
Bá ró berzevicei és kakaslomnici Ber-
zeviczy Al bert 1853. jú ni us 7-én szü le tett
a Sá ros vár me gyei Berzevicén, az egyik
leg õsibb, a 13. szá zad ból ere dez te tett ma -
gyar ne me si csa lád tag ja ként. Ele mi is ko -
lai ta nul má nya it a kisszebeni pi a ris ta
kon vik tus ban vé gez te, majd Lõ csén és 
a bu da pes ti pi a ris ta nagy gim ná zi um ban
ta nult. A sze pe si vár me gye szék he lyen tett
si ke res érett sé gi vizs gá ját kö ve tõ en 1870-
ben lett a kas sai jog aka dé mia hall ga tó ja,
1877-ben pe dig ál lam tu do má nyi dok to rá -
tust szer zett a bu da pes ti egye te men.

Köz éle ti pá lyá ja rend kí vül ko rán, 23
éves ko rá ban kez dõ dött, ami kor Sá ros
vár me gye tisz te let be li al jegy zõ jé vé vá -
lasz tot ták. Rö vid vár me gyei szol gá lat
után, 1881-ben ju tott be a ma gyar tör -
vény ho zás ba, a Sza bad el vû Párt je lölt je -
ként, és egé szen 1905-ig (majd 1910–1918,
il let ve 1926–1936 kö zött is mét) az or szág -
gyû lés tag ja ma radt. Kar ri er je csú csán,
1903–1905 kö zött val lás- és köz ok ta tás -
ügyi mi nisz ter volt Ti sza Ist ván el sõ kor -
má nyá ban. Ki vá ló po li ti kai kap cso la ta i -
nak és a mi nisz ter el nök höz fû zõ dõ jó vi -
szo nyá nak kö szön he tõ en 1904-ben lett a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia tisz te le ti,
majd igaz ga tó sá gi tag ja, 1905 no vem be ré -
tõl pe dig az MTA el nö ke, egé szen 1936.
már ci us 22-én be kö vet ke zett ha lá lá ig.

Po li ti kai gon do lat vi lá gá ban a du a liz -
mus ko rá nak li be rá lis-kon zer va tív esz me -
i sé ge volt a meg ha tá ro zó. A ki egye zés
köz jo gi rend sze ré nek és az al kot má nyos -
ság vé del mé nek nagy je len tõ sé get tu laj -
do ní tott. Az ál lam pol gá ri jog egyen lõ ség
el vé hez szi lár dan ra gasz ko dott, ezért már
a kez de tek tõl fog va el le nez te az egye te mi
fel vé te li rend szert sza bá lyo zó ún. „nu me -
rus clausus” (1920: XXV tc.) meg al ko tá -
sát és tör vény be ik ta tá sát. A gaz da sá gi és
tár sa dal mi fo lya ma tok ban tör té nõ ál la mi
sze rep vál la lás te rén a tör vé nyes ség és a

mél tá nyos ság klasszi kus li be rá lis el ve it
val lot ta. A fa ji gon do la tot és az an ti sze mi -
tiz must ha tá ro zot tan el uta sí tot ta, ugyan -
ak kor a nem ze ti sé gi kér dés ben Ti sza Ist -
ván hoz ha son ló an a ma gyar szup re má -
cia, va la mint a fenn ál ló tár sa dal mi és
kul tu rá lis rend hí ve volt. 1904-es nép is -
ko lai tör vény ja vas la tá nak szá mos ele me
az 1907-es Apponyi Al bert-fé le nem -
ze ti sé gi tör vény ben (1907: XXVII tc.) re a -
li zá ló dott.

Po li ti kai sze rep vál la lá sán túl Berze-
viczy Al bert ak tív írói, tör té né szi és mû -
vé szet tör té né szi mun kát is ki fej tett. Leg -
je len tõ sebb mû vei: Itá lia. Úti raj zok és 
ta nul má nyok (1899), Be at rix ki rály né
(1457–1508) (1908), A cin que cen to fes té -
szete, szob rá sza ta és mû vé szi ipa ra (1909),
Az absolutizmus ko ra Ma gya ror szá gon
1849–1865. I–IV. (1922–1937).

Az el sõ vi lág há bo rú alatt Berzeviczy
Al bert 1916-ig Bu da pest II. ke rü le té nek
or szág gyû lé si kép vi se lõ je ként a kép vi se lõ -
ház kü lön bö zõ bi zott sá ga i ban (pénz ügyi
bi zott ság, össze fér he tet len sé gi ítélõbizott-
ság) dol go zott, 1917-ben pe dig IV. Kár oly
ki rály élet hosszig lan a fõ ren di ház tag já vá
ne vez te ki.

A vi lág há bo rú ki tö ré sé tõl kezd ve
nap ló fel jegy zé se ket ké szí tett (ezek je len -
leg a Szalay-Berzeviczy csa lád tu laj do nát
ké pe zik), me lyek ben fo lya ma to san ér té -
kel te Ma gyar or szág há bo rús hely ze tét, és
a ha di ese mé nyek ala ku lá sá val együtt le -
het sé ges for ga tó köny ve ket is fel vá zolt
egy, a há bo rút kö ve tõ te rü le ti ren de zés re
vo nat ko zó an is. An nak el le né re azon ban,
hogy nap ló fel jegy zé se i ben be szá molt a
front ról hoz zá el ju tott hí rek rõl, nem szo -
rít ko zik ki zá ró la go san azok kom men tá lá -
sá ra, ha nem be te kin tést en ged a par la men -
ti küz del mek és hát tér al kuk vi lá gá ba is.

A nap ló fel jegy zé sek egyik ér de kes sé -
ge, hogy író juk mind vé gig kap cso lat ban
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Rész le tek Berzeviczy Al bert ki adat lan nap ló já ból
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lesz.” Berzeviczy Al bert nap ló fel jegy zé sei 1914–1920 cí mû kö tet bõl.



állt a ve ze tõ ma gyar po li ti ku sok kal –
nem csak párt tár sa i val és Ti sza Ist ván nal,
ha nem ban ket tek, va cso rák és egyéb in -
for má lis ta lál ko zók út ján az el len zé ki
Apponyi Al bert tel és if jabb Andrássy
Gyu lá val is. A ve lük foly ta tott be szél ge té -
se it le je gyez te, en nek kö vet kez té ben pe -
dig olyan in for má ci ók bir to ká ba ke rült,
me lyek a saj tó ban vagy az or szág gyû lé si
nap ló ban nem je len tek meg. A több nyel -
ven is be szé lõ Berzeviczynek ezen fe lül
nem oko zott gon dot, ha a szö vet sé ges 
ál la mok dip lo ma tá i val és po li ti ku sa i val
kel lett érint kez nie, így ezek rõl is be szá -
molt nap ló fel jegy zé se i ben.

Az aláb bi ak ban eb bõl a nap ló ból köz -
lünk rész le te ket, me lyek az egész corpus
nagy já ból egy ti zen ötöd ré szét ké pe zik. 
A szö veg ben ve zér fo nal ként sze re pel nek
Berzeviczynek Ti sza mi nisz ter el nök kel
foly ta tott hát tér be szél ge té sei, ami ket szá -
mos to váb bi köz ér dek lõ dés re szá mot
tart ha tó rész let tel egé szí tet tünk ki. Ilye -
nek pél dá ul Przemysl el es te, Fe renc 
Jó zsef ha lá la és IV. Kár oly trón ra lé pé se
vagy az 1918. évi há bo rús ve re ség és
össze om lás. Szán dé kunk sze rint az ol va -
sók ezen rö vid „íze lí tõ” alap ján be te kin -
tést nyer het nek majd Berzeviczy vi lág -
há bo rú alat ti gon dol ko dá sá ba és ezen 
ke resz tül a ma gyar tör té ne lem egyik
sors dön tõ idõ sza ká ba.

Gali Máté

1914. szep tem ber 26.: Teg nap a Mun-
kapárt1 kö ré ben vol tam. Az most va ló sá -
gos bo lon dok há za, a leg el len té te sebb 
hí rek ta lál koz nak ben ne, min den ki es kü -
szik jól ér te sült sé gé re, és az em ber össz -
be nyo má sa az, hogy min den ki ha zu dik
és sen ki se tud sem mit.

Amit ma gá tól Ti szá tól hi te le sen hal -
lot tam, az az, hogy ga lí ci ai had se re günk
jobb szár nya most már Sztropkónál áll,
Zemp lén me gyé ben. Ez – per sze – sem -
mi fé le új ság ban nem ol vas ha tó, már pe dig
egy pil lan tás a tér kép re meg gyõz ar ról,
hogy olyan harc vo nal, mely Krak kót
Przemysl-lel2 össze kö ti és Sztropkónál
vég zõ dik, nem kép zel he tõ. Ami bõl kö vet -
ke zik, hogy a Krak kó és Przemysl kö zöt ti
vo na lat már nem tart juk fenn, se re günk
Przemysl-tõl már el van sza kít va. Ek ko ra
meg hát rá lás va la mi lep le zett nagy dé-
bâcle3 nél kül alig gon dol ha tó. És Ti sza
ezt szin te tré fál koz va ad ta tud tom ra, az õ
jó ked vû op ti miz mu sa már né ha a ci niz -
mus sal ha tá ros. És még is saj ná lom õt,

hogy ép pen õ, ez a fa na ti ku sa az igaz ság -
nak, most csak egy zsar no ki lag ke resz tül -
vitt ámí tá si és ön ámí tá si rend szer rel ké -
pes a hely ze tet úgy-ahogy fenn tar ta ni.

1914. szep tem ber 28.: Most már két -
ség te len, hogy ez a há bo rú nem csak mé -
re te i nél fog va leg na gyobb és leg gyil ko -
sabb va la mennyi ed di gi kö zött, ha nem
min den te kin tet ben leg bor zal ma sabb is.
So ha még ed dig az em be ri ség oly vad nak,
oly kö nyör te len nek, oly bar bár nak és em -
ber te len nek nem bi zo nyult, mint most, a
ci vi li zá ció te tõ pont ján. A Balkán-háború4

alatt még biz tat hat tuk ma gun kat az zal,
hogy ezek ép pen – bal ká ni né pek; de most,
íme, a leg mû vel tebb nem ze tek vi sel nek
ha dat, s akár mennyit vá das kod nak, az
esz kö zök vá lo ga tat lan sá ga te kin te té ben
alig le het köz tük kü lönb sé get ten ni. Mi,
na iv áb rán do zók, akik azt hit tük, hogy 
az em be ri ség csak ugyan a mû ve lõ dés, ne-
mesbülés út ján ha lad elõ re, ezt a hi tün ket
is a mai vi lág há bo rú tól hát ra ha gyan dó
ro mok alá te met het jük!

Las san ta lán meg fog juk szok ni azt 
a gon do la tot is, hogy a musz kák im már
ma gyar föl dön vannak.5 Azt mond ják,
ezek csak je len ték te len be tö ré sek, ame -
lyek rend re vissza ve ret nek, van elég se re -
günk az or szág ban, az orosz ma ga csak
nyug ta la ní ta ni akar, nin cse nek ko moly
szán dé kai Ma gyar or szág el fog la lá sá ra stb.
stb. De a hi va ta los hír adá so kat és kom -
men tá ro kat már ne héz egé szen ko mo lyan
ven ni. Gro tesz kül hang zik, mi kor ezek
ma, egy hó nap óta tar tó ál lan dó vissza vo -
nu lá sunk után még min dig ugyan azon 
a gyõ ze lem it tas han gon szól nak hoz zánk,
amely el sõ, kis sé túl be csült si ke re ink
után meg szó lalt.

