és most hadat izent Szerbiának. A balkáni válság tapasztalatai 
után Oroszország ezt az eljárást megalázkodás nélkül el nem viselheti. 
Ha Oroszország nem adta volna mozgósítása által bizonyságát annak, 
hogy az ügyet komolyan veszi, akkor Ausztria. Oroszország, békevágyára 
építve, azt hitte volna, hogy tetszése szerint, bármilyen messze mehet. 
A külügyminiszter se jtte tte  velem, hogy Oroszország a háborút a határ 
haladéktalan átlépésével elsietni nem fogja és minden esetre egv 
hét vagy még több is el fog múlni, mielőtt a mozgósítással elkészülnének.

404



Szükséges, hogy a veszedeln.es helyzetből való kibontakozás érdekében 
ezenközben valamennyien együttműködjünk. ( A n g o l  k é k k ö n i j v  7 8 . )

A francia kormányelnök a négy hatalom közvetítése mellett.
Sasonov külügyminiszter a közvetlen tárgya

lás megszakításáról szóló sürgönyét Isvolsky párisi 
orosz nagykövetnek is megküldte és vele is közölte, 
hogy a teret most már Angol ország akciójának en
gedi át. Isvolsky a közvetlen tárgyalások fennaka
dása folytán előállott helyzetről tanácskozott az orosz 
útjáról épen visszaérkezett Yiviani francia miniszter
elnökkel, akinek az volt a felfogása, hogy a londoni 
kabinetnek meg kell újítani valamely formában a 
nagyhatalmak konferenciájáról szóló indítványát. Az 
eszmecseréről Isvolsky a következő táviratot küldi 
az orosz külügyminiszternek:

Isvolsky párisi orosz' nagykövet Sasonov kidügyniiniszterhez.
Páris, 1 í)l4 július 16/29.

Yiviani épen most jelentette ki nekem a francia kormány határozott 
eltökéltségét, hogy velünk együtt járjon el. A kormánynak ezt az elhatá
rozását a legszélesebb körökben és az összes pártok helyeslik, beleértve 
a radikális szocialistákat is, akik az imént hoztak határozatot, melyben 
a kormány iránt feltétlen bizalmuknak és pártcsoportjuk hazafias 
lelkesedésének adtak kifejezést. Nyomban azután, hogy visszatért 
Parisba, Yiviani sürgősen táviratozott Londonba: a Pétervár és 
Bécs között folytatott közvetlen tárgyalások megszűnte következté
ben most már szükséges, hogy a londoni kabinet a négy hatalom köz
vetítésére irányuló indítványát, valamilyen formában, mennél sürgőseb
ben megújítsa. Kioltom Yiviani ma a német nagykövetet fogadta, aki 
újból Németország békés szándékait hangoztatta. Yivianinak arra a 
megjegyzésére, hogyha Németország békét akar, úgy sietnie kell hozzá
járulni az angol közvetítő indítványhoz, Sclioen báró azt felelte, hogy a 
«konferencia» vagy «döntőbíróság» kifejezések Ausztriában visszatetszést 
keltenek. Yiviani megjegyezte, hogy itt nem szavakról van szó és nem 
lenne nehéz a közvetítésre más formát találni. Schoen báró nézete 
szerint, hogy ha biztosítani akarják a hatalmak tárgyalásának sikerét, 
mindenekelőtt azt kell megállapítani, mi az, amit Ausztria követelni 
szándékozik Szerbiától. Yiviani azt válaszolta, hogy a berlini kabinetnek 
igen könnyű ez irányban Pécsben kérdést intézni, egyelőre azonban a
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szerb válaszjegyzék szolgálhatna a tanácskozásoknak alapjául. A minisz
terelnök hozzátette, hogy Franciaország őszintén óhajtja a békét, egyút
tal azonban elhatározta azt is, hogy szövetségesével és barátaival teljes 
egyetértésben já r  el és Sebőén báró meggyőződhetett róla: ez az el
határozás az egész országban őszinte helyeslést vá lto tt ki.

( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  5 5 . )

A francia miniszterelnök utasítása a londoni francia
nagykövetnek.
Yiviani július 29-ikén utasította a köztársaság 

londoni nagykövetét, kérje inog Grcy államtitkárt, 
hogy újítsa meg Berlinben a négy közvetlenül nem 
érdekelt nagyhatalom konferenciájának indítványát, 
melyhez Németország már elvileg hozzájárult. Viviani 
a következő táviratot intézte a nagykövethez:

I riviani miniszterelnök Paul Cambon londoni francia
nagyköveihez.

Páris, 1914 július 29.
Lekötelezne, ha felkérné Greyt, hogy abban a formában, amely

ben a leghelyesebbnek és a leghatásosabbnak találja, újítsa meg minél 
előbb Berlinben a négy hatalom  közvetítését célzó indítványát, am ely
hez elvileg a német korm ány már hozzájárult. Az orosz korm ány az 
angol kabinetnek közvetlenül kifejezte már ugyanazt az óhaját. Ausztriá
nak hadüzenete, az osztrák csapatszállítások az orosz határra, az ezt 
követő orosz mozgósítás a galíciai határ irányában, véget vetettek  a 
közvetlen tárgyalásnak Ausztria és Oroszország között. Az a fontos 
tájékoztatás, melyet a ném et kormány Schoen báró nyilatkozatai értel
mében Bécsben kérni akar, hogy az osztrák kormány szándékairól 
informálódjék, abba a helyzetbe fogja hozni a négy hatalm at, hogy 
a béke érdekében Pétervárott és Bécsben hasznos lépést tehessenek. 
Kérem Önt, hozza egyúttal tudom ására az angol állam titkárnak, hogy 
fontos volna az olasz korm ány teljes csatlakozása a négy hatalom  béke
akciójához. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  9 7 . )

Az orosz kormány hivatalosan kéri Angolország közvetítését.
Július 28-ikán Sasonov a londoni orosz nagy

követ útján jegyzéket nyújt át Grey államtitkár
nak, melyben Angolország sürgős közvetítését kéri.
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Az orosz külügyminiszter főképen arra helyezne 
súlyt, hogy a monarchia hadüzenete ellenére is füg
gessze fel Szerbia ellen a katonai operácóikat.

Sasonov külügyminiszter Benckendorff gróf londoni orosz
nagykövethez.

Pét érv ár, 1914 j úli us 15 /28.
Az Ausztria-Magyarország és Szerbia között kitört ellenséges

kedések folytán szükségessé vált Angol országnak a közvetítés érdekében 
való sürgős közreműködése és Ausztria ellenségeskedésének haladékta
lan beszüntetése. Ellenkező esetben a közvetítés csupán ürügyül szol
gálna a megoldás halogatására és Ausztria abba a helyzetbe jutna, 
hogy közben Szerbiát teljesen el tapossa és a Balkánon domináló hely
zetbe kerüljön.

Ez a sürgöny Berlinbe, Párisim, Kómába és Bécsbe közöltetik.
(Orosz narancssárgakönyv 48.)

Az orosz jegyzék.
Benckendorff gróf, megbízásához képest, a 

következő jegyzéket nyújtotta át az angol külügyi 
államtitkárnak:

Benckendorff gróf londoni orosz nagykövet által átnyújtott
távirat.

Sasonov külügyminiszter Benckendorff gróf londoni orosz
nagykövethez.

Pétervár, 1914 július 28.
Az osztrák hadüzenet Ausztria és Oroszország közvetlen tárgyalá

sainak véget vetett. Most már rendkívül sürgős a londoni kabinetnek 
akciója, hogy Ausztria katonai operációinak beszüntetése érdekében a 
közvetítés ú tját egyengesse. Ha a katonai operációk nyugvópontra 
nem jutnak, úgy a közvetítés csak azt érné el, hogy az ügy elhúzódnék 
és Ausztriának ideje maradna Szerbia elpusztítására.

( A n g o l  k é k k ö n y v  7 0 .  2 - i k  r é s z . )
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A monarchia álláspontja.
Az orosz kül ügy miniszter óhajának megfelelően 

(irev angol külügyi államtitkár magához kérette a 
londoni német nagykövetet és közölte vele, hogy 
basonov felkérte őt, vegye fel új hői a közvetítés 
fonalát es iparkodjék befolyását érvényesíteni az 
ellenségeskedések felfüggesztése érdekében, (irev ki
jelentette a német nagykövetnek, hogy ő a közvetí
tés leghelyesebb módjának a négy közvetlenül nem 
érdekelt nagyhatalom londoni konferenciáját tartja.

Az államtitkár kérésére Lichnowsky herceg 
német nagykövet közölte a berlini külügyi hivatallal 
tlrey álláspontját s az angol nagykövetnek azt az 
óhaját, hogy az angol javaslatról a monarchiát, 
i Seri i 11 bői táj ékoztassá k.

A kancellár az angol kérésnek (deget tett és 
utasította a bécsi német nagykövetet, hogy (irev 
indítványa érdekében tegyen lépést a bécsi külügyi 
hivatalban.

A német nagykövet lépéséről és annak ered
ményéről Berchtold gróf a londoni és pétervári 
osztrák-magyar nagyköveteket a következő távirat
ban tájékoztatja:

Berchtold gróf knliigyminiszter Mensdorff gróf londoni és 
Szápáry gróf pétervári osztrák-magyar nagykövethez.

Becs, 1914 július 81.
A következő táviratot küldöm Berlinbe:,
Tschirschkv nagykövet utasításához tegnap itt említést tett egy 

eszmecseréről, amely sir E. (irev és Lichnowsky herceg közt folyt le 
s amelynek során az angol állam titkár a londoni német nagyköved előtt 
ezeket jelentette ki:

«Az orosz külügyminiszter tudatta  az angol kormánynál, hogy 
Ausztria-Magyarországnak Szerbiához intézett hadüzenete után nincs 
1 öbbé módjában Auszt ria-Magyarországgal közvetlenül t árgyalni s 
ezért kéri, hogy Anglia vegye fel újból a közvetítés fonalát, aminek elő
feltételéül tekinti az orosz kormány, hogy az ellenségeskedések egyelőre 
beszünte ttessenek.

Erre az orosz kijelentésre vonatkozólag sir E. Grey azt jegyezte 
meg Lichnowsky hercegnek, hogy Anglia á quatre-közvetítésre gondol
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és ezt sürgősen szükségesnek tartja a végből, hogy az európai habom 
kitörése megakadálvoztassék.»

Felkérem Excellenciádat, méltoztassék az államiitkámak a 
Tschirschky nagykövet által velünk közöltökért őszinte köszönet miket 
tolmácsolni és kijelenteni, hogy dacára annak a változásnak, amehet 
a helyzetben az orosz mozgósítás előidézett, készséggel hajlandók vagyunk 
behatóbban foglalkozni sir E. Greynek a Monarchia és Szerbia közötti
közvetítés iránt te tt javaslatával.

Hozzájárulásunk feltétele azonban természetesen az, hogy Szerbia 
ellen megkezdett katonai akciónk egyelőre tovább folyjon és, hogy az 
angol kabinet az ellenünk irányuló orosz mozgósítás abbahagyására 
bírja az orosz kormányt, mely esetben, önkényt értetődőleg, mi is azonnal 
visszafejlesztenők az orosz mozgósítás által Galíciában iánk kényszeii- 
tett defenzív ellenrendszabályokat. ( O s z t r á k - v u i g i f a r  v ö r ö s k ö n y i  ö l . )

Az angol közvetítés.
Grey államtitkár augusztus elsején Buchanan 

pétervári angol nagykövetnek utasítást ad. igyekez
zék rávenni az orosz külügyminisztert, liogv a moz
gósítást a béke fenntartására irányuló tárgyalások 
idejére felfüggessze.

Grey külügyi államtitkár Buchanan pétervári. anyól
n a g y k ö v e t h e z .

Külügyi hivatal, 1014 augusztus 1.
Megbízható forrásból származó értesülésem szerint az osztrák 

kormány közölte a német kormánnyal, hogy az orosz mozgósítás követ
keztében megváltozott helyzet ellenére is, teljesen méltányolva Angliá
nak a béke megóvása érdekében kifejtett fáradozásait, Ausztria haj
landó jóindulatú mérlegelés tárgyává tenni azt a javaslatomat, mely 
Ausztria és Szerbia közt a közvetítést célozza. Javaslatom elfogadásának 
természetesen az volna a felt étele, hogy az osztrák ka t onai akció egy élőn* 
tovább folynék és hogy a brit kormány rábírja az orosz kormány t , 
az Ausztria ellen irányított csapatok mozgósításának felfüggesztésére. 
Ez esetben Ausztria is felfüggesztené Galíciában azokat a katonai védelmi 
intézkedéseket, melyekre őt az orosz mozgósítás kényszerítette.

Kérem értesítse a külügyminisztert és mondja meg neki, ha — 
tekintve közvetítő javaslatom elfogadását Ausztria részéről Orosz
ország felfüggeszthetné mozgósítását, úgy még mindig lehetségesnek
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látszik a béke megóvása. A dolgot azonban előreláthatólag, az orosz 
kormánynak előbb a német kormánnyal kell megbeszélnie.

(Angol kékkőiigv 135.)
*

A diplomáciai okmánytárakban erre a javaslatra semmi
féle válasz nem foglaltatik. Az események azonban mutat
ják, hogy Oroszország a mozgósításál be nem szüntette, sőt 
a részleges mobilizálást általános mozgósítássá szélesítette.

VIII.

Sasonov uj formulája.
Július 30-án új diplomáciái akció indul. Ezen 

a napon meglátogatta Sasonov külügyminisztert a 
a német nagykövet és megkérdezte tőle, milyen fel
letelek mellett hajlandó Oroszország megszüntetni a 
fegyverkezését. Az orosz külügyminiszter ekkor új, 
konkrét formulát javasolt. Sasonov ezt a formula
javaslatot valamennyi orosz nagykövetnek is tudo
mására hozta.

Sasonov külügyminiszter a berlini, bécsi, párisi, londoni és
római orosz nagykövethez.

Pétervár, 1914 július 17/30.
A német nagykövet, aki az imént nálam látogatást te tt, meg

kérdezte tőlem, vájjon nem elégednénk-e meg azzal az ígéret tel, melyet 
Ausztria adhatna, hogy Szerbia integritását nem érinti, és vájjon nem 
tudnánk-e megjelölni, milyen feltételek mellett volnánk még mindig 
készen arra, hogy fegyverkezésünket beszüntetjük. Én Berlinbe való 
sürgős közlés céljából a következő nyilatkozatot mondottam tollba a 
nagykövetnek:

«Ha Ausztria elismeri, hogy az osztrák-szerb kérdés általános 
európai kérdés jellegét öltötte és ha kijelenti készségét, hogy ultimái urná
ból törli azokat a pontokat, melyek Szerbia szuverén jogait sértik, úgy 
Oroszország kötelezi magát háborús előkészületeinek megszüntetésére.»

Felkérem ö n t szíveskedjék sürgősen megtáviratozni, milyen
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álláspontot foglal el a ném et kormány ezzel a formulával szemben, 
melynek útján újabb készségünket nyilvánítjuk arra, hogy minden * 
lehetőt megteszünk a konfliktus békés megoldására. Mert azt nem enged
hetjük meg, hogy a tárgyalások csak arra szolgáljanak, hogy Német
ország és Ausztria háborús előkészületekhez időt nyerjenek.

( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  6 0 . )

A pétervári angol nagykövet jelentése az új formuláról.
Buchanan angol nagykövet Pourtalés grófnak 

és Sasonov külügyminiszternek erről a tárgyalásáról 
a következő jelentést küldi Londonba.

Buchanan pétervári anyai nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.
Pétervár, 1914 július 30.

Ma a francia nagykövettel együtt meglátogattuk a külügyminisz
tert. Ö excellenciája elmondotta: a német nagykövet tegnap kijelen
tette: a német kormány hajlandó garantálni, hogy Ausztria Szerbia 
integritását tiszteletben fogja tartani. A külügyminiszter erre azt vála
szolta, hogy ez lehetséges, ennek ellenére is azonban Szerbia osztrák 
hűbéres országgá válnék épúgy, mint ahogy hasonló körülmények között 
Bocharából is orosz hűbéres ország lett. Oroszországban forradalom 
ütne ki, lm a miniszter ilyen állapotot megtűrne. Sasonov azt mon
dotta nekünk: az orosz kormánynak határozott bizonyítékai vannak 
arra nézve, hogy Németország katonai és tengerészeti előkészületeket 
tesz Oroszország ellen, különösen a finn öböl irányában. A német 
nagykövet két órakor reggel újabb beszélgetést folytatott a külügy
miniszterrel. A nagykövet valósággal összeroskadt, amikor lá tta , hogy 
a háború elkerülhetetlen. Kérte Sasonovot, tegyen ő valamilyen javasla
tot, melyet a nagykövet a német kormánnyal mint utolsó reménységet 
közölhetne. Sasonov erre a következőket fogalmazta meg francia nyelven 
és adta át a német nagykövetnek:

<<Ha Ausztria elismeri, hogy konfliktusa Szerbiával európai 
érdekű kérdésnek jellegét öltötte és hajlandónak nyilatkozik, hogy 
ultimátumából a Szerbia szuverénitását sértő pontokat törölje, úgy 
Oroszország kötelezi magát katonai előkészületeinek beszüntetésére.» 
Ha Ausztria ezt a javaslatot visszautasítja, úgy az általános mozgósí

tás előkészületei tovább folynak. Az ingerültség itt olyan fokra hágott, 
hogy Oroszország, ha Ausztria minden engedményt megtagad, tovább 
magát nem türtőztetheti és most, amikor tudja, hogy Németország
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fegyverkezik, .stratégiai okokból sem halaszthatja tovább részleges mozgó
sításának kiszélesítését általános mozgósítássá. ( A r u j o l  k é k k ö n y v  9 7 . )

A pétervári francia nagykövet jelentése az új formuláról.
Arról a beszélgetésről, amelynek során Sasonov 

a német nagykövettel új javaslatát közölte, 1‘aleologue 
péte*rvári francia nagykövet a következő jelentési 
küldte Parisba:

Paleoloyue pétervári francia nagykövet I "miaui min inzt erein öleli öz.
Pétervár, 191 I július 80.

A német nagykövet ma éjjel, mindenesetre kevésbbé kategorikus 
formában, lépést t<*<t Sasonovnál abból a célból, liogv Oroszország katonai 
előkészületeit beszüntesse. A nagykövet kijelentette, hogy Ailsztria 
Szerbia terüledi integritását érinteni nem akarja. Sasonov így válaszolt: 
«Mi nem csupán Szerbia területi integritását akarjuk fenntartani, hanem 
függetlenségét és szuverénitását is. Nem engedhetjük meg, hogy Szerbia 
Ausztriának vazallusává legyen.» Majd a külügyminiszter hozzátette: 
«Az óra túlságosan komoly ahhoz, hogy ne közöljem Önnel végső gondola
tomat. Amikor Németország Pétervárott interveniál, ellenben vissza
utasítja azt. hogy Pécsben interveniáljon, csupán időt akar nyerni, hogy 
Ausztriának lehetővé tegye a kis szerb királyság szét morzsolását, mi
előtt Oroszország Szerbiának segítségére menne. Miklós cárt azonban 
annyira eltölti a háború elhárításának óhaja, hogy én, az ő nevében 
Önnek újabb javaslatot fogok tenni: Ha Ausztria elismeri, hogy kon
fliktusa Szerbiával európai érdekű kérdés jellegét öltötte és ha kész 
ultimátumának azon részeit kiküszöbölni, amelyek Szerbia szuveréni
tását érintik, úgy Oroszország kötelezi magát minden katonai e*lőkészii- 
1 étének megszüntetésére. Pourtalés gróf megígérte, hogy ezt a javasla
tot kormányánál támogatja. Sasonov nézete szerint, ha ezt az indít
ványt Ausztria elfogadja, úgy annak logikus következménye* lenne, 
hogy Londonban a hatalmak között tárgyalás induljon me»g. Az orosz 
kormány magatartásával újólag igazolta, hogy a konfliktus elhárítására 
mindent megkísérel. • ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 0 3 . )

A berlini francia nagykövet a német álláspontról.
Jules Cambon francia nagykövet a német kor

mány felfogásáról a következőket jelenti:
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Berlin, 1914 július 80.
Orosz kollégám értesít róla, hogy Jagow (akivel Pourtalés gróf 

pétervári nagykövei közölte Sasonov közvetítő formuláját az osztrák
orosz megegyezésre) az imént tudomására hozta, hogy ezt az indítványt 
Ausztriára nézve elfogadhatlannak tartja, amivel már jelezte, hogy a 
német diplomácia Becsben elutasító magatartást fog tanúsítani.

( F r a n c i a  s á n j a k ö n t j o  / 0 7 . )

Az orosz formula visszautasítása.
-Július hó 30-ikán a berlini orosz nagykövet is 

közölte az orosz formulát .Jagow külügyi állam
titkárral, akit már akkor a pétervári német nagy
követ is értesített volt Sasonov javaslatáról. Az 
államtitkár kijelentette, hogy Ausztria-M agyarország 
részére elfogadhatatlannak tartja a formulát.

Sverbejev berlini orosz nagy köret Sasonov külügyminiszterhez.
Berlin, 1914 július 17/80.

Megkaptam július 1 (>-ikán (‘29-ikén) kelt táviratát és javaslatának 
szövegét átadtam  a külügyi államtitkárnak, akinél ép most tettem  
látogatást. Az állam titkár azt válaszolta, hogy hasonló szövegű táviratot 
kapott a pétervári nagykövettől is és kijelentette, hogy javaslatunkat 
Ausztriára nézve elfogadhatatlannak tartja.

( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  6 3 . )

IX.

Az angol formula.
Az orosz formula felvetésével egyidejűleg Grey 

angol államtitkár a londoni német nagykövettel 
való beszélgetése során, július 29-ikén azt a gondolatot 
veti fel, hogyha az osztrák-magyar csapatok Belgrá- 
dot és Szerbia egy részét megszállták, a monarchia 
kijelenthetné, hogy akciójában nem halad tovább, 
mialatt a nagyhatalmak közvetítő tevékenysége folya
matban van. Kiről a beszélgetésről Grey a következő 
táviratot küldi Goschon berlini angol nagykövetnek:
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Külügyi hivatal, 1914 július 29-én.
Sir! Beszéltem ma a német nagykövettel arról az értesülésemről, hogy 

Oroszország Németországnak tudomására hozta részleges mozgósítását. 
Beszéltem vele a Benckendorff gróf közléséről is, amely szerint az osztrák 
hadüzenet meghiúsított minden közvetlen tárgyalást Oroszország és 
Ausztria között. Mondtam, hogy a reménység, melyet a német kormány 
még tegnap a közvetlen tárgyalásokhoz fűzött, mára elenyészett. Ma 
a német kancellár közvetítésen fáradozik Bécs és Pétervár között. 
Ha sikere volna, szép és jó lenne, ha nem, akkor fontosabb mint valaha, 
hogy Németországa német nagykövet előtt ma reggel jelzett indítványo
mat fölkarolja és módot javasoljon arra, hogy a négy nagyhatalom 
együtt dolgozhasson Kurópa békéjének fenntartásán. Kifejtettem azt is, 
hogy az orosz kormány kívánja ugyan a közvetítést, de csak oly föl
tétel alatt, hogy a katonai műveleteket Szerbia ellen megszüntessék, 
mert különben a közvetítés az ügyet csak halogatná és Ausztria időt 
nyerne, hogy Szerbiát összetörje. Ahhoz természetesen már késő, hogy 
Szerbia ellen minden katonai operációt megszüntessenek. Az osztrák 
csapatok rövid idő alatt alkalmasint Belgrádban lesznek és szerb terüle
tet szállnak meg. Akkor sem volna késő azonban még a közvetítést 
megindítani, ha Ausztria azt mondaná, hogy a megszállott területet kény
telen ugyan kezében tartani, míg Szerbiától teljes elégtételt nem kapott, 
de kijelentené azt is. hogy tovább nem megy, mialatt a hatalmak 
megkísérlik a közvetítést Ausztria és Oroszország közt.

A német követ azt válaszolta, hogy ő már megsürgönyözte Ber
linbe, am it neki ma reggel mondtam. ( A n g o l  k é k k ö n y v  8 8 . )

Jagow államtitkár véleménye az angol formuláról.
Július 29-ikén már a berlini francia nagykövet 

is felvetette Jagow államtitkárnak, egy beszélgetés 
folyamán, azt az angol részről felvetett eszmét, hogy 
ha egvszer a monarchia benyomult Szerbiába és 
katonai presztízsének eleget tett, akkor talán el
érkezik a kedvező pillanat, hogy a négy nem érde
kelt nagyhatalom a helyzetet megbeszélje* és további 
bonyodalmaknak elejét vegye. Goschen angol nagykö
vet, aki erről a beszélgetésről jelentést tett Londonba, 
megjegyzi, hogy az államtitkár nyilván figyelemre 
méltónak tartotta a gondolatot, mert azt válaszolta, 
hogy ez már egészen más valami, mint a négyes 
konferencia terve.
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Berlin, 1914 július 29.
A német külügyi államtitkár a francia nagykövet előtt szóba 

hozta a francia katonai intézkedéseket, mire a nagykövet azt válaszolta: 
a francia kormány nem te tt többet, mint a német, csak aziránt in
tézkedett, hogy a szabadságon levő tisztek t visszahívják. Ö excellen- 
ciája tagadta, hogy a német kormány ezt megtette vo’na, azonban ez 
tényleg így van. Francia kartársam a beszélgetés során megemlítette az 
államtitkárnak, hogy az ő nézete szerint, ha egyszer Ausztria Szerbiába 
benyomult és így katonai presztízsét kielégítette, akkor elérkezhetik eset
leg a kedvező pillanat, hogy a négy nem érdekelt nagyhatalom a helyze
tet megbeszélje és, hogy komoly bonyodalmak elkerülésére javaslatok
kal álljanak elő. Úgy látszik, az államtitkár őzt a gondolatot meg
fontolandónak találta, mert azt válaszolta, hogy ez már egészen más 
volna, mint az Ön által javasolt konferencia. Az orosz nagykövet ma 
vissza érkezeti és tudomására hozta a császári kormánynak, hogy Orosz- 
ország négy déli katonai kerületében elrendelte a mozgósítást.

( A n g o l  k é k k ö n y v  7 6 . ,  2 - i k  r é s z .)

Goschen nagykövet Jagow államtitkárnál.
laclipowsky herceg londoni német nagykövet 

haladéktalanul közölte a német külügyi hivatallal 
Grey államtitkárnak új indítványát. Július 80-ikán 
meglátogatta a német külügyi államtitkárt a berlini 
angol nagykövet, hogy tájékozódjék a német állás
pontról. Az államtitkár nézeteit Goschen nagykövet 
következőkben vázolja:

Goschen berlini angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.

Berlin, 1914 július 80.
Az államtitkár közölte velem: nyomban azután, amikor Lichnowsky 

hercegnek, az Önnel folytatott eszmecseréjéről beszámoló táviratát 
megkapta, haladéktalanul kérdést intézett az osztrák-magyar kormány
hoz. vájjon hajlandó volna-e elfogadni a közvetítést azon az alapon, 
hogy osztrák csapatok Belgrádot vagy bármely más, tetszés szerinti 
pontot megszállanának és innen állapítanák meg a feltételeket. Eddig- 
elé az államtitkár nem kapott választ, de tart tőle, hogy az Ausztria 
ellen irányuló orosz mozgósítás a nehézségeket növelte, mivel Ausztria- 
.Magyarország, mely eddigelé csupán Szerbia ellen mozgósított, most
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már valószínűleg szükségesnek fogja találni, hogy Oroszlengyelország 
felé is mozgósítson. Az állam titkár kijelentette, hogy ha Önnek sike
rülne Oroszországot rábírni a most idézett javaslat elfogadására és ha 
sikerülne rábeszélni arra, hogy egyelőn* semmi olyan lépést ne tegyen, 
melyet támadásnak lehetne tekinteni Ausztria ellen, úgy az állam titkár 
még mindig látna némi reménységet az európai béke fenntartására. Az 
állam titkár felkért rá, hogy megértessem önnel Németország súlyos hely
zetét, mely hí1 az orosz mozgósítás folytán és azoknak a katonai intézke
déseknek következtében ju to tt, melyeket, tudomása szerint, Francia- 
országban tettek. Szabadságolt tisztek visszarendelésén kívül ezt az 
intézkedést hivatalosan a francia nagykövet tegnapi látogatása után, 
nem pedig annak előtte tették a császári kormány semmi különösebb 
katonai előkészületeket nem te tt, mihamar azonban tennie kell vala
mit. míg késő nem lesz. Fs ha mozgósítani fognak, úgy ezt három irány
ban fogják eszközölni. Nagyon sajnálná, ha erre sor kerülne, mivel tudja, 
hogy Franciaország a háborút nem óhajtja, az intézkedést azonban a 
katonai szükségesség indokolja. () excellenciája hozzátette, hogy Lich- 
nowskv hercegtől tegnap sürgönyt kapott, melynek tartalm át sajnál
kozással, de nem épen meglepetéssel vette tudomásul. Mindenesetre 
méltányolja azt az előzékenységet és lojalitást,amellyel Ön nyilatkozott.

( A m i ó l  k é k k ö n y v  9 8 . )

Lichnowsky nagykövet sürgönye.
Az a sürgöny, amelyre a német államtitkár 

céloz, az angol kékkönyv 102-ik számú okmánya és 
következőleg szól:

Grey államtitkár Goschen berlini angol nagykövethez.
Külügyi hivatal, 1914 július 30.

Óva intettem  Lichnowsky herceget, Németország ne számítson 
arra, hogy mi minden körülmény között félreállunk. Kétségkívül ez a 
tartalm a Lichnowsky herceg sürgönyének, amelyre Ön július 30-iki 
táviratának két utolsó bekezdésében hivatkozik.

( A n g o l  k é k k ö n y v  1 0 2 . )

További tárgyalás az angol formuláról.
Az angol javaslatról élénk sürgöny váltás folyt 

a külügyi hivatalok között. A tárgyalások folyamá
ról (Irey a pétervári angol nagykövetet a követ
kezőkben tájékoztatja:
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fírey külügyi államtitkár Buchanan pétervári angol nagykövethez.
Külügyi hivatal, 1914 júluis 30.

A német nagykövet értesítése szerint a német kormány meg fogja 
kísérelni Ausztriát rábírni: ígérje meg, hogy határmenti szeri) területnek 
megszállása után tovább előre nem nyomul, m ialatt a hatalmak gondos
kodni igyekeznek arról, hogy Szerbia kielégítő elégtételt adjon, amely- 
lyel Ausztriát a békére hangolja. A megszállott területet Ausztria te r
mészetesen kiürítené, ha elégtételét megkapta. Én ezt tegnap mint a 
helyzetnek lehetséges megoldását javaslatba hoztam és ha erre sor ke
rülne, úgy, komolyan remélem, létrejöhetni4 a megegyezés, arra nézve is, 
hogy a további katonai előkészítést mindenoldalon beszüntessék. Az orosz 
nagykövet tegnap em lítette előttem Sasanovnak azt a feltételét, hogy a 
közvetítést Oroszország csak úgy fogadja el, ha a monarchia katonai 
műveleteit beszünteti és tart tőle, hogv ez a feltétel nem lesz enyhít- 
hető. Ha azonban az osztrákok, előnyomulásukban, Belgrád megszállása 
után megállanának. úgy, nézetem szerint, az orosz külügyminiszter for
mulája módosítható lenne oly képen, hogy a hatalm ak megvizsgálnák, 
mennyiben adhat Szerbia Ausztriának teljes elégtételt, anélkül, hogy 
szuverén jogait vagy függetlenségét gyengítené. Ha Ausztria Belgrádinak 
és a szomszédos szerb területnek megszállása után kijelenti, hogy az 
európai béke érdekében előnyomulását nem folytatja és hajlandó a 
teljes kiegyenlítés módjait megvitatni, úgy remélem, Oroszország is 
beleegyezne ebbe az eszmecserébe és további katonai előkészületeinek 
felfüggesztésébe, annak feltétele mellett, hogy a többi hatalom ugyan
ezt teszi. Halvány reménység ez a béke fenntartására, de az egyetlen, 
amit javasolhatok, ha az orosz külügyminiszter Berlinnel nem ju t meg
állapodásra. Kérem, közölje ezt a külügyminiszterrel.

( A n g o l  k é k k ö n y v  1 0 3 . )

Grey államtitkár Franciaország támogatását kéri új
javaslatához.
A fenti táviratot Grey államtitkár a párisi 

angol nagykövetnek is elküldte és egyúttal utasí
totta, hogy kérje ki az ő javaslatához Franciaország 
támogatását:

Diplomáciai okmányok. 27
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Crey külügyi államtitkár Boriié párisi angol nagykövethez.
Külügyi hivatal, 1914 július 30.

Kérőm Önt, közölje a külügyminiszterrel Buchanan pétorvári 
angol nagykövethez intézett mai sürgönyömet és mondja meg neki: 
tudomásom van róla, hogy o Oroszországot befolyásolta, hogy elham arko
dott intézkedésekkel a válságot fel ne idézze1. Remélem, hogy módjában 
lesz támogatni Pétervárott ezt az utolsó javaslatot is.

( A n g o l  k é k k ö n y v  1 0 4 . )

Franciaország támogatja Grey javaslatát.

déli US 31-ikén Yiviani miniszterelnök közli a 
köztársaság valamennyi nagykövetével, hogy az 
angol kormány ielkérte a francia külügyminisztert-, 
támogassa Pétervárótt Grey államtitkárnak azt a 
javaslatát, hogy Belgrád bevétele után az osztrák 
csapatok álljanak meg, amíg a hatalmak megkísér
lik. hogy a monarchiának Szerbia részéről kellő 
elégtételt szerezzenek. Viviani közli a nagykövetek
kel annak a táviratnak szövegét, melyben a péter- 
vári nagykövetet a javaslat támogatására utasította:

Viviani miniszterelnök a londoni, pétorvári, berlini, bécsi és
római j r a n d a  nagykövethez.

Paris, 1914 július 31.
Az angol nagykövet á tnyú jto tta  nekem kormányának jegyzékét, 

melyben kéri a francia korm ányt, támogasson Pétervárott egy indít
ványt, mely az oszt rák-szerb konfliktus békés megoldását célozza. 
A jegyzék szerint Grey közölte- a német nagykövettel kormányának azt 
a szándékát, hogy Helgrád elfoglalása és a határszéli területek megszállása 
után igyekezni fog az osztrák-magyar kormányra hatást gyakorolni, 
tegyen Ígéreteit, hogy beljebb nem nyomul, mialatt a hatalm ak meg
kísérelnék, hogy Szerbiától Ausztria részére kellő elégtételt szerezzenek. 
A megszállott területet természetesen az elégtétel után kiürítenék. Grey ezt 
a javaslatot július 29-ikén vetette fel és kifejezi rem ényét, hogy a katonai 
előkészületeket minden oldalon felfüggesztik. A londoni orosz nagykövet, 
amint ezt az állam titkárnak kijelentette, tart ugyan attó l, hogy az orosz 
formula («ha Ausztria elismeri, hogy Szerbiával való konfliktusa európai 
kérdés jellegét öltöt te és kijelenti készséget, hogy ült imát urnából kiküszö
bölje mindazokat a p m tokat, amelyek Szerbia szuverenitását érintik , úgy
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Oroszország kötelezi magát katonai előkészületeinek megszüntetésére») meg 
nem változtatható, Grey mégis azt hiszi, hogy ha Ausztria Belgrád elfog
lalásáéit án előrenyomulását felfüggeszti, úgy az orosz kormány elfogadná 
formulájának olyan értelmű megváltoztatását, hogy a hatalmak lennének 
hivatva megvizsgálni, miképen adhat Szerbia teljes elégtételt Ausztriának, 
anélkül, hogy* a szerb királyság szuverenitása és függetlensége érintetnék. 
Ha Ausztria Belgrádnak és a körülötte fekvő szerb területnek elfoglalása 
után késznek nyilatkoznék, hogy Európa érdekében előrenyomulását 
beszünteti és a rendezés módjait megvitatja, úgy Oroszország a maga 
részéről szintén hozzájárulhatna a tárgyaláshoz és felfüggeszthetné 
katonai előkészületeit, feltéve, hogy a többi hatalom ugyanezt teszi. 
Grey kérésének megfelelően a francia kormány hozzájárulását fejezte ki 
az angol javaslathoz és pétorvári nagykövetét a következő szövegű táv
iratban kérte meg, hogy az orosz kormány hozzájárulását haladéktalanul 
kikérje: «Kérem önt, hozza sürgősen tudomására Sasanovnak, hogy Grey 
eszméje nekem alkalmas alapnak tűnik a tárgyalásra a hatalmak között, 
melyek mindannyian az osztrák-szerb viszálv méltányos kiegyenlítésén 
fáradoznak, hogy megszüntessék azt a veszedelmet, mely az általános 
békét fenyegeti.» Az angol állam titkár javasolt terve (hogy az osztrák 
hadsereg előrenyomulása fölfüggesztessék; hogy a hatalmak dolga legyen 
annak megvizsgálása, miképen adhat Szerbia Ausztriának teljes elégtételt, 
anélkül, hogy szuverén jogai és a királyság függetlensége érintessék; hogy 
Oroszországnak ilyenképen mód nvujtassék katonai előkészületeinek 
felfüggesztésére, ha a többi hatalom ugyanezt teszi): alkalmas arra, hogy 
Oroszországot és Ausztriát egyaránt kielégítse, Szerbiának pedig el
fogadható kivezető utat nyújtson jelenlegi nehéz helyzetéből. Felkérem 
önt: ezeknek a fejtegetéseknek figyelembevételével kérje fel Sasanovot, 
hogy haladéktalanul járuljon hozzá Grey indítványához, mely angol 
részről bizonyára már tudomására ju to tt. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 1 2 . )

Az orosz és az angol formula egyesítése.
Július 31-ikén az orosz külügyminiszter közös 

megbeszélést folytatott az angol és francia nagy
követtel és felolvasta nekik a Grey indítványának 
tekintetbevétele mellett megszerkesztett új for- 
in\ilájának szövegét.

E beszélgetés során a külügyminiszter már 
említést tesz a német császár és az orosz cár távirat- 
váltásáról is, mely ezekben a napokban folyt. (A két 
uralkodó táviratváltását alább külön fejezetben 
közöljük.)
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A beszélgetésről Buchanan angol nagykövet 
a következőket jelenti Londonba:

Buchanan pétervári angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.
Pétervár, 1914 jú lius 31.

Az orosz külügyminiszter a francia nagykövettel együtt magához 
kéretett és megkért rá, hogy mindketten távirat ózzuk meg kormányuk
nak az alább mellékelt formulát, mely a legalkalmasabb szöveg az ön 
indítványának és az orosz külügyminiszter eredeti formulájának egybe
olvasztására. A külügyminiszter reméli, hogy az új szöveg az Ön he
lyeslésével fog találkozni.v o

«Si l’Autriche consentira á arréter la marehe de ses troupes 
sur le territőire serbe, reconnaissant que le conflit austro-serbe a 
assumé le caractére d’une question d’interéí européen, si elle admet 
que les grandes Puissances examinent la satisfaction que la Serbie 
pourrait accorder au gouvernement d ’Autriche-Iíongrie sans la issei* 
porter atteinte á ses droits d ’É ta t souverain et á són indépendance, 
la Russie s’engage a conserver són attitűdé expectante.»

(Magyarul: Ila  Ausztria beleegyezik, hogy a szerb területen 
csapatainak előnyomulását megállítja; ha annak felismerésével, 
hogy az osztrák-szerb konfliktus európai érdekű kérdés jellegét 
öltötte, megengedi a nagyhatalmaknak annak a kérdésnek meg
vizsgálását, minő elégtételt adhat Szerbia az osztrák-magyar kor
mánynak anélkül, hogy szuverén állami jogait vagy függetlenségét 
gyengítse, — ez esetben Oroszország kötelezi magát várakozó állás
pont j ának fennt a rtására .)

Ö excellenciája a beszélgetés során érintette azt a táviratot, amelyet 
az orosz cár a német császárhoz intézett válaszul az utóbbi táviratára. 
Elm ondotta: Miklós cár sürgönyét avval kezdte, hogy köszönetét mondott 
Vilmos császárnak táviratáért és azért, hogy kifejezte a békés megoldás 
reményét , amelyhez a cár is ragaszkodik. Azután ő Felsége hangsúlyozta 
a német császárnak, hogy az orosz katonai előkészületek mögött nincs 
semmiféle aggressziv irányú, re jte tt szándék. Amíg a tárgyalás Ausztriá
val folyamatban van, ő Felsége kötelezi magát, hogy egyetlenegy em
bere be nem vonul, természetes azonban, hogy a már megkezdett mozgó
sítást az em lített okokból felfüggeszteni lehetetlen. Sasanov kijelentette, 
hogy a békés megoldás esélyei jobbak volnának, ha a hatalm ak indít
ványozott megbeszélése Londonban folynék le, ahol a légkör kedvezőbb. 
Épen ezért reméli, ö n  lehetőnek fogja találni, hogy ehhez hozzájáruljon, 
ö  excellenciája azzal végezte, hogy őszinte hálájának adott kifejezést
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ő Felsége kormánya iránt, mely annyit tett a helyzet megmentésére. 
Főképen neki volna köszönhető, ha a háborút elkerülhetnénk. A cár, 
az orosz kormány és az orosz nép sohasem fogja elfelejteni azt a határozott 
magatartást, melyet Xagybritannia tanúsított. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 2 0 . )

Paléologue páter vári francia nagykövet jelentése az új
formuláról.

A pétervári francia nagykövet a következők
ben jelenti kormányának az orosz külügyminiszterrel 
folytatott eszmecserét:

Paléologue 'pétervári francia nagykövet Viviani miniszterelnökhöz.
Pétervár, 1914 július 31. 

Belgrádnak ma éjjeli és tegnap délutáni bombázása Oroszországban 
nagy izgalmat okozott. Nem értik Ausztria m agatartását. A monarchia 
a válság kezdete óta mindig provokációkkal felelt Oroszország béke- 
kisérleteire; ezek a provokációk most épen a Pécs és Pétervár között 
kielégítően folyó eszmecserét kísérik. Akármi történjék is, Sasonov, hogy 
bebizonyítsa a béke megmentésére irányuló becsületes szándékát, az 
angol nagykövet kérésére hajlandó formuláját, mint nekem mondotta, 
következőképen megváltoztatni: ha Ausztria kijelenti készségét, hogy 
csapatainak előrenyomulását szerb területen felfüggeszti és ha elismeri, 
hogy az osztrák-szerb konfliktus európai érdekű kérdés jellegét öltötte, 
ha hozzájárul, hogy a nagyhatalmak megvizsgálják azt az elégtételt, 
melyet Szerbia az osztrák-magyar kormánynak nyújthat, anélkül, hogy 
szuverén jogai és függetlensége érintetnének, úgy Oroszország kötelezi 
magát, hogy várakozó magatartását megtartja.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 1 3 . )

Sasonov közli új formuláját.
Az új formula szövegét Sasonov külügyminiszter 

a következő táviratban hozta tudomására valamennyi 
orosz nagykövetnek:

Sasonov külügyminiszter a berlini, bécsi, párisi, londoni és
római orosz nagykövethez.

Pétervár, 1914 július 18/31. 
Az angol nagykövet kormánya megbízásából kifejtette előttem a 

londoni kabinetnek azt az óhaját, hogy azon a formulán, amelyet tegnap
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a német nagykövetnek átnyújto ttam , némi módsításokat eszközöljek. Azt 
válaszoltam, hogy az angol javaslatta l egyetértek. Az alábbiakban 
közlöm önnel a megfelelően átalakíto tt form ulát:

«Ha Ausztria beleegyezik, hogy csapatainak előnyomulását szerb 
területen megszünteti; ha elismeri, hogy az osztrák-szerb konfliktus 
európai kérdés jellegét öltötte; ha hozzájárul, hogy a nagyhatalmak 
megvizsgálják annak az elégtételnek kérdését, melyet Szerbia mini 
szuverén állam az ő jogainak és függetlenségének sérelme nélkül Ausztriá
ul agyarországnak adhatna, úgy Oroszország vállalja a kötelezettséget, 
hogy* várakozó álláspontját tovább is megtartja.»

( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  6 7 . )

Grey államtitkár az új formula érdekében.

Benckendorff londoni orosz nagykövet értesíti 
az orosz külügyminisztert, hogy Grey angol kül
ügyi államtitkár a német birodalmi kormánynak 
figyelmébe ajánlotta az új formulát és kifejezte 
reményét, hogy annak megvizsgálása előtt egyik 
nagyhatalom sem kezd ellenségeskedést.

Benckendorff londoni orosz nagy követ Sasonov külügyminiszterhez.

London, 1914 jú lius 19. (aug. 1.)
Grey állam titkár kijelentette nekem: táviratozott Berlinbe, hogy 

nézete szerint az orosz kormány által legutóbb elfogadott formulával a 
legkedvezőbb kilátás nyílnék a konfliktus békés megoldására. Az állam
titkár kifejezte azl a reményét, hogy ennek a formulának megvizsgálása 
előtt egyik nagyhatalom sem kezdi meg az ellenségeskedést.

( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  7 1 . )

*

I t t  fé lbeszakad  a tá rg y a lá s  az  új fo rm u láró l. O rosz
ország  e lren d e lte  összes h ad e re jén ek  m o zg ó sításá t, am ivel 
nem csak  A u sz tria -M ag y aro rszág o t, lm nem  a n é m e t b iro d a lm a t 
is m egfelelő in tézk ed ések re  k é n y sz e ríte tte  s így  N ém eto rszág  
k ö z v e títő  m űködésének  is te rm észetesen  v ég é t v e te tte . O rosz
o rszág n ak  ez az aggressz iv  lépése an n á l in d o k o la tla n a b b  
v o lt , m ivel B écsből az e n te n te -d ip lo m ac ia  fo rm u lá já t v issza



nem utasították, hanem megfontolás tárgyává tették, s így az 
ellentétek békés kiegyenlítésének reménye még el nem enyészett.

*

Francia helyzetkép.
Yiviani miniszterelnök július 31-ikén körtávira

tot intéz a köztársaság valamennyi nagykövetéhez, 
melyben a nemzetközi helyzetnek következő képét 
adja:

*

Viviani miniszterelnök a londoni, f  étervári, berlini, bécsi, római
és konstantinápolyi francia nagykövethez.

Paris, 1914 július 81.
Angolországnak és Oroszországnak mindenkor Franciaország támo

gatásával folytatott fáradozásai, melyek Becs és Pétervár közvet hm 
eszmecseréjét, vagy pedig a négy nagyhatalomnak alkalmas formában 
való közvetítését célozták, ma találkoznak. Oroszország új jelét adja a 
megegyezésre irányuló óhajának. Németország, a válság kezdete óta 
most először mutat előzékenységet, amikor megkérdezi, hogy Orosz
ország milyen feltételek mellett függesztené fel katonai előkészületeit? 
Oroszország azzal válaszol, hogy formulát javasol, amelyet azután 
nyomban, Angolország óhajának megfelelően megváltoztat. Azt lehetne 
tehát remélni, hogy mivel másrészt az orosz és az osztrák nagykövet 
az eszmecserét ismét felvette, az angol közvetítés a Bécs és Pétervár 
közvetlen eszmecseréjén* irányuló fáradozásokat eredményre viszi. 
Mindazonáltal: Németország állandó magatartása, amellyel a konflik
tus kezdete óta mindegyik hatalomnál szakadatlanul békés szándé
kait hangsúlyozza, valójában azonban halogató vagy visszautasító 
magatartásával minden megegyezési kísérletet megbuktat és nagy
követe által Becsben engesztelhetetlenséget szít; Németországnak jú 
lius 25-ikén megkezdett katonai előkészületei, amelyeket eddigelé meg
szakítás nélkül mindvégig folytat; Németország nyomban kijelentett 
ellenkezése az orosz formula ellen, melyet Berlinben Ausztria számára 
elfogadhatatlannak nyilvánítottak, anélkül, hogy ezt az utóbbi hatal
mat csak meg is kérdezték volna; végül a Berlinben szerzett benyo
mások — mindez megerősít abban a meggyőződésben, hogy Német
ország Oroszország megalázását, a hármas entente bomlását és, ha ezek 
az eredmények el nem érhetők, úgy a háborút akarja.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 1 4 . )

423

*



Egy belga diplomata Németország békefáradozásairól.
(Norddcutsche Allgcmciuc Zeitung, 1914 szeptember 12.)

A francia miniszterelnök helyzetképéved 
szemben, a pétervári belga követ homlok- 
egyenest eltérő világításban mutatja be Német- 
(>rszág n lagatartását.

1914 július 31-ikén Berlinben levelet adtak 
postára, amelynek címe a következő volt:

Madame (onstermans
107. Hue Froissard 

Brüxelles, Belgitpie.
Július 31-én tudvalevőleg a német. biro

dalom területén kihirdették a hadi állapotot 
és evvel együtt beszüntették a külföldre szóló 
magánlevelek kézi edtését. A levelet ennek foly
tán « h a d i  á l l a p o t  m i a t t  v is s z a »  jelzéssel a feladó 
postahivatalnak kézbesítették. A levél a posta
hivatalban maradt és az előírt határidő (‘ítélté
vel, a berlini császári főposta-igazgatóság, a fel
adó kipuhatolása végett, hivatalosan felbontatta. 
A külső borítékban második borítékot találtak 
ezzel a címmel:

S ó n  K x c e lle n c e , M o n s i e u r  D a v ig n o n

M i n i s t r o  d c s  A f f a i r e s  K tr a n g c r e s .

Mivel a feladó e másik borítékon sem volt 
feltüntetve, ezt a borítékot is felnyitották. 
Megtalálták benne a pétervári belga ügyvivőnek 
B. de l’Escaille-nek jelentését a július 80-iki 
pétervári helyzetről. A jelentést, nagy politikai 
fontosságánál fogva, a főposta-igazgatóság el- 
küldötte a külügyi hivatalnak.

A jelentés a következőképen szól:

De VÉscaille pétervári belga követ Davignon külügyminiszterhez.
Miniszter tir! A tegnapi és a tegnapelőtti nap folyamán vártuk 

azokat az esőmén veket, mól veknek követnie kellett Ausztria-Magyar- 
országnak Szerbiához intézett hadüzenetét. A legellentmondóid> híreket 
terjesztették, anélkül, hogy lehetséges le tt volna megállapítani, vájjon 
az orosz kormány szándékaira nézve mi az igaz és mi a valótlan. K é t s é g 

t e l e n  m a r a d  a z o n b a n , h o g y  N é m e t o r s z á g  i t t  é 'p ú g y ,  m i n t  B é c s i e n  a z o n
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f á r a d o z o t t , h o g y  a z  á l t a l á n o s  k o n f l i k t u s  e l h á r í t á s á r a  m ó d o t  t a l á l j o n  és, 
hogy ebbon a törekvésében egyrészt a bécsi kabinetnek azzal a szilárd 
elhatározásával állott szemben, hogy egy tapodtat sem hátrál, másrészt 
azonban szemben találta magát a pétervári kabinet bizalmatlanságával, 
amit Pét ervá rótt Ausz t ri a-M agy a rorszá gn ak azzal a kijelentésével szem
ben tápláltak, hogy csupán Szerbia megbüntetésére, nem pedig területi 
hódításra gondol. Sasonov kijelentette: Oroszországnak lehetetlen, hogy 
ne tartsa magát készenlétben és ne mozgósítson; ezek az előkészületek 
azonban Németország ellen nem irányulnak. Ma reggel a sajtóhoz ju tta 
tott félhivatalos kommünikében bejelentik, hogy «a tartalékosokat 
meghatározott számú kormányzóságban zászlók alá hívták.» A k i  i s m e r i  

a  h i v a t a l o s  o r o s z  k o m m ü n i k é k  t a r t ó z k o d ó  h a n g j á t ,  n y u g o d t a n  m e g á l l a 

p í t h a t j a ,  h o g y  m i n d e n ü t t  m o z g ó s í t a n a k .  A német nagykövet ma reg
gel kijelentette, hogy szombat óta szakadatlanul folytatott kiegyezési 
kísérleteinek végére ért és már alig van reménye. Ügy mondják nekem, 
hogy az angol nagykövet hasonló szellemben nyilatkozott. Angolország 
legutóbb döntő bíróságot javasolt. Sasonov azt válaszolta: mi magunk 
indítványoztuk ezt Ausztria-Magyarországnak, de javaslatunkat vissza
utasította. A konferencia-javaslatra Németország azzal az indítvánnyal 
válaszolt, hogy a kabinetek egymás közt kíséreljék meg a megegyezést. 
Valóban azt kell kérdezni, vájjon nem akarja-e az egész világ a háborút 
és nem csupán kitolni iparkodnak-e a hadüzenetet, hogy időt nyerje
nek? Angolország eleinte azt sejttette, hogy a konfliktusba magát bele
vonni nem engedi. Sir Georges Buchanan ezt nyíltan kijelentette. M a  

a z o n b a n  m á r  P é t e r v á r o t t  m e g  v a n n a k  a r r ó l  g y ő z ő d v e ,  s ő t  b i z t o s í t é k u k  

i s  v a n  a r r ó l ,  h o g y  A n g o l o r s z á g  s e g í t e n i  f o g j a  F r a n c i a o r s z á g o t .  E z  a  

s e g í t s é g  i g e n  s ú l y o s a n  e s i k  l a t b a  é s  n e m  c s e k é l y  m é r t é k b e n  j á r u l t  h o z z á ,  

h o g y  a  h á b o r ú s  p á r t  t ú l s ú l y r a  j u s s o n .  Az orosz kormány az utóbbi napok
ban szabad folyást engedett minden szerbbarát és osztrákellenes meg
nyilatkozásnak és semmiképen sem iparkodott azokat elnyomni. A teg
nap reggel tarto tt minisztertanácsban még véleményeltérés nyilvánult 
meg. A mozgósítás kihirdetését elhalasztották. Azóta azonban fordulat 
állott be. A háborús párt túlsúlyra jutott, s ma reggel négy órakor ki
hirdették a mozgósítást. A hadsereg, amely elég erősnek érzi magát, 
buzog a lelkesedéstől és nagy reményeket fűz ahhoz a rendkívüli fejlő
déshez, amelyet a japán háború óta elért. A tengerészet azonban még 
távol áll az újjászervezési terv végrehajtásától, úgy, hogy a tenge- 
részettel számolni alig lehet. É p e n  e z  a z  o k a  a n n a k ,  h o g y  o l y a n  n a g y  

j e le n tő s é g e  v a n  a z  a n g o l  s e g í t s é g  íg é r e t é n e k .  Amint ezt ma önnek 
megtáviratozni szerencsés voltam, békés megoldásra alig van már re
mény. Ez a diplomáciai körök felfogása. Sürgönyömet Stockholmon
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ál. a Nordisk-kábel útján küldöttein el, mivel ez az út biztosabbnak 
timik. Ezt a jelentésemet magán kurírra bízom, aki azt Németországban 
fogja postára adni. Fogadja, stb. B .  d e  V E s c a i l l e .

A N o r d d e u t s c h e  A l l g e m e i n e  Z e i t u n g ,  melynek közleményét a német 
fehérkönyv második kiadásába belefoglalták, a következő megjegyzéseket 
fűzi ehhez az okirathoz: Ellenségeink ma a tényeknek tudatos és rágal
mazó célzatú elferdítésével az egész világon hirdetik, hogy a hármas 
entente hatalmai, az utolsó pillanatig, csupán a világbékét tarto tták  
szem előtt, de Németország rideg és minden megegyezést lehetetlenné 
tett eljárása őket háborúra kényszerít ette; Németország az ő vad, hódító 
vágyában, minden körülmények között háborút akart. Ezzel az állí
tással szemben a fenti okmány értékes bizonyítéka annak, hogy a 
pétervári diplomáciai körökben még július 30-ikán is, tehát két nappal 
a német mozgósítás előtt, az a meggyőződés uralkodott, hogy Német
ország úgy Bécsben, mint Pétervárott az osztrák-szerb konfliktus loka
lizálásán és általános világháború elhárításán fáradozott. Ez az okmány 
továbbá értékes bizonyítéka annak is, hogy ezek a diplomáciai körök 
már július 30-ikán meg voltak arról győződve, hogy Angolország, azzal 
a kijelentésével, hogy esetleges háborúban nem marad semleges, hanem 
Németország ellen Franciaországot támogatja, az orosz háborús pártot 
erősítette és ezzel a háború provokálásához jelentékenyen hozzájárult. 
Végezetül ennek az okmánynak nagy a fontossága azért is, mivel diplo
máciai szerzője szükségesnek vélte kormányának jelenteni: Orosz
országnak azt a kijelentését, mely szerint csupán egyes kormányzó
ságokban hívták be a csapatokat a zászlók alá, általános mozgósítás 
azonban nem történt, — szavahihetőnek nem tartja.

X.

Újabb közvetlen tárgyalás Bées és Pétervár
között.

Mialatt az orosz és az angol részről felvetett 
formula-javaslatokról folyt a sürgönyváltás, új köz
vetlen tárgyalás szálai szövődtek Becs és Pétervár 
között. A közvetlen tárgyalás a két nagyhatalom 
között július 28-ikán. szakadt félbe. Azon a napon 
fogadta volt Berclitold gróf külügyminiszter a bécsi
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orosz nagykövetet, akinek kijelentette, hogy nem 
mehet bele tárgyalásokba a szerb válaszjegyzék 
szövegéről, melyet a monarchia már ki nem elégí- 
tőnek jelzett. A válaszjegyzékről tárgyalni annál 
kevésbbé lehet, mivel a szerbek az ellenségeskedést 
megkezdték és a monarchia már megüzente a há
borút Szerbiának. A tárgyalás megszakítása után 
a német birodalmi kancellár nem szűnt meg a bécsi 
külügyi hivatalt befolyásolni a tekintetben, hogy ha 
a monarchia a már visszautasított szerb válaszjegy
zék szószerinti szövegét Bécs és Pétervár között 
tárgyalás alapjává nem is teheti, világosítsa fel 
Oroszországot szerbiai akciójának céljáról és terje
delméről. A birodalmi kancellár a pétervári német 
nagykövetet július 28-ikán értesítette, hogy ilyen irá
nyú tevékenységét Pécsben még a Szerbiához inté
zett hadüzenet után is folytatja. Bethmann-IIollweg 
távirata a következő:

Bethmann-Hollweg birodalmi kancellár Pourtalés gróf pétervári
német n agy követhez.

Berlin, 1914 július 28.
Szakadatlanul fáradozunk, hogy rábírjuk Bécset, hogy Pétervárott 

a szerbiai osztrák előnyomulás célját és terjedelmét kétséget kizárólag 
és remélhetőleg Oroszországot megnyugtatóan megvilágítsa. Ezen a 
törekvésünkön a közben megtörtént hadüzenet sem változtat.

( N é m e t  f e h é r k ö n y v  1 6 . )

A német nagykövet bejelenti Pétervárott a német közvetítést.
Július 29-ikén, Pourtalés gróf pétervári német 

nagykövet bejelenti a kancellár megbízásából Saso- 
nov külügyminiszternek, hogy a német kormány 
folytatja Bécsben közvetítő tevékenységét.

Az orosz külügyminiszter Pourtalés gróffal 
folytatott beszélgetéséről a következő táviratot in
tézte a berlini orosz ügyvivőhöz:

Sasonov külügyminiszter Bronevsky berlini orosz ügyvivőhöz.

Pétervár, 1914 július 16/29.
A német nagykövet a kancellár nevében közölte velem, hogy 

Németország Bécsben állandóan mérséklő befolyást iparkodik gyako-
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rolni és fáradozását a hadüzenet után is folytatja. Megkértem a nagy
követet, fejezze ki köszönetemet a kancellárnak barátságos tartalm ú 
ért esít ásóért.

A nagykövetnek arra a javaslatára, hogy a bécsi kormánnyal a 
közvetlen tárgyalásokat folytassuk, azt válaszoltam, erre kész vagyok, 
ha Németországnak ezt a tanácsát Becsben is meghallgatják. Egyúttal 
rám utattam  Oroszország készségére, hogy a .négyes konferenciához 
hozzájáruljunk, noha ez az eszme Németországban nyilván nem talál 
visszhangra. A békés megoldás minden módjának kihasználása végett 
leghelyesebbmik tűnik, ha párhuzamos tárgyalásokat folytatunk egy
részt Angolország, Franciaország, Oroszország és Németország kon
ferenciája útján, másrészt pedig közvetlen tárgyalásokban a bécsi kabi
netiéi, amint ezt a múlt évi válság legsúlyosabb pillanatában tettük. 
Nézetünk szerint Szerbia engedményei után, a még fennmaradt vitás 
pontokra nézve a megegyezés könnyen meg lösz található, ha Ausztria 
jóakaratot mutat és ha Németország közvetítő szellemben fáradozik. 
Felkérem Önt, hogy e táviratom szövegét hozza tudomására annak a 
kormánynak, melynél Ön akkreditálva van.

A távirat közöltétik a londoni, párisi, bécsi és római nagykövettel.
( O r o s z  n a m n e s s á r g a k ö n y v  4 4 . )

A német nagykövet bejelenti Párisban a német közvetítést.
.Július 29-ikén Sclioen báró német nagykövet 

hivatalosan bejelentette a francia h. külügyminisz
ternek, hogy Németország Becsben a szerb hadüzenet 
után is azon fáradozik, hogy a monarchia Oroszor
szággal szerbiai operációjának célját és terjedelmét 
közölje. A berlini kabinet reméli, hogy e közlések 
Oroszországot ki fogják elégíteni. A párisi német 
nagykövet kijelentését Bienvenu-Martin a követ
kező körtáviratban tudatta a köztársaság nagy
követeivel és a belgrádi követtel:

Bienvenu-Martin h. külügyminiszter a londoni, berlini, pétervári, 
római, bécsi, konstantinápolyi és belgrádi francia diplomáciai

képviselőhöz.
Pár is, 1914 július 29.

A német nagykövet ma délelőtt hivatalosan a következő kijelen
tést tette:

A német kormány folytatja fáradozásait, hogy az osztrák kormányt
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barátságos megbeszélésre bírja rá, mely Ausztriának lehetővé tegye, 
hogy szerbiai operációinak célját és mértékét közölje. A berlini kabinet 
reméli, hogy pontos közléseket kap, melyek alkalmasak lesznek Orosz
ország megnyugtatására. A német fáradozásokat a közben megtörtént 
hadüzenet egyáltalában nem akadályozza. Hasonló nyilatkozat fog tör
ténni Pétervárott is. Annak az eszmecserének folyamán, melyet ma dél
előtt Sebőén báróval folytattam, a német nagykövet kijelentette, hogy 
a német kormány Becs szándékait nem ismeri. Ha Berlin tudni fogja, 
milyen messzire óhajt menni Ausztria, úgy a tárgyalásra olyan alapot 
kapnánk, amely a közvetítésre irányuló eszmecserét megkönnyítené. 
Megjegyeztem, hogy a már végrehajtott katonai rendszabályok ta 
lán nem hagynak majd időt a tárgyalásra és a német kormánynak 
befolyást kellem* gyakorolni Pécsben, hogy a katonai rendszabályokat 
elhalasszák. A nagykövet azt válaszolta, hogy Németország ez irányban 
nyomást nem gyakorolhat, ő azonban reméli, hogy az intézkedéseket 
túlságos gyorsan nem hajtják végre. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  9 4 . )

Jagow államtitkár a helyzetről.
Július 29-ikén a berlini orosz ügyvivő megkér

dezte Jagow külügyi államtitkárt hogyan fogadták 
Becsben a monarchia és Oroszország közvetlen eszme
cseréjét indítványozó német tanácsot. Az állam
titkár azt felelte, hogy még nem kapott választ. 
A beszélgetésről, melyben a két diplomata a pilla
natnyi nemzetközi helyzetet is megvitatta, az orosz 
ügyvivő a következő jelentést küldi Pétervárra:

Bronevski berlini orosz ügyvivő Sason ov külügyminiszterhez.
Berlin, 1914 július 16/29.

Megkérdeztem a külügyi állam titkárt, vájjon kapott-e már értesí
tést Bécsből, hogyan fogadják ott azt a javaslatát, melyben a közvetlen 
eszmecserét indítványozza. Az állam titkár azt válaszolta, hogy még nem 
kapott választ. Elmondotta: rendkívül nehéz számára, hogy Pécsben 
befolyást gyakoroljon, különösen pedig nehéz, hogy ezt nyíltan tegye. 
Cambonnak az állam titkár kijelentette még azt is, hogy egy túlságo
san nyilvánvaló nyomás (‘.setében Ausztria sietne Németországot be
fejezett tény (*lé állítani. Az állam titkár kijelentette: ma táviratot 
kapott Pourtalés gróftól, melynek alapján megállapítja, hogy ö n  ma in
kább hajlandó mindenki számára elfogadható kompromisszumot keresni, 
mint az első napokban. Én azt válaszoltam, Ön valószínűleg már
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kezdettől fogva kész volt a kompromisszumra, természetesen az alatt 
a feltétel alatt, hogy az ne csak Ausztria részére, hanem a mi részünkre 
is elfogadható legyen. Hangsúlyozta azután az állam titkár: mi az osztrák 
határon megkezdtük a mozgósítást és ő tart tőle, hogy ez a körülmény 
meg fogja nehezíteni Ausztriának, hogy velünk megállapodjék, annál 
is inkább, mivel Ausztria csupán Szerbia ellen mozgósít és a mi határain
kon semmi előkészületet nem tesz. Azt válaszoltam, hogy az én értesülé
sem szerint Ausztria a mi határainkon is mozgósít és épen ezért mi is 
kénytelenek voltunk megfelelő intézkedésekkel felelni. Hozzátettem 
még, hogy a mi esetleges háborús rendszabályaink Németország ellen 
semmi esetre sem irányulnak. ( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  5 1 . )

A pétervári osztrák-magyar nagykövet látogatása az orosz
külügyminiszternél.

Mialatt Németorzság hatni igyekezett a bécsi 
külügyi hivatalra, hogy a közvetlen eszmecserét 
Pétervárral ismét fölvegye, ezek a tárgyalások im
pulzust kaptak Szápáry gróf osztrák-magyar nagy
követnek Sasonovnál tett látogatásával. Az orosz 
külügyminiszter, aki a közvetlen tárgyalások eluta
sítását nagy idegességgel fogadta, a pétervári német 
nagykövet előtt is kifejezést adott annak, milyen 
kellemetlenül érintette Berchtold gróf elutasító 
állásfoglalása. A német nagykövettől Szápáry gróf 
nyomban értesült, hogy Sasonov az oszt rák-magyar 
elutasító álláspontot tévesen fogta fel és már július 
29-ikén meglátogatja a külügyminisztert, hogy előtte 
Berchtold gróf álláspontját hitelesen megállapítsa. 
Erről a látogatásáról Szápáry gróf az osztrák-magyar 
külügyminiszternek a következő jelentést küldte:

Szápáry gróf 'pétervári osztrák-magyar nagykövei Berchtold gróf
Imlügyminiszterhez.

Pétervár, 1914 július 29.
Minthogy a német nagykövettől arról értesültem, hogy az orosz 

külügyminiszter igen fölindultnak látszik, Nag}-méltóságodnak az Orosz
országgal való eszmecsere folytatásával szemben állítólag elfoglalt el
utasító álláspontja és Ausztria-Magyarországnak a szükségesség mértékét, 
véleménye szerint, messze túlhaladó s eszerint Oroszország ellen irányuló 
mozgósítása m iatt, felkerestem őt, hogy egyes, előttem nem egészen 
világosnak látszó kérdéseket tisztázzak.
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A miniszter azzal kezdte, hogy konstatálja, miszerint Ausztria- 
Magyarország a további eszmecserét kereken megtagadja. Ezt Excellen- 
ciád f. hó 28-iki távirata alapján oda helyesbítettem, hogy Nagyméltó
ságod a történtek után elutasította ugyan a jegyzékszövegek és —■ 
általában — az osztrák-magyar-szerb konfliktus megvitatását, hogy azon
ban meg kell állapítanom, miszerint részemről módomban volt az eszme
cserére sokkal szelesebb alapot hozhatnom javaslatba, amidőn kijelen
tettem, hogy nem kívánunk orosz érdekeket sérteni, hogy továbbá — 
természetesen abban a feltevésben, hogy a konfliktus továbbra is loka
lizálva marad Ausztria-Magyarország és Szerbia között — nem szán
dékunk szerb területet szerezni és Szerbia szuverenitását sem akarjuk 
érinteni. Meg vagyunk győződve mondtam — hogy Nagy mélt óságod 
mindig kész arra, hogy osztrák-magyar és orosz érdekek tárgyában 
Pétervárral érintkezésbe lépjen.

A külügyminiszter azt felelte, hogy a területi kérdés tekintetében 
meggyőzette magát, ami azonban a szuverénitást illeti, kénytelen meg
maradni abbeli álláspontja mellett, hogy feltételeink ráerőszakolása 
Szerbiára hűbériséget jelent. Ez viszont a Balkán egyensúlyát érinti, 
ami pedig az itt szóba jövő orosz érdekkel áll kapcsolatban. Majd vissza
tért a jegyzék megvitatására, sir E. Grey akciójára stb., s újból meg 
akarta velem érttetni, hogy legitim érdekünket elismerik ugyan s azt 
teljesen ki is akarják elégíteni, ennek azonban Szerbiára nézve elfogad
ható alakban kellene történnie. Arra az ellenvetésemre, hogy ez nem 
orosz, hanem szerb érdek, azzal érvelt, hogy a szerb érdekek ebben az 
esetben orosz érdekek. E circulus vitiosusnak azzal vetettem véget, hogy 
más tárgyra tértem át.

Felemlítettem azt a hallomásomat, hogy Oroszországban nyug
talanok, mert Szerbia elleni akciónk céljaira nyolc hadtestet mozgósí
tottunk. Ezt azzal hagyta helyben, hogy nem ő, aki ez intézkedésünkről 
mit sem tudott, hanem a vezérkar főnöke fejezte ki ebbeli aggályait, 
Igyekeztem a miniszter előtt kifejteni, hogy amint erről minden el
fogulatlan ember könnyen meggyőződhetik — déli hadtesteink nem 
jelenthetnek fenyegetést Oroszországgal szemben.

Értésére adtam továbbá, hogy jó lenne, ha felséges ura a való 
helyzetről tájékoztatva lenne, annál is inkább, mivel, ha a békét akar
juk, fölötte szükséges volna, hogy minél hamarább vége vettessék a ka
tonai licitálásnak, melynek bekövetkezésétől most, a hamis hírek alapján, 
tartani lehet. Erre igen jellemző módon azt jegyezte meg, hogy azt 
megmondhatja a vezérkar főnökének, aki naponta látja ő Felségét.

Egyúttal közölte velem, hogy egy ma aláírásra kerülő ukáz meg
lehetősen széleskörű mozgósítást rendel el. A lehető leghivatalosabb
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módon biztosíthat azonban arról, hogy az illető csapatoknak nem az a 
rendeltetésük, hogy reánk törjenek; lábhoz te tt fegyverrel csupán készen
létben fognának állni arra az esetre, ha Oroszország balkáni érdekiát 
fenyegetné veszély. Magyarázó jegyzék fogja ezt megállapítani, mivel 
csak óvintézkedésről van szó, melyet Miklós cár indokoltnak talált, 
tekintettel arra, hogy mi, kik amúgy is a gyorsabb mozgósítás előnyével 
rendelkezünk, most még (a mozgósítás elrendelésével is) megelőzzük 
Oroszországot. Komoly szavakban figyelmeztettem a minisztert arra a 
benyomásra, melyet intézkedésük nálunk kelteni fog s megjegyeztem, 
hogy kételkednem kell abban, vájjon a magyarázó jegyzék bírja-e majd 
mérsékelni ezt a benyomást. A miniszter erre ismételten bizonyítgatta 
az intézkedés ártatlan (!) voltát. ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  4 7 . )

Berchtold gróf külügyminiszter válasza.
Erre a jelentésre Berchtold gróf a következő 

irányítást küldte Szápáry gróf nagykövetnek:

Berchtold gróf külügyminiszter Szápáry gróf pétervári osztrák
magyar nagykövethez.

Bécs, 1914 július 30.
Válasz Excellenciád július 29-iki táviratára.
Természetesen mint eddig, úgy most is kész vagyok Szeibiahoz 

intézett, de az események által már t úlhaladott jegyzékünk egyes pontjait 
Excellenciád útján az orosz külügyminiszter előtt kifejt tetni. Különösen 
súlyt helyeznék arra is, hogy ugyanezzel az alkalommal, az itteni orosz 
nagykövet által előttem tolmácsolt kezdeményezéshez képest, azok a 
kérdések is bizalomteljes és barátságos megbeszélés tárgyává tétessenek, 
amelyek a mi Oroszországhoz való közvetlen viszonyunkat érintik s 
amely megbeszélésből az ebben a vonatkozásban sajnalatősképen m utat
kozó nem-világos pontok tisztázását és szomszédi viszonyunk ann\ hu
kívánatos békés fejlődését remélhet nők.

( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  4 9 . )

Jagow államtitkár az új közvetlen tárgyalásról.
Az orosz külügyminiszternek Szápáry gróffal 

folytatott beszélgetéséről a berlini orosz ügyvivő 
értesítette a német külügyi államtitkárt, aki abban 
a tényben, hogy az ultimátum lejárta után a bécsi 
kormány Pétervárral még tárgyalni hajlandó, re
ményt merített, hogy leküzdhetők lesznek a nehéz-
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ségek. Az orosz ügyvivőnek Jagow államtitkárral 
folytatott eszmecseréjéről Jules Cambon francia 
nagykövet jelentést küldött Párisba, hozzátévén, 
hogy az orosz ügyvivőt az államtitkár felfogása 
kielégíti:.

Jules Cambon berlini francia nagykövet Bienvenu-Martin
h. külügyminiszterhez.

Berlin, 1914. július 28.
A berlini orosz ügyvivő közölte Jagowval annak a beszélgetésnek 

lefolyását, melyet Sasonov Szápáry gróffal folytatott. Az államtitkár azt 
válaszolta, hogy mivel a bécsi kormány az osztrák ultimátum lejártával, 
a tárgyalást a pétervári kabinettel vissza nem utasította, remény van rá, 
hogy Berchtold gróf is tárgyalni fog Sebeko bécsi orosz nagykövettel 
és a jelenlegi nehézségeknek megoldását megtalálják. Az orosz ügy
vivőt kielégíti ez a felfogás, amely megfelel Jagow azon óhajának, 
hogy Pétervár és Becs közvetlenül tárgyaljanak és ezzel Németország 
tehermentesüljön. A kérdés az, vájjon Ausztria nem csupán időt akar-e 
nyerni, hogy előkészüljön ? ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  8 1 .  e l s ő  r é s z . )

Berchtold gróf és Sebeko orosz nagykövet tárgyalása.
Szápáry gróf nagykövet jelentésének vétele 

után Berchtold gróf külügyminiszter a Pétervár és 
Becs között keletkezett félreértés eloszlatása végett 
magához kérette Sebeko bécsi orosz nagykövetet 
is és szabatosan megjelölte előtte azokat a kérdé
seket, melyekről a közvetlen tárgyalást Pét érv árral 
folytatni hajlandó. A beszélgetés lefolyásáról Szá
páry grófot a külügyminiszter a következőkben tá
jékoztatta:

Berchtold gróf külügyminiszter Szápáry gróf pétervári osztrák-
m agyar nagykövethez.

Bécs, 1914. július 30.
Excollenciád tájékoztatására és szavainak irányítása végett:
Ma közöltem az itteni orosz nagykövettel azt a hozzám érkezett 

jelentést, hogy az orosz külügyminisztert kínosan érintette egyrészt, 
hogy az Excellenciáddal való megbeszélésre vonatkozó javaslatát kere
ken visszautasítottam, másrészt, hogy köztem és Sebeko nagykövet közt 
eszmecsere nem folyt.

D iplom áciai okm ányok. ^ 8
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Kifejtettem, hogy ami az első pontot illeti, már távirati úton 
felhatalmaztam Excellenciádat, hogy az orosz külügyminiszter által 
netalán kívánt további magyarázatokat megadhassa a jegyzékre vonat
kozóan amely különben a háború kitörése folytán túlhaladott állás
pont számba megy. Az idevonatkozó értekezés természetesen csak utó
lagos felvilágosítások keretében mozoghat, mivel sohasem volt szándé
kunkban, hogy a jegyzék pontjaiból bármit is elalkudjunk. Felhatal
maztam továbbá Excellenciádat, hogy Oroszországhoz való speciális 
viszonyunkat az orosz külügyminiszterrel barátságosan megbeszélje1.

Iía  az orosz külügyminiszter arról panaszkodott, hogy Sebeko nagy
követ közt és köztem eszmecsere nem folyt, úgy ez csak tévedésen ala
pulhat, mert hiszen mi — Sebeko nagykövet és én — két nappal ezelőtt 
sorra m egvitattuk az aktuális kérdéseket, amit Sebeko nagykövet el is 
ismert, megjegyezvén, hogy külügyminiszterének részletesen beszámolt 
erről a beszélgetéséről.

Sebeko nagykövet ezután azt fejtegette, hogy miért kísérik Péter- 
várott Szerbia elleni eljárásunkat oly nagy aggodalommal. Auszí ria- 
Magyarország, a nagyhatalom, most fellép a kis szerb állam ellen anél
kül, hogy Pétervárott legkevésbbé is tudnák, mi a szándéka Szerbiá
val, nem akarja-e szuverenitásában érinteni, teljesen leverni vagy épen- 
séggel eltiporni. Oroszországra nézve, ama történelmi és egyéb kötelé
keknél fogva, amelyek Szerbiát hozzá fűzik, ennek további sorsa kö
zömbös nem lehet. Pétervárnak gondja volt arra, hogy minden nyo
matékkai odahasson Belgrádiam, hogy valamennyi követelésünk tel
jesítessék; — igaz, hogy oly időben tette ezt, am ikor még mun lehetett 
tudni, m i c s o d a  követ (‘léseket fogunk utóbb támasztani. De még ezekre 
a követelésekre vonatkozóan is mindent el fognak követni, hogy legalább 
az, ami lehetséges, keresztülhajtassék.

Emlékeztettem a nagykövetet arra, miszerint ismételten hang
súlyoztuk. hogy nem akarunk Szerbia rovására hódító politikát űzni, 
sem annak szuverénifását érinteni nem akarjuk, hamun csupán olyan 
állapotot kívánunk teremteni, amely biztonságot nyújtson nekünk a 
Szerbia részéről való háborít ás ellen. Ezzel kapcsolatban hosszasabban 
ismertettem a tűrhetetlen viszonyt, mely köztünk és Szerbia között 
fennáll. Világosan értésére adtam  továbbá a nagykövetnek azt is, hogy 
milyen nagy mértékben hibás ezekben az állapotokban az orosz diplo
mácia. bár nyilván a vezetőkörök akarat ellenére is.

Beszélgetésünk további folyamán szóba hoztam az immár tudo
másomra ju to tt orosz mozgósítást. Minthogy a mozgósítás az odesszai, 
kiewi, moszkvai és kazáni katonai kerületekre szorítkozik, ennélfogva 
az a monarchia irányában ellenséges jelleggel bír. Mi az oka ennek, nem
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tudom, mert hiszen köztünk és Oroszország közt semmi konfliktus 
sincsen. Ausztria-Magyarország egyedül Szerbia ellen mozgósított, 
Oroszország ellen egyetlen katonát sem, ami abból a puszta tényből 
is kitűnik, hogy az L, X. és XI. hadtest nincs mozgósítva. Tekintve 
azonban, hogy Oroszország szemmelláthatóan mi ellenünk mozgósít, 
kénytelenek vagyunk mozgósításunkat mi is kiterjeszteni, amire nézve 
azonban határozottan meg kell jegyeznem, hogy ez az intézkedés termé
szetesen nem bír Oroszország irányában ellenséges jelleggel, hanem 
csupán szükséges ellenrendszabály az orosz mozgósítással szemben.

Megkértem Seheko nagyköveted, jelentse ezt kormányának, amit 
meg is ígért. ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  5 0 . )

Sebeko nagykövet jelentése a beszélgetésről.
A Berchtold gróf külügyminiszterrel folyta

tott, beszélgetéséről az orosz nagykövet rövid jelentést 
küld Péter várra:

Sebeko bécsi orosz nagykövet Sasonov külügyminiszterhez.
Bécs. 1914 július 18/81.

Az általános mozgósítás ellenére folytatom eszmecserémet Berch
told gróffal és munkatársaival. Ők valamennyien megmaradnak amel
lett, hogy Ausztriának Oroszország ellen nincs aggressziv szándéka, 
Szerbiával szemben pedig területi hódításra nem gondol. Mindannyian 
megmaradnak egyszersmind amellett is, hogy Ausztriának megkezdett 
művét végig kell vinnie és Szerbiát komolyan meg kell leckéztetnie, 
mert ez bizonyos garanciát nyújthat a jövőre.

(  O r o s z  n a  r a n  c s  s á r g a  k ö n y v  6 0 . )

A bécsi francia nagykövet jelentése Berchtold gróf és Sebeko
tárgyalásáról.
Sebeko nagykövet még ugyanazon a napon 

tájékoztatta a helyzetnek újabb alakulásáról úgy 
az angol, mint a francia bécsi nagykövetet. A francia 
nagykövet a következő jelentést küldte Párisim:
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Dumaine bécsi franci a nagykövet Viviani miniszterelnökhöz.
Bécs, 1914 július 30.

Annak ellenéit', hogy az orosz nagykövet több kartársának, köztük 
a német nagykövetnek is, említést tett a részleges orosz mozgósításról, 
a bécsi sajtó erről az intézkedésről nem ad hírt. Ennek a megparancsolt 
hallgatásnak magyarázatát adja az a nagy fontosságú beszélgetés, am e
lyet ma Sebeko orosz nagykövet Berciit old gróf külügyminiszterrel 
folytatott. Ennek a megbeszélésnek során behatóan megvitatták a jelen
legi nyugtalanító nehézségeket-, eltelve a vágytól, hogy a mindkettőjük 
számára elfogadható megoldást megtalálják. Sebeko kifejtette, hogy az 
orosz katonai előkészületeknek nincs más céljuk, mint hogy a hasonló 
osztrák intézkedésekre válaszul szolgáljanak és mutassák a cárnak azt 
a szándékát és azt a jogát, hogy a szerb kérdés rendezésében vélemé
nyét kifejezze. (Emeltre són avis.) A galíciai mozgósítási rendszabályok 
sem jelentenek aggressziv lépést, válaszolt Berchtold gróf, csupán azt 
célozzák, hogy Ausztria katonai helyzetét az orosznak megfelelő fokra 
emeljék. Mindkét részről megállapodtak abban, hogy ezeket az intézkedé
seket ellenségeskedés jelének nem tekintik. Ami az osztrák-szerb kon
fliktust illeti, megegyeztek, hogy Pétervárott Sasonov és Szápárv gróf 
megbeszéléseiket újra felveszik. Ezeknek a tárgyalásoknak megszakí
tása félreértés folytán történt. Berchtold gróf abban a hitben élt, hogy 
az orosz külügyminiszter a nagykövet számára olyan felhatalmazást 
óhajtott, amely Szápárv grófnak megengedné, hogy az osztrák ultimá
tum szövegét megváltoztassa. Szápárv csupán arra fog utasítást kapni, 
hogy Sasonovval megvitassa, milyen változtatások egyeztethetők ossza» 
presztízsükkel és méltóságukkal, amelynek megóvása mindkét császár
ságnak szívén fekszik. Ilyenképen tehát pillanatnyilag a két érdekelt 
nagyhatalmat fogja illetni ebben a direkt és. körvonalazott formában 
az a vizsgálat, melyet sir Edward Grev javaslata szerint a közvetlenül 
nem érdekelt négy nagyhatalomra bíztak volna. Bunsen nagykövet, aki 
nálam épen látogatást te tt, nyomban kijelentette Sebekónak, hogy az ő 
külügyi hivatala ehhez az új eljáráshoz készségesen hozzájárul. Az orosz 
nagykövet, aki megismételte a Ballplatzon tett nyilatkozatait, azt mon
dotta, hogy az ő kormánya sokkal messzebbmenőleg fogja tekintetbe 
venni a monarchia követeléseit, mint azt feltételezik. Sebeko semmit 
sem mulasztott el, hogy Berchtold grófot meggyőzze, milyen becsüle
tesen törekszik Oroszország a mindkét hatalom által elfogadható meg
egyezésre. A megbeszélés barátságos hangon folyt le és megengedi azt a 
feltevést, hogy nem enyészett el minden esély a konfliktus lokalizálá
sára. — amikor hirtelen Becsbe érkezett a német mozgósítás híre.

( Francia .sárgákonyv 104.)
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Az angol nagykövet jelentése.

Bunsen bécsi angol nagykövet a helyzet új 
mozzanatáról, melyei igen nagy fontosságúnak jel ez, 
a következőket jelentette az angol külügyi állam
titkán iák:

Bunsen bécsi angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.
Bécs, 1914 július 30.

Az orosz nagykövei ma délután, a francia nagykövetségen, be
számolt a francia nagykövetnek és nekem a külügyminiszterrel folyta
tott megbeszéléséről, mely barátságos hangon folyt le. A külügyminisz
ter azt mondta neki, hogy mivel Oroszország mozgósított, Ausztriának 
természetesen ugyanazt kell tennie. Ezt az intézkedést azonban nem 
kell fenyegetésnek tekinteni, hanem csak hasonló katonai rendszabály
nak, mint amilyenekhez már a határon túl is nyúltak. A külügyminiszter 
kijelentette: nincs ellene kifogása, hogy az orosz külügyminiszter és a 
pótervári osztrák nagykövet megbeszéléseiket tovább folytassák, ezzel 
azonban nem akarja azt mondani, hogy ezek a megbeszélések ismét 
a szerb válasz alapján folyhatnának.

Az orosz nagykövet általában nem elégedetlen. Arra a híreszte
lésre, hogy Ausztria, válaszként az orosz mozgósításra, megüzeni a há
borút, már készülődni kezdett az elutazásra. Most már reméli, hogy még 
mindig történhetik valami, ami elhárítja a háborút Ausztriával.

(Angol kékkőnyv 96.)

A párisi osztrák-magyar nagykövet bejelenti a monarchia 
készségét a közvetlen tárgyalásra.

Július 31-ikén Szécsen gr. párisi osztrák-magyar 
nagykövet tájékoztatta Yiviani miniszterelnököt a 
monarchia készségéről, hogy Oroszországgal a köz
vetlen tárgyalást folytassa.

Isvolsky párisi orosz nagykövet Sasonov külügyminiszterhez.
Pár is, 1914 július 19. (augusztus 1.)

Az osztrák nagykövet tegnap este megjelent Yiviani miniszter- 
elnöknél és kijelentette: Ausztriának nincs szándékában, hogy Szerbia
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területi integritását megsértse és kész arra is, hogy Szerbiával kitört 
viszályát a többi nagyhatalommal érdemileg is megbeszélje.

( O r o s z  n a m n c s s á r y a k ö n y v  7 3 . )

A londoni osztrák-magyar nagykövet tájékoztatja az angol 
külügyi államtitkárt az új közvetlen tárgyalásról.

(irey angol külügyi államtitkárt Mensdorff 
gróf oszt rák-magyar nagykövet is tájékoztatta a 
monarchia szándékairól és Berchtold grófnak a bécsi 
orosz nagykövettel folytatott beszélgetéséről. Az 
államtitkár a nagykövet felvilágosításait nyomban 
megtáviratozta a bécsi angol nagykövetnek.

Grey külügyi államtitkár Hűmen bécsi am/ol nagykövethez.
Külügyi hivatal, 1914 augusztus 1. 

Ma reggel meglátogatott az osztrák-magyar nagykövet. Közölte 
velem annak a sürgönynek tartalm át, melyet az osztrák-magyar külügy
miniszter a párisi osztrák nagykövetnek küldött. Ebben a sürgönyben 
ő excellenciája utasítást kapott, nyugtassa meg a francia külügyminisz
tert: az osztrák-magyar kormánynak nincs szándékában, hogy Szerbia 
szuverén jogait csorbítsa, sem pedig az, hogy területet hódítson Szer
biától. A nagykövet még hozzátette: párisi kartársának további utasítása 
is van közölni a francia külügyminiszterrel, hogy annak a Parisban 
terjesztett hírnek, amely szerint Ausztria-Magyarországnak szándéka 
volna a Szandzsákot megszállni, egyáltalán nincsen alapja.

Mensdorff gróf később még egyszer eljött a külügyi hivatalba. 
Tudatta velem, hogy Berchtold gróf tegnap táviratozott a pétervári 
osztrák-magyar nagykövednek es közölte veknii e sürgöny tartalm át. 
E szerint Berchtold gróf magához hivatta a bécsi orosz nagykövetet 
és fölkérte, kövessen (‘1 minden tőle telhetőt, hogy eloszlassa Péter- 
várotf azt a merőben téves benyomást, m intha Ausztria-Magyarország 
minden további tárgyalás elől «becsapta volna az ajtót». Az orosz 
nagykövet megígérte, hogy ezt megteszi. Berchtold gróf ez alkalom
mal ismételte az orosz nagykövetnek azt a Pétervári is megtett nyi
latkozatát, hogy Ausztria-Magyarország sem a szerb szuverén jogok
nak csorbítását, sem pedig szerb területnek annektálását nem tervezi. 
Mensdorff gróf különösen arra a tényre hívta fel figyelmemet, hogy e 
sürgöny szerint a tárgyalások Pétervár és Ausztria-Magyarország között 
félbe nem szakadtak. ( A n y u i  h é k k ö n y v  1 3 7 . )
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Grey az új közvetlen tárgyalásról.
Grcv külügyi államtitkár a londoni német 

nagykövettől is értesült róla, hogy új tárgyalás 
indult meg Becs és Pétervár között. A német 
nagykövet egyúttal azt a kérést is intézte az állam
titkárhoz. hogy Angolország lépjen közbe az orosz 
katonai készülődések felfüggesztése érdekében. Erről 
a kérésről Grey államtitkár a következő táviratban 
értesítette a .pétervári angol nagykövetet:

Grey külüyyi (UlamtitMr Buchanan pétervári atu/ol
■nayykövetliez.

Külügyi hivatal, 1914 július 31.
A német nagykövet arról értesít, hogy megbeszélés folyt Becsben, 

a német kormány kezdeményezésén*, az osztrák külügyminiszter es az 
orosz nagykövet között. A pétervári osztrák nagykövet szintén utasítást 
kapott, hogy az orosz külügyminiszterrel tárgyaljon, az osztrák ulti
mátumhoz magyarázatokkal szolgáljon és az osztrák- orosz viszony - 
nyal közvetlenül összefüggő javaslatokat és esetleges kérdéseket meg
vitassa. Ha az orosz kormány nyolc osztrák és magyar hadtest mozgó
sítása ellen óvást emelne, úgy ért tesse meg vele, hogy nyolc hadtest moz
gósítása négvszázezernvi szerb ellen nem túlzott intézkedés. A nemet 
nagykövet felkért: igyekezzem rábírni az orosz kormányt, hogy jóaka
ratot tanúsítson és minden katonai előkészületet beszüntessen. Nagy 
megelégedéssel tölt el, hogy Ausztria es Oroszország között az eszme
cserét ismét felvették. Kérem, jelentse ezt ki a külügyminiszternek és 
mondja meg neki. hogy biztos reményem szerint ő elő fogja segíteni a 
tárgyalásokat. A német nagykövetnek azt válaszoltam, hogy ami a ka
tonai előkészületeket illeti, nem látom be, hogyan lehetne Oroszországot 
ezeknek az intézkedéseknek a beszüntetésére szorítani, ha Ausztria 
a csapatai szerbiai előnyomulásának nem szab határt.

( A n g o l  k é k k ö n y v  1 1 0 . )

Az orosz külügyminiszter elzárkózása.
Az új közvetlen tárgyalás kilátásai csakhamar 

csökkennek. Július 81-ikén Szápáry gróf pétervári 
nagykövet már jelenti, hogy Sasonov a német nagy
követnek kijelentette: ő a szerb szuverén jogok 
tiszteletbentartását kijelentő osztrák-magyar nyilat
kozattal beérni nem hajlandó.
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Szápáry gróf pétervári osztrák-magyar nagykörei Berciitolrl gróf
ki'dvgy miniszterhez.

Pét orvár, 1914 július 31.
Excellenciád f. hó 30-iki táviratát megkaptam.
Folyó hó 29-iki táviratomból látni m óltó /ta to tt, hogy utasítás 

bevárása nélkül, s majdnem ugyanazon az alapon, amelyet most már 
a nekem adott utasítás megjelöl, újra megkezded lem az eszmecserét 
az orosz külügyminiszterrel, anélkül azonban, hogy a két álláspont 
egymáshoz lényegesen közeledett volna.

Am időközben a német nagykövetnek az orosz külügyminiszterrel 
folytatott értekezései rendjén kitűnt, hogy Oroszország nem érné be 
még annak formális kijelentésével sem, hogy Auszdria-Magyarország 
sem a szerb területet megcsonkítani, sem a szerb szuverenitást érinteni, 
sem Oroszországnak balkáni vagy egyéb érdekeit megsért (‘ni nem fogja. 
Ezóta egyébiránt orosz részről az általános mozgósítást is elrendelték.

(()$2trák-magyar röröskötri/n 65.)

Szápáry gróf jelentése.
Augusztus elsején Oroszországban az általános 

mozgósítást már elrendelték volt. Mindazonáltal 
Szápáry gróf még ezen a napon is lépést te tt az orosz 
külügyminiszternél a békés megegyezés érdekében. 
Ennek a beszélgetésnek a során azonban már Saso- 
nov a közvetlen tanácskozás helyett a londoni kon
ferenciát ajánlotta. Erről a beszélgetésről Szápáry 
gróf a következő jelentést küldötte Becsbe:

Szápáry gróf pétervári osztrák-magyar nagykövet Berchtold gróf
kit lügyinii liszt erliez.

Pétervár. 1914 augusztus 1.
Mai látogatásom alkalmával kifejtettem az orosz külügyminiszter 

előtt, hogy utasításokat kaptam ugyan, azonban előre kell bocsátanom, 
hogy teljességgel nem ismerem az orosz általános mozgósítás által Bécs
ijén előidézett pillanatnyi helyzetet, úgy hogy ettől most, amidőn ko
rábban továbbított utasításaimat tolmácsolom, merőben el kell tekin
tenem. Elmondottam, hogy Excellenciád kétrendbeli utasítása arról a 
félreértésről szól, mintha mi az Oroszországgal való további tárgyalá
sokat visszautasítottuk volna. Ez. amint őt már utasítás nélkül is bizto
sítottam , tévedés. Excellenciád nemcsak, hogy örömest hajlandó Orosz- 

t
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országgal a legszélesebb alapon tárgyalni, hanoin kész különösen arra 
is. hogy jegyzékünk szövegét — amennyiben a szöveg magyarázatáról 
van szó megbeszélés tárgyává tegye.

Hangsúlyoztam, hogy Excellenciádnak hozzám intézett utasításai 
mennyi újabb bizonyságát szolgáltatják jóakaratunknak s bárba újból 
emlékeztetnem kell arra, hogy az időközben elrendelt általános mozgósí
tással teremtett helyzetet nem ismerem, csak remélnem lehet azt, hogy 
még nem vitt túlmcsszire bennünket az események sodra. Mindenesetre 
kötelességemnek véltem, hogy ebben a felette komoly pillanatban még 
egyszer dokumentáljam a cs. és kir. közös kormány jó szándékát. A kül
ügyminiszter erre azt válaszolta, hogy jóakaratunknak erről a bizonysá
gáról megelégedéssel vesz tudomást, figyelmeztetnie kell azonban arra, 
hogy nézete szerint a tárgyalások Pétervárott érthető okokból, keve
sebb sikerrel biztatnak, mint a semleges londoni talajon. Azt feleltem, 
hogy miután Kxcellenciád, amint már kifejtettem, a Pét elvárral való 
közvetlen érintkezés gondolatából indult ki. nincs módomban a Lon
donra \ natkozó indítvánnyal szemben állást foglalnom, azonban jelen
tést fog» k tenni erről Excellenciádnak.

( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s  k ö n y v  5 6 . )

Sasonov közli Grey államtitkárral, hogy a további tárgyalás
helyéül Londont ajánlotta.

Az orosz krdügvminiszter Éttér londoni orosz 
ügyvivővel haladéktalanul közölte az osztrák-magyar 
nagykövetnek tett javaslatát. Az ügyvivő az indít
ványt nyomban tudomására hozta Grey államtit
kainak, aki azt viszont Goschen berlini angol nagy 
követtel közölte. Grevnak a berlini angol nagy- 
követhez intézett távirata így szól:

(hríj külügyi államtitkár Goschen berlini antjol nagykövethez.
Külügyi hivatal, 1914 augusztus 1.

Kitér londoni orosz nagykövetségi tanácsos Sasonovtól július 
31-ikéről keltezett következő sürgönyt kapta és közölte az angol kül
ügyi hivatallal:

Az osztrák-magyar nagykövet kifejezte kormányának készségét, 
hogy a Szerbiához intézett osztrák ultimátum tartalm át megvitassa. 
Válaszában Sasonov megelégedésének adott kifejezést és kijelentette, 
hogy kívánatosnak tartaná, ha a megbeszélések Londonban, a nagy
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hatalm ak közreműködésével folynának. Sasonov reméli, hogy az angol 
kormány e megbeszélések vezetését elvállalja. Egész Európa hálás lenne 
érte. Igen fontos volna, ha ezenközben Ausztria katonai akcióját szerbiai 
területen nem folytatná.

(Ez a távirat a hat nagyhatalommal közölt etett.)
(Angol kékkönyv 133.)

Buchanan jelentése az orosz álláspontról.
A pétervári angol nagykövet augusztus 1-én 

hosszú jelentésben számol In? az orosz külügyminisz
ter tel fogásáról és szintén jelenti, hogy Sasonov mos1 
már a londoni konfereneia eszméjét tolja előtérbe. 
Az augusztus elsején folytatott beszélgetés során 
az orosz külügyminiszter még mindig az egyesített 
orosz-angol formula elfogadásában látja a béke utolsó 
reménységét.

Buchanan pétervári angol nagykövei (irey külügyi
államtitkárhoz.

Pétervár. 1Ü14 augusztus 1.
Az orosz cár tegnap kihallgatáson fogadta a német nagykövetet 

és felolvasta neki a német császárhoz intézett táv iratát. Semmiféle 
előrehaladás nem történt. Este Sasonov megbeszélést folytatott az 
osztrák nagykövettel, aki, végleges utasítása nem lévén, mindenképen 
azon volt, hogy a beszélgetést Ausztria-Magyarorszag és Orosz* rszág 
viszonyának általános megbeszélésére fordítsa a helyett, hogy a szerb 
kérdésnél maradt volna. Válaszában a külügyminiszter kifejezést adott 
annak az óhajának, hogy a két hatalom viszonya barátságos maradjon 
s hozzátette, hogy általában a két ország viszonya teljesen kielégítő. 
Iá pillanat bán azonban tulajdonképen azt a kérdést kell megoldaniuk, 
vájjon Ausztria szét akarja-e morzsolni és hűbéres országává akarja-e 
tenni Szerbiát, vagy pedig meg akarja hagyni szabad és önálló államnak. 
Ilyen körülmények között, azaz: amíg a szerb kérdés megoldatlan, 
Ausztria-Magyarország és Oroszország viszonyának absztrakt megvita
tása nem egyéb időpocsékolásnál. London az egyetlen hely, ahol ennek 
a kérdésnek sikeres megvitatása várható. Ez a tárgyalás azonban lehe
tetlenné vált azáltal, hogy Ausztria-Magyarország bombázta Belgrádot, 
amely valójában meg nem erősített város. Sasonov ma délelőtt a francia 
nagykövetnek és nekem tudomásunkra hozta az osztrák nagyköved tel 
folytatott beszélgetését. Elm ondotta: a Balkán-válság alkalmából meg-
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világította az osztrák kormány előtt, hogy egy, Szerbia ellen intézeti oszt
rák támadásnak feltétlen következménye a háború volna Oroszországgal. 
Xvilvánvaló, hogv Ausztria uralma Szerbia felett Oroszország számára 
éj) oly tűrhetetlen volna, mini például Xagvbritannia számára Német
alföldnek függést» a német birodalomtól. Oroszország számára élet - 
halál kérdésről van szó. Az osztrák politika fojtogató és erkölcstelen. 
Ausztria azt hitte, hogy Oroszországgal kihívókig bánhat, mivel német 
szövetségesében biztos. A német politika is kétszínű volt és kettős arcot 
mutatott. Xincs annak jelentősége, vájjon a német kormány az osztrák 
ultimátum szövegét ismerte-e vagy sem. A döntő az, hogy Xémetország 
közvetítését az osztrák kormánynál addig halogatta, amíg elmúlt a be
folyásának érvényesítésén* alkalmas időpont. Xémet országnak nincs 
szerencséje bécsi--és pétorvári képviselőivel. Az előbbi erős russzofob, aki 
Ausztriát uszította, az utóbbi pedig azt jelentette kormányának, hogy 
Oroszország soha sem kezd háborúba. Sisonov, úgy mondta, belefáradt 
már a háború elhárítására irányuló szakadatlan kísérletezésbe. Xem 
utasított vissza semmiféle javaslatot. Elfogadta a négyes konferencia 
•indítványát. Hozzájárult Nagy brit unnia és Olaszország közvetítéséhez; 
és nem tagadta meg hozzájárulását a közvetlen tárgyalásokhoz sem. 
Oroszország és Ausztria között. Xémetország és Ausztria-Magyar- 
ország azonban e békekísérleteket, részben kitérő válaszaikkal hatály
talanokká tették, részben pedig kereken visszautasították. Az osztrák
magyar kormány akciója és a német előkészületek az orosz kormányt 
a mozgósítás elrendelésére kényszerít ott ék és a német mozgósítás két - 
segbeeseít helyzetid teremtett. Sasonov hozzátette, hogy azt a formulát, 
melynek szövegét Önnek közöltem, az orosz kormány Mécsbe küldötte. 
Az orosz külügyminiszter megmaradna emellett a formula mellett, ha 
sikerülne azt elfogadtat ni. mielőtt német csapatok a határt átlépik. 
Oroszország semmiesetre sem fogja megkezdeni az ellenségeskedést-. 
Az általános háború elkerülésének más lehetőségét most nem látom, 
mint. hogy Xémetország és Franciaország beleegyezési* kérjük ahhoz, 
hogy mozgósított seregeiket a határaikon belül tartsák, amint ezt Orosz
ország is tenni hajlandó mindaddig, amíg a jelenlegi válság megoldásá
nak utolsó kísérlete folyamatban van. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 3 9 . )

Viviani miniszterelnök értesíti a francia nagyköveteket az 
osztrák-magyar-orosz tárgyalások állásáról.

Augusztus elsején Viviani francia miniszter
elnök. ismerteti az új helyzetet a köztársaság nagy
követeivel. A körtávirat elküldésének időpontjában



már ismeretes volt Németországnak Oroszországhoz 
intézett ultimátuma, melvben a német kormány úgy 
a Németország, mint a monarchia ellen irányuló 
orosz mozgósítás beszüntetését követeli. A francia 
kormányelnök megállapítja, hogy az az ultimátum, 
melyben Németország Oroszországtól mozgósításának 
visszavonását követeli, a békés megoldás lehetősé
gét megsemmisíti. Egyúttal közli a nagykövetekkel 
azt is. hogy Szécsen gróf párisi osztrák-magyar 
nagykövet bejelentette a francia kormánynak azt 
a Eétervárott tett hivatalos nyilatkozatot, hogy 
Ausztria-Magyarország területi hódításra nem gondol 
és Szerbia szuverenitását érinteni nem akarja. A nagy
követ azt is sejttette, hogy a monarchia Szerbiának 
vagy más hatalomnak mely Szerbia nevében kér
dezősködnék feltételeiről, felvilágosít ást adhatna.

Vimani miniszterelnök a londoni, pétervári, berlini, bécsi és
római francia nagykövethez.

Paris, 1914 augusztus 1.
Tegnap este az osztrák nagykövetek két lépést tettek. Egy hatá

rozatlant Párisban és egy határozott és békés szellemű lépést Eétervárott. 
Szécsen gróf kijelentette nekem: az osztrák-magyar kormány hivatalo
san közölte Oroszországgal, hogy területi ambíciói nincsenek és Szer
bia szuverenitását érinteni nem akarja; hogy visszautasít ja a Szand
zsák megszállásának szándékát; hogy azonban a desinterossement- 
nek ez a kijelentése csak akkor marad érvényben, ha a háború Ausztria 
és Szerbia között lokalizálva marad. Mert az európai háború olyan 
lehetőségeket vetne fel, amelyek ma át nem tekinthetők. Az osztrák 
nagykövet e nyilatkozat kommentálása közben sejttette, hogy kor
mánya, ha nem is válaszolhat a hatalmaknak olyan kérdésére, amelyet 
ezek saját nevükben hozzá intéznek, kétségtelenül válaszolna Szerbiá
nak, vagy más olyan hatalomnak, amely Szerbia nevében kérdezné fel
tételeit. Hozzátettem, bogv ebben talán a békés megoldás lehetősége 
foglaltatik. Eétervárott az osztrák nagykövet kijelentette Sasonovnak, 
bogv kormánya beleegyezik a Szerbiához intézett ultimátum lényegéről 
folytatandó megbeszélésbe. Az orosz miniszter megelégedését fejezte 
ki a közlésen és azt javasolta, bogv a tanácskozás Londonban a hatalmak 
részvételével történjék. Sasonov megkérte az angol kormányt, hogy 
a tanácskozások vezetését vállalja el; a miniszter hangsúlyozta annak 
fontosságát, hogy Ausztria katonai műveleteit Szerbiában beszüntesse.

414-



..... ... . 2* )l
Ebből nyilvánvaló, hogy Ausztria végre késznek nyilatkozik a békés 
rendezésre, úgyszintén, hogy az orosz kormány hajlandó tárgyalásokba 
bocsátkozni az angol javaslat alapján. Sajnos, mindezt a reménységet, 
amely a békés megoldást lehetőnek tüntette  fel, Németország magatar
tása megsemmisítette. Ez a hatalom ultimátumot állított fel és az orosz 
kormánynak 12 órás határidőt szabott a demobilizálásra nemcsak Német
ország, hanem Ausztria ellen is. A határidő ma délben jár le. Az ulti
mátum nem jogosult, mivel Oroszország elfogadta azt az angol javas
latot, mely valamennyi hatalom katonai előkészületeinek felfüggesz
tését is magában foglalja. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 2 0 . )

X I .

Az utolsó közvetítés.
Mialatt a közvetlen tárgyalás Pútcrvár ás Búcs 

között folyamat kan volt.. Grey már a mogheszálésok 
kellő közepén számolt a tárgyalás sikertelenségével 
s július 31-ikén új indítványt lansziroztat a német 
fővárosban. Az új eszmét az angol külügyi állam
titkár a következő táviratban veti fel:

Grey külügyi államtitkár Goschen berlini angol nagykövethez.
Külügyi hivatal, 1914 július 81.

Remélem, hogy azok a tárgyalások, amelyek most Ausztria és 
Oroszország között folyamatban vannak, kielégítő eredményre vezet
nek. A nehézséget eddigelé az okozta, hogy Ausztria a szerb Ígérgetések
kel szemben bizalmatlan és hogy Oroszország bizalmatlanságot m uta
tott Ausztria szándékaival szemben, Szerbia integritását és függetlenségét 
illetőleg. Eszembe ju to tt, hogy ha a megoldást Bécsnek és Pétervár- 
nak ez a bizalmatlansága akadályozza, úgy Németország Pécsben pulia- 
tolódzhatnék, én pedig magamra vállalnám, hogy Pétervárott puhatolód- 
zam, vájjon a nem érdekelt négy nagyhatalom szamára lehetséges volna-e 
vállalni a feladatot, hogy Ausztria részére követeléseinek teljes kielé
gítését Szerbiában megszerezze, feltéve, hogy ezzel Szerbia szuverénitása 
és a szerb terület integritása sérelmet nem szenved. Excellenciádnak 
tudomása van róla: Ausztria már kijelentette készségét, hogy Szerbia 
szuverenitását és területi integritását tiszteletben tartja. Oroszország 
a négy hatalomtól ígéretet kaphatna arra, hogy a hatalmak nem fognak
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megengedni olyan messzemenő osztrák követeléseket, melyek a szerb 
szuverenitást es integritást megsértenék. Természetes, hogy valamennyi 
hatalom beszüntetné a további katonai operációkat és előkészületeket. 
Puhatolódzék, vájjon az államtitkár (‘írói a javaslatról miképen gondol
kodnék. En ma reggel kijelentettem a német nagykövetnek, hogy ha 
Németország valami okos javaslattal lépne elő, amely nyilvánvalóvá 
tenné, hogy Németország és Ausztria az európai béke fenntartására 
törekednek és hogy Oroszország és Franciaország oktalanul cselekednék, 
ha ezt a javaslatot visszautasítaná, úgy én ez esetben az indítványt 
Pétervárott és Párisban támogathatnám, sőt olyan messze is mennék, 
hogy kijelenteném: amennyiben Oroszország és Franciaország egy ilyen 
indítványt el nem fogadni, úgy ő Felsége kormánya semmiféle fele
lősséget nem vállal a következményekért. Ellenkező esetben azonban 
mondottam a német nagykövetnek — ha Franciaországot belekevernék, 
úgy mi is belesodortatnánk. Ön hozzáti heti ezt, ha a kancellárnál, vagy 
az államtitkárnál a fenti javaslat fogadtatása iránt puhatolódzik

(Angol kekk ön gr III . )

A berlini nagykövet válasza.
Megbízatásához képest Goschen nagykövet el

járt Jagow államtitkárnál. Kérdésére azonban nem 
kapott választ, mivel a látogatása épen arra a napra, 
augusztus dl-ikere esett, amikor a német kormány 
ultimátumot intézett Oroszországhoz, melyben úgy 
a német birodalom, mint a monarchia ellen irányuló 
orosz mozgósításnak megszüntetését követelte. Az 
orosz válasz beérkezte előtt az államtitkár nem 
mehetett hete az indítvány mérlegelésébe. Kijelen
tette azonban .Jagow, hogy az angol indítványt 
értékesnek tarja s ha Oroszország válasza kedvező 
lesz. úgy az indítványt előterjeszti a császárnak és a 
kancelláriul k.

v

Goschen berlini angol nagykövei Grey külügyi államtitkárhoz.
Berlin, 1914 július 31.

Egy teljes órát töltöttem az államtitkárnál és nyomatékosan 
kértem őt, fogadja el az ön javaslatát és hárítsa el az európai háború 
rettenetes katasztrófáját. Az államtitkár nagy rokonszenvvel nyilat
kozott az ön javaslatáról és méltányolta a béke fenntartása érdekében 
kifejtett folytonos fáradozásait. Kijelentette azonban, hogy a császári
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kormányra nézve lehetetlen bárminő javaslatot is megfontolni, mielőtt 
mai közlésére Oroszország nem ad választ. Az államtitkár elismerte, 
hogy Németországnak ez a közlése forma szerint ultimátum. K jegyzék
ben Németország kijelenti, hogy ha Oroszország 12 órán belül nem hozza 
a császári kormánynak tudomására, hogy Németország és Ausztria ellen 
irányuló mozgósítását felfüggeszti, úgy a német kormány is kényszerítve 
volna a német haderő haladéktalan mozgósítására. Megkérdeztem 
ő < xcellenciájától, miért nehezítették meg Oroszországnak e követelé
sek elfogadását azzal a felszólítással, hogy déli határain is demobilizál- 
jon. Az állam titkár azt válaszolta : ez azért történt, nehogy Oroszország 
kijelentse, hogy egész mozgósítása kizárólag Ausztria ellen irányul. 
() i xcellenciája azt mondotta továbbá, hogy ha Oroszország válasza 
kielégítő lesz. úgy az ő személyes nézete szerint az ön javaslata megér
demli a megfontolást és ő mindenesetre előterjesztené ezt az indítványt 
a császárnak és a kancellárnak; de ismételte, hogy a javaslat megvita
tása céltalan mindaddig, amíg az orosz kormány a német követelésre 
nem válaszol. Hangsúlyozta, hogy az orosz cár kívánságára úgy Mlmos 
császár, mint a német külügyi hivatal is tegnap estig befolyásolni igye
kezett Ausztriát, hogy a megbeszélések folytatására hajlandóságot 
mutasson és a Bécsből érkező távirati és telefonos közlések reményt 
nyújtottak a sikerre. Oroszország mozgósítása azonban mindent el
rontott. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 2 1 .)

Grey újabb távirata a berlini angol nagykövethez.
Augusztus elsején (irey a következő újabb 

táviratot intézte a berlini angol nagykövethez:

Grey küíiigyi államtitkár Göncben berlini angol nagykövethez.
Külügyi hivatal, 1914 augusztus 1.

Még mindig azt hiszem, hogy lehetséges volna a békét megmenteni, 
ha csak időt nyernénk, mielőtt valamelyik nagyhatalom háborúba kezd. 
Az orosz kormány közölte velem, hogy Ausztria Oroszországgal tárgyalni 
hajlandó és Ausztria kész arra is, hogy a közvetítésre olyan alapot fogad
jon el, amely kizárja azokat a kifogásokat, melyeket az osztrák-magyar 
kormány eredetileg az Oroszország által javasolt formulával szemben 
emelt. Az ügyek nem lehetnek reménytelenek, amíg Ausztria és Orosz
ország tárgyalásokra hajlandók és én remélem, hogy a német kormány 
abban a helyzetben lesz, hogy a feszültség elkerülése érdekében a most 
említett orosz közléseket értékesítheti. 0  Felsége kormánya óvatosan
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tartózkodik minden olyan cselekedettől, amely az eseményeket siet
tetnéd ( A n g o l  k é k k ő m jv  1 3 1 .)

Goschen válasza.
A berlini angol nagykövet (irey újabb távirata 

folytán ismét felkereste* Jagow államtitkárt. A látoga
tás idejében Németország már mozgósított volt 
Oroszország ellen, amely döntő tény erőseni bele
játszik a két diplomata tanácskozásába, melyről az 
angol nagykövet a következő jelentést küldi Lon
donba:

Goxchen berlini ungol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.
Berlin, 1914 augusztus 1.

Táviratának tartalmát közöltem a külügyi állam titkárral, akivel 
hosszasan tárgyaltam. Kifejtetten», hogy elsősorban Ausztria és Orosz
ország vitás ügyéről van szó és Németország csupán, mint Ausztria 
szövetségest* sodortatnék bele a viszályba. Ha tehát Ausztria és Orosz
ország, amint ez nyilvánvaló, tényleg hajlandók a vitás ügyet meg
beszélni. Németország pedig saját számlájára háborút viselni nem akar. 
imv logikusnak tűnik előttem, hogy Németország kezét nyújtsa és a hé- 
kés kiegyenlítés munkáját folytassa. A külügyi allamtit kár azt mondotta, 
hogy Ausztriának hajlandósága a további tárgyalásokra a Becsben gya
korolt német befolyásnak eredménye és ha Oroszország Németország 
ellen nem mozgósít, úgy minden jóra fordult volna. Mivel azonban Orosz
ország. Németország felkérésére, hogy mozgósítását beszüntesse, egyálta
lában nem válaszolt, ezzel Németországot is mozgósításra indította. 
Oroszország kijelentette, hogy mozgósításának nem feltétlen következ
ménye a háború és hónapokon át megmaradhat a mozgósítás álla
potában, anélkül, hogy háborút viseljen. Ezt Németország nem teheti. 
Németország előnye a gyorsaság, Oroszországé a számbeli túlsúly és így 
a német birodalom biztonságáról való gondoskodás nem engedi meg, 
hogy Németország Oroszországnak időt engedjen, hogy az ő hatalmas 
területének minden részéből csapattömegeket vonjon össze. Oroszország 
annak ellenére, hogy a császári kormány a kitűzött határidőn túl is több 
órán ál várt, semmiféle választ nem adott. Németország ennélfogva 
elrendelte a mozgósítást és a pétervári német képviselő utasítást ka
pott, hogy bizonyos időn belül az orosz kormánynak hozza tudom á
sára, hogy a császári kormány a válasz megtagadásival hadiallapotot 
terem tett. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 3 8 .)
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A monarchia nem sérti meg Szerbia szuverénitását.
Augusztus 1-én Isvolsky párisi orosz nagy

követ jelenti Pétervárra: Szécsen gróf osztrák-magyar 
nagykövetnek a köztársaság elnöke előtt tett nvilat- 
kozata szerint a monarchia Pétervárott kijelentette, 
hogy Szerbiának nemcsak területi épségét, hanem szu
verén jogait is tiszteletben fogja tartani, orosz részről 
azonban ezt a nyilatkozatot szándékosan elhallgatják.

Isvolsky párisi orosz nayykövet Sasonov kiiliUjym in isztcrhcz.

Paris, 1914 július 19. (augusztus 1.)
A köztársaság elnökének kijelentése szerint az utóbbi napokban az 

osztrák nagykövet úgy ő neki, mint a minisztertanács elnökének ismétel
ten hangsúlyozta: Ausztria nekünk ismételten kijelentette készségét, 
hogy nemcsak Szerbia területi integritását, hanem a szerb királyság 
szuverén jogait is tiszteletben tartja, mi azonban ezt a nyilatkozatot 
szándékosan elhallgattuk. Kn ezt kategorikusan megcáfoltam.

(Orosz mrancssáryakönyv 75.)

Ki viseli a felelősséget?
A diplomáciai tárgyalás evvel véget ért. Né

metország és Oroszország hadiállapotba kerültek. 
A tárgyalások befejezője az orosz külügyi hivatal
nak valamennyi diplomáciai képviselőjéhez intézett 
körtávirata, amelyben Sasonov a német birodalomra 
igyekszik hárítani a felelősséget a háborúért. Kz az 
irat a következőleg szól:

Sasonov Icülüyyviinisztcr valamennyi orosz diplomáciai
képviselőhöz.

Pétervár, 1914 július *20. (augusztus 2.)
Németország most már kétségtelenül arra törekszik, hogy a sza

kításért a felelősséget mi reánk hárítsa. Mi a mozgósításunkat annak 
a nagy felelősségnek súlya alatt rendeltük el, amely reánk nézve elő
állott volna, ha mi nem tettünk volna meg minden intézkedést, ami
kor Ausztria tárgyalásokba bocsátkozott, melyeknek huza-vona volt 
a jellege, egyúttal pedig Belgrádot bombázta és általános mozgósítá
sát végrehajtotta. Ő császári felsége szavát kötötte le a német csá
szárnak, hogy aggressziv lépést nem tesz mindaddig, amíg a tárg va-

biplo máciai okmányok. «9
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lások Ausztriával függőbon vannak. Ezután a közösség után és Orosz
ország békoszeretötének bizonysága után, Németországnak nem volt 
joga és nem is volt m ega lehetőség, kételkedni abban a kijelentésünkben, 
hogy mi örömmel elfogadnánk minden békés megoldást, mely Szerbia 
méltóságával és önállóságával összeegyeztethető. Más megoldás a mi 
saját méltóságunkkal is ellenkezett volna és kétségtelenül megzavarta 
volna Európa egyensúlyát, mivel Németország hegemóniáját terem tette 
volna meg. A konfliktusnak ez a jellege, mely azt európai világítón fii k- 
tussa dagasztotta, véghetetlonül fontosabb, mint az az ürügv, mely azt 
felidézte. Amikor Németország elhatározta, hogy nekünk háborút izén 
olyan időpontban, amikor még a hatalm ak közt tárgyalások voltak folya
mat han. súlyos felelősséget vett magára. (O ro s z  n u ra n c ssá ry a k ö n ifv  7 8 .)

XII.

Németország és Angol ország.
A monarchia jegyzékének átadását követő na

pokban, amikor a nemzetközi helyzet már aggoda
lomkeltő tüneteket mutatott, a nagyhatalmak részé
ről élénken érdeklődtek Angolország várható maga
tartása iránt. I gy az orosz külügyminiszter, mint 
a londoni francia nagykövet, sőt maga a köztársaság 
elnöke is meggyőzni iparkodott Angolországot, hogy 
egy esetleges európai bonyodalom (‘setén Francia- 
országot és Oroszországot kell támogatnia. Az angol 
külügyi államtitkár a helyzet első stádiumában nem 
tett kötelező Ígéretet. Július 27-ikén azonban már 
Fleuriau londoni francia ügyvivő azt a jelentést 
küldötte Párisim, hogy Lichnowskv herceg német 
nagykövetet Nicolson, az angol külügyi hivatal állam
titkára nem hagyta kétségben az iránt, hogy az angol 
kormány közbe fog lépni, ha azt hasznosnak találja. 
A francia ügyvivő hozzáteszi, hogy a német nagy
követ erre a kijelentésre bizonyára megrémült, de 
szükséges volt Németországot arra a meggyőződésre 
hozni, hogy Angolországot Franciaország és Orosz
ország oldalán fogja találni. Fleuriau jelentése így szól:
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Flouri.au londoni francia ügyvivő Búmvenu-Martin 
h. külügyminiszterhez.

London, 1914 július 27.
A német nagykövet és Ausztria-Magyarország nagykövete terjes/- 

tik: ők bizonyosak benne, hogy Anglia konfliktus kitörése esetében 
semleges marad. Sir Artúr Nicolson azonban ma kijelentette nekem: 
Lichnowsky herceg előtt, mai beszélgetésük után, nem lehet többé 
kétséges, hogy a brit kormány fenntartotta magának a szabadságot, 
hogy közbelépjen abban az esetben, ha azt hasznosnak találja. A német 
nagykövet e nyilatkozatra bizonnyal megrémült, de avégből, hogy 
Németországra nyomást gyakoroljunk és a konfliktust elkerüljük, el
engedhetetlennek tartom Németországot kétségét kizáró módon meg
győzni róla. hogy Angliát és Oroszországot Franciaország oldalán fogja 
találni. _ ( F r a n c i a  sárgaköny o  6 3 . )

A német birodalmi kancellár ajánlata Grey államtitkárhoz.
•Julius hó 29-ikén. amikor már a/ európai kon- 

fia "ráció (‘lőrevetette árnyékát. Hetin na nn-Hol l\\eg 
birodalmi kancellár magához kérette a berlini angol 
nagykövetet. A kancellár vázolta a fenyegető kül
politikai helyzetet és konkrét ajánlatot tett az angol 
nagykövetnek, hogy Angolország tartsa fenn sem
legességét. A nagyfontosságú politikai esz mécseiéről 
a nagykövet nyomban értesítette Grey angol állam
titkárt. akinek a következő értesítést küldötte:

Goschen berlini tm/ol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.

Berlin, 1914 július 29.
Ma este magához kéretett a birodalmi kancellár. Ő excellen- 

ciája épen Potsdainból tért vissza. Kijelentette, hogy ha Oroszország 
Ausztriát megtámadja, úgy tart tőle, hogy elkerülhetetlen lesz az 
európai háború, annak ellenére, hogy Németország állandóan a béke 
fenntartásán dolgozott. Mert Németországra, mint Ausztria szövetsé
gesére kötelezettségek hárulnak. A német kancellár azután a következő 
határozott javaslatot tette az angol semlegességre': nyilvánvaló, hogy, 
amennyire ő a brit politika alipelvét megítélni képes, Nagy-Británnia 
sohasem nézhetné tétlenül és sohasem engedhetné meg, hogy Francia- 
országot valamely konfliktusban szét morzsolják. Németország azonban 
ezt nem is akarja. Feltéve, hogy biztosítva volna az angol semlegesség,
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úgy a kancellár minden biztosítékot megadna az angol kormánynak, 
hogy a császári kormány, ha győztesen kerülne is ki bármely bekövet - 
kezhető háborúból, Franciaország rovására területhódítást nem céloz. Fn 
erre kérdést intéztem ő excellenciájához a francia gyarmatokra vonat
kozólag, mire ő azt válaszolta: nincs abban a helyzetben, hogy erre 
nézve hasonló kötelezettséget vállaljon. Ami azonban Németalföldet 
illeti, őexcellenciája kijelentette: amíg Németország ellenfelei Németalföld 
sértetlenségét és semlegességéi tiszteletben tartják , addig Nemetoiszág 
is kész biztosítani az angol kormányt, hogy ugyanazt fogja cselekedni. 
Franciaország magatartásától függ, hogy Németország Belgiumban 
milyen rendszabályokra kényszerül. Ha azonban a háborún túl leszünk, 
tiszteletben fogja tartani a belga integritást, amennyiben Belgium 
Németország ellen állást nem foglal, ü  excellenciája így végezte: amióta 
ő a kancellári hivatalt betölti, politikájának, amint azt Ön jól tudja, 
az volt a célja, hogy Angolország és Németország egymást megértsék. 
Bízik benne, hogy fenti nyilatkozatai alapjául szolgálnak ennek a meg
értésnek, amelyet őszintén óhajt. Általános semlegességi megállapodást 
tervez Angolország és Németország között. F,s noha a jelenlegi pillanat
ban. természetesen, korai volna ilyen megállapodásnak részletes megvita
tása. az angol semlegességnek biztosítása abban a konfliktusban, melyet 
a jelenlegi válság felidézhet, lehetővé tenné, hogy óhaját utóbb majd 
megvalósítsa. Ő excollenciájának arra a kérdésére, hogy nézetem szerint, 
miképen fogja Ön fogadni az ő kérését, azt válaszoltam: nem tartom  
valószínűnek, hogy Ön a jelenlegi pillanatban bármiképen is megkösse
magát s nézetem szerint Ön fenntartani óhajtja majd teljes szabad-

' ' i  ( A n g o l  k é k k ö n y v  8 5 . )
Mixel i .

Grey válasza.
Goschen jelentésére Gvev államtitkár mái a 

következő napon elküldőt te a -választ. Kunok az 
okmánynak a szövege a következő:

Gmj külügyi államtitkár Goschen berlini angol nagyköveihez.
Külügyi hivatal. 1014 július d().

A királyi kormány egy pillanatra sem veheti megfontolás alá a 
kancellárnak azt a javaslatát, hogy az általa indítványozott feltételek 
mellett magát semlegességre kötelezze. Amit a kancellár tőlünk kei, az 
hatásában arra irányul: kötelezni akar bennünket, nyugodtan nézni, 
hogy a francia gyarmatokat elveszik, és Franciaországot megverik. Mi 
tétlenül m aradnánk mindaddig, amíg Németország francia területet,
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gyarmati térülőt kivételével, el nem foglal. Gyakorlati szempontból 
ez a javaslat el nem fogadható, mert Franciaország, anélkül, hogy tőle 
Európában területei elhódítanának, annyira szétmorzsolható, hogy nagy
hatalmi állását elveszti és a német politika befolyása alá kerül. I)<* ettől 
eltekintve is, szégyen volna az reánk nézve, ha Franciaország rovására 
Németországgal ezt az üzletet megkötnénk. Olyan gyalázat volna ez, 
melyet országunk jó hírnevéről többé soha le nem moshatnánk. A kan
cellár további kérése hatásában oda irányul, hogy mi elalkudjuk a belga 
semlegességhez fűződő érdekeinket és kötelezettségeinket. Ezt az üzletel 
sem vehetjük fontolóra. Az elmondottak után teljesen felesleges annak 
vizsgálata, vájjon egy jövőbeli általános semlegességi megállapodás 
Angolország és Németország között, elegendő pozitív előnyt nyujtana-e. 
hogy kárpótoljon bennünket, ha most kezünket megkötjük. Nekünk 
meg kell óvnunk teljes szabadságunkat, hogy aszerint járhassunk el, 
ahogyan azt a körülmények meg fogják követelni a krízisnek olyan 
szerencsétlen és sajnálatos kifejlődése esetén, amilyent a kancellár szá
mításba vesz. Beszéljem a kancellárral ebben az értelemben és figyelmez
tesse őt nyomatékosan, hogy Angolország és Németország jó viszonyának 
fenntartására az egyetlen út, ha mindketten az európai béke érdekében 
tovább dolgozunk. Ha ez az együttes fáradozás sikerre vezet, úgy Angol
ország és Németország kölcsönös viszonya, nézetein szerint, ipso facto meg
javul és megszilárdul. Ennek az érdekében a királyi kormány teljes őszin
teséggel és jóakarattal fog tovább is fáradozni. Es én kijelentem továbbá 
a következőket : ha Európa békéje megóvható lesz és ha a jelenlegi 
válságot szerencsésen kiállják, az én fáradozásom arra fog irányulni, 
hogy olyan megállapodást segítsek elő, melynek Németország is részes * 
lenne, s amelynek útján bizonyosságot szerezne a német birodalom, 
hogy bjanciaország, Oroszország és mi magunk, sem közösen, sem pedig 
egyenkint, aggressziv vagy ellenséges politikát Németország vagy szövet
ségesei ellen nem folytatunk. Fáradozásom erre irányult és amennyire 
csak tőlem telt, az utolsó balkán-válság alatt ezen dolgoztam. Mivel 
Németországnak akkor hasonló célja volt, a kettőnk viszonya érezhető
i g  javult. Eddigelé < z a gondolat túlságosan utópisztikus volt ahhoz, hogy 
határozott javaslatnak tárgyául szolgálhatna; ha azonban a jelenlegi 
válságot — amely sokkal súlyosabb, mint bármelyik más, amelyen 
Európa nemzedékek óta átm ent — szerencsésen kiálltuk, úgy remélem, 
hogy az a megkönnyebbülés és az a visszahatás, amely a válságot követi, 
lehetővé fogja tenni a hatalmak határozott közeledését, sokkal nagyobb 
mértékben, mint eddigelé. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 0 1 . )
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Egy fontos kérdés.
Augusztus hó 1-én a londoni néniét nagy

követ jelentős kérdési intézett (Irey államiilkárhoz: 
mivel Grey nyilatkozatai szerint Angolország maga
tartására nézve olyan súlyosan esik latba a belga 
semlegesség kérdése és mivel Angolország olyan 
nagy súlyt látszott helyezni, hogy ne csak Francia- 
ország európai területének, hanem gyarmatainak 
integritására nézve is biztosítékot kapjon. N ém e.1-  

o r s z á g  m e g k é r d e z te  A n g o l  o r s z á g o t .  v á j jo n  s e m le g e s  

m a r a d n a - e  h a  N é m e to r s z á g  B e l  ( f iú m  s e m le g e s s é g é n e k  

t i s z te le tb e n fa r fá s á t . ú g y s z i n t é n  F r a n c ia o r s z á g  g y a r m a t a i 

n a k  in te g r i tá s á t  g a r a n tá l j a .  ( I r e y  a z t  v á la s z o l ta ,  h o g y  

e z t  n e m  Íg é r h e ti .  A  n é m e t  n a g y k ö v e t  erre. a z t  k é r te ,  

m o n d ja  m e g  ( i r e y .  m i l y e n  fe l té te le k  m e lle t t  m a r a d im  

A n g o lo r s z á g  s e m le g e s? A z  á l l a m t i t k á r  a z t  fe le l te ,  h o g y  

ő  k e z é t  m e g  n e m  k ö th e t i .

(Irey külügyi államtitkár Goschen berlini angol nagyköveihez.
Külügyi hivatal, 1914 augusztus 1.

A német nagykövet megkérdezte, vájjon mi köteleznenk-e magun
kat, hogy semlegesek m aradunk, ha Németország megígérné, hogy 
Belgium semlegességét meg mun sérti? Azt válaszoltam, hogy ezt ki nem 
jelenthetem ; kezünk még nincs megkötve és mi megfontoljuk, mind 
m agatartást tanúsítanánk. Minden, am it mondhatok az, hogy m agatar
tásunk nagy mértékben függ a közvéleménytől és a belga semleges
ség a közvélemény előtt súlyosan esnék latba. Nem hiszem, hogy 
semlegességi Ígéretet tehetnénk kizárólag ennek a feltételnek alapján. 
A nagykövet erősen sürgette, vájjon nem állíthatnék-e fel olyan fel
tételeket, amelyek mellett semlegesek m aradhatnánk, sőt megérttette* 
velem, hogy garantálható lenne úgy Franciaországnak, mint gyar
matainak integritása. Azt válaszoltam: kötelezve érzem magam, hogy 
ilyen feltételek mellett a semlegességi ígéretet véglegesen megtagadjam 
és csak azt jelenthetem ki, hogy nekünk kezünket megkötnünk nem 
szabad. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 2 3 .  2 - i k  r é s z . )

Űjabb német lépés.
Paul Cambon londoni francia nagykövet 

augusztus 3-ikán a német nagykövetnek újabb 
lépéséről tesz jelentést:
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* Paul Cambon londoni francia nagykövet Viviani
miniszterelnökhöz.

London, 1914 augusztus 9.
Abban a pillanatban, amikor ma sir Edwarcl Grey a miniszter- 

tanácsba ment, meglátogatta őt német kartársam, aki már tegnap is 
nála járt és nagyon kérte az államtitkárt, jelentse ki, hogy Angolország 
semlegessége nem függ a belga semlegesség tiszteletben tartásától, Grey 
erről a tárgyról minden diskussziót elutasított. A német nagykövet 
kommünikét adott a sajtónak, melyben kijelenti, hogy ha Angolország 
semleges marad, úgy Németország minden tengeri operációról lemond 
és a belga partot támaszpontul felhasználni nem fogja. Én azt fogom 
válaszolni, hogy a partvidék megkhnélése még nem jelenti azt, hogy a 
területi semlegességet is megóvnák és, hogy a német ultimátum már 
megsértése a semlegességnek. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 4 4 . )

Angolország magatartása.
Ugyanabban az időben, amikor a német biro

dalmi kancellár és az angol külügyi államtitkár 
között az angol semlegességről folyt az eszmecsere, 
Grey államtitkárnak Lichnowsky herceg londoni 
német nagykövettel is volt egy igen jelentős eszme
cseréje, melyben az angol külügyi politika intézője 
nyilatkozatokat tett Angolország jövőbeli maga
tartásáról. A beszélgetésről Grey a berlini angol 
nagykövetet a következő táviratban tájékoztatta:

Grey külügyi államtitkár tíoschen berlini angol nagykövethez.

Külügyi hivatal, 1914 július *29.
Eszmecserét folytattam ma a német nagykövettel az európai 

helyzetről és kijelentettem, hogy barátságosan és privátim elmondanék 
neki valamit, ami nagyon a 1(4kémén van. A helyzet komoly. Mind
addig, amíg a lehetőségek azok között a korlátok között maradnak, 
amelyek között jelenleg vannak, nem gondolunk a beavatkozásra. Ha 
azonban Németország a konfliktusba belesodródnék s ha utána Francia- 
ország következnék, úgy a következmények az összes európai érdeke
ket magukkal ránthatnák. Nem óhajtanám, hogy a mi beszélgetéseink 
barátságos hangja, amely remélhetőleg a jövőben sem fog megváltozni, 
a nagykövetet arra a téves feltevésre indítsa, hogy mi félreállunk. Lich-
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nowsky herceg azt válaszolta, hogy ő ezt teljesen érti és azt a kérdést 
intézte hozzám, vájjon szavaimnak az-e az értelme, hogy mi bizonyos 
körülmények között beavatkozunk. Azt feleltem: erről nyilatkozni nem 
óhajtok. Távol áll tőlem a fenyegetés és nem óhajtanám  azt a látszatot 
kelteni, m intha én nyomást akarnék gyakorolni annak kijelentésével, 
hogy mi az ügyek rosszra fordulta esetén, közbelépnénk. Ha Németország 
a konfliktusba bele nem keveredik, a mi közbelépésünkről sem lehet 
szó, sőt e közbelépésre abban az esetben sem kerülne sor, ha Francia- 
ország bele nem sodródik. A német nagykövetnek azonban tudnia kell, 
hogy ha olyan következmények állanának be, melyek esetén, a mi néze
tünk szerint, brit érdekek a mi közbelépésünket követelnék, úgy e közbe
lépésének haladéktalanul meg kellene történnie és döntésünket igen 
gyorsan kellene meghozni, épen úgy, am int a többi hatalom nak is gyorsan 
kellene határoznia. Kifejezést adtam  reményemnek, hogy eszmecseréink 
barátságos hangja a jövőben is ilyen marad és én a német kor
mánnyal, a béke fenntartása érdekében tovább is szoros kapcsolatban 
maradhatok. ITa azonban a béke megóvására irányuló fáradozásaink 
sikertelenek maradnának és ha a konfliktus olyan következményekkel 
járna, hogy a gyakorlatban valamennyi európai érdek belesodortatnék, 
úgy nem akarnám magamra vonni a német nagykövetnek azt a szemre
hányását, hogy beszélgetéseink barátságos hangja őt vagy korm ányát 
arra a téves feltevésre indította, hogy mi cselekedni nem fogunk és nem 
akarnám magamra vonni azt a további szemrehányást sem, hogy az 
események folyása más lett volna, ha őket tévedésbe nem ejtem . A német 
nagykövet nem te tt ellenvetést az ellen, amit előadtam, sőt kijelentette, 
hogy mindez egyezik azzal, am it ő Berlinbe, mint a helyzetről vallott 
saját felfogását, jelentett. Fogadja stb. ( A n g o l  k é k k ö n y v  8 9 . )

„Félreértett telefonbeszélgetés. “
Augusztus 1-én Liehnowsky herceg londoni 

német nagykövet jelenti a kancellárnak, hogy Grey 
telefonhoz kérte és megkérdezte tőle, vájjon kijelent
heti-e, hogy Németország nem támadja meg Francia- 
országot, ha Franciaország orosz-német háború esetén 
megőrzi semlegességét? A német nagykövet vállalta 
a felelősséget.
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bichnowsky herceg iondoni német nagykövet Bethmann-Hollweg
bi rodalm i kancellárhoz.

London, 1914 augusztus 1.
Sir Edward Grey az imént telefonhoz kéretett és megkérdezte 

tőlem, vájjon nézetem szerint, kijelenthetem-e, hogy az esetre, ha Francia- 
ország semleges maradna, mi egy német-orosz háborúban a franciákat 
meg nem támadnánk? Kijelentettem: azt hiszem, hogy ezért elvállal
hatom a felelősséget. ( N é m e t  f e h é r k ö n y v  3 3 . )

Telefonon rendelik vissza a német csapatokat a francia
határról.

A nagykövet táviratát haladéktalanul közöl
ték a német császárral, aki, tekintettel az indítvány 
nagy fontosságára, személyesen jelentette ki az angol 
királynak hogy (irey javaslatához hozzájárul, ha 
Franciaország semlegességét- az angol hadsereg és 
flotta garantálja. A német császár a következő távira
tot intézte («völgy angol királyhoz:

A német császár az angol királyhoz.

Berlin, 1914 augusztus 1.
Épen most kaptam meg a Te kormányodnak közlését, melyben 

Nagy brit innia garanciája mellett felajánlja a francia semlegességet. 
Ehhez a javaslathoz azt a kérdést fűzte, hogy ilyen feltételek mellett 
Németország lemondana-e arról, hogy Franciaországot megtámadja? 
Technikai okokból folytatni kell a ma délután, két front irányában, 
keleti és nyugati irányban elrendelt mozgósítást. Ellenparancsot most 
már nem adhatok, mivel táviratod, sajnos, későn érkezett. Ha azonban 
nekem Franciaország felajánlja semlegességét, melyet garantálnia kell az 
angol hadseregnek és hajóhadnak, úgy természetesen eltekintek Francia- 
ország megtámadásától és csapataimat más irányban használom fel. 
Remélem, hogy Franciaország nem lesz ideges. A határon álló csapataim 
épen most telefonon és táviratilag visszatartatnak a francia határ á t
lépésétől. Vilmos.

( N é m e t  f e h é r k ö n y v  3 2 . )

A birodalmi kancellár hozzájárul a javaslathoz.
Bethmann-Hollweg birodalmi kancellár is hala

déktalanul értesítette a londoni német nagykövetet,
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hogy az angol indítványhoz hozzájárul s augusztus
3-ikáig, esti 7 óráig kérte Angolország kifejezett, 
garanciáját, hogy Franciaország a semlegességet be
tartja. A kancellár sürgönye így szól:

tíethmann-Hollweg birodalmi kancellár Lichnowsky londoni
német nagykövethez.

Berlin, 1914 augusztus 1.
Németország hajlandó elfogadni az angol javaslatot az esetben, 

ha Angolország, Franciaország semlegességéért- a német-orosz konfliktus
ban, haderejével szavatol. Az orosz provokáció következtében a német 
mozgósítás már elrendeltetett, mielőtt az angol javaslat ide érkezett. 
Ennek következtében felvonulásunk a francia határon már meg nem 
változtatható. Kötelezettséget vállalunk azonban arra, hogy a francia 
határt hétfőig, augusztus 3-ikáig, esti 7 óráig, csapataink átlépni nem 
fogják, ha addig Angolország hozzájárulása megérkezik.

( N é m e t  f e h é r k ö n y v  3 4 . )

Az angol király a német császárhoz.
Még ugyanazon a napon megérkezett Berlinbe 

György király válasza. Az angol király felvilágosítja 
a német császárt, hogy a német nagykövet (Ireyt 
félreértette, mert az államtitkár nem tette azt a 
javaslatot, melyet Lichnowsky herceg Berlinbe jelen
tett. Az angol király távirata így hangzik:

A z  a n g o l  k i r á l y  a  n é m e t  c s á s z á r h o z .

London, 1914 augusztus 1.
Válaszul az imént érkezett táviratodra. Azt hiszem, tévedésnek 

kell fennforogni egy javaslatot illetőleg, mely Lichnowsky hercegnek 
sir Edward Grey-vcl folytatott barátságos beszélgetése során merült fel, 
amikor megvitatták, hogy miképen volna elkerülhető a tényleges harc 
a német és a francia hadsereg között, amíg fennáll a lehetősége, hogy 
Ausztria és Oroszország egymással megegyezik. Grev holnap reggel 
találkozni fog Lichnowsky herceggel annak megállapítása végett, vájjon 
nem forog-e fenn félreértés az ő részéről? G y ö r g y .

( N é m e t  f e h é r k ö n y v  3 5 . )
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Grey indítványa tárgytalan.
Augusztus 2-ikán Lichnowsky herceg jelenti 

Berlinbe, hogy Grey indítványa tárgytalan, m iv e l  

a z t  a z  a n g o l  á l l a m t i t k á r  F r a n c ia o r s z á g  e lő ze te s  m e g 

k é r d e z é s e  n é l k ü l  te tte .

Lichnowsky londoni nénid nagykövei Beihmann-Hollweg
birodalmi kancellárhoz.

London, 1914 augusztus *2.
Sir Edward Grey javaslatát, mely azon az óhajon alapult, hogy 

Angolországnak lehetőséget nyújtson a tartós semlegességre, Francia- 
országgal való előzetes érintkezés és a mozgósítás tényének ismerete 
nélkül tette és közben mint teljesen kilátástalant elejtette.

( N é m e t  f e h é r k ö n y v  3 6 . )

XIII.

Angolország és Franciaország.

Július 29-ikén, ugyanazon a napon, amikor 
Grey államtitkár Németországgal szemben, európai 
bonyodalmak esetére, Angolország magatartását kör- 
vonalozta, az államtitkár szükségét érezte annak is. 
hogy a francia nagykövettel szemben is megállapítsa 
Anglia politikájának alapelveit a jövő eshetőségeire. 
A francia nagykövettel folytatott beszélgetéséről 
Grev a párisi angol nagykövetet a következő távirat
ban értesítette:

(Irey külügyi államtitkár Itertie párisi angol nagykövethez.
Külügyi hivatal, 1914 július *29.

Sir! Hangsúlyoztam ma t'ambon nagykövetnek, hogy a helyzet 
nekem felettébb komolynak tűnik. Tájékoztattam őt továbbá, hogy ma 
kijelenteni szándékozom a német nagykövetnek: beszélgetéseink barát
ságos hangjától félrevezetve, ne ringassa magát annak a téves bizton
ságnak érzetében, hogy mi félreállunk, ha a béke fönntartására irányuló 
fáradozásaink, melyeket most Németországgal együttesen folytatunk, 
kudarcot vallanának. Szükségesnek tartom azonban, így folytattam be
szélgetésemet Cambonnal, hogy a francia nagykövetet is felvilágosítsam:
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az angol közvélemény egészem más szempontból tekinti a jelenlegi nehéz
ségeket, mint a marokkói kérdésben támadt ellentéteket, néhány év előtt 
tekintette». A Marokkó-ügyben a vitás kérdés olyan természeti! volt. 
hogy az elsősorban Franciaországot érdekelte és akkor úgy tű n t, hogy 
Németország, Franciaország megsemmisítése végett, megkísérelte vitát 
kezdeni olyan kérdésről, mely Franciaország közt és közöttünk külön
leges megállapodásnak volt tárgya. A jelenlegi esetben azonban Ausztria 
és Szerbia vitás ügye nem olyan természetű, hogy mi indíttatva éreznek 
magunkat beleegyeledni. Még Ausztria és Oroszország viszálya (‘.setén 
sem éreznénk magunkat hivatva beavatkozni. Hz esetben a germán 
vagy szláv túlsúlyról volna szó; e túlsúlyért folytatott harcról a Balká
non. A mi felfogásunk mindigaz volt, hogy balkán-kérdés miatt háborúba 
magunkat bele ne sodortassuk. Ha azonban Németország a vitába bele
vonatnék és Franciaország is belesodortatnék, úgy ma még nem hatá
rozhatunk arról, hogy mit cselekednénk. Ezt az eshetőséget meg kell 
fontolnunk. Franciaország ez esetben olyan háborúba keverednék, mely 
nem az ő háborúja, melyben résztvenni azonban szövetségi kötelezettségei 
folytán őt becsülete és érdeke kötelezi. Mi azonban mentesek vagyunk 
ilyen kötelezettségektől és nekünk csupán azt kellőié eldönteni, hogy a 
brit érdekek tőlünk mit követelnek. Szükségesnek tartom  ennek ki
jelentését, mivel mi, amint azt a francia nagykövet jól tudja, hajóhadunk 
tekintetében megtettük az óvintézkedéseket és mivel én Iáchnowsky 
herceget is óvni készülök, hogy félreállásunkra ne számítson. Nem volna 
azonban méltányos szó nélkül tűrnöm, hogy a francia nagykövet arra 
a téves feltevésre jusson, hogy mi már elhatároztuk, mit fogunk csele
kedni a, reménységem szerint, még mindig elkerülhető bonyodalmak 
esetén. Cambon azt válaszolta, hogy én ő neki a helyzetei igen vilá
gosan kifejtettem. Szavaimat úgy értelmezi, hogy mi nem érezzük ma
gunkat indíttatva balkánháborúba, a germánságnak és szlávságnak a 
túlsúlyért folytatott küzdelmébe beavatkozni. Ha más lehetőségek me
rülnének fel és Franciaország a viszályba belesodortatnék, úgy. hogy a 
kérdés az európai túlsúly problémájává nőne meg, akkor érkeznék el 
az ideje a döntésnek, hogy milyen eljárást tartunk szükségesnek. 
A nagykövet nyilván el volt készülve fejtegetéseimre és semmi kritikát 
nem gyakorolt. Azt mondotta, hogy Franciaországban a hangulat nyu
godt, de határozott. Előrelátja Németország kérdését, vájjon Francia - 
ország semleges marad-e, ha Németország Oroszországot megtámadja. 
Ezt az Ígéretet természetesen Franciaország meg nem teheti, mert ha 
Oroszországot megtámadják, úgy ő azt segíteni köteles.

( A n g o l  k é k k ö n y v  8 7 . )
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A francia köztársaság elnöke Anglia támogatását kéri.
Július80-ikán,amikor mára német-orosz össze

ütközés előrevetette árnyékát, a trancia köztársaság 
elnöke konkrét propositiót tett az angol nagykövet
nek, jelentse ki Angolország, hogyha , az osztrák- 
magvar-szerh összeütközés folytán Németország és 
Franci aország is szembekerülnének, úgy Angol
ország segítené Franciaországot. Bertie nagykövet, 
a köztársaság elnökének javaslatáról haladéktalanul 
értesítette Orey államtitkárt:

Bertie p ír is i angol nagykövei (heg külügyi államtitkárhoz.
Paris, 1914 július 30.

A köztársaság elnöke kijelentette nekem: a német kormány kö
zölte az orosz kormánnyal, hogy ha Oroszország nem szünteti meg mozgó
sítását, úgy Németország is mozgósít, Egy Pétervárról beérkezett későbbi 
jelentés azonban úgy szól, hogy a német közlés módosítást nyert 
és a német nyilatkozat csupán kérést tartalmaz: nyilatkoztassa ki 
az orosz kormány, milyen feltételek mellett egyeznék bele a demobi- 
lizálásba, Oroszország azt felelte: ehhez azalatt a teltétel alatt járulna 
hozzá, ha Ausztria-Magvarország ígéretet tenne, hogy a szerb szuveré- 
nitást respektálja és ha az osztrák jegyzék bizonyos követeléseit, melye
ket Szerbia el nem fogadhat, nemzetközi megvitatás alá bocsátja. Az 
elnök nézete szerint Ausztria ezeket a feltételeket nem fogja elfogadni. 
A köztársaság elnöke meg van róla győződve, hogy a hatalmak békéje 
Nagybritannia kezében van. Ha ő Felsége kormánya kinyilatkoztatja, 
hogy Angolország, az esetben, ha Ausztria és Szerbia vitás ügye konflik
tusra vezetne Franciaország es Németország között, 1”íanciaoiszágot 
segíti, akkor háborúra nem kerülne sor, mert Németország nyomban 
módosítaná némileg a magatartását. Én kifejtettem, mily nehéz volna 
az ő Felsége kormányának, hogy ilyen nyilatkozatot tegyen. A köz
társaság elnöke azonban azt válaszolta: ő neki meg kell amellett ma
radni. hogy ilyen nyilatkozat a béke érdekében volna. 1*ranciaország, 
úgymond, békeszerető, nem óhajtja a háborút es mindaz, amit eddig 
tett. csupán a mozgósítás előkészítésére történt, nehogy meglephessék. 
A francia kormány tájékoztatni fogja ő Felsége kormányát minden to
vábbi előkészítő intézkedéséről. A francia kormánynak hiteles értesülései 
vannak, hogy Diedenhofen es Metz körül hadikészenlétben álló német 
csapatokat vontak össze. Ha a kontinensen általános háború ütne ki. 
úgy abba Angolország, az ő érdekeinek védelmére, elkerülhetetlenül
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belesodortatnék. Ha Angolország e pillanatban nyilatkozatot tenne, 
hogy segíteni szándékozik Franciaországot, melynek óhaja, hogy a 
béke fenntartassék. úgy ezzel majdnem bizonyossággal megakadályozná 
Németországot abban, hogy háborút kezdjen. ( A n g o l  k é k k ö n y v  3 9 . )

Grey válasza.
Az angol külügyi államtitkár erre az indít

ványra a következő választ küldötte:

(Irey külügyi államhfkár Iterhe panxi anyai nagyköveihez.

Külügyi hivatal, 1914 július 81.
Megkaptam mai táviratát. Itt senkinek sincs az az érzése, hogy 

amennyire a dolgok ma fejlődtek, azokban angol szerződések vagy 
megállapodások is belejátszanának. A hangulat egészen más. mint a 
Marokkó-krízis idején. Az a válság olyan vitás kérdés körül forgott, 
amelyben Franciaország közvetlenül volt érdekelve, míg a jelenlegi 
esetben Franciaországot csak belesodornák egy olyan viszályba, mely 
nem az ő konfliktusa. Teljesen tévesnek tartom azt a felfogást, hogy a mi 
m agatartásunka helyzet alakulásában döntő faktor lenne. A német kor
mány nem számít arra, hogy mi semlegesek maradunk. Mi nem tehetünk 
határozott Ígéretet, hogy a háborúba beleavatkozunk. Kijelentettem ezt 
francia nagykövetnek, aki rábírni iparkodott ő Felsége kormányát, hogy 
ezt a határozatát újból fontolja meg. Kijelentettem neki. hogy nem vol
nánk igazolva, ha ebben a pillanatban ilyen Ígéretet tennénk; mi 
azonban kétségtelenül újra meg fogjuk fontolni a kérdést, amint az 
ügyek fejlődése új stádiumba kerül. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 1 6 . )

Egy korábbi megállapodás.
Július 80-ikán Paul Cambon londoni francia 

nagykövet ismét megjelent az angol külügyi hivatal
ban és emlékezetébe idézett (Irev államtitkárnak 
egy 1912-ben történt írásos megállapodást, melyben 
(Irey és Cambon megegyeztek, hogy az európai 
béke veszélyeztetése esetén a teendőket együttesen 
fogják megbeszélni. A nagykövet hangoztatta, hogy 
ez az eset bekövetkezett és szorgalmazta, hogy 
Angolország Franciaország oldalára álljon. Az ál
lamtitkár azt felelte, hogy a minisztertanács ülése 
után ad érdemleges választ. Az angol kékkönyv



közli a megállapodást tartalmazó levélváltást, melyet 
az államtitkár a beszélgetése lefolyásával együtt 
tudomására hozott a párisi angol nagykövetnek:

Grey külügyi államit-tkár fíertie párisi angol ■nagykövethez.
Külügyi hivatal, 1914 július 80. 

Sir! Cambon francia nagykövet felhívta ma figyelmemet egy 
levélre, melyet hozzá két esztendővel ezelőtt intéztem és amely szerint 
megállapodtunk arra nezve, hogy Európa- békéjének komoly veszélyez
tetése esetén a teendőket együttesen megvitatjuk. Abból a célból, hogy 
részletesen hivat kozhassam rá. másolatban melléklem úgy a levelet, mint 
('amhon válaszát. ( 'amhon ma azt mondotta, hogy soha Európa békéje 
inkább veszélyeztetve nem volt. mint épen e pillanat bán. Az ő óhaja nem 
irányult épen arra. hogy én pillanatnyilag jelentsem ki, hogy közbelépünk, 
csupán azt óhajtotta, nyilatkoztassam ki. hogy bizonyos körülmények 
között ezt megtennők. A feltétel, amelyre ő gondolt: Németország tám a
dása Franciaország ellen. A nagykövet átadott nekem egy jegyzéket is, 
amelyet szintén mellékelek és amely arról tanúskodik, hogy a német 
katonai előkészületek tovább haladnak és, hogy ezek az intézkedések a 
francia határon offenzivebb természetűek, mint minden, amit Francia- 
ország eddig te tt. (Ezt a jegyzéket a «Háborús előkészületek» című 
részben közöljük.) A nagykövet előrelátja: a német tám adást vagy 
azzal a követeléssel fogják leplezni, hogy Franciaország előkészületeit 
hagyja abba, vagy pedig azt fogják követelni, hogy Franciaország köte
lezze magát semlegességre arra az esetre, ha Németország és Oroszország 
közt háború ütne* ki. Franciaország egyik követelést sem teljesítheti, 
ím  azt válaszoltam, hogy a kabinet holnap reggel összeül és, hogy holnap 
délután ismét beszélek a nagykövettel. Fogadja stb.

( A n g o l  k é k k ö n y v  1 0 5 . )

Grey és Cambon levélváltása 1912-ben.
Az a levélváltás, melyet 1914 július 30-ikán 

Cambon az angol külügyi államtitkárnak emléke
zetébe idézett, a következő:

Grey külügyi államtitkár Paul Cambon londoni francia
nagykövéhez.

Külügyi hivatal, 191*2 novmeber 22. 
lisztéit nagyköved úr! Az utóbbi években a francia és az angol 

tengerészeti és katonai szakértők időről-időre egymással tanácskoztak.
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Megállapodásszámba ment, hogy ezek a tanácskozások a kormányok
nak a kezét meg nem kötik arra nézve, hogy a jövőben szabadon ne hatá
rozhassák el, vájjon a másiknak fegyveres segítséget nyujtanak-e vagy 
sem. Megállapodtunk, hogy a szakértők tanácskozása nem jelent olyan 
közelezettséget — és olyannak ne is tekintessék amely a kormányok 
bármelyikét, valamely vitás ügyben, amely most fenn nem forog és amelyre 
esetleg soha sor nem kerül, akcióra kötelezné. így például a francia és 
az angol flotta jelenlegi megoszlása nem jelent kötelezettséget arra 
nézve, hogy háború esetén közösen járjunk el. ö n  azonban kifejtette, 
hogy arra az esetre, ha a két kormány egyikének sürgős oka volna rá, 
hogy harmadik hatalom nem provokált támadásától tartson, akkor 
erre a hatalomra nézve fontos lehetni' tudni, vájjon bízhatik-e ez eset
ben a másik ország fegyveres segítségében? Beleegyezem abba, hogy. 
ha a két kormány valamelyikének sürgős oka volna rá. hogy harmadik 
hatalom nem provokált támadásától vagy egyáltalában olyasmitől 
tartson, ami az általános békét veszélyeztetheti, hogy ez esetben ez e 
hatalom haladéktalanul tárgyalásba bocsátkozzék a másikkal arról, 
vájjon a két kormány a támadás elhárítására és a béke megóvására 
együttesen járjon-e el, és ha igen, minő közös rendszabályokhoz nyúlja
nak. Ha e rendszabályok akciót céloznának: a két vezérkar haladék
talanul bevonandó volna és akkor azután a kormányok döntenének afe
lett, hogy az akció végrehajtására mennyiben kerüljön sor. Fogadja stb.

( A n g o l  k c k k ö n y v  1 0 5 .  e ls ő  m e l l é k l e t . )

Paul Carabon londoni francia nagykövei Gray külügyi
államtitkárhoz.

Francia nagykövetség London, 191*2 november '25.

Tisztelt miniszter úr ! Ön tegnapról, november ‘2‘2-ikéről kelt levelé
ben emlékezetembe idézi, hogy az utolsó évek alatt Franciaország és 
Angolország katonai és tengerészeti szakértői időnkint egymással ta
nácskoztak; ezek a tanácskozások nem kötötték meg a kormányok 
kezét arra nézve, hogy a jövőben egymásnak nyújtandó fegyveres se
gítségükről szabadon ne döntsenek; másrészt ezek a tanácskozások nem 
jelentenek olyan kötelezettséget és nem is tekintendők olyannak, amelyek 
megkötnék kormányainkat, hogy bizonyos esetekben akciót indítsanak. 
Ön emlékezetembe idézi: én azonban rám utattam  arra, hogy ha a kor
mányok egyikének sürgős oka volna rá, hogy harmadik hatalom nem 
provokált támadásától tartson, akkor erre a hatalomra fontos volna 
tudni, vájjon számíthat-e a másiknak fegyveres segít>égére? Ön ebben 
a pontban velem egyetértett és én fel vagyok hatalmazva annak
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a kijelentésére, hogy az esetben, ha a kél kormány egyikének sürgős 
oka volna rá. hogy harmadik hatalom támadásától vagy olyasmitől 
tartson, ami az általános békét veszélyezteti, akkor ennek a kormány
nak a másikkal haladéktalanul meg kell vitatnia a kérdést, vájjon a két 
kormány a támadás elhárítására vagy a béke megóvását célzó tanács
kozásban együtt működjék-e; ha igen, akkor a két kormány meg fogja 
vitatni azokat a rendszabályokat, amelyeket közösen tenni hajlandók: 
ha ezek a rendszabályok akciót céloznának: a két kormány haladék
talanul belevonná a vezérkarokat is és azután határozná el. hogy ez 
az akció mennyiben hajtandó végre.

( A n g o l  k é k k ő n  ifi' 1 0 5 .  2 - i k  m e l l é k l e t . )

Az angol minisztertanács határozata.
•Július 3 l-ikén délelőtt ült össze az angol minisz

tertanács. melynek határozatáról Grey államtitkár 
a na}> folyamán értesítette a londoni francia nagy
követet. de egyúttal megtáviratozta azt Bertie 
párisi angol nagykövetnek is.

Grey külügyi állam fit kár Bertie párisi anyol nagykövethez.

Sir! Cambon francia nagykövet ma hivatkozott a berlini francia 
nagykövetnek egy sürgönyére, melyet ma délelőtt Xicolsonnak meg
mutattam és amely arról szól. hogy a bizonytalanság, vájjon mi egy 
konfliktusba beleavatkoznánk-e, Berlinben bátorításul szolgál és, hogv 
ha mi végképen Oroszország és Franciaország mellé állhatnánk, úgy ezzel 
Németországot a béke oldalára állítanék. Azt válaszoltam: teljesen 
téves azt feltételezni, hogy mi Németországot meghagytuk volna abban a 
felfogásban, hogy nem fogunk beavatkozni. Eli visszautasítottam azo
kat a német javaslatokat, melyekkel semlegességünk kinyilatkoztatására 
rábírni akartak. Nemcsak végképen visszautasítottam annak kijelenté
sét, hogy semlegesek fogunk maradni, hanem ma reggel még odáig is 
menteni, hogy kijelentettem a német nagykövetnek: ha Franciaország 
és Németország a háborúba belevonatnának, úgy ezzel mi is belesodor
tatnánk. Ez természetesen maii jelenti azt, mintha Franciaország mellett 
kötelezettséget vállaltunk volna és nyilatkozatomat (ambonnak csak 
annak igazolására említettem, hogy Németországot nem hagytuk abban 
a felfogásban, hogy félreállunk. Cambon azután választ kért arra. amit 
tegnap mondott. Kijelentettem neki: a minisztertanácsban ma arra az 
álláspontra jutottunk, hogy pillanatnyilag semmi Ígéretet nem tehetünk.

D iplom áciai okm ányok. 30
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Mi politikánkat a parianiont ólé visszük és olőzotoson a páriámon! nové- 
l)on i^érotot nőm adhatunk. E pillanatig nincs az az érzésünk és a köz
véleménynek sincs az a fedfogása, hogy országunknak bármilyen szer
ződése vagy kötelezettségi1 forogna szóban. A dolgok további fejlődést* 
a helyzet(»1 megváltoztathatja és a kormányt és a parlamentet arra a 
meggyőződésre hozhatja, hogy beavatkozásunk jogosult. A belga sem
legesség megóvása, nem akarom mondani, hogy döntő, de mindenesetre 
jelentős tényező lehetni» magatartásunk megállapításában. Akár azt 
javasolnék, hogy a háborúba beleszóljunk, akár pedig azt. hogy ne avat
kozzunk be, a parlament minden esetre tudni akarja majd. milyen állás
pontot foglalunk el a belga semlegesség kérdésében és könnyen lehetséges, 
hogy úgy Franciaországot, mint Németországot meg fogom kérdezni: 
készek-e rá mindketten kötelezettséget vállalni, hogy elsőnek Belgium 
semlegességét meg nem sértik. Cambon ismételte kérdését, vájjon segí
teni fogjuk-e Franciaországot, ha Németország megtámadja, mire én 
azt feleltem, hogy meg kell maradnom válaszom mellett: a dolgok mos
tani állapotában semmiféle kötelezettséget nem vállalhatunk. Cambon 
hangsúlyozta, hogy Németország elejétől fogja visszautasított olyan 
javaslatokat, melyek esetleg a békének útját egyengették volna. Angol
országnak nem lehet érdeke, hogy Németország Franciaországot össze - 
Toppantsa. Angolország ez esetben Németországgal szemben felette 
gvengített helvzetbe kerülne. 1870-ben elkövettük azt a nagy hibát, 
hogy Németország erejének óriási megnövekedését megengedtük es 
most megismételni készülünk ezt a mulasztást. A nagykövei megkér
dezte, vájjon nem akarom-e a kérdést újólag a kabinet ele terjeszteni. 
Azt válaszoltam, hogy a minisztertanács kétségtelenül össze fog ülni. 
amint a dolgok fejlődésében új mozzanat áll la*, pillanatnyilag azonban 
az egyetlen válasz, amit adhatok, hogy végleges kötelezettsége*! nem 
vállalhatunk. Fogadja stb. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 1 9 . )

A londoni francia nagykövet jelentése.
(lre*y államtitkár válaszáról Paul Cambon 

nagykövet is jelentést küleiött a I rancia miniszter
elnöknek. Ebből a jelentésből az is kiviláglik hogy a 
francia köztársaság elnöke az angol királyhoz is 
intézett levelet Franci a országnak angol támogatása 
érdekében.
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Paul Cambon londoni francia nagykövet Viviani
miniszterelnökhöz.

London, 1914 július 31.
SirEdward Grey-vel folytatott beszélgetésünk kezdetén elmondotta 

ma nekem a külügyi államtitkár, hogy Lichnowsky herceg megkérdezte 
tőle ma reggel, vájjon Angolország a készülő konfliktusban semleges 
marad-e? A külügyi államtitkár azt válaszolta, hogy ha a konfliktus 
általánossá válnék, úgy Angolország semleges nem maradhatna, kivált
képen pedig akkor sodortatnék bele, ha Franciaország sem maradhatna 
kívül a konfliktuson. Kérdést intéztem azután az államtitkárhoz a ma 
délelőtti minisztertanács lefolyásáról. Azt válaszolta, hogy a kabinet, a 
helyzet megvizsgálása után, arra az eredményre ju to tt, hogy az angol 
kormány e pillanatban nekünk közbelépését nem garantálhatja és 
neki szándékában van lépéseket tenni avégből, hogy Németország és 
Franciaország részéről Ígéretet kapjon a belga semlegesség tiszteletben 
tartására. Az esetleges angol intervenció számításba vételéhez azonban 
szükséges bevárni, hogy a helyzet miképen fejlődik tovább. Megkér
deztem az állam titkárt, vájjon az angol kormány megvárja-e a betörést 
francia területre, hogy interveniáljon? Nyomatékosan rám utattam  arra 
a tényre, hogy Németország a mi határainkon olyan intézkedéseket te tt, 
amelyek közeli támadás szándékát m utatják és rám utattam , hogyha meg 
akarjuk előzni azt, hogy Európa ne kövesse el ismét ugyanazt a hibát, 
mint amelybe 1870-ben esett, úgy Angolországnak már most számításba 
kell venni azokat a feltételeket, amelyek mellett nekünk segítséget nyúj
tana. Franciaország számít erre a segítségre. Grey azt válaszolta, hogy a 
kormány csupán a jelenlegi helyzetről alkotott magának véleményt , ez 
a helyzet azonban megváltozhatik és ebben az esetben nyomban újabb 
minisztertanácsot fognak összehívni, hogy az új szituációt megvitassák. 
Nicolson, akivel az állam titkár dolgozószobájából távozóban találkoztam, 
elmondotta, hogy a minisztertanács holnap ismét összeül és bizalmasan 
közölte velem, hogy a külügyi állam titkár a diskussziót újra felveszi. 
Utasításomhoz képest megtettem a szükséges lépéseket, hogy azt a 
kéziratot, amelyet a köztársaság elnöke ő Felségéhez az angol király
hoz intéz, ma este a királynak átadják. Ezt a lépést, amelyet két
ségtelenül már holnap reggel közölni fognak a miniszterekkel, az an
gol kabinet bizonyára igen komoly figyelembe fogja venni.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 1 0 . )
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Poincaré levele az angol királyhoz.
Azt a levelet, melyet Poincaré köztársasági 

elnök György angol királyhoz intézett s a melyre 
Cambon nagykövet előző jelentésében utal, az 11)15 
február havában Londonban kiadott új tehérkönyv 
tartalmazza. A francia köztársaság elnökének levele 
következőleg szól:

Poincaré köztársasági elnök Gyönjy aiu/ol királyhoz.
Páris, 1914 július 31.

Kedves és kitűnő barátom! Azok között a nehéz viszonyok között, 
amelyek Európában uralkodnak, kötelességemnek tartom Felségeddel 
közölni azokat az értesüléseket, amelyeket a köztársaság kormánya 
Németországból kapott. A katonai előkészületek, amelyeket a császári 
kormány, különösen a francia határ közvetlen szomszédságában tesz, 
napról-napra serényebben és erősebben folynak, Franciaország el van 
határozva, hogy a béke fenntartására mindvégig megtesz mindent, ami 
tőle függ és edd igeié csupán az elengedhet len óvintézkedésekre szorít kozott. 
Űgvlátszik azonban, hogy Franciaország józansága és mérsékleti' Német
ország rendszabályait nem lassítja. Ettől nagyon távol állunk. Most tehát 
a köztársaság kormányának bölcsesége és közvéleményünk nyugalma 
ellenére is, talán sajnálatos eseményeknek vagyunk előestéjén. A hozzánk 
érkező összes jelentésekből az tűnik ki. hogy, ha Németország biztos 
volna abban, hogy az angol kormány olyan konfliktusba, melyben 
Franciaország is érdekelve volna, bele nem avatkoznék, úgy a háború 
nem volna elkerülhető; viszont ellenkező esetben, ha Németország biztos 
volna abban, hogy az ént ént e cordiale szükség esetén a harcmezükre is 
kiterjed, úgy a legnagyobb valószínűség szólna amellett, hogy a béke 
meg nem zavartatnék. Kétségtelen, hogy a mi katonai es tenget észét i 
megállapodásaink Felséged kormányának teljes szabadságot hagynak 
meg és azokban a levelekben, amelyeket 1912-ben sir hdward Grey es 
Cambon egymással váltottak, Angolország és Franciaország csupán arra 
kötelezték magukat, hogy európai feszültség esetén megbeszélést foly
tatnak egymással és közösen fogják megvizsgálni, vájjon nem \olna-e 
helyén való az együttes akció. Az intimitásnak az. a jellege azonban, 
amelyet Angolország és Franciaorszag entente-janak mindkét oiszag köz
érzése adott, az a kölcsönös bizalom, amellyel kormányaink a baké fenn* 
tartásának érdekében állandóan munkálkodtak, az a rokonszenx, ame
lyet Felséged Franciaország irányában mindig m utato tt, arra bátorítanak 
engemet. hogy Felséged előtt egész őszinteséggel kifejezzem az en bt*-

4(»8



nyomásaimat, amelyek a köztársaság kormányának és egész Francia- 
országnak érzéseivel találkoznak. Az angol kormány szavaitól és maga
tartásától függ, nézetem szerint, a békés megoldásnak utolsó lehetősége. 
Mi magunk a krízis kezdetétől fogva szövetségeseinknek mérsékletet 
tanácsoltunk. E ttől nem is tértek el. Egyetértésben a királyi kormány
nyal és sir Edward Grey utolsó javaslatának szellemében, tovább is ebben 
az értelemben fogunk működni. Ha azonban minden csillapító kísérlet 
mindig ugyanarról a részről indul ki és ha Németország és Ausztria 
Angolország tartózkodására építenek, úgy Ausztria követelései változat
lanok maradnak és a monarchia és Oroszország között a megegyezés 
lehetetlen lesz. Szilárd meggyőződésem, hogy minél (nősebb egységesség 
benyomását teszi a diplomáciai lépésekben Angolország, Franciaország 
és Oroszország a jelen pillanatban, annál biztosabban lehet számítani a 
béke fenntartására. Felséged meg fogja bocsátani ezt a lépésemet, mely
ben kizárólag az az óhaj vezetett , hogy az európai egyensúly ismét vég
legesem megszilárduljon. P o i n c a r é .

Az angol király válasza.
György angol király Poincaré elnök levelére a 

következő levélben válaszolt:

György angol király Poincaré köztársasági elnökhöz.
Buckingham Palace, 1914 augusztus 1.

Kedves és kitűnő barátom! Felette nagyra becsülöm azokat az 
érzéseket, amelyek Önt arra indították, hogy nekem olyan szívélyes és 
baráti szellemben írjon és hálás vagyok Önnek, hogy nézeteit teljes 
őszinteséggel kifejtette. Meg lehet róla győződve, hogy a jelenlegi európai 
helyzet nekem nagy gondot és aggodalmat okoz és boldoggá tesz az a 
gondolat, hogy a mi kormányaink olyan barátikig működtek együtt, 
hogy a felvetett kérdések békés megoldását megtalálják. Igaz elégtételnek 
forrása volna számomra, ha a mi közös kísérleteink sikerrel járnának és 
nem adom fel a reményt, hogy az oly közelieknek látszó rettenetes 
események még mindig el lesznek háríthatok. Csodálom azt a hidegvért, 
amelyet Ön és kormánya tanúsítanak, amikor óvakodnak attól, hogv a 
határon túlzott katonai intézkedéseket tegyenek és amikor olyan maga
tartást tanúsítanak, amelyet legkevésbbé sem lehet provokációnak 
magyarázni. Én magam, személyesen, minden kísérletet megteszek, hogy 
olyan megoldást találjak, amely minden esetre megengedné, hogy a 
direkt katonai műveleteket felfüggesszék abból a célból, hogy a hatul-



inaknak időjük jusson egymással nyugodtan tárgyalni. Szándékom az, 
hogy ezeket a fáradozásaimat szakadatlanul folytatom mindaddig, amig 
a barátságos rendezésre meg van a remény. Ami az én országom maga
tartását illeti, az események olyan gyorsan követik egymást, hogy valóban 
nehéz előrelátni, mi fog történni. Meg lehet azonban győződve arról, 
hogy kormányom tovább is őszintén és szabadon meg fogja beszélni 
Gambonnal mindazokat a pontokat, amelyek olyan természetűek, hogy 
mindkét nemzetet érdeklik. Fogadja stb. G y ö r g y  c s á s z á r , k i r á l y .

A francia külügyminiszter újabb kérdése Angolország
magatartása iránt.

Július 31-ikén a francia külügyminiszter, a mi
nisztertanács ülése közben, az Elysée palotában fo
gadta az angol nagykövetet. Tudomására hozta azt 
az értesülését, hogy Németország mozgósítani készül, 
ha Oroszország katonai előkészületeit fel nem füg
geszti és ismét felvetette a kérdést, hogy ilyen körül
mények között milyen lesz Angolorszag álláspontja? 
Az angol nagykövet ezt a kérdést nyomban meg
táviratozta az angol államtitkárnak.

Bertie párisi angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.
Paris, 1914 július 31.

A londoni német nagykövet közölte Önnel Németországnak azt a 
szándékát, hogy ha Oroszország azonnal le nem szerel, úgy a német had
sereg általános mozgósítását elrendeli. A francia külügyminiszter sürgősen 
tudni akarja, hogy ilyen körülmények között milyen lesz Anglia maga
tartása, és kéri, hogy ő Felsége kormánya adjon erre választ , amilyen 
gyorsan csak lehetséges.

A külügyminiszter azt is mondta nekem, hogy a német követség 
csomagol. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 2 4 .  2 - i k  r é s z . )

Az angol ílotta segíti Franciaországot.
Augusztus 2-ikán, amikor a háborús események 

már erősen előre haladtak, Németország mar hadat 
üzent Oroszországnak és Franciaország, Oroszország
gal fennálló szövetségi viszonyából kifolyólag, háború 
küszöbén állott, ismét összeült az angol miniszter- 
tanács, hogy Angolország magatartását megállapítsa.
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A minisztertanács után (livy államtitkár jegyzékei 
adott át Cambon francia nagykövetnek, melynek 
tartalmáról Bertie párisi angol nagykövetet is értesí
tette válaszul a francia külügyminiszter kérdésére, 
melyben az. Angolország magatartását tudakolta.

(irey külügyi államtitkár Bertie párisi angol nagykövet kéz.
Külügyi hivatal, 1914 augusztus 2.

A minisztertanács után ma reggel Cu ni honnak a következő emlék
iratot adtam á t :

«Fel vagyok hatalmazva arra az Ígéretre, hogy az esetben, ha a 
német flotta a csatornába hajóznék vagy az Északi-tengeren áthaladna, 
hogy ellenséges művelet előd kezdjen a francia hajózás ellen, a brit flotta 
nyújtani fogja mindazt az oltalmat, ami hatalmában van.

Ez az ígéret természetesen ahhoz a föltételhez van kötve, hogy 
ő Felsége* kormánya politikájához a parlament támogatását megkapja. 
Az igére! nem kötelezi ö Felsége kormányát, hogy bármilyen akcióba 
is bocsátkozzék, míg a német flottának említett akciója be nem kö
vetkezik.»

Kifejtettem, hogy igen körülményes kérdéseket és fölötte súlyos 
eshetőségeket kellett tekintetbe vennünk s a kormány azt találta, hogy 
nem kötelezheti magát a feltétlen hadüzenetre Németországnak, ha 
holnap a háború Franciaország és Németország között kitörne; a francia 
kormányra nézve azonban, melynek flottája már régóta a Földközi-tenge
ren van összevonva, kétségtelenül lényeges tudni, hogy, északi tenger
partja védtelen lévén, milyen terv szerint járjon <4. Ezért tartottuk szük
ségesnek, hogy megtegyük Ígéretünket. Nem kötöttük le magunkat 
háborúra Németországgal, ha a német flotta a jelzett akcióba nem 
bocsátkozik; de biztonságot nyújtottam Franciaországnak, hogy mód
jában legyen rendelkezni földközi tengeri hajóhadával.

(ambon megkérdezte azután, mit szólnánk mi Belgium semleges- 
ségének megsértéséhez. Azt válaszoltam, hegy ez nagyon fontos kér
dés. Megfontolás tárgya, hogy holnap milyen nyilatkozatot tegyünk 
a parlament ben arra vonat kozolag, vájjon a belga semlegesség megsér
tését casus belli-nek nyilvánítsuk-e? Közöltem vele azt, amit e pontra 
nézve a német nagykövetnek mondtunk. ( A n y o l  k é k k ö n y v  1 4 8 . )
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A londoni francia nagykövet jelentése az angol flotta megigért
támogatásáról.

Az angol minisztertanács határozatáról l’aul 
(’ainbon francia nagykövet is sürgős jelentést f«*li 
kormányának. Jelentésében arról is beszámol, hogy 
a belga semlegesség kérdését az angol kormány olyan 
jelentősnek tartja, hogy annak megsértését Német
ország részéről mint casus helli-t venné fontolóra. 
A nagyköved jelentést* így hangzik:

Idául ('atubán londoni jnm ein noíftfkövel I ’ir ion i

ni i íriszterein ö l  höz.

l/>ndon, 1914 augusztus *2.
Amikor ma délelőtt a minisztertanács véget érl.si»- Kdward (hév 

a következő kijelentést lelte : fel vagyok hatalmazva arra az ígéretre, 
hogy ha a német flotta a csatornába behatol, vagy az északi tengeri 
ats/eli. hogy hadműveleteket intézzen a francia pari. vagy a francia 
kereskedelmi tengerészei ellen, úgy az angol flotta nyújtani fogja mind
azt a védelmet, ami hatalmában van. Kzt az Ígéretet természet esem az 
alatt a feliétől alatt tesszük, hogy az angol parlament ő Felsége kor
mányának politikájához hozzájárul. Az Ígéretet ő Felsége kormányára 
nézve mindaddig kötelezőnek tekinteni nem leltet. amíg a német hajó
hadakciójának fentemlített eshetősége be nem következik.

A belga semlegesség fenntartását itt olyan fontosnak tekintik, 
hogy annak Németország részéről való megsértését Angolország mint 
casus helli-t fogja megfontolni. Itt már határozott angol érdekről van 
szó és nem lehet abban kételkedni, hogy az angol kormány, híveti poli
tikájának hagyományaihoz, ezt a kérdést előtérbe fogja állítani, még 
akkor is, ha a kereskedelmi világ, amelynek körében a német befolyás 
szívós fáradozást fejt ki. nyomást merészelne gyakorolni annak megaka
dályozására, hogy a kormány magát Németország ellen angazsálja.

( F r a n c i n  m i y a k ö n y r  1 3 7 . )

A francia miniszterelnök az angol támogatás értékéről.
Yiviani miniszterelnök nagy örömmel fogadta 

az angol nagykövet jelentését és közölte vele. hogy 
a rendkívüli értékes angol támogatás Ígéretét la* fogja 
jelenteni a kamarának.
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Viviani miniszterelnök Paul Camhon londoni francia
nagykövethez.

Paris, 1914 augusztus 2.
Tudomásul veszem az Ön július 27-ikén,30-ikán. 81 -ikén és auguszt us 

1-én kell táviratait és azt, amelyet ma hozzám intézett. Amikora kama
rákkal közölni fogom azt a nyilatkozatot, medvét Önnek sir Kdward 
Grey tett és amelynek szövegét utolsó táviratában Ön velem közli, 
hozzá fogom tenni, hogy ezúttal kapjuk Angolországtól az első támogatást, 
amely nekünk felette értékes. Szándékom van azonfelül rámutatni arra. 
hogy az a segít-ség, melyed Angolország nekünk a francia part és a francia 
kereskedelmi tengerészet védelmére nyújtani szándékozik, olyan lesz. 
hogy az angol flotta, a mi haditengerészetünket az Atlanli-oceánon fej
lődhető francia-német konfliktusban, úgyszintén az Északi-tengeren és 
a csatornában is segíteni fogja. Meg fogom még említeni, hogy az angol 
kikötők nem fognak ellátási helyekül szolgálhatni a német flottának.

( I'randa sárija kön ifi' 138.)

Grey kötelezőnek tekinti ígéretét.
Augusztus 3-ikán Paul Cambon londoni francia 

nagykövet közli Viviani miniszterelnökkel, hogy 
Grey az angol kormányra nézve kötelezőnek tekinti 
az angol flotta intervenciójára tett Ígéretét és hozzá
járul ahhoz, hogy a francia kormány ezt a kamarában 
kijelentse.

P án i Camhon londoni fran cia  iifu/t/kövel V im in i
miniszterei nőkhöz.

London. 1014 augusztus 3.
Sir Edward Grey felhatalmazott, közöljem Önnel: Ön kijelentheti 

a parlamentben, hogy az angol államtitkár az alsóházban nyilatkozni 
fog a brit kormány jelenlegi magatartásáról és a legfontosabb ki
jelentése ez lesz: «Abban az esetben, ha a német hajóraj a csatornán 
át hajóznék, vagy pedig az Északi-tengeren cirkálna, hogy a brit szigetek 
mellett elhajózzon abból a célból, hogy a francia partvidéket vagy a 
francia haditengerészetet megtámadja, vagy a francia kereskedelmi 
tengerészetet nyugtalanítsa, úgy az angol hajóraj közbe fog lépni, hogy 
a francia tengerészetet teljes védelmében részesítse, úgy, hogy ettől a 
pillanattól kezdve Angolország és Németország hadiállapotban lesznek 
egymással.» Grey figyel mezt eteti rá, hogy az északi-tengeri hadművele-
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teknek említése egyúttal védelmet jelent a demonstrációkkal szemben 
az Atlanti-óceánon is. Az angol flotta közbelépésén* vonatkozó Ígéretet 
a brit kormány számára kötelezőnek kell tekinteni, Grey orról engem 
biztosított és hozzátette, hogy a francia kormány ezzel abba a hely
zetbe ju to tt, hogy ezt az ígéretet a kamarával közölhesse.

(Francia tán fakönyv 143.)

Grey nyilatkozatai az angol alsóházban.
Augusztus 3-ikán a francia nagykövet jelenti az alsóház ülésének 

lefolyását. Jelenti, hogy Grey meglette nyilatkozatát az angol flotta 
intervenciójáról és. hogy az angol közvélemény kranciaország irányában 
folyton kedvezőbb lesz. ( F r a n c i a  s á r t j a k ö n y v  1 4 5 . )

XIV.

Olaszország álláspontja.
Közvetlenül az Oroszországhoz és Francia- 

országhoz intézett ultimátum után. Flotow római 
német nagykövet meglátogatta San Giuliano olasz 
külügyminisztert, közölte vele Németország lépéseit 
és kérdést intézett hozzá Olaszország szándékairól. 
Az olasz külügyminiszter azt válaszolta, hogy mivel 
az osztrák-magyar monarchia háborújának agg rész - 
sziv jellege van és így az a hármas szövetség pon- 
tozataivak melyek kizárólag defenzívára vonatkoznak, 
összhangba nem hozható. Olaszország a háborúban 
nem fog részt venni. Igv jelenti ezt Yiviani minisz
terelnöknek Barrére, római francia nagykövet:

Bemére római francia nagykövet Virnani miniszterelnökhöz.
Róma. 1914 augusztus 1.

Ma reggel órakor meglátogattam San Giuliano márquist, hogy 
határozottan megtudjam tőle. milyen m agatartást óhajt tanúsítani 
Olaszország Németország kihívó viselkedésével és az ebből előállható 
következményekkel szemben. A külügyminiszter azt válaszolta, hogy ő 
tegnap este fogadta a német nagykövetet. Flotow német nagykövet 
tudomására hozta: a császári kormány lépést tett az orosz kormánynál,
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hogy az orosz mozgósítás felfüggesztését követelje és lépést tott a francia 
kormánynál, hogy megtudja, vájjon Franciaország a jelenlegi körülmé
nyek között mit szándékozik tenni. Németország Franciaországnak 
18 órás, Oroszországnak pedig 12 órás határidőt szabott a válaszra. 
Flotow megkérdezte, hogy e közlése után minő szándékai vannak az olasz 
kormánynak. San Giuliano kijelentette: mivel Ausztria háborújának — 
és a német nagykövet szavai szerint az abból előállható következmé
nyeknek is aggressziv jellege van és így a hármasszövetség ponto- 
zataival, melyek kizárólag defenzívára vonatkoznak, összhangba nem 
hozható, Olaszország a háborúban részt nem vehet.

( F r a n c i a  s á r y a k ö n i j r  1 2 4 . )

A francia kormány közli Grey angol államtitkárral az olasz
álláspontot.

Paul Cambon londoni francia nagykövet augusz
tus hó 8-ikán kormánya nevében az angol külügyi 
államtitkárral is közölte az olasz kormány állás
pontját. Cambon közlésedről Grey a következőkben 
tájékoztatta a párisi angol nagykövetet-:

Grey külügyi államtitkár Bertie párisi angol nagykövethez.
Külügyi hivatal, 1914 augusztus 8.

Sir! F. hó J-én a francia nagykövet kormányának a következőket 
jelentette:

Válaszul annak a ténynek a közlésére, hogy a német kormány 
Franciaországhoz és Oroszországhoz ultimátumot intézett és feleletül 
arra a kérdésre, hogy Olaszországnak minő szándékai vannak, San Giuliano 
márquis a következőket válaszolta: Ausztria háborújának és az abból 
előállható következményeknek a német nagykövet saját szavai szerint 
is aggressziv célzatuk van; ez pedig a hármasszövetség tisztán védelmi 
jellegével ellentétben van. Ilyen körülmények közt Olaszország sem
leges marad.

Cambon utasítást kapott, hogy ha a közlést kormányának továb
bítja, súlyt helyezzen arra az olasz nyilatkozatra, hogy a jelenlegi háború 
nem védelmi, hanem támadó háború és ebből az okból a hármasszövet
ség feltételei szerint a casus foederis nem áll fenn.

Fogadja sth. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 5 2 . )

475



ÖTÖDIK RÉSZ.

URALKODÓK TÁVIRÁTVÁLTÁSA.

K özvetlenü l a h áb o rú  k itö rése  e lö lt ,  jú liu s  hó legutolsó  
n ap ja ib an  táv ira t v á ltá s  folyt a ném et császár és a cár k ö zö tt. 
Jú liu s  81-ikén és au g u sz tu s  elsején pedig  a ném et császár, 
H en rik  porosz herceg, a császár fivére és az angol k irá ly  
fo ly ta t lak  tá v ira ti eszm ecseré t. Kzeket a sü rgöny  vá ltásokat 
kiegészíti az angol k irá ly n ak  és M iklós cá rn ak  izénél v á ltá sa . 
M indezeket a n agyérdekű  o k m án y o k a t, m elyeket a ném et 
fehérkönyv  új k iadása  pub likál, követ kezűkben k ö zö ljü k :

I.

A német császár és az orosz cár távirat váltása.
Július 28-ikán, Minikor már Kurópa hékéjél mz 

általános európai bonyodalom igen nagy mértékben 
veszélyeztette, a német császár táviratilag fordult 
az orosz cárhoz. Táviratában hivatkozott arra, hogy 
minden monarchiának közös érdeke* az. hogy az 
osztrák-magyar trónörökös ellen elkövetett merény
let szigorúan megtoroltassék. A német császár tudo
mására hozza Miklós cárnak: ó egész befolyását 
latba veti, hogy a monarchiát rábírja a megegyezésre 
Oroszországgal. Fáradozásaihoz kéri a cár támoga- 
t ását.

A  ti é v i d  c s á s z á r  a z  o r o s z  c á r h o z .

Július 28. 10 óra 45 pm.
A legnagyobb nyugtalansággal értesülök arról a benyomásról, 

medvét Ausztria-Magyarországnak Szerbia ellen követett eljárása a Te



birodalmadban keltett. Az a lelkiismeretlen izgatás, amelyet évek során 
ál Szerbiában folytattak, arra a felháborító gonosztettre vezetett, 
melynek Ferencz Ferdinánd főherceg áldozatul esett. Az a szellem, 
amely a szerbeket az ő saját királyuknak és nejenek meggyilkolására 
indította, ebben az országban még ma is uralkodik. Kétségtelenül egyet 
fogsz velem érteni abban, hogy mi nekünk kettőnknek, Neked és Nekem, 
úgyszintén valamennyi többi uralkodónak közös érdeke követeli, hogy 
mindazok, akik az acsmány gyilkosságért erkölcsileg felelősek, meg
érdemelt büntetésüket elszenvedjék. Másrészt azonban korántsem 
kicsinylem, mily nehéz Neked és Kormányodnak a közvélemény áram
latainak ellentállani. Szívélyes barátságunk folytán, mely bennünket 
hosszú idő óta szilárd kötelékkel fűz össze, egész befolyásomat latba- 
vetem, hogy Ausztria-Magyarországot rábírjam, törekedjék Oroszország
gal nyílt és kielégítő megegyezésre. Bizton remélem, hogy IV támo
gatni fogsz engemet abban a fáradozásomban, hogy a még felmerülő 
nehézségeket elhárítsam, őszinte barátod és rokonod V i l m o s .

( N é m e t  f e h é r k ö n y r  2 2 .  I . )

Trubeckoi herceg a német császár sürgönyéről.
A pétervári német katonai megbízott jelen

tése szerint Trubeckoi herceg intézkedett, hogy a 
császár sürgönyét haladéktalanul átadják Miklós 
cárnak. Trubeckoi herceg azonban nyomban ki
jelentette: bár a sürgöny mély hatást tett az ural
kodóra. Sasonov meggyőzte a cárt, hogy a mozgósí
tást a monarchia ellen most már visszavonni nem 
lehet.

A pétervári német katonai megbízott ő Felségéhez a német
császárhoz.

Pétervár, 1914 július 80.
Trubetzkoi herceg, miután tegnap intézkedett, hogy Felséged 

távirata Miklós cárnak haladéktalanul átadassák, a következeiket mon
dotta nekem: «Hála Istennek, hogy az Ön császárjának sürgönye meg
érkezett.» A herceg az imént kijelentette nekem, hogy a távirat a cárra 
mély hatást tett, mivel azonban Ausztria ellen a mozgósítást már elren
delték és Sasonov ő Felségét bizonyára meggyőzte róla, hogy most 
már meghátrálni lehetetlen, ennek folytán ő Felsége, sajnos, most már 
semmit meg nem változtathat. Kn azt válaszoltam: beláthatatlan 
következményeknek az oka az elsietett mozgósítás a Szerbiával végre
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is csak lokális háborúba keveredett Ausztria-Magyarország ellen, mert 
egészen világos az, hogy Németországnak ezekre a rendszabályokra mi 
lesz a válasza. A felelősség Oroszországot terheli, amely Ausztria-Ma- 
gyarországnak azt az igén»!ét, hogy területi hódításra Szerbiában egy
általában nem gondol, nem vette tudomásul. Au<ztria-Magyarország 
Szerbia és nem Oroszország ellen mozgósított és Oroszország számára 
a haladéktalan beavatkozásra ok nem forog fenn. Hozzátettem még. 
hogy Oroszországnak azt a szólásmód j á t : «szerb test váróinkéi c.erben 
nem hagyhatjuk» a sarajevói rettenetes bűntény után nem h bet meg
érteni. Végül kijelentettem a hercegnek, hogy ne csodálkozzék azon. ha 
Németország mozgósítja haderejét. ( N é m e t  j e f t é r k ö n y v  2 0 . )

A cár válasza.

Miklós cár válaszában régi barátságuk nevében 
arra kéri a német császárt, hogy tegyen meg minden 
lehetőt és tartsa vissza Héeset. nehogy túl messzire 
menjen.

Az orosz cár a német császárhoz.
Peterhof palota, július *20. 1. pm.

Örülök, hogy Németországba visszaérkeztél. Ebben a komoly 
pillanatban nagyon kérlek Téged, segíts nekem. Gyalázatos hábo
rút üzentek egy gyenge országnak; a felháborodás, melyet magam 
is teljesen osztok, országomban rettenetes. Időre látom, hogy nem 
sokáig leszek képes ellentállni a teám gyakorolt nyomásnak és 
kénytelen leszek olyan rendszabályokhoz nyúlni, amelyek háborúra 
fognak vezetni. A célból, hogy el legyen hárítható olyan szeren
csétlenség, aminő az európai háború lenne, a mi régi barátságunk ne
vében kérlek, tégy meg mindent Vuni lehetséges és tartsd vissza attól 
szövetségesedet, hogy túlmessze menjen. M i k l ó s .

( N é m e t  fe l t  é r  k ö n y v  2 2 .  I I . )

Vilmos császár újabb távirata.
A német császár július 2í)-ikén újabb táviratot 

intéz a cárhoz. Hangoztatja, hogy nézete szerint 
Oroszország megmaradhat a szemlélő szerepében cs 
rámutat Oroszország esetleges katonai intézkedései
nek veszedelmes következményeire.

478



A német császár az orosz cárhoz.

Július *29. (> óra 80 pm.
Megkaptam táviratodat és osztozom a béke fenntartására irányuló 

óhajodban. Én azonban — amint azt első táviratomban mondottam 
Ausztria-Magyarország eljárását «gyalázatos háborúnak» nem tekint
hetem. Ausztria-Magyarország tapasztalatból tudja, hogy Szerbia ígé
retei ha azok csak papíron maradnak, teljesen megbízhatatlanok. Né
zetem szerint Ausztria-Magyarország eljárását kísérletnek kell tekin
teni teljes biztosság szerzésére, hogy Szerbia Ígéreteit tényleg meg 
is valósítja. Megerősít engem ebben a felfogásomban az osztrák 
kabinetnek az a kijelentése, hogy Ausztria-Magyarország Szerbia rová
sára területet hódítani nem szándékozik. Azt hiszem tehát. Oroszor
szágra nézve* valóban lehetséges, hogy az osztrák-szerb háborúval szem
ben a néző szerepében megmaradjon, nehogy bevonja Európát a leg
rettenetesebb háborúba, melyet valaha átélt. Azt hiszem, hogy a Te 
kormányod és Becs között a közvetlen megegyezés lehetséges és kívá
natos. Ezt a megegyezést, amint azt már Neked megtáviratoztam. Kor
mányom teljes erejével elő fogja segíteni. Természetes, hogy Oroszország 
katonai intézkedései, melyeket Ausztria-Magyarország fenyegetésnek 
foghatna fel, siettetnék a szerencsétlenséget, melyet mindketten el
hárítani óhajtunk és az Én helyzetemet is, mint közvetítőét, — aki a 
közvetítést a barátságunkra való hivatkozásodra készséggel elfogadtam 
aláásná. V i l m o s .

( N é m e t  f e h é r k ö n y v  2 2 .  1 1 1 . )

A cár a hágai bírósági eljárás érdekében.

Miklós cár válaszában panaszkodik, hogy a 
pétervári német nagykövet korántsem beszél olyan 
bók lilékéi ív hangon, mint a német császár. Felveti 
azt az eszmét, hogy a monarchia és Szerbia vitás 
ügyét a hágai bíróság elé utalják.

Az orosz cár a német császárhoz.

Peterhof, 1914 július 29. 8 óra 20 pm.
Köszönöm békülékeny és barátságos táviratodat; viszont annak 

a hivatalos kijelentésnek, melyet Nagyköveted ma miniszteremnek tett, 
igen határozott volt a hangja. Kérlek Téged, magyarázd meg Nekem
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ezt az ellentétet. Helyesebb volna, ha az osztrák-szerb probléma a hágai 
konferenciának adatnék át. Bízom bölcsoségedhen és barátságodban.

M  i k t ó s .

(  N é m e t  fehérkönyr 2 2 .  I \ . )

Oroszország felelős a háborúért.
Július 30-ikán Oroszország elrendelte a mo

narchia ellen szánt hadtestjeinek mozgósítását. A ne
met császár ezen a napon felhívja a cár ügyeimét arra, 
hogy ha Oroszországa monarchia ellen mozgósít, úgy 
a császár közvetítő tevékenységét lehetetlenné teszi.

A német császár az orosz cárhoz.
Július 30. 1. a. in.

Nagykövetein utasítást kapott, hogy Kormányod előtt a moz
gósítás veszedelmeire és súlyos következményeire rámutasson. Ugyanezt 
mondottam Én is Neked utolsó táviratomban. Ausztria-Magyarországcsu
pán Szerbia ellen mozgósított és csak hadseregének egy részét mobili
zálta. Ha Oroszország, amint azt a Te és a Te Kormányod közlése sze
rint megteszi, Ausztria ellen mozgósít, úgy ezzel veszélyez!éti. ha ugyan 
nem teszi teljesen lehetetlenné azt a közvetítői szerepet, mellyel Te 
engemet barátságosan megbíztál és amelyet Én a Te kifejezed! kíván
ságodra elfogadtam. A döntésnek egész súlya most a Te válladon nyug
szik, Neked kell viselned a felelősséget a békéért vagy a háborúért.

I i h n o s .

( N é m e t  f e h é r k ö n y v  2 2 .  I V . )

Oroszország folytatja a mozgósítást.
Miklós cár válaszában kijelenti, hogy a mozgó

sító intézkedéseket meg nem másíthatja.

Az orosz cár a német császárhoz.
Peterhof palota, 1914 július 30. 1. *20 pm.

Szívből köszönöm gyors válaszodat. Tatisovet utasítással ma 
este küldtem. A most életbelépte^ tt katonai rendszabályokat már öt 
nappal ezelőtt elhatároztuk, még pedig védelmi okokból Ausztria idő- 
készületeivel szemben. Szívből óhajtom, hogy ezek a rendszabályok 
semmiképen se befolyásolják közvetítői működésedet, melyet én nagyra
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értékelek. Szükségünk van a Te erős nyomásodra Ausztriára, hogy a 
megegyezés velünk létrejöjjön. M i k l ó s .

( N é m e t  f e h é r  k ö n y v  2 2 .  V I . )
*

A német császár és az orosz cár táviratváltása tovább 
lolyl július hó 81-ikén is, amikor a cár délután Sorakor feladott 
táviratában ünnepélyesen szavára fogadja, hogy csapatai 
taitozkodni fognak minden aggressziv lépéstől. Ugyanezen 
nap reggelén azonban már elrendelte az egész haderejének, ilyen- 
képen Németország ellen is irányított mozgósítását.

A július 81-ikén váltott táviratokat a német fehérkönyv 
bevezető emlékiratába foglaltak bt' s ezért a diplomáciai 
könyvek beosztását követve, ezeket a sürgönyöket mi is az 
emlékiratban reprodukáljuk.

II .

Henrik porosz herceg', a német császár és 
az angol király távirat váltása.

Jú liu s utolsó n ap ján  és augusz tu s elsején tá v ira tv á ltá s  
lolyl H enrik  porosz herceg, Vilmos császár és az angol k irá ly  
között. E bb en  az időben a d ip lom áciá t ez a form ula fog
la lk o z ta tta : a m onarchia B elg rádnak  és a szom szédos szerb 
te rü le tn ek  m egszállása u tá n  függessze fel to v áb b i elő
nyom ulását, hogy e z a la tt  a több i n ag y h a ta lo m  A usztria- 
M agyarországnak a kellő e lég té te lt m egszerezze. E zt a for
m ulát aján lja  figyelm ébe a ném et császárnak  G yörgy angol 
ki' <1 ly is. A ilm os császár a fe lv e te tt eszm étől nem  idegenkedik . 
A nnak fe lkaro lásá t és k iv ite lé t azonban  m egakadályozza  az 
egész orosz h ad erő  m ozgósítása. «Berlinbe u tazom , hogy 
keleti h a tá ra im a t biztosítsam » -  így végződik ez a tá v i r a t 
váltás.

D iplom áciai o km á n yo k . o j
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Henrik porosz herceg az angol királyhoz.
Mialatt a német császár és a cár között folyt 

a táviratváltás, Henrik porosz herceg, a német császár 
fivére György angol királyhoz fordult és kérte őt 
érvényesítse befolyását, hogy a monarchia és Szerbia 
konfliktusában Franciaország és Oroszország semle
ges maradjon.

Henrik porosz herceg (työryy angol királyhoz.

Berlin, 1914 július 30.
Tegnap óta itt vagyok és közöltem Vilmossal azt, amit nekem a 

múlt hét vasárnapján a Buckingham Palace-ban mondani szíves voltál. 
Vilmos köszönettel vette izeneiedet.

Vilmos, aki nagyon aggódik, mindent elkövet, hogy teljesítse 
Miklós kérését a béke fenntartásának érdekében. Állandó távirati össze
köttetésben van Miklóssal, aki ma megerősíti azt a hírt, hogy olyan ka
tonai intézkedéseket tett, amelyek a mozgósítással egyértelműek és 
ezeket az intézkedéseket már öt nappal ezelőtt elrendelték. Azonfelül 
hírek érkeznek hozzánk arról is. hogy Franciaország is katonai előkészü
leteket tesz, mialatt mi semmiféle intézkedést mun tettünk; minden 
pillanatban kényszerítve lehetünk azonban ilyen intézkedésekre, ha 
szomszédaink folytatják rendszabályaikat. Ez pedig európai háborút 
jelentene. Ha igazán és őszintén óhajtod ennek a rettenetes szeren
csétlenségnek elhárítását, úgy legyen szabad javasolnom, érvénye
sítsd befolyásodat Franciaországra és Oroszországra is, hogy semlegesek 
maradjanak. Nézetem szerint ez a legnagyobb haszonnal járna. Én ezt 
az európai béke megóvására biztos és talán az egyetlen lehetőségnek 
tartom. Hozzátenni óhajtom, hogy Németországnak és Angolországnak 
most inkább támogatni kellene egymást, mint valaha, hogy elhárítsák 
azt a rettenetes szerencsétlenséget, amely máskülönben elkerülhetet
lenül bekövetkezik. Hidd el nekem, hogy Vilmosnak a béke érdekében 
kifejtett fáradozásai a legőszintébbek. Két szomszédjának katonai elő
készületei azonban végül is kényszeríthetik őt, hogy kövesse példájukat 
az ellenkező esetben védtelenül hagyott saját országa biztonságának 
érdekében. Tájékoztattam Vilmost hozzád intézett táviratomról és re
mélem, hogy közléseimet ugyanabban a barátságos szellemben fogod 
fogadni, mint amely baráti szellem engem azokra indított.

Henrik.
( N é m e t  f e h é r  k ö n y v  2 9 . )
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Az angol király válasza.

György király válaszában figyelmébe ajánlja 
Henrik hercegnek és Vilmos császárnak azt a formu
lát; mely július 30-ikán a diplomáciát foglalkoztatja: 
elégedjék meg a monarchia Belgrádnak és a szomszé
dos szerb területnek megszállásával s tartsa azt 
zálogul, mialatt a hatalmak iparkodni fognak neki 
a kellő elégtételt megszerezni.

György angol király Henrik porosz herceghez.

1914 július 30.
Köszönöm táviratodat. Nagyon örülök, hogy Vilmos azon fára

dozik, hogy Miklóssal a béke érdekében megegyezésre jusson. Komoly 
óhajom, hogy olyan, többé jóvá nem tehető szerencsétlenség, aminő az 
európai háború, megakadályozható legyen. Kormányom minden lehetőt 
megtesz, hogy Oroszországgal és Franciaországgal elfogadtassa: füg
gesszék fel további katonai előkészületeiket, ha Ausztria megelégszik 
Belgrádnak és a szomszédos szerb területnek megszállásával, zálogul 
követeléseinek kielégítő rendezésére, mialatt egyidejűleg a háborús elő
készületeket a többi ország is megszüntetné. Bízom benne: Vilmos ér
vényesíteni fogja nagy befolyását, hogy Ausztriát e javaslat elfoga
dására rábírja. Ezzel bebizonyítaná, hogy Németország és Angolország 
együtt dolgoznak annak elhárításán, ami nemzetközi katasztrófa lenne. 
Kérlek, jelentsd ki Vilmosnak, hogy az európai béke fenntartására 
mindent megteszek és tovább is mindent megfogok tenni, ami hatal
mamban van. G y ö r g y .

( N é m e t  f e h é r k ö n y v  3 0 . )

Vilmos császár szívesen fogadja a formulát.

Július 31-ikén folytatódik ez a táviratváltás. 
Ezen a napon a német császár fordul az angol 
királyhoz, kijelenti, hogy György király felfogása az 
övével egyezik, de hozzáteszi, hogy Oroszország ál
talános mozgósítása most már azt teszi kötelessé
gévé, hogy saját birodalmának határait biztosítsa.
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A nénid császár az angol királyhoz.
1914 július 81.

Köszönöm szívós közlésedet. «Javaslataid egyeznek fülfogásommal és 
azokkal a közlésekkel, melyeket ma éjjel Becsből kaptam és melvekel 
Londonba tovább adtam, ftpen most kapom a kancellártól azt az őrlé
sit est, hogy az imént (Tkozott 1 lírok szerint Miklós ma éjjel elrendelte 
(‘gesz hadseregének és hajóhadának mozgósítását. Meg som várta annak 
a közvetítésnek eredményét, amelyen most én dolgozom és engem tel
jesen értesítés nélkül hagyott. Berlinbe utazom, hogy biztosítsam keleti 
határaimat, ahol mar erő* orosz csap ltok foglaltak állást. I ihnos.

( N e m e i  fehérkö t i  g r  3 1 . )

Az angol király közbenjár az orosz cárnál.
Augusztus 1-én György angol király azt táv

irat ózza a német császárnak, hogy Miklós cárhoz for
dult és egyúttal ki fejeztei készségét, hogy az érdekeli 
hatalmak között a tárgyalások újabb felvételét min
den erejével előmozdítja.

Az angol király a német császárhoz.

1914 augusztus 1.
Köszönöm tegnap este küldött távirati dat. Sürgős táviratot 

küldtem Miklósnak és kifejeztem készségeim t mindent megtenni, ami 
hatalmamban van. hogy az érdekelt hatalmak tárgyalásinak felvételét 
elősegítsem. G y ö r g y .

III.
• •

Üzenetváltás az aiuml király és az orosz cár
O  i z

között.

Abban a táviratban, melyei György angol 
király augusztus I-ón a német császárhoz intézett, 
tudomására hozza Vilmos császárnak, hogy sürgős 
táviratban Miklós cárhoz fordult s felajánlja közre
működését az érdekelt hatalmak tárgyalásának elő-
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segítésére. Az angol király a pétervári angol nagy
követ útján fordult a várhoz. Az angol király üzenetéi 
és a cár válaszát augusztus 4-ikén tették közzé Lon
donban a T im e s  című lapban. A két uralkodó izenet- 
váltása a következő volt:

Az angol király az orosz cárhoz.
Még augusztus 1-ón Grey külügyi államtitkár 

a következő táviratot intézte Buchanan pétervári 
angol nagykövethez:

Grey külügyi államtitkár Buchanan pétervári angol nagykövethez.

Külügyi hivatal. 1914 augusztus 1. délután 3 óra 30. 
Kérjen haladéktalanul kihallgatást ő Felségénél a császárnál és 

adja át neki a király következő személyes üzenetét:
«Kormányoma német kormánytól a következő nyilatkozatot kapta: 

Július 29-ikén az orosz cár sürgönyileg felkérte a német császárt, hogy 
Ausztria és Oroszország közt közvetítsen. A császár nyomban kijelen
ted te készségét, hogy ezt megteszi. Táviratilag értesítette erről az orosz 
cárt és Becsben az óhajtott akciót megkezdte. Anélkül, hogy ennek az 
akciónak eredményét bevárta volna. Oroszország mozgósított Ausztria 
ellen. A német császár táviratilag figyelmeztette az orosz cárt, hogy 
ezáltal az ő közvetítő kísérlete illuzóriussá válik. A német császár 
kérte továbbá az orosz cárt, hogy Ausztria ellen katonai operációit 
szüntesse be. Kz azonban mun történt meg. A német kormány mind
annak ellenért1 folytatta Becsben a közvetítést. A német kormány cd
ment a legvégső határig, amennyire egy szuverén országgal szemben, 
amely Németországnak szövetségese is. egyáltalában elmehetett. Azok 
a javaslatok, amelyeket a német kormány Bécsben tett, teljesen a 
Nagybritannia által kezdeményezett irányban mozogtak és a német 
kormány ezeket a javaslatokat Becsben komoly megfontolásra aján
lotta. Bécsben ma délelőtt fontolóra vették az indítványokat. A kabi
net tanácskozása közben s még mielőtt e tanácskozást befejezték, a 
pétervári német nagykövet jelented te. hogy az összes orosz hadsereget 
és hajóhadat mozgósították. Tekintettel Oroszországnak erre az akció
jára, az osztrák választ, a még tárgyalás alatt álló német közvetítő 
javaslatokra nem adták meg. Oroszországnak ez az akciója Németország 
ellen is irányul, az ellen a hatalom ellen, amelynek közvetítését az orosz 
cár kérte. Mi kényszerülve voltunk, hogy erre az akcióra, amelyet ellen-
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ségcsnek kellett tekintenünk, komoly ellenrendszabályokkal válaszol
junk, ha birodalmunk biztonságát veszélyeztetni mun akarjuk. Szá
munkra lehetetlen, hogy a határainkon folyó orosz mozgósítással szem
ben tétlenül maradjunk. Kijelentettük tehát Oroszországnak, hogy, ha 
12 órán belül, Németország és Ausztria ellen irányuló háborús rend
szabályait beszüntetni nem hajlandó, úgy kényszerülve volnánk a 
mozgósításra, ami a háborút jelentené. Kérdést intéztünk Francia- 
országhoz, vájjon német-orosz háború esetén semleges maradna-e.»

Fel kell tételeznem, hogy az általános orosz mozgósításnak ko
moly elhatározása valamilyen félreértésnek következménye. Sürgős óha
jom, hogy semmi alkalmat el ne mulasszunk, ami elháríthatná azt a 
rettenetes katasztrófát, amely most az egész világot fenyegeti. Épen 
ezért személyesen fordulok Felségedhez, hogy eloszlassuk azt a félreértést, 
amelynek nézetem szerint fel kellett merülnie, es hogy a tárgyalásra 
az útat megnyissuk. Ha azt hiszi Felséged, hogy én a rendkívül fon
tos célnak elérésére bármiképpen közreműködhetem, úgy mindent meg
tennék, hogy a hatalmak megszakadt tárgyalásaik fonalát ismét fel
vegyék. Bízom abban, hogy Felségedet épen úgy, mint engemet áthatja 
az az óhaj, hogy a világbéke fenntartására minden lehető megtétessék.

Az orosz cár az angol királyhoz.
Az orosz cár György királynak erre az üze

netére a következő választ adta:

Szívesen elfogadtam volna javaslatát, ha a német nagykövet 
ma délután kormányomnak át nem adta volna a hadüzenetet. Amióta 
az osztrák ultimátumot Belgrádiam átadták, kormányom minden fára
dozását arra fordította, hogy az Ausztria részéről felvetett kérdések bé
kés megoldását megtalálja. Ausztria akciójának az volt a célja, hogv 
Szerbiát összemorzsolja, és azt hűbéres államává tegye. Ha ez Ausztriá
nak sikerülne, megingatná a Balkán egyensúlyát, amely pedig birodal
mam számára életkérdés. Németország és Ausztria visszautasított min
den arra vonatkozó indítványt, beleértve azt is, amelyet az angol kor
mány tett. Németország csak akkor m utatott hajlandóságot a közve
títésre, amikor már elmúlt a kedvező pillanat Ausztriára nyomást 
gyakorolni, hogy engedékenységre legyen rábírható. De akkor sem 
lépett fel határozott javaslattal. A Szerbiához intézett osztrák had
üzenet arra kényszerítőtt engem, hogy részleges mozgósítást rendeljek 
el, noha katonai tanácsadóim a fenyegető helyzetre való tekintettel 
nyomatékosan tanácsolták az általános mozgósítást, mert figyelembe 
vették azt a gyorsaságot, amellyel Németország, Oroszországhoz viszo-
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nyitva, mozgósítani képes. Kényszerülve voltunk erre az elhatározásra 
az általános osztrák mozgósítás, Belgrád bombázása, osztrák csapa
toknak galíciai összevonása és Németország titkos katonai intézkedései 
következtében. Németországnak előre nem látott hadüzenete mutatja, 
hogy helyesen jártam  el. Ez a hadüzenet teljesen váratlanul jö tt, mivel 
Vilmos császárt határozottan biztosítottam arról, hogy csapataim nem 
fognak megindulni mindaddig, amíg a közvetítő tárgyalások folynak. 
Ebben a komoly órában újból hangsúlyozni óhajtom: mindent meg
tettem, ami hatalmamban volt, hogy a háborút elhárítsam. Most, 
amikor háborúra kényszerítettek, bízom abban, hogy az Ön országa 
Franciaországot és Oroszországot segítség nélkül nem hagyja. Az Isten 
áldja meg és óvja meg Felségedet.
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HATODIK KÉS/.

A BELGA SEMLEGESSÉG.

Az a lá b b ia k b an  közö ljük  a belga sem legesség  kérd ésén  
v o n a tk o zó  o k ira to k a t, m elyeket a belga szü rk ek ö n y v b ő l, az 
angol k ék k ö n y v b ő l, a fran c ia  sá rg ak ö n y v b ő l és a ném et 
fe lié rkönyvbő l á l l í to t tu n k  össze.

Az e n te n te -h a ta lm a k  a belga sem legességnek ném et rész- 
ről tö r té n t  m eg sé rté sé t, m int a név jogok  flag ráns sérelm ét 
ip a rk o d n ak  fe ltü n te tn i s e lsősorban te rm észetesen  a belga 
k o rm án y  szü rk ek ö n y v e  szolgálja azt a célt, liogv a ném et 
c sa p a to k  á tv o n u lá sá t B elgium  jo g ta la n  és in d o k o la tlan  le- 
gázo lásaképen  á llítsa  a v ilág  elé. N ém et részről viszont azt 
h a n g o z ta tjá k , hogy  N ém etországo t F ran c iao rszág  B elgium on 
keresztü l készült m eg tám ad n i és így N ém eto rszág , a sa já t vé
de lm ének  b iz to s ítá sá ra , csupán  m egelőzte a f ra n c iá k a t, am i
kor c sap a ta i belga te rü le ten  át n y o m u lta k  elő F ran c iao rszág  
ellen.

Az egész kérdés e lb írá lásá ra  nagy  fo n to sság ú ak  az úgy
n e v e ze tt brüsszeli d o k u m en tu m o k , m elyeket a B rüsszelbe be
vonu ló  n ém e tek  a be lga  h a d ü g y m in isz té riu m  le v é ltá rá b a n  
fedeztek  fel. E zek  az o k m án y o k  azt igazo lják , hogy  a belga 
k o rm án y  éveken  á t ,  igen b eh a tó  k a to n a i m egbeszéléseket 
f o ly ta to t t  A ngolországgal és m in d en ese tre  furcsa színben  m u 
ta t já k  be a  belga k o rm á n y n a k  á llan d ó an  h a n g o z ta to tt  sem 
legességét.

A belga sem legességre v o n a tk o zó  h iv a ta lo s  o k m á n y o k a t 
és n y ila tk o z a to k a t az a lá b b  közö lt o k ira to k  ki nem  m erítik . 
A kérdés először jú liu s  29-ikén és 30-ikán  k e rü lt szóba a nén it t



kancellár és Grey külügyi á lla m titk á r  közö tt, abb an  a n ag y 
érdekű  jeg y zék v á ltásb an , m elyet Goschen berlini nagykövet 
ú tján  a két állam férfiú  fo ly ta to tt  arró l a kérdésről, hogy 
milyen fe lté telek  m ellett volna ha jlandó  A ngolország fenn
ta r ta n i sem legességét francia-ném et konflik tus esetén.

De beh a tó an  tá rg y a lja  a belga semlegesség kérdését 
Grey angol külügyi á lla m titk á r és A squ ith  m in iszterelnök  is 
az angol alsóházban  m ondo tt beszédeikben, m elyeket az angol 
kékkönyv  szövegében, a diplom áciai jegyzék váltások  beveze
tő jéü l közlünk.

i .

Jegyzékváltás a belga semlegességről.

Az angol, francia, ném et és belga diplom áciai könyvek 
ak tá i szerin t a  belga semlegesség kérdése, m ely végül a  né
m et-angol h áb o rú ra  v eze te tt, a következőleg alakult .

Belgium helyzete német-francia háború esetén.
A brüsszeli kormányt már július hó 24-ikén. 

tehát már a Szerbiához intézett jegyzék átadását 
követő napon foglalkoztatta az a kérdés, milyen 
diplomáciai lépéseket kellene tenni Belgiumnak, né
met-francia háború esetén. A minisztertanács július 
24-ikén úgy határozott, hogy még bármely lépés korai 
volna; mivel azonban az események rohamosan torlód
hatnak. a külügyminiszter a párisi, londoni, pótol
ván, bécsi és berlini belga követnek már július 24-ikén 
egy aláírt, de nem keltezett levelet küldött avval 
az utasítással, hogy az írást, mint a belga kormány 
nyilatkozatát olvassák majd fel annak a kormány
nak amelynél akkreditálva vannak, amikor arra őket 
a belga miniszterelnök sürgönyilég utasítani fogja.

A követekhez küldött nyilatkozatban a belga 
kormány kijelenti, hogy:

1. Belgium lelkiismeretesen teljesíteni fogja a 
semleges állam kötelességeit.
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2. Belgium bízik abban, hogy a hadviselő felek 
területét megkímélik.

3. A belga kormány maga is megtett minden 
intézkedést az ország semlegességének biztosítására.

Davignon lmlügyniiniszter a párisi, berlini, londoni, bécsi és
pétervári belga követhez.

Brüsszel, 1914 július 24.
Követ Űr! A belga kormány foglalkozott avval a kérdéssel, 

vájjon a jelenlegi viszonyok között nem volna-e szükséges, hogy azok
nak a hatalmaknak, amelyek Belgium függetlenségét és semlegességét 
garantálták, nyilatkozatot tegyünk, amelyben kinyilvánítsuk a kor
mány szilárd elhatározását (deget tenni mindazoknak a nemzetközi 
kötelezettségeknek, melyeket a szerződések reá rónak arra az esetre, 
ha az ország határain háború ütne ki. A kormány arra az elhatározásra, 
ju to tt, hogy e pillanatban az ilyen nyilatkozat korai volna. Az események 
azonban oly gyorsan követhetik egymást, hogy a kormánynak esetleg 
nem marad ideje, hogy külföldi képviselőihez, a szükséges pillanatban, 
a megfelelő utasításokat eljuttassa. Ilyen körülmények között ő Felsé
gének a királynak és kartácsaimnak a kabinetben, akik osztják felfogá
somat., azt javasoltam, hogy Önnek már most pontos utasításokat adjak 
azokra a lépésekre nézve, amelyeket önnek tennie kell, ha a francia- 
német háború lehetősége közelről fenyegetne. Mellékelve küldök Önnek 
egy aláírt, de nem keltezett levelet, melyet Ön, ha a körülmények azt 
szükségessé teszik, a külügyminiszternek felolvas és másolatban is á t
nyújt. Táviratilag fogom Önt értesíteni arról, hogy lépését mikor tegye 
meg. A távirat Önhöz ugyanakkor fog elmenni, amikor a belga hadse
reg mozgósítására a rendeletet kibocsátjuk, feltéve, hogy, a mi őszinte 
reménységünk ellenére, a békés megoldás meghiúsultával, értesüléseink 
bennünket ennek a végső óvintézkedésnek megtételére indítanak. 
Fogadja stb. ( B e l g a  s z ü r k e k ö n y v  2 . )

A  b e lg a  k o r m á n y n a k  a  h a t a l m a k  k ü l ü g y m i n i s z t e r e i h e z  s z ó l ó , a l á 

í r t ,  d e  n e m  k e l t e z e t t  le v e le  í g y  s z ó l :

Miniszter Úr! A nemzetközi helyzet komoly. A belga kormány 
több hatalom konfliktusának lehetőségét megfontolásainak köréből ki 
nem zárhatja. Belgium lelkiismeretes pontossággal felelt meg azoknak 
a kötelezettségeknek, melyeket az 1839-ik évi április 19-ikén kelt szerző
dések reá, mint semleges államra rónak. Ragaszkodni fog ahhoz, hogy 
ezeket a kötelezettségeket, bármiképen alakulnak is a viszonyok, rendű-
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let lenül teljesít se. A hatalmak oly gyakran hangsúlyozták barátságos 
érzelmeiket Belgium irányában, hogy Belgium bízik benne, hogy terü
lete, ha határain ellenségeskedések ütnének is ki, minden támadástól men
tes marad. A királyi kormány annak ellenére megtette mindazokat az 
intézkedéseket, amelyek az ország semlegességének biztosítására szük
ségesek. A belga hadsereg mozgósítva van és elfoglalja azokat a straté
giai állásokat, amelyek alkalmasak arra, hogy az ország védelmét és a 
semlegesség tiszteletben tartását biztosítsák. Antwerpen erődítményei és 
a Maas menti erődök védelmi állapotba vannak helyezve. Felesleges, hogy 
ezeknek a rendszabályoknak jellegét bővebben kifejtsem. Az intézkedé
seknek nincs más célja, mint, hogy Belgiumot abba a helyzetbe juttassák, 
hogy nemzetközi kötelezettségeit teljesíthesse. Rendszabályainkra nem 
olyan terv indított s természetszerűleg nem is indíthatott, amely azt 
célozná, hogy a hatalmak hadjáratában részt vegyünk. Intézkedésünkre 
nem késztetett bármelyik hatalom ellen irányuló bizalmatlanság. U ta
sításaim értelmében van szerencsém Excellenciádnak a királyi kor
mány nyilatkozatának másolatát átnyújtani s kérem ön t, hogy azt 
tudomásul venni szíveskedjék. Hasonló közlést tett a belga királyi kor
mány a többi hatalomnak is, melyek a belga semlegességet garantálták.

( B e l g a  s z ü r k e k ö n y v  2 .  s z . - n a k  m e l l é k l e t e . )

Belgium felemelt békelétszámra helyezi hadseregét.
Július 29-ikén már a belga király elrendelte, 

hogy a hadsereg a felemelt békelétszámra emeltessék. 
Erről a katonai intézkedésről Davignon miniszter- 
elnök értesíti valamennyi belga követet és tájékoz
tatja őket arról, hogy ezt a rendszabályt miképen 
indokolják.

Davignon külügyminiszter valamennyi belga követhez.

Brüsszel, 1914 július 29.
Miniszter úr! A királyi kormány elhatározta, hogy a hadsereget 

felemelt békelétszámra helyezi. Ezt a rendszabályt semmiképpen sem 
szabad a mozgósítássál összetéveszteni. Belgium, területének csekély 
terjedelménél fogva, úgyszólván határővet képez; hadserege rendes 
békelétszámon a milíciáknak csak egyetlen, fegyver alatt álló évfolya
mából áll. Felemelt békelétszám mellett a hadsereg-hadosztályokat és. 
a lovashadosztályokat, három évfolyamnak behívásával, arra a tény
leges létszámra emeljük, amely a szomszédos nagyhatalmak határterü
letein állandóan fegyver alatt álló csapattestek létszámának felel meg.
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Ennek az értesítésnek alapján Ön abban a helyzetben lesz, hogy az 
esetleg Önhöz intézett kérdésekre választ adhasson.

( B e l g a  k é k k ö n y o  8 . )

A belga hadsereget mozgósítják.
A belga kormánynak ezt az intézkedését 

81 -ikén követte a belga haderő mozgósítása. Erről a 
lépésről a külügyminiszter a következő táviratban 
értesíti a belga követeket:

Duvignon küUtyy miniszter valamennyi helyű követítez.

Brüsszel, 1914 július 31.
A hadügyminiszter arról értesít, hogy a mozgósítást elrendelték 

és, hogy a mozgósítás első napja augusztus elseje, szombat.

Németország és a belga semlegesség.
Július 31-ikon a külügyminisztérium vezértit

kára felvilágosította a német követet a belga katonai 
intézkedések jelentőségéről és az eszmecsere folya
mán emlékezetébe idézte a német követnek, milyen 
álláspontot foglalt el Németország 1911-ben és 
1913-ban a belga semlegesség kérdésében.

A beszélgetésről Pavignon külügyminiszter 
értesítette a belga követeket.

Davignon külügyminiszter a berlini, londoni és p á r i s i  belga
követhez.

Brüsszel, 1914 július 81.
Követ Űr! Minisztériumom vezértitkára ma reggel Below német 

követtel beszélgetést folytatott, amelynek során tájékoztatta őt katonai 
intézkedéseinknek mértékéről és kijelentette neki, hogy ezek a rend
szabályok annak a határozott akaratunknak bizonyítékai, hogy nemzet
közi kötelezettségeinknek eleget tegyünk. Az intézkedéseket semmi- 
képen sem szabad szomszédaink irányában bizalmatlanság jelének 
tekinteni. A vezértitkár megkérdezte azután a német követtől, vájjon 
ismeri-e azt az eszmecserét, amelyet a vezértitkára német követ elődjé
vel, Flotow-val folytatott és ismeri-e azt a választ, amelyet Klotow a 
birodalmi kancellár utasítására annak idején neki adott? 1911-ben azok
nak az ellentéteknek folyamán, melyek a Vlissingen megerősítéséről szóló 
holland törvényjavaslat előterjesztése folytán keletkeztek, némely újság
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azt állította, hogy francia-német háború esetében, Németország meg
fogja sérteni semlegességünket. A mi külügyi hivatalunk felvetette azt a 
gondolatot, hogy ha a német birodalmi gyűlésen, a külügyi vita alkalmá
val, megfelelő nyilatkozatot tennének, úgy ez ami közvéleményünket 
megnyugtatná és eloszlatná a sajnálatos bizalmatlanságot a két ország 
között. Bethmann-Hollweg, a német követ útján, azt a választ adta: 
teljesen méltányolja azokat az érzéseinket, amelyek bennünket ennek 
a gondolatnak a felvetésére késztetnek. A kancellár kijelentette, hogy 
Németországnak nincs szándékában megsérteni a mi semlegességünket, 
nézete szerint azonban, ha Németország nyilvánosan ilyen nyilatkozatot 
tenne, ezzel Franciaországgal szemben gyengítené katonai állását, mivel 
Franciaország, ha ilyenképen északi határaira vonatkozólag megnyugta
tást nyerne, minden erejét keleti határaira összpontosítaná. A Below- 
val folytatott beszélgetés folyamán Van dér Kist báró, a minisztérium 
vezértitkára megjegyezte, hogy ő méltányolja azokat az ellenvetéseket, 
amelyeket Bethmann-Hollweg a nyilvános kijelentéssel szemben támasz
tott és emlékeztette a német követet, hogy későbben, 1913-ban, .Jagow 
a birodalmi gyűlés költségvetési bizottságában megnyugtató nyilat
kozatot tett a belga semlegesség tiszteletben tartásáról. Below azt 
válaszolta, hogy ő tájékozva van a Flotow-val folytatott eszmecseréről 
és biztos abban: az a felfogás, amely akkor kifejezésre ju to tt, ma sem 
változott. ( B e l g a  s z ü r k e k ö n y v  1 2 . )

Angolország formális kérdése Németországhoz és
Franciaországhoz.

Július 31-ikén, tekintettel Németország küszö
bön álló mozgósítására, Grey külügyi államtitkár 
megbízta a párisi és berlini angol nagykövetet, kér
dezzék meg a német és a francia kormányt, haj- 
landók-e tiszteletben tartani Belgium semlegességét ?

Grey külügyi államtitkár Bertie párisi és fíoschen'berlini angol
•nagykövethez.

Külügyi hibatal, 1914 július 31.
Még mindig remélem, hogy a helyzet nem reménytelin, de tekin

tettel Németország előrelátható mozgósítására, ő Felsége kormányára 
nézve fontos, hogy a fennálló szerződések értelmében megkérdezze, 
vájjon a francia (német) kormány hajlandó-e magát kötelezni Belgium 
semlegességének tiszteletben tartására, mindaddig, amíg a belga semle-
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gességet más hatalom meg nem sérti? Ugyanezt a kérdést intézzük a 
német (francia) kormányhoz is. Fontos, hogy mielőbb választ kapjunk.

( A n g o l  k é k k ö n y v  1 1 4 . )

Grey közli lépését a belga miniszterelnökkel.
Még július 81-ikén Grey államtitkár meghízta 

a brüsszeli angol követet is, közölje a belga külügy
miniszterrel a német és a francia kormányhoz inté
zett kérdését.

Grey külügyi államtitkár Viliiért brüsszeli angol követhez.

Külügyi hivatal, 1914 július 31.
Kérem Önt, hogy a fennálló szerződések értelmében értesítse 

arról a külügyminisztert, hogy én, tekintettel egy európai háború lehető
ségére, kérdést intéztem a francia és német kormányhoz, vájjon mind
egyikük hajlandó-e Belgium semlegeségének tiszteletben tartására az 
alatt a feltétel alatt, hogy ezt a semlegességet egyedien más hatalom sem 
sérti meg? Kérem jelentse ki: feltételezem, hogy a belga kormány is végső 
erejével fenntartani iparkodik majd semlegességét, melyet — mint azt 
óhajtom és elvárom — a többi nagyhatalom is tiszteletben fog tartatni. 
Kérem közölje a belga kormánnyal, hogy mielőbbi válasza kívánatos.

( A n g o l  k é k k ö n y v  1 1 5 . )

A belga külügyminiszter válasza.
Augusztus 1-én Villiers brüsszeli angol követ 

jelenti Greynek, hogy megbízásának eleget tett. 
A belga külügyminiszter kijelentette, hogy nézete 
szerint, belga terület megsértése esetében, képesek 
lesznek sikeresen védekezni a betolakodók ellen.

Villiers brüsszeli angol követ Grey külügyi államtitkárhoz.

Brüsszel, 1914 augusztus 1.
Eleget tettem annak az utasításnak, melyet tegnapi távirata tar

talmazott. Belgium elvárja és óhajtja, hogy a többi hatalom tiszteletben 
fogja tartani az ő semlegességét, melyet ő maga is végső erejével meg 
fog védeni. E kijelentés alkalmával a külügyminiszter azt is hozzátette, 
hogy véleménye szerint a belga terület semlegességének megsértése ese
tében ők maguk is abban a helyzetben lesznek, hogy a betolakodó ellen 
sikerrel védekezhessenek. Belgium viszonya szomszédaihoz kitűnő és
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nincs rá oka, hogy szomszédainak szándékai iránt gyanúperrel éljen. 
Ennek ellenére is azonban célszerűnek tartja  a miniszterelnök, hogy 
minden lehetőségre készen álljanak. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 2 8 . )

A belga külügyminiszter értesíti a belga követeket Grey
lépéséről.

Davignon külügyminiszter a berlini, londoni és 
párisi belga követet a következő levélben értesítette 
Grey lépéséről és arról az eszmecseréről, melyet az 
angol követtel folytatott:

Davignon kiÜiigyminiszter a berlini, londoni és párisi belga
követhez.

Brüsszel, 1914 július 81.
Követ Úr! Az angol kövei értesített, hogy haladéktalanul be

szélni óhajt velem s a következő nyilatkozatot tette, melyet már néhány 
nap óta tenni óhajto tt: «Az európai háborúra való tekintettel, sirEdward 
Grey külön-külön megkérdezte a francia és a német kormányt, 
vájjon hajlandó-e arra, hogy Belgium semlegességét tiszteletben tartsa, 
feltéve, hogy más hatalom ezt a semlegességet meg nem sérti. 
Tekintettel a fennálló szerződésekre, utasítást kaptam, hogy a belga 
külügyminiszternek a fentieket tudomására hozzam és kijelentsem 
neki: sir Edward Grey feltételezi, hogy Belgium mindent meg fog tenni, 
ami hatalmában van, hogy semlegességét fenntartsa és hogy Belgium 
a maga részéről szintén óhajtja és elvárja, hogy az ő semlegességét a 
többi hatalom is tiszteletin n tartsa.»Köszönetét mondtam az angol követ
nek ezért a közlésért, melyed a belga kormány különösen nagyra becsül 
és hozzátettem: Xagybritánnia és a többi hatalom, amelyek ami 
függetlenségünket garantálták, biztosak lehetnek abban, hogy mi semmi 
erőkifejtéstől nem fogunk visszariadni semlegességünk fenntartására; 
mi meg vagyunk győződve arról, hogy a többi hatalom is tiszteletijén 
fogja tartani ezt a semlegességet, tekintettel arra a kitűnő baráti és bizal
mas viszonyra, melyet velük állandóan fenntartottunk. Biztosítottam 
róla a követet, hogy katonai erőnk, melyet legutóbbi katonai újjászervezé
sünk alkalmával jelentékenyen kifejlesztettünk, képessé fog tenni bennün
ket, hogy területünk megsértésének esetén, magunk is erélyesen véde
kezzünk. Az angol nagyköveted meglepte kissé az a gyorsaság, amellyel 
mi hadseregünk mozgósítását elhatároztuk. Rám utattam  azonban arra, 
hogy Hollandia megfelelő határozatát még előttünk hozta meg s más
részt, hogy ami új katonai szervezésünk és azok az átmeneti intézkedések,
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amelyeket épen új organizációnk folytán megállapítani kénytelenek 
voltunk, kényszerítenek bennünket a gyors és alapos rendszabályokra. 
Szomszédainknak és garasainknak  ebben az elhatározásunkban csak 
annak az óhajunknak határozott kifejezését kell látniuk, hogy mi sem
legességünket saját (‘lónkból is megvédjük. A követet válaszom meg
nyugtatta. Közölte velem, hogy kormánya ezt a választ várja és az 
angol k< rmány Franciaországgal és Németországgal folytatja tanácsko
zásait, melyeknek eredményéről értesíteni fog. ( ] to k ja  s z ü r k e k ö n y v  1 1 . )

Goschen nagykövet a birodalmi kancellárnál.
Július 81-ikén Goschen berlini angol nagyköveit 

a német birodalmi kancellár elé terjesztette Grey 
kérdését. A kérdés egyelőn* válasz nélkül maradt.

Goschen berlini amjol nui/y kövei (!rey kiilüyyi állami il kár hoz.

Berlin, 1914 július 81.
Felolvastam ma reggel a kancellárnak a belga semlegességre vonat

kozó kérdését. Ö < xellenciáját annyira elfoglalta a német határon végre
hajtott orosz intézkedéseknek híre, hogy az Ön közlését minden meg
jegyzés nélkül fogadta. A kancellár megkért, hogy a neki felolvasott 
közlést mint memorandumot otthagyjam, mivel válaszát meg kell fontol
nia; pillanatnyilag azonban oly fontos dolgok foglalkoztatják, hogy 
nem egészen biztos benne, emlékezetében tudja-e tartani e közlésnek 
minden pontját. Én ennek folytán átadtam  neki az Ön közlésének 
szövegét azzal a fenntartással, hogy azt csupán az eszmecsere feljegyzé
sének, ne pedig hivatalos okmánynak tekintse. Ö cxcellcnciája ehhez 
hozzájárult. ( A m j o l  k é k k ö n y v  1 0 9 . )

A berlini angol nagykövet Jagownak is előadja Grey kérdését.
Goschen berlini angol nagykövet még ugyan

azon a napon, július 81-ikén azt is jelenti Londonija, 
hogy Jagow külügyi államtitkártól is megkérdezte, 
vájjon Németország tiszteletben szándékozik-e tar
tani Belgium semlegességét. Azt az ideiglenes választ 
kapta, hogy az államtitkárnak a válaszát meg kell 
b< szelnie a császárral és a kancellárral.
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Goschen berlini angol nagykövet tírey külügyi államtitkárhoz.

Berlin, 1914 július 31.
Felkerestem az államtitkárt, aki kijelentette nekem, hogy kér

dési kell intéznie a császárhoz és a kancellárhoz, mielőt t nekem válaszol
hat. Abból amit mondott, azt következtettem, hogy, nézeti» szerint, 
minden válasznak, amit adhatna, szükségképen el kellene árulnia bizonyos 
fokig,a háború esetén» szóló haditervüket és ezért az államtitkár kétség
ben volt az iránt, vájjon egyáltalában adhatnak-e választ*? Az Ön fel
szólítását ő excellenciája azonban mindenesetre tudomásul vette. Az 
államtitkár kijelentéséből úgy tűnik, hogy a német kormány nézete 
szerint Belgium már bizonyos ellenségeskedéseket követett el. Ennek 
példájául Jagow felhozta, hogy egy Németországnak szánt gabona- 
szállítmányt lefoglaltak. Remélem, ő excellenciáját holnap viszont
látom, hogy a kérdést tovább tárgyaljam, de a kilátás, hogy végleges 
választ kapjak, távolesőnek látszik. Annak a beszélgetésnek során, 
melyet a kancellárral ma folytattam, Bethmann-Hollweg megért tel te 
velem, hogy Németország mindenesetre ismerni óhajtaná azt a választ, 
melyet önnek a francia kormány adott. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 2 2 . )

A berlini francia nagykövet Jagow válaszáról.
Jules Cambon berlini francia nagykövet Jagow 

államtitkár válaszáról a következő jelentést küldte 
Párisba:

Jules Cambon berlini francia nagykövet Viviani
miniszterelnökhöz.

Berlin, 1914 augusztus 1.
Az angol nagykövetet meghízta kormánya, hogy a német kor

mánynál Belgium semlegességének ügyében hasonló lépést tegyen, 
mint aminőt a párisi angol nagykövet Önnél tett. Jagow azt válaszolta, 
hogy kérni fogja a császárnak és a kancellárnak utasításait, azonban 
kétsége van az iránt, vájjon a kérdésre egyáltalában adható-e válasz, 
mivel Németország katonai terveit fel nem fedheti. Az angol nagykövet 
holnap délután Jagowot ismét meglátogatja.

(  F r a  n  c iu  s á r g a k ö n y r  1 2 3 . )

A párisi angol nagykövet előadja Grey kérését.
Július 31-ikén a párisi angol nagykövet is meg

kérdezte a francia kormányt vájjon német-francia
Diplomáciai okmányok. 32
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háború eseten Franciaország tiszteletben szándéko
zik-e tartani Belgium függetlenségét. A külügymi
niszter, aki a nagykövetet esti l/> \ 1 árakor az Elysée 
palotában, minisztertanács közben fogadta, tudomá
sul vette a kérdést.

Bertie párisi angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.

Paris, 1914 július 31.
Amikor az Ön sürgönyét megkaptam, esti 8 óra 30 perckor üzenetet 

küldtem a külügyminiszternek azzal a kéréssel, hogy engem fogadjon. 
Esti 10 óra 30 perckor fogadott az Elyséeben, hol épen folyt a miniszter
tanács. Tudomásul vette a kérdést, melyet az Ön megbízásából hozzá 
intéztem, arra nézve, hogy Franciaország tiszteletben tartja-e Belgium 
semlegességét? ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 2 4 .  e l s ő  r é s z . )

A francia kormány válasza.
A francia külügyminisztérium politikai osztá

lyának igazgatója még az éjszaka folyamán közölte 
az angol nagykövettel a francia kormány válaszát. 
A francia kormány kijelentette, hogy Belgium sem
legességét tiszteletben fogja tartani.

Bertie párisi angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.
Páris, 1914 július 31.

A politikai osztály igazgatója átadta nekem a külügyminiszter 
válaszát arra a kérdésre, melyet Ön Belgium semlegességének tisztelet
ben tartásáról hozzá intézett. A válasz következőleg szól: «A francia 
kormányéi van határozva, hogy Belgium semlegességét tiszteletben tartja  
és Franciaország csak abban az esetben látná kényszerítve magát, hogy 
a saját biztonságának védelmére, másképen cselekedjék, ha valamely 
más hatalom ezt a semlegességet megsértené. Ezt a garanciát Francia- 
ország már több ízben nyújto tta, A köztársaság elnöke megemlítette 
azt a belga királynak és a brüsszeli francia követ ma saját elhatározásá
ból megismételte azt a belga külügyminiszternek.

( A n g o l  k é k k ö n y v  1 2 5 . )
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Viviani miniszterelnök közli a köztársaság nagyköveteivel a
francia választ.

Az angol kormány kérdéséről és Francia- 
ország válaszáról a francia kormány a következő 
táviratban tudósítja a köztársaság nagyköveteit:

Viviani miniszterelnök a londoni és berlini francia nagykövethez
és a brüsszeli francia követhez.

Paris, 1914 augusztus 1.
Az angol nagykövet, kormánya nevében megkérdezte, milyen 

magatartást fog tanúsítani a francia kormány Belgiummal szemben, 
Németországgal való konfliktus esetén. Azt válaszoltam, hogy mi, amint 
azt már a belga kormánynak több ízben kijelentettük, tiszteletben óhajt - 
juk tartani Belgium semlegességét. Franciaország csak abban az ősid
ben érezhet né magát indíttatva, hogy mint garantáló hatalom köte
lezettségednek teljesítésén* belga területre benyomuljon, ha Belgium 
semlegességét más állam megsértené. ( F r a n c i a  s á r g a k m y v  1 2 2 . )

A brüsszeli francia követ nyilatkozata.
Ugyancsak július hó 81-ikén tette mega brüsszeli 

francia követ azt a nyilatkozatot, amelyre a francia 
külügyminiszter Bertic angol nagykövetnek adott vá
laszában hivatkozik. A francia követ lépéséről Davig- 
non belga miniszterelnök a következő levélben érte
síti a párisi, londoni és berlini belga követeket:

Davujnov külügyminiszter a berlini, párisi és londoni belga
követhez.

Brüsszel, 1914 július 81.
Miniszter Úr! Felkeresett a francia követ s megmutatta az A g c n c e  

H a v a s  egy táviratát, mely azt tartalmazza, hogy Németországban a 
hadi állapotot kihirdették. A francia követ kijelentette: «Megragadom 
az alkalmat annak kijelentésére, hogy francia csapatok Belgiumba 
benyomulni nem fognak még akkor sem, ha az Ön országának határán 
erős csapattesteket gyűjtenénk is össze. Franciaország nem akarja viselni 
a felelősséget azért, hogy Belgium ellen elsőnek kezdje meg az ellen
séges kedést . A francia hatóságokat ebben az értelemben fogják utasítani.» 
Megköszöntem Klobukovski követ közlését és szükségesnek véltem 
kijelenteni, hogy mi mindenkor bíztunk abban, hogy a két szomszédos
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állam lojálisán (‘legel fog tenni azoknak a kötelezettségeknek, amelyeket 
irányunkban vállalt. Minden okunk meg van annak feltételezésére, hogy 
a német kormány is hasonló magatartási fog tanúsítani, mint a francia 
kormány. ( B e l g a  s z ü r k e k ö n y v  9 . )

A brüsszeli francia követ jelentése lépéséről.
Klohukovski brüsszeli francia követ a belga 

külügyminiszternek tett nyilatkozatáról a következő 
jelentést küldötte a francia külügyminiszterhez:

Klolmkovski brüsszeli francia kard I ’iriani miniszter elnökhöz.

Brüsszel, 1914 július 81. 
Az Agence Havas jelentette, hogy Németország a fenyegető háborús 

veszedelem állapotát hirdette ki. fin Davignon külügyminiszternek kijelen
tettem : Ígéretet tehetek neki, hogy a köztársaság kormánya Belgium sem
legességét tiszteletben fogja tartani. A külügyminiszter azt válaszolta, 
hogy a királyi kormány ezt mindig feltételezte és köszönetét mondott 
nyilatkozatomért. Az orosz és angol követ, akikkel azután találkoztam, 
megelégedésüket nyilvánították, hogy én a most fennforgó körülmények 
között ezt az ígéretet megtettem, ami egyébként, mint azt velem az 
angol kövei közölte, megfelel sir Kdward Grev nyilatkozatának.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 / 9 . )

A francia kormány közli Brüsszelben a hivatalos álláspontot.
Augusztus 1-én a francia kormány tudomására 

hozta a belga külügyminiszternek is (írey állam
titkárnak adott válaszát. Franciaország álláspontjá
ról Davignon miniszterelnök a következő levélben 
értesíti a belga követeket:

Davignon külügyminiszter a berlini, párisi és londoni belga
követhez.

Brüsszel, 1914 augusztus 1. 
Követ Űr! Van szerencsém Önnel közölni, hogy a francia követ 

nekem a következő szóbeli kijelentést tette: «X t ásít ást kaptam annak a 
kijelentésére, hogy a köztársaság kormánya, úgy, amiként azt eddig 
is mindenkor kijelentette, nemzetközi konfliktus esetében Belgium 
semlegességét tiszteletben fogja tartani. Ha azonban előáll az az eset, 
hogy ezt a semlegességet más állam tiszteletben néni tartaná, úgy a
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francia kormány saját védelmének biztosítására, kényszerítve élezhetné 
magát, hogy magatartását megváltoztassa.» Köszönetét mondtam 
d eíxcellenciájának és hozzátettem, hogy mi a magunk részéről haladék
talanul megtettük valamennyi számításba vett intézkedést, hogy füg
getlenségünknek és határainknak tisztelet bentartását biztosítsuk.

( B e l g a  s z ü r k e k ö n y v  1 5 . )

A londoni orosz nagykövet Grey lépéséről.
Benckemloríf gróf londoni orosz nagykövet 

értesíti Sasonov külügyminisztert, hogy Grey a 
belga semlegesség tiszteletben tartása iránt kérdést 
intézett Németországhoz és Franciaországhoz. Jelzi 
a két kormány válaszát.

V

Benckendorff gróf londoni orosz nagyköved Sasonov
külügyminiszterhez.

London, 1914 július 19. (augusztus 1.) 
Az angol kormány a német és a francia kormányhoz fordult avval 

a kérdéssel, vájjon tiszteletben fogják-e tartani Belgium semlegességét. 
Franciaország ezt megígérte, a német kormány pedig kijelentette, hogy 
a kérdésre kategorikus formában nem válaszolhat.

(Orosz narnncssáryakönyr 72.)

Az angol külügyi államtitkár Németország magatartásáról,
Grey augusztus hó 1-én eszmecserét folytatott 

a londoni német nagykövettel is a belga semlegesség 
kérdéséről. A beszélgetésről Grey értesíti a berlini 
angol nagykövetet.

Grey külügyi államtitkár tíoschen berlini angol nagyköveihez.

Külügyi hivatal, 1914 augusztus 1. 
Kijelentettem ma a német nagykövetnek, hogy felettébb sajnála

tosnak tartom Németország válaszát Belgium semlegességére vonat
kozólag, mivel Belgium semlegessége a mi országunknak szívén fekszik. 
Ha Németország lehetőségét látja annak, hogy hasonló Ígéretet tegyen, 
mint a minőt Franciaország adott, úgy ez lényegesen hozzájárulna 
ahhoz, hogy itt a nyugtalanságot és feszültséget enyhítse. Másrészt 
azonban, ha az egyik háborús fél a belga semlegességet megsértené,
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mialatt a másik azt tiszt ölet bon tartaná, úgy nagyon nehéz volna ná
lunk féken tartani a közvéleményt. Kijelentettem : mi e kérdési a 
minisztertanácsban megvitattuk és én felhatalmazást kaptam, hogy 
mindezt vele közöljem, végül megállapodásunkról emlékiratot adtam  
át neki. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 2 3 .  e l s ő  r é s z . )

A brüsszeli kormány a hatalmakhoz.
Augusztus l-én. amikor az események már 

előhaladtak, a belga kormány szükségét látta, hogy 
a július 24-iki belga minisztertanácsban elhatározott 
lépést megtegye. A belga miniszterelnök táviratilag 
utasította a párisi, londoni, bécsi, pétervári és ber
lini belga követet, hogy annál a kormánynál, mély
nél akkreditálva van, adja át azt a kormánynyilat
kozatot. melyet a belga miniszterelnök neki július 
24-ikén elküldött.

Davignon külügyminiszter a párisi, berlini, londoni, bécsi és
pétervári belga követhez.

Brüsszel, 1914 augusztus 1.
H ajtsa végre azt az utasítást, melyet a július 24-ikén kelt leve

lem tartalm az. ( H e l y ű  s z ü r k e k ö n y v  1 0 . )

A belga külügyminiszter beszélgetése a brüsszeli német
követtel.

Augusztus 2-ikán a belga miniszterelnök értesí
tette a német követet, hogy a francia kormány 
nyilatkozatát kommünikében fogja közzétenni. Below 
német követ kijelentette, hogy neki hivatalos nyilat
kozat tételére eddig nincs felhatalmazása.

Davignon külügyminiszter a párisi, londoni, berlini, bécsi és
pétervári belga követhez.

Brüsszel, 1914 augusztus 2.
Tudomására hoztam a német követnek, hogy a brüsszeli lapok

ban kommünikében fog közzététel ni az a formális nyilatkozat, melyet 
Klobukovski francia követ augusztus elsején (‘lőttem te tt. Amikor Below 
német követtel találkoztam, megköszönte nekem az iránta tanúsított 
figyelmemet és hozzátette, hogy neki eddig nincs felhatalmazása hivat a-
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los nyilatkozatra, mi azonban bizonyára tudjuk, hogy, az ő személyes 
nézete szerint, milyen biztonsággal tekinthetünk keleti szomszédunkra. 
Nyomban azt válaszoltam, hogy az. amit mi számos korábbi megbeszé
léseink után, keleti szomszédaink szándékairól tudunk, nem engedi 
meg nekünk, hogy az ő tökéletes korrektségükben Belgium irányában, 
a legkevésbbé is kételkedjünk. Hangsúlyoztam azonban: mi a legnagyobb 
súlyt helyeznénk arra, hogy birtokában legyünk egy formális nyilat
kozatnak is, melvet a nemzet örömmel és hálával venne tudomásul.

( B e lg a  s z ü r k e k ö n y v  1 0 . )

Németország ultimátuma.
Augusztus 2-ikán, esti 7 órakor Below brüsszeli 

német követ kormánya megbízásából jegyzéket adott 
át Davignon külügyminiszternek. A jegyzékben a 
német kormány kijelenti, hogy hiteles értesülése 
szerint Franciaország belga területen át megtámadni 
készül Németországot. A német kormány nem hiszi, 
hogy Belgium egy francia előnyomulásnak sikeresen 
(‘1 len tálihasson. Épen ezért Németország meg fogja 
előzni az ellenséges támadást és sajnálná, ha Belgium 
ellenséges aktusnak tekintené, ha német csapatok 
belga területre hatolnának. Németország, Belgium 
jóakaraté semlegessége esetére, a békekötés után 
garantálja Belgium területi épségét és független
ségét.

Bethmann-Hollweg birodalmi kancellár a brüsszeli nemei
követhez.

Berlin, 1914 augusztus 2.
A császári kormánynak hiteles értesülései vannak francia had

erőknek a Maason, a givet-namuri vonalon tervezett felvonulásáról. 
Ezek a hírek nem hagynak kételyt Franciaországnak azon szándéka 
iránt, hogy Németország ellen belga területen vonuljon fel. A császári 
kormány nem tud letenni arról az aggodalomról, hogy Belgium legjobb 
akarata mellett sem lesz képes, segítség nélkül, a francia előnyomulást 
a sikernek olyan kilátásával megakadályozni, hogy ebben a fenyegetett 
Németország elegendő biztonságot találhatna. Németország számára 
az önfenntartás parancsolja, hogy az ellenséges támadást megelőzze. 
A német kormány a legnagyobb sajnálkozással fogadná, ha Belgium 
ellenséges cselekedetet látna abban, ha Németországot ellenségeinek in
tézkedései arra kényszerítenék, hogy védelmére, a maga részéről is belga
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területre lépjen. Minden félreéri és kizárása végeit a császári kormány 
a következőket jelenti ki: 1. Németország Belgium ellen nem óhajt 
semmi ellenségeskedést. Ha Belgium hajlandó a küszöbön álló háború
ban Németország irányában jóakaraté semlegességet tanúsítani, úgy 
a német kormány kötelezi magát, hogy a békekötés alkalmával, a belga 
királyság birtokállományát és függőtlenségét teljes terjedelmében garan
tálja. 2. Németország kötelezi magát a fent említ ott feltéted mellett, 
hogy, amint a béke meg van kötve, a belga királyság területét ismét 
kiüríti. 8. Belgium barátságos magatartásának esetében Németország 
hajlandó a belga királyi hatóságokkal egyetértőleg, csapatainak minden 
szükségkdét készpénzzel bevásárolni és minden kárt megtéríteni, amit 
esetleg a német csapatok okoznak. Ha azonban Belgium a német csapa
tokkal szemben ellenségesen lépne fel, főképen pedig, ha a csapatok 
előrenyomulása elé, a Maas-erőditmények ellentállásával vagy pedig 
vasutak, utak, alagutak és egyéb építmények szét rombolásával nehéz
ségeket gördítene, úgy Németország, sajnálatára, kénytelen lenne ellen
ségének tekinteni a királyságot. Ebben az eset ben Németország a belga 
királysággal szemben semmiféle kötelezettséget nem vállal, hanem a 
két állam viszonyának későbbi szabályozását a fegyverek (hintésén* 
kellene bíznia. ( N e m e i  f e h é r k ö n y v  2 7 . )

A belga kormány válasza.
Augusztus B-ikán reggeli 7 órakor válaszolt a 

belga kormány a német jegyzékre. Válaszában ki
jelenti. hogy Németország javaslatához hozzá nem 
járul és bármely támadást minden rendelkezésére 
álló eszközzel meg fog akadályozni.

Damj-non kiUüyyvnmsztcr jegyzéke fídow brüsszeli, •uhuéi
köveihez.

Brüsszel. 1914 augusztus 8. (reggel 7 óra.)
A német kormány augusztus 2-ikán kelt jegyzékében tudomásunkra 

hozza, hogy hiteles hírei szerint, a francia csapatok Givet-n és Namuron 
át a Maas folyó felé szándékoznak előrenyomulni és, hogy Belgium leg
jobb akarata mellett sem lesz képes a francia csapatok előrenyomulását 
visszaverni. A német kormány ennek folytán kényszerítve érzi magát, 
hogy ezt a támadást megelőzze és Belgium területét megsértse. Ilyen 
körülmények között Németország a királyi kormánynak azt indítvá
nyozza, tanúsítson Németország irányában barátságos m agatartást, a 
német kormány viszont kötelezi magát, hogy békekötés után a király-
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Ságnak és birtokállományának integritását egész terjedi»]méhen bizto
sítja . A jegyzék még ehhez hozzáteszi, ha Belgium a német katonák 
előrenyomulása elé nehézségeket gördít, úgy Németország kényszerülve 
lenne, hogy Belgiumot ellenségének tekintse és a két állam kölcsö
nös viszonyának végső rendezését a fegyverekre hízza. Hz a jegyzék 
a királyi kormány köréhen mélységes és fájdalmas meglepetést keltett. 
Az a szándék, amelyet a jegyzék Franciaországnak tulajdonít, ellentét
ben van azokkal a határozott kijelentésekkel, melyeket nekünk a köz
társaság kormányának nevében augusztus elsején tettek. Ha pedig 
várakozásunk ellenére Franciaország Belgium semlegességét mégis meg
sértené, úgy Belgium teljesíteni fogja összes nemzetközi kötelezettségeit 
és hadserege a betolakodók ellen a legerősebb elkent állást fogja kifej
teni. Az 1889-ik évben létrejött és 1870-ben megerősített szerződések 
Belgium függetlenségét és semlegességét ünnepélyesen a nagyhatalmak
nak, első orban pedig a porosz király ő Felsége kormányának garanciája 
alá hely. zik. Belgium az ő nemzetközi kötelezettségeinek mindenkor 
híven megfelelt. Kötelességei! lojálisán és pártatlan szellemben telje
sítette. Nem mulasztott e! semmi erőkifejtést, hogy semlegességét meg
őrizze és tiszteletijén fartfassa. Az a támadás, amellyel a német kor
mány Belgium függetlenségét megfenyegeti, a népjognak nyilvánvaló 
megsértését jelenti. A jognak megsértését semmiféle stratégiai tekintet 
nem igazolja. Ha a belga kormány az elébe terjesztett javaslatokat 
elfogadná, úgy a nemzet becsületét dobná oda és az Európával szem
ben vállalt kötelezettségeit árulná el. Tudatában annak az állásnak, 
melyet Belgium több mint 80 esztendő óta a civilizált világban elfoglal, 
a belga kormány nem képes azt elhinni, hogy Belgium függetlensége 
csupán semlegessége megsértésének árán volna fenntart ható. Ha remé
nyében csalatkoznék, úgy Belgium szilárdan el van rá határozva, hogy 
a joga ellen irányzott bármely támadást minden rendelkezésére álló 
eszközzel visszaver. ( B e í r j a  s z ü r k e k ö n y v  2 2 . )

A belga külügyminiszter közli válaszát a belga követekkel.
A német jegyzékre adott választ Davignon a 

következőkben hozza tudomására a belga követeknek:

Davignon külügyminiszter a pétervári, berlini, londoni, párisi,
bécsi és hágai belga követhez.

Brüsszel, 1914 augusztus 3.
Németország tegnap este 7 órakor jegyzéket adott át, melyben 

barátságos semlegességet indítványoz, mely magában foglalná orszá
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gunkon a szabad átvonulást. Megígéri Belgiumnak és birtokainak füg
getlenségét békekötés esetére, javaslatának visszautasítása esetén pedig 
azzal fenyeget, hogy Belgium ellen mint ellenség ellen fog eljárni.
A válaszra 12 órányi határidőt szabtak. Mi azt válaszoltuk, hogy sem
legességünk megsértést' a népjognak nyilvánvaló sérelmét jelentené.
A német javaslat elfogadásával elárulnánk a nemzet becsületét. Köteles
ségének tudatában Belgium szilárdan el van rá határozva, hogy a 
támadást minden erővel visszaveri. ( B e l g a  s z ü r k e k ö n y v  2 3 . )

Angolország kilátásba helyezi beavatkozását.
A londoni belga követ Davignon miniszter

elnök fenti sürgönyét közölte Orey államtitkárral 
aki kijelentette: ha Belgium semlegességét megsér
tik. az Németországgal háborút jelent.

Lálaing gróf londoni bolya követ Davignon külüyyvúniszterhez.

London, 1914 auguszt us 3. 
Táviratát megmutattam a külügyminiszternek, aki annak tar

talmát a minisztertanácscsal közölte. A külügyminiszter azt mondotta 
nekem, hogy ha semlegességünket megsértenék, úgy ez háborút jelen
tene Németországgal. ( B e l g a  s z ü r k e k ö n y v  2 0 . )

A brüsszeli francia követ jelentése a német-belga
jegyzékváltásról.

Klobukovski brüsszeli francia követ a német 
kormány jegyzékét és Belgiumnak'erre adot t válaszát 
a következőkben jelenti kormányának:

Klobukovski brüsszeli francia követ Viviani minisztereinökhöz.

Brüsszel, 1914 augusztus 3. 
A német követ tegnap este a belga kormánynak ultimátumot 

adott át, melyben a német kormány kijelenti, hogy mivel tudomása 
szerint a franciák Givet és Namur környékén katonai műveleteket ké
szítenek elő, Németország kényszerítve érzi magát megfelelő rendsza
bályokhoz nyúlni, melyek közt az első az, hogy felszólítja a belga 
kormányt-, hozza tudomására a német kormánynak 12 órán belül, 
hajlandó-e Belgiumban Németországnak megkönnyíteni a Francia- 
ország ellen irányuló operációkat ? Iía ezt megtagadná, úgy a fegyverek
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fognak dönteni. A belga királyi kormány azt válaszolta, hogy a francia 
csapat mozdulatokról szóló hírek, tekintettel az épen legutóbb tett for
mális francia kijelentésekre, neki nem tűnnek helytállóknak. Belgium, 
mely létesítése óta mindig megőrizni iparkodott méltóságát és érdekeit 
és minden fáradozását békés fejlődésére és haladására fordította, nyo
matékosan tiltakozik területének minden megsértése ellen, bármilyen 
oldalról is történjék és ilyen esetben erélyesen megvédelmezné semle
gességét, melyet a hatalmak — és kifejezetten Poroszország királya 
is —  garantáltak. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 4 1 . )

A brüsszeli német követ válasza a belga válasz jegyzékre.
Augusztus 4-ikén a brüsszeli német követ leve

let intézett a belga miniszterelnökhöz, amelyben be
jelenti, hogy mivel a belga kormány a német javas
latot visszautasította, a német kormány szükség 
esetén fegyveres erővel is meg fogja tenni mind
azokat a biztonsági intézkedéseket, melyek a francia 
fenyegetésekkel szemben szükségesnek mutatkoznak.

Below brüsszeli német követ I)(mignon belga külügyminiszterhez.
Brüsszel, 1914 augusztus 4. (reggel 6 óra).

Tisztelt Miniszter Úr! Fel vagyok hatalmazva Excellenciáddal 
közölni: mivel a királyi kormány visszautasította azokat a jóakaratú 
javaslatokat, melyeket a császári kormány elébe terjesztett, a császári 
kormány őszinte sajnálatára kénytelen lesz, szükség esetén, fegyveres 
erővel is végrehajtani azokat a biztonsági intézkedéseket, melyeknek 
szükségességét a francia fenyegetésekkel szemben Excellenciádnak már 
kifejtette. Kérem Excellenciádat, fogadja nagyrabecsülésem kifejezését.

( B e l g a  s z ü r k e k ö n y v  2 7 . )

A francia kormány felajánlja segítségét.
Augusztus 3-ikán Davignon miniszterelnök közli 

a belga követekkel a minisztertanácsnak azt a hatá
rozatát, hogy, mivel Németország részéről eddig 
semmi háborús cselekmény nem történt, a hatalmakhoz 
még nem fordulnak. Értesíti őket arról is, hogy a 
francia követ felajánlotta Franciaország segítségét, 
ha azt a belga kormány kéri. A külügyminiszter azt 
válaszolta, hogy a minisztertanács határozata értel
mében ez iránt még nem fordul a hatalmakhoz.
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Damgnon kiUügy miniszter a párisi, berlini, londoni, bécsi és
pétervári belga köveihez.

Brüsszel. 1914 augusztus 8. (délben.)
Németország, amint Ön arról értesült, Belgiumnak ultimátumot 

adott át. amelynek határideje ma, augusztus 8-ikán, reggeli 7 órakor járt 
le. Mivel edd igeié német részről semmiféle háborús cselekedetre sor nem 
került, a minisztertanács elhatározta, hogy pillanatnyilag még műn volna 
indokolt. ha a garanciális hatalmakhoz fordulnánk. A francia köved nekem 
kijelentette: <Anélkül. hogy kormányomtól felhatalmazást kaptam volna 
a nyilatkozásra, azt hiszem, a francia kormány előttem ismeretes szán
dékainak szellemében kijelenthetem, hogy, ha a belga királyi kormány, 
mint garanciális hatalomhoz.a francia kormányhoz fordulna, mi hívásának 
haladéktalanul eleget tennénk. Ha azonban Belgium a francia kormány
hoz ilven kéréssel nem fordul, úgv a francia kormánv feltéve, hogv 
Miját védelméről való gondoskodása kivételes rendszabályokat számára 
(‘lő nőm ír valószínűleg vár a közbelépéssel, amíg maga Belgium 
a tényleges ellenállásnak valamely aktusát végre nem hajtotta.» Meg
köszöntem Klobukovskinak azt a segítséget, melyet a francia kormány 
adott esetben felajánlani szives volt s azt mondottam neki. hogy a ki
rályi kormány ezidőszorint még a garanciális hatalmakhoz nem fordul 
és fenntartja magának, hogy később vizsgálja meg, miképen járjon el.

( H e lg a  s z ü r k e k ö n y v  2 4 . )

A brüsszeli angol követ jelentése a francia segítség
felajánlásáról.
Yilliers brüsszeli angol követ jelenti Londonba, 

hogy a francia kormány öt hadtestet ajánlott fel Bel
giumnak, mely ezt a segítséget egyelőre nem óhajtja 
igénybe venni.

Villiers brüsszeli angol követ Grey külügyi államtitkárhoz.
Brüsszel, 1914 augusztus 8.

A francia kormány, katonai attachéja útján, a belga kormánynak 
felajánlotta öt francia hadtest támogatását. A következő választ kapta: 
őszinte hálával vagyunk a francia kormány iránt az ő esetleges támo
gatásának felajánlásáért, a fennforgó körülmények között azonban 
nem szándékozunk a hatalmak garanciájához folyamodni. A belga kor
mány később fog a felett határozni, minő akciót tart szükségesnek.

( A n g o l  k é k k ő n  g r  1 5 1 . )
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A belga király az angol királyhoz.
Augusztus 4-ikén Aliiért, belga király táviratot 

• intézett György angol királyhoz, amelyben Angol
ország diplomáciai közbenjárását kéri Belgium ér
dekében. A belga király táviratát Grey közli a berlini 
angol nagykövettel is, akit egyúttal értesít, hogy a 
Belgium semlegességét biztosító szerződés megsér
tése miatt tiltakozzék.

Grey külügyi államtitkár Goschen berlini angol nagykövethez.
Külügyi hivatal, 1914 augusztus 4. 

A belga király ő Felségéin'/ a királyhoz diplomáciai közbenjárás
ért fordult Belgium érdekében. A belga király szavai a következők: 

«Emlékezvén Felséged és elődje barátságának számos bizonyíté
kára, emlékezvén Angok rszágnak 1872-ben tanúsított barátságos maga
tartására és barátságának most újólag adott tamijeiére, végső kérést 
intézek Felséged kormányához, hogy diplomáciai intervenciójával Bel
gium integritását megvédelmezze».

ö  felsége kormánya tudomást szerzett arról is, hogy a német kor
mány a belga kormánynak jegyzéket adott át, melyben Belgiumnak 
jóakaratú semlegességet javasol, ami a német csapatoknak belga te
rületen szabad átvonulását is magába foglalná. Németország megígéri, 
hogy a belga királyság függetlenségét, integritását és Belgium birtok
állományát a békekötés alkalmával megóvja, de megfenyegeti a belga 
kormányt, hogy vonakodása esetén, Belgiummal mint ellenséggel fo 
bánni. A jegyzékre 1*2 órán belül kérnek választ. Arról is értesidünkg 
hogy Belgium az indítványt, mint a népjog megsértését kategorikusan, 
visszautasította. í) Felsége kormányának tiltake/nia kell annak a szer
ződésnek megsértése ellen, amelynek Angok rszággal együtt Német
ország is részese. Az angol kormánynak Ígéretet kell kérnie arra nézve, 
hogy a Belgiumnak megszabott, követelést fenn nem tartják és, hogy 
Németország Belgium semlegességét tiszteletijén tartja. Kérem Önt, 
hogy haladéktalanul kérjen választ. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 5 3 . )

Angolország is felajánlja segítségét.
Augusztus 4-ikén Grey külügyi államtitkár 

további lépést is tesz. Utasítja a brüsszeli angol 
követet, jelentse ki Davignon külügyminiszternek, 
hogy ha Belgium óhajtja, úgy Angol ország haladék
talanul csatlakozik Oroszországhoz és Franciaország-
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hoz, hogy Németország támadása ellen védelmet 
nyújtson Belgiumnak. Az a jegyzék, melyben ezt 
Villiers angol követ a belga kormánnyal közölte a 

* következőkig szól:

Villiers brüsszeli angol követ által Davignon belga 
külügyminiszternek átnyújtott jegyzék.

Brüsszel, 1914 augusztus 4.
Fel vagyok hatalmazva tudomására hozni a belga kormány

nak, ha Németország nyomást gyakorolna, azzal a szándékkal, hogy 
Belgiumot semleges állásának feladására kényszerítse, úgy az angol 
kormány elvárja, hogy Belgium minden rendelkezésére álló eszközzel 
ellentállást fog kifejteni. Az angol király ő Felségének kormánya hajlandó, 
abban az esetben, ha azt Belgium óhajtja. Oroszországgal és Francia- 
országgal egyesülni és a belga kormánynak haladéktalanul közös akciót 
ajánlani fel arra a célra, hogy Németországnak Belgium ellen irányuló 
erőszakos rendszabályaival ellentállást állítsanak szembe és egyúttal 
garanciát nyújtsanak Belgium függetlenségének és sértetlenségének jövő
beli biztosítására. ( B e á j a  s z ü r k e k ö n y v  2 8 . )

Németország nyilatkozata Londonban.
Ezenközben Liclmovsky herceg német nagy

követ jegyzéket adott át Groy államtitkárnak. 
A jegyzékben a német kormány kijelenti, hogy 
belga területet annektálni nem akar és a belga 
semlegességet a belga területen át fenyegető francia 
támadás folytán kénytelen megsérteni.

Jagow külügyi államtitkár iÁchnovsky herceg londoni német
nagykövethez.

Berlin, 1914 augusztus 4.
Kérem oszlasson el minden kétséged, mellyel esetleg az angol kor

mány a mi szándékaink iránt viseltetnék. Ismételje a leghatározottab
ban azt a formális kijelentést, hogy Németország még Belgiummal 
való fegyveres konfliktusa esetében sem fog semmiféle ürügy alatt belga 
területet annektálni. Ennek a kijelentésünknek őszinteségét megerősíti 
az a tény, hogy mi Hollandiának ünnepélyesen lekötöttük szavunkat, 
hogy semlegességét respektáljuk. Nyilvánvaló, hogy mi belga területet 
előnnyel nem annektálhatnánk anélkül, hogy egyidejűleg Hollandia 
rovására is területet ne szereznénk. Kérem világosítsa fel nyomatékosan
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sii- Edward Greyt, hogy a német hadsereg nem tehette ki magát a Bel
giumon át ellem» irányuló francia támadásnak, amelyet pedig teljesen 
hitelt érdemló jelentések szerint ellenünk terveztek. Németország ennek 
folytán kényszerítve volt, hogy a belga semlegességet tekinteten kívül 
hagyja, mivel Németország számára élet-halál kérdése az, hogy a francia 
előnyomulást megakadályozza. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 5 7 . )

A német csapatok átlépték a belga határt.
A mozgalmas augusztus 4-iki nap további 

eseménye, hogy Davignon miniszterelnök jelenti Pa
risba és Londonba, német csapatok Genmieniclmé! 
átlépték a belga határt.

Davignon külügyminiszter a londoni és a párisi belga követhez.
Brüsszel, 1914 augusztus 4.

A vezérkar közli velem, hogy az ország területét Gemmenichnél 
megsértették. ( B e l g a  s z ü r k e k ö n y v  3 0 . )

A németek megadásra szólították fel Lüttich várat.
Augusztus 4-ikén a brüsszeli angol követ már 

azt is jelenti, hogy kisebb német csapat megadásra 
szólította fel Lüttich várát.

Villiers brüsszeli angol követ Grey külügyi államtitkárhoz.
Brüsszel, 1914 augusztus 4.

A katonai attaché arról értesült a hadügyminisztériumban, hogy 
német csapatok belga területre léptek és egy kisebb német had
osztály Lüttichet megadásra szólította fel. A csapatokat visszavetették.

( A n g o l  k é k k ö n y v  1 5 8 . )

A brüsszeli német követnek kézbesítik útleveleit.
Mivel a német csapatok Belgium területére 

hatoltak, augusztus 4-ikén Davignon miniszterelnök 
Below brüsszeli német követnek kézbesítette útlevelét.
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Davicjnon belya külügyminiszter tíelow brüsszeli neme/ köveihez.
Brüsszel, 1914 augusztus 4.

Követ Űr! Van szerencsém Excellenciácklal közölni, hogy a királyi 
kormány a mai naptól fogva az Ön diplomáciai jellegét többé el nem 
ismerheti, és Önnel a hivatalos érintkezést megszünteti. Ennek követ
keztében mellékelve megkapja az Ön és a követség személyzetének 
elutazásához szükséges útleveleket. ( B e l g a  s z ü r k e k ö n y v  3 1 . )

Angolország szövetséget ajánl Norvégiának. Hollandiának és
Belgiumnak.

Augusztus 4-ikén Grey államtitkár felajánlotta 
az ént (ülte segítségét Belgiumnak. Hollandiánál \ és 
Norvégiának is, arra az esetre. lm Németország meg
sértené semlegességüket.

Az ajánlat ról a londoni belga követ a követ- 
kezd táviratban értesíti a belga külügyminiszteri:

Lalcting gróf londoni, bolya követ Daviynon külüyyminiszlerhez.
London, 1914 augusztus 4.

A külügyminiszter a Norvégiában, Hollandiában és Belgiumban 
akkreditált angol követekkel közölte: Angolország elvárja, hogy e bárom 
királyság Németország nyomásának ellenáll és meg fogja őrizni sem
legességét. Angolország támogatni fogja őket ellent állásuk bán és kész 
arra, hogy ha e barom kormány óhajtja, Franciaországgal és Orosz
országgal közreműködjék és a három kormánynak szövetséget ajánljon 
lel. hogy, Németországnak ellenük irányuló erö>zakát visszaverjék és 
a három királyság függetlenségének és sérthetetlenségének jövőbeli 
fenntartását garantálják, ftn arra utaltam, hogy Belgium örök időkre 
semleges. A külügyminiszter azt válaszolta: amit mondottam, az arra 
az esetre szól, ha Belgium semlegességét megsértik.

( B o ly a  s g i i r k e k ö n y v  3 7 . )

Belgium a garanciális hatalmakhoz fordul.

A német csapatok benyomulása folytán 
ugyancsak augusztus 4-ikén n belga miniszterelnök 
további lépést is tesz. A belga követek útján 
Angol-, Francia- és Oroszországhoz fordul, mint ga
ranciális hatalmakhoz, hogy Belgium területének 
i negvédésé ben k özrem i í ködjének.
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Davignon külügyminiszter a brüsszeli angol, /randa és orosz
követhez.

Brüsszel, 1914 augusztus 4. 
Követ Űr! A belga kormány mély sajnálatára közli Excellenciáddal, 

hogy német csapatok ma reggel szerződéses kötelezettségeik megsértésével 
belga területre nyomultak. A királyi kormány szilárdan elvan határozva, 
hogy minden rendelkezésére álló eszközzel ellenállást tanúsít. Belgium 
Angolországhoz, Franciaországhoz és Oroszországhoz fordul azzal a 
kéréssel, hogy mint garanciális hatalmak, területének megvédésében 
közreműködjenek. Közösen megállapított és együttes akcióról volna szó 
azzal a céllal, hogy ellenállást fejtsünk ki azok ellen az erőszakos rend
szabályok ellen, melyeket Németország Belgiummal szemben alkalmaz 
és hogy egyúttal Belgium integritását és fennmaradását biztosítsuk. 
Belgium örömmel jelenti ki, hogy megerősített helyeinek védelmét ön
maga vállalja. ( B e l g a  s z ü r k e k ö n y v  4 0 . )

Angolország vállalja Belgium védelmét.
A belga kormány jegyzékére Villiers brüsszeli 

angol követ augusztus 5-ikén kormánya megbízásá
ból a következő választ adta.

Villiers brüsszeli angol követ Davignon belga külügyminiszterhez
Brüsszel, 1914 augusztus 5. 

Fel vagyok hatalmazva a belga kormánnyal közölni, hogy ő Felsége 
kormánya indokoltnak és az 1839-ik évi megállapodás szerint jogosultnak 
látja a közös akciót abból a célból, hogy Németországgal szemben ellen
állást tanúsítsunk. ( B e l g a  s z ü r k e k ö n y v  4 8 . )

A londoni belga követ jelentése Angolország álláspontjáról.
A londoni belga követ augusztus 5-ikén szin

tén jelenti Angolország készségét, hogy Belgiumot 
megvédelmezze.

Lalaing gróf londoni belga követ Davignon külügyminiszterhez.
London, 1914 augusztus 5. 

Angolország hozzájárul, hogy mint garanciális hatalom területünk 
megvédésében közreműködjék. Az angol flotta Antwerpen ellátásának 
érdekében biztosítani fogja a Sebeidén a szabad hajózást.

( B e l g a  s z ü r k e k ö n y v  4 9 . )

D ip lom ácia i okm ányok. 33
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Oroszország és Franciaország csatlakozik az angol
állásponthoz.

Ugyancsak augusztus 5-ikén közli Davignon mi
niszterelnök a párisi, londoni és pétervári belga kö
vettel, hogy Franciaország és Oroszország is késznek 
nyilatkozott Belgium megvédésére.

Davignon külügyminiszter a 'párisi, londoni és pétervári belga
követhez.

Brüsszel, 1914 augusztus 5.
Követ Úr! Van szerencsém önnel közölni, hogy ma felkeresett a 

francia és az orosz követ és közölték velem kormányaiknak azt az elhatá
rozását, hogy felkérésünknek eleget tesznek és Angolországgal területünk 
védelmére közreműködnek. ( B e l g a  s z ü r k e k ö n y v  5 2 . )

Angolország ultimátuma Németországhoz.
Augusztus 5-ikén, amikor az entente-hatal- 

mak Belgium védelmét vállalták, Német- és Angol
ország között már hadiállapot állott fenn. Az 
angol kormány ugyanis nem érte be azzal a nyi
latkozattal, amelyet Lichnovsky herceg német nagy
követ a német birodalom szándékairól Londonban 
augusztus 4-ikén tett, hanem Grey államtitkár még 
ugyanazon a napon utasította Goschen berlini angol 
nagykövetet, kérdezze meg a német kormányt, haj
landó-e biztosítani Belgium semlegességét. Ha a né
met kormány éjjeli 1*2 óráig kielégítő választ nem 
adna, úgy a nagykövet kérje útleveleit és jelentse 
ki, hogy az angol kormány mindent meg fog tenni 
Belgium semlegességének megvédésére.

Grey külügyi államtitkár Goschen berlini angol nagykövethez.
Külügyi hivatal, 1914 augusztus 4.

Értesülésünk szerint Németország a belga külügyminiszterhez 
jegyzéket intézett, amely szerint Németország kényszerülve lesz, hogy a 
neki elengedhetetlennek látszó rendszabályokat, ha szükséges, fegyveres 
erővel is végrehajtsa. Arról is értesülünk, hogy a belga területet Gemme- 
nichnél már meg is sértették. Ilyen körülmények közt és tekintettel 
arra, hogy Németország visszautasította Belgiumra vonatkozólag ugyan- 
azt az ígéretet adni, melyet, válaszul az egyidejűleg Berlinben és Paris-

0
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bán tett kérdésünkre, Franciaország a mull héten adott, kénytelenek 
vagyunk ezt a kérdésünket megújítani és azt kérni, hogy ma éjjeli 12 óráig 
megkapjuk a kielégítő választ. Iía  ez meg nem történik, úgy utasítom 
önt, kérje útleveleit és jelentse ki: ő Felsége kormánya kötelezve érzi 
magát minden hatalmában álló lépés megtételére, hogy Belgium sem
legességét fenntartsa, és ilyképpen gondoskodjék annak a szerződés
nek* betartásáról is, amelynek Németország épen olyan részese, mint 
mi magunk. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 5 3 . )

* Visszavont angol javaslat.
Még augusztus 4-ikén La laing gróf értesíti róla 

Davignon külügyminisztert, hogy az északi államok 
szövetségére vonatkozó angol javaslatot a Német
országhoz intézett angol ultimátum folytán vissza
vonták.

Lalaing gróf londoni belga követ Davignon. külügyminiszterhez.
London, 1914 augusztus 4.

Angolországnak Németországhoz szóló ultimátuma következtében 
azt az angol javaslatot, amelyet Önnel táviratilag közöltem, egyelőre 
visszavonták.

Hadiállapot Németország és Angolország között.
Lalaing gróf, londoni belga követ augusztus 

5-ikén jelenti Brüsszelbe, hogy Németország az angol 
javaslatot visszautasította, mire Angolország prok- 
lamálta a hadiállapotot Nagybritannia és Német
ország között.

Lalaing gróf londoni belga követ Davignon külügyminiszterhez.
London, 1914 augusztus 5.

Mivel Németország az angol javaslatot visszautasította, Angol
ország kijelentette, hogy ma délelőtt 11 órától kezdve a két ország közt 
hadiállapot állott be. ( B e l g a  s z ü r k e k ö n y v  4 1 . )

A német válasz.
Az angol kékkönyv tartalmazza Goschen ber- 

liri angol nagykövetnek jelentését, amelyben beszá
mol az angol ultimátum átnyujtásáról és az állam-

33*
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titkárral és a kancellárral folytatott eszmecseréjéről. 
Ezt a jelentését (loschen már Londonban. augusztus 
8-ikán írja, mivel a bekövetkezett hadiállapot foly
tán Berlint elhagyta. Goschen állítása szerint az ulti
mátumra vonatkozó megbeszéléséről augusztus 4-ikén 
esti í) órakor táviratot adott fel Berlinben. A táviratot 
a postahivatal felvette, de már nem továbbította.

Goschen berlini angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.
London, 1914 augusztus 8.

E hó 4-ikén kelt sürgönyében foglalt utasításoknak megfelel
tem, ugyanaznap délután jelentkeztem az államtitkárnál és ő Fel
sége kormányának nevében megkérdeztem, hogy a császári kormány 
hajlandó-e elállani a belga semlegesség megsértésétől? Jagow nyom
ban azt válaszolta: sajnálja, hogy tagadókig kell válaszolni, mert dél
előtt német csapatok a határt már átlépték s így a belga semlegesség 
megsértése már megtörtént. Az államtitkár újból rátért azokra az okokra, 
amelyek miatt a birodalmi kormány ezt a lépési meglenni kénytelen 
voltra leggyorsabb és a legkényelmesebb úton kell bevonulniuk Francia- 
országba, hogy csapat mozdulataikkal gyorsan haladhassanak és a döntő 
csapást oly gyorsan, amint csak lehet, megkíséreljék. Elét-halál kérdése 
ez számukra, mert ha a délre eső úton nyomultak volna időre, úgy t(dön
tettél a csekély számú útra. valamint a várak (Tejére, nem remélhették, 
hogy rettenetes, nagy időveszteséged okozó ellent állás nélkül, törhessenek 
keresztül. Ez az időveszteség az oroszok számára időnyerést jelentett 
volna csapataiknak a német határra irányított felvonultatásában. A néme
tek ütőkártyája a gyorsaság a cselekvésben, míg az oroszoké csapataik 
kimeríthetetlen száma. Azt az ellenvetést tettem , hogy a belga határ 
megsértésének e befejezett ténye a helyzetet, mint ő azt bizonyára meg
érti, rendkívül komollyá teszi, és megkérdeztem, hogy nincs-e még mód 
a visszavonulásra és olyan esetleges következmények elhárítására, ame
lyeket ő ép úgy sajnálna, mint én magam. Az állam titkár azt válaszolta, 
hogy a kifejtett okoknál fogva az ő számukra lehetetlen most már a 
visszavonulás.

Délután megkaptam az ön  második sürgönyét és a benne foglalt 
utasítások értelmében újból elmentem a német birodalom külügyi hiva
talába és közöltem az államtitkárral, ha a császári kormány éjjeli 1*2 
óráig nem adhat biztosítékot arra, hogy a belga határ megsértését 
nem folytatja és előrenyomulását megállítja, úgy utasításom van rá, 
hogy útleveleimet kikérjem és a birodalmi kormánnyal közöljem: 
Ö Felsége kormánya minden rendelkezésére álló intézkedést meg fog
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tenni Belgium semlegességének és annak a szerződésnek megvédelmezé- 
sére, amelynek Németország ugyanolyan a részese, mint mi magunk.

Jagow azl válaszolta, hogy legnagyobb sajnálatára nem adhat 
nekem más választ, mint az előbb: a birodalom biztonsága feltétlenül 
szükségessé teszi, hogy a császári csapatok Belgiumon át vonuljanak. 
Átadtam ő excellenciájának az Ön sürgönyének írásos összefoglalá
sát, utaltam aira, hogy Ön éjjeli 12 órát jelölte meg, mint ameddig 
ő Felsége kormánya választ vár és megkérdeztem, vájjon tekintettel 
azokra a rettenetes következményekre, amelyeket ez az ügy maga után 
vonna, nem volna-e az utolsó pillanatban mégis lehetséges a válasz
nak újabb mérlegelése. Azt mondotta, hogy ha 24 órát vagy több időt 
adnánk is, a válasz mégis csak ugyanaz maradna. Kijelentettem, hogy 
ebben az esetben kérnem kell útleveleimet. Ez a tárgyalás körülbelül 
este 7 órakor folyt le. A további rövid beszélgetés során Jagow mély 
sajnálattal nyilatkozott annak az egész politikának összeomlásáról, 
amelyet ő es a kancellár folytattak. Ez a politika arra irányult, hogy 
barátságos viszony létesüljön Nagybritanniával és közeledés történjék 
Nagybritannia útján Franciaországhoz. Azt válaszoltam, hogy számomra 
is igen sajnálatos és nekem is mély csalódást okoz berlini tevékeny- 
ségemnek hirtelen megszakítása, meg kell azonban értenie, hogy az adott 
körülmények között és tekintettel kötelezettségeinkre, ő Felsége kor
mánya másként nem cselekedhetett.

Azt mondottam azután, hogy szeretném a kancellárt felkeresni, 
mert ez lesz talán az utolsó alkalom, hogy őt láthatom. Az államtitkár 
megkért, hogy ezt tegyem meg. A kancellárt nagy izgalomban talál
tam. Ö excellenciája rögtön beszélni kezdett és 20 percig beszélt. Azt 
mondotta, hogy ő Felsége kormányának lépése rettenetes. Egyetlen 
szó — a semlegesség — kedvéért, amelyet háborús időkben oly gyakran 
hagytak már figyelmen kívül, egv darab papirrongy kedvéért, Nagy
britannia háborút kezd egy rokon nemzettel, amely pedig mit sem 
kívánt inkább, mint azt, hogy barátja lehessen. Minden fáradozása, 
amit ebben az irányban tett, haszontalanná vált ezzel az utolsó, rette
netes lépéssel, es az a politika, amelynek, mint tudom, hivatalosko
dása óta magát szentelte, kártyavárként omlott össze. Amit mi tet
tünk, azt nem lehet végiggondolni, az olyan, mintha hátulról meg
támadnak valakit, aki két támadó ellen az életét védelmezi. Felelőssé 
tette Angliát mindazokért a borzalmas eseményekért, amelyek bekövet
kezhetnek. Élénken tiltakoztam szavai ellen, és azt mondottam, hogy, 
épen úgy amint Jagow és ő meg akarják velem értetni, hogy Német
ország számára élet-halál kérdése az átvonulás Belgiumon és ez ország 
semlegességének megsértése, — úgy én is szeretném, ha megértenék, hogy

517



Nagy bri la nnia számára viszont becsület ének élet-halál kérdése az, hogy 
ünnepélyesen lekötött szavát állja és Belgium semlegességét, ha azt meg
támadják, a végletekig megvédelmezze. Ezt az ünnepélyes szerződést meg 
kell tartani, mert vájjon a jövőben ki bíznék még Nagybritannia elvál
lalt kötelezettségeiben? A kancellár így válaszolt: «De milyen áron fogják 
önök a szerződést megtartani? meggondolta-e ezt a brit kormány?» 
Olyan világosan, ahogy csak tudtam, megérttettein ő excellenciájávai, 
hogy a következményektől való félehun nem lehet ünnepélyesen kötött 
szerződések megszegésének enyhítő körülménye, őexcellenciája azonban 
olyan izgatott volt, ami fellépésünk határa annyira uralkodott rajta 
és olv kevéssé volt hajlandó érvekre hallgatni, hogy elállót tani attól, 
hogy további argumentumokkal a tűzre olajat öntsek. Amikor el
távoztam, megjegyezte, hogy Nagybritanniának Németország ellenségei
hez való csatlakozását annál nagyobb csapásnak t(‘kinti, mert ő és kor
mánya az utolsó pillanatig együtt munkálkodott velünk es támogatta 
fáradozásainkat, hogy a béke Ausztria és Oroszország között fenntar- 
tassék. Azt mondottam, hogy ez egy része* annak a tragédiának, amely 
a két nemzetet épen abban a pillanatban szakítja széjjel, amikor 
viszonyuk barátságosabb és szívélyesebb volt, mint valaha. Sajnos, 
minden fáradozásunk ellenére, hogy Ausztiia es Oroszország között a 
békét fenntartsuk, kitört a háború és olyan helyzet elé állított bennün
ket, amely elől, ha meg akarjuk tartani kötelezettségeinket, ki nem tér
hetünk és amely, sajnos, maga után vonja elszakadásunkat eddigi 
munkatársainktól, ő  meg fogja érteni, hogy ezt senki nálam jobban 
nem sajnálhatja.

E kissé kínos beszélgetés után visszatértem a nagykövetségre és 
Önnek a történtekről távirati jelentést küldtem. A sürgönyt valamivel 
esti 9 óra előtt adták fel a központi táviróhivatalban. A hivatal elfogadta, 
azonban kétségtelen, hogy nem továbbította.

Fél 10 óra felé felkeresett Zimmermann alállam titkár. Miután mély 
sajnálkozását fejezte ki a felett, hogy a köztünk fennállott barátságos 
hivatali és személyi viszony megszűnik, úgy mellékesen megkérdezte azt 
is, hogy útleveleink kikérése egyértelmű-e a hadüzenettel? Azt mondot
tam, hogy a nemzetközi jognak olyan közismert tekintélye, mint o, épen 
olyan jól, vagy nálam is jobban tudja, hogy az ilyen esetekben mi a szo
kás. Hozzáfűztem, hogy volt már sok olyan eset, amikor megszakították a 
diplomáciai viszonyt és háború még sem következett ; ebben az esetben 
azonban az én utasításaimból, amelyekről Jagow állam titkárnak írásos 
összefoglalást nyújtottam  át, láthatta , hogy ő Felsége kormánya bizo
nyos kérdésre éjjel 12 óráig vár választ és kielégítő válasz hijan kény
telen lesz megtenni azokat a lépéseket, amelyeket kötelezettségei meg-
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követelnek. Zimmermann azt válaszolta, hogy ez valójában hadüzenet, 
mert a birodalmi kormány a kívánt biztosékot sem a mai, sem akármilyen 
más estén meg nem adhatja.»

Eközben, miután Zimmermann államtitkár eltávozott, a « B e r -  

l i n e r  T a g e b la t t» különkiadása jelentette, hogy Xagybritannia hadat 
üzent Németországnak. Ennek a hírnek első következménye a rend
kívül felizgatott és féktelen tömeg csoportosulása volt ő Felsége nagy- 
követsége előtt. A csekélyszámú rendőrség, — amelyet a nagykövetség 
védelmére kirendeltek, — kevésnek bizonyult és a csőcselék maga
tartása folyton fenyegetőbb lett. Ameddig ez a tüntetés csak zajon
gásra szorítkozott, nem vettük figyelembe; amikor azonban az üveg- 
csörömpölés és a szobába hajított kövek figyelmeztettek arra, hogy a 
helyzet kellemetlenné válhat, telefonon értesítettem a külügyi hivatalt 
a történtekről. Jagow államtitkár nyomban utasította a rendőrfőnököt 
és a tüstént kiküldött, kellő számú lovagrend őrség az utcát hamarosan 
megtisztította.

Miután a rend helyreállott, felkeresett Jagow államtitkár és őszinte 
sajnálkozását fejezte ki a történtek miatt. Azt mondotta, hogy honfi
társai magaviseletét jobban szégvenli, mint a hogy azt kifejezni tudja. 
Örök szégyenfoltot ejtettek Berlin hírnevén. A különkiadás, amelyet 
az utcán árusítottak, kormányengedelem nélkül jelent meg; tény az, 
hogy a kancellár megkérdezte őt telefonon, kiadják-e a hírt, mire ő azt 
válaszolta: «Semmi esetre sem, reggel előtt.» Ez az ő elhatározása volt 
az oka annak is, hogy oly csekélyszámú rendőrséget rendeltek a nagy- 
követség környékére, mert, véleménye szerint, a nagyszámú kirendeltség 
okvetlenül feltűnést keltett volna é.? esetleg rendzavarásokra vezetett volna. 
Az az «átkozott (pestilential) Tageblatt», amely a dolognak valahogyan 
neszét vette, keresztülhúzta számítását. Azt híresztelik — mondotta — 
hogy a tömeget a nagykövetségről ingerelték mindenféle gesztusokkal és 
dobálódzások által, de ő kétségtelennek tartja, hogy ez nem igaz (én 
azonnal megerősíthettem, hogy e híreszteléseknek nincs semmi alapja), 
de még ha igaz volna, sem szolgálhatna mentségéül az itt lefolyt szé
gyenletes eseményeknek. Tart tőle, hogy most már Berlin viselkedésé
ről az izgatottság pillanatában, szomorú benyomásaim maradnak. Való
ban teljesebben és tökéletesebben nem fejezhette ki sajnálkozását.

A következő reggel, augusztus 5-ikén, a császár, eg}dk hadsegédje 
által, a következő üzenetet küldötte nekem:

«A császár megbízott, fejezzem ki Excellenciádnak sajnálkozását 
az éjjel történtek miatt, de egyúttal mondjam meg azt is, hogy a történ
tek alapján véleményt alkothat magának azokról az érzelmekről, melyek 
népét eltöltik Angliának azon eljárása folytán, hogy Nagybritannia a
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többi nemzethez csatlakozott régi — Waterlooi szövetségese ellen, 
ö Felsége kéri, mondja meg a királynak, hogy ő mindég büszkén viselte 
az angol tábornagy és az angol tengernagy címét, de a történtek után 
u címeket nyomban leteszi.»

Hozzá tehetem még, hogy az üzenet élességét a közvetítésének 
módja semmivel sem tom pította.

Másrészről azonban ki kell jelentemun, hogy e válságos időkben 
Jagow államtitkár és a császári külügyi hivatal tisztviselői részéről csakis 
előzékenységet tapasztaltam. Tizenegy óra felé Wedelgróf elhozta útleve
leimet — amelyeket korábban reggel írásban kértem volt — és kijelen
tette: megbízása van, hogy hazautazásom útirányát velem megbeszélje. 
Azt mondta, ő úgy értesült, hogy én inkább Hook of Hollandon, mint 
Koppenhágán át utaznám, azért intézkedtek, hogy az előbbi útvonalon 
távozhassam, az esetben azonban holnap reggelig várnom kell. Bele
egyeztem és ő biztosított, hogy a kellő elővigyázati rendszabályokat 
megtették s így a múlt éjjel szégyenletes eseményei többé megismét
lődni nem fognak. Még hozzátette: minden lehetőt meg fognak tenni, 
lágy a vonathoz étkezőkocsit csatolhassanak. Wedel gróf átadott to
vábbá egy felette szívélyes hangú levelet, melyet Jagow államtitkár 
intézett hozzám. A nap csomagolással telt el. Az éjszakát semmiféle 
incidens nem zavarta. Reggel a lehrt'.i pályaudvarhoz vezető szokott 
úton erős rendőri kirendeltséget állítottak fel, a nagykövetség személy
zetét pedig bérkocsikon, a mellékutcákon át csempészték a pályaudvar
hoz. így semmi tüntetésnek sem voltunk kitéve* és megmenekültünk 
mindazoktól a kellemetlenségektől, amelyekben a tömeg orosz és francia 
kollégámat részesítette. “Wedel gróf várt az állomáson, hogy Jagow 
állam titkár nevében elbúcsúzzon tőlünk és meggyőződjék: megtel
ték-e kényelmünkre mindazt, amit elrendeltek. Egy nyugalmazott 
gárdaezredes kisérte a vonatot a holland határig és igen szívélyesen 
iparkodott megmenteni bennünket azoknak a nagy tömegeknek in
zultusaitól, amelyek minden megállónknál ellepték a pályaudvarokat; 
hazafias dalok üvöltésén, némi ordít ozáson és fenyegető gesztusokon

e  O  O

kivid igazán semmi panaszra sem volt okunk egész fárasztó utazásunk 
alatt a holland határig.

Mielőtt berlini tartózkodásunk utolsó napjainak hosszú leírását 
befejezném, meg akarok emlékezni a nagykövetség tisztviselői karának 
csodálatraméltó magatartásáról, melyet e válságos időkben tanúsított, 
összesen és egyenként, éjjel-nappal, majdnem pihenés nélkül dolgoztak 
és nem dicsérhetem eléggé azt az odaadó buzgalmat, amellyel a k ö 

v e t s é g )  tanácsos, a katonai és a tengerészeti attaché a titkárok és a két 
fiatal attaché fáradhatatlanul végezték munkájukat és tarto tták  féken
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az idegeiket a kívül ordítozó tömeg és belül a sok száz, felvilágosítást és 
segedelmet kérő angol alattvaló lármája között. Büszke vagyok, hogy 
ilyen tisztviselői karral dolgozhattam és igen hálás vagyok mindannyiuÍv
nak azért az eléggé nem becsülhető támogatásért, amelyben engem, 
gyakran saját személyük nem csekély veszélyeztetésével is, oly kész
ségesen és szívesen részesítettek.

Meg kell még említenem azt a nagy támogatást, amelyben bennün
ket amerikai kartársam, Goráid nagykövet és tisztviselői részesítettek, 
ö  excellenciája nem törődött a tömeg rikolt ozásával és káromkodásai
val, amelyekkel őt érkezése és távozása alkalmából többször üdvözöl- 
ték, ismételten felkeresett, tudakolta miben lehet segítségünkre és in
tézkedett az ottrekedt angol alattvalók biztonságáról. Sokat közülök, 
saját személyének némi veszélyeztetése árán is, nehéz helyzetből men
tett ki és megfontoltsága, savoir faire-je és erélyes fellépése a császári 
tekintélyekkel szemben, biztosítanak arról, hogy az angol alattvalók 
és érdekek védelmét jobb és biztosabb kezekben nem hagyhattuk.

( A n g o l  k é k k ö n y v  1 6 0 . )

A belga kormány tiltakozása.
Augusztus 5-ikén Pavignon miniszterelnök uta

sítja a belga követeket, hogy valamennyi, Belgiummal 
összeköttetésben álló kormánynál szóbeli jegyzék
ben tiltakozzanak a német támadás ellen és állapítsák 
meg, hogy a hágai konvenció szerint, nem lehet azt 
ellenséges cselekedetnek venni, ha semleges állam a 
semlegessége ellen intézett támadást erőszakkal meg
akadályozza.

Davignon külügyminiszter valamennyi belga diplomáciai
képviselőhöz.

Brüsszel, 1914 augusztus 5.
Követ Úr! Az 1889-ik évben, április 18-ikán kötött szerződésben 

Poroszország, Franciaorzság, Angolország, Ausztria és Oroszország garan
ciális hatalmaknak jelentették ki magukat arra a szerződésre nézve, 
melyet úgyanezen a napon a belga király a holland királlyal kötött. Ez a 
szerződés kimondja, hogy: «Belgium független, s örök időkre semleges 
állam legyen». Belgium teljesítette minden nemzetközi kötelességét. 
Kötelezettségeinek a lojális pártatlanság szellemében te tt eleget. Semmi 
erőfeszítéstől nem riadt vissza, hogy semlegességét fenntartsa és mások 
által is tiszteletben tarttassa. Épen ezért a királyi kormányra kínos
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az idegeiket a kívül ordítozó tömeg és belül a sok száz, felvilágosítást és 
segedelmei kérő angol alattvaló lárm ája között. Büszke vagyok, hogy 
ilyen tisztviselői karral dolgozhattam és igen hálás vagyok mindannyiuk- 
nak azért az eléggé nem becsülhető tám ogatásért, amelyben engem, 
gyakran saját személyük nem csekély veszélyeztetésével is, oly kész
ségesen és szívesen részesítettek.

Meg kell még említenem azt a nagy támogatást , amelyben bennün
ket amerikai kartársam , Gerard nagykövet és tisztviselői részesítettek, 
ö  excellenciája nem törődött a tömeg rikolt ozásával és káromkodásai
val, amelyekkel őt érkezése és távozása alkalmából többször üdvözöl
ték, ismételten felkeresett, tudakolta miben lehet segítségünkre és in
tézkedett az ottrekedt angol alattvalók biztonságáról. Sokat közülök, 
saját személyénedv némi veszélyeztetése árán is, nehéz helyzetből men
tett ki és megfontoltsága, savoir faire-je és erélyes fellépése a császári 
tekintélyekkel szemben, biztosítanak arról, hogy az angol alattvalók 
és érdekek védelmét jobb és biztosabb kezekben nem hagyhattuk.

( A n g o l  k é k k ö n y v  1 6 0 . )

A belga kormány tiltakozása.
Augusztus 5-ikén Davignon miniszterelnök uta

sítja a belga követeket, hogy valamennyi, Belgiummal 
összeköttetésben álló kormánynál szóbeli jegyzék
ben tiltakozzanak a német támadás ellen és állapítsák 
meg, hogy a hágai konvenció szerint, nem lehet azt 
ellenséges cselekedetnek venni, ha semleges állam a 
semlegessége ellen intézett támadást erőszakkal meg
akadályozza.

Davignon k 8lügyminiszter valamennyi belga diplomáciai
képviselőhöz.

Brüsszel, 1914 augusztus 5 .

Követ Úr! Az 1839-ik évben, április 18-ikán kötött szerződésben 
Poroszország, Franciaorzság, Angolország, Ausztria és Oroszország garan
ciális hatalm aknak jelentették ki magukat arra a szerződésre nézve, 
melyet ugyanezen a napon a belga király a holland királlyal kötött. Ez a 
szerződés kimondja, hogy: «Belgium független, s örök időkre semleges 
állam legyen». Belgium teljesítette minden nemzetközi kötelességét. 
Kötelezettségeinek a lojális pártatlanság szellemében te tt eleget. Semmi 
erőfeszítéstől nem riadt vissza, hogy semlegességét fenntartsa és mások 
által is tiszteletben tarttassa. Épen ezért a királyi kormányra kínos
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hatást tett, hogy az egyik garanciális hatalomnak, Németországnak 
fegyveres csapatai, szerződésileg megállapított kötelezettségeik megsér
tésével, belga területre behatoltak. Kötelességünk, hogy felháborodás
sal tiltakozzunk a népjognak e sérelme ellen, melyet a mi részünkről 
semmiféle cselekedet fel nem idézett. A királyi kormány szilárdan el 
van határozva, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel visszaverje 
a semlegességünk ellen irányított támadást és emlékeztet arra, hogy az 
1907-ik évi hágai konvenció 10. szakasza, mely a semleges hatalmak
nak és személyeknek jogait és kötelességeit szabályozza háború esetére, 
nem tekinti azt ellenséges cselekedetnek, ha egy semleges állam a 
semlegessége ellen irányított támadásokat akár erőszakkal is vissza
utasítja. Felkérem Önt, kérjen mielőbb kihallgatást a külügyminisz
ternél, olvassa fel ő Excellenciájának ezt a levelet és arról másolatot 
hagyjon hátra. Ha a kihallgatást haladéktalanul meg nem kapná, úgy 
a nyilatkozatot írásban tegye meg. ( B e l g a  s z ü r k e k ö n y v  4 4 . )

A berlini belga követ megkapja útleveleit.
Ugyancsak augusztus 5-ikén a berlini belga 

követ jelenti, hogy Berlinből a követség tagjaival 
együtt elutazik.

Beyens báró berlini belga követ Damgnon küiügymvniszterhez.
Berlin. 1914 augusztus 15.

Megkaptam útlevelemet. A követség személyzetével holnap reggel 
Berlinből Hollandiába utazom. ( B e l g a  s z ü r k e k ö n y v  4 5 . )

Németország újabb indítványa a belga kormánynak.
Augusztus 9-ikén a németalföldi kormány köz

vetítésével Németország újabb indítványt tesz Bel
giumnak. A német kormány megállapítja, hogy 
Lüttich vára elesett. A belga hadsereg hősiesen el- 
lentállott és fegyvereinek becsületét fényesen meg
védte. A német kormány kéri a belga királyt és a belga 
kormányt, hogy országukat a háború további bor
zalmaitól kíméljék meg. Németország még mindig 
kész arra, hogy, amint azt a hadi helyzet megengedi, 
a belga királyság területét haladéktalanul kiürítse.
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Falion báró hágai belga követ Davignon külügyminiszterhez,

Hága, 1914 augusztus 9.
A külügyminiszter felkért, közöljem önnel a következő nyilat

kozatot, mivel a brüsszeli amerikai követ ezt megtenni vonakodott: 
«Lüttich várát hősi ellentállás után rohammal elfoglaltuk. A német kor
mány mélységesen sajnálja, hogy a belga kormánynak Németország ellen 
tanúsított állásfoglalása folytán véres összeütközésre került a sor. Német
ország nem mint ellenség jött Belgiumba. Csupán a viszonyok kényszere 
alatt, Franciaország katonai intézkedései folytán, jutott arra a nehéz 
elhatározásra, hogy Belgiumba benyomuljon és Lüttichet további mű
veleteinek támaszpontjául megszállja. Miután a belga hadsereg a túlerő 
ellen kifejtett hősies elleni-állásban fegyvereinek becsületét a legfénye
sebben megóvta, a német kormány kéri ő Felségét a királyt és a belga 
kormányt, hogy Belgiumot a háború további borzalmaitól kíméljék meg. 
A német kormány hajlandó Belgiummal minden olyan megállapodásra, 
amely valamiképen összeegyeztethető avval a konfliktusával, melybe 
Franciaországgal keveredett. Németország újból ünnepélyesen kijelenti, 
hogy belga terület elfoglalásának szándéka őt nem vezeti és tőle 
ilyen szándék teljesen távol áll. Németország még mindig hajlandó a 
belga királyságot haladéktalanul kiüríteni, amint ezt neki a hadi helyzet 
megengedi». Az Egyesült-Államok követe megkérte kartársát, hogy ezt 
a közvetítő kísérletet vállalja. A külügyminiszter a megbízást lelkesedés 
nélkül fogadta, fin vállaltam, hogy neki szívességet tegyek.

( B e l g a  s z ü r k e k ö n y v  6 0 , )

A hágai belga követ megmagyarázza szereplését.
Augusztus 10-ikén Falion báró hágai belga 

követ a következő levélben magyarázza meg, mikép
pen jutott ő abba a helyzetbe, hogy a német javas
latot közvetítse:

Falion báró hágai belga követ Davignon kidügy miniszterhez,

Hága, 1914 augusztus 10.
Miniszter úr! A külügyminiszter telefonos felkérésére tegnap 

este 9 ó rakora  külügyminisztériumba mentem. London külügyminiszter 
elmondotta nekem, hogy német kartársam épen az imént távozott dol
gozószobájából és egy okmányt adott át neki, melynek átadását Önnek 
az Egyesült-Áramok brüsszeli képviselője megtagadta. Az amerikai 
diplomata, aki Brüsszelben a német érdekek képviseletével meg^van

523



bízva, kijelentette, hogy Washii gtonból semmiféle különleges utasítást 
nem kapott arra nézve, hogy a belga kormánynál Németország érdeké
ben hivatalosan interveniáljon. Az amerikai követ ennélfogva távirato
zott hágai kartársának, aki az amerikai követnek felfogását közölte a 
német követtel. A német kormány az első lépést tehát az Kgvesült- 
Államok berlini nagyköveténél tette. Ilyen körülmények között, tekin
tettel az ügy sürgősségére Alüllei* német követ megkérte a küliigv- 
minisztert, hogy vállalja Önnél a közvetítő szerepét. Ö excellenciája 
felolvasta nekem az okmány német szövegét, fin műn titkoltam előtte, 
begy a közvetítő kísérlet meg’ep és mun hallgattam el azt sem, hogy a 
kísérletnek ebben a formában a sikerre vajmi kevés kilátása van. Ki
zárólag azért, hogy a németalföldi külügyminiszternek szívességet tegyek, 
megígértem, hogy Önnek haladéktalanul táviratozok. A német okmányt 
eredeti szövegében és fordításában is mellékelem.

( B e lg a  s z ü r k e k ö n y v  0 2 . )

A belga kormány elutasító válasza.
Davignon miniszterelnök az újabb német 

javaslatot is visszautasította. Követei útján azt a vá
laszt. melyet a német javaslatra adni szándékozott a 
következőkben közölte a garanciális hatalmakkal:

Davignon külügyminiszter az angol, orosz és francia brüsszeli
köveihez.

Brüsszel. 1914 augusztus 10.
Követ Ur! Van szerencsém Excellenciádat arról értesíteni, hogy a 

hágai követ,a holland külügyminiszter felkérésére a német kormánynak 
újabb javaslatát ju tta tta  el hozzám. A válasz, melyet a belga királyi kor
m ánya közlésit' adni szándékozik, következőleg szól: «A német kormány 
javaslat a megismételte azt az indítványt. amelyet Németország augusztus 
2-ikán átadott ultimátumában formulázott. Belgium, az ő nemzetközi 
kötelezettségeihez híven, csupán ismételheti azt a választ, amelyet az 
ultimátumra adott, annál is inkább, mivel augusztus 8-ika óta semleges
ségét megsértették, területére egy fájdalmas háborút vittek át és semle
gességének, kezesei felhívásának lojálisán és haladéktalanul megfeleltek». 
A királyi kormány óhajtja, hogy azok a hatalmak, melyek a belga semle
gességet garantálták, ezekről az okmányokról tudomást szerezzenek.

(Belga szürkekön gr 65.)
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Angolország helyesli az elutasító választ.
Viliiére brüsszeli angol követ a következő 

levélben fejezte ki Angolország hozzájárulását:

I ilhers brüsszeli angol kövei Davignon belga külügyminiszterhez.

Brüsszel. 1914. augusztus 11.
Miniszter Űr! Sürgönyileg értesítettem Greyt a német közlésről és 

arról a válaszról, melyet a közlésre adni szándékozik. Utasítást kaptam, 
jelentsem ki Excellenciádnak az angol kormány teljes hozzájárulását. Az 
angol kormány csak helyesléssel fogadhatja annak a válasznak szövegét, 
melyet a belga kormány adni készül arra a kísérletre, hogy egyenetlén
yégét szítson két olyan ország között, amelyek most szövetkeztek, hogy 
a Németország által megsértett szerződéseket megvédelmezzék.

( H e l g a  s z ü r k e k ö m / v  6 8 . )

Franciaország is helyesli az elutasító választ.
Davignon belga külügyminiszter Francia- 

ország jóváhagyását is kikérte ahhoz a válaszhoz, 
melyet a német javaslatra adni készült. A vissza
utasító választ a francia kormány is helyesléssel fo- 
gadta.

Klobukovski brüsszeli francia körei Davignon 
kiiliigyvviniszUirhez.

Brüsszel, 1914 augusztus 11.
Miniszter Úr! Van szerencsém Exeellenciádat arról értesíteni, 

hogy a francia kormány tökéletesen helyesli azt a választ, melyet a 
belga kormány Németország új ultimátumára adni szándékozik. Ez a 
válasz olyan, aminőt el lehetett várni egy kormánytól és egv néptől, 
mely területe gyalázatos megsértésének olyan hősiesen áll ellent. Francia- 
ország, mint a belga semlegesség kezese és Belgium hűséges barátja, 
tovább is eleget fog tenni kötelezettségeinek. ( B e l g a  s z ü r k e k ö n y v  6 9 . )

Sasonov gratulál.
A német javaslat visszautasítása alkalmából 

Sasonov külügyminiszter a következő táviratot in
tézte Davignon belga miniszterelnökhöz:
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Sasonov orosz külügyminiszter Davignon helyei 
k ü lügy miniszter]tez.

Pétervár, 1914 augusztus 18.
Kérem ön t, fejezze ki köszönetemet a belga kormánynak közlésé

ért és hozza a kormány tudomására, milyen nagy örömet okoz a csá
szári kormánynak Belgium szilárd-és méltóságteljes magatartása, mely 
hez őszintén szerencsét kíván. ( B e l g a  s z ü r k e k ö n y v  7 2 . )

Az osztrák-magyar monarchia hadat izén Belgiumnak.
Augusztus 28-ikán Clary gróf brüsszeli osztrák- 

magyar követ a következő jegyzéket'küldötte Davig
non miniszterelnöknek:

Clary és AUlnngen gróf brüsszeli osztrák-magyar köret Davignon
belga külügymin iszterh ez.

(Közvetítette* a németalföldi belga követ.)

Hága, 1914 augusztus 28.
Kormányom megbízásából van szerencsém Excellenciáddal a kö

vetkezőket közölni:
Tekintettel arra, hogy Belgium Németország javaslatait ismétel

ten visszautasította, utóbb pedig katonai segélyben részesítette Francia- 
országot és Nagybritanniát, melyek Ausztria-Magyarországnak háborút 
üzentek, tekintettel továbbá arra, hogy — amint az megállapítást 
nyert —- Belgiumban tartózkodó oszt rák-magyar állampolgárok, a 
királyi hatóságok szemeláttára, olyan bánásmódban részesülnek, amely 
az emberiesség legelemibb követelményeivel ellenkezik és még ellen
séges állam hozzátartozóival szemben is megengedhetetlen, — Ausztria- 
Magyarország kényszerítve látja magát, hogy a diplomáciai viszonyt 
megszakítsa és magát Belgiummal szemben hadi állapotban levőnek 
tekintse. A követség személyzetével együtt az országot elhagyom és 
az alárn rendeltek védelmét az Egyesült-Államok belga követére bizom. 
Errembault gróf bécsi belga követ a császári és királyi kormánytól 
szintén megkapta útleveleit. ( B e l g a  s z ü r k e k m y v  7 7 . )

A belga válasz.
A belga kormány, mely időközben már Ant

werpenbe költözött, a németalföldi küliigyniniszter 
útján a hágai osztrák-magyar követnek a következő 
választ küldte:
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Davignon külügyminiszter Falion báró hágai belga követhez.

Antwerpen, 1914 augusztus 29.
Felkérem ön t, közölje a külügyminiszter útján az osztrák-magyar 

követséggel, hogy az osztrák-magyar hadüzenetet átvettem és je
lentse ki a következőket: Belgium mindenkor, valamennyi szomszédjá
val barátságos viszonyt tartott fenn. Gondosan teljesítette kötelezett
ségeit, melyeket semlegessége reá rótt. Ha abban a hitben volt, hogy 
Németország javaslatait el nem fogadhatja, úgy ennek az volt az oka, 
hogy ez az indítvány megsértését célozta azoknak a kötelezettségek
nek, melyeket Belgium Európával szemben vállalt. Ezek a kötelezett- 
ségek a belga királyság alapításának feltételei. Belgium abban a hitben 
élt, hogy egy nép, bárminő gyönge is legyen, nem rázhatja le köteles
ségeit és nem dobhatja oda becsületét, hogy a hatalom előtt meghajol
jon. A belga kormány nem csupán az ultimátum határidejének lejártát, 
hanem területének német csapatok által történt megsértését is bevárta, 
mielőtt Angolországot és Franciaországot, — melyek ugyanolyan jogon, 
mint Németország és Ausztria-Magyarország, az ő semlegességének 
kezesei — fidszólította, hogy a szerződések alapján a belga terület védel
mében működjenek közre. Amikor Belgium a betolakodókat fegyveres 
éröved visszaverte, a hágai konvenció 10. szakasza szerint, mely a semle
ges hatalom jogait és kötelességeit szabályozza, még csak ellenséges 
cselekedetet sem követett el. Németország maga beismerte, hogy tám a
dása a népjognak megsértése s mivel ezt a támadást igazolni nem volt 
képes, stratégiai érdekekre hivatkozott. Belgium azzal az állítással, 
hogy osztrák és magyar állampolgárokat Belgiumban az emberiesség 
elemi feltételeivel ellenkező bánásmódban részesítettek volna, formális 
tagadását szegzi szembe. A belga királyi kormány az ellenségeskedés 
megkezdése óta az osztrák-magyar személyek és tulajdon védelmére 
a legszigorúbb intézkedéseket tette. ( B e l g a  s z ü r k e k ö n y v  7 8 . )

II.

A Kongo-kérdés.

A ugusztus elején, am ikor m ár az európai konflik tus 
á lta lánossá  v á lt, a belga korm ány  L ondonban  és P árisban  
fe lv e te tte  a z t a k é rdést, v á jjo n  a középafrikai g y a rm a to k a t 
nem  lehetne-e  sem legeseknek dek lará ln i a h áb o rú  ta r ta m á ra ?
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A belga kü lügym in isz te r h an g sú ly o z ta , hogy A frikában  a. 
g y a rm a to sító  n em zetek  c iv iliza tó rius m issziója a benszü lö tt 
lakosság  szem ében erősen m egrendülne, ha a. h á b o rú t K özép- 
a fr ik á ra  is k ite rjesz tenék .

A belga p ropozic ió t úgy L ondonban , m in t Parisban  
v issz a u ta s íto ttá k . «N ém etországot o t t  kell m egvern i, ahol 
érjük» — válaszo lták  a párisi kü lügy i h iv a ta lb a n . «Azonfelül 
ped ig  F ran c iao rszág  v issza a k a rja  szerezni az t a te rü le te t, 
am ely e t az agadir-i incidens fo ly tán  elveszített.»  L ondonban  
egyszerűen tag ad ó  v á lasz t a d ta k .

Belga indítvány a Kongó semlegességéről.
Davignon külügyminiszter augusztus 7-i kén 

Londonban és Parisban a következő javaslatot tette:

Davignon külügyminiszter a párisi és londoni belga követhez.

Brüsszel, 1914 augusztus 7. 
Belgium azt óhajtja, h< gy a háború Középaírikára ki ne terjedjen. 

A belga Kongo kormányzója utasítást kapott, hegy szigorúan defenzív 
magatartást tanúsítson. Kérje meg a francia (angol) kormányt, közölje 
velünk, vájjon szándékában van-e, hogy a francia Kongót (a Kongó
medence szerződéses területén fekvő brit kolóniákat) a berlini szerződés 
11. §-a értelmében semlegesnek jelentse ki? Boniából táviratot kaptam, 
mely valószínűnek mondja az ellenségeskedést Ubangiban, a franciák 
és a németek között. ( B e l g a  s z ü r k e k ö n y v  6 7 . )

A gyarmatosító nemzetek civilizáló hivatása.
Még augusztus 7-ikén a belga külügyminiszter 

a középafrikai gyarmatok neutralizálásának óhaját 
a londoni és párisi kabineteknél a következő érvek
kel támogatja:

Davignon külügyminiszter a párisi és a londoni belga követhez.
Brüsszel, 1914 augusztus 7. 

Követ úr! Mai sürgönyömmel kapcsolatosan van szerencsém 
ö n t felkérni, hogy a francia (argói) kormánynak a következőket hozza 
tudomására:

A királyi kormány utasítást adott ugyan a Kongo kormányzójá-
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nak, hogy a keletafrikai és kameruni belga és német gyarmatok közös 
határán védekező rendszabályokat tegyen, egyúttal azonban ezt a ma
gasrangú tisztviselőt arra is utasította, hogy a német gyarmatok ellen 
minden offenzív cselekedettől tartózkodjék. Tekintettel arra a civiliza- 
tórius misszióra, mely a gyarmatosító nemzetek közös hivatása, a belga 
kormány az emberiesség okából azt óhajtaná, hogy Középafrikára a had
színteret ki ne terjesszék. Épen ezért a belga kormány nem fogja kez
deményezni, hogy a civilizációt azon a vidéken súlyos megpróbáltatás
nak tegye ki; azt a katonai erőt, amely ott rendelkezésre áll, csupán 
abban az esetben fogja felhasználni, ha arra kényszerülne, hogy afrikai 
birtokai ellen intézett direkt támadást visszaverjen. Fontos volna szá
momra tudni, vájjon a köztársaság kormánya (az angol kormány) e 
felfogásomban osztozik-e és ha osztozik, vájjon szándékában van-e, 
hogy a jelenlegi konfliktus alkalmából a berlini szerződés második sza
kasza alapján, semlegeseknek jelentse ki azokat a gyarmatait, amelyek 
a Kongo szerződéses területén belül fekszenek. Hasonló közlést intézek 
a londoni (párisi) belga követhez is. ( B e l g a  s z ü r k e k ö n y v  5 8 . )

Poincaré felfogása.
A párisi belga követ Poincaré köztársasági 

elnök felfogásáról a következőket jelenti:

Guillaume báró párisi belga követ Davignon külügyminiszterhez.

Miniszter úr! \o lt  szerencsém a köztársasági elnöknek az Ön 
tegnapi sürgönyét szóba hozni. A sürgönyt este kaptam meg és tartal
mát haladéktalanul közöltem a külügyminiszterrel. Válaszra gondol
kodási időt kértek. Poincaré megígérte nekem, hogy a kérdésről ma a 
gyarmat ügyi miniszterrel beszélni fcg. Első benyomása szerint nem 
táplálna aggodalmat az iránt, hegy a francia Kongót semlegesnek jelent
sék ki, mindenesetre azonban fenntartja magának a választ. Azt hiszi, 
hogy Uhangi bán már há borús események történt ek. Az elnök felhasz
nálta az alkalmat arra, hogy figyelmeztessen: az a védelem, amelyet 
nekünk Franciaország megígért, gyarmatainkra is kiterjed és így nincs 
mitől tartanunk. ( B e l g a  s z ü r k e k ö n y v  5 9 . )

Franciaország hajlandó hozzájárulni a belga javaslathoz.
Augusztus 9-ikén a párisi belga követ jelenti, 

hogy a francia kormány hajlandó proklamálni a 
francia Kongo semlegességét.

biplomáciui okmányok. 34
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fíuillaume báró párisi belga követ Daviyvon kiili'tgy vívniszínhez.

Paris, 1914 augusztus 9.
A francia kormány hajlandó arra, hegy a Kongó-medence szerző

déses területén belül fekvő birtokainak semlegességét proklamálja s fel
kérte Spanyolországot, hogy ezt Berlinben indítványozza.

( H e l g a  s z ü r k e k ö í u / r  0 1 . )

A belga indítványt visszautasítják.
Augusztus 14-ikén .Margerie. a francia külügyi 

hivatal politikai osztályának vezetője a francia 
kormánynak előzőleg elfoglalt álláspontjától eltérő- 
leg közöltén belga követtel, hogy véleménye szerint 

, Németországot ott kell megverni, ahol lehet és Fran
ciaország megakarja szerezni azt a közepaírikai terü
letet. melyet az agadiri incidens folytán elveszített.

Guillaume báró párisi belga követ Daviynon külnyyviinisztcrliez.
Paris, 1914 augusztus lt>.

Min szter úr! Annak az eszmecserének folyamán, amelyet ma 
délelőtt Margerie-vel. a külügyminisztérium politikai osztályának igaz
gatójával folytattam, szóba hoztam a gyarmat ügyeket és a beszélget ésl 
arra a lépésre tereltem, amelyre ön engem 7-ikén kelt táviratában utasí
tott. Margerie emlékezetembe idézte, hogy a francia kormány Spanyol- 
országhoz fordult, mely azonban nem válaszol, mielőtt Angolország fel
fogását nem ismeri. Angolország, úgylátszik, megmarad amellett, hogy 
még nem adhat választ. Margerie-nek az a nézete: a jelenlegi helyzet
ben fontos az, hogy Németországot mindenütt megverjék, ahol hozzá
férhetnek. Azt hiszi. Angolországnak is ez a nézete, és ezért Angol
ország kétségtelenül bizonyos követeléseket fog támasztani, krancia- 
ország vissza akarja hódítani a Kongónak azt a részét, amelyről az 
agadiri incidens folvtán le kellett mondania. Margerie nézete szerint 
sikert elérni nem volna nehéz.

Angolország visszautasító válasza.
Augusztus 17-ikén a brit kormány visszautasítja 

a belga indítványt.
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halaim) gróf londoni belga követ Davignon külügyminiszterhez.
London, 1914 augusztus 17.

Miniszter űr! Augusztus 7-ikén kelt táv iratára van szerencsém 
önnel közölni: a brit korm ány nem hajlandó hozzájárulni ahhoz a belga 
indítványhoz, hegy a hadviselő hatalm ak a Kongó-medence szerződéses 
területén fekvő birtokainak semlegességét tiszteletben tartsa. Német- 
Kelet-Afrikában a német csapatok m ár offenzívába léptek középafrikai 
argói védterületek ellen. Másrészt viszont brit csapatok m egtám adták 
már Dar-Es-Salam német kikötőt és a drót tahin táviróállomást elpusztí
to tták . Ilyen körülmények között az angol korm ány nem fogadhatta 
el a belga javaslato t, még ha meg is volna győződve annak politikai és 
stratégiai célszerűségéről. A londoni kormány nézete szerint, Afrikába 
küldött csapatai elégségesek ahhoz, hogy minden ellentállást legyőzze
nek. Minden erejével azon lesz, hogy a benszülött lakosság 1 zt a fel
kelést megakadályozza. Tekintettel a rra  az aktiv itásra, amelyet a néme
tek Bonard és Ekododo környékén kifejtenek, Franciaország ugyanezt 
a nézetet vallja. ( B e l g a  s z ü r k e k ö n y v  7 5 . )

Háború Középafrikában.
Egy augusztus 26-ikán Belgiumba érkezett 

távirat szerint Középafrikában folyt a háború.

Tombeur kaiangai alkormányzó távirata Renkin belga 
gyarmatügyi -miniszterhez.

Elisabethville, 1914 augusztus *2(5.
A németek folytatják csatározásaikat a Tanganikánál és augusztus 

22-ikén m egtám adták Lukuga kikötőjét. K ét néger meghalt, kettő meg
sebesült. Újabb tám adások várhatók. Fogadja stb.

( B e l g a  s z ü r k e k ö n y v  7 0 . )
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HETEDIK RÉSZ.

A BRÜSSZELI DOKUMENTUMOK.

Amikor a német csapatok Brüsszelbe bevonultak, a 
belga hadügyminisztérium levéltárában nagy fontosságú ok
mányokat találtak, amelyek döntő jelentőségűek annak a 
kérdésnek az elbírálásában, jogos és indokolt volt-e a német 
hadvezetőség eljárása, amikor csapatainak parancsot adott, 
hogy Belgium területére benyomuljanak.

Ezek szerint az okmányok szerint a belga kormány az 
ország semlegességét már hosszú idő óta megsértette, mert 
nemcsak diplomáciai, hanem részletes katonai megállapodá
sokról is tárgyalt Angolországgal, melyeknek éle egészen vilá
gosan Németország ellen irányult.

Az okmányokat a német kormány félhivatalos újságjában 
a Norddeutsche Allgemeine Zeitung-bán tette közzé, 1914 ok
tóber, november és december havában. A z okiratok teljes 
hitelességének igazolása céljából a legfontosabb dokumentumokat 
lefényképezett másolatban is bemutatták. A cikkeket és a le
fényképezett másolatokat azután a német külügyi hivatal 
belefoglalta diplomáciai fehérkönyvének második kiadásá
ban is, amivel azokat hivatalos publikációkká tette. A fehér
könyv második kiadásának szövegében ezeket az okmányo
kat az alábbiakban közöljük.

1. B elg ium  az e n teu te -h a ta lm a k  m e lle tt .
(A «Norddeutsche Allgemeine Zeitung 1914 október 13-iki számából.)

Sir Edward Grey saját kijelentésével bebizonyította az angol 
kormány azon állításának tarthatatlanságát, hogy Angolország azért



avatkozott bole a jelenlegi háborúba, mivel Németország a belga sem
legességet megsértette.* Az erkölcsi felháborodásnak az a pátosza, amely- 
lyel angol részről a német csapatoknak benyomulását Belgiumba, Német
ország ellen a semlegeseknél értékesítették, új és sajátszerű megvilágí
tásba kerül bizonyos okmányok által, amelyeket a német hadvezető
ség Brüsszelben, a belga vezérkar irattárában talált.

A német hadvezetőség talált egy iratcsomót, melynek felírása: 
I n l e r v e n t i o n  a r u j la i s c  e n  B e l g i q u e .  Ezekből az iratokból kiderül, hogy 
már 1906-ban tervbe vették egy angol expediciós hadtestnek ál küldé
sét Belgiumba, német-francia háború esetén. Találtak egy levelet, 
amelyet 1906 április 10-ikén a belga vezérkar főnöke a belga hadügy
miniszterhez intézett. Eszerint a levél szerint a belga vezérkar főnöke 
Barnardiston alezredessel, az akkori brüsszeli angol katonai attachéval, 
ez utóbbinak indítványára, ismételt tanácskozás során, részletes tervet 
készített egy százezer főnyi angol expediciós seregnek a belga- had
sereggel Németország ellen tervezett közös operációjára. A terv Grierson 
vezérőrnagynak, az angol vezérkar főnökének helyeslésével találkozott. 
A belga vezérkarnak pontos adatokat szolgáltattak az angol csapattes
tek erejéről, tagoltságáról, az expediciós hadtest összeállításáról, ki
hajózásának pontjairól, pontos időszámítást adtak az elszállításról stb. 
E tájékoztatások alapján a belga vezérkar részletesen előkészítette az 
angol csapatok elszállítását a belga felvonulási területre, előkészítette 
elhelyezésüket és élelmezésüket. Az együttműködést a legapróbb rész
letekig gondosan kidolgozták. így pl. az angol hadseregnek nagyszámú 
tolmácsot és belga csendőröket állítottak volna rendelkezésére és el
látták volna a szükséges térképekkel. Annyira mentek, hogy már az 
angol sebesültek elhelyezésére is gondoltak. Az angol csapatok számára 
kihajózási helyeknek Dünkirchent, Calaist és Boulognet tervezték. 
Innen szállított ák volna a csapatokat, belga vasúti berendezésekkel, a fel
vonulási vonalhoz. Az a tény, hogy a csapatokat francia kikötőkben akar
ták kihajózni és francia területen óhajtották tovább szállítani, azt bizo
nyítja, hogy az angol-belga megegyezést megállapodások előzték meg a 
francia vezérkarral. A három hat alom «a szövet séges seregek» együtt műkö
désének tervezetét pontosan elkészítette. Emellett szól az is, hogy a 
titkos akták között a francia felvonulásnak tervét is megtalálták.

Az említett irat néhány különös érdekességű megegyezést tartal-

* A cikkíró itt nyilván arra céloz, hogy a 123. számú angol okmány sze
rint Lichnowsky herceg londoni német nagykövet kérdést intézett Grey angol kül
ügyi államtitkárhoz, vájjon Angolország fenntartja-e semlegességét német-francia kon
fliktus esetén, ha a német birodalom Belgium semlegességét garantálja. Grey azt 
válaszolta, hogy ezt nem Ígérheti.
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máz. Egyik helyen megemlíti, hogy Barnardiston alezredes megjegyezte: 
ez idő szerint Hollandia támogatására számítani nem lehet. Az alezre
des továbbá bizalmasan közölte az angol kormánynak azt a szándékát, 
hogy az angol élelmezési utánpótlás bázisát Antwerpenbe helyezi át, 
amint az északi tengert a német hadihajóktól megtisztították. Az angol 
katonai attaché felvetette azt az eszmét is, hogy belga kémszolgálatot ren
dezzenek be a rajnai tartományban. A Brüsszelben talált katonai anyagot 
értékesen egészíti ki Greindl bárónak, a hosszú időn át volt berlini belga 
követnek, szintén a titkos okmányok közé helyezett jelentése a belga 
külügyminiszterhez. Ebben a jelentésben a volt követ éleseimével lep
lezi le az angol javaslat mögött rejlő hátsógondolatot és rámutat arra 
az aggodalomkeltő helyzetre, amelybe Belgium kerülne, ha egyolda
lúkig állást foglalna az entente-hatalmak mellett. Ebben az igen be
ható jelentésben, amely 1911 december 28-ikán kelt és amelynek 
teljes szövegű közreadása későbbi időre marad, Greindl báró ki
fejti, hogy a belga vezérkarnak terve, amely német-francia háború 
esetében, a belga semlegesség megvédésével foglalkozik, csupán arra a 
problémára terjed ki ,minő katonai intézkedések volnának teendők abban 
az esetben, ha a belga semlegességet Németország sértené meg. Annak 

•a feltevésnek azonban, hogy Franciaország intéz támadást Németország 
ellen Belgiumon keresztül, nem kisebb a valószínűsége. A követ azután 
szó szerint így folytatja: «Francia oldalról a veszedelem nemcsak Luxem
burg déli részéről fenyeget. Ez a támadás fenyeget bennünket az egész 
közös határunk mentén. Amikor ezt állítom, nem csupán feltevésekre 
vagyok utalva. Erre nézve pozitív támaszpontjaink vannak. Északról 
tervezett átkarolásunk gondolata kétségtelenül hozzátartozik az entente 
kombinációihoz. Ha ez így nem volna, akkor Ylissingen megerősítésé
nek terve Párisban és Londonban nem támasztott volna olyan feltűnő 
lármát. Párisban és Londonban nem is titkolták annak okát, miért 
óhajtanák, hogy a Schelde védelem nélkül maradjon. A céljuk az 
volt, hogy akadály nélkül szállíthassanak Antwerpenbe angol csapato
kat, ilyenképen operációs bázist szerezzenek az alsó Rajna és Weszt- 
fália felé irányuló offenzivára és bennünket is belesodorjanak, ami 
nem lett volna nehéz, mert nemzeti menedékhelyünknek feláldozása 
után, saját hibánkból feladtuk volna a lehetőséget, hogy a mi kétes 
védelmezőink követelésének ellent álljunk, ha már egyszer olyan ok
talanok lettünk volna, hogy őket oda bebocsássuk. Azok az épen 
olyan per fid, mint naiv nyilatkozatok, amelyeket Barnardiston alezre
des az entente megkötésének időpontjában te tt, világosan m egm utatták 
nekünk, miről van szó. Amikor kiderült, hogy mi a Schelde elzárásának 
állítólag fenyegető veszélye által magunkat megfélemlíteni nem enged-
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t ük. nem adták ugyan fel a tervet, de megvalósították oly kép, hogy 
az angol segítő hadsereget ne a belga parton, hanem a legközelebb 
fekvő francia kikötőben szállítsák partra. Ezt bizonyítják Faber kapi
tánynak leleplezései is, amelyeket, ép oly kevéssé cáfoltak meg, mint 
az újságoknak azokat a híreit, amelyek ezeket a leleplezéseket meg
erősítették vagy egyes pontjaiban kiegészítették. Ez a (alaisban vagy 
Dünkirchenben partra szállott angol hadsereg nem a határaink mentén 
vonult volna Longwyba, hogy Németországot elérje, hanem észak
nyugatról haladéktalanul a mi területünkre nyomult volna be. Ezzel 
ahhoz az előnyhöz jutott volna, hogy nyomban akcióba kezdhet, 
a belga hadsereggel pedig oly területen találkozhatik. ahol mi 
egyetlen várra sem támaszkodhatnánk, ha csatát kockáztatnánk meg. 
Ez lehetővé tenné, hogy megszálljanak mindenfék1 segélyforrásokban 
gazdag tartományokat, és mindenesetre lehetővé tenné azt. hogy moz
gósításunkat akadályozzák vagy csak abban az esetben engedjék 
meg. ha mi formálisan köteleznők magunkat arra. hogy mozgósításun
kat kizárólagosan Angolországnak és szövetségeseinek javára hajtjuk 
végre. Feltétlenül szükséges, hogy a belga hadsereg hadi tervét erre az 
eshetőségre is felállítsuk. Követeli ezt nem csupán katonai védelmünk 
érdeke, hanem az az érdek is, hogy külpolitikánkat esetleges német- 
francia háború esetén helyesen irányíthassuk.»

Ezek a fejtegetések minden előítélettől mentes helyről származ
nak és meggyőzően megállapítják azt a tényt, hogy ugyanaz az Angol
ország, amely most a belga semlegesség védőjének mutatja magát, 
Belgiumot az ént ént e-hat álmák mellet t egyoldalii állásfoglalásra szánta 
és egy időben még a hollandiai semlegesség megsértésére is gondolt. 
Kiviláglik ezekből a fejtegetésekből, hogy a belga kormány, amikor 
az angol befolyásolásnak engedett, súlyosan megsértette azokat a köte
lezettségeket, amelyek őt, mint semleges hatalmat illetik. Ezeknek a 
kötelességeknek a teljesítése azt követelte volna, hogy a belga kormány 
az ő védelmi terveiben azt az eshetőséget is vegye számításba, hogy sem
legességét Franciaország sérti meg és erre az esetre ugyanolyan meg
állapodásokat kössön Németországgal, mint aminőket Franciaországgal 
és Angolországgal a másik eshetőségle nézve kötött. A Brüsszelben kelt 
okiratok okmányszerű bizonyságát nyújtják annak, amit mértékadó 
német helyen már jóval a háború kitörése előtt tudtak, hogy Belgium 
az entente-hatalmak felé hajlik. Ezek az okmányok igazolják a 
mi katonai eljárásunkat és megerősítik azokat az értesüléseket, 
amelyeket a német hadvezetőség a franciák szándékairól kapott. Ki 
kell, hogy nyissák a belga nép szemét is, hadd lássa, kinek köszön
heti azt a katasztrófát, amely most e szerencsétlen országra zúdult.
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2. B elg ium  m eg szeg te  sem leg esség é t.
(A Norddcutsche Allgemeine Zeitung 1014 november 25-iki mellékletéből.)

Az angol kormány, azokra a leleplezésekre, amelyekben mi, a 
belga hadügyminisztérium irattárában talált okmányok alapján, az 
1906-ban kelt angol-belga katonai megállapodásokat nyilvánosságra 
bocsátottuk, azzal a nyilatkozattal válaszolt, hogy a magállapodások 
kidolgozásában részt vett Grierson vezérőrnagy már meghalt, Barna r- 
diston ezredes pedig a kiaocsaui angol csapatok vezért». Angol részről 
kijelentették: lehetséges, hogy a két angol tiszt és a belga katonai funk
cionáriusok között akadémikus beszélgetés fölvt arról, minő segítséget 
nyújthatna az angol hadsereg Belgiumnak, ha szomszédainak egyike tneg- 
sértené semlegességét. A belga kormány pedig kijelentette: az csak termé
szetes, hogy a brüsszeli angol katonai attaché az algezirasi válság idejében 
kérdést intézett a belga vezérkar főnökéhez azokra a rendszabályokra 
nézve, amelyek hivatva volnának, hogy az angol kormány által garantált 
belga semlegesség megsértését megakadályozzák. Ducarme tábornok, 
a belga vezérkar főnöke, a belga kormány nyilatkozata szerint, azt 
válaszolta: Belgium abban a helyzetben van, hogy bármely oldalról 
jövő támadást visszaverjen. A belga kormány ehhez a következő meg
jegyzést fűzi: «Túllépte-e a megbeszélés ezeket a határokat és előter
jesztette-e Barnardiston ezredes azt a hadi tervet, amelyet az angol kor
mány a semlegesség megsértésének esetén követni óhajtott ? — mi ebben 
kételkedünk.» A mikor a belga kormány a belga titkos aktákban talált 
egész anyagnak szószerinti közrebocsátását követeli, ünnepélyesen ki
jelenti, hogy őt soha sem közvetlenül, sem pedig közvetve fel mun szó
lították, hogy német-francia háború esetén az ententehez csatlakozzék.

Ezekből az itt vázolt nyilatkozatokból kitűnik, hogy az angol 
kormány már eleve lemondott arról, hogy a német császári kormány 
megállapításait cáfolja. Csupán arra a kísérletre szorítkozott, hogy a 
történteket szépítse. Bizonyosan úgy vélte, hogy a rendelkezésre álló 
bizonyítási anyag bősége folytán a tények letagadása céltalan volna. 
Közben angol-belga katonai hírszolgálat tervezett* és hivatalos angol 
részről készített belga hadi térképek kerültek napfényre, ami újólag 
bizonyítja, hogy a Németország ellem irányuló angol-belga haditervet 
katonailag milyen alaposan készítették elő. A német kormány diplo
máciai fehérkönyvének második kiadásában fotográfiában közli Ducarme 
tábornoknek megtalált jelentését, melyet 1906 április 10-ikén intézett 
a belga hadügyminiszterhez. Ez a jelentés alig lehet ismeretlen a belga 
kormány előtt, mivel Greindl báró, berlini belga követ 1911 december 
28-ikán kelt jelentésében kifejezetten utal erre az okiratra. Ha azonban
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a belga kormány már megfeledkezett volna erről az okmányról, úgy 
el kell, hogy oszlassa minden kételyét az iránt, hogy Ducarme tábor
nok és Barnardiston alezredes megbeszéléseik során milyen témákról 
tárgyaltak, annak a jelentésnek szószerinti szövege, melyet a belga had
ügyminisztériumban egy «Convention anglo-bélge» felíráséi borítékban 
őriznek. Ducarme tábornok jelentése így hangzik:

L e v é l  a  m i n i s z t e r  ú r h o z  a  b i z a l m a s  t á r g y a l á s o k r ó l .

B i z a 1 m a s. r, .. , < ABrüsszel, 190b április 10.
Miniszter úr! Van szerencsém Önnek röviden jelentést tenni 

azokról a tárgyalásokról, amelyeket Barnardiston alezredessel foly
tattam  s amelyekről már szóbeli közléseket tettem. Barnardiston 
elsőizben január közepén látogatott meg. Közölte velem, az angol 
vezérkar aggodalmait az általános politikai helyzet és egy közeli há
ború lehetősége miatt. Belgium megtámadásának esetére mindössze 
százezer főnyi csapat átszállítását vették tervbe. Az alezredes meg
kérdezte tőlem, miképen fognánk mi fel egy ilyen rendszabályt. 
Azt válaszoltam, hogy ez katonai szempontból csak előnyös lenne, 
hogy azonban az intervenció kérdése ép annyira érinti a poli
tikai hatóságokat is és nekem kötelességem erről mielőbb jelen
tést tenni a hadügyminiszternek. Barnardiston azt válaszolta, 
hogy a brüsszeli angol követ a tárgyról megbeszélést fog folytatni 
a külügyminiszterrel. Azután körülbelül a következőket mondta: 
Az angol csapatokat a francia parton hajóznák ki, Dünkirchen és 
Calais környékén és a csapat mozdulat okát lehetőleg siettetnék. 
A csapatoknak kihajózása Antwerpenben sokkal több időt igényelne, 
mivel nagyobb szállító hajókra volna szükség, másrészt pedig a 
biztonság is sokkal csekélyebb. Mivel erre a pontra nézve megvan 
a megegyezés, több más kérdés volna még szabályozandó: a vasúti 
szállítás, a rekviziciók, amelyeket az angol hadsereg végrehajt
hatna, a szövetkezett haderők főparancsnokságának kérdése. Az 
alezredes tudakolta, vájjon a mi rendszabályaink elegendőek-e, 
hogy Belgiumnak a védelmét biztosítsuk arra az időre, mialatt 
az angol csapatokat átszállítják. Ezt az időtartamot az alezredes 
mintegy tíz napra becsülte. Azt válaszoltam, hogy Namur és Lüt- 
tich várai egy csapásra el nem foglalhatók és a mi 200.000 főnyi 
hadseregünk képes négy nap alatt akcióba lépni. Barnardiston al
ezredes teljes megelégedését jelentette ki felvilágosításaim felett, 
hangsúlyozta azonban: 1. hogy megbeszélésünknek feltétlenül 
bizalmasoknak kellene maradniok; 2. hogy ezek a megbeszélések
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a/, ő kormányát nem kötik; 3. hogy a megbeszélésekről csupán az 
angol követ, az angol vezérkar, ö és én maradjunk tájékozva;
4. hogy neki nincs róla tudomása, vájjon előzőleg kikérték-e az ő 
uralkodójának véleményét.

Egv következő megbeszélés alkalmával Barnardiston alez
redes pontos számbeli adatokkal szolgált az angol erőkről; szá
míthatunk rá, hogy 12—13 nap alatt két hadtest, négy lovasdandár 
és két lovasított gyalogdandár lenne partra szállítható. Megkért, 
tanulmányozzam ezeknek a haderőknek elszállítását azokba az 
országrészekbe, ahol azok leghasznosabb szolgálatot teljesíthet
nek és megígérte nekem, hogy erre a célra átadja az expediciós had
sereg részletes összeállítását. Visszatért azután az alezredes a mi 
hadseregünk effektiv erejének kérdésére és ragaszkodott ahhoz, 
hogy Xamurba és Lüttichbe különítményeket ne irányítsunk, mivel 
ezeknek a helyeknek elégséges a helyőrsége. Felhívta figyelmemet 
annak a szükségére, hogy az angol hadseregnek megengedjük a 
részesedést azokban a kedvezményekben, melyekről a hadi szolgál
tatásokra vonatkozó szabályzat intézkedik. Végül pedig felvetette a 
főparancsnokság kérdését. Én azt válaszoltam, hogy erről az utolsó 
pontról semmit sem mondhatok és megígértem neki, hogy a többi 
kérdést figyelmesen tanulmányozom. Később az angol katonai 
attaché megerősítette korábbi számításait. Legalább is 12 napra 
volna szükség, hogy a francia parton a partraszállást eszközöljék. 
A százezer főnyi hadseregnek kihajózásához Antwerpenbe lénye
gesen hosszabb idő kellene, körülbelül 1—2% hónap. Arra az ellen
vetésemre, hogy felesleges volna a kihajózás végét bevárni, hanem 
a vasúti szállítást előbb meg lehetne kezdeni, sőt, hogy a vasút i 
szállítást jobban lehetne berendezni aszerint, a milyen arányban 
a csapatok partra szállanak. Barnardiston alezredes megígérte, 
hogy az egy nap alatt kihajózható csapatok mennyiségéről pontos 
adatokat fog adni. A hadi szolgáltatásokra vonatkozólag közöltem 
Barnardisionnal, hogy ezt a kérdést könnyen lehet majd szabá
lyozni. Minél előbbre haladtak az angol vezérkar tervei, annál 
világosabban bontakoztak ki a probléma részletei. Az alezredes ki
jelentette nekem, hogy az angol hadsereg fele nyolc nap alatt ki 
volna hajózható, a fennmaradó rész pedig 12—13 nap alatt, a 
lovasított gyalogság kivételével, amelyre csak későbben számíthat
nánk. Ennek ellenére én újból szükségesnek véltem nyomatékosan 
rámutatni arra, hogy a napi kihajózás számát pontosan ismernem 
kell, hogy a vasúti szállítást napról-napra szabályozhassam.

Az angol katonai attasé egyéb kérdésekről is folytatott eszme-
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cserét. 1 . Felvetette annak szükségét, hogy az operációkat titokban 
tartóik és a sajtótól szigorú titoktartást követeljünk. 2. Rámu
tato tt arra az előnyre, amely abból származnék, ha minden angol 
vezérkarhoz egy belga tiszt, minden csapat parancsnok mellé egy 
tolmács és minden csapat egységhez csendőrség osztatnék be, hogy 
segítségére legyen az angol csendőrcsapatoknak. Másik eszmecsere 
folyamán Barnardiston alezredessel együtt megvizsgáltuk a kombi
nált operációkat, Antwerpen ellen irányuló német támadás esetére és 
arra az„esetre, ha német csapatok Belgiumon át nyomulnának a 
francia Ardennekbe. Az alezredes kijelentette hozzájárulását ahhoz 
a tervhez, amelyet erre nézve elébe terjesztettem és biztosí
tott Grierson tábornoknak, az angol vezérkar főnökének hozzá
járulásáról is. Szabályoztunk továbbá jelentéktelenebb kérdéseket, 
a tolmácsoknak, a csendőrségnek, a térképeknek, az egyenruhák 
ábrázolásának kérdését, angolra fordítandó belga szabályzatoknak, 
az angol élelmiszerküldemények vámköltségeinek, a szövetséges 
csapatok sebesült-ellátásának kérdéseit stb. Arra nézve, hogy a 
korn.ány vagy a katonai hatóságok a sajtóval szemben miképen 
járjanak el, megállapodás nem jött létre. Legutolsó találkozásunk 
alkalmával az angol attaché közölte velem, miképen alakulna a napi 
kihajózás Boulogneba, Calaisba és Cherbourgba. Ennek a tech
nikai szükségességből tekintetbe veendő utóbbi helynek nagy távol
sága bizonyos késedelmet okoz. Az első hadtest a tizedik napon 
hajóztatnék ki, a második a 15-ik napon. A mi vasúti hálózatunk 
a szállítást olyképen eszközölné, hogy az első hadtest megérkezést' 
akár Briisszel-Löwen irányában, akár Namur-Dinant irányában 
a 1 1 -ik napon, a második hadtesté pedig a lü-ik napon biztosítva 
volna. Én még utoljára is, amilyen erélyesen csak tudtam, hang
súlyoztam annak szükségét, hogy a tengeri szállítást még jobban 
siettessék abból a célból, hogy az angol csapatok a 1 1 -ik és a 1 2 -ik 
napon Belgiumban legyenek; a legszerencsésebb és legkedvezőbb 
eredményeket- a szövetséges haderők közös és egyidejű akciójával 
érhetjük el; komoly balsikert jelentene azonban, ha ez az együtt
működés meg nem történhetnék. Barnardistonal ezredes biztosí
tott róla, hogy minden meg fog történni ennek a célnak elérésére. 
Megbeszélésünk folyamán alkalmam nyílt meggyőzni az angol 
katonai attachét, hogy nekünk szándékunkban van, amennyire csak 
lehetséges, az ellenség mozdulatait megakadályozni és nem óhaj
tunk nyomban az elején Antwerpenbe menekülni. Barnardiston 
alezredes viszont közölte velem, hogy ezidőszerint Hollandia támo
gatására vagy közbelépésére kevés a remény, egyúttal közölte
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velem kormányának azt a szándékát, hogy az angol élelmezési 
bázist a francia partról Antwerpenbe helyezi át. amint az Északi
tengert a német hajóktól megtisztítja. Az alezredes minden egyes 
megbeszélésünk alkalmával rendszerint közölte velem azokat a 
bizalmas híreket, amelyeket ö a mi keleti szomszédaink katonai 
viszonyairól kapott. Egyidejűleg hangsúlyozta: Belgium számára 
fennforog annak parancsoló szükségessége, hogy állandóan tájé
kozva legyen a felől, mi történik a szomszédos rajnai tartom ány
iján. Kénytelen voltam neki bevallani, hogy minálnnk békeidő
ben a külföldi meg figyelő-szolgálat nincs közvetlenül alárendelve 
a vezérkarnak, mert nekünk a külföldi követségeinknél nincsenek 
katonai attachéink. Óvakodtam azonban bt1 vallani neki, hogy nem 
tudom, vájjon rendben van-e vagy sem a kémszolgálat, melyet 
szabályzataink előírnak. Kötelességemnek tartom  azonban, hogy 
itt önnek a figyelmét felhívjam erre az állapotra, amely bennün
ket a mi szomszédainkkal s esetleges ellenségeinkkel szemben két
ségtelenül hátrányos helyzetbe ju ttat

vezérőrnagy, a vezérkar főnöke.
Aláírás.

J  e g y z e t .

Amikor az 1900. évi hadgyakc rlatc k alkalmával Gricrson 
tábornokkal találkoztam, kijelentette nekem: az angol hadse
reg újjászervezése azzal az eredménnyel jár, hogy nem csupán 
150,000 főnyi sereg átszállítása van biztosítva, hanem, hogy ennek 
a seregnek akciója sokkal rövidebb idő alatt lesz lehetséges, mint 
azt eleve feltételezték.

190G szeptember végén.
Aláírás.

Az okmányon még a következő széljegyzet fogkaitatik: « U e n t r é e  

d e s  A m j l a i s  e n  B c l g i q u e  n e  s e  f  é r á i t  q u ’a p r é s  l a  v i o l a t  io n  d e  n ő t  r e  n e u t r a l i t é  

p a r  V A l le m c n jn e .»  Ennek a jegyzetnek jelentősége kiviláglik abból a 
feljegyzésből, melyet a belga vezérkar főnökének, Jungbluth tábornok
nak Barnardiston alezredes utódjával Bridges brüsszeli katonai attaehéwl 
folytatott beszélgetéséről a belga minisztériumban találtak. Ez az ok
mány április 23-ikán kelt és valószínűleg az 1912-ik évből való. Van dér 
Straaten gróf, a belga külügyminisztérium igazgatója, «Confidentielk» 
jelzéssel lá tta  cd. Ez az okmány a következőleg szól:
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B i z a 1 m a s.

Az angol katonai áttaché kifejezte azt az óhaját, hogy Jungbluth 
tábornokkal találkozzék. Az urak április 23-ikán jöttek össze. Az angol 
alezredes kijelentette a tábornoknak, hogy Angolország képes a konti
nensre olyan hadsereget küldeni, amely hat gyalog-hadosztályból és 
8  lovas-dandárból, összesen 160,000 emberből áll. Angolország azon
kívül mindennel rendelkezik, ami a szigetország védelmére szükséges. 
Minden készen van. Az angol kormány az utolsó események alkalmából 
közvetlenül nálunk szállította volna partra seregét még akkor is, ha mi 
nem is kértük volna segítségét. A tábornok azt az ellenvetést tette, 
hogy ehhez a mi beleegyezésünk lett volna szükséges. A katonai attaché 
azt felelte: ezt ő tudja, de mivel mi nem lettünk volna képesek vissza
tartani a németeket, hogy Belgiumon átvonuljanak, Angolország Bel
giumban mindenesetre csapatokat szállított volna partra. A partraszál
lás helyéről az angol katonai attasé határozottan nem nyilatkozott. 
Azt mondotta, a part meglehetősen hosszú, de a tábornok tudja, 
hogy Bridges a húsvéti szünetek alatt Ostendéből naponta kirándulá
sokat tett Zeebrüggehe. A tábornok hozzátette: egyébként teljesen 
képesek vagyunk megakadályozni a németeket, hogy Belgiumon á t
vonuljanak.»

Ebhői az írásból határozottan kiviláglik az angol kormánynak 
az a szándéka, hogy francia-német háború esetén haladéktalanul csa
patokat vonultasson be Belgiumba, tehát a belga semlegességet meg
sértse. Angolország ilyenképen ugyanazt szándékozott tenni, amit — 
mivel Németország jogos védelmében őt megelőzte - ürügyül használt 
fel arra, hogy Németországnak hadat üzenjen. Az angol kormány a belga 
semlegességnek Németország részéről történt megsértését példátlan 
cinizmussal arra használta fel, hogy az egész világon hangulatot kelt
sen ellenünk és magát a kicsiny és gyenge országok védőjének 
játsza ki. A belga kormánynak kötelessége lett volna nem csupán az, 
hogy az angol inszinuációt a legnagyobb határozottsággal visszautasítsa, 
hanem az 1839-ik évi londoni protokollum értelmében kötelessége lett 
volna a többi szignatárius hatalmat, főképen pedig a német kormányt 
figyelmeztetni az ismételt angol kísérletekre, melyekkel őt rábírni igye
kezett azoknak a kötelességeknek megsértésére, amelyek Belgiumot 
mint semleges országot illetik. A belga kormány ezt nem tette. Jogosítva 
és kötelezve érezte magát, hogy az angol vezérkarral egyetértésben 
katonai intézkedéseket tegyen Németországnak az ellen az állítólagos 
szándéka ellen, hogy csapatokat vonultasson át Belgiumon; arra azonban 
soha még a legcsekélyebb kísérletet sem tette, hogy a német kormánnyal
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egyetértésben vagy pedig az illetékes német katonai hatóságokkal együtt 
intézkedéseket tegyen francia-angol benyomulás eshetőségével szemben 
is, annak ellenére, hogy a belga hadügyminisztériumban talált anyag 
bizonysága szerint az entente-hatalmaknak ilyen irányú szándékairól 
egészen pontosan értesült. A belga kormány ilyenképen már eleve elha
tározta, hogy Németország ellenségeihez csatlakozik és velük közösen 
já r el. Mivel e l l e n s é g e i n k  r á g a l m a z ó é i  r e n d s z e r é h e z  t a r t o z i k ,  h o g y  a  k é 

n y e l m e t l e n  t é n y e k e t  e g y s z e r ű e n  l e t a g a d j á k , a  c s á s z á r i  k o r m á n y  a  f e n t i e k b e n  

e m l í t e t t  o k m á n y o k a t  l e f é n y k é p e z t e t t e  é s  í g y  h o z z a  a z o k a t  a  n y i l v á n o s s á g 

n a k  é s  a  s e m le g e s  á l l a m o k  k o r m á n y a i n a k  tu d o m á s é i r a .

3. A n go lo rszág  m e g sé r te tte  B elg iu m  sem leg esség é t.
(A Norddcutsckc Allgcmeim* Zeitung 1014 december 2-iki számából.)

Szaporodnak a bizonyítékok arra nézve, h< gy Angolcrszág 'Bel
giummal egyetértőén a háborút Németország ellen nemcsak diplomá
ciáikig, hanem katonailag is, már békeidőben, a legapróbb részletekig 
előkészítette. Újabban csapatainknak Belgium útjairól és folyóból szóló 
titkos katonai kézikönyvek kerültek birtokába. A könyveket az angol 
vezérkar adta ki. Előttünk van e kézikönyvnek négy kötete. Az első 
kötetet már 1912-ben, a másodikat 1913-ban, a harmadikat és a ne
gyediket 1914-ben nyomatták. Mindegyiken rajta van a jelzés: «Bizal
mas. A könyv a brit kormány tulajdona és . . . .  személyes tájékozta
tására van szánva, aki a könyv biztos megőrzéséért személyesen felelős. 
A kötet tartalma csupán jogosult személyekkel közölhető.»

A kézikönyvek, katonai kutatások alapján, a képzelhető legpon
tosabb terepleírásokat tartalmazzák. A kötetek bevezető jelzése így 
szól: «Ezek a jelentések az utak állapotát csupán abból az időpontból 
ábrázolják, amelyben ezeket az utakat megvizsgálták; mindenkor taná
csos lesz, hogy használat előtt az utakat újból megvizsgálják annak 
megállapítására, vájjon nem zárták-e el javítások, csőelhelyezések, stb. 
folytán.»

Az első kötet, péidául, 130-ik oldalán a nieuport-dixmuiden-ypern- 
menin-tourcoint-tournai-i út leírását tartalmazza. Leírja az út minemű-é- 
gét,terepét,taktikai jellegét, megfigyelő pontjait, vízviszonyait mellékelt 
térképek kapcsán. A megbeszélés az út mentén fekvő helységeket is 
felsorolja és leírja. Megtaláljuk a helységeknek egymástól való pontos 
távolságát, úgyszintén részletes adatokat kapunk az úthálózat emelke
déseiről, a hidakról, a keresztezésekről, a telefon és táviró-állomásokról, 
a vasút állomásokról, a sorompók hosszúságáról, a keskeny vágány ú vas- 
utakról, petroleumtartályokról, stb. Minden egyes esetben közük, vaj-
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jón a lakósság, vagy annak egy része beszél-e franciául. Példaképen 
felemlítjük a Dixmuidenre vonatkozó taktikai megjegyzéseket, melyek 
a könyvnek 151-ik oldalán foglaltatnak: «Dixmuident északról vagy 
délről nehezen lehet elfoglalni. Délfelé a legjobb védőállás a vasúti töl
tés volna, keletre pedig a kisebb domboknak sora. Az úttól nyugatra, 
1500 yardnvira, a lőtér jó, tovább keletre azonban a kilátást fák aka
dályozzák. A hely megszállásához két zászlóalj elégséges volna. Az 
ellenséges tüzérség valószínűleg Hoogmolen és Veardkant felé foglalna 
állást. Egyébként taktikai szempontból semmi kiemelni való nincs és 
nem akad semmi sem, ami a menetsebességet akadályozná. Megfigyelő- 
hely a reencheecki malom, melynek kitűnő kilátása van és a Koela- 
hegy, — hét és fél kilométernyire Yperntől, — mely kelet és dél felé 
nyújt kilátást.»

A könyv rendszerint igen jó kilátó helyeknek a templom- 
tornyokat jelöli meg. Hasonló beható módon írják le a Schelde egész 
folyását mellékfolyóival, helységeivel, átkelési helyeivel. A könyv tar
talmazza a folyók pontos szélességét, mélységét, átkelési helyeinek és 
csónakkészleteinek megjelölését. A könnyen kezelhető kötetek a vezér, 
a vezérkari tiszt és bármilyen alsóbbrangú vezető számára kitűnő Út
mutatóul szolgálhatnak. Mellékeltek azonfelül a könyvhöz: 1 . községek 
és falvak szerint rendezett beszállásolási útm utatót. 2 . Részletes ú t
mutatót légi járművek vezetői számára a charleroy-namur-lüttichi vo
naltól délre fekvő országrészre, úgyszintén Brüsszel környékére. Ezek 
a katonai földrajzi könyvek nem csupán röviddel a háború előtt láttak 
napvilágot. Ez nem is lett volna lehetséges. A kötetekhez az anyagot, 
amint azt az egyes fejezetekhez fűzött megjegyzések is m utatják, 1909 
óta, részletes kutatásokkal szerezték. Az első kötetet 1912-ben nvomták. 
Bizonysága ez annak, hogy a semleges Belgiumban immár öt esztendő 
óta behatóan előkészítették a hadjáratot. Ezek a kötetek valóságos 
titkos szolgálati utasítások egy Belgiumban harcoló hadsereg számára. 
Az angol vezérkar ilyképen tehát már hosszabb idő óta berendezkedett 
erre az eshetőségre és azt olyan biztosan előrelátta, hogy a katonai 
kézikönyvek összeállításának igen fáradságos munkájára is vállalkozott. 
Kétségtelen, hogy ezt a munkát a belga kormány és a katonai ható
ságok készséges és messzemenő támogatása nélkül elvégezni nem lehe
tett. Ilyen kimerítő, a legapróbb részletekig kidolgozott és az egész 
vasúti és közlekedési hálózatra, zsilipekre és hidakra kiterjedő straté
giai és taktikai adatok más módon beszerezhetők nem lettek volna. Az 
elszállásolási listák, melyekben az angolok Belgiumról, mint saját or
szágukról rendelkeznek, csupán a belga kormánytól származhattak. 
Kétségtelen, hogy itt hivatalos belga anyagot használtak. Ezt az anyagot
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angol célokra dolgozták fel, részben pedig egyszerűen angol nyelvre le
fordították.

Ilyen behatóan megállapította Angolország és Belgium, már béke 
idején, a kettőjük katonai együttműködését. Belgium (‘szerint úgy poli
tikailag, mint katonailag nem volt egyéb, mint Anglia vazallusa. Azt a 
felháborodást, amelyet ma Angolország az egész világ előtt színlel, 
mivel Németország Belgium semlegességét állítólag megsértette, ezek 
az okmányok teljesen igazságtalan színben tűntetik fel és e felhábo
rodás teljes jcgosulatlanságát bizonyítják. Ha valakinek joga van arra. 
hogy felháborodjék, úgy erre nekünk van jogunk. Amikor, a tengerpar
ton végrehajtott operációink alkalmával az angol és a francia sajtó gú
nyosan megjegyezte, hogy mi nem vagyunk tájékozva az úgynevezett 
Polderland vízelárasztásának veszedelmeiről,annyiban igazuk volt, hogy 
mi Belgium terepviszonyait a háború elején csak annyiban ismertük, 
amennyiben azokról a könyvkereskedelemben mesgszerezhető forrásokból 
tájékozódhattunk. Annál értékesebbek voltak tehát reánk nézve az angol 
jelentések és a kitűnő térképek. Mi ezt a rendkívül hasznos anyagot 
nyomban saját céljainkra használhattuk és Angolország ellen ilyen képen 
saját fegyvereivel fordulhattunk. Ez a mi ellenségeink gondos munkál
kodásának legjobb bizonyítéka.

4. G ran t-W atso n  ango l k ö v e tség i t i tk á r n á l  ta lá l t  ok ira to k .
(A Norddeutsche A1 Igéméi ne Zeitung 1914 december 15-iki számából.)

Az angol-belga összejátszásnak újabb súlyos bűnjelei kerültek 
napvilágra. Rövid idővel ezelőtt Brüsszelben letartóztatták Grant- 
Watson angol követségi titkárt, aki az angol követség épületében maradt, 
miután maga a követség székhelyét Antwerpenbe, később pedig Hav- 
reba helyezte át. A követségi titkárt röviddel ezelőtt rajtakapták, hogy 
el akart tüntetni bizonyos okiratokat, melveket letartóztatása alkalma- 
val a követségből észrevétlenül magával v itt. Ezeknek az okmányoknak 
vizsgálata kiderítette, hogy az akták az 1913 1914-ik évből valók és a 
belga mozgósításról és Antwerpen védelméről a legbizalmasabb adatokat 
tartalmazzák. Vannak közöttük körrendeletek a magasabb belga parancs
nokságokhoz a belga hadügyminiszter és a belga vezérkari főnök alá
írásával, tartalmazzák továbbá egy ülésnek a jegyzőkönyvét, melyet 
az «Antwerpen ellátási-bázis bizottsága» 1913-ban május 27-ikén tartott. 
Az a tény, hogy ezek az okiratok az angol követségen voltak, (‘léggé 
bizonyítja, hogy a belga kormánynak katonai tekintetben az angol 
kormány előtt nem volt titka, hanem épen ellenkezőleg mindkét kor
mány állandóan a legszorosabb egyetértésben állott.
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Különösen érdekes egy kézírásos jegyzet, melyet az iratok közt 
találtak és amelynek megsemmisítésére az angol titkárnak nagy gondja 
volt. Ez a jegyzet a következőleg szó l:

E e n s e i g n e m e n t s .

1° Les officiers fran^ais ont 1*0911 ordre de rejoindre dés lo 
27. a prés-midi.

2° Le mérne jour, le chef de Gare de Feignies a 1*0911 ordre de 
concentrer vers Maubeuge tous les wagons fermés disponibles, en 
vue de transport de troupes.

Communiqué pár la Brigádé de gendarmerie de Frameries.

Megjegyzendő, hogy Feignies a maubeuge-monsi vasútvonalon, 
a belga határtól mintegy három kilométernyire, Franciaországban 
fekvő vasúti-állomás, Frameries pedig ugyanazon a vasútvonalon Bel
giumban fekszik, 19 kilométernyire a francia határtól.

Ebből a jegyzetből nyilvánvaló, hogy F r a n c i a o r s z á g  m á r  j ú l i u s

2 7 - i k é n  m e g te t te  e l s ő  m o z g ó s í t ó  i n t é z k e d é s e i t  és az angol követséget 
erről a tényről belga oldalról nyomban értesítették. Iía  szükség volt 
további bizonyítékokra arra a viszonyra nézve, mely Angolország és Bel
gium közt fennállott, úgy ez az adat ebben a tekintetben értékes ki
egészítést nyújt. Újból bizonyítja, hogy Belgium az ént ént e érdekében 
feladta semlegességét és tevékeny tagja volt annak a koalíciónak, 
amely a német birodalom megsemmisítésére alakult. Angolország sze
mében pedig a belga semlegesség valóban nem jelentett egyebet, mint 
egy «serap of papéi*»-1 , amelyre hivatkozott, ha ez érdekeinek meg
felelt és amelyen tú ltette magát, ha céljait ez szolgálta. Nyilvánvaló, 
hogy az angol kormány a belga semlegességnek Németország által tör
tént megsértését csupán ürügynek használta, hogy a háborút a német 
birodalom ellen a világ és az angol nép előtt igazságosnak tüntesse fel.
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NYOLCADIK R É SZ .

HA1H )IÍŰS ÉLŐKÉSZÜLETEK, M()ZGÓSÍTÁS()K. 
DIPLOMÁCIAI ÖSSZEKÖTTETÉSEK MEGSZAKÍ

TÁSA, HADÜZENETEK.

M ia la tt az európai n a g y h a ta lm a k  kü lügy i h iv a ta la i 
k ö zö tt szak ad a tlan u l fo ly t a d ip lom ácia i tá rg y a lá s  ás tá v ira t-  
v á ltá s , u g y an o ly an  se rényen  fo ly tak  a v ezé rk a ro k  iro d á ib an  
a h áb o rú s  előkészü letek . Jú liu s  hó  u to lsó  h e téb en , m iközben  
eg y m ást érik  a h áb o rú s  b o n y o d a lm ak  e lkerü lését célzó in d ít
v án y o k  és fo rm u lák , a d ip lom ácia i tá rg y a lá so k b a  sz in te  n a p 
nap  u tá n  v illám k én t c ikázik  bele egy-egy m ozgósítási h ír  
vagy  csapatösszevonásokró l szóló je len tés .

Az a láb b ia k b an  közö ljük  a h áb o rú s  e lőkészü letek rő l 
v á l to t t  jeg y zék ek e t, a m ozgósításokró l szóló je le n té sek e t s a  
h ad ü zen e tek rő l szóló o k ira to k a t.

E zeket az o k m á n y o k a t a b b a n  a so rren d b en  a d ju k , a m in t 
n a p tá r  sze rin t egym ás u tá n  k ö v e tk ez tek , kü lönös figyelem m el
a rra , hogy  az o lv asó t az egyes in tézkedések  összefüggéséről

♦

is tá jék o z ta ssu k . A német-angol háború kitörésére vonatkozó 
okiratok a belga semlegességről szóló rész okmányai között ta
lálhatók. A n ém et-ango l h á b o rú  k itö ré se  ug y an is  szervesen  
összefügg a  belga sem legesség kérdésével s így  cé lszerűnek  
m u ta tk o z o tt  ebben  az összefüggésben közöln i a  k é t n em 
ze t h á b o rú já ra  v o n a tk o zó  d o k u m e n tu m o k a t. Az egész kér
dés összefüggésénél fogva 'Ugyanott találhatók a monarchia és 
Belgium hadiállapotára vonatkozó dokumentumok is.

A m o n arch ia  és Szerb ia  d ip lom áciai ö sszekö tte tésének  
m eg szak ítására , úgysz in tén  a m o n a rch ia  h ad ü z en e té re  v o n a t-



kozó o k ira to k a t e m unka  első részében, külön  fe jezetbe fog
la ltu k  össze, m ivel az u tó b b  leza jlo tt d ip lom áciai akc iók  
ebből a  konflik tusból következ tek  s az esem ények összefüggő 
előadása m egkövetelte , hogy  ezeket az o k m án y o k a t a to v áb b i 
fejlem ények bevezető jeképpen  ism ertessük . E b b en  a részben , 
a  kronologikus összeállítás teljessége k ed v éért, csupán  n é 
h án y  jegyzéket közlünk az o sz trák -m agyar-szerb  konflik tus 
legfontosabb  háborús m ozzanatairó l.

Julius 25.
A szerb mozgósítás.

A katonai intézkedések sorát Szerbia hadere
jének mozgósítása nyitja meg. Július 25-ikén délután 
8  órakor, tehát három órával az előtt, hogy Pasics 
szerb miniszterelnök a belgrádi osztrák-magyar kö
vetnek a monarchia jegyzékére a szerb választ át
nyújtotta, Szerbiában már elrendelték az összes 
haderő mozgósítását. Erről a lépésről Giesl báró 
osztrák-magyar követ a következő táviratot kül
dötte.

Giesl báró belgrádi osztrák-magyar követ Berchtold gróf
kiÜügyminiszterhez.

Zhnony, 1914 július 25.
Délután 8  órakor Szerbiában elrendelték az általános mozgósítást.

( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  2 3 . )

Pasics miniszterelnök körtávirata.
Ugyancsak július 25-ikén Pasics miniszter- 

elnök is értesíti valamennyi szerb követet, hogy a 
trónörökös, a király nevében, a hadsereg mozgósítá
sának parancsát aláírta.

Pasics miniszterelnök valamennyi szerb követhez.
A trónörökös a király nevében aláírta a hadsereg mozgósítási 

parancsát. Holnap vagy holnapután kiáltvány fog megjelenni, amely 
azokat a polgárokat, akik nem katonák, felszólítja, hogy nyugodtan
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otthon maradjanak, a katonákat pedig felhívja, vonuljanak zászlaik alá 
és Szerbiát, ha azt megtámadnák, teljes erejükkel megvédelmezzék.

( S z e r b  k é k k ö n y v  4 1 .  s z .  2 - i k  r é s z . )

Orosz háborús előkészületek.
Már július 25-ikén a pétervári német nagykö

vet Oroszoiszag katonai előkészületeiről is jelentést 
tesz a berlini külügyi hivatalnak. A nagykövet je
lentése a következő:

Pourtalés (jróf pétervári német nagykövet Bellnnaun-1lollwey
birodalmi kancellárhoz.

J e l e n t é s  ö  F e l s é g e  r é s z é r e  C h e l i n s  tá b o r n o k ié ) ! .

Pétervár, 1914 július 25.
A krasnói táborban ma a hadgyakorlatokat hirtelen megszakí

tották és az ezredek visszatérnek állomáshelyükre. A hadgyakorlatokat 
lemondották. A hadiiskola növendékeit, ősz helyett, már ma tisztekké 
léptették elő. Ausztria eljárása miatt a főhadiszálláson nagy ingerült
ség uralkodik. Az a benyomásom, hogy minden előkészületed megtet
tek a mozgósításra Ausztria ellen. ( N é m e t  f e h é r k ö n y v  6 . )

Ausztria-Magyarország részleges mozgósítása Szerbia ellen.

Július 25-ikén a késő e<t i órákban Magyar távirati Iroda hivata
losan közzétette: <<ö császári és Apostoli Királyi Felsége f. hó 25-ikén kelt 
legfelsőbb elhatározásával az 1886: XX. t.-c. 4-ik szakasza alapján elren- 
delte a népfelkelés felhívását abban a mértékben, amint a honvédelem 
érdekei megkövetelik. Az illetők behívása hirdetmény vagy behívó utján 
történik. A közigazgatási hatóságokat külön fogják utasítani arra nezve, 
hogy hol kell hirdetmény és hol behívók útján a behívást eszközölni.»

Julius 26.
Újabb jelentés orosz katonai intézkedésekről.

Július 26-ikán újabb hír érkezik Berlinbe orosz 
háborús készülődésekről. Kzuttal a német katonai 
attaché tesz jelentést a német nagyvezérkarnak.

548



Pourtálés gróf pétervári német nagykövet Belhmann-Hollweg
birodalmi kancellárhoz.

Pétervár, 1914 július 26.
A katonai attaché kéri, hogy a vezérkarral a következő jelentés 

közöltessék :
Biztosra veszem, hogy Kievre és Odesszára nézve a mozgósítást 

elrendelték. Varsóra és Moszkvára ez kétes, a többi kerületben pedig 
még nem történt meg. ( N é m e t  f e h é r k ö n y v  7 . )

A német nagykövet lépése az orosz készülődések miatt.
Július 26-ikán már a feltűnő orosz készülődések 

arra indították Pourtálés gróf pétervári német nagy
kövedet, hogy az orosz külügyminisztertől felvilá
gosítást kérjen az orosz intézkedések céljáról. Saso- 
nov becsületszavára jelentette ki, hogy mozgósí- 
sításról nincs szó, csupán előkészítő intézkedéseket 
tesznek egyes katonai kerületekben.

Ugyanezen a napon későn este Suchomlinov 
hadügyminiszter kurír által sürgősen magához kérette 
a német katonai attachét. Az orosz hadügyminiszter 
már részletesebb felvilágosítást adott. Elmondotta, 
hogy ha a monarchia a szerb határt átlépi, úgy ellene 
a kiovi, moszkvai, odesszai és kazáni katonai kerü
letekben elrendelik a mozgósítást. Ezt a két fon
tos beszélgetést a német nagykövet haladéktalanul 
közölte Szápáry gróf osztrák-magyar nagykövettel, 
aki arról a következő jelentést küldötte Berchtold 
gróf k ü 1 ügy mii i isz temek:

Szápáry gróf pétervári osztrák-magyar nagykövet Berchtold gróf
külügyminiszterhez.

Pétervár, 1914 július 26.
Orosz mozgósítási intézkedésekről szóló híresztelések kapcsán 

Pourtálés gróf a legkomolyabb hangon figyelmeztette az orosz minisz
tert arra, hogy manapság felette veszedelmesek az olyan mozgósítási 
rendszabályok, amelyek diplomáciai nyomás kifejtése céljából fogana
tosíttatnak.

Ebben az esetben ugyanis csak a vezérkarok tisztán katonai meg
fontolása ju t szóhoz és ha Németországban egyszer megnyomták a gom
bot, az események árját akkor már feltartóztatni nem lehet. Az orosz
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külügyminiszter becsületszavát adta a német nagykövetnek, hogy 
ezek a hírek valótlanok, hogy eddig egy lovat s egy tartalékost se hívtak 
be és, hogy csak a kievi és odesszai és talán a kazáni és moszkvai kerü
letekben folvó előkészítő intézkedésről van szó.

Közvetlenül ezután Suchomlinov hadügyminiszter késő este  kül
dönc útján magához kérette a német császári katonai attachét, kivel 
szemben arra utalt, hogy Po úri a lés gróf a külügyminiszter előtt az orosz 
fegyverkezésről tett említést s minthogy a nagykövet (‘gyes katonai 
részleteket esetleg félreérthetne, ő kíván alkalmat venni arra, hogy a 
katonai attachét kimerítőbben tájékozza. Eggeling őrnagy erre vonat
kozó közléseit magában foglalja az alábbi távirat, amelyet Pourtalés 
gróf Berlinbe intézett és rendelkezésemre bocsátott:

Katonai attaché jelenti orosz külügyminiszterrel folytatott beszél
getéséről : Sasonov felkérte őt. hogy engem katonai helyzetről felvilá
gosítson. A hadügyminiszter becsületszavát adta nekem, hogy még 
semmiféle mozgósítási rendeletet ki nem adtak. Egyelőre csak előkészítő 
intézkedések történnek, még egy lovat vagy tartalékost sem hívtak he. 
Ha Ausztria átlépi a szerb h a tá rt, akkor az Ausztria felé eső kievi, odesszai, 
moszkvai és kazáni katonai kerületek mozgósíttatnak. Semmiesetre 
sem a német arcvonalon: Varsó, Vilna és Pétervár. Németországgal 
határozottan békét akarnak. Kérdésemre, mi célja Ausztria elleni 
mozgósításnak: vállvonogatás és utalás a diplomatákra. Kijelentettem 
a miniszternek, hogy nálunk a barátságos szándékot méltányolják, de 
az egyedül Ausztria ellen irányuló mozgósítást is nagyon fenyegetőnek 
fogják tartani. A miniszter a legnyomatékosabban és ismét elten hang
súlyozta a béke sürgős szükségét és vágyát.

( O s z t r á k - y n a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  2 8 . )

Julius 27.
A német katonai attaché beszélgetése az orosz

hadügyminiszterrel.
Július 27-ikén a pétervári német nagykövet 

szintén jelentést tesz a berlini külügyi hivatalnak 
azokról a felvilágosításokról, melyeket az orosz ka
tonai intézkedésekre vonatkozólag Suchomlinov had
ügyminiszter a német katonai attaehének adott. Ez 
a jelentés teljesen azonos azzal az értesítéssel, melyet 
egy nappal azelőtt Szápáry gróf küldött volt Berch- 
told gróf osztrák-magyar külügyminiszternek és a 
német fehérkönyv közlése szerint így hangzik:
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Pourtalés gróf pétervári német nagykövei Bethmann-Hollweg
birodalmi kancellárhoz.

Pétervár, 1914 július 27.
A katonai attaché a hadügyminiszterrel folytatott következő be

szélgetését jelenti: Sasonov felkérte a hadügyminisztert, hogy engem 
a helyzetről tájékoztasson. A hadügyminiszter becsületszavát adta 
nekem arra, hogy eddigelé mozgósítási rendeletet ki nem bocsátottak. 
Egyelőre csupán előkészítő intézkedéseket tettek, de egyetlen tartalé
kost be nem hívtak, egyetlen lovat be nem vontak. Ila Ausztria a szerb 
határt átlépi, úgy az Ausztria felé eső kerületekben, a kitvi, odesszai, 
moszkvai és kazáni kerületben el fogják rendelni a mozgósítást. A német 
front felé eső kerületekben, a varsói, vilnai és pétervári katonai kerü
letekben semmi szin alatt sem mozgósítanak. Sürgősen óhajtják a békét 
Német országgal. Arra a kérdésemre, hogy a mozgósításnak Ausztria 
ellen mi a célja, a valasz vállvonogatás volt; a miniszter hivatkozott a 
diplomáciára. Én kijelentettem a miniszternek, hogy barátságos szán
dékait nálunk méltányolják, azonban a kizárólag Ausztria ellen irá
nyuló mozgósítást is nagyon fenyegetőnek fogják tekinteni.

( N é m e t  f e h é r k ö n y v  1 3 . )

Szögyény gróf nagykövet a német katonai attaché
beszélgetéséről.

Az orosz külügyminiszter és hadügyminiszter 
nyilatkozatairól a pétervári német nagykövet jelen
tése nyomán Szögyény gróf berlini osztrák-magyar 
nagykövet a következő értesítést küldötte Bécsbe:

Szögyény gróf berlini osztrák-magyar nagykövet Berci ltold gróf
külügyminiszterhez.

Berlin, 1914 július 27.
Az orosz külügyminiszter kijelentette a német nagykövetnek, 

hogy «kezeskedik arról, orosz részről nem történt mozgósítás, csak 
bizonyos okvetlenül szükséges katonai elővigyázati rendszabályok 
foganatosíttattak».

A pétervári német katonai attaché jelenti: «előtte az orosz had
ügyminiszter becsületszavát adta, hogy egy ember vagy ló sincs moz
gósítva; de foganatosíttattak természetesen bizonyos katonai elővigvá- 
zali rendszabályok, melyek, amint a német katonai attaché jelen
tésében saját nézeteként megjegyzi, «mindenesetre meglehetősen messze
menők». ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  3 3 . )
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Hadi állapot Kovnoban.
A kiovi német konzulátus vezetője július 27-ikén 

jelenti a birodalmi kancellárnak:

A kovnoi német császári konzulátus vezetője Bethmann-Holhoey
birodalmi kancellárhoz.

Kovno, 1914 július 27.
Kovnoban kihirdették a liadiállapotot. ( N é m e t  f e h é r k ö n y v  8 . )

A francia hadgyakorlatok megszakítása.
Július 27-ikén már francia háborús készülődé

sekről is érkezik hír a berlini külügyi hivatalba. A 
berni német követ a francia hadgyakorlatok meg
szakításáról tesz jelentést.

A berni német követ Betlmann-Hollweg birodalmi kancellárhoz.
Bern, 1914 július 27.

Hitelesen értesülök, hogy a francia 16-ik hadtest megszakította 
hadgyakorlatait. ( N é m e t  f e h é r k ö n y v  9 . )

A gyakorlatozó angol flotta együtt marad.
Fleuriau londoni francia ügyvivő július 27-ikén 

abban a helyzetben van, hogy Parisba jelentést 
tehet Grév nyilatkozatáról, mely szerint a Portsmouth- 
nál gyakorlatozó angol flotta együtt fog maradni. 
A francia ügyvivő jelentése szerint ezt az intézkedést 
az admiralitás első lordja titokban már napokkal 
ezelőtt megtette.

A francia ügyvivő jelentése így hangzik:

Fleuriau londoni francia ügyvivő Bienvenu-Martin
h. külügyminiszterhez.

London, 1914 július 27.
Sir Edward Grey ma azt mondta a német nagykövetnek: Ausztria 

a szerb válasz után be fog vonulni Szerbiába. Ezzel igazolja, hogy nem
csak a július 23-ikán kelt jegyzékében foglalt pontokat szándékozik ren
dezni, hanem egyúttal meg akar semmisíteni egy kicsiny államot. Ebben 
az esetben — tette hozzá az állam titkár — európai kérdés keletkezik
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s ennek következménye háború lesz, melyben más hatalmak is kény
telenek lesznek részt venni. Nagybritannia magatartását flottája de- 
mobilizációjának elhalasztása mutatja. Az admiralitás első lordja titok
ban a maga kezdeményezéséből már pénteken megtette erre az intéz
kedést. Sir Edward Grey és minisztertársai ma éjjel elhatározták, hogy 
a rendelkezést nyilvánosságra hozzák. Ez Szerbia és Oroszország engesz
tel ékeny magatartásának következménye. ( f r a n c i a  s á r g a k ö n y v  6 6 . )

A baseli francia főkonzul német katonai intézkedéseket jelent.
A baseli francia főkonzul július 27-ikén arról 

tesz jelentést, hogy a környéken szabadságon időző 
német tiszteket visszahívták.

A jelentés a következő:

Farges baseli francia főkonzul Bienvenu-Marlin 
h. Ml ugyminiszterhez.

Basel, 1914 július 27.
Azok a német tisztek, kik ezen a vidéken töltik szabadságukat, 

négy nappal ezelőtt parancsot kaptak, hogy szabadságuk megszakításá
val térjenek vissza Németországba. Biztos forrásból arról is éltesülök, 
hogy a Baden nagyhercegségben lakó gépkocsi tulajdonosok utasítást 
kaptak, legyenek készen és két nappal újabb utasítás kibocsátása után, 
kocsijaikat a katonai hatóságnak bocsássák rendelkezésére. Ezt az 
utasítást büntetés terhe mellett titkosnak jelentették ki. Basel lakos
sága erősen nyugtalankodik s a bankhitel drágul.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  6 0 . )

Július 28.
Berchtold gróf Németország közbelépését kéri az orosz

hadikészülődések miatt.
Berchtold gróf külügyminisztert az orosz 

katonai készülődésekről szóló egybehangzó jelentések 
július 28-ikán arra indítják, hogy a német külügyi 
hivatalt felkérje, figyelmeztesse Oroszországot ba
rátságos úton, katonai intézkedéseinek súlyos követ
kezményeire. A külügyminiszternek Szögyénv gróf 
berlini nagykövethez intézett utasítása így szól:

553



Berchtóld gróf külügyminiszter Szögyény gróf berlini osztrák-
magyar nagykő veihez.

JBécs 1914 július 28.
Felkérem Nagy mél lóságodat, szíveskedjék a birodalmi kancellári 

vagy az állam titkárt azonnal felkeresni és vele nevemben a következő
ket közölni: Péter várról, Kievből, Varsóból, Moszkvából és Odesszá
ból érkező egybehangzó hírek szerint Oroszország széleskörű katonai elő
készületeket tesz. Az orosz külügyminiszter, valamint az orosz hadügy
miniszter is, becsületszavukat adták ugyan, hogy mozgósítás eddigelé 
nem lett elrendelve, a hadügyminiszter azonban közölte a német katonai 
altachéval, hogy az Ausztria-Magyarország felé eső kievi. odesszai, moszk
vai és kazáni katonai kerületek mozgósítva lesznek, ha csapataink a 
szerb határt átlépik.

Ilyen körülmények között sürgősen felkérem a berlini külügyi 
hivatalt, tegye megfontolás tárgyává, nem lenne-e Oroszország barát
ságos úton figyelmeztetendő, hogy a fentemlített kerületek mozgósítása 
Ausztria-Magyarország megfenyegetésével volna egyértelmű, melyre, ha 
csakugyan bekövetkeznék, úgy a Monarchia, valamint a szövetséges 
Németbirodalom is a legmesszebb menő katonai ollenrendszabályokkal 
lenne kénytelen válaszolni.

A végből, hogy Oroszország részért' a netáni engedékenysége meg
könnyíti essék, ajánlatosnak vélnők, hogy a fenti lépést egyelőre Német
ország egymaga tegye meg, mindamellett természetesen készek volná
nak e lépést együttesen is megtenni.

E pillanatban a világos beszédet tartanám  a leghat ha téxsabb 
eszköznek arra, hogy Oroszország fenyegető magatartása teljes hord- 
erejének tudatára keltessék. ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  4 2 . )

Szögyény gróf nagykövet válasza.
A berlini nagykövet válaszában rámutat arra. 

hogy a német kormány a Herei i told gróf által óhaj
tott komoly lépést már két nappal ezelőtt megtette. 
Erre a demarche-ra kapta a német nagykövet és a 
katonai attaché a már Berchtóld gróf által is ismert 
felvilágosításokat. A német kormány egyébként 
újal)b lépést tett Pétervárott.
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Szögyény gróf berlini osztrák-magyar nagykövet Berchtold gróf
külügyminiszterhez.

Berlin, 1914 július 29. 
A német kormány már vasárnap kijelentette Pétervárott, hogy 

az orosz mozgósítás a német mozgósítást vonná maga után.
Erre orosz részről a f. hó 27-iki táviratommal jelentett választ 

adták, mire ma újabb távirat ment Pétervárra, mely szerint az orosz 
mozgósítási intézkedések további folytatása arra késztethetné Német
országot, hogy mozgósítson. ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  4 6 . )

Az osztrák-magyar monarchia hadat üzen Szerbiának.
Július 28-ikán az osztrák-magyar monarchia 

megüzente a háborút Szerbiának. A budapesti és bécsi 
hivatalos lapok július 28-ikán délután külön kiadás
ban jelentek meg és a következő hadüzenetet tették 
közzé:

Berchtold gróf osztrák-magyar külügyminiszter a szerb királyi
külügyminisztériumhoz.

Becs, 1914 július 28.
Miután a szerb királyi kormány nem adott kielégítő választ arra 

a jegyzékre, melyet Ausztria-Magyarország belgrádi követe 1914 július 
23-ikán átadott, a cs. és kir. közös kormány kénytelen maga gondoskodni 
jogainak és érdekeinek védelméről és evégből a fegyverek erejéhez 
folyamodni. ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  3 7 . )

Pasics közü a szerb követekkel a hadüzenetet.
A szerb miniszterelnök a monarchia hadüze

netét a következő táviratban hozta tudomására a 
szerb követeknek:

Pasics miniszterelnök valamennyi szerb követhez.
Nis, 1914 július 15/28. 

Az osztrák-magyar kormány ma délben a szerb kormányhoz 
intézett közönséges írású táviratában megüzente a háborút.

( S z e r b  k é k k ö n y v  4 6 . )
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A monarchia szóbeli jegyzéke a bécsi angol nagykövetnek.
Az osztrák-magyar külügyi hivatalban július

28-ikán szóbeli jegyzek útján tájékoztatták Bunsen 
bécsi angol nagykövetet a hadüzenetről és annak 
okairól, azzal a kijelentéssel, hogy Ausztria-Ma- 
gyarország a hágai konvenció és a londoni deklaráció 
szerint fog eljárni, feltéve, hogy Szerbia is ha
sonlóképen jár el. A szóbeli jegyzék, amely július 
81-ikon ért Londonba a következő:

Bunsen bécsi angol nagykövet. Grey külügyi államtitkárhoz.
(Londonba érkezett július 31-én.)

Sir! Van szerencsém az osztrák-magyar jegyzék szövegét a Szer
biához intézett hadüzenetnek bejelentésével együtt mellékelten meg
küldeni.

M e 11 é k 1 e t.
Bécs, 1914 július 28.

A külügyminisztériumból szóbeli jegyzéket kaptam, mely azt 
tartalmazza, hogy a cs. es kir. kormány, minthogy a szerb kormány a 
július 28-iki jegyzékre nem adott kielégítő választ, kényszerítve érzi 
magát, hogy jogainak védelméről maga gondoskodjék és erre a célra 
fegyverhez nyúljon. Ainztria-Magyarország az 1907-ik évi, október 
18-iki konvenció 1. cikkelyének ért (dinében formálisan bejelentette Szer
biának az ellenségeskedésed; megkezdését és a mai naptól kezdve magát 
Szerbiával szemben hadiállapotban levőnek tekinti. Ausztria-Magvar- 
ország, föltéve, hogy Szerbia is hasonlóan já r el, aláveti magát az 
1907-ik évi október 18-iki hágai konvenció megállapodásainak, vala
mint az 1909-ik évi február 26-iki londoni deklarációnak.

( A n g o l  k é k k ö n y v  5 0 . )

Oroszország elhatározza a részleges mozgósítást.
Nyomban azután, hogy Pétervárott az osz

trák-magyar hadüzenet ismeretes lett, az orosz kor
mány elhatározta a részleges mozgósítást a monarchia 
ellen. Maga Sasonov külügyminiszter táviratozza 
meg azt az elhatározását a berlini orosz nagykövet
nek még július 28-ikán kelt táviratában s felkéri 
őt, hogy az elhatározást hozza tudomására a német 

manJ nak. áz orosz kormány erről a sietős lépé-
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séről a londoni orosz nagykövetet is értesíti; elküldi 
neki a Berlinbe intézett táviratot azzal a kérésseli 
hogy azt az angol kormánnyal közölje. A london, 
orosz nagykövet Sasonov sürgönyét átadta az angol 
külügyi államtitkárnak, aki azt az angol kékkönyvben 
lenyomatja. A sürgöny így szól:

Benckendorff gróf londoni orosz nagykövet által Grey angol 
külügyi államtitkárnak átadott távirat.

Pétervár, 1914 július 28.
Ausztriának Szerbiához intézett hadüzenete folytán a császári 

kormány holnap (29-ikén) el fogja rendelni a mozgósítást az odesszai, 
kievi, moszkvai és kazáni katonai kerületekben. Felkérem ö n t, hogy 
ezt a német kormánnyal közölje és erdőt se meg, hogy Oroszországtól 
Németország ellen irányuló minden támadó szándék távol áll. A bécsi 
orosz nagykövetet állomásáról még nem hívtuk vissza.

( A n g o l  k é k k ö n y v  7 0 . )

Álhír az osztrák-magyar általános mozgósításról.
Július 28-ikán Sobeko bécsi orosz nagykövet 

az osztrák-magyar hadsereg általános mozgósítását 
újságolja.

Sebeko bécsi orosz nagykövet Sasonov külügyminiszterhez.
Bécs, 1914 július 15/28.

Az általános mozgósítást elrendeld parancsot ma aláírták.
( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  4 7 . )

(Ez a jelentés tévedésem alapszik.)

Július 29.
Sasonov magyarázza az orosz készülődéseket.

Az orosz narancssárga könyv július 29-iki ke
lette! Sasonov külügyminiszternek a berlini orosz 
ügyvivőhöz intézett táviratát tarta mázzá, mely sze
rint Sasonov kijelentette a német nagykövetnek, hogy 
Oroszország hadi készülődései nem irányulnak Né
metország ellen, de a monarchia ellen sincs aggresz- 
sziv jellegük. Ez a távirat így szól:
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Sasonov külügyminiszter Bronevski berlini orosz ügyvivőhöz.
Pétervár, 1914 július 1G/29.

Kijelentettem a német nagykövetnek, hogy mi néhány háborús 
intézkedést tettünk, melyek azonban Németország ellen semmiképen 
sem irányulnak és hozzátettem, hogy ezek az intézkedések Ausztriával 
szemben sem feltétlenül aggressziv jellegűek. Az elrendelt intézkedések 
az osztrák hadsereg mozgósításával magyarázhatók.

( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  4 9 . )

Sasonov felvilágosításai Párisban az orosz készülődésekről.
A berlini ügyvivőhöz intézett sürgönyt az 

orosz külügyminiszter a párisi orosz nagykövetnek 
is elküldötte, aki annak tartalmát nyomban közölte 
Bienvenu-Martin francia h. külügyminiszterrel, aki 
az orosz készülődéseknek értelmét és jelentőségét 
a következő körtáviratban adja tudtára a köztár
saság valamennyi nagykövetének.

Bienvenu-Martin h. külügyminiszter a londoni, berlini, péter vári, 
becsi, konstantinápolyi, római és belgrádi francia diplomáciai

képviselőhöz.
Páris, 1914 július 29.

ls\olszkv ma, utasítása szerint, közölte velem annak a sürgönynek 
szövegét, melyet Sasonov Berlinbe intézett. Ebből a táviratból kitűnik, 
hogy Oroszország, tekintettel Ausztria-Magyarországnak Szerbiához inté
zett hadüzenetére, az osztrák-magyar hadsereg túlnyomó részének be
fejezett mozgósítására és végül tekintettel arra, hogy Berchtold gróf 
Bécs és Pétervár között az eszmecsere folytatását megtagadta, elhatá
rozta a mozgósítást az odesszai, kievi, moszkvai és kazáni katonai 
kerületekben, A berlini orosz nagykövet megbízást kapott, hogy amikor ezt 
a tényt a német kormánnyal közli, egyúttal jelentse ki: ezek a katonai 
intézkedések Németország ellen semmiképen sem irányulnak, Ausztria- 
Magyarország ellen sem jelentenek azonban aggresziv lépést. A bécsi 
orosz nagykövetet állomáshelyéről nem fogják visszahívni.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  9 5 .  e l s ő  r é s z . )

Sasonov felvilágosításai Rómában az orosz készülődésekről.
Barrére, római francia nagykövet jelentést 

tesz a francia külügyi hivatalnak arról, hogy az
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olasz külügyminiszter előtt a római orosz nagykövet 
is hasonló szellemben magyarázta Oroszország hadi 
készülődéseit, mint berlini és párisi kartársa. A fran
cia nagykövet ki terjeszkedik az olasz külügyminisz
ter felfogására is és jelenti, San Giuliano nézete sze
rint a legnagyobb baj az, hogy a monarchia és Német
ország meg vannak győződve, hogy Oroszország nem 
visel háborút.

Bűnére római francia nagykövet Bienvenu-Martin 
h. külügyminiszterhcz.

Róma, 1914 július 29.
A külügyminisztert az orosz nagykövet hivatalosan értesítette róla, 

hogy kormánya, Ausztriának Szerbiához intézett hadüzenete folytán es 
Ausztriának már eddig végrehajtott mozgósítási intézkedései következ
tében rendeletid bocsátott ki, mellyel a kiovi, odesszai, moszkvai és kazáni 
kerületekben a haderő mozgósítását elrendeli. A nagykövet hozzátette, 
hogy ennek az intézkedésnek nincs támadó jellege Németország ellen és 
a bécsi orosz nacvkövetet sem hívták vissza. San Giuliano, aki élőt- 
tem ezt az orosz kijelentést kommentálta, megjegyezte: Ausztriának 
és Németországnak ebben az egész ügyben sajnálatosképen az volt a 
felfogása és még ma is az, hogy Oroszország nem fog hadba szállani. 
Felolvasta Bollati berlini nagykövetnek egy táviratát, amelyben a nagy
köved jelentést tesz Jagow-val ma folytatott beszélgetéséről, amelynek 
során az államtitkár újólag ismételte: ő nem hiszi, hogy Oroszország 
háborút viseljen. Ezt a nézetet az államtitkár arra a tényre alapította, 
hogy az orosz kormány épen most küldött Berlinbe egy ügynököt bizonyos 
pénzügyi kérdések tárgyalására. A berlini osztrák nagykövet szintén 
kijelentette angol kollegájának, hogy általános háborúban nem hisz, 
mivel Oroszország nincs abban a hangulatban, sem pedig abban a hely
zetben, hogy háborút viseljen. San Giuliano ezt a nézetet egyáltalában 
nem osztja. Azt hiszi, ha Ausztria megelégednék azzal, hogy Szerbiát 
megalázza és jegyzékének elfogadtatásán kívül bizonyos anyagi elő
nyöket kérjen, melyek azonban szerb területre nem vonatkoznának, 
úgy Oroszország még módját fogja találni, hogy a monarchiával megférjen. 
Ha azonban Ausztria Szerbiát feldarabolni vagy önálló államiságát meg
semmisíteni óhajtaná, úgy a miniszter lehetetlennek tartja, hogy Orosz
ország katonailag ne interveniáljon. A helyzet rendkívüli komolysága 
ellenére is úgy tűnik nekem, hogy a külügyminiszter a békés kiegyenlítés 
lehetőségében nem kételkedik. Véleménye szerint Angolország még mindig 
nagy befolyást érvényesíthet Berlinben a béke érdekében. Elmondotta a
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miniszter, hogy tegnap este hosszú beszélgetést folytatott az angol nagy
követtel és kifejtette neki, milyen üdvös eredménye lehetne az angol 
intervenciónak. Beszélgetésünket San Giuliano így fejezte be: Ha az Ön 
kormányának is ez a véleménye, úgy ebben az értelemben Önök is közre
működhetnének. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  9 6 . )

Berchtold gróf újból Németország közbelépését kéri.
A kievi, moszkvai, odesszai és kazáni orosz 

katonai kerületekben elrendelt mozgósítás, melvet 
a galíciai hadtestparancsnok is megerősített, július 
29-iken arra indítottak Berchtold gróf külügyminisz
tert, hogy újból a német kormányhoz forduljon és 
lelkérje, jelentse ki Pétervárott: ha a mozgósítást 
haladéktalanul he nem szüntetik úgy a monarchia 
is kénytelen lesz katonai okokból azonnal elrendelni 
egész haderejének mozgósítását. Berchtold gróf táv
irata, melyet Szügyény gróf berlini nagyköveihez 
intézett, következőleg szól:

Berchtold gróf külügyminiszter Szögyény gróf berlini osztrák-
magyar nagykő veihez.

Bécs, 1914 július 29.
A német nagykövet arról értesít, hogy az orosz nagykövetnek kor

mányától vett értesülése szerint a kievi, odesszai, moszkvai és kazáni 
katonai kerületek mozgósíi tatnak. Oroszország mint nagyhatalom becsü
letében érzi magát sértve s kénytelen megfelelő rendszabályokhoz folya
modni. Az orosz mozgósítás hírét galíciai hadtest parancsnokságaink meg
erősítik s a ,cs. és kir. katonai attaché jelentése szerint ma már az orosz 
külügyminiszter sem tagadta azt a német nagykövettel szemben.

Felkérem Excellenciádat, méltóztassék fentieket azonnal a német 
kormány tudomására ju tta tn i és egyúttal hangsúlyozni, hogy az esetben, 
ha az orosz mozgósítási rendszabályok haladéktalanul be nem szűntettel
nének, katonai okokból mi is kénytelenek lennénk az általános mozgósítás 
iránt azonnal intézkedni.

Az európai háború megakadályozásának utolsó kísérleteként kívá
natosnak tartanám, hogy mi és a német külügyi kormány azonnal utasít
suk pétervári és esetleg párisi képviselőinket, jelentsék ki barátságos 
módon az ottani kormányok előtt, hogy az orosz mozgósítás Német
országban és Ausztria-Magyarországban ellenintézkedéseket vonna maga 
után, melyeknek komoly következményei nem maradhatnának el.
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Szíveskedjék Excellenciád ehhez hozzáfűzni, hogy .szerbiai háborús 
akciónkban magunkat zavartatni természetesen nem fogjuk.

A pétervári és párisi cs. és kir. nagyköveteket egyidejűiig u ta 
sítom., hogy a fenti kijelentést tegyék meg, mihelyt német kollegájuk 
hasonló utasítást kap. ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  4 8 . )

Németország erélyes lépése.
Borchtold gróf felkérésének a német külügyi hi

vatal eleget tett. Július 29-ikéről a diplomáciai köny
vek a pétervári német nagykövetnek újabb határozott 
lépéséről adnak hírt. E jelentések szerint Pourtalés 
gróf kijelentette az orosz külügyminiszternek, hogy 
a német birodalom mozgósítani fogja haderejét, ha 
Oroszország háborús előkészületeit be nem szünteti. 
Sasonov orosz külügyminiszter a német nagykövet 
közléséről értesíti Isvolsky párisi orosz nagykövetet, 
akit avval is megbíz, hogy a francia kormánynak kö
szönetét mondjon, amiért pétervári nagykövete útján 
kilátásba helyezte támogatását.

Ez a távirat a következőleg szól:

Sasonov külügyminiszter Isvolsky párisi orosz nagykövethez.
Pétervár, 1914 július 16/29.

A német nagykövet ma azt a nyilatkozatot tette előttem, hogy 
kormánya elhatározta haderejének mobilizálását , ha Oroszország háborús 
előkészületeit be nem szünteti. Mi ilyen lépéseket csupán Ausztriának mar 
végrehajtott mozgósítása következtében tettünk és csak azután, hogy 
nyilvánvaló lett a monarchia ellenszenve a közte és Szerbia közötti 
vitás ügyének bármilyen békés megoldása ellen. Mivel Németország 
óhaját nem teljesíthetjük, nem marad más számunkra, mint hogy fegy
verkezésünket siettessük és a valószínűleg elkerülhetetlen háborúval 
számoljunk. Szíveskedjék ezt a francia kormánynak tudomására hozni 
és egyúttal kifejezni őszinte köszönet linket a francia nagykövetnek a 
párisi kormány nevében tett azon kijelentéséért, hogy mi Franciaország
nak, mint szövetségesünknek, teljes támogatására számíthatunk; A je
lenlegi körülmények között ez a nyilatkozat minekünk nagyon becses. 
Ez a sürgöny a londoni, bécsi, római és berlini nagykövetekkel is kö
zöltét ik. ( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  5 8 . )

Diplomáciai okm ányok. ^
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A pétervári francia nagykövet jelentése Németország lépéséről.
Paléologue pétervári francia nagykövet július

29-ikén a német nagykövetnek erélyes lépéséről szintén 
jelentést küld IVirisba és hozzáteszi: az a modor, mely- 
hon Pourtalés gróf mondanivalóját előadta, arra indí
totta az orosz kormányt, hogy még az éjjel a mo
narchia ellen tizenhárom hadtestet mozgósítson.

Paléologue 'pétervári francia nagykövet Bienvenu-Martin
h. külügyminiszterhez.

Pétervár, 1914 jú lius 29.
A német nagykövet kijelentette Sasonovnak, hogv ha Oroszország 

katonai előkészületeit meg nem szünteti, akkor a német hadsereg parancsot 
kap a mozgósítás elrendelésére. Sasonov azt válaszolta, hogy az orosz elő
készületeket egyrészt Ausztria makacs és engesztelhetetlen m agatartása, 
másrészt pedig nyolc oszt rák-magyar hadtestnek már megtörtént mozgó
sítása indokolja. Az a hang, amelyen Pourtalés gróf német nagykövet 
utasítását teljesítette, arra indította az orosz kormányt, hogy még ez éjjel 
az Ausztria ellen szánt tizenhárom hadtest mozgósítását elrendelje'.

( F r a n c i a  s á r y a k ö n y v  1 0 0 . )

Részleges mozgósítás Oroszországban a monarchia ellen.
Július 29-ikén a Reuter-ügynökség, az angol 

kormány félhivatalos hírforrása jelenti, hogy a rész
leges mozgósítást kihirdető ukázt már az előző napon 
Pétervárott ki bocsátották.

A Reuter-ügynökség kommünikéje.
Mint a Ront ér-ügynökség Londonban értesül, tegnap esti» Orosz

ország déli és délnyugati részében a részleges mozgósítást elrendelték.

A bécsi francia nagykövet jelentése a monarchia katonai
intézkedéseiről.
Július 29-ikén Duma-iné bécsi francia nagy

követ, az elterjedt híresztelések alapján a következő 
jelentést küldi Parisba mozgósítási intézkedésekről:
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Dumáim becsi francia nagykövei Biemenu-Martin 
h. külügyminiszterhez.

Bécs, 1914 július 29.
A prágai francia konzul megerősíti nekem a nyolcadik hadtestnek 

és a hadtesthez tartozó honvédhadosztálynak mozgósítását. A galíciai 
lovassági hadosztályokat már az orosz határra szállították. A környék 
tartalékosait behívták. Hogy minden fenyegetéssel szembeszálljanak, 
de talán azért is, hogy Péter várra nyomást gyakoroljanak, azt a hirt 
terjesztik, hogy július 80-ikán, vagy augusztus 1 -én az osztrák-magyar 
kormány el fogja rendelni a hadsereg általános mozgósítását. A csá
szár holnap lseidből visszatér az osztrák fővárosba.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  0 0 . )

Jelentések a német katonai intézkedésekről.
A müncheni francia követ a német katonai in

tézkedésekről elterjedt híreket a következő táviratban 
hozza tudomására a francia h. külügyminiszternek:

Allizé müncheni francia követ Bienvenn-Martin 
h. külügyminiszterhez.

München, 1914 július 29.
Értesítenek róla, hogy az illkirchi (elszász-lotharingiai) malmokat 

felszólították, hagyják abba az őrlést rendes vevőközönségüknek és egész 
termelésüket a hadsereg számára tartsák fenn. Straszburgból jelentik 
aoroplánok és léghajók lövésére szolgáló automobilágyuk elszállítását, 
őszi gyakorlatok ürügye alatt a metzi bajor gyalogezredek altisztjei és 
legényei, akik Bajorországban aratási szabadságon voltak, parancsot 
kaptak a haladéktalan visszatérésre. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  8 0 . )

A frankfurti francia főkonzul jelentése.
A frankfurti francia főkonzul is jelentést tesz 

német csapatmozdulatokról:

Roussin frankfurti francia főkonzul Bienvenu-Martin
h. külügy miniszterhez.

Majna-Frankfurt, 1914 július 29.
Felhívom rá a figyelmét, hogy itt tegnap és ma éjjel fontos csapat- 

mozdulatok történtek. Ma több ezred érkezett ide tábori egyenruhában
36*
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foképen Dannstadt, Cassel és Mainz irányából. Ezeknek a városoknak 
útvonala tok* van katonával. A hidakat és vasutakat őszi hadgyakorlatok 
ürügy i» alatt őrzik. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  8 8 . )

Jelentés francia katonai intézkedésekről.
Szócsőn gróf párisi oszt rák-magyar nagykövet 

jelentése szerint július 29-ikén Franciaországban már 
katonai előkészületek folynak, amint ezt már a párisi 
sajtó is újságolja. Szócsőn gróf arról is értesítette a 
bécsi külügyi hivatalt, hogy Németország szóvá ké
szül tenni ezeket az intézkedéseket. A jelentés így 
hangzik:

Szqcsen gróf párisi osztrák-magyar nagykövei Bér eh i old gróf
k ü l ügy miniszterhez.

Paris, 1914 július ‘29.
Franciaországban kétségtelenül folynak bizonyos katonai előkészü

letek, amint ezt, habár talán némi túlzással, az újságok is hirdetik.
A legbizalmasabban arról értesülök, hogy Schoen bárónak meg

bízása van, hogy ezeked az előkészületeket ma Viviani miniszterelnökkel 
szemben szóvá tegye és utaljon arra, hogy Németország ily körülmények 
között kényszerít ve lehetne hasonló intézkedéseket tenni, melyek termé
szetesen nem maradhatnának titokban és melyeknek kiszivárgása a 
nyilvánosság körében nagy izgalmat kelthetne. Ekként mindkét ország, 
bár csak a békét akarja, legalább is részleges mozgósításba sodortat
hatnék, ami veszélyes volna.

Schoen báró továbbá megbízatásának megfelelően ki fogja jelenteni, 
hogy Németország, mely élénken óhajtja, hogy a konfliktus köztünk és 
Szerbia között lokalizálva maradjon, e tekintetben számít Francia- 
ország támogatására. ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  4 5 . )

A birodalmi kancellár utasítása a párisi német nagykövetnek.
A Szócsőn gróf táviratában bizalmasan jelzett, 

demarche-ra Hethmann-JIollweg német birodalmi 
kancellár a kővetkező táviratban utasította a párisi 
néiiíet nagykövetet:
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Bethmann-Hollweg birodalmi kancellár Schoen báró párisi német
nagykövethez.

Berlin, 1914 július 29.
Óráról-ólára szaporodnak a hírek, melyek hozzám francia háborús 

készülődésekről érkeznek. Felkérem önt, hozza ezt szóba a francia kor
mány előtt és mutasson rá nyomatékosan, hogy az ilyen intézkedések 
bennünket védelmi rendszabályokra kényszerítenének. Kénytelenek hűl
nénk a «fenyegető háborús veszedelem» állapotát kihirdetni és ha ez 
mégnem is jelentene behívásokat és mozgósítást, mindenesetre növelné 
a feszültséget. Mi még mindig reméljük a béke fenntartásának lehe
tőségét. ( N é m e t  f e h é r k ö n y v  1 9 . )

Jú lius 30.
A francia miniszterelnök a német nagykövet lépéséről.

\ iv inni francia miniszterelnök július 30-ikán 
hosszabb értesítést küldött a pétervári és londoni 
francia nagykövetnek. Ebben a jelentésben elmondja, 
hogy Iswolsky párisi orosz nagykövet referált neki a 
pétervári német nagykövetnek Sasonovnál tett lé
péséről és a német nagykövetnek arról a kijelentéséről, 
hogyha Oroszország nem szünteti be háborús intéz
kedéseit, úgy Németország is mozgósítani lesz kény
telen. Referál arról is, hogy Sasonov számít Francia- 
ország és Angolország támogatására. Yiviani hozzá
teszi, hogy Franciaország, mint szövetséges, teljesíteni 
fogja kötelességét. Végül a miniszterelnök megemlíti 
a párisi német nagykövet lépését és Schoen báró 
előtt tett azt a kijelentését, hogy Franciaország nem 
tett semmi nyugtalanító intézkedést.

Viviani miniszter elnök a pétervári és londoni francia
nagykövethez.

Paris, 1914 július 30.
Tsvolsky ma éjjel közölte velem, hogy a német nagykövet tudo

mására hozta Sasonovnak kormányának azt az elhatározását, hogy had
erejét mozgósít ja, ha Oroszország katonai előkészületeit be nem szünteti. 
Az orosak ül ügy miniszter figyelmeztet engemet, hogy ezeket az előkészü
leteket ők csupán akkor kezdték, amikor már Ausztria nyolc hadtestet 
mozgósított és a mikor ez a hatalom visszautasította, hogy vitás
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üfí.vel Szi-rbiáva 1 békésen rendezze. Sasonov kijelenti, hogy ilyen körül
mények között Oroszország siettetni fogja fegyverkezését és számításba 
veszi a háború veszedelmét, kijelenti, hogy számít Franciaország szövetsé
ges támogatására es óluijtandonak tartja, bogv Angolország is haladék
talanul Oroszországhoz és Franciaországhoz csatlakozzék. Franciaország 
el van rá határozva, hogy szövetségi kötelezettségeit teljesítse. Orosz
ország egyébként nem fogja elmulasztani, hogy a konfliktus békés megol
dása et(lekében tovább fáradozzék. A közvetlenül nem érdekelt négy nagy
hatalom eszmecseréje még mindig reményt nyújtana a békefenntartás 
lehetőségére. Kívánatosnak tartanám  ennélfogva, hogy Oroszország az é! 
védelmére tett intézkedései során olyan rendszabályhoz ne nyúljon, ami 
Németországnak ürügyül szolgálna haderejének általános vagy részleges 
mozgósítására. A német nagykövet tegnap a késő délutáni órákban fel
keresett, hogy szóba hozza a köztársaság katonai intézkedéseit és hozzá
tette, Franciaországnak természetesen szabadságában áll ilyen rend
szabályokhoz nyúlni, azonban előkészületei Németországban titokban 
nem maradhatnak és ennélfogva a francia közvéleménynek nem szabad 
felindulnia, ha Németország is elhatározná magát hasonló intézkedé
sekre. Azt válaszoltam, a francia kormány eddigelé semmiféle intézke
dést sem tett, ami szomszédait nyugtalaníthatná és nem lehet kétkedni 
a köztársaság készségében, hogy a béke fenntartására irányuló minden 
tárgyalásban közreműködjék. (Francia sánjakömjv 1 0 1 .)

A pétervári francia nagykövet válasza.
\ iviani francia miniszterelnök fonti táviratában 

utasította a köztársaság pétervári nagykövetét, 
figyelmeztesse az orosz kormányt, hogy a béke érde- 

l)  ̂fA t lói ( * ne tegyen olyan intézkedéseket, 
amelyek Németországnak okul szolgálhatnak, hogy 
haderejét részben vagy egészben mozgósítsa. A nagy
követ eleget tett megbízatásának és Sasonov vála
szát a következő táviratban közli \  iviani miniszter
elnökkel:

Páléoloyue pétervári francia nagykövet Viviani miniszterelnökhöz.
Paris, 1914 július 30.

Közöltem Sasonovval azt az óhaját, hogy kapcsoljon ki minden 
olyan katonai intézkedést, ami Németországnak az általános-mozgósí- 
tásra ürügyül szolgálhatna. A külügyminiszter azt válaszolta, hogy 
épen az éjszaka halasztatott el a vezérkarral bizonyos katonai előkészü-
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leteket a végből, hogy minden kétértelműségei elkerüljön. Az orosz 
vezérkar főnöke tegnap magához kérette a német nagykövetség katonai 
attachéját és becsületszavára jelentette ki, hogy a ma reggel elrendelt 
mozgósítás kizárólag Ausztria ellen irányul. Sasonov annak a beszél
getésnek a során, amelyet ma délután Pourtalés gróffal folytatott, (Mi
nek ellenére meggyőződött arról, hogy Németország nem akarja ki
mondani Pécsben azt a döntő szót, amely a békét megmentené. Miklós 
cár ugyanezt a benyomást nyerte abból a személyes távirat .váltásból, 
amelyet Vilmos császárral most folytatott. Másrészt az orosz vezérkar 
és a tengernagyi hivatal nyugtalanító híreket kapott a német hadsereg 
és haditengerészet előkészületeiről. Sasonov, aki engem mindenről 
tájékoztatott, hozzátette, hogy az orosz kormány ennek ellenére tovább 
folytatja békés intézkedéseit. A miniszter ismételte: «Tárgyalni fogok 
az utolsó pillanatig.» ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 0 2 . )

Álhír a német mozgósításról.
Július 30-ikán a B e r l in e r  L o k a la n z e ig e r  külön

kiadásban jelentette, hogy a német birodalomban az 
általános mozgósítást elrendelték. Az álhírt tartal
mazó hírlapot csakhamar elkobozták, közben azon
ban már úgy az orosz, mint a francia nagykövet 
továbbította a hamis hírt. A jelentések és ezek cá
folata a következő táviratokban foglaltatik:

Swerbejcv berlini orosz nagykövet Sasonov ki11iigy miiliszterhez.
Berlin, 1914 július 17/30.

Értesülésem szerint az imént adták ki a parancsot a német had
sereg és hajóhad mozgósítására. ( O r o s z  n a r a n c s s á r g a - k ö n y v  6 1 . )

Az allűr cáfolata.
Röviddel utóbb a nagykövet a hirt megcáfolja.

Swer bej ev berlini orosz nagykövet Sasonov ki i liu/yminisz t erhez.
Berlin, 1914 július 17/30.

Épen most távirat ózza nekem a külügyi államtitkár, hogy a német 
hadsereg és hajóhad mozgósításáról terjesztett hír hamis. Az újságok 
külön kiadásait, melyeket minden eshetőségre való tekintettel már élőn1 
kinyomattak és déli egy órakor árusítottak, elkobozták.

( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  6 2 . )
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A berlini francia nagykövet a mozgósítási hírekről.
A L o k á lo n  z e k je r  allűrének kapcsán Jules Cam

bon a berlini francia nagykövet a következőt jelenti 
Parisba:

Jules Cambon berlini francia nagykövet Viviani
miniszterelnökhöz.

Bellin, 1914 július 80.
Jagow két órakor telefonon értesített, hogy a német mozgósítás 

híre, melyet egy órával ezelőtt terjesztettek, teljesen hamis. Az állam
titkár megkért, hogy ezt Önnel sürgősen közöljem. A császári kormány 
elkoboztatja a hírlapoknak azon kiadásait, melyek ezt a hírt ta rta l
mazzák. Sem ez a kijelentés, sem pedig a lapoknak elkobzása nem csök
kenti a német tervek iránt fennforgó aggodalmat. Kétségtelennek lát
szik, hogy abban a rendkívüli korona tanácsban, melyet tegnap este 
Potsdamban a császár elnöklete alatt, a katonai hatóságok vezetőivel 
tartottak, elhatározták a mozgósítást (ami a L o k a l a n z e i g c r  kidönkiadásá- 
nak magyarázatául szolgál), hogy azonban különböző befolyások követ
keztében (Angolország nyilatkozata, mely szerint teljes cselekvési sza
badságát fenntartja, távirat váltás a cár és II. Vilmos között.) a meg
állapított súlyos rendszabályokat elhalasztották. Egyik nagykövet, 
akivel a legszorosabb barátság főz össze, ma délutáni két órakor meg
látogatta Ximmermaim másodállamtitkárt. Az állam titkár nyilatkozatai 
szerint a katonai hatóságok erősen amellett vannak, hogy a mozgósítást 
elrendeljék, mivel annak elhalasztásával Németország előnyeinek egy 
részét elveszíti. Edd igeié azonban sikerült ellent állni a vezérkar sürgetésé
nek. A vezérkar a mozgósításban már a háborút látja. Akármin! legyen 
is, lehetséges, hogy a mozgósítást az egyik pillanatról a másikra elren
delik. Nem tudom, hogy a L o k a l a n z c i g e r - b v 11, ebben a rendesen fél- 
hivatalos újságban ezt a korai hírt, amely alkalmas rá, hogy Francia- 
országban a kedélyeked felingerelje, ki lanszirozta. Alapos okaim vannak 
arra a feltevésre, hogy mindazokat a mozgósítási intézkedéseket. amelyek 
az általános mobilizáció nyilvános kihirdetése* előtt megtehetők, már 
végié is hajtották. A cél az. hogy a mozgósítást edőször mi hirdessük ki. 
hogy mi reánk tolhassák a felelősséget. ( F r a n c k i  s á r g a k ö n y v  1 0 5 . )

Német előőrsök a francia határon.
Július 80-ikán Viviani miniszterelnök levelet 

intézett Cambon londoni nagykövethez, melyben a 
nagykövetet a fenyegető német há borús előkészületek-
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ről tájékoztatja s o készülődések kel szemben Francia- 
ország békés célzatait és minden provokációtól 
mentes magatartását hangsúlyozza.

A hivatalos angol kékkönyv szerint Viviani- 
nak ezt a levelét, melyet Camhon átadott (Irey 
államtitkárnak, az utóbbi, tájékoztatás végett, elkül- 
dötte Bértie párisi angol nagykövetnek egy olyan 
jegyzék kíséretében, mely az angol kékkönyv sze
rint 1914 augusztus 81-ikén kelt a londoni külügyi 
hivatalban.

A német publicistika valószínűsítette, hogy a 
levél hamis és csak utólag készült, nagy felületes
séggel. A levél ugyanis július 80-ikán kelt s arról 
szól. hogy «tegnap pénteken» a német előőrsök a 
francia határon álltak.

A pénteki vaj) azonban július 31-ikére esett. 11a 
tehát a levél a pénteki napról, mint előző napról 
emlékezik meg, úgy ezt a leveled csak augusztus 
elsején írhatták. IJa pedig ezt a levelet Parisból 
augusztus 1-én küldték el, felmerül az a kérdés: mi
képpen mellékelhette azt sir Kdward Crey egy olyan 
jegyzékhez, melyet július 3J-ikén intéz a párisi angol 
nagykövethez? (Lásd 82. oldal.)

Viviani miniszterelnök Paul fíambon londoni francia
nagykövethez.

Paris, 1914 július 80.
A német hadsereg előőrsei határainkon állnak; tegnap (pénteken) 

német járőrök kétszer behatoltak területünkre. Mi ehkirseinket a halár
tól 10 km-nyire állítottuk fel. Az ellenség támadásának ilyenképen 
kiszolgáltatott lakosság tiltakozik, de a kormány be akarja bizonyítani 
a közvéleménynek és az angol kormánynak, hogy a támadó fél semmi- 
eset re sem Franciaország lesz. A Trióiból és Kölnből érkezett 8-ik had
test egy részével kiegészített egész motzi lö-ik hadtest megszállva tartja  
a határt Metztől Luxemburgig. A strassburgi 15-ik hadtest a határra 
felvonult. Az annektált Elszász-Lotharingia lakosságának főbelövés 
terhe alatt megtiltották, hogy a határt átlépje. Tízezrekre megy a Német
országban behívott tartalékosok száma; ez az utolsó stádiuma a mobi
lizáció előkészítésének; evvel szemben, mi még egyetlen tartalékost 
sem hívtunk be.

Amint látja. Németország ezt már megtette. Hozzá tehetem még: 
értesüléseim egybehangzóan azt tanúsítják, hogy a német előkészüle-
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lek azon a szombati napon kezdődtök, amelyen az osztrák jegyzéket 
átadták.

Ezek a tények, azokkal együtt, amelyeket tegnapi sürgönyöm 
tartalmaz, abba a helyzetbe ju tta tják  Önt, hogy az angol kormány 
előtt az egyik fél békés és a másik fél aggressiv szándékait bebizonyítsa.

(  Angol kékkőitifn 100. 3-ik melléklet.)

A francia miniszterelnök a köztársaság háborús intézkedéseiről.
Július 30-ikán a francia kormány miniszter- 

tanácsot tartott, amelyben a háborús intézkedések 
egész sorát határozta el. Közvetlenül a miniszter- 
tanács után a miniszterelnök hosszú táviratot kül
dött a londoni nagykövetnek, melyben közölte vele 
az elhatározott intézkedéseket azzal a kéréssel, hogy 
azokat hozza tudomására az angol külügyminiszternek.

Viviani miniszterelnök Paul Carnbon londoni francia
nagykövethez.

Páris, 1914 július 30.
Kérem Önt, hozza tudomására sir Edward Greynek a francia 

és a német katonai előkészületekre vonatkozó híreket. Angolország 
azokból látni fogja, hogy ha Franciaország határozotton lép is fel, a 
támadó rendszabályokat mégsem mi kezdjük. Hívja fel sir Edward 
Grev figyelmét a mai minisztertanács határozataira : noha Német
ország, néhány száz méternyire a határtól, az egész vonalon, Luxemburg
tól a Vogézekig fedezeti intézkedéseket tesz, és noha fedezeti csapatait 
hadállásba állítja, mi csapatainkat tíz kilométernyire a határtól meg
állítottuk és megtiltottuk, hogy a határhoz közelebb menjenek. Meg
tettük  ezt annak ellenére, hogy a mi offenzív tervünk szintén magával 
hozná, hogy fedezeti csapataink a határhoz minél közelebb eső hadál
lásba álljanak fel. Amikor a francia kormány ilyenképen egy csikót véd
telenül, az ellenség hirtelen támadásának kiszolgáltat, bebizonyítani 
óhajtja, hogy Franciaországot a támadásért époly kevéssé illeti a felelős
ség, mint Oroszországot. Mindenki meggyőződhetik erről, aki összehason
lítja a határ két oldalán tett intézkedéseket. Franciaországban a sza
badságolt katonákat csak akkor hívták vissza, amikor már bizonyossá
got nyertünk afelől, hogy ezt Németországban öt nappal ezelőtt meg
tették. Németországban nemcsak a metzi csapatokat tolták a határra, 
hamun ezeket a csapatokat még meg is erősítették olyan osztagokkal, 
amelyeket az ország belsejéből Trióiból, Kölnből vasúton szállítottak
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oda. Semmi hasonló intézkedés Franciaországban nem történi. A határ- 
helyek karbahelyezését (erdők kivágását, ágyúk készenlétbe helyezését, 
ütegek felállítását , drót sövények megerősítését) Németországban szom
baton, e hó 25-ikén kezdték meg, minálunk csak ezután fog mindez meg
történni, mivel Franciaország nem mulaszthatja el, hogy ne tegyen ha
sonló intézkedéseket . Németországban a pályaudvarokat 25-ikén, Francia- 
országban pedig kedden, 28-ikán vette át a katonaság. Végül Német
országban a tartalékosokat tízezerszámra közvetlen idézéssel behívták, 
a külföldön lakókat (az 1913—1911. évfolyamokat) hazahívták, a ta r
talékos tiszteket bevonultatták. Az ország belsejében az utakat meg
szállták, automobilok csupán írásos engedéllyel közlekedhetnek. Ez a 
mozgósításnak utolsó stádiuma. Franciaországban ezeknek az intéz
kedéseknek egyikén* som került még sor. A német hadsereg előőrsei 
a mi határköveinknél tartózkodnak. Tegnap német őrsök két ízben 
nyomultak francia területre. Az egész metzi 16-ik hadtest, amelyet a 
trieri és kölni 8 -ik hadtest egyes löszeivel megerősítettek, Metztől Luxem
burgig tartja a határt. A straszburgi 15-ik hadtestet a határra előre
tolták. Az elszász-lot ha ringia i lakosságnak agyonlövetés büntetése 
mellett megtiltották, hogy a határt átlépje. ( F r a n c i a  s á r y a k ö n y v  1 0 6 . )

A londoni francia nagykövet jelentése Lichnovsky herceg
lépéséről.

Paul Cambon francia nagykövet Viviani minisz
terelnök táviratának tartalmát haladéktalanul kö
zölte (lrev államtitkárral, aki teljesen méltányolta 
Franciaország magatartását.

A francia nagykövet azt is jelenti, hogy Német
ország Londonban felvilágosítást kért az angol 
háborús előkészületek céljáról s azt a választ kapta, 
hogy az angol intézkedéseknek nincs offenzív jellege, 
a jelenlegi helyzetben azonban indokoltak a védekező 
előkészületek.

Paul Cambon londoni francia •nagykövei Viviani
miniszterelnökhöz.

London, 1914 július 30.
A német nagyköved kérdést intézett a külügyi államtitkárhoz 

Angolország katonai előkészületeiről. Grey azt válaszolta, ezeknek az 
előkészületeknek nincs offenzív jellege, hogy azonban, tekintett el a dol
gok jelenlegi állására a kontinensen, az elővigyázati rendszabályok
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természetesek. Angolországban épúg.y, mint Franciaországban „ béke 
fenntartását óhajtják és ha Angolország, úgy mint Franciaország is, 
védekező intézkedéseket vesz fontolóra, ez nem azért történik, hogy 
támadást készítsenek elő. Azok a hírek, melyeket Excellenciád veiéin 
a francia határon végrehajtott német katonai rendszabályokról közölt, 
abba a helyzetbeju ttattak , hogy sir Edward Grey figyelmét felhívjam 
arra. hogy ma már nem Oroszország és Ausztria-Magvarország hatalmi 
kérdéséről van szó. Fennáll a támadás veszedelme, mely általános há
borúra vezet, Grey teljesen megértette felfogásomat és mint én, úgy ő 
is azt hiszi, elérkezett a pillanat, hogy minden lehetőséget számításba 
vegyünk és közösen megbeszéljünk. (Francia m yaköm jv 108.)

A német kérdés az angol katonai intézkedések céljáról.
Julius 80-ikán Benckendorff gróf londoni orosz 

nagykövet is jelenti Pétervárra. hogy Lichnowsky 
nóniet nagykövet kérdési intézett (irey államtit- 
kárhoz az angol katonai intézkedések céljáról és azt 
a választ kapta, hogy az intézkedéseknek nincs 
aggressziv célzata.

lienckendorff londoni orosz nagykövet Susonov 
kidügy miniszterhez.

London, 1014 július 17/80.
A nemei nagykövet megkérdezte Grey külügyi államtitkárt, 

miért tesz Angolország szárazon és vizen katonai intézkedéseket. Grey 
«ízt válaszolta, ezeknek az intézkedéseknek nincs aggressziv jellege, a 
helyzet azonban olyan, hogy készülnie kell minden kormánynak.

( O r o s z  n w n n c s m r t j a  k ö n y v  0 5 . )

Július 31.

Német és orosz katonai intézkedések.
dulius 81-ikénSwerhejcv berlini orosz nagykövet 

beszélgetést folytatott Jagow küugyi államtitkárral 
a két nagyhatalom hadikészülődéseiről. Erről a be
szélgetésről a nagykövet a következőket jelenti 
Péter várra:
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Swerbejev berlini orosz nagykövet Sasonov kiUiiyyminiszlerhez.
Berlin, 1914 július 18/31.

A külügyi állam titkár az imént kijelentette nekem, hogy az 
osztrák mozgósítás által velünk megnehezített tárgyalás még súlyo
sabbá válik azoknál a háborús intézkedéseknél fogva, melyeket mi 
magunk Németország ellen tettünk. Ezekről az intézkedésekről állítólag 
minden oldalról érkeznek ide hírek és a mi rendszabályainknak Német
ország részéről szükségképen hasonló intézkedéseket kell maguk után 
vonniok. Azt válaszoltam, hogy az én hiteles értesülésem szerint, me
lyeket összes Berlinbe érkező honfitársaim megerősítenek, Németország
ban is folyamatban vannak ellenünk az említett intézkedések. A kül
ügyi államtitkár ennek ellenére is azt állítja, hogy itt csupán a szabad
ságolt tiszteket hívják vissza és csak a hadgyakorlatokról rendelik 
vissza a csapatokat. ( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  6 8 . )

Általános mozgósítás Oroszországban.
Oroszország már július 29-ikén elrendelte a rész

leges mozgósítást a monarchia ellen. Két nappal 
később már összes haderejét mozgósította. A pétor
vár' nagykövetek 31-ikén elentik kormányaiknak az 
orosz mozgósítást, melyet Paleologuc francia nagy
követ Ausztria-Magyarország állítólag már megtör
tént általános mozgósításával és Németország hadi 
készületeivel okol meg. A francia nagykövet jelentése 
a következő:

Paléoloyue péferrári jranda nagykoréi Viviani
vűiiiszterelnökköz.

Péter vár, 1914 július 31.
Tekintettel Ausztria általános mozgósítására és Németországnak 

titokban már hat nap óta szakadatlanul folyó mozgósítási előkészületeire, 
kiadták a parancsot az orosz hadsereg általános mozgósítására. Orosz
ország mun előzte!heti meg magát tovább is. anélkül, hogy súlyos vesze
delemnek ne tenné ki magát. Tényleg Oroszország csupán olyan katonai 
előkészületeket tesz, amelyek a német intézkedéseknek megfelelnek. 
Fontos sztratégiai okok késztették az orosz kormányt, hogy Német
ország fegyverkezésének láttára a részleges mozgósítást általános moz
gósítássá szélesítse ki. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 1 8 . )
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Az angol nagykövet jelenti az orosz mozgósítást.
Buchanan pétervári angol nagykövet az orosz 

mozgósítást a bécsi orosz nagykövetnek avval a jelen
tésével indokolja, hogy a monarchia csapat mozdulatai 
nem csupán Szerbia, liánéin Oroszország ellen is irá
nyulnak. Az angol nagykövet jelentése így hangzik:

Buclianan pétervári angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.
Pétervár, 1914 július SÍ.

Elhatározták az általános mozgósítást elrendelő parancs kihir
detését. Ezt a határozatot a becsi orosz nagykövet jelentése alapján 
hozták meg. E jelentés szerint Ausztria elhatározta, hogy a hatalmak 
közbenjárásának nem enged. A nagykövet jelenti, hogy Ausztria csapat - 
mozdulatai ugv Oroszország, mint Szerbia ellen irányulnak. Oroszország- 
nak oka van annak feltételezésére, hogy Németország is aktív katonai 
előkészületeket tesz és Németországnak semmi esetre sem engedhet 
előnyt. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 1 3 . )

Az osztrák-magyar nagykövet jelentése az orosz mozgósításról.
Szápáry gróf pétervári nagykövet július 81-ikén 

jelenti a bécsi külügyminisztériumnak:

Szápáry gróf pétervári osztrák-magyar nagykövet Berchtohl grój
külügyminiszterhez.

Pétervár, 1914 július 31.
Ma reggel elrendeltetett az egész hadsereg és hajóhad általános 

mozgósítása. ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  6 2 . )

Az osztrák-magyar monarchia ellenintézkedései.
Szápáry gróf nagykövet jelentése az osztrák

magyar monarchiát is újabb katonai rendszabá
lyokra kényszerítette. Berchtold gróf a monarchia 
valamennyi diplomáciai képviselőjét haladéktalanul 
értesítette a galíciai katonai intézkedések elrendelé
séről, hangsúlyozta e rendszabályoknak defenzív jel
legét és leszögezi azt a tényt, hogy az intézkedésekre 
a monarchiát az orosz intézkedések kényszerít ették. 
Az osztrák-magyar külügyminiszter körtávirata a 
következő:
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Berchtold gróf külügyminiszter valamennyi osztrák-magyar
diplomáciai képviselőhöz.

Bécs, 1914 július 81.
A (cím) tájékoztatására és az ottani kormánynál való felhasz

nálás végett:
Minthogy az orosz kormány határainkon mozgósítást rendelt el, 

kénytelenek vagyunk Galíciában katonai rendszabályokat foganato
sítani.

Ezek a rendszabályok tisztán defenzív jellegűek és csupán az 
orosz intézkedések nyomása alatt foganatosíttattak. Felette sajnáljuk 
ezeket az orosz intézkedéseket, mivel mi magunk Oroszország irányában 
semminó aggressziv szándékkal sem viseltetünk és az eddigi jó szomszédi 
viszony fennmaradását óhajtjuk.

A helyzetnek megfeleld pourparler-k, amelyektől minden érde
keltre nézve megnyugvást remélünk, időközben tovább folynak a bécsi 
és pétervári külügyi hivatalok közt. ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  5 3 . )

A francia nagykövet jelentése az osztrák-magyar általános
mozgósításról.
Dumaine bécsi francia nagykövet július 31-ikén 

a következőket jelenti Párisba:

D-u maim bécsi franci a n agykövet Vi vi ani miniszterelnökhöz.
Bécs, 1914 július 31.

Az osztrák-magyar kormány ma az első reggeli órákban elrendelte 
a mozgósítást, mely 19-től 42 éves korig, minden férfira vonatkozik. 
Orosz kartársamnak az a nézeti', hogy ez a rendszabály nem áll épen 
ellentétben Berchtold gróf tegnapi kijelentésével.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 1 5 . )

Az osztrák-magyar monarchia mozgósításának nincs
aggressziv jellege.

Még július 31-ikén Forgách gróf osztályfőnök 
megbeszélést folytatott úgy az angol, mint az orosz 
nagykövettel. Az osztályfőnök mindkét diplomatának 
hangsúlyozta, hogy a monarchia mozgósítása nem 
okvetlenül ellenséges aktus. Az általános helyzetre 
is kiterjedő beszélgetésről a bécsi angol nagykövet 
a következőket jelenti Londonba:

575



Bunsev bécsi angol nagykövet fírey külügyi államtitkárhoz.
Becs, 1914 július 81.

Forgách gróf másodállamtitkár közli velem: a londoni osztrák 
nagykövetet utasították, értesítse Önt, hogy Ausztria, sajnálatára, kény
telen volt ugyan felelni az orosz mozgósításra, de a mozgósítást még 
sem az egyik, sem a másik oldalon nem kell ellenséges aktusnak tekin
teni. Az orosz cár és a német császár táviratokat váltanak egymással, a 
pétervári osztrák nagykövet és az orosz külügyminiszter közt pedig tár
gyalások vannak folyamatban. Az államtitkár határozottan reméli, hogy 
e fáradozások révén az általános háborúéi hisz kerülhető. Mikor kifejez
tem aggodalmamat, hogy Németország esetleg szintén mozgósít, Forgách 
gróf azt válaszolta hogy, véleményei szerint, Németországnak tenni kell 
valamit helyzetének biztosítására. Ami az orosz beavatkozást illeti, bajos 
volna, hogy Ausztria-Magyarország ilyen lépés jogosultságát (‘lismerje. 
Figyelmeztettem az államtitkárt, hogy mikor Londonban a nagyköveti 
konferencián az albán határról tárgyaltak, az orosz kormány akkor 
is Szerbia mögött állt és az elfogadott határvonal végül kiegyezés 
eredménye volt Oroszország és Ausztria felfogása között. Noha békil
lékony hangon beszélt és a helyzetet nem látta két ségberjt őrnek, még 
se tudtam belőle kivenni semmi biztató kijelentést a hasonló megegye
zésre. Forgách gróf ma délután meg fogja látogatni az orosz nagykövetet, 
akivel én közöltem a fenti beszélgetést.

Az orosz nagykövet kifejtette, hogy OroszországSzerbiában illeték
telenül beavatkozni nem óhajt; a jelenlegi belgrádi orosz követ az előbbi 
orosz követhez hasonlítva, igen mérsékelt gondolkozású férfi, ami pedig 
az osztrák követeléseket illeti, Oroszország azt tanácsolta Szerbiának, 
hogy olyan messze menjen az engedékenységben, amennyire független
ségének feláldozása nélkül elmehet. Ő excellenciája buzgón fáradozik a 
béke érdekében. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 1 8 . )

A német birodalmi kormány ellenintézkedései.
Kevéssel azután, hogy a pétervári német nagy

követ az orosz általános mozgósítást Berlinbe jelen
tette, a kancellár fogadta Goschen berlini angol 
nagykövetet és vázolta előtte a nemet birodalmi 
kormánv intézkedéseit, melyekre az orosz általános

V *

mozgósítás kényszeríti.

576



Goschcn berlini angol nagykövet Grey külügyi áUamtitkárhoz.
Berlin, 1914 július 81.

A német kormány épen most a pétcrvári német nagykövettől azt 
az értesítést kapta, hogy az egész orosz hadsereget és hajóhadat mozgó
sítják. A kancellár azt mondta nekem, hogy a német kormány haladék
talanul kihirdeti a «háborús veszedelem» állapotát, mivel Oroszország 
általános mozgósítása csakis Németország ellen irányulhat. Csaknem 
közvetlenül azután a mozgósítás következik. Magyarázatul ő excellen- 
ciája hozzátette, hogy a háborús veszedelem állapotának hirdetése 
elővigyázati rendszabályok elrendelését jelenti olyan esetben, amikor 
a birodalom viszonya valamely idegen államhoz feszültté vált.

A pétcrvári hír, tette még hozzá ő excellenciája, úgy látszik, a 
válság békés megoldásának minden reménységét meghiúsította. Német
országnak minden eshetőségre készen kell lennie.

( A n g o l  k é k k ö n y v  1 1 2 .  2 - i k  r é s z . )

Jagow államtitkár a német ellenintézkedésekről.
Jules Cambon berlini francia nagykövetnek 

Jagow államtitkár hozta tudomására azokat az ellen- 
intézkedéseket, melyekkel Németország az általános 
orosz mozgósításra felel: :

Jules Cambon berlini francia nagykövet Viviani
miniszterelnökhöz.

Berlin, 1914 július 81.
Jagow ma magához kéretett és azt mondotta nekem az imént: 

nagy sajnálatára ki kell jelentenie, hogy az orosz hadsereg általános moz
gósítása folytán, Németország, a birodalom biztonságának érdekében, 
kényszerítve érzi magát, hogy komoly elővigyázati rendszabályt tegyen. 
Elhatározták, hogy kihirdetik a «háborús veszedelem állapotát», ami 
megengedi a hatóságoknak, hogy, ha azt szükségesnek tartják, ostrom- 
állapotot hirdessenek, bizonyos nyilvános hatóságokat felfüggesszenek 
és a határt elzárják. Egyúttal Pétervárott úgy az Ausztria, mint a Né
metország ellen irányuló mozgósítás beszüntetését kérik, ellenkező eset
ben Németország kényszerülve lesz arra, hogy szintén mozgósítson. Ja 
gow tudomásomra hozta: Schoen báró utasítást kapott, hogy a francia 
kormánnyal a berlini kormánynak ezeket a határozatait közölje és 
megkérdezze1 a francia kormányt, minő magatartást szándékozik tanú
sítani? ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 1 6 . )

Diplomáciai okmányok. 37
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Német ultimátum Oroszországhoz.
Azok a lépésok, melyeket a német birodalmi 

kancellár a berlini angol nagykövettel folytatott 
beszélgetésében jelzett, még ugyanezen a napon meg 
is történtek. A kancellár táviratban utasította a 
pétervári német nagykövetet, jelentse ki Sasonov- 
nak, hogy az összes orosz haderő mozgósítása arra 
kényszeríti a német birodalmat, hogy a «fenyegető 
háborús veszedelem» állapotát proklamálja, ami 
még nem egyértelmű a mozgósítással. Ha azonban 
Oroszország tizenkét órán belül félbe nem szakítja 
háborús intézkedéseit és erre nézve határozott ki
jelentést nem tesz, úgy Németország elrendeli az ál
talános mozgósítást. A kancellár egyúttal kérte a 
nagykövetet, hogy sürgőnvileg tudassa vele Sasonov 
előtt teendő nyilatkozatának pontos idejét.

Bethmann-Iiollweg birodalmi kancellár Pourtalés gi'óf jpétervári
német nagykövethez.

Berlin, 1914 július 31.
;Annak ellenére, hogy még közvetítő tárgyalások folynak és 

mi magunk ezideig semmiféle mozgósítási intézkedést nem tettünk. 
Oroszország e g é s z  hadseregét és hajóhadát (tehát ellenünk is) mozgósí
totta. Ezek az orosz rendszabályok arra kényszerítenek bennünket, 
hogy a birodalom biztonsága érdekében a «fenyegető háborús vesze
delem» állapotát hirdessük ki, ami még nem jelent mozgósítást. A moz
gósításnak azonban következnie kell, ha Oroszország tizenkét órán belül 
minden háborús intézkedését ellenünk és Ausztria-Magyarország ellen be 
nem szünteti és ha erről nekünk határozott kijelentést nem tesz. Kérem 
Önt, hogy ezt Sasonovval haladéktalanul közölj** és nekem a küzdés 
óráját megtáviratozza. ( N é m e t  f e h é r k ö n y v  2 3 . )

Német ultimátum Franciaországhoz.
Egyidejűleg a német kancellár sürgős táviratot 

küldött a párisi német nagykövetnek is. Utasította 
őt, intézzen kérdést a francia kormányhoz, vájjon 
német-orosz háború esetén semleges akar-e maradni? 
Franciaországnak tizennyolc órán belül kell vála
szolnia. A kancellár távirata így hangzik:
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Bcthmann-Hóllweg birodalmi kancellár Schoen báró párisi
német nagyköveihez.

Berlin, 1914 július 81.
Oroszország, annak ellenére, hogy még közvetítő akció van folya

matban és annak ellenére, hogy mi magunk eddigelé semmiféle mozgó
sítási intézkedést nem tettünk, elrendelte egész haderejének és hajó
hadának, ilyenképen mi ellenünk is irányuló mozgósítását. Mi erre a «fe
nyegető háborús veszedelem» állapotát hirdettük ki, melyet mozgósí
tásnak kell követnie, ha Oroszország 1 2  órán belül háborús intézkedéseit 
ellenünk és Ausztria ellen be nem szünetet!. A mozgósítás elkerülhetetle
nül háborút jelent. Kérem kérdezze meg a francia kormányt, vájjon 
orosz-német háború esetén semleges óhajt-e maradni? A válasz 18 órán 
belül megadandó. Haladéktalanul sürgönyözze meg kérdése előterjesz
tésének időpontját. A legnagyobb sietség szükséges.

( N é m e t  f e h é r k ö n y v  2 4 . )

A párisi osztrák-magyar nagykövet jelentése a német
ultimátumról.
Szécsen gróf a német nagykövet lépéséről a 

következő táviratot küldötte Berchtold gróf külügy
miniszternek:

9

Szécsen gróf párisi osztrák-magyar nagykövet Berchtold gróf
külügyminiszterihez.

Páris, 1914 július 81.
A német nagykövet kormánya megbízásából itt kijelentette, hogy, 

amennyiben az elrendelt orosz általános mozgósítást tizenkét órán belül 
meg nem szüntetik, Németország szintén mozgósítani fog. A német nagy
kő v(4 egyidejűleg kérdést te tt aziránt, hogy Franciaország német-orosz 
háború esetén semleges maradna-e. Kérdésére tizennyolc órán belül 
kérte a választ. Határidő holnap, szombaton délután 1 órakor já r le.

( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  5 4 . )

A párisi angol nagykövet jelentése a német ultimátumról.
Schoen báró német nagykövet július 31-ikén 

esti 7 órakor tette meg a német kormány kijelentését a 
francia miniszterelnöknek, aki nyomban telefonon ma
gához kérette az angol nagykövetet. A miniszterelnök 
tájékoztatta őt a német kormány lépéséről és kér-

37*
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dóst intézett egyúttal az angol nagykövethez Angol
ország várható magatartásáról. Bertie nagykövet 
azt is jelenti Londonba, hogy a párisi orosz nagy
követnek, kijelentése szerint, az orosz haderő mozgósí
tásáról nincs tudomása. Az angol nagykövet sürgönye 
így szól:

Itertie parid angol nagykövei Grey kiHngyi államtitkárhoz.
Laris, 1914 július dl.

Ma este 7 órakor a külügyminiszterhez hívtak. Amikor odaérkez
tem, épen a német nagykövet távozott ő excollenciájáíól. A német nagy
követ közölte ő exeelkmciájával, hogy mivel kiadták a parancsot az e<*ész 
orosz /hadsereg és hajóhad mozgósítására, a német kormány az orosz 
kormányhoz intézett ultimátumában az orosz haderő mozgósításának 
visszavonását kívánta.

Ha az orosz kormány tizenkét órán bedül a német kívánságot nem 
teljesíti, úgy a német kormány szükségesnek fogja tartani, hogy az orosz 
és a francia határon az egész német hadsereg mozgósítását elrendelje.

A külügyminiszter felkért, hogy ezt Önnel közöljem és kérdezzem 
meg. ilyen körülmények közt milyen lesz Anglia magatartása?

A nemet;nagykövet nem tudta megmondani, hogy a tizenkét óra 
mikor já r  le. Iiolnap (vasárnap) deli 1 órakor meg fog jelenni a külügvi 
hivatalban, hogy átvegye a kormány tájékoztatását Franciaországnak a 
fennforgó körülmények közt várható magatartásáról. A nagykövet sejt
hette. hogy esetleg kénytelen lesz útlevelét kérni.

Az orosz nagykövet közli velem, hogy neki az orosz haderő álta
lános mozgósításáról nincs tudomása. (?) ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 1 7 . )

A francia miniszterelnök álláspontja.
Yiviani minisztereinek a német nagykövet 

lépéséről haladéktalanul tájékoztatta a köztársaság 
pétervári nagykövetét, akit utasít, közölje Saso- 
nov külügyminiszterrel, hogy Schoen bárónak kérdé
sére, vájjon Franciaország német-orosz háború ese
tére meg fogja-e őrizni semlegességét, a francia 
kormány azt fogja válaszolni, hogy Franciaország 
érdekei szerint fog cselekedni. Viviani távirata a 
következő:
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Vimini miniszterelnök Paléologue pétervári francia
nagykövethez.

Páris, 1914 július 31.
A német kormány délben elhatározta mindazon katonai rend

szabályok végrehajtását, amelyek az úgynevezett «fenyegető háborús ve
szedelem állapotával» függnek össze. Amikor ma este 7 órakor ezt Schoen 
báró velem közölte, hozzátette, kormánya egyúttal azt is kéri. hogy Orosz
ország demobilizáljon. Ha az orosz kormány 12 órán belül nem ad ki
elégítő választ, úgy Németország a maga részéről szintén mozgósít. Én 
azt válaszoltam, hogy az orosz hadsereg és flotta állítólagos általános 
mozgósításáról én semmiféle olyan híreket nem kaptam, amelyekre a 
német kormány, a mától fogva elrendelt új katonai intézkedéseinek in
dokául hivatkozik. Schoen báró végül megkérdezte tőlem a kormánya 
nevében, hogy Németország és Oroszország konfliktusa esetében Francia- 
ország milyen magatartást fog tanúsítani. Azt mondotta, hogy a válaszért 
holnap déli 1 órakor fog eljönni. Nincs szándékomban neki erre vonat
kozólag nyilatkozatot tenni és annak kijelentésére fogok szorítkozni, 
hogy Franciaország magát érdekei által fogja vezettetni. A köztársaság 
kormánya az ő szándékairól valóban csupán szövetségeseinek tartozik 
felelősséggel. Kérem ön t, hozza mindezt tudomására Sasonovnak. 
Amint azt Önnel már közöltem, nem kételkedem, hogy a császári kor
mány, a béke érdekében, a maga részéről minden olyan lépést■’mellőzni 
fog, ami a válságot elhárít hatatlanná tenné, vagy siettetné.

( F r a n  c i n  s á r g a k ö n y v  1 1 7 . )

A tuniszi us 1.o

Sasonov körtávirata a német ultimátumról.
A pótervári német nagykövet július 31-ikén 

éjfélkor tette meg kormánya nevében azt a kijelen
tést, melynek megtételére őt a birodalmi kancellár 
utasította. Augusztus 1-én a nagykövet lépéséről 
Sasonov a következő titkos táviratban értesítette 
Oroszország külföldi képviselőit:
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Sasonov knlvgyminiszier valamennyi orosz diplomáciai
képviselőhöz.

(Titkos távirat.)
1914 július 19. (augusztus 1.)

A német nagyköveten iá éjfélkor kormánya megbízásából azt a 
nyilatkozatot tette, hogy ha mi tizenkét órán belül, azaz szombat déli 
tizenkét óráig nem kezdjük meg a demobilizálást úgy Németország, 
mint Ausztria ellen, akkor a német kormány szükségét fogja látni, hogy 
a maga részéről is a mozgósítási parancsot kiadja. Arra a kérdésemre, 
vájjon ez egyértelmű-e a háborúval, a nagykövet tagadókig válaszolt, 
hozzátette azonban, hogy ez esetben felette közel állnánk a háborúhoz.

( O r o s z  n a r a n c s s á  n ja  k ö n  ij r  7 0 . )

Viviani miniszterelnök Németország magatartásáról.
Schoen báró lépése után Viviani miniszterelnök 

a köztársaság nagyköveteihez is körtáviratot intéz, 
amelyben kifejti, hogy Németország háborút akar 
Franciaországgal. A miniszterelnök távirata így szól:

Viviani miniszterelnök valamennyi francia nagykövethez.

Paris, 1914 augusztus 1.
Németország magatartása azt bizonyítja, hogy háborút akar. 

Háborút Franciaország ellen. Amikor tegnap Schoen báró a Quay 
d’Orsayn megkérdezte, minő magatartást tanúsítana Franciaország az 
orosz-német konfliktus esetén, hozzátette, hogy bár Franciaország és 
Németország közt nincs közvetlen ellentét és bár mi a válság eleje óta 
minden fáradozásunkat a békés megoldás javára érvényesítettük és ér
vényesítjük ma is, — mindannak ellenére megkér engem, fejezzem 
ki tiszteletét és köszönetét a £ köztársaság elnökének és felszólított, 
hogy az ő személyét illetőleg intézkedjünk. Tudomásunk van arról 
is, hogy a nagykövetség levéltárát már biztonságba helyezték. Ez az 
eljárás, amellyel a diplomáciai összeköttetést, közvetlen konfliktus híján 
is megszakítják, annak ellenére, hogy a nagykövet határozott tagadó 
választ nem is kapott: m utatja Németországnak azt a határozott 
szándékát, hogy Franciaországgal háborút kezdjen. Az a nagy nyomás, 
amelynek érvényesítésével Németország egész Európát meglepi, akkor 
amikor Ausztria Oroszországgal egyetértésben, végre a tárgyalásokhoz 
hozzájárult, tanúskodik arról, hogy Németország békés kijelent ései min
den őszinteségnek híján vannak. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 2 0 .  2 - i k r é s z . )
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A köztársaság elnöke a helyzetről.
Augusztus elsője; mozgalmas napja volt Euró

pának. A nap diplomáciai eseményei között a legelső 
Bertie párisi angol nagykövetnek a kora délelőtti 
órákban küldött jelentése, amelyben bejelenti, hogy 
a köztársaság elnöke előtte a francia általános moz
gósítást szükségesi ek nyilvánította, mert francia- 
ország máris 24 órával elmaradt Németország mögött. 
Poincaré elnök felfogasat az angol nagykövet a követ
kezőkben vázolja:

Bertie párisi angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.
Pária, 1914 augusztus 1 .

A köztársaság elnöke közölte velem: a német kormány arra törek
szik, hogy a felelősséget Oroszországra hárítsa; az orosz cár az altalános 
mozgósítást csak akkor rendelte el, amikor már Ausztriában megtölteni 
a haderő általános mozgósítása; a német kormány rendszabályainak 
végeredmény ükben ugyanaz a hatásuk, mint az általános mozgósításnak, 
ha nem is nevezik annak; Franciaországban is szükséges lesz az általános 
mozgósítás kihirdetése; tekintve a német katonai előkészület (‘két, Francia- 
ország már is elmaradt huszonnégy órával Németország mögött; a francia 
csapatoknak parancsuk van, hogy a német határhoz legfeljebb tíz kilo
méternyire közeledjenek, hogy elkerüljünk minden olyan panaszt, mintha 
mi Németországot provokálnék, holott a másik oldalon német csapatok 
közvetlenül a francia határon állanak s a határ mentén portyáznak, 
az orosz cár a mozgósítás ellenére is kifejezte készségét, hogy a tárgyalást 
a német nagykövettel a béke megóvására tovább folytatja; végül, a 
francia kormány, melynek határozottan békés a szándéka, őszint én akarja 
a béke fenntartását és még most sem mond le a reményről, hogy el
kerülhető lesz a háború. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 3 4 . )

Schoen újabb látogatása a francia miniszterelnöknél.
Schoen báró, párisi német nagykövet augusztus 

elsején újabb látogatást tett a francia külügymi
niszternél. Délelőtt tizenegy órakor jelent meg a 
külügyi hivatalban és hosszú beszélgetést folytatott 
Yiviani miniszterelnökkel. Ez a beszélgetés az egosz 
nemzetközi helyzetre, a legutóbb folytatott és rész
ben még függő diplomáciai tárgyalásokra is kitér-
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joclt es ennek lefolyásáról a miniszterelnök a köz
társaság valamennyi nagyköveiét a következő kör- 
táviratban tájékoztatta:

Viviani miniszterelnök a londoni, pélerrdri, berlini, bécsi, római, 
madridi ét> konstantinápolyi francia nagykövethez.

Paris, 1914 augusztus 1.
A német nagykövet ma délelőtt 11  órakor újból felkeresett. Emlé

keztettem őt Franciaország fáradozásaira, melyek az őszi rák-szerb kon
fliktus becsületes elsimítására irányultak és emlékeztettem azokra a ne
hézségekre, amelyek a konfliktusból Ausztria és Oroszország között kelet
keztek. Tudomására hoztam azután a tegnap óta folytatott akciókat. 
Ezek az akciók a következők : 1. Felmerült az angol kiegyezési ja
vaslat, amely többi közt azt is célozza, hogy Oroszország katonai elő
készületeit függessze fel, azalatt a feltétel alatt, hogy a többi hatalom 
ugyanezt teszi; Oroszország ezt a javaslatot elfogadta. 2. Az osztrák 
kormány nyilatkozott, hogy Szerbiában sem területi hódítást nem céloz, 
sem pedig a Szandzsákba benyomulni műn akar és végül azt is kijelen
tette, hogy Londonban a többi hatalommal együtt az osztrák-szerb 
kérdés lényegét is hajlandó megvitatni.

Rám utattam  Németország magatartására, amely minden tárgya
lási megszakít és Oroszországhoz abban a pillanatban intéz ultim átu
mot, amikor ez a hatalom az angol formulát (amely az összes hatalmak 
katonai előkészületeinek felfüggesztését célozza) elfogadja, míg Német
ország ugyanakkor számításba veszi a fenyegető diplomáciai szakítást 
Franciaországgal. Schoen báró azt válaszolta, hogy ő az utolsó 24 óra 
fejleményeit nem ismeri, itt talán «reménysugár» mutatkozik a 
megegyezésre, de ő kormányától új közlést nem kapott és tájéko
zódni fog. Újólag kifejezte becsületes szándékát, hogy csatlakozzék 
Franciaországnak a konfliktus békés megoldására irányuló fáradozásai
hoz. En rám utattam  arra a súlyos felelősségre, amelvet ilyen körül- 
menyek között a császári kormány magára vesz, ha'olyan lépést tesz. 
amely jogosulatlan és alkalmas rá, hogy a béke ügyét menthetetlenül 
kompromittálja. Schoen báró haladéktalan elutazására többé nem tett 
célzást és muri is kért többé választ arra a kérdésre, hogy német-orosz 
konfliktus esetében ‘Franciaország minő magatartást tanúsítana ? 
Arra szorítkozott, hogy maga magának mondja meg; ez a magatartás 
nem lehet kérdéses. Semmi esetre sem szabad azonban**^ lehetőségeket 
túlozni, melyek a német nagykövettel folytatott 7 beszélgetésemből 
származhatnak, mivel a császári kormány folytatja a határon a lég-
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veszélyesebb előkészületeket. Nem szabad azonban másrészt a beszél
getés lefolyását figyelmen kívül sem hagyni és nem szabad felhagy
nunk a megegyezésre irányuló fáradozásainkkal. Franciaország a maga 
részéről szintén folytatja katonai intézkedéseit, hogy biztosítsa magát 
a nemet katonai előkészületek túlságos előnye ellen. Franciaország 
azi hiszi, hogy kiegyenlítési kísérletei csak akkor vezethetnek ered
ményre, ha késznek és határozottnak látják őt arra az esetre is, ha 
a harcot rákényszerítik. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 2 5 . )

A párisi angol nagykövet Schoen báró látogatásáról.

Bertie angol nagykövet Schoen bárónak erről 
a látogatásáról szintén küld jelentést Londonba. 
Az angol nagykövet Schoen bárónak és Viviani 
miniszterelnöknek beszélgetéséről a következő értesí
téseket kapta:

Bér he párisi angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.

Páris, 1914 augusztus 1 .
Beszélgetőst folytattam a politikai osztály igazgatójával és meg

tudtam . hogy a német nagykövetnek, ma reggeli látogatása alkalmával, 
a külügvi hivatalban tudomására adtak, hogy a francia kormány 
nem érti, milyen okból tette meg tegnap közlését. Megmagyarázták 
ő excellenciájanak, hogy Oroszországban az általános mozgósítást csak 
akkoi rendelték el, mikor Ausztria már az általános mozgósítást el
rendelte es az orosz kormány kész leszerelni, ha valamennyi többi 
hatalom is ugyanezt teszi. Különösnek tetszik a francia kormánynak, 
hogy ilyen körülmények közt és épen^akkor, amikor Oroszország és 
Ausztria készek folytatni a tárgyalást, a német kormány ultimátumot 
küld Pét elvárra, azzal a követeléssel, hogy Oroszország azonnal szerel
jen 1(*. Franciaországnak es Németországnak nincs semmi elintézni való 
vitás ügye s a német nagykövet mégis fenyegető kijelentést tesz a francia 
kmmánvnak s másnapra kor választ, sót sejlteti, hogy ha a válasz nem 
lesz kielégítő, úgy a diplomáciai viszonyt megszünteti és Párisi elhagyja.
Megmondták a nagykövetnok^hogy a francia kormány ezt szokatlan 
eljárásnak tartja.

A nemet nagykövet, ki ma este még egyszer találkozik a külügy
miniszterrel. nem szólt arról, hogy kérni fogja az*útlevelét, de azt ki
jelentette, hogy már becsomagolt. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 2 6 . )
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Általános mozgósítás Franciaországban.
Augusztus hó elseje a francia fővárosban is 

mozgalmas nap volt. A házak falaira Parisban is 
kiragasztották az általános mozgósítást elrendülő fal
ragaszokat. A nap külpolitikai eseményeiről Isvolsky 
párisi orosz nagykövet a következő jelentést küldi 
Péter várra:

Isvolsky párisi orosz nagykövet Sasonov külügyminiszterhez.

Paris, 1914 július 19. (augusztus 1.)
Amint megérkezett a pétervári francia nagykövet távirata, 

amely szerint Önnek a német nagykövet tudomására hozta Németor
szágnak azt az elhatározását, hogy ma az általános mozgósítást (‘lren
deli, a mozgósító parancsot a köztársaság elnöke is aláírta. Az utcákon 
hirdetményeket függesztenek ki, melyeknek útján a tartalékosokat be
hívják. A német nagykövet épen az imént látogatást te tt Vivianinál, 
az alatt az ürügy alatt azonban, hogy az érkezett távirat desiffriro- 
zására képtelen, nem tett neki új közlést. Viviani közölte a nagykövettel, 
hogy a német mozgósításra válaszul Franciaországban is kibocsátották 
a mozgósító hirdetményeket, egyúttal pedig csodálkozásának adott 
kifejezést, hogy Németország ilyen rendszabályokhoz épen abban a 
pillanatban nyúl, amikor Oroszország, Ausztria és a hatalmak barát
ságos eszmecseréje még folyamatban van; hozzátette a kormányelnök, 
hogy a mozgósítás még nem jelent háborút és épen így, amint az orosz 
nagykövet Becsben, az osztrák pedig Pétervárott maradt, a német 
nagykövet is Parisban maradhat. ( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  7 4 . )

Az angol nagykövet jelentése a mozgósításról.
A francia hadügyminiszter az angol nagy- 

követség katonai attachéjával haladéktalanul közölte 
a mozgósítás elrendelését és a katonai intézkedéseket 
tájékoztató felvilágosításokkal kísérte, melyekről az 
angol nagykövet a következő jelentést küldötte az 
angol külügyi államtitkárnak:

Bertie párisi angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.

Paris, 1914 auguszt us 1.
A hadügyminiszter ma délután értesítette» katonai attachénkat, 

hogy délután 3.40 kor parancsot adtak a francia hadsereg általános
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mozgósítására. Az intézkedés szükséges volt, mert a hadügyminiszter 
tudja, hogy Németországban a «hadiállapot» rendszerébe hat korosz
tály behívása tartozik. Három korosztály elégséges, hogy csapataikat 
hadilétszámra emeljék, a másik három tartalékul marad. Ez, a hadügy
miniszter nézete szerint, fölér a mozgósítással és tulajdonképen mozgó
sítás is, más elnevezés alatt.

A francia hadsereg a határon nyolc hadilétszámra emelt had- 
** testet állított szembe a németekkel és minden percben várják a tám adást; 

ezért rendkívül fontos, hogy résen legyenek. A francia csapatokat tíz 
kilométer széles csík választja el a német határtól. A francia csapatok 
nem fognak támadni és a hadügyminiszter súlyt helyez annak kijelen
tésére, hogy a mozgósítás aktusának csupán védekezés a célja.

( A n y o l  k é k k ö n y v  1 3 6 . )

A párisi angol nagykövet újabb jelentése.
Augusztus hó 1-én Bertie nagykövet második 

jelentést is küld Londonba:

Bertie párisi anyol nayykövet (Jrey külügyi államtitkárhoz.

Páris, 1914 augusztus 1.
A hadügyminiszter ma este ismét hivatta a katonai attachét, 

mert kijelentése szerint állandóan tájékoztatni óhajtja őt a hely
zetről. A miniszter nagy súlyt helyez arra a tényre, hogy a francia csa
ljatok és a német határ közt tíz kilométernyi földcsíkot hagytak, melyen 
még most is parasztok tartózkodnak. Ez a tény Franciaországnak azt 
a törekvését bizonyítja, hogy semmiféle provókálást el ne kövessen.

( A n y o l  k é k k ö n y v  1 1 0 . )

A nemzetközi helyzet francia megvilágításban.
Augusztus 1-én Viviani francia miniszterelnök 

Paul Cambon londoni nagykövetnek hosszú táviratot 
küld, melyben oda konkludál, hogy háború kitörése 
(‘setén az angol közvélemény bizonyára erős indító 
okokat fog találni arra, hogy Angolország Európa 
egyensúlya érdekében fegyveresen közbelépjen.
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Viviani miniszterelnök Paul Gambon londoni francia
nagyköveihez.

[Paris, 1914 au g u sz tu si.
Töhh oldalról figyelmeztettek bennünket, hogy a német és*az 

osztrák kormány e pillanatban megkísérlik Angolországra’ hatást gya
korolni, amennyiben el akarják hitetni Angolországgal: [ha [a háború 
kitörne, úgy ezért a felelősség Oroszországot terhelné. Az igazságnak 
ezzel a meghamisításával megkísérlik, hogy Angolország semlegességét 
kieioszakolják. Franciaország nem szűnt meg, Angolországgal egyet
értésben, Pét(*rváróit mérsékletet tanácsolni. E tanácsokra Pétervárott 
hallgattak. Sasonov kezdettől fogva befolyásolta Szerbiát, hogy el
fogadja az ultimátumnak mindazon pontjait, melyek szuverénitásával 
összeegyeztethetők. Az orosz külügyminiszter azután Ausztriával köz
vetlen megbeszélést kezdeményezett, amivel újabb bizonyságát adta 
békülékeny érzületének. Végül pedig Sasonov hozzájárult ahhoz, hogy 
a kevésbbé érdekelt hatalmak keressék a konfliktus elhárításának mód
já t. Az orosz külügyminiszter megfelelt annak az óhajnak is, melyed 
Buchanan pétervári angol nagykövet kormánya nevében nyilvánított, 
hozzájárni! ahhoz, hogy azt az első formulát, melyet ő megfogalmazott, 
megváltoztassa es új formulát készített. Ez a formula már nem nagyon 
tér el attól a kijelentéstől,- melyet tegnap Margerienak, a francia kül
ügyminisztérium aligazgatójának, Szécsen gróf osztrák-magyar nagy
követ tett. Szécsen gróf ugyanis kijelentette, hogy Ausztria területi 
hódítást nem céloz és Szerbia szuverenitását nem fogja érinteni. 
A nagykövet határozottan hozzátette, hogy Ausztriának a novibazári 
Szandsákban sincsen semmi célja. E szerint , úgy lá tszik ,? könnyű 
lelt volna Grey javaslatára, Sasonov formulájára és az osztrák kijelen
tésekre nézve megegyezést létesíteni. Franciaország el van határozva, 
hogy Angolországgal együtt mindvégig e megegyezés létrehozásán fá
radozik. Mialatt azonban a tárgyalás folyt és Oroszország tagadhatat
lanul jóakaratot mutatott a megbeszélésekben, Ausztria elsőnek ren
delte el haderejének általános mozgósítását. (?) Oroszország kénvsze- 
)ít\<* látta magát, hogy a példát-kövesse, nehogy rosszabb helyzetbe 
kerüljön. Kész volt azonban tovább is tárgyalni. Nem szükséges ismé
telnem, hogy ami bennünket illet, mi, Angolországgal együtt, tovább 
folytatjuk fáradozásunkat a megbeszélések sikere érdekében. Német
ország magatartása azonban az elé a kényszerűség elé állított, hogy 
ma a mozgósítást kihirdessük. Jóval az orosz mozgósítás előtt, már 
szerdán, bejelentette nekem Schoen báró. hogy Németország a «fenyegető
háborús veszedelem» állapotát ki fogja hirdetni. Ezt az intézkedést

* ♦

588



Németország meg is tette és ennek leple alatt nyomban megkezdte a 
tulajdonképeni mozgósítást. Ma *4?aléologue pétervári nagykövet 'azt 
táviratozza, hogy Pourtalés gróf bejelentette az orosz kormánynak a 
német mozgósítást. A hadügyminisztériumhoz érkező hírek megerősítik, 
hogy a német mozgósítás tényleg teljes folyamatban van. A nn'm oz
gósító parancsunk ennélfogva szükséges óvintézkedés. A kormány a 
parancsot proklamaciéval kisérte, melyet a köztársaság elnöke es vala
mennyi miniszter aláírt. A proklamációban kifejtjük, hogy a mozgósítás 
nem háború, hanem a jelenlegi pillanatban Franciaország számára a béke 
megóvásának legjobb módja és végül, hogy a köztársaság kormánya sok
szorozni fogja fáradozásait, hogy a tárgyalások sikerét biztosítsa. Fel
kérem Önt, hogy ezeket az adatokat Grey-vel közölje és biztosítsa őt: 
mi mindig gondosan elkerült üli, hogy bármilyen tekintetben is provo
káljunk. Meg vagyok róla győződve, hogy háború kitörése esetén 
Angolország közvéleménye tisztán fogja látni, melyik oldalról jön a tá 
madás és meg fogja érteni azokat az erős indító okokat, melyeket mi 
Grey-nek kifejtettünk, amikor Európa jövője és egyensúlya érdekében 
Angolország fegyveres közbelépését kértük. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 2 7 . )

A bécsi entente-diplomácia felfogása.
Burisen bécsi angol nagykövet augusztus 1 -én 

értesült a bécsi orosz nagykövettől, hogy Német
ország ultimátumot intézett az orosz kormányhoz. 
Az orosz nagykövet ez alkalommal kifejtette nézeteit 
a helyzetről, melyet felette komolynak ítélt. Bunsen 
úgy az orosz diplomata véleményét, mint a bécsi 
francia nagykövetnek felfogását is a következőkben 
jelentette Londonba:

Bunsen bécsi, angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.
Bécs, 1914 augusztus 1.

Az orosz nagykövet épen most értesít a német ultimátumról, 
mely azt követeli, hogy Oroszország tizenkét órán belül leszereljen. 
Az orosz külügyminiszternek megkérdezte, vájjon háborút jelent-e 
az, ha Oroszország kénytelen lesz megtagadni, hogy e rövid lejáratú 
követelésnek megfeleljen, mire a német nagykövet azt válaszolta, 
Oroszország elutasító válasza esetén Németország mozgósítani volna 
kénytelen.

A bécsi orosz nagykövet a háborút csaknem elkerülhetetlennek 
tartja  s azt hiszi, hogy mivel a mozgósítás nagyon is költséges ahhoz,
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hogy sokáig tarthasson, Németország azonnal meg fogja támadni 
Oroszországot. Azt mondja továbbá: Oroszországnak úgynevezett moz
gósítása nem jelent semmi mást, mint azt, hogy Oroszország olyan 
katonai intézkedéseket tett, amelyek Németország intézkedéseinek 
megfelelnek. Ügy látszik, a feszültség Németország és Oroszország 
közt nagyobb, mint Ausztria és Oroszország közt. Oroszország, az orosz 
nagykövet szerint, még most is megelégednék a^s^ rb integritás és füg
getlenség biztosításával. A nagykövet azt mondja. Oroszországnak 
nincs szándékában Ausztriát megtámadni. Ma ki akarja fejteni a külügy
miniszternek, hogy e csekély engedmény megtagadásának a legborzasz
tóbb következményei lehetnek. Ezúttal Oroszország a végletekig har
colna. Igazat adok ő excellenciájának abban, hogy a bécsi német nagy
követ. elejétől fogva a háborút akarta és alkalmasint-az ő erős egyéni 
háborús hajlama irányította itteni működését. Az orosz nagykövet 
meg van győződve, hogy a német kormány is elejétől fogva a háborút 
akarta.

A francia nagykövetnek az a szándéka, hogy ma a külügyminisz
ter előtt a helyzet rendkívül nagy veszedelmeire rámutasson és meg
kérdezze tőle, nincs-e megfontolás alatt olyan javaslat, amely közvetítés 
alapjául szolgálhatna. Itt nagy az aggodalom, hogy Anglia mit fog tenni, 
de félek, ha az osztrák kormány az ő elhatározására a német kormány 
helyeslésével ju to tt, akkor semmi sem ingathatja meg abban, hogy a 
megkezdett úton tovább haladjon. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 4 1 . )

A berlini francia nagykövet helyzetképe az ultimátum után.
Augusztus 1-én Jules Cambon berlini francia 

nagykövet kifejti azt a nézetét, hogy az az ultimátum, 
melvet a német birodalom a béke fenntartására i rá - 
nyúló tárgyalások kellő közepén Oroszországhoz 
intézett, Németország háborús politikájának bizonyí
téka.

Jules Cambon berlini francia nagykövet Viviani
miniszter elnökhöz.

Berlin, 1914 augusztus 1 .
Az orosz nagykövet tegnap este két táviratot kapott Sasonovtól, 

melyben a külügyminiszter közli vele: az osztrák nagykövet Pétervárott 
kijelentette kormányának készségét, hogy a Szerbiához intézett jegy
zékét az orosz kormánnyal, még érdemi tartalmára vonatkozólag is 
megvitassa. Susonov állítólag azt felelte, hogy nézete szerint ezt a meg-
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beszólást Londonban kellene folytatni. Az Oroszországhoz intézett ulti
mátum azonban csak arra alkalmas, hogy az utolsó békereményeket is 
megsemmisítse, melyeket az osztrák részről is elfogadott megbeszélés 
terve még nyújtott. Felmerül a kérdés, hogy ilyen körülmények között 
Ausztria hozzájárulása komoly volt-e és nem csupán az volt-e a szán
déka, hogy a felelősséget a konfliktusért Oroszországra hárítsa. Az 
angol nagykövet az é; zaka folyamán hivatkozott Jagownak emberies 
érzéseire. Az államtitkár azt felelte, hogy a kérdés túlságosan bonyolult 
és be kell várni az orosz választ a német ultimátumra. Kijelentette, 
hogy az ultimátum az orosz mozgósítás visszavonását nem csupán 
Németország ellen, hanem Ausztria ellen is követeli. Angol kartársam 
nagyon csodálkozott és azt mondotta, hogy az utolsó pontot Oroszország 
semmiképen el nem fogadhatja. Németország ultimátuma, amely épen 
abban az órában érkezik, amikor Bécs és Pétervár között a megegyezés 
biztosítottnak látszik, jellemzi Németország háborús politikáját. A kon
fliktus valójában Oroszország és Ausztria között merült fel. Németország
nak csupán mint Ausztria szövetségesének kellett interveniálnia. Ilyen 
körülmények között, amikor a két elsősorban érdekelt hatalom késznek 
mutatkozott a tárgyalásra, teljesen érthetetlen, hogy Németország, 
ha nem ak a rt a saját számlájára háborút viselni, ultimátumot küldjön 
Oroszországnak ahelyett, hogy mint valamennyi többi hatalom, folytatta 
volna fáradozásait a békés megoldásra. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 2 1 . )

Francia válasz a német ultimátumra.
Schoen báró augusztus 1-én délután 1 óra 

5 perckor a francia kormány válaszát a következő 
táviratban közli a német birodalmi kancellárral:

Schoen báró párisi német nagykövet Bethmann-Hollweg birodalmi
kancellárhoz.

Páris, 1914 augusztus 1. 1 óra 5 perc délután.
Arra az ismételt határozott kérdésemre, vájjon Franciaország, 

német-orosz háború esetében semleges marad-e, a miniszterelnök ki
jelentette, hogy Franciaország úgy fog eljárni, ahogy azt érdekei meg
követelik. ( N é m e t  f e h é r k ö n y v  2 6 . )

Általános mozgósítás Németországban.
Ezek után az előzmények után a német kor

mány augusztus hó 1-én elrendelte az összes száraz-
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földi és tengeri haderejének mozgósítását. A mozgósí
tást a berlini francia nagykövet a következő távirat
ban jelenti Párisba:

Jvles Combon berlini francia nagykövet Viviani
miniszterelnökhöz.

Berlin, 1914 augusztus 1.
Berlin utcáin a hírlapok külön kiadásait osztogatják, molyok 

jelentik, hogy a hadsereg és a flotta általános mozgósítását elrendelték. 
A mozgósítás első napja vasárnap, augusztus hó 2-ik napja lesz.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  I S O . )

Az angol nagykövet jelentése a német mozgósításról.
A berlini angol nagykövet augusztus elsején 

a következőket jelenti Londonba :

Goschen berlini angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.

Berlin, 1914 augusztus 1 .
Hadsereget és hajóhadat mozgósító rendeletét kibocsájtották; 

első mozgósítási nap augusztus 2-ika. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 4 2 . )

Németország hadat üzen Oroszországnak.
Augusztus hó 1-én déli 12 órakor járt le az a 

határidő, melyet a német birodalmi kormány ulti
mátumában Oroszországnak a válaszadásra kitűzött. 
Minthogy az orosz válasz a kitűzött időpontig Ber
linbe meg nem érkezett, 12 óra 52 perckor a német 
kancellár utasította a német nagykövetet, hogy ha 
az orosz kormány nem ad kielégítő választ, úgy 
délután 5 órakor a következő jegyzéket nyújtsa át 
az orosz külügyminiszternek:

Belhmann-Iiollweg birodalmi kancellár a fétervári német
•nagykövethez.

Berlin, 1914 augusztus 1 . 12 óra 52 pevc.
Az esetben, ha az orosz kormány követelésünkre kielégítő választ 

nem ad, kérem Excell unciádat, hogy délután öt órakor (középeurópai 
idő szerint) a következő nyilatkozatot adja át :
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N y í l  a t k o z a t :

Le Gouverneinent Impérial s’est efforcé dés les débuts de 
la crise de la mener á une solution pacifique. Se rendant á un désir, 
que lui en avait été exprimé pár Sa Majesté PEmpereur de Russie, 
Sa Majesté rEm pereur d ,Allemagne>d ,accord avec PAngleterre, s ’était 
appliqué á accomplir un rőle médiateur au prés les Cabinets de 
Yienne et de St. Petersbourg, lorsque la Russie, sans en attendre 
le résultat, procéda á la mobilisation de la totalité de ses forces 
de terre et de mer.

A la suite de cette mesure menatante, motivée pár aueim 
préparative militaire de la part d ’Allemagne, PEmpire Allemand 
se trouva vis-á-vis d ’un danger grave et imminent. Si le Gouverne- 
ment Impérial eűt manqué de parer á ce péril, il aurait compromis 
la sécurité et Pexistence mérne de rAllemagne. Pár conséquent le 
Gouverneinent Allemand se vit forcé de s ’adresser au Gouverneinent 
de Sa Majesté PEmpereur de toutes les Russes en insistant sur la 
cessation des dites actos militaires. La Russie ayant retusé de fairé 
droit á cette demande et ayant manifesté pár ce refus, que són 
action étáit dirigée contre PAllemagne, j ’ai Phonneur, d ’ordre de 
mon Gouverneinent de fairé savoir á Votre Excellence ce qui suifc:

Sa Majesté PEmpereur, mon auguste Souverain, au nőm de 
PEmpire, reléve le défi et Se considére en état de guerre avec la 
Russie.

Kérem, hogy ez utasítás átvételét és végrehajtásának időpontját, 
orosz idő szerint, velem táviratilag sürgősen közölje. Felkérem Önt, 
hogy követelje útlevelét, a védelmet és az ügyeket pedig az amerikai 
nagykövetségnek adja át. ( N é m e t  f e h é r k ö n y v  2 5 . )

Augusztus 2.
A pétervári francia nagykövet jelenti a német hadüzenetet.

A pétervári német nagykövet augusztus 1-én 
esti 7 óra 15 perckor adta át Sasonov külügyminisz
ternek a német hadüzenetet. Palélogue francia nagy
követ erről augusztus 2 -ikán a következőt jelenti:

Paléologur. ■pétervári francia nagykövet Viviani miniszterelnökhöz.

Pét ervár, 1914 augusztus 2. 
A német nagykövet Sasonovnak tegnap este 7 óra 1 0  perckor 

átnyú jto tta  kormánya hadüzenetét. A nagykövet ma elhagyja Péter-
Diplomáciai okm ányok. 3 3
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várt. Az osztrák-magyar nagykövet kormányától hadüzenetre nem 
kapott utasítást. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 3 4 . )

A francia miniszterelnök körtávirata az orosz-német
hadiállapotról.
A pétervári francia nagykövet jelentése alapján 

Viviani miniszterelnök a köztársaság valamennyi 
külügyi képviselőjét a következő táviratban értesí
tette a német-orosz hadi állapotról:

Viviani miniszterelnök valamennyi francia diplomáciai
képviselőhöz.

Páris, 1914 augusztus 2.
Az orosz nagykövet tudomásomra hozza, hogy Németország az 

imént Oroszországnak háborút üzent,ellenére a folyamatban levő tárgya
lásoknak és épen abban a pillanatban, amikor Ausztria-Magyarország 
kész volt arra, hogy a hatalmakkal, Szerbiával való konfliktusáról, még 
érdemileg is tárgyaljon. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 3 5 . )

Orosz csapatok átlépték a német határt.
Augusztus hó 2-ikán a berlini angol nagykövet 

értesül Jagow államtitkártól, hogy orosz csapatok a 
német határt átlépték. Oroszország és Németország 
hadiállapotban vannak:

Goschen berlini angol nagykövet tírey külügyi államtitkárhoz.

Berlin, 1914 augusztus 2.
Az államtitkár épen most értesített, hogy mivel orosz csapatok 

a határt átlépték, Németország és Oroszország hadiállapotban vannak.
( A n g o l  k é k k ö n y v  1 4 4 . )

Szögyény gróf jelentése a hadiállapotról.
Szögyény gróf berlini osztrák-magyar nagy

követ, Jagow államtitkártól kapott értesülés alapján, 
szintén jelenti kormányának, hogy orosz csapatok 
átlépték a német határt.
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Szögyény gróf berlini osztrák-magyar nagykövet Berclitold gróf
külügyminiszterhez.

Berlin, 1914 augusztus 2.
Az állam titkár épen most közölte velem, hogy Oroszországtól a 

német kérdésre válasz nem érkezett.
Az orosz csapatok Schwiddernnél (Bialától délkeletre) átlépték 

a német határt.
Oroszország eszerint megtámadta Németországot.
Németország ennélfogva Oroszországgal hadiállapotban levőnek 

tekinti magát.
Az orosz nagykövet ma délelőtt megkapta útlevelét; előrelát

hatóan még ina el fog utazni. ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  5 7 . )

A francia kormányelnök német határsértésről értesíti a
köztársaság nagyköveteit.

Ugyancsak augusztus 2-ikán Viviani miniszter
elnök a köztársaság valamennyi nagykövetének a 
következő táviratot küldi:

Viviani miniszterelnök a londoni, pétervári, berlini, bécsi, római, 
madridi és konstantinápolyi francia nagykövethez.

Páris, 1914 augusztus 2.
A francia határt ma német csapatok Cireynél és Longwynél meg

sértették. A német csapatok előnyomulnak az erődítés ellen, mely az 
utóbbi neved viseli. Másrészt a delle-i vámőrt kétszeres sortűzzel meg
tám adták. Végül német csapatok ma délelőtt Luxemburg semleges 
területét megszállották. Kérem ön t, e közléseket haladéktalanul 
használja fel annak megállapítására, hogy a német kormány, anélkül, 
hogy mi arra provokáltuk volna és előzetes hadüzenet nélkül, háborús 
cselekedeteket követett cd Franciaország ellen, mialatt mi, csapataink 
és a határ között fenntartottuk azt a tízkilométeres zónát, melyet még 
a mozgósítás óta is üresen hagytunk. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 3 6 . )

Tiltakozás a határsértés ellen.
Viviani miniszterelnök a német határsértés 

ellen tiltakozó jegyzéket adott át a német kormány
nak. Az utasítás, melyet erre nézve a berlini francia 
nagykövetnek küldött, így hangzik:
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Viviani miniszterelnök Jules Cambon berlini francia 
. • nagykövethez.

Paris, 1914 augusztus 2.
Német csapatok ma keleti határunkat több helyen megsértet

ték. Kérem Önt, hogy ez ellen a német kormánynál haladéktalanul 
írásban tiltakozzék. Felkérem Önt, tartsa magát a következő jegy
zékhez, melyet a paris-berlini összeköttetés bizonytalansága folytán, 
közvetlenül a német nagykövetnek is átadtam . «A keleti határszéli 
francia polgári és katonai hatóságok több esetről tesznek jelentést, 
melynek közlésével a köztársaság berlini nagykövetét megbíztam. Az 
első incidens Delle-nél, Belfort környékén történt. Az ottani francia vám
őrre német katonák különítménye kétszer sort űzet adott. Az ötös számú 
német lovas-vadászok két járőre ina reggel a határt átlépte és Jon- 
cherey és Báron községekig, tehát tíz kilométernyire előnyomult. Az a 
tiszt, aki az első járőrt vezényelte, lelőtt egy francia katonát. A német 
lovasok elvezették azokat a lovakat, amelyeket Suarce város francia 
polgármestere épen összegyűjteni készült és kényszerítették a falu 
lakosait, hogy a lovak elvezetésében segédkezzenek. A köztársaság 
berlini nagykövete utasítást kapott, hogy a császári kormánynál formáli
san tiltakozzék ez ellen az eljárás ellen, mely fegyveres német csapa
toknak határozott határsértése és a jelenlegi időpontban egyáltalában 
nem indokolt. A köztársaság kormánya nemi mulaszthatja (‘1, hogy 
ezért az eljárásért a teljes felelősséget a császári kormányra hárítsa.»

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 3 9 . )

Augusztus 3.
Németország hadat üzen Franciaországnak.

Augusztus 8 -ikán esti 0 óra 45 perckor Schoen 
báró párisi német nagykövet a következő levelet 
nyújtotta át Viviani francia miniszterelnöknek:

Schoen báró párisi német nagykövet Viviani francia
miniszterelnökhöz.

(Átadta Viviani miniszterelnöknek búcsúkihallgatása alkalmával, 
1914 augusztus 8 -ikán, délután 6  óra 45 perckor.)

Elnök Úr! A német polgári és katonai hatóságok számos ellensé
ges cselekedetet állapítottak meg, melyet francia repülők német terüle
ten elkövettek. Többen közülük szemmel láthatólag megsértették Bel-
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gium semlegességét, amikor ennek az országnak területén átrepültek. 
Egyikük megkísérelte, hogy Wesel mellett épületeket szétromboljon, 
másikat közülük Eiffel környékén láttak, egy harmadik Karlsruhenél 
és Nürnbergnél bombákat dobott a vasútvonalra. Fel vagyok hatal
mazva és van szerencsém Excellenciád tudomására hozni, hogy (ízekre 
a támadásokra való tekintettel, Németország magát Franciaországgal 
hadiállapotban levőnek tekinti, ennek az utóbbi hatalomnak hibájából. 
Van szerencséin egyúttal Excellenciád tudomására hoznir hogy a német 
hatóságok a francia kereskedelmi hajókat a német kikötőkben vissza 
fogják tartani, a hajókat azonban szabadon bocsátják, ha a legközelebbi 
48 órán belül Franciaország a teljes viszonosságot biztosítja. Mivel 
diplomáciai misszióm ezzel be van fejezve, nem marad egyéb hátra, mint
hogy megkérjem Exeellenciádat, lásson (‘1 engem útleveleimmel és tegye 
meg az >kat az intézkedéseket, melyeket célszerűnek talál, hogy nekem, 
a nagykövetség személyzetének, úgyszintén a bajor követség személy
zetének és a párisi német főkonzulátusnak a visszatérést Németországba 
biztosítsa. Fogadja Elnök Úr kiváló nagyrabecsülésem kifejezését.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 4 7 . )

Viviani a köztársaság nagyköveteivel közli a német
hadüzenetet.
Viviani miniszterelnök a köztársaság nagy

követeivel a következő táviratban közölte a német 
hadüzenetet:

Viviani miniszterelnök valamennyi francia diplomáciai
képviselőhöz.

Páris, 1914 augusztus 8 .
A német nagykövet elkért e útleveleit és ma este a nagykövetség sze

mélyzetével, a német főkonzulátussal és a bajor követséggel együtt eluta
zik. Schoen báró ürügyül előadta, hogy német polgári és katonai hatósá
gok ellenséges cselekedeteket állapítottak meg, melyeket német földön 
francia katonai repülők elkövettek. A repülőket azzal vádolják, hogy 
a birodalom területén repültek és bombákat vetettek. A nagykövet 
hozzátette, hogy a repülők Belgium semlegességét is megsértették, mivel 
ennek az országnak a területén is keresztülrepültek. «Tekintettel ezekre 
a támadásokra írja Schoen báró — a német birodalom Franciaország
gal hadiállapotban levőnek tekinti magát, ennek az utóbbi hatalomnak 
hibájából.» Én a nagykövet helyt nem álló adatait formálisan megcáfol
tam és a magam részéről figyelmeztettem őt, hogy már tegnap átadtam
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neki egy jegyzéket, melyben a francia határnak, két nap óta, német csapa
tok által történt nyilvánvaló megsértése ellen tiltakoztam.

(Francia sárgakönyv 148.)

A berlini francia nagykövet útlevelét kéri.
Yiviani miniszterelnök a következő táviratban 

utasítja Jules Cambon párisi francia nagykövetet, 
hogy útlevelét kérje ki:

Viviam miniszterelnök Jules Cambon berlini francia
nagykövethez.

Páris, 1914 augusztus 8.
Felkérem Önt, kérje ki útleveleit, a nagykövetség személyzetével 

együtt hagyja el Berlint és a francia érdekek védelmét, úgyszintén a 
levéltár megőrzését bízza a spanyol nagykövetségre. Felkérem Önt. 
egyidejűleg tiltakozzék az ellen, hogy német csapatok Luxemburg 
semlegességét megsértették, tiltakozzék fcaz ellen az ultimátum el
hal, melyet a brüsszeli német követ a belga kormányhoz intézett, 
hogy Belgiumot semlegességének megsértésére rákényszerítse és azt 
követelje, hogy xa német kormánynak Franciaország ellen irányuló 
katonai operációit belga területen megkönnyítse1. Végezetül pedig tilta
kozzék az ellen a hamis megállapítás ellen, mintha Franciaország azt 
tervezte volna, hogy ezt a két országot csapataival megszállja. Ezzel 
ugyanis Németország jogosultnak iparkodik feltüntetni a hadiállapotot , 
amelyet mától fogva Németország és Franciaország között fennállónak 
jelentett ki. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 4 9 . )

A berlini francia nagykövet útja.
Jules Cambon berlini francia nagykövet Dánián 

át hagyta el Németországot. A nagykövet, a kopen- 
hágai francia követ útján hosszú jelentést küldött 
Parisba elutazásának körülményeiről. A kissé kalan
dos útleírás így hangzik:

A kopenhágai francia követ Doumergue francia 
külügyminiszterhez.

Kopenhága, 1914 augusztus 6.
Jules Cambon berlini francia nagykövet felkért rá, hogy Excellen- 

ciádnak a következő táviratát közvetítsem:
A német kormány utasított, hogy Dánián át utazzam. Épen most
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érkeztem Kopenhágába. A nagykövetség egész személyzete és a darm- 
stadti orosz ügyvivő családjával együtt elkísért. Olyan módon^jártak 
el velem szemben, hogy szükségesnek tartom  Excellenciádnak enói 
részletes jelentést küldeni:

Hétfőn, augusztus 8-ikán reggel, miután utasításomhoz képest 
Jagow államtitkárnál a német csapatok által, francia területen végrehaj
tót” támadások ellen óvást emeltem, meglátogatott az államtitkár. Jagow 
panaszkodott állítólagos támadások m iatt, melyeket Nürnbergnél és 
Coblenznél francia repülők intéztek, akik véleménye szerint «Belgiumból 
jöttek.» Azt válaszoltam, hogy a legcsekélyebb adataim  sincsenek azokra 
a tényekre vonatkozólag, melyekre ő most itt kiterjeszkedik és ame
lyeknek valószínűtlensége nyilvánvaló. Kérdést intéztem hozzá, vájjon 
tudomásul vette-e azt a jegyzéket, melyet hozzá a német hadseregnek 
ami területünkre történt betörése ügyében intéztem. Az államtitkár 
azt válaszolta, hogy ezt a jegyzéket ő még nem olvasta, mire annak 
tartalm át vele közöltem. Ráirányítottam  figyelmét egy német osztag 
parancsnokló tisztjének eljárására, aki Joncherey francia faluig, 10 kilo
méternyire ami területünkre előrenyomult és egy útjába kerülő francia 
katonát lelőtt. Miután ezt a cselekedetet kellőképen méltattam, hozzá
tettem : be fogja látni, hogy ez a tény nem hasonlítható össze egy aero- 
plánnak idegen területen va’ó át repüléséhez, amire olyan magánemberek 
vállalkoznak, akiket személyes vakmerőség lelkesít. Egészen más jelentő
sége van annak, ha egy reguláris, tisztek által vezetett csapat szomszé
dos terület ellen támadást intéz. Jagow azt válaszolta, hogy nem ismeri 
azokat az eseteket, melyeket szóvátettem s azzal végezte: nehéz meg
akadályozni, hogy hasonló esetek fel no merüljenek, ha két hadse
reg, amelyeket ami csapatainkhoz hasonló érzelmek hevítenek, a hatá
ron egymással szemben áll. Ebben a pillanatban a tömeg, amely a 
P a r i s é t -  P l a t z o n ,  a nagykövetség előtt csoportosult s amelyet dolgozó- 
szobám félig nyito tt ablakából láttunk, franciaellenes kiáltásokban 
tört ki. Megkérdeztem az államtitkárt, mikor lesz mindennek vége: 
«A kormány még nemi határozott,» -  válaszolt Jagow, -  «lehetséges, 
hogy Sclioen báró még ma utasítást fog kapni, hogy útleveleit kikérje 
és Ón is meg fogja kapni útleveleit.» Egyébként az államtitkár bizto
sított róla, hogy elutazásom miatt ne aggódjam és, hogy úgy irányom
ban, mint személyzetem irányában kellő tekintettel lesznek. Ez volt 
utolsó találkozásunk. Elbúcsúztunk egymástól udvarias beszélgetés 
után, mely valóban nem sejttette velem azt, ami rám várt. Mielőtt Jagow 
eltávozott, kifejeztem azt az óhajomat, hogy meglátogassam a kancel
lárt, mivel ez az utolsó alkalom lesz számomra, hogy vele beszéljek. 
Jagow azt válaszolta: ő nem szólít fel engemet ennek a szándékomnak
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megvalósítására, mert ez a beszélgetés semmi eredménnyel nem járhat 
és csak kínos lenne. Este 6 órakor Langverth átadta útleveleimet. Kor
mánya nevében visszautasította, hogy megbeszélje velem azt a kifejezett 
óhajomat, hogy Hollandián vagy Belgiumon át utazzam. Azt javasolta, 
hogy vagy Kopenhágán át utazzam, bár a tengeren a szabad utat nem 
biztosíthatja, vagy pedig Svájcon, Konstanzon át menjek. Én az utóbbi 
útvonalat választottam. Langverth megkért, hogy minél előbb utazzam. 
Mivel szükséges volt megállapodnom a spanyol követséggel, mely érde
keink képviseletét vállalta, úgy határoztunk, hogy a nagykövetséget 
a következő napon, kedden, augusztus 4-ikén esti 10 órakor fogom el
hagyni. Egy órával utóbb, hogy Langverth távozott, 7 órakor, Lancken 
előbbi párisi nagykövetségi tanácsos látogatott meg és a külügyminisz- 
lei nevében felkéri, szólítsam fel a követség személyzetét, hogy ne étkez
zenek nyilvános étteremben. Ezt a tanácsot olyan utasító formában 
adták, hogy a következő napon, kedden, a Wilhelmstrasse támogatását 
kellett igénybe vennem, hogy a Bristol szálloda ételeinket a nagykövet
ségre küldje. Ugyanezen a napon, hétfőn este 11 órakor Langverth 
újra meglátogatott és közölte velem: a kormány nem hajlandó bele
egyezni. hogy Svájcon át térjek vissza  ̂Franciaországba. Ürügyül azt 
hozta fel. hogy három napra és lmrom^jszakara volna szükség, hogy 
Konstansba szállítsanak. Közölte velem, hogy Bécsen át fognak elszállí
tani. Én ehhez a rendelkezéshez csak fenntartással járultam hozzá és 
az éjszaka a következő levelet intéztem Langverthez:

Berlin, 1914 augusztus 4.

Báró Űr! Gondolkodtam arról az útvonalról, amelyről ön nekem 
tegnap este említést tett. Ön azt javasolta, hogy Bécsen át utazzam. 
Kiteszem magamat annak a veszélynek, hogy Bécsben visszatartanak; 
nem tartok attól, hogy ezt az osztrák kormány tenné, hanem kény
szerít hetnék erre a mozgósítás körülményei, melyek Ausztriában épen 
olyan nehézségeket gördítenek a vonatok közlekedése elé, mint. Német
országban. Ilyen körülmények között azt hiszem, kérhetem a német 
kormánytól annak a becsületbeli kötelességnek teljesítését, hogy az 
osztrák kormány engem Svájcba szállítson és- a svájci kormány se 
előlem, se pedig azon személyek előtt, akik engem kisérnek, el ne zárja 
a határt, melyet, amint arról épen most értesülök, idegenek számára 
elzártak. Én tehát az Ön javaslatát csak abban az esetben fogadhatom 
el, ha megkapom azt a biztosítékot, amit kérek és ha bizonyos lehetek 
abban, hogy hazámtól néhány hónapon át, vissza nem tartanak.

Jules Cambon.
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E levélre a következő napon, augusztus 4-ikén, kedden Langverth 
írásos biztosítékot adott, hogy az osztrák és a svájci hatóságok meg
kapták a szükséges közléseket. Ugyanebben az időben Miladovskit, a 
berlini francia konzulátus attachéját és más franciákat is lakásukon, az 
ágyukban letartóztattak. Miladovskit, akinek számára diplomáciai út
levelet kértünk, 4 óra múltán szabadon bocsájtották.1 Megtettem elő
készületeimet, hogy Bécsen át utazzam, amikor 4 óra 45 perckor Lang
verth ismét felkeresett és közölte velem, hogy azokkal a személyekkel 
együtt, akik engem kísérni fognak, esti 10 órakor el kell utaznom, hogy 
azonban Dániába fognak szállítani. Megkérdeztem, vájjon várfogságba 
fognak-e vinni, ha ebbe bele nem egyezem? Langverth egyszerűen azt 
telelte, hogy fél óra múlva eljön a válaszért. Nem akartam a német 
kormánynak azt az ürügyed szolgáltatni, hogy Németországot elhagyni 
vonakodtam. Kijelentettem tehát LangvertÍrnek, hogy a rendelkezésnek 
magamat alávetem, de hogy ez ellen «óvást emelek.» Egyúttal Jagow- 
nak a következő levelet írtam:

Berlin, 1914 augusztus 4.
Államtitkár Úr!
Excellenciád több ízben kijelentette nekem, hogy a császári kor

mány, a nemzetközi udvariasság szabályainak megfelelően meg fogja 
nekem könnyíteni elutazásomat és mindenképpen segítségemre lesz, 
hogy hazámba mielőbb visszatérhessek. Langverth báró, miután vissza
utasította annak az óhajomnak teljesítését, hogy Belgiumon és Hollan
dián át utazzam, közölte velem, hogy Konstanson keresztül, Svájcon át 
fognak elszállítani. Éjszaka tudomásomra hozták, hogy Ausztriába fog
nak vinni, olyan országba, amely ebben a háborúban Németország oldalán 
vesz részt. Mivel nem voltam tisztában avval, hogy Ausztriában milyen 
elbánásban lesz részem, — hiszen én osztrák területen egyszerű magán
ember vagyok, — levelet intéztem Langverth báróhoz, melyben a csá
szári kormánytól biztosítékot kértem, hogy a császári és királyi osztrák 
hatóságok mindabban a segítségben részesíteni fognak, amely szükséges 
ahhoz, hogy utamat folytathassam és biztosítékot kértem, hogy a svájci 
határt előttem el nem zárják. Langverth báró szíves volt velem írásban 
közölni: bizonyos lehetek abban, hogy simán fogok utazhatni és, hogy az 
osztrák hatóságok minden szükséges intézkedést megtesznek. Közel öt óra 
van már s most Langverth báró újra felkeres és tudomásomra hozza, 
hogy Dánián át szállítanak. Tekintettel az eseményekre, nem vagyok 
abban egészen biztos, vájjon találok-e majd hajót Angolországba. Ez a 
megfontolás bírt rá, hogy, Langverth-tel egyetértésben, ezt a tervet 
visszautasítsam. A valóság az, hogy semmi szabadságot nekem nem 
engednek és fogolyként bánnak velem. Kénytelen vagyok magamat
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á tv e tn i, mivel nincs rá módom keresztülvinni, hogy velem a nemzet
közi udvariasság szabályai szerint bánjanak. Súlyt helyezek rá azon
ban, hogy Excellenciádnál, a velem szemben tanúsított bánásmód 
m iatt óvást emeljek. J u l e s  G a n ib o n .

Miközben levelemet kézbesítették, közölték velem, hogy nem 
közvetlenül, hanem Schleswigen á t fogok utazni. Esti tíz órakor, személy
zetemmel együtt, lovas- és gyalogrendőröktől körülvéve, elhagytam a 
nagykövetséget. A pályaudvaron a külügyminisztériumot ennek a 
hivatalnak csupán egy alárendelt tisztviselője képviselte. Az utazás 
rendkívül lassan folyt le. Több mint 24 órára volt szükség, amíg a 
határhoz értünk. Ügy látszott, hogy minden állomáson, utasítást vár
nak a továbbutazásra. Rheinbaben őrnagy, a Sándor-gárdaezred tisztje 
és egy rendőrtisztviselő kísért. A kiéli csatorna közelében katonák rohan
ták meg kocsimat, mire az ablakokat és a függönyöket bezárták. Mind
annyiunknak elkülönített szakaszban keikül tartózkodnunk. M ígtiltot
ták, hogy felálljunk, vagy podgyászunkhoz nyúljunk. A kocsi folyosóján 
fülkéink nyitott ajtaja előtt, pisztolylyal a kezében és lövésre készen, 
egy-egv katona állott. Hasonló bánásmódban részesült az orosz ügyvivő, 
felesége, gyermekei és egész kísérete.

Az utolsó német állomáson, körülbelül 11 órakor este, Rheinbaben 
őrnagy búcsúzni jött hozzám. A következő, Jagow államtitkárhoz inté
zett levelet adtam át neki:

1914 augusztus 5-ikén, szerdán este.
Államtitkár Úr!
Tegnap, mielőtt elhagytam Berlint, írásban tiltakoztam Exeel- 

lenciádná! az útiránynak folytonos változtatása miatt, amelyre engem 
a császári kormány kényszerűéit.

Ma, amikor vonatunk a kiéli csatornához ért, át akarták vizsgálni 
podgyászunkat, mintha valami romboló eszközt rejtegetnénk, (bak 
Rheinbaben őrnagy közbelépése mentett meg bennünket ettől a sértéstől.

De még egyéb is következett. Valamennyiünket kényszerítettek, 
hogy külön fülkében tartózkodjunk. A fülkék ablakait bezárták, a füg
gönyöket leeresztették. A kocsi folyosóján, minden fülke előtt, velünk 
szemt öl-szembe, körülbelül félórahosszat, pisztollyal kezében, lövésre ké
szen, egy-egy katona állott.

Kötelességemnek tartom tiltakozni ezek ellen, a köztársaság 
nagykövete és a nagykövetség személyzete ellen irányuló erőszakos 
fenyegetések ellen, amelyeket semmiféle előzmény alapján még csak 
nem is sejthettem. Tisztelettel jelentettem tegnap Excellenciádnak, 
hogy majdnem fogolyként kezelnek. Ma már veszedelmes fogolyként
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bániak velünk. Meg kell megjegyeznem, hogy utazásunk egész tartam a 
alatt, amely Berlintől Dániáig 24 óra hosszat tarto tt, sem számomra, 
sem a személyzet számára semmiféle élelmi szert elő nem készítettek és 
be nem szereztek. J u l e s  C c m b o n .

Azt hittem, ezzel túlestünk minden kellemetlenségen, amikor 
bejött fiheinbabén őrnagy és kissé zavartan kijelentette, hogy a vonat 
nem visz a dán határig, ha nem fizetem ki az árát. Csodálkoztam, hogy 
Berlinben meg néni fizették, vagy, hogy erre legalább nem figyelmez
tettek. Felajánlottam Berlin egyik legelőkelőbb bankjához szóló csek
ket; ezt a könnyebbséget visszautasították. Úti társaim segítségével 
végre összeszedtem aranyban a haladéktalanul követelt összeget, amely 
3,011*75 márkára rúgott. Ez az összeg a mostani kurzus szerint körül
belül 5000 franknak felel meg.*

Ez után az incidens után kötelességemnek tartottam  Rheinbaben 
őrnagytól tiszti és úri becsületszavát kérni, hogy most már elvisznek 
a dán határig. Az őrnagy becsületszavát adta és én követeltem, hogy a 
velünk utazó rendőri közeg bennünket a határig elkísérjen.

így érkeztünk az első dán állomásra, a honnan a dán kormánytól 
rendelkezésünkre bocsátott vonaton Kopenhágáig jutottunk.

Értesültem, hogy angol kartársam és a belga követ, ámbár később 
hagyták el Berlint, egyenesen Hollandiába utaztak. Ez a megkülönböz
te te tt bánásmód kellemetlenül érint. Mivel Dánia és Norvégia most 
hemzseg a kémektől, tartok tőle, hogyha hajóra is szállhatok Norvégiá
ban, a tengeren, a kíséretemben levő tisztekkel együtt feltartóztatnak.

Nem fejezhetem be sürgönyömet anélkül, hogy Excellenciádnak 
ne hozzam tudomására, hogy a válság tartam a alatt, a nagykövetség 
egész személyzete milyen odaadást és erélvt tanúsított és nagyon örül
nék, ha számon tartatnának azok a szolgálatok, melyeket ez alkalommal, 
különösen a nagykövetség titkárai, a katonai és tengerészeti attaché, a 
köztársaság kormányának tettek. ( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 5 5 . )

Augusztus 4.
Viviani közli a német hadüzenetet valamennyi Parisban

akkreditált nagykövettel.
Augusztus 4-ikén délután 2 órakor Viviani 

miniszterelnök a német hadüzenetet a következő

* E z t  a Jules Cambon-tól ily módon követelt összeget a berlini spanyol nagy
követ utján a francia nagykövetnek utóbb visszafizették.
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jegyzékben tudatta a Parisban akkreditált nagy
követekkel:

A francia kormány jegyzéke a Parisban akkreditált külföldi
diplomáciai kép visélőkhez.

Paris, 1914 augusztus 4. délután 2 órakor.
A német császári kormány, miután tűrte azt, hogy fegyveres csa

patai a határt átlépjék és francia földön különböző gyilkosságokat és 
fosztogatásokat elkövessenek; miután Luxemburg nagyhercegségnek 
semlegességét, az 1867-ik évi május 11-ikén kelt londoni megállapodás 
és 1907-ik évi október 18-ikán kelt hágai konvenció általa is aláírt 
határozmányainak ellenén1 megsértette, miután ultimátumot intézett 
Belgiumhoz, melyben az 1899-ik évi április 19-ikéi) kelt, Németország 
által szintén aláírt szerződésnek megsértésével belga területen német 
csapatok átvonulását követelte,

Franciaországnak 1914. évi augusztus 3-ikán délután 6  óra 45 perc
kor a háborút megüzente.

A köztársaság kormánya ilyen körülmények közt kényszerítve 
látja magát, hogy maga részéről is a fegyverek erejéhez folyamodjék.

Van szerencséje ennélfogva a ....................................... kormánnyal
közölni, hogy Franciaország és Németország között 1914. évi augusztus 
3-ika, délután 6  óra 45 perc óta hadiállapot áll fenn.

A köztársaság kormánya minden civilizált nemzet előtt, főképen 
pedig azoknál a kormányoknál, amelyek a fent megemlített megállapo
dásokat és szerződéseket aláírták, tiltakozik a nemzetközi kötelezettsé
geknek Németország által történt megsértése ellen; a köztársaság kor
mánya fenntartja magának azokat a megtorló lépéseket, amelyekre kény
szerítve láthatja magát az adott szava iránt oly könnyelmű ellenséggel 
szemben. A köztársaság kormánya, amely meg akarja óvni a népjog 
elveit, az ellenségeskedések tartam a alatt, a viszonosság feltétele mel
lett, tartani fogja magát a Franciaország által is aláírt nemzetközi 
szerződésekhez, melyek a szárazföldi és tengeri háborút szabályozzák. 
Ezt a nyilatkozatot az 1907-ben, október 18-ikán kötött hágai kon
venció második szakasza értelmében adja át.

( F r a n c i a  s á r g a k ö n y v  1 5 7 . )

A monarchia és Angolország.
Augusztus 4-ikén Mensdorff gróf londoni nagy

követ arról értesítette az osztrák-magyar külügy
minisztert, hogy Grey angol államtitkár nem lát
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okot konfliktusra a monarchiával mindaddig, míg 
Ausz t r ia-Magyarország Franciaországgal nincs hadi- 
állapotban. Az államtitkár kifejezte azt a remény
kedését, hogy a monarchia előzetes hadüzenet nélkül 
nem kezd ellenségeskedést.

Mensdorff gróf londoni osztrák-magyar nagykövet Berchtold gróf
külügyminiszterhez.

London, 1914 augusztus 4.
Épen most találkoztam sir E. Grey-vel. Az angol kormány Bel

gium m iatt ultimátumot intézett Német országhoz; a választ ma éjfélre 
várja.

Sir E. Grev azt mondta nekem, egyelőre nem látja szükséges
nek, hogy értesítést intézzen a cs. és kir. közös kormányhoz és nem 
lát okot a velünk való konfliktusra mindaddig, míg Franciaországgal 
hadiállapotban nem vagyunk. Mindenesetre reméli, hogy nem fogunk 
ellenségeskedéseket kezdeni az előzetes hadüzenet alakszerűsége nélkül. 
Sir M. de Bunsen-t nem fogja visszahívni.

Abban az esetben, ha Franciaországgal hadiállapotban volnánk, 
nyilván nehéz volna Angliára, mint Franciaország szövetségesére nézve, 
utóbbival kooperálni az Atlanti-óceánon, a Földközi-tengeren pedig nem.

( O s z t r á k - m a g y a r  v ö i 'ö s k ö n y v  5 8 . )

Berchtold gróf válasza.
Az osztrák-magyar külügyminiszter a londoni 

nagykövet értesítésére a következő választ küldte:

Berchtold gróf külügyminiszter Mensdorff gróf londoni osztrák
magyar nagykövethez.

Becs, 1914 augusztus 6 .
Vettem Excellenciád f. hó 4-iki táviratát s felkérem Nagyméltó

ságodat: méltóztassék sir E. Grev-t biztosítani arról, hogy semmiesetre 
sem fogjuk Angliával szemben az ellenségeskedéseket előzetes alak
szerű hadüzenet nélkül megkezdeni, elvárjuk azonban, hogy Anglia 
is hasonló m agatartást követ irányunkban és a formális hadiállapot 
bekövetkezte előtt nem foganatosít velünk szemben ellenséges cselek
ményeket. ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  6 0 . )

605



Hadiállapot Szerbia és a német birodalom között.
Augusztus 4-ikén Pasics szerb miniszterelnök 

a következő levelet intézte a német követhez:

A szerb külügyminisztérium a nisi német követséghez.
Nis, 1914 július 22. (augusztus 4.)

A királyi külügyminisztériumnak van szerencséje a német császári 
követségnek tudomására hozni, hogy tekintettel a Szerbia és Német
ország szövetségese, Ausztria-Magyarország között kiütött háborúra, 
valamint Oroszország és Ausztria-Magyarország szövetségese, Német
ország között kiütött háborúra, a szerb királyi kormány, amely magát 
Oroszországgal és annak szövetségeseivel szolidárisnak jelenti ki, a né
met rendkívüli követnek és meghatalmazott miniszternek, báró Grie- 
singernek szerbiai misszióját befejezettnek tekinti. Kéri Excellenciá- 
dat, hogy a követség személyzetével együtt Szerbia területét hagyja 
el és mellékelve rendelkezésére bocsátja a szükséges útleveleket.

( S z e r b  k é k k ö n y v  5 0 . )

A szerb követ elhagyja Berlint.
Augusztus 4-ikén Pasics miniszterelnök uta

sítja a berlini szerb követet is, hogy kérje ki útleve
leit s haladéktalanul utazzék el.

Pasics miniszterelnök dr. Jovanovics berlini szerb követhöz.
Nis, 1914 július 22. (augusztus 4.)

Kérem közölje a császári kormánynyal azt az utasítását, hogy 
a követség és a konzulátus személyzetével Német országot elhagyja. 
Kérem utazzék el rögtön. • ( S z e r b  k é k k ö n y v  4 9 . )

Ausztria talán megelégedett volna avval > hogy Belgrádot
megszállják. . .

Dr. Jovanovics berlini szerb követ Zimmermann 
másodállamtitkárnál tett búcsúlátogatásáról a követ
kező érdekes jelentést küldte Pasics miniszterelnöknek:
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Dr. Jovanovies berlini szerb követ Pasics miniszterelnökhöz.
Berlin, 1914 július 24, (augusztus 6 .)

Annak a látogatásnak alkalmával, amelyet Zimmermann alállam- 
tit kárnál lettem, hogy közöljem vele a diplomáciai viszony megsza
kítását, az állam titkár a többi közt kijelentette, hogy Németország 
mindig barátságos érzülettel viseltetett Szerbia iránt és o sajnálja, hogy 
a politikai helyzet következtében az összeköttetésnek Szerbia és Német
ország között meg kellett szakadnia. A felelősséget a bekövetkezett ese
ményekért, amelyeknek pedig valamennyi nemzet számára súlyos követ
kezményei lesznek, egyedül Oroszországra hárítja, amely Szerbiát állan
dóan bújtogatta. Ha Oroszország nem mozgósította volna egész had
erejét az utolsó pillanatban, amikor már lehetőnek látszott a fegyveres 
konfliktus elkerülése, akkor nem került volna a sor háborúra, mert 
Németország egész befolyását érvényesítette Ausztria-Magyaiországnál, 
hogv Oroszországgal jusson megegyezésre. Ausztria-Magyarország talán 
megelégedett volna azzal, hogy Belgrádot megszállja és azután tárgyalá
sok indultak volna meg a szerb-osztrák viszony rendezésére.

(Szerb kékkönyv 51.)

Augusztus 5.
Az osztrák-magyar monarchia hadat üzen Oroszországnak.

Augusztus 5-ikén adta át Szápáry gróf péter- 
vári osztrák-magyar nagykövet Ausztria-Magyar
ország hadüzenetét Sasonov orosz külügyminiszternek. 
Az osztrák-magyar vöröskönyv közli a háborús jegy
zék szövegét:

Berchtold gróf külügyminiszter Szápáry gróf pétervári osztrák-
magyar nagykövethez.

Becs, 1914 augusztus 5. 
Felkérem Excellenciádat, méltóztassék az ottani külügyminiszter

nek a következő jegyzéket átadni:
Ausztria-Magyarország alulírott nagykövetének van szerencséje 

kormánya meghagyásából a következőket hozni az orosz külügyminisz
ter úr ő Excellenciájának tudomására:

«Tekintettel Oroszországnak az Osztrák-Magyar Monarchia és 
Szerbia, közötti konfliktusban tanúsított fenyegető magatartására, s 
figyelemmel arra a tényre, hogy Oroszország, a berlini kabinet közlése
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szerint, ebből a konfliktusból kifolyólag szükségesnek vélte az ellenséges
kedéseket Németországgal szemben megkezdeni, s, hogy Németország 
ennek következtében az em lített nagyhatalom m al hadiállapotban vám  
Ausztria-M agyarország Oroszországgal szemben szintén hadiállapotban 
levőnek tekin ti magát.»

E jegyzék á tnyú jtása  u tán  m éltóztassék az útlevelek kiállítását 
kérni és a nagykövetség egész személyzetével, kivéve a netalán h á tra 
hagyandó közegeket, haladéktalanul elutazni. Az itten i orosz nagykövet
nek ami részünkről egyidejűleg fognak az útlevelek kézbesíttetni.

( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  5 9 . )

Szápáry gróf osztrák-magyar nagykövet Sasonov orosz
külügyminiszterhez.

Az osztrák-m agyar m onarchia jegyzéke.

Á tadta Szápáry Frigyes gróf pétervári osztrák-m agyar nagykövet 
jú liu s 24. (augusztus 6 .) este 6  órakor)

Ausztria-M agyarország alulírott nagykövetének van szerencséje 
korm ánya nevében az orosz külügym iniszter ú r ő Excellenciájának^a 
következőket kijelenteni: *

Tekintettel Oroszországnak az osztrák-m agyar monarchia és 
Szerbia közötti konfliktusában elfoglalt fenyegető m agatartására és 
tek in tettel arra a tényre, hogy a berlini kabinet közlése szerint Orosz
ország szükségesnek találta , hogy a konfliktus folytán Németországgal 
szemben ellenségeskedéseket kezdjen és, hogy ennek folytán Orosz
országgal hadi állapotba került, Ausztria-M agyarország e pillanattól 
fogva Oroszországgal szintén hadiállapotban levőnek tekinti m agát.

( O r o s z  n a r a n c s s á r g a k ö n y v  7 9 . )

Augusztus 8.
Franciaország és a monarchia.

Augusztus S-ikán Szécsen gróf párisi nagykövet 
jelentést tesz Berchtold gróf külügyminiszternek, 
hogy a francia külügyminiszter kérdést intézett 
hozzá való-e az a hír, hogy az insbrucki hadtestet a 
francia határra vitték.
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Szécsen gróf párisi osztrák-magyar nagykövet Berchtold gróf
külügyminiszterihez.

Páris, 1914 augusztus 8 .
A külügym iniszter, aki magához kéretett és közölte velem, hogy 

pozitív értesülése szerint az insbrucki hadtestet a francia határra  v ittek , 
haladéktalanul tudni akarja , vájjon igaz-e ez a hír és, hogy igenlő esetben 
mik a cs. és kir. közös korm ány szándékai. M inthogy Franciaország 
háborút visel Németországgal, a m iniszter nézete szerint csapatainknak a 
francia ha tá rra  küldése, az Ausztria-M agyarország és Franciaország közt 
fennálló békeállapottal össze nem egyezhető. Dumaine nagykövet u tasí
tá s t kapo tt, hogy Excellenciádnál hasonló lépést tegyen.

( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  6 1 . )

Augusztus 9.
Berchtold gróf válasza a francia osztrák-magyar nagykövetnek.

Az osztrák-magyar külügyminiszter felhatal
mazta a párisi nagykövetet annak a kijelentésére, 
hogy azok a hh\ k, melyek a monarchia csapatainak a 
német-francia háborúban való részvételéről szólallak, 
a valóságnak meg nem felelnek.

Berchtold gróf külügyminiszter Szécsen gróf párisi osztrák
magyar nagykövethez.

Bécs, 1914 auguszt us 9.
H ivatkozással Excellenciád folyó hó 8 -iki táv ira tára :
A vezérkarral tö rtén t értekezés u tán  felhatalmazom Excellenciád a t , 

je len tse  ki a francia korm ány (‘lő tt, hogy csapatainknak a  német-francia 
háborúban való részvételéről szóló hírek teljesem koholtak. Hasonló érte
lemben nyilatkoztam  Dumaine nagykövettel szemben.

( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  6 2 . )

Augusztus 10.
A párisi osztrák-magyar nagykövet útlevelének kézbesítését kéri.

Berchtold gróf utasítása értelmében a párisi 
osztrák-magyar nagykövet kijelentette a francia 
külügyminiszternek, hogy csapatainknak a német-

. QQDiplomáciái okm ányok. 0,7
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francia háborúban való részvételéről közölt hírek 
koholtak. Egyben értesítette azonban Szécsen gróf 
az osztrák-magyar külügyminisztert, hogy Viviani 
francia miniszterelnök Németországnak nyújtott kato
nai segítséget lát abban is, hogy osztrák-magyar 
csapatok német földön tartózkodnak. Ezért \iv iani 
utasította a bécsi francia nagykövetet, hogy hala
déktalanul kérje útlevelét. A francia kormánynak 
ezen intézkedése folytán Szécsen gróf is kérte ú t
levelének kézbesítését.

Szécsen gróf 'párisi osztrák-magyar nagykövet Berciit old gróf
külügyminiszterhez.

Paris, 1914 augusztus 10.
Megkaptam az augusztus 9-iki táv ira to t, melynek tartalm át 

nyomban közöltem a külügyminiszterrel, ki hasonló távirati jelentést 
kapott Pum aine nagykövettől, ennek Excellenciáddal folytatott beszél
getéséről. A miniszter elismerte, hogy csapataink nincsenek a francia 
határon, de azt állítja , hogy pozitív értesülése van arról, hogy egy osztrák- 
magyar hadtestet Németországba v ittek , ami módot nyújtván a Német- 
birodalomnak arra, hogy csapatait ami katonáink által megszállott német 
területekről visszavonja, a miniszter nézete szerint megkönnyíti a német • 
hadműveleteket . Ismételten fölhívtam a miniszter figyelmét Excellenciád 
válaszának ta rta lm ára , mire igazat adott abban, hogy nem lehet szó 
csapatainknak a francia-német háborúban való tényleges részvételéről, 
de viszont ragaszkodott ahhoz, hogy csapataink német földön való ta r
tózkodása tagadhatatlan  és, hogy ez a tény Németországnak nyújtott 
segítséget jelent. Erre való tekintettel u tasíto tta  a bécsi francia nagy
követet. hogy haladéktalanul kérje útleveleit és utazzék el ma a nagy
követség egész személyzetével Bécsből. A miniszter közölte velem, hogy 
tekintettel a tényállásra, itteni jelenlétemnek semmi haszna nincs, viszont 
azonban a lakosság izgatottsága folytán sajnálatos incidensekre adhatna 
alkalm at, melyeket elkerülni szeretne. Felajánlotta, hogy ma estéim 
kezdve egy különvonatot bocsát rendelkezésünkre, hogy Franciaországból 
távozhassunk. Azt válaszoltam, hogy lehetetlenség Excellenciád tói estig 
utasítást kapnom, de Pum aine nagykövet visszahívására való tekintettel 
kérem útleveleink kézbesítését. ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  6 3 . )
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Augusztus 11.
Berchtold gróf értesíti Mensdorff gróf londoni nagykövetet a

francia kormány intézkedéséről.
A francia kormánynak azt az intézkedését, 

moly szerint a bécsi francia nagykövetet vissza
hívta, Berchtold gróf a következő táviratban tudatta 
Mensdorff gróf londoni nagykövettel:

Berchtold gróf külügyminiszter Mensdorff gróf londoni osztrák-
magyar nagykövethez.

Becs, 1914 augusztus 11* 
A francia kormány utasította itteni nagykövetét, kérje útlevelei* 

azzal a megokolással, hogy egy osztrák-magyar hadtest küldetett Német" 
országba, ami a német haelvezetőségnek módot nyújt arra, hogy csapatai* 
visszavonja olyan német területekről, amelyeket ami csapataink szállottak 
meg, s, hogy vezérkarunknak ez az intézkedése Németországnak való 
katonai segélynyújtást jelent.

Méltóztassék az angol kormánynak tudomására ju tta tn i, hogy 
illetékes helyen szerzett értesülés szerint ez a francia részről megkockáz
ta to tt állítás alaptalan. ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  6 4 . )

Augusztus 12.
Francia és angol hadüzenet az osztrák-magyar monarchiának.

Augusztus 12-ikén Mensdorff gróf londoni osz
trák-magyar nagykövet Berchtold grófnak sir Edward 
Grey következő jegyzékét továbbította:

Mensdorff gróf londoni osztrák-magyar nagykövet Berchtold gróf
külügy miniszterhez.

London, 1914 augusztus 12. 
Sir E. Grey tői az imént az alábbi értesítést kaptam :
«A francia kormány kérelmére, amelynek többé nincs módjában az 

Ön kormányával közvetlenül érintkeznie, a következőket kell közölnöm: 
Az osztrák-magyar kormány, miután hadat üzent Szerbiának és 

ezzel Európában az ellenségeskedésekre a kezdeményező első lépést meg-
39*
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ÍH f(\ a francia köziársaság kormánya részéről való legcsekélyebb kihívás 
nélkül előidézte Franciaországgal a hadiállapotot:

1 . Miután Németország egymásután megüzente a háborút Orosz
országnak és Franciaországnak, az osztrák-magyar kormány is beavat
kozott a konfliktusba azzal, hogy hadat üzent Oroszországnak, amely 
már Franciaország oldalán harcolt.

2. Számos, hitelt érdemlő hír szerint Ausztria-Magyarország csapa
tokat küldött a német határra és pedig olyan körülmények közt, a m e ly ik  '  
Franciaország egyenes megfenyegetésével egyértelműek.

F  tényállás folytán a francia kormány kénytelen kijelenteni az 
oszt rák-magyar kormánynak, hogy minden alkalmas intézkedést meg fog 
tenni arra, hogy ezeket a cselekményeket és fenyegetéseked viszonozza».

Sir E. Grev ehhez hozzáfűzi:
Minthogy Franciországgal eszerint szakítás idéztetett elő, a nagv- 

britanniai kormány jelezni kénytelen, hogy Nagybritannia és Ausztria- 
Magyarország közt éjféltől kezdve hadiállapot uralkodik.

( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  6 5 . )

A bécsi angol nagykövet utolsó jelentése.
Sir Maurice de Bunsen bécsi angol nagy

követ 1914 szeptember elsején Londonban össze
foglaló jelentést szerkesztett annak a mozgalmas 
periódusnak eseményeiről, melyet ez a diplomata 
Becsben, a világháború küszöbén átélt. Ez a je
lentés — egy szeretetreméltó és konciliáns egyé
niség munkája — következőképpen szól:

Bunsen bécsi angol nagykövet Grey külügyi államtitkárhoz.
London, 1914 szeptember 1 .

Az európai háború kitörését megelőző napokban, az események 
gyors forgataga [megnehezítette azt, hogy a fejleményekről egyebet, 
mint sürgönyi jelentést adjak. Most nehány felvilágosítással kiegészí
teni óhajtom jelentéseimet.

A Szerbiához intézett osztrák jegyzéknek átadását tökéletes csend 
időszaka előzte meg a Ballplatzon. Tschirschky kivételével, akinek 
a jegyzék hangjával, sőt talán a szövegével is tisztában kellett len
nie, egyik kar társam előtt sem lebbentették meg a fátyol!. Dumáim*, 
francia nagykövetet, aki július 2 2 -ikén és 28-ikán hosszú megbeszé
lést folytatott Macchio báróval, <iz osztályfőnök abban a hitben 
hagyta, hogy mérsékletre intő szavai, amelyeket megbízásához képest
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az osztrák-magyar kormányhoz intézett, nem voltak hiábavalók és 
hogy a készülő jegyzék nem fog tartalmazni semmi olyast, am it egy 
önmagát becsülő állam habozás nélkül el nem fogadhatna. A második 
beszélgetés alkalmával még arról sem tájékoztatták, hogy a jegyző
ket Belgrádiam épen abban a percben nyújtják át és, hogy az ok- 

,ányt másnap reggel Bécsben nyilvánosságra fogják hozni. 1' oigách 
gróf, a másik külügyi osztályfőnök azonban volt szíves engem ugyan
ezen’ a napon tájékoztatni a jegyzék valódi jellegéről, valamint arról 
a tényről is, hogy azt beszélgetésünk ideje alatt nyújtják át.

Az orosz nagykövet oly kevéssé számított a készülő eseményekie, 
hogy július 20-ikán tizennégy napi szabadságra utazott és elhagyta Bécset. 
Néhány napig volt csupán távol, amikor az események visszatérésre 
kényszerítették. Feltehető volt, hogy legalább Avarna herceget a szö
vetséges Olaszország nagykövetét Berchtold gróf e kritikus időben 
mindenbe beavatta. Hiszen Olaszországot az újabb balkáni bonyodalom 
tudvalevőleg súlyosan érintette. Tényleg azonban ő Excellenciáját is 
teljesen tájékozatlanul hagyták. Berchtold gróf a készülő vihari a engem 
sem készített élőé s azt, amit július 15-ikén önnek a készülő események
ről táviratoztam, magánforrásból merítettem. Igaz ugyan, hogy az 
egész idő alatt a « N e u e  F r e i e  P r e s s e )-nek és a többi vezető bécsi újság
nak a hangja teljes bizonyossággal háborúra m utatott Szerbia ellen, 
a hivatalos «F r e m d e n b l a t t» azonban, óvatosabban írt és ameddig a jegy- 
zék nem került nyilvánosságra, kollégáim között az a vélemény uial- 
kodott, hogy Ausztria vissza fog riadni minden olyan lépéstől, amely 
számítása szerint , európai bonyodalmakba keverhetné.

Július 24-ikén a jegyzéket az újságokban közzétették. A közérzés 
az volt, hogy az okiratot már eleve ultimátumnak fogalmazták. Teljes 
elfogadását sem nem várták, sem nem kívánták, úgy hogy mikor a 
következő napon délután Bécsben híre terjedt, hogy a követeléseket 
fenntartás nélkül elfogadták, az embereken a csalódottság érzése vett
erőt.

A tévedés csakhamar kiderült és amikor a késő esti órákban köz- 
tudomásra ju to tt, hogy Szerbia válaszát visszautasították és Giesl báró 
a diplomáciai összeköttetést Belgráddal megszakította, Bécsben tom
boló lelkesedés tö rt ki; hatalmas tömegek vonultak át az utcákon es 
a kora reggeli órákig hazafias dalokat énekeltek.

A tüntetés tökéletes rendben folyt le, mivel nagyobb részt szer
vezett felvonulásokból állott, amelyeknek útiránya a főbb utcákon át. 
a hadügyminisztérium volt. Egy vagy két kísérletet, hogy az orosz 
nagykövetség előtt ellenséges tüntetéseket rendezzenek, meghiúsította 
az°erős rendőri őrség, amely ezekben a napokban a nagykövetségek
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környékét megszállót ta. A bécsi nép m agatartása, és, értesülésem szerint, 
a monarchia többi nagy városa lakosságának viselkedése is, a Szerbia 
elleni háború nagy népszerűségére vallott és kétségtelen, hogy az a 
csekélyszámú osztrák és magyar politikus, aki ezt az emlékezetes lé
pést előkészítette, helyesen ítélte meg a nép általános érzéséi, hogy 
ne mondjam elhatározását, kivéve valószínűleg a szlávok lakta ta rto 
mányok hangulatát. Sok helyütt kellemetlenül érintett, hogy a háboryd 
Szerbia ellen az annexiós krízis alatt, 1908-ban és újabban, a haAáu^ 
háborúval kapcsolatban, elkerült ék. Berciit old gróf békepolitikája a dele
gációban kevés rokonszenvvel találkozott. Most a zsilipek megnyíltak és 
az egész nép és az egész sajtó türelmetlenül követelte a gyűlölt szerb 
népfaj haladéktalan és méltó megbüntetését. Az országnak az volt a 
meggyőződése, hogy csak két alternatíva között választhat: vagy le
gyűri Szerbiát, vagy pedig előbb-utóbb Szerbia fogja megőrölni a mo
narchiát. De meg kellett volna előbb kísérelni a békés megegyezést. 
Csak kevesen fontolták meg, hogy egv nagyhatalom fegyveres beavatko
zása a Balkánon szükségképen más nagyhatalm akat is a porondra szólít. 
Olyan igazságosnak tarto tták  Ausztria ügyét, hogy a népnek megfog
hatni lannak tűnt, hogy a monarchiának más nemzet útjába álljon, vagy, 
hogy a politika és a presztízs kérdéseit valahol elébe helyezzék annak 
a szükségességnek, hogy a sarajevói merényletet példásan megtorol
ják. A német nagykövet július 24-ikén azt a meggyőződését hangoz
ta tta , hogy Oroszország félre fog állani. Ezt a meggyőződést a Ball- 
platzon is osztották, ami az események folyását kétségkívül befolyásolta. 
Sajnálatos csak az, hogy semminemű kísérletet sem tettek, hogy dip
lomáciai úton biztosítsák Oroszország és Európa hozzájárulását, hogy 
a szerb kérdésben valamilyen békés kompromisszumot hozzanak létre, 
amelynek folytán Ausztriának nem kellett volna továb bSzerbia cselszö- 
vénveitől és támadó fellépésétől tartania. Ahelyett, hogy erre az útra 
lépett volna, az osztrák-magyar kormány elhatározta a háborút. Az 
elkerülhetetlen következmények nem maradtak el. Oroszország az 
osztrák részleges mozgósításra és a hadüzenetre, Ausztria ellen irányuló 
részleges mozgósítással felelt. Ausztria ennek folytán kiterjesztette moz
gósítását, ami viszont Oroszországot olyan lépésre indította, amely 
most már a történelem lapjaira tartozik.

Július 28-ikán beszéltem Berchtold gróffal és komolyan iparkodtam 
őt rábírni, fogadja el a közvetítésnek azt a módját, melyet Ön az előző 
napon ta rto tt képviselőházi beszédében vázolt és amely a kérdés becsü
letes és békés megoldásával kecsegtetett, ő  excellenciája felolvasott 
nekem egy sürgönyi jelentést erről a beszédről, végül azonban azt mondta, 
hogy az események már túlmessze fejlődtek, Ausztria aznap megüzeni
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a háborút Szerbiának és semmiképen se fogadhatja el a közvetlenül 
nem érdekelt hatalmak konferenciájának alapjául a szerb választ, amit 
Ön javasolt. A konfliktust a két közvetlenül érdekelt félnek egymás 
között kell elintéznie. Hangsúlyoztam, hogy ő Felsége kormánya saj
nálattal fog arról értesülni, hogy az ellenségeskedések meg nem aka
dályozhatok, mert ta rt tőle, azok európai bonyodalmakhoz vezet
hetnek. Tagadtam, hogy angol részről nem rokonszenveznének Ausztria 
jogos követeléseivel, de kifejtettem, hogy amíg Ausztria eljárásának 
ez a kiindulópontja, addig ő Felsége kormánya elsősorban az európai 
béke fenntartásának nézőpontjából köteles a dolgokat vizsgálni. Ilyen
képen a két állam útja könnyen elválhat.

[Ö excellenciája azt válaszolta, hogy Európa szempontjait ő is 
szem előtt tartja. Véleménye szerint azonban Oroszországnak nem lesz 
oka beleavatkozni, miután Ausztria kijelentette, hogy területi hódításra 
nem gondol. A beszélgetés során megjegyezte még ő excellenciája, 
hogy ámbár ő igen örült, hogy a balkáni krízis alatt a londoni nagy
követi konferencia határozatainak megállapításában közreműködhetett, 
e határozatok tartósságában nem igen bízott, mivel azok szükségképen 
igen mesterkéltek voltak, mert olyan érdekeket igyekeztek összhangba 
hozni, amelyek már alapjukban különböztek, ö  excellenciája a be
szélgetés alatt igen barátságos magatartást tanúsított, de nem hagyott 
kétségben az osztrák-magyar kormánynak afelől az elhatározása felől, 
hogy Szerbiába az előnyomulást folytatják.

A német kormány megmarad amellett, hogy mindvégig támo
gatta Becsben azokat az indítványokat, melyeket a béke érdekében 
lansziroztunk. Tschirschkv megbízatásának teljesítéséhez sem az én közre
működésemet, sem a francia vagy orosz nagykövet közreműködését 
nem kérte és így nem volt módomban tudomást szerezni arról, hogy 
az osztrák-magyar kormánytól milyen választ kapott. Sebeko, orosz 
nagykövet azonban teljesen tájékoztatott azokról a közvetlen tárgya
lásokról, melyeket ő Berchtold gróffal folytatott. Sebeko július 28-ikán 
rávenni igyekezett az osztrák-magyar kormányt, hatalmazza fel Szápáry 
grófot a közte és Sasonov között Pótervárótt kedvezően indult meg
beszélések folytatására. Berchtold gróf ezt akkor visszautasította, de 
két nappal utóbb (július 30-ikán), noha akkor Oroszország már Ausztria 
ellen a részleges mozgósítást elrendelte volt, — a nagykövetet újból 
és igen barátságosan fogadta és beleegyezett a Pétervárott folyt köz
vetlen tárgyalások folytatásába. Ettől kezdve Oroszország és Német
ország között az ellentét sokkal nagyobb volt, mint Oroszország és 
Ausztria között. A két utóbbi hatalom között már-már kilátás nyílt 
a megegyezésre. Augusztus elsején Sebeko közölte velem, hogy Szápáry



gróf végre a lényeges pontban engedett és kijelentette Sasonovnak. 
hogy Ausztria hozzájárul a Szerbiához intézett jegyzék azon pontjaim 1 

a megvitatásához, amelyek ellenkezni látszanak Szerbia..önállóságával! 
Sasonov, folytatta Sebeko, avval a feltétellel fogadta el ez( az ajánlatot, 
hogj Ausztria előnyomulását Szerbiában abbanhagvja. Ausztria tényleg 

I engedett és, hogy ebben az időpontban mega is remélte a békés ered" 
ménvt, az kitetszik Mensdorff grófnak augusztus elsején Önnek tett 
kijelentéséből is, amely szerint Ausztria a megegyezés előtt fiCimvoiK^a 
be az ajtót» és a tárgyalások fonalát el nem vágta. Sebeko mindvégig 
erősen dolgozott a béke mellett, Berchtold gróffal a legbékülékenyebb han- 
gon tárgyalt és — amint nekem a nagykövet elbeszélte — az eszmecserét 
Berchtold gróf és Forgách gróf is ugyanilyen szellemben folytatták. Azt ter
mészetesen Oroszország nem várhatta, hogy Ausztria hadseregét visszaren
delje, de ezt ki lehetett volna egyenlíteni és Sebeko ismételten mondta 
nekem, hogy ő kész minden megfelelő kompromisszumnak elfogadására.

Szerencsétlenségünkre, Pétervár és Bécs között a tárgyalás fo
nalát elvágta az, hogy a vitás ügy Németország és Oroszország direkt 
konfliktusának sokkal veszedelmesebb terére játszódott át. Német
ország július 31-ikén közbelépett ultimátumainak útján, melyeket Péter- 
várra és Párisba intézett. Ezek az ultimátumok olyan természetűek voltak, 
hogy azokra csak egyféle válasz volt lehetséges és Németország augusz
tus elsején Oroszországnak, 8 -ikán pedig Franciaországnak megüzente a 
háborút. Néhány napi haladék minden valószínűség szerint megmen
tette volna Európát egyikétől a legnagyobb bonyodalmaknak, amelyet 
a történelem ismer.

Oroszország még mindig tartózkodott Ausztria megtámadásától 
és Sebeko utasítást kapott, hogy állomáshelyén maradjon mindaddig, 
ameddig az osztrák-magyar kormány Oroszországnak a háborút tény
leg meg nem üzeni. Erre csak augusztus 6 -ikán került sor, amikor Berch
told gróf közölte a Bécsben székelő külföldi diplomáciai képviselőkkel: 
«a pétervári osztrák-magyar nagykövetet utasították, hozza tudomá
sára az orosz kormánynak, hogy tekintettel Oroszországnak az oszt- 
rak-szerb konfliktusban elfoglalt fenyegető magatartására és tekintet
tel arra, hogy Oroszország tényleg megkezdte az ellenségeskedést Né
metország ellen — Ausztria-Magyarország is hadiállapotban tekinti 
magát az orosz birodalommal».

Sebeko, az osztrák-magyar kormány által rendelkezésére bocsá
to tt különvonaton augusztus 7-ikén nyugodtan elutazott, Sürgősen kérte, 
hogy a román határra szállítsák, ahonnan folytathatta volna útját 
hazájába, ehelyett azonban a svájci határra küldték és tíz nap múltán 
Bemben találtam.
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Dumain© francia nagykövet augusztus 12-ikéig m aradt Bécsben. 
előző napon utasítást kapott, hogy útleveleit kérje ki, mivel osztrák 

csapatokat küldtek Franciaország ellen. Ez az ügy még nem volt tel- 
jesénti sztázva, mikor én Bécset elhagytam. Dumaine augusztus 9-ikén 
Borchtold gróftól azt a határozott kijelentést kapta, hogy osztrák csa
patokat Elszászba nem küldenek. Ezt a kijelentést másnap Berciit old 
gróf kiegészítette azzal, hogy írásban biztosította a francia nagykövetet: 
vw.uuk v. h t o k a t  a francia határra eddig nem küldtek, sőt a jövőben 
sem fognak Ausztriából csapatokat Németország nyugati részébe irá
nyítani a végből, hogy ott a határra összevont német csapatokat helyet
tesítsék. Ezt a két kijelentést Berchtold gróf válaszképen tette azokra 
a direkt kérdésekre, melyeket Dumaine nagykövet hozzá — kormánya 
megbízásából — intézett. A francia nagykövet távozását semmi ellen
séges tüntetés nem kísérte, de ő excellenciája, távozása előtt, jogosan 
megsértődött azon a beszéden, melyet Bécs főpolgármestere a város
háza lépcsőiről intézett az egybegyűlt tömeghez és amelyben a főpolgár
mester kijelentette, hogy Párisban forradalom ütött ki és a köztár
saság elnökét meggyilkolták.

A Németországhoz intézett angol hadüzenetet Bécsben augusztus
4-ikén délben a hírlapok különkiadásai jelentették. Ugyanazon a napon 
kivonatosan ismertették az ön , augusztus 4-ikén mondott alsóházi beszé
dét, a német kancellárnak a Beichstagban te tt kijelentéseit és közzé
tették a Belgiumhoz intézett német ultimátumot. Máskülönben e napok 
nagy eseményeiből kevés részlet szivárgott ki. A « N e u e  F r e i e  P r e s s e » 
erősen izgatott Anglia ellen. A «F r e m d e n b l a t h  nem írt támadó hangon, 
de egyetlen bécsi újság sem magyarázta meg, hogy az angol kormány
nak a belga semlegesség megsértése folytán nem volt más választása, 
m int, hogy a háborúban résztvegyen. Olaszország semlegességi nyilat
kozata kínosan érintette Bécset, de az újságok alig említették.

Augusztus 5-ikén volt szerencsém megkapni az Ön előző napi érte
sítéseit, amelyekben előkészít rá, hogy Németországgal a háború köz
vetlenül a küszöbön van, amihez hozzáfűzi, hogy mivel tudomásunk 
szerint Ausztria még eddig sem Orosz-, sem Franciaországgal nincs 
háborúban, nem óhajtja, hogy útleveleimet kérjem, vagy az osztrák- 
magyar kormánynak bármiféle külön kijelentést tegyek. Ugyanakkor 
Ön kijelenti: ő Felsége kormánya elvárja Ausztriától, hogy nem követ 
el ellenünk háborús cselekedetet, mielőtt a diplomáciai szokások szerint 
hadat nem üzen.

Csütörtökön, augusztus 18-ikán reggel volt szerencsém megkapni az 
Ön augusztus 1 2 -ikén küldötts ürgönvét, amelyben értesített: a francia- 
kormány felkérésére kénytelen volt Mensdorff gróffal közölni, hogy
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Franciaország és Ausztria között teljes a szakítás, mivel Ausztria hadat 
üzeni a már Franciaország oldalán küzdő Oroszországnak és mert 
Ausztria olyan körülmények között küldött csapatokat a német határra, 
amelyek Franciaországgal szemben egyenesen fenyegetőek. Mivel ilyen
képen a szakítás Franciaországgal megtörtént, kérjem én is útlevelei
met. Végeredményben, az Ön sürgönye megállapítja: Ön értesítette 
Mensdorff grófot, hogy a két hatalom augusztus 12-ikén éjféltől kezdve 
hadiállapotban van.

Miután meglátogattam Penfield-et, az Egyesült Államok nagy
követét, aki kérésemre, viszonyunk e szerencsétlen megszakításának ta r
tamára az angol érdekek időleges védelmét Ausztria-Magyarországban 
kész örömmel elvállalta, Russel követsógi tanácsossal együtt a Ballplatzra 
mentem. Berciitek! gróf délben fogadott. Közöltem vele utasításomat, 
amelyre ő excellenciája úgy látszik elő volt készülve, noha említette, 
hogy Mensdorff gróftól épen most hosszú sürgöny érkezett, amelyet 
azonban még nem adtak át neki. ő  excellenciája közlésemet avval az 
udvariassággal fogadta, amelytől soha eltérni nem szokott. Sajnálatát 
fejezte ki, hogy a szerencsétlen bonyodalmak két olyan jó barátságban 
élő hatalm at, mint Ausztria és Anglia, háborúba kevertek. Hozzátette 
azonban, hogy ámbár a diplomáciai viszony megszakadt, Ausztria nem 
tekintette magát hadiállapot bán Franciaországgal. Néhány szóval 
megmagyaráztam, milyen körülmények kényszerítettek bennünket ebbe, 
az akaratunk ellen való bonyodalomba. Mindketten tartózkodtunk a 
céltalan argumentumoktól. Azután ő excellenciájának figyelmébe aján
lottam a számos, Karlsbadban, Becsben és egyebütt az egész országban 
rekedt angol alattvalók ügyét. Erről a tárgyról már előbb leveleztem 
vele ; ő excellenciája feljegyezte am it előadtam és megígérte, hogy 
megkísérli honfitársaimat — a mozgósítás befejezte után — elszállítani. 
Berchtold gróf beleegyezett abba, hogy Phillpotts angol konzult, aki 
eddig Bécsben Duncan főkonzul tisztviselője volt, mint a levéltár őr
zőjét, a nagykövetségben visszahagyjam. Feltételezte, hogy ezt a privi
légiumot Angolország sem fogja megtagadni, ha azt az osztrák-magyar 
kormány kéri. őszinte sajnálattal búcsúztam Berchtold gróftól, aki 
kilenc hónapi ittlétem alatt, a barátságnak sok jelét adta. Távozásom 
alkalmával megkértem ő excellenciáját, adja át Ferencz József császár
nak legmélyebb tiszteletemnek és annak a reményemnek kifejezését, 
hogy ő Felsége e szomorú időket változatlan erőben és egészségben éli 
át. Berchtold gróf az üzenetem átadását örömmel vállalta.

Walterskirchen gróf, az osztrák-magyar külügyminisztérium tiszt
viselője kapta a megbízást, hogy a következő napon, reggel kézbesítse 
útleveleimet és értesítsen engem azokról a rendelkezésekről, melyeket
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az ifiére kitűzött elutazásomra nézve tettek. A nap folyamán Bercii
tek! grófné és a bécsi társaság több hölgytagja eljött a  nagykövetségre, 
hogy lady Bunsentől elbúcsúzzék. A vasútállomást este 7 órakor külön- 
v*.miton hagytuk el és a svájci határra utaztunk.

Utamat semmi kellemetlen incidens nem zavarta. Berchtold gróf 
képviseletében Waltorskirchon gróf jelent meg a pályaudvaron. Az 
u* azáWermészetszerüleg, a vonal túlterheltsége m iatt, lassú volt. Buchsba, 
a svájci határállomásra augusztus 17-ikén korán reggel érkeztünk. Első 
állomásunkon az átvonuló katonák és az állomás alkalmazottjai kiál
tozással és kődobásokkal fogadtak ugyan, de semmi kellemetlenséget 
nem okoztak és a többi nagy állomáson már megtették a kellő előké
születekei, hogy bennünket minden zavaró incidenstől megkíméljenek 
és élelemmel is ellássanak. Semmi kétségünk sem lehet az iránt, hogy 
az osztrák-magyar kormány minden lehetőt megtett, hogy utunk a 
lehető legkényelmesebb legyen és — én elutazásom alkalmával mind
abban a tiszteletben részesüljek, ami őfelsége képviselőjét megilleti. 
Utamon családom és a nagykövetség egész tisztikara kísért. Az utób
biaknak, a válságos időben tanúsított fáradhatatlan buzgalmukért és 
hathatós támogatásukért őszinte köszönetemet fejezem ki. A svájci 
kormány is nagy előzékenységgel igyekezett kényelmessé tenni utazá
sunkat a határtól Bernig és. három napi o tt tartózkodás után, onnan 
Géniig, ahol a francia kormány, Bertie nagykövet kérésére, minden elő
készületet megtett, hogy gyorsan Párisba jussunk. Augusztus 22-ikén 
reggel érkeztünk meg Angolországba. ( A n g o l  k é k k ö n y v  1 6 1 . )

Németország ajánlata Japánhoz.
Augusztus hó 12-ikén Jagow német külügyi 

államtitkár a tokiói német nagykövet útján a követ
kező indítványt teszi Japánnak: a keletázsiai német 
hajóhad tartózkodni fog ellenséges cselekedetektől 
Angolország ellen, ha Japán semleges marad.

Jagow külügyi államtitkár a tokiói német nagykövethez.
Berlin, 1914 augusztus 12.

Keletázsiai hajóraj utasítva, ellenséges aktusokat Angolország ellen 
mellőzzön, ha Japán semleges marad. Kérem japán kormányt értesíteni.

Erre a táviratra japán részéről válasz nem érkezett.
( N é m e t  f e h é r k ö n y v  4 0 . )
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Augusztus 17.
Japán ultimátuma Németországhoz.

Augusztus 17-ikén a berlini japán ügyvivő 
kormánya nevében a következő ultimátumot adta 
át a német kormánynak:

A Funakoshi báró berlini japán ügyvivő által átnyújtott ultimátum.
1914 augusztus 17.

A japán császári kormány a jelenlegi helyzetben rendkívül fontos
nak és szükségesnek tartja intézkedéseket tenni, hogy a távol keleten a 
békének minden megzavarását elhárítsa és megóvja azt az általános 
érdeket, amelyet Japán és Angolország szövetségi szerződése szem (‘lőtt 
tart, hogy a távol keleten szilárd és állandó békét teremtsen, ami 
ennek a szövetségi szerződésnek célja. A japán császári kormány 
kötelességének tartja tehát a német császári kormánynak azt a 
tanácsot adni, hogy járuljon hozzá az alábbi két javaslathoz: 1 . Né
metország a japáni és kínai vizekből hadihajóit és fel fegyverzett ha
jóit haladéktalanul vonja vissza, azokat pedig, amelyeket vissza mun 
vonhat, minél előbb szerelje le. 2. Legkésőbb 1914 szeptember 15-ikéig 
a kiaucsau-i bérelt területet minden feltétel és minden kártérítés nél
kül adja át a japán császári hatóságoknak abból a célból, hogy e 
területek Kínának vissza adassanak. A japán császári kormány egyúttal 
kijelenti, hogy ha 1914 augusztus 23-ikán délig a német császári kor
mánytól nem kap olyan választ, amely a japán császári kormány 
tanácsainak feltétlen elfogadását tartalmazza, úgy Japán kényszerítve 
fogja magát érezni, hogy úgy járjon el, amint azt az adott helyzetben 
szükségesnek fogja találni. ( N é m e t  f e h é r k ö n y v  4 1 . )

Augusztus 20.
Japán közli ultimátumát Berchtold gróf külügyminiszterrel.

Augusztus 20-ikán a bécsi japán nagykövet 
Berchtold gróf külügyminiszternek személyes tájé
kozására levélben elküldötte Japánnak Németország
hoz intézett ultimátumát.



A bécsi japán nagykövet Berchtold gróf osztrák-magyar
külügyminiszterhez.

Bécs,;1914 augusztus ‘20.

Gróf Űr!
Excellenciádnak már kétségkívül tudomására ju tott báró Müller 

Öi íagvmélt ósága út ján  az az értesítés, melyet kormányom folyó hó 
lo-ikén küldött a német kormánynak. Bátor vagyok, habár nincs rá 
utasításom, Excellenciád személyes tájékozására másolatban idezárni 
egy idevágó táviratot, melyet Tokióból kaptam.

M e l l é k l e t .

A japán kormány komolyan foglalkozott a jelenlegi helyzettel s 
teljes egyetértésben a brit kormánnyal, Kelet-Ázsia általános békéjének 
megszilárdítása és megőrzése tekintetében — ami egyik célja az angol- 
japán szövetségnek — arra az elhatározásra ju to tt, hogy az erre vonat
kozólag szükséges rendszabályokat Nagybritanniával együttesen fogja 
foganatosítani. Mielőtt azonban a japán kormány ilyen rendszabályokhoz 
nyúlna, illőnek tarto tta , hogy barátságos felszólítással forduljon a német 
kormányhoz, amelyhez 1914. évi augusztus hó 15-ikén az alábbi szö
vegű jegyzéket ju tta tta :

1. A Japán és Kina szomszédságában tartózkodó valamennyi német 
hadihajó azonnal visszahívandó. Azokat a hajókat, amelyeket nem lehet 
eltávolítani, le kell szerelni.

2. A német kormány tartozik az egész kiaucsaui bérterületet, 
Kínának leendő visszaadás céljából, a japán hatóságoknak 1914. évi 
szeptember hó 16-ikáig minden feltétel és kárpótlás nélkül kiszolgáltatni.

A japán kormány kijelentette a német kormánynak, hogyha ennek 
oly értelmű válasza, hogy a fent említett felszólításnak feltétlenül eleget 
tesz, vasárnap, folyó hó 23-ikán, délig be nem érkezik, az esetben saját be
látásához képest fog eljárni.

Bízvást remélhető, hogy a német kormány az em lített felszólítás
nak — az idevonatkozó válasz megadására oly bőséges idő állván rendel
kezésre — eleget fog tenni; ha azonban kívánságunkat sajnálatos módon 
nem teljesítené, akkor a japán kormány kénytelen lesz a céljának eléré
sén 1 szükséges rendszabályokhoz folyamodni.

A császári kormány jelenlegi magatartásának, amint már említve 
volt, nincs más indoka, mint Kelet-Ázsia állandó békéjének alapjaiban 
való megerősítése útján megvédelmezni Japánnak és Nagybritanniának 
az angol-japán szövetségi szerződésben felsorolt közös érdekeit.

A japán császári kormány semmiesetre sem szándékozik a területi
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expanzió politikájába bocsátkozni és egyéb önző terveket sem táplál s ép. 
ezért el van tökélve arra, hogy harmadik hatalmak érdekeit Kel á- 
Ázsiában a legnagyobb gonddal fogja respektálni és azok legkisebb meg
sértését is elkerüli. ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  6 0 . )

Az osztrák-magyar monarchia hadüzenete Belgiumnak.
Augusztus 22-ikén Berchtold gróf külügyminisz

ter a következő utasítást küldötte Clary gróf brüsszeli 
osztrák-magyar követnek:

Berchtold gróf külügyminiszter Clary brüsszeli osztrák-magyar
követhez.

Bécs, 1914 augusztus 22.
Felkérem Nagyméltóságodat, szíveskedjék a belga külügyminisz- . 

terrel azonnal közölni az alábbiakat:
«Kormányom megbízásából van szerencsém Excollenciáddal a 

következőkot közölni:
Tekintettel arra, hogy Belgium, miután visszautasította a német 

részről neki több ízben te tt javaslatokat, katonai kooperációját Francia- 
országnak és Nagybritanniának bocsátotta rendelkezésére, amelyek mind
ketten hadat üzentek Ausztria-Magyarországnak, tekintettel továbbá 
arra, hogy, amint ez megállapítást nyert, a Belgiumban tartózkodó 
osztrák és magyar állampolgároknak a királyi hatóságok szemeláttára 
olyan bánásmódot kellett elszenvedniük, amely a humanitás legelemibb 
követelményeivel is ellenkezik s még ellenséges államok alattvalóival 
szemben sem engedhető meg: Ausztria-Magyarország kénytelen a diplo
máciai összeköttetést Belgiummal megszakítani és vele ettől a pillanattól 
kezdve hadiállapotban levőnek tekinti magát.

Elhagyom ezt az országot a követség személyzetével egy üt t és honfi
társaim védelmét az Egyesült-Államok belgiumi követére ruházom át.

A cs. és kir. közös kormány Errembault de Dudzeele grófnak kézbe
sítette útleveleit». ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  6 7 . )

Augusztus 23.
Németország válasza a Japán ultimátumra.

Augusztus 28-ikán, azon a napon, melyet a 
japán*' ultimátum Németországnak a válaszadásra 
megszabott, a japán ügyvivő a következő szóbeli 
választ kapta:
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A német császári kormány válasza a japán császári ügyvivőnek.

(Szóbeli válasz.)
Berlin, 1914 augusztus 23. 

Japán követeléseire a német kormánynak nincs mit válaszolnia. 
Indit tat va érzi magát ennélfogva, hogy a császári nagykövetet Tokióból 
visszahívja és, hogy a berlini japán ügyvivőnek útleveleit átadassa.

( N é m e t  f e h é r k ö n y v  4 2 . )

Hadi állapot Németország és Japán között.
Ilohenlohe herceg a monarchia új berlini

I
®  nagykövete a japán-német hadiállapotról Berchtold

gróf külügyminisztert a következő táviratban értesí-

Hohenlohe herceg berlini osztrák-magyar nagykövet Berchtold gróf
külügyminiszterhez.

Berlin, 1914 augusztus 23. 
A külügyi hivatal ma a következőket közölte az itteni japán ügy

vivővel: A német császári kormány nem szándékozik a japán ultimátumra 
válaszolni; utasította tokién nagykövetét, hogy a japán kormány által ma 
déli 12 órában megszabott határidő lejárta után Japánt hagyja el s egy
idejűleg az itteni japán ügyvivőnek kézbesíthetni fogja útleveleit.

Beiben aztán kézbesítették az útleveleket az ügyvivőnek, aki hol- 
nap reggel a nagykövetség személyzetével együtt el fogja hagyni Berlint.

( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  0 8 . )

5 Augusztus 24.
Az osztrák-magyar monarchia hadiállapotban Japánnal.

Augusztus 24-ijkén Berchtold gróf külügyminisz
ter utasította Miiller báró tokiói nagykövetet, hogy 
tekintettel Japánnak Németországgal szemben tanúsí
tott magatartására kérje ki útlevelét és utazzék 
Amerikába. Egy úttá közölte a nagykövettel, hogy

(
az «Elisabeth» hadihajó parancsnoka utasítást kapott,
hogy Csingtauban együtt harcoljon a németekkel.



Berchtold gróf küliujymvniszter Midiéi' báró osztrák-magyar
nagykövethez.

Bécs, 1914 augusztus 24.
Ő Felsége hajójának, az «Elisabeth»-nek parancsnoka utasítást 

kapott, hogy Csingtauban együtt harcoljon a németekkel. Felkérem 
Excellenciádat, hogy tekintettel Japán eljárására szövetségesünkkel, a 
Német birodalommal szemben, kérje útleveleit, értesítse a konzulátusokat 
és a kolóniával s a nagykövetségi és konzulátusi személyzettel utazzék 
Amerikába. Állampolgáraink és érdekeink védelmét méltóztassék az 
amerikai nagykövetre bízni. Az itteni japán nagykövet részére az út
levelek kézbesíthetnek. ( O s z t r á k - m a g y a r  v ö r ö s k ö n y v  6 9 . )
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K ILEN CED IK  RÉSZ.

A Z  E N T E N T E  D E K L A R Á C I Ó J A  

A  B É K E K Ö T É S R Ő L .

A francia sárgakönyv hetedik fejezete egyetlen rövid 
okmányt tartalmaz. Ez az okirat egy deklaráció, melyet 
1914 szeptember 4-ikén sir Edward Grev angol külügyi állam
titkár, Benckendoríf gróf londoni orosz nagykövet és Paul 
Cambon londoni francia nagykövet írtak alá. A deklaráció
ban Angolország, Franciaország és Oroszország kijelenti, 
hogy a most folyó háborúban külön bókét egyikük sem köt 
s, hogy egyikük sem állít fel békefeltóteleket, mielőtt azokra 
nézve szövetségeseivel meg nem egyezik.

A nevezetes okmány szövege a következő:

Deklaráció.
1914 szeptember 4-ikén Delcassé francia kül

ügyminiszter a köztársaság valamennyi diplomáciai 
képviselőjéhez a következő táviratot intézte:

Delcassé külügyminiszter valamennyi francia diplomáciai
képviselőhöz.

Paris, 1914 szeptember 4.
Ma délelőtt Londonban, a külügyi hivatalban a következő deklará

ciót írták alá:
«Az alulírottak, akiket erre kormányaik kellőképen felhatalmaz

tak, a következő nyilatkozatot teszik:
« A  brit, a francia és az orosz kormány kölcsönösen kötelezi magát, 

hogy a jelenlegi háború folyama alatt nem köt külön békét.
három kormány megállapodik, hogy ha a béke feltételeinek 

megbeszélésére kerül sor, a szövetséges hatalmak egyike sem állíthat
Diplomáciai okmányok. 40



fel békefeltételeket anélkül, hogy azokra nézve valamennyi többi szö
vetségesével ne jö tt volna létre előzetes megállapodás.»

Paul Cambon 
Benckendorff gróf 
Edward Grey.

Ez a deklaráció ma közzététetik.
Delcassé.

Az okmány eredeti szövege így szól:

Déclaration.

M. Delcassé, Ministre des Affaires étrangéres, á MM. les Ambas- 
sadeurs et Ministres de Francé á letranger.

Paris, le 4 septembre 1914. 
La déclaration suivante a élé signée ce malin au Fóréign Office, 

á Londres.
«Les soussignés, dűment autorisés pár leurs gouvernements res-

pectifs, font la déclaration suivante:
«Les Gouvernements britannique, francais et russe s’engagent 

mutuellement á ne pás conclure de paix séparée au cours de la présente 
guerre.

«Les trois gouvernements conviennent que, lorsqu il y aura lieu 
de discuter les termes de la paix, aucune des Puissances alliées ne pourra 
poser des conditions de paix sans accord préalable avec chacun des 
au trés alliés.»

Signé: P a u l  C a m b o n

G o m te  B e n c lc e n d o r f f  

E d w a r d  G r e y .

Cette déclaration sera publiée aujourd'hui.
D e lc a s s é .
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