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Gyarmati Enikő 

 

SZILASSY GYULA ELSŐ EMLÉKIRATA A  

CSÁSZÁRNAK 

 

(Konstantinápoly, 1917. november 9.) 

 

 

 „Az első emlékirat a császárnak Konstantinápoly, 1917. november 9. A jövőbeni 

polgárháború Ausztria–Magyarországon és ahogyan azt meg lehet akadályozni” címet 

viselő írás Szilassy Gyula tollából nyomtatásban először német nyelven látott napvilágot 

a diplomata első világháborús visszaemlékezéseinek első függelékeként.1 Ez a császárhoz 

és királyhoz, I. (IV.) Károlyhoz intézett kül- és belpolitikai helyzetelemzése ismeretlen a 

magyar történetírásban. Magyar nyelven történő közlése azért tarthat érdeklődésre 

számot, mert értelmezhető olyan kül- és belpolitikai programként, amelyet az osztrák és 

magyar hivatalos politika alternatívájaként vetett papírra az I. világháború negyedik 

évében, a háború mielőbbi befejezésének érdekében. 

A császári és királyi közös külügyi szolgálatban ritka eseménynek számít, hogy 

egy követségi tanácsos, volt követ írásával közvetlenül az uralkodóhoz fordul. Szilassyt  

feltehetőleg az indította erre, hogy a Lipót-rend és a Ferenc József-rend lovagjaként két 

                                                 
1 Eredeti címe és lelőhelye: Das erste Memoire an den Kaiser. Konstantinopel, 9. November 1917. „Der 

zukünftige Bürgerkrieg in Österreich-Ungarn und wie man ihn verhindern kann.” In: Baron Julius von 

Szilassy: Der Untergang der Donau-Monarchie. Diplomatische Erinnerungen von Baron J. v. Szilassy. Berlin 

1921. 379–399. 
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császári-királyi kitüntetésnek is birtokosa volt,2 s a két rend statútuma elő is írja, hogy 

tagjaik kötelesek mindent megtenni, ami az osztrák császári ház biztonságához, 

hírnevéhez és növekedéséhez hozzájárul.3 Mint az írásából is kitűnik, azért tartotta 

sürgetőnek az uralkodó tájékoztatását, mert rendkívül veszélyesnek tartotta a Nagy 

Háború negyedik évében, 1917 őszén kialakult belpolitikai helyzetet, és úgy látta, hogy a 

belső tartalékok mind politikai, mind pedig gazdasági értelemben kimerültek, valamint a 

nemzetiségi elégedetlenség elfojtottan, de egyre nagyobb teret nyert.4 

Szilassy Gyula diplomáciai tevékenysége a Magyar Népköztársaság svájci de facto 

meghatalmazott képviselőjeként részben feldolgozott szelete a magyar történetírásnak. 5 

Magyarországi források alapján közel jól ismertek a Magyarország érdekében kifejtett 

külpolitikai törekvései abból az időből, amikor a Szövetséges és Társult Hatalmak még 

elzárkóztak a hivatalos diplomáciai kapcsolatok felvételétől a vesztes országokkal.6 1919 

februárjában Károlyi Mihályhoz eredetileg francia nyelven írt külpolitikai áttekintése 7 

magyarul két kötetben is elérhető nyomtatott formában.8 Monarchiabeli diplomáciai 

                                                 
2 Gyarmati Enikő: A diplomácia szolgálatában: Adalékok báró Szilassy Gyula (1870–1935) diplomata 

karrierútjához. In: Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények 2017. 437–450. 
3 Statuten für den erhabenen österreichisch-kaiserlichen Leopolds-Ordens. Bécs 1808. 14–15. 
4 Szilassy, J.: Der Untergang i. m. 281–292. 
5 Pritz Pál: Arisztokraták a magyar külügyi szolgálatban (1918–1944). In: Uő: A magyar diplomácia a két 

háború között. Tanulmányok. Bp. 1995. 19–36. itt: 22–23., Tefner Zoltán: Bomlás és újjászületés. A berni 

Magyar Királyi Követség megalapításának előzményei (1918–1921). Valóság 52. (2009) 1. sz. 24–50., itt: 40–

42. 
6 Hajdú Tibor: A polgári demokrácia külpolitikája 1918–1919-ben. Századok 101. (1967) 5. szám 869–916. itt 