1914. ok tó ber 2.: Ma is mét be szél tem
Ti szá val, azt aján lot tam ne ki, he lyez tet ne
el né met csa pa to kat Er dély ben. Csak ez
vol na iga zi és tel jes biz to sí ték Ro má nia
tá ma dá sa el len, Né me tor szág ba be lé köt ni
nem mer ne. Õ azt mond ta, hogy nincs
diszponibilis6 né met had test, hogy ez 
na gyon is fel tû nõ je le vol na a bi zal mat -
lan ság nak Ro má ni á val szem ben, amely
egyéb iránt tud ja, hogy ha ben nün ket
meg tá mad, a né met se reg gel is szem be 
ta lál ja ma gát. Õ egyéb iránt azt a 3000
csend õrt, aki Er dély ben van kon cent rál -
va, az ot ta ni nép föl ke lõ csa pa tok kal elég -
sé ges nek tart ja, hogy a – sze rin te – na gyon
gyön ge ro mán ka to na ság gal el bán jék.
Az orosz be tö rést is csak a máramarosi 
la kos ság szem pont já ból saj nál ja, sem mi história
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ké te lye nincs ar ra néz ve, hogy õket ki ûz -
zük, s hogy ez csak egy diverzió.7 Ki zárt -
nak tart ja, hogy az oro szok na gyobb se -
reg gel tö re ked je nek Bu da pest fe lé, mert
ak kor észa ki csa pa ta ink be ke rí te nék és
meg sem mi sí te nék õket. Az õ op ti miz mu -
sa tör he tet len és – szug gesz tív, de szug -
gesz ti ó ja nem tart so ká ig, ami ter mé sze -
tes, mi u tán ed dig – leg alább a há bo rú 
ki tö ré se óta – szá mí tá sai, vá ra ko zá sai, föl -
te vé sei kö zül egyet len egy sem va ló sult
meg tel je sen.

Émely gõs az a di a dal má mor, a mely -
ben a cen zú rá zott saj tó ál lan dó an rin ga -
tó zik s az a na iv ság, amellyel a né met
köz vé le mény min den, a mi had mû ve le te -
ink re vo nat ko zó di csé re té tõl könnye kig
meg van hat va. Hát még ne is di csér je -
nek, mi kor mi tes tünk kel véd jük õket,
mi kor mi a mo nar chia egyik or szá gát a
má sik után szol gál tat juk ki az orosz nak,
csak hogy az ne tö re ked jen Ber lin fe lé!

[…]

1915. már ci us 23.: Przemysl eles té -
nek híre8 teg nap es te vil lám csa pás ként
ha tott az egész fõ vá ros ra. Az em be rek túl -
nyo mó ré szét tel je sen ké szü let le nül ér te,
és ha tá sá ban le súj tóbb volt még Szer bia
ki ürí té se hí ré nél is. Nem tu dom, mennyi -
ben iga zak a szár nya ló hí rek, me lyek sze -
rint ezt a csa pást is vét kes könnyel mû ség,
s az elõ re lá tás tel jes hi á nya okoz ta, mert
ál lí tó lag a Przemysl fe lé út nak in dí tott
ele ség na gyobb ré szét az út ban tá bo ro zó
had tes tek fog lal ták le. Min den eset re ért -
he tet len, hogy a már egy szer ne héz ost -
rom zárt ki ál lott vá rost az alatt az egy hó -
nap alatt, míg csa pa ta ink nak nyit va ál lott
fe lé je az út, ne le he tett vol na hosszabb
idõ re, mint 4 hó nap ra lát ni el élel mi szer -
rel. Ti sza ter mé sze te sen ezt az ese ményt
is je len ték te len nek mond ja, és – most
már – sok kal na gyobb baj nak íté li de cem -
be ri szer bi ai vereségünket,9 sõt a mai
harc té ri hely ze tet a kö zel múlt hoz ké pest
lé nye ge sen ja vult nak ta lál ja! Úgy lát szik,
fõ leg sem le ges szom széd ja ink ke vés bé fe -
nye ge tõ ma ga tar tá sa mi att.

Ola szor szág hoz va ló vi szo nyunk ra
néz ve a mi nisz ter el nök igen bi zal ma san
kö zöl te, hogy a Trentino és az Ison zó-part
át en ge dé se alap ján a meg egye zés min den
va ló szí nû ség sze rint lét re fog jön ni, úgy -
hogy en nek fe jé ben el len ér té kül „sza bad
ke zet” ka punk a Bal ká non. Nem hi szem,
hogy ez a „sza bad kéz” Al bá ni á ra is ki ter -

jed ne, de min den eset re re á li sabb el len ér -
ték nek tar tom ezt an nál a – kor mány kö -
rök ben hal lott – hiú re mény nél, hogy
majd en nek fe jé ben Orosz-Len gyel or szág
egy da rab já val kár pó tol juk ma gun kat! 
Az ola szok kal va ló tár gya lás azon ban
egy elõ re szi go rú ti tok ma rad, nem annyi -
ra a ná lunk kelt he tõ rossz be nyo más,
mint in kább ami att, hogy fran cia be fo lyás
az olasz köz vé le ményt el ne tán to rít sa 
a meg egye zés tõl.

Én Ti szát mély meg gyõ zõ dé sem nek
meg fe le lõ en az ég re kér tem, has son oda,
hogy mi e lõbb bé két kös sünk a sta tus
quónk alap ján. Mi hó dí ta ni úgy se aka -
runk, ben nün ket akar tak meg sem mi sí te -
ni, ezt pe dig õk nem ér tik. Ér jük be ez zel
az ered ménnyel, na gyo kat már úgy se 
re mél he tünk. Mi nél ké sõbb köt jük meg 
a bé két, an nál rosszabb lesz, az or szág 
pe dig be le pusz tul eb be a há bo rú ba.

Ti sza na gyon nyu god tan és ba rát sá go -
san fo gad ta föl szó la lá so mat, s bi zony gat -
ta, hogy õ kí ván ja a bé ke mi elõb bi meg kö -
té sét, s mi helyt an nak ide je el ér ke zik, ér -
vé nye sí te ni fog ja ily irány ban be fo lyá sát.
De a hely ze tet er re most még meg ért nek
nem lát ja. Ki vet tem be széd jé bõl, hogy
még min dig bí zik a há bo rú jö võ fej le mé -
nye i ben, s hogy leg alább Szer bia meg alá -
zá sát, eset leg meg ki seb bí té sét el en ged he -
tet len nek tart ja, és ha di sar cot re mél! Azt
azon ban meg nyug vás sal ér tet tem meg
sza va i ból, hogy Né met or szág nem kö ti
ma gát Bel gi um an nek tá lá sá hoz, mert 
eb ben lát tam vol na a bé ke leg na gyobb
aka dá lyát. Ti sza bí zik ab ban is, hogy az
entente nem fog ja Kons tan ti ná polyt meg -
száll hat ni, s re mé li, hogy a tö rö kök nek
fo gunk mu ní ci ót szál lít hat ni. Hogy mi -
kép pen, azt nem árul ta el, de ha Bul gá ria
mel lénk ál lá sá ra szá mít e kér dés ben, eb -
ben – azt hi szem – épp úgy csa lód ni fog 
a jö võ ben is, mint csa ló dott eddig.10

1915. már ci us 26.: Ma elõ ször hal lot -
tam Ti szá tól oly nyi lat ko za tot, mely bõl
ki tû nik, hogy a ha zai ro má nok nak ki vált
leg újab ban tett en ged mé nyek fõ leg né met
be fo lyás ra és sür ge tés re ve zet he tõk visz-
sza, s hogy Né met or szág e kö ve te lõ dzé sét
a bol do gult trón örö kös és az õ kör nye ze -
té bõl, s is ko lá já ból va ló oszt rák po li ti ku -
sok ins pi rál ták.

Az igazságügy-miniszter11 ma sok
rész le tet is kö zölt ve lem a had se reg szá -
má ra va ló szál lí tá sok kö rül be fér kõ zött
sú lyos és szá mos vissza élés rõl. Fáj da lom,
több ma gas ál lá sú ka to nai sze mély is erõ -86
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sen komp ro mit tál va van, de a tu laj don -
kép pe ni ér tel mi szer zõk és csá bí tók
majd nem ki vé tel nél kül zsi dók, kik kö -
zött nagy szám mal sze re pel nek az itt ven -
dég jo gon sze rep lõ ga lí ci ai me ne kül tek!
Az igaz ság ügy-mi nisz ter at tól tart, hogy
ha ezek a dol gok – a há bo rú meg szûn té -
vel – mind nyil vá nos ság ra jut nak, egy új,
igen he ves an ti sze mi ta moz ga lom ra le he -
tünk felkészülve.12 A ki vé te les in téz ke dé -
sek rõl szó ló tör vény ér tel mé ben va la -
mennyi ügy ka to nai bí ró ság elé ke rül, 
és kér lel he tet le nül szi go rú el bí rá lást fog
ta lál ni.

1915. már ci us 31.: Ma ná lam volt gróf
Ponzone, a turini13 La Stampa tu dó sí tó ja,
s hosszú interview-nak ve tett alá Olasz -
or szág ne ut ra li tá sá ra és sok egyéb, a há -
bo rú val össze füg gõ kér dés re néz ve. Ami
en gem kü lö nö seb ben ér de kelt, az en nek 
a na gyon vi lág lá tott, az eu ró pai pub li -
cisz ti ká ban versatus,14 és az olasz köz vé -
le mény mér sé kelt irá nyát kép vi se lõ em -
ber nek jel lem zõ meg nyi lat ko zá sa volt az
ola szok föl fo gá sá ra néz ve. Ez is meg erõ sí -
tett ab ban, hogy Ola szor szág ban ma már
nem ze ti dog má vá lett az ir re den tiz mus,
mely csak Auszt ria el len irá nyul, amit az -
zal ma gya ráz nak, hogy Niz zá ban, Kor zi -
ká ban, Mál tá ban egy ma ga sabb ren dû
egyen ran gú faj, a fran cia, an gol ural ko dik
az olasz ság fö lött, el len ben Auszt ri á ban
egy ala cso nyabb ren dû faj: a szláv ság.
Ponzone hí zel gõ en hoz zá tet te, hogy ha
pél dá ul Tri eszt ben a ma gyar ság do mi nál -
na, a hely zet egé szen más vol na! Hogy
ezt az el mé le tet hogy al kal maz zák a
Trentinóra, ahol az ola szok az ép pen nem
al sóbb ren dû né met faj jal ál la nak szem -
közt, an nak ma gya rá za tá val interwieto-
rom adós ma radt. Min den eset re ki tûnt
sza va i ból, hogy õk ma már Tri eszt re is
spe ku lál nak, nem csak a Trentinóra s az
Ison zó-part ra. Azt is el árul ta, hogy õk
nem na gyon bíz nak egy olyan su ba-alat ti
meg egye zés ben, amely nyil vá nos ság ra
csak a bé ke meg kö té se után ho zat nék, de
vi szont azt na gyon ha tá ro zot tan hang sú -
lyoz hat ni vél te, hogy ha egy szer va la mi -
ben meg egyez tünk, az ki van zár va, hogy
Ola szor szá got messzebb me nõ kö ve te lé -
sek ér de ké ben harc ba le hes sen vin ni.
Szó val: õk nem bíz nak ben nünk, mi
azon ban bíz zunk ben nük! Ér de kes volt
az a köz lé se, hogy Ola szor szág ban hi va -
ta los, bi zal mas enquête15 alap ján meg gyö -
ke re zett az a vé le mény, hogy Ang lia a ma -
ga szí vós ma kacs sá gá val ki fog ja erõ sza -

kol ni a Dar da nel lá kon va ló át ha la dást és
Kons tan ti ná poly el fog la lá sát, s hogy
Olasz or szág most az elé a di lem ma elé is
van ál lít va: nem kel le ne-e elõ ze tes meg -
egye zést ke res nie az entente-hatalmakkal
a ke le ti hely zet lik vi dá lá sá ra néz ve, mi u -
tán an nak az entente-hatalmak szán dé ka
ér tel mé ben va ló ki ala ku lá sát meg aka dá -
lyoz ni úgy se tud ja.

[…]

1916. jú ni us 15.: Az auszt ri ai belálla-
potok oly té nye zõ je a hely zet nek, me lyet
ná lunk sen ki sem ér té kel iga zi je len tõ sé -
ge sze rint. Az oszt rák saj tó ka cag ta tó el -
ször nyû kö dés sel be szél min dig az orosz
Du ma min den hosszabb el na po lá sá ról 
és tag jai meg rend sza bá lyo zá sá ról, hogy
az oszt rák Du mát, a Reichsrathot, a há bo -
rú kez de te óta össze hív ni sem mer ték.
Több ször be szél tem e tárgy ról oszt rák po -
li ti ku sok kal is, sa ját sá gos be le nyug vást
ta pasz ta lok ott min den rész rõl eb be a le -
he tet len sé gé be. Az alatt meg sor ban hoz za
a ha di tör vény szék a ha lá los íté le te ket a 
Reichsrath egyes – cseh, len gyel, ru tén –
ha za áru ló tag jai el len, me lyek kö zül egyet
sem haj tot tak ed dig vég re, s me lye ket utó -
vég re sen ki sem fog ko mo lyan venni.16

Az oszt rák par la men ta riz mus, s e mi att 
a de le gá ci ók tel jes szü ne te lé sé ben – né ze -
tem sze rint – ré sze van a ka to nai kö rök, 
s a je len le gi oszt rák kor mány, kü lö nö sen
Stürgkh gróf17 ab szo lu tisz ti kus haj la má -
nak, mely nek na gyon jól esik a par la ment
nél kü li ké nyel mes kor mány zás, és ré sze
van va ló szí nû leg an nak az ud va ri nisus-
nak,18 mely a cse he ket min den áru lá suk
da cá ra kí mél ni és dé del get ni akar ja, s el
akar ja ke rül ni a cseh pár tok és nem zet
egye te mes meg bé lyeg zé sét, amely a par la -
ment együtt lét ében va ló szí nû leg  el ke rül -
he tet len né vál nék. Mi ma gya rok pe dig
kis sé rö vid lá tók va gyunk e kér dés meg -
íté lé sé ben. Tet szik ne künk, hogy mi, a mi
ki fo gás ta la nul mû kö dõ par la men ta riz -
mu sunk kal egye dül kép vi sel jük az egész
mo nar chi át annyi ra, hogy – de le gá ció 
hi á nyá ban – már a külügyminiszter19 is a
ma gyar par la ment elõtt kény te len nyi lat -
koz ni. És ne fe led jük, hogy utó vég re is a
há bo rút az egész mo nar chia la bi li tá sá ról
el ter jedt hit idéz te elõ, s hogy mo nar chia
nagy sze rû össze tar tá sá ról és helyt ál lá sá -
ról han goz ta tott min den szó no ki frá zis
ha tás ta la nul fog elpuffogni, amíg a vi lág
azt lát ja, hogy Auszt ria és a had vi se lõ história
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ál la mok kö zött az egyet len, amely nek
par la ment jét – bel sõ egye net len sé gei mi -
att – a há bo rú ide je alatt össze hív ni nem
le het.

Ma Õfel sé ge – egy ké ré sem ügyé ben –
ma gán ki hall ga tá son fo ga dott, s ez al ka -
lom mal hossza sab ban el be szél ge tett töb -
bek kö zött a harc té ri hely zet rõl is. Ki tûnt,
hogy az oro szok át tö ré se õt is meg lep te,
mert úgy volt in for mál va, hogy ot ta ni
had ál lá sa ink be ve he tet le nek. El is mer te
kü lön ben, hogy hi bák, mu lasz tá sok is
tör tén tek. Meg ha tó volt, hogy mi kor én
ki né zé sét di csér tem, s biz tos re mé nye met
fe jez tem ki, hogy ezek ben a ne héz idõk -
ben még so ká fog ja a mo nar chia ügye it
irá nyít hat ni, õ köz be ve tet te: öreg va gyok
már, nem él he tek so ká, de le gyen nyu -
godt, utó dom igen de rék fi a tal em ber, iga -
zán örö mem te lik ben ne! (Ein tüchtiger
junger Mann, ich habe meine Freude an
ihm!) S mi kor én meg je gyez tem, hogy
már fé nyes gyõ zel mek is fû zõd nek a trón -
örö kös ne vé hez, hoz zá tet te: „Auch in
jeder andere Beziehung  ist ein tüchtiger
junger Mann”;20 Az tán ma gya rul hoz zá -
mond ta: „És igen jól be szél ma gya rul!” Az
öreg ki rály glo bá lis gon dol ko dá sá nak s
nagy sze rû kö te les ség ér zet ének je le,
mennyi re igyek szik a di nasz tia és a mo -
nar chia ér de ké ben trón ja örö kö sé nek út -
ját egyen get ni és nép sze rû ség ét emel ni. 

[…]

1916. no vem ber 27.: A mi jó ki rá -
lyunk rö vid be te ges ke dés után több mint
nyolc van hat éves ko rá ban meg halt. Még
egy hó nap pal ez elõtt ki hall ga tá son vol -
tam ná la. Úgy szól ván utol só órá já ig dol -
go zott. Õt õszin tén, mé lyen, fáj dal ma san
gyá szol ja min den ma gyar. A trón vál to -
zás sal já ró összes cse lek mé nyek a leg szi -
go rúbb köz jo gi kor rekt ség gel men nek
vég be. Az el len zék hon men tõ kész sé gé re
sem mi szük ség sem lesz. Min den bõl az
lát ha tó, hogy az új ki rály rend kí vül ko -
mo lyan ve szi az al kot má nyos ság kö ve tel -
mé nye it s min den ben elõd je nyom do ka it
kö ve ti, sen ki tõl ki ben az bí zott, bi zal mát
meg von ni nem akar ja. Ez fö löt te meg -
nyug ta tó ezen, mo nar chi ánk ra és Eu ró pá -
ra néz ve oly óri á si je len tõ sé gû vál to zás
kö ze pett, mely nek epochális21 vol tát csak
mi, a vi lág rá zó ese mé nyek hez már szin te
hoz zá szo kott ko runk ideg ze te vi sel he ti el
majd nem egy ked vû en. A ko ro ná zás is
meg lesz ha ma ro san. Eb ben a té li s há bo -

rús idõ ben ter mé sze tes nek ta lál nám, ha
az egész egy nagy temp lo mi ce re mó ni á ra
re du ká lód nék, de Ti sza mai sza va i ból
úgy vet tem ki, hogy õ ló ra akar ül ni és ló -
ra akar ja ül tet ni a fi a tal ki rályt is. Fé lek,
hogy a kí sé rõ ban dé ri um kis sé sze gé nyes
lesz. A hi va ta los dísz ko csik elé is csak 
az ud va ri is tál lók tud nak már lo va kat
szol gál tat ni.

[…]

1918. ok tó ber 11.: Teg nap a Nem ze ti
Mun ka párt bi zal mas ér te kez le tén Ti sza
hosszú elõ ter jesz tés ben is mer tet te a hely -
ze tet s a párt jö võ ma ga tar tá sá ra vo nat ko -
zó né ze te it. El mond ta töb bek kö zött, hogy
a fú zió a kor mány párt és a Mun ka párt kö -
zött már elõ volt készítve,22 s meg va ló su -
lá sát csak Wekerle ké se del mes ke dé se hi ú -
sí tot ta meg, aki az új párt ala ku lást egy
szé les kö rû po li ti kai prog ram alap ján 
kí ván ta vég re haj ta ni, s e cél ból elõbb az
összes, e prog ram kö ré be vá gó tör vény ja -
vas la to kat is elõ akar ta ter jesz te ni. Mi -
köz ben azu tán be ál lott a for du lat a harc -
té ren, mely most már az összes nem ze ti
erõk egye sü lé sét te szi szük sé ges sé, s csak
en nek meg hi ú su lá sa ese té ben a fú zi ót. 

A harc té ri hely zet és bé ke ki lá tá sok
meg íté lé sé nél Ti sza ügye sen lá gyí tott de -
rül tebb szí ne ket is a sö tét kép be. Hogy az
orosz ko losszus, a pán szláv tö rek vé sek
ál lan dó ve szé lyé vel, le van dönt ve, az a
há bo rú el vi táz ha tat lan ered mé nye. Ne -
vet sé ges ar ról be szél ni, hogy ne künk más
szö vet sé ge se ket kel lett vol na ke res nünk,
Orosz or szág s az ál ta la pro te zsált bal ká ni
ál la mok ag resszív vá das ko dá sá val, to váb -
bá Orosz or szág és Fran cia or szág szö vet -
sé gé vel szem ben mi rá vol tunk utal va 
Né met or szág szö vet sé gé re, nem is vá -
laszt hat tunk mást. Né met or szág mel lett
ki is kell tar ta nunk be csü le te sen, ami tõl
azon ban nem kö vet ke zik az, hogy az egy -
részt az an go lok és fran ci ák, más részt 
a né me tek kö zöt ti gyû löl sé get is ma gun -
ké vá kell ten ni. Ne künk sem mi okunk
Ang li át és Fran ci a or szá got ál lan dó el len -
sé ge ink nek te kin te nünk.

Az Auszt ri á ban be ál lott tel jes föl bo -
ru lás meg szün te ti az 1867-iki ki egye zés
elõ fel té te le it és szük ség képp Ma gyar or -
szág füg get le ní té sé re fog ve zet ni. De na -
gyon hely te len vol na ré szünk rõl tûz ni ki
a per szo ná lu ni ót már most rög tön meg va -
ló sí tan dó cé lul, mert va ló szí nû, hogy az
entente pró bál ni fog Auszt ri á nak va la mi88
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ol csóbb bé két aján la ni Ma gyar or szág ro -
vá sá ra. E tö rek vést elõ moz dí ta ná az, ha
mi úgy tûn nénk föl, mint akik Auszt ri á tól
min den áron el sza kad ni akar nak. 

A bé ke kö tés ben Ma gyar or szág ré szé -
rõl va ló köz re mû kö dés re Ti sza Andrássyt
tart ja hi va tott nak, el len ben ma gá nak a
kö zel jö võ ben ve ze tõ sze re pet nem szán,
mert az el le ne is irá nyu ló gyû lö let az or -
szág ér de ke i nek az ár tal má ra szol gál hat -
na. A Mun ka párt tól azon ban el vár ja,
hogy a kor mányt, mellyel a fõ cé lok ra néz -
ve egyet ért, amíg a ha za ja vá ra szol gá ló
úton ha lad, oda adó an tá mo gat ni fog ja 
ve le együtt.

Ti sza nyi lat ko za tát a párt tel jes meg ér -
tés sel és mél tá nyo lás sal fo gad ta, de lel ke -
se dést az nem vál tott ki, s a han gu lat meg -
le he tõ sen nyu godt ma radt. Be szél ge té sek
so rán el ter jedt a hír, hogy a Wekerle ál-
lása23 csak ugyan meg van vá gat va, s hogy
leg va ló szí nûbb a Szterényi24 designáltatása!25

1918. ok tó ber 25.: Az ese mé nyek drá -
mai ro ha mos ság gal tor lód nak egy má son.
A de le gá ció kül ügyi al bi zott sá gá nak
ülésén26 Burián egy sem mit mon dó, el -
avult ex po zét ter jesz tett elõ, mint ha az
utób bi hó na po kat át alud ta vol na. Wilson
el nök a köz pon ti ha tal mak bé ke jegy zé ke -
i re frá zi sok ba és elõ kér dé sek be bur kol va
tu laj don kép pen vissza uta sí tó vá laszt
adott. Ausztria–Magyarországot a cseh,
tót és dél szláv ál la mok kal va ló kü lön
meg egye zés re utasította!27 Az alatt vissza -
vo nu lá sunk az összes harc vo na la kon fel -
tar tóz tat ha tat la nul tart to vább, s ma hol -
nap Ma gyar or szág dé li, s eset leg Ro má nia
ré szé rõl ke le ti ha tá rai is ko mo lyan ve szé -
lyez tet ve lesz nek. Ka to ná ink pe dig szer -

te szét van nak szór va a kü lön bö zõ fron to -
kon. Auszt ri á ban a csá szár prok la mál ta 
a nem ze ti ál la mok „Bundesstaat”-ját, s
egy elõ re nem ze ti ta ná cso kat alakított,28

me lyek rész ben már meg is ala kul tak, és
nyíl tan be szél nek az el sza ka dás es he tõ sé -
gé rõl. Er re mi – a ki rály be le egye zé sé vel –
prok la mál tuk a per szo ná lu ni ót és Ma -
gyar or szág függetlenségét.29 Fiumét egy
hor vát ez red meg pró bál ta el fog lal ni, mi re
Wekerle és Burián meg buk tak, kül ügy mi -
nisz ter Andrássy lett, s a ma gyar kor -
mány ala kí tás kom bi ná ci ó i nak elõ te ré ben
Kár olyi Mi hály áll!

A lé tün ket fe nye ge tõ ve szé lyek kö ze -
pet te nem lá tunk mást, mint a ha gyo má -
nyos ke gyet len sé get és vi szályt, a
forradalmias ter ror ral szem ben fé lénk sé -
get és min dig el ké sett kon cesszi ó kat. Az
el ké sett rend sza bály ok kö zött leg tra gi ku -
sabb a Mun ka párt föl osz lá sa és be lé pé se
az ún. 48-as Al kot mány párt ba, va gyis a
kor mány párt ba. En nek cél ja lett vol na a
Wekerle-kormányt par la men ti több ség -
hez jut tat ni, és ez zel meg erõ sí te ni, azon -
ban amely perc ben az egye sü lés meg tör -
tént, a Wekerle-kormány megbukott.30

Jog gal kér dez het jük, hogy mi re va ló volt
az egész fú zió, még hoz zá ilyen, a Mun ka -
párt ra néz ve meg alá zó for má ban? A nagy
Mun ka párt be ol vadt a kis kor mány párt -
ba, s amely perc ben ez a be lé pés meg tör -
tént, a kor mány párt nak összes még ed dig
hoz zá tar to zott füg get len sé gi és nép pár ti
ele mei ki lép tek. Így mi tu laj don kép pen a
mi sa ját desideriumunk31 kö zé lé pünk be:
utá nuk men tünk vagy ez zel iga zol tuk
õket, kik nek ki lé pé sét an nak ide jé ben
annyi ra kár hoz tat tuk.
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JEGY ZE TEK
1. A Nem ze ti Mun ka párt egy 1910–1918 kö zött lé te zõ, ’67-es köz jo gi ala po kat val ló, kor mány zó par -
la men ti, majd 1917 jú ni u sá tól par la men ti több sé gû el len zé ki párt volt. Tag ja i nak je len tõs ré sze az
1906-ban jog utód nél kül meg szûnt Sza bad el vû Párt, va la mint az Andrássy Gyu la gróf ve zet te Al kot -
mány párt so ra i ból ke rült ki. A párt ne vét Berzeviczy Al bert ja vas la tá ra fo gad ták el 1910-ben.
2. Vá ros az Osztrák–Magyar Mo nar chia Ga lí cia tar to má nyá ban. Az el sõ vi lág há bo rú alatt itt állt a Mo -
nar chia egyik leg fon to sabb erõ dít mé nye, sú lyos har cok szín te re. Ma Len gyel or szág te rü le tén ta lál ha tó
3. Bu kás, össze om lás (fran cia).
4. Az 1912–1913 kö zött zaj ló Bal kán-há bo rú az eu ró pai tö rök ura lom vég sõ fel szá mo lá sát je len tet te.
A há bo rú el sõ, 1912. október–1913. má jus kö zöt ti sza ka szá ban az ún. Bal kán-szö vet ség or szá gai (Gö -
rög or szág, Szer bia, Bul gá ria, Mon te neg ró) ve re sé get mér tek az Osz mán Bi ro da lom ra. A har cok má so -
dik fá zi sá ban, 1913 jú ni u sa és au gusz tu sa kö zött, Bul gá ria el vesz tet te az el sõ Bal kán-há bo rú so rán
meg szer zett te rü le te i nek egy ré szét, a szerb–román–görög szö vet ség gel szem ben.
5. Az 1914. augusztusi–szeptemberi ke let- és kö zép-ga lí ci ai har cok ban gyõ zel me ket el érõ orosz csa -
pa tok szep tem ber 24-én az Uzsoki-, a Vereckei- és a Ta tár-há gón ke resz tül lép tek elõ ször ma gyar föld -
re. Az Ung, Sá ros és Zemp lén vár me gyé be be tö rõ el len sé ges erõ ket a kö zös had se reg egy sé ge i nek
csak de cem ber 9-én si ke rült a ma gyar ha tá ron túl ra szo rí ta ni. A tör té ne ti Kár pát al já nak az Uzsoktól
nyu gat ra esõ ré szé re 1915 ja nu ár já nak vé gén is be nyo mul tak az oro szok, ahon nan csak áp ri lis kö ze -
pé re tud ták vissza ver ni õket.
6. Ren del ke zés re ál ló (la tin).
7. Az el len ség fi gyel mét el te re lõ had moz du lat (la tin).



8. Az erõ döt 1914 no vem be re és 1915. már ci us 23-a kö zött tar tot ta ost rom zár alatt az orosz had se reg,
mi u tán 1914 szep tem be re és ok tó be re kö zött már tet tek egy si ker te len kí sér le tet az el fog la lá sá ra.
Przemyslt vé gül 1916 jú ni u sá ban fog lal ták vissza az osztrák–magyar és né met csa pa tok.
9. A Mo nar chia 1914 au gusz tu sá ban meg in dí tott szer bi ai had mû ve le tei a sú lyos vesz te sé gek és a fo -
ko za to san mos to há ra for du ló idõ já rá si vi szo nyok kö vet kez té ben de cem ber ele jé re meg re ked tek, a
szerb el len tá ma dás kö vet kez té ben pe dig de cem ber 15-ére a kö zös had se reg csa pa tai kény te le nek vol -
tak va la mennyi ál ta luk meg szállt szerb te rü le tet ki ürí te ni.  
10. Bul gá ria 1915. ok tó ber 11-én a köz pon ti ha tal mak ol da lán be lé pett az el sõ vi lág há bo rú ba. Ti sza
Ist ván nal el len tét ben te hát Berzeviczy Al bert té ve dett a bol gár had ba lé pés sel kap cso lat ban.
11. Ba logh Je nõ (1864–1953) 1913 ja nu ár já tól a má so dik Ti sza-kor mány 1917 jú ni u sá ban be kö vet ke -
zett bu ká sá ig volt igaz ság ügy-mi nisz ter.
12. Er rõl bõ veb ben lásd Bi ha ri Pé ter Lö vész ár kok a hát or szág ban. Kö zép osz tály, zsi dó kér dés, an ti sze -
mi tiz mus az el sõ vi lág há bo rú Ma gya ror szá gán cí mû kö te tét (Nap vi lág Ki adó, Bp., 2008).
13. To ri nói.
14. Jár tas, gya kor lott (la tin).
15. Fel mé rés, vizs gá lat (fran cia).
16. 1915-ben töb bek kö zött Karel Kramár (1860–1937), Alois Rašín (1867–1923) és Václav Klofác
(1868–1942) cseh po li ti ku so kat ítél ték el ha za áru lás vád já val. IV. Kár oly ki rály azon ban szé les kö rû am -
nesz tia ke re té ben 1917-ben sza ba don bo csá tot ta õket. (Kramár a há bo rú után Cseh szlo vá kia el sõ mi -
nisz ter el nö ke lett, Rašín cseh szlo vák pénz ügy mi nisz ter, Klofác pe dig cseh szlo vák had ügy mi nisz ter.)
17. Karl von Stürkgh gróf (1859–1916), Auszt ria mi nisz ter el nö ke (1911–1916).
18. Haj lan dó ság, tö rek vés (la tin).
19. Burián Ist ván (1851–1922) 1915 ja nu ár ja és 1916 de cem be re (majd 1918 áp ri li sa és de cem be re)
kö zött volt az Osztrák–Magyar Mo nar chia kö zös kül ügy mi nisz te re.
20. Min den más vo nat ko zás ban is egy de rék fi a tal em ber.
21. Kor szak al ko tó, nagy je len tõ sé gû (görög–latin).
22. 1918 ok tó be ré ben Ti sza hí vei, a mér sé kelt el len zék, va la mint a Wekerle-kormányban he lyet fog -
la ló Apponyi Al bert és Vázsonyi Vil mos kö ve tõi kö zött tár gya lá sok in dul tak egy eset le ges fú zi ó ról,
an nak ér de ké ben, hogy a bel po li ti kai hely ze tet sta bi li zál ják. A meg be szé lé se ket Ti sza kez de mé nyez -
te, a pár be széd azon ban a po li ti kai ér dek el len té tek mi att már a kez de ti stá di um ban holt pont ra ju tott.
Ti szá nak és el len fe lé nek, Andrássynak vé gül azon ban si ke rült kö zös ala pot ta lál nia: össze kö töt te
õket a Né me tor szág gal va ló jó kap cso lat fenn tar tá sá nak igé nye, va la mint a szo ci ál de mok ra ták kal és
a pol gá ri ra di ká li sok kal együtt az or szág prog resszív át ala kí tá sát ter ve zõ Kár olyi Mi hállyal szem be ni
el len szen vük
23. Wekerle Sán dor 1917 au gusz tu sa és 1918 ok tó be re kö zött har mad szor volt Ma gyar or szág mi nisz -
ter el nö ke.
24. Szterényi Jó zsef (1861–1941), a har ma dik Wekerle-kormány ke res ke de lem-ügyi mi nisz te re (1918).
25. Ki je lö lé se, meg je le lé se (la tin).
26. A kö zös ügye ket el len õr zõ de le gá ció kül ügyi al bi zott sá ga, amely 1918. ok tó ber 15-én ala kult meg.
27. 1918. ok tó ber 4-én a köz pon ti ha tal mak ne vé ben Burián Ist ván, a Mo nar chia kül ügy mi nisz te re
jegy zék ben for dult Woodrow Wilson ame ri kai el nök höz, mely ben azon na li fegy ver szü ne tet és a ja -
nu ár ban meg hir de tett wilsoni 14 pon ton nyug vó bé ke tár gya lá so kat ja va solt. Az ame ri kai kor mány
csak ok tó ber 18-án vá la szolt, s eb ben ki je len tet te, hogy a 14 pont Ausztria–Magyarországra már nem
ér vé nyes, mi vel idõ köz ben el is mer ték a cseh szlo vá ko kat had vi se lõ fél nek, va la mint a ju go szlá vok
igé nye it egy önál ló ál lam ala pí tá sá ra.  
28. A nem ze ti ta ná cso kat nem a csá szár, ha nem a nem ze ti sé gi moz gal mak ve ze tõi ala kí tot ták.
29. IV. Kár oly csá szár és ki rály 1918. ok tó ber 16-án szö vet sé gi ál lam má nyil vá ní tot ta Auszt ri át,
Wekerle pe dig ugyan ezen a na pon be je len tet te Bu da pes ten a per szo ná lu ni ót és ez zel a du a liz mus,
va la mint a ki egye zés rend sze ré nek vé gét.
30. A Nem ze ti Mun ka párt és a 48-as Al kot mány párt fú zi ó ja a har ma dik Wekerle-kormány le mon dá -
sá val egy na pon, 1918. ok tó ber 23-án ment vég be.
31. Kí ván ság, óhaj (la tin).
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