906., 911. 
7 MNL OL K64–1919–996 fol. 1–9. Impressions sur la situtation internationale de la Hongrie et la politique 

à suivre. Bern, 1919. február 9. 
8 Szilassy Gyula: Benyomások Magyarország nemzetközi helyzetéről és a követendő politika. In: Károlyi 

Mihály levelezése I. 1905–1920. Szerk. Litván György. Bp. 1978. 423–427., illetve Trianon. Szerk. Zeidler 

Miklós. Bp. 2009. 63–67. 
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tevékenységéről is rendelkezésre állnak fontos adalékok,9 ugyanakkor első világháborús 

visszaemlékezései még feldolgozásra várnak.10 

Szilassy Gyula (1870–1935)11 1894-ben lépett az Osztrák–Magyar Monarchia 

diplomáciai szolgálatába,12 noha csak később, 1895 májusában tett diplomata vizsgát az 

akkor Kálnoky Gusztáv gróf irányítása alatt álló közös külügyminisztériumban. 1908-ig, 

I. osztályú követségi tanácsossá való kinevezéséig követségi attasé és titkár volt 

Bukarestben, Washingtonban, Párizsban, Stuttgartban, Kairóban, Bernben és 

Konstantinápolyban.13 Londoni szolgálatát követően tagja volt a Monarchiát képviselő 

küldöttségnek a II. hágai békekonferencián. A legfiatalabb diplomaták egyikeként 

Wladimier Giesl báróval dolgozott együtt a szárazföldi háborút szabályozni hivatott 

bizottságban.14 1907. október 11-tól a tokiói osztrák–magyar nagykövetségen szolgált, s 

Ambró Béla nagykövet megbízatásának 1908. november 18-i megszűnése és az új 

nagykövet, Guido von Call báró 1909. január 7-i kinevezése között ügyvivőként ő vezette 

a missziót.15 Leghosszabb diplomáciai szolgálatát Pétervárott 1909 és 1912 között 

                                                 
9 Somogyi Éva: Magyar diplomaták a közös külügyminisztériumban. Századok 138. (2004) 3. sz. 601–672., 

Somogyi Éva: Magyarok a bécsi hivatalnokvilágban. A közös külügyminisztérium magyar tisztviselői 1867–

1914. Bp. 2017. 218–221. 
10 Romsics Gergely: Mítosz és emlékezet. A Habsburg Birodalom felbomlása az osztrák és magyar politikai 

elit emléirat-irodalmában. Bp. 2004. 198. A szerző véleményével ellentétben Szilassy nem tartható 

magányos figurának. 
11 A szilasi és pilisi Szilassy családból származó ifjabb Szilassy Gyula születési neve Jules Hope Joseph de 

Szilassy, és mivel egy többnemzetiségű család tagjaként különböző nyelveken publikált, számos 

névváltozat van forgalomban tőle. Német nyelvű írásainál a Julius von Szilassy változatot, francia nyelvű 

könyvei esetében a Jules de Szilassy változatot használta. 
12 Kéziratos szakmai önéletrajza megtalálható: MNL OL, P 1009, Series III., 26. tétel, 2. altétel Szilassy 

Aladárhoz intézett levelek, Szilassy Gyula levele Szilassy Aladárhoz No. 23. fol. 152–153. 
13 Pritz Pál: Iratok a magyar külügyi szolgálat történetéhez 1918–1945. Bp. 1994. 462–463. 
14 Szilassy, J.: Der Untergang i. m. 80–101.; Zwei Jahrzehnte im Nahen Orient. Aufzeichnungen des Generals 

der Kavallerie Baron Wladimir Giesl. Hg. Ritter von Steinitz. Berlin 1927. 178–183. 
15 Erwin Matsch: Der auswärtige Dienst von Österreich(–Ungarn) 1720–1920. Wien–Köln–Graz 1986. 130. 
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követségi tanácsosként (Leopold Berchtold gróf nagykövet – a későbbi külügyminiszter – 

alatt), majd Athénban 1913 és 1916 között a Monarchia követeként látta el. A francia 

csapatok 1916 őszén elfoglalták Athént, novemberben Louis Dartige du Fournet 16 

felszólítására a központi hatalmak diplomáciai képviselőinek távozniuk kellett. 17 

Hosszabb szabadságot követően Szilassy átmeneti megbízatás keretében követségi 

tanácsosként a szövetséges Portánál képviselte a Monarchiát 1917 novembere és 1918 

szeptembere között. Konstantinápolyi szolgálati idejének elején született alább közölt 

írása. 

Szilassy az emlékiratot Ottokar Czernin gróf, a közös külügyminiszter 

közvetítésével juttatta el a császárhoz. Az írás felkeltette az uralkodó figyelmét, mert 1918. 

január 22-én audiencián fogadta a konstantinápolyi követségi tanácsost. Az egyórás 

beszélgetés során Szilassy értesült arról, hogy az uralkodó elégedett az írásával, és ismét 

békejavaslattal kíván fordulni az antant szövetséghez. A Ballhausplatzon ugyanakkor 

Szilassy a kíváncsiság mellett inkább bizalmatlanságot tapasztalt, és benyomásai szerint 

mindenféle változtatással szemben a külügyminisztérium diplomatái inkább a 

„nyugalom” vagy inkább mozdulatlanság politikáját részesítették előnyben. Czernin 

külügyminiszter nem fogadta őt, nyilvánvalóan a breszt-litovszki béketárgyalások 

előkészítésével volt elfoglalva. Csupán valószínűsíthető, hogy a miniszteri távolságtartás 

                                                 

Továbbá a két ország közötti gazdasági kapcsolatok alakításában való szerepéről lásd: Tóth Gergely: Japán-

magyar kapcsolattörténet 1869–1913. Bp. 2018. 146–148. 
16 Louis Dartige du Fournet (1856–1940) a francia tengeri haderők admirálisa fegyverezte le a semleges 

Görögország tengeri flottáját 1916. október 11-én. Az admirális személyesen kereste fel a diplomáciai 

testületek képviselőit, és adta át a távozásra felszólító leveleket. Szilassy megtagadta az átvételt. 
17 A nemzetközi jogot sértő esemény élénk sajtóvisszhangjáról lásd: Unser Athener Gesandter in Wien. Eine 

Unterredung mit Herrn Dr. v. Szilassy. Fremden-Blatt 1916. december 3. 335. sz. 2., Beszélgetés Szilassy 

Gyula követtel a diplomaták kiutasításáról. Az Est 1916. december 1. 335., Äusserungen des Gesandten v. 

Szilassy. Fremden-Blatt 1917. január 20. 18. sz. 2. 
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akár magyarázható lehet a békekötés módjáról vallott nézeteik alapvető 

különbözőségével is.18 Ennek ellenére Czernin alapos, gazdag ismeretekkel bíró 

diplomataként ismerte el Szilassyt.19 Ez az emlékirat bizonyosan nem kis szerepet játszott 

abban, hogy az uralkodó Szilassy személyét is mérlegelte, amikor 1918 augusztusában 

ismét új külügyminisztert kívánt kinevezni.20 Ifjabb Szilassy Gyula 1918. május 1-jén 

részesült bárói rangemelésben.21 

Szilassy 1917 novemberében elkészített emlékirata már érzékelteti álláspontját 

arról, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia legfontosabb érdekét a mielőbbi békekötés 

szolgálná. Habár konkrétan a megegyezéses béke mellett foglalt állást, a Német 

Császárság szerepét elemző mondataiból már kiérezhető a különbéke gondolata, amit 

azonban csak egy évvel később vet majd papírra.22 Felfogása részben még a 

Ballhausplatzon uralkodó külpolitikai nézetekhez illeszkedett, és alapvetően nem állt éles 

ellentétben a Monarchia hatalmi elitjének elképzeléseivel. Kivételt képeztek azok a 

javaslatai, amelyek egyfelől fenntartásait közvetítették az önálló magyar hadsereg 

azonnali megteremtésével kapcsolatban, másfelől új irányvonalat ajánlottak a Bulgária 

hatalmi befolyását érintő osztrák–magyar külpolitikában. Lengyelország jövőbeli 

                                                 
18 A különbéke elleni érveket lásd: Ottokar Czernin: Im Weltkriege. Berlin 1919. 29–42. 
19 A közös külügyminiszter Ottokar Czernin átirata a magyar királyi miniszterelnöknek Wekerle 

Sándornak dr. Szilassy Gyula cs. és kir. követ részére a magyar bárói méltóság legkegyelmesebb 

kieszközlése tárgyában. Bécs, 1917. november 26. MNL OL K26 ME XI. 1539/1918 No. 2. fol. 1–4. 
20 Ludwig Windischgraetz: Vom roten zum schwarzen Prinzen. Mein Kampf gegen das k.u.k System. Berlin 

1920. 252–256. 
21 MNL OL K26 ME XI. 2026/1918 No. 2. fol. 1. Másolat az 1243/1918. számú uralkodói döntésről Baden, 

1918. május 1.; A magyar minisztertanács még 1918. április 12-én hozott döntést a javaslat támogatásáról. 

MNL OL K26 ME XI. 2789/1918 fol. 1. 
22 Julius von Szilassy: Das zweite Memoire an den Kaiser. Yeniköj , 13. August 1918. Die Notwendigkeit eines 

sofortigen Friedens, selbst eines Separatfriedens. In: Uő: Der Untergang i. m. 400–408. 
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státuszáról jelentősen eltért az osztrák és a magyar kormány álláspontja a Nagy Háború 

idején. Az uralkodó számára, aki Lengyelország esetében egyértelműen osztrák–magyar-

lengyel perszonálunióban volt érdekelt, Szilassy elképzelései nem kínáltak elfogadható 

alternatívát.23 A szerző ugyanis úgy érvelt, hogy Lengyelország kibontakozása leginkább 

egy szláv föderáció keretében biztosítható. Ami belpolitikai elgondolásait illeti, ezek 

számos ponton közel álltak a nemzetiségi kérdésben nagyvonalúbb politikát sürgető 

magyar ellenzéki javaslatokhoz.24 

 

                                                 
23 A Nagy Háború korában a lengyel kérdéssel kapcsolatos osztrák–magyar politika történetéről lásd még: 

Lothar Höbelt: „Stehen oder Fallen?” Österreichische Politik im Ersten Weltkrieg. Wien 2016., Tefner Zoltán: 

Az Osztrák–Magyar Monarchia lengyel politikája. Bp. 2007. 
24 Az emlékirat elemzését lásd: „A polgárháború veszélyének elhárítása Ausztria–Magyarországon.” Báró 

Szilassy Gyula gondolatai a duális Monarchia átalakításáról és a nemzetiségi ellentétek feloldásáról 1917–

1918 fordulóján. Belvedere Meridionale 29. (2017) 3. sz. 42–54. 
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Szilassy Gyula 

Az első emlékirat a császárnak 

Konstantinápoly, 1917. november 9. 

A jövőbeni polgárháború Ausztria–Magyarországon és ahogyan azt meg lehet 

akadályozni 

 

Bevezető 

1909 februárjában és márciusában Tokióból jelentettem, hogy Oroszország és Japán között 

megegyezés jöhet létre.25 

1912 tavaszán Pétervárról egy hosszú emlékiratban arról számoltam be, hogy 

Németországgal együtt kétségtelenül katonai fölényben vagyunk Oroszországgal 

szemben, ugyanakkor, ha legyőzzük Oroszországot, akkor a cárizmust felszámolnánk, 

aminek következménye polgárháború lenne Ausztria–Magyarországon. 

Előre látva Törökország összeomlását 1912 nyarán Bécsben a hármas szövetséggel 

kapcsolatos egyik emlékiratomban arra utaltam, hogy ennek megújítása nem történhet 

meg az Albániához fűződő különös érdekeink védelme nélkül, és megjegyeztem, ha 

háborúra kerül sor, sokkal inkább fog Anglia Franciaországhoz és Oroszországhoz 

csatlakozni, mint Olaszország Ausztria–Magyarországhoz.26 

                                                 
25 Szilassy, J.: Der Untergang i. m. 148. 
26 Az Albániához fűződő különleges érdekek elemzését lásd: Renata Vietor: Die Denkschrift des Gesandten 

v. Szilassy vom September 1912 anläßlich der Dreibunderneuerung. Mitteilungen des Österreichischen 

Staatsarchivs. Bd. 15. Wien, 1962. 452–494. itt: 478–494. Az Osztrák–Magyar Monarchia nagyhatalmi 

állásának biztosításához az Adriai-tenger keleti medencéjében az Albánia feletti befolyás kínál garanciát. 

Továbbá gazdasági értelemben a Balkán nyújtja a Monarchia számára az expanziós teret.  
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1912 és 1913 folyamán, a Balkán-háborúk alatt, majd ezt követően Bécsben számos 

emlékiratban és konferencián azt az álláspontot képviseltem, hogy amennyiben 

megtámadjuk Szerbiát, Oroszország a közvélemény nyomása alatt rákényszerül arra, 

hogy Szerbiának fegyveres támogatást nyújtson.27 

1914 elején Athénból jelentettem, hogy ha a világháború kitör, Románia nem fog 

ellenállni az antant csábításának, és ellenünk fog fordulni.28 

1915 elején Burián grófnak Athénból írt privát levelemben azt jelentettem, hogy az 

Anglia ellen meghozott kemény német intézkedések (tengeralattjáró-háború és a légi 

csapások) Angliában az általános hadkötelezettség bevezetéséhez fognak vezetni. 

Távol áll tőlem, hogy a fentiekkel érdemeimet hangsúlyozzam. Tudom azt is, hogy 

véleményemnek nincs súlya. 

Létezik azonban a dolognak egy objektív oldala. Minden előbb említett 

előfeltételezésem valóra vált, egyetlen egynek a kivételével, a polgárháború 

bekövetkeztével. Túl szép lenne, ha csupán ebben az egy esetben kellett volna tévednem.  

Sajnos azonban vannak olyan jelek, hogy nem ez az eset áll fenn. Attól tartok 

azonban, hogy a duális Monarchia szétesése a legsúlyosabb, ha nem az egyetlen súlyos 

következménye lesz a háborúnak – ezért kötelességemnek tartom, hogy Őfelségének, 

                                                 
27 Külpolitikai felfogásának alaptétele volt az Osztrák–Magyar Monarchia és Oroszország közötti 

megegyezés. Lásd pld.: Dokument Nr. 3867. Bericht des Legationrates Julius von Szilassy aus St. Petersburg, 

15./28. September 1912. In: Österreich-Ungarns Aussenpolitik von der bosnischen Krise 1908 bis zum 

Kriegsausbruch 1914. Diplomatische Aktenstücke des Österreichisch-Ungarischen Ministeriums des 

Äussern. Bd. 4. (Veröffentlichungen der Komission für Neuere Geschichte Österreichs 27.) Hg. Ludwig 

Bittner – Hans Uebersberger. Wien–Leipzig 1930. 487–489. 
28 Románia elsősorban Oroszországtól való félelme miatt titkos tagja volt a német–osztrák–magyar–olasz 

hármasszövetségnek az 1883. és az 1888. évben kötött szerződések alapján. Az I. Károly romániai uralkodó 

által előnyben részesített négyes együttműködés ellen a 20. század elejétől azonban számos politika áramlat 

lépett fel a román belpolitikában. 
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legkegyelmesebb uralkodómnak felhívjam a figyelmét azokra az eszközökre, amelyekkel 

a szétesés megállítható. 

Az osztrák parlamentben fennálló állapotok már jelzik a veszélyt, Magyarországon 

pedig ha látensen is, nem kevésbé van jelen. Józan ésszel senki sem gondolhat arra, hogy 

eme világégést követően a kisebbség a többséget akarata ellenére hosszabb ideig 

kormányozhassa, hacsak mint Indiában a többség egyáltalán nem rendelkezik 

fegyverekkel. Abban az egész világ egyetért, hogy a szocialisták a katonai leszerelést 

követően megerősödve mindenhol megszerzik a hatalmat. Hihető-e, hogy a nem német, 

illetve nem magyar szocialisták megelégednek az általános szociális reformokkal, és nem 

akarják érvényesíteni saját faji és nyelvi igényeiket? Annál inkább, hiszen a szlávok, 

románok és olaszok különböző csoportjai érzik a határon túl élő független nemzettársaik 

támogatását. Valóban hihető, hogy létezhet Magyarországon olyan parlament, amelyben 

– a hivatalos statisztikák szerint – tulajdonképpen csak a lakosság fele kap képviseletet? 

Ezt legfeljebb csak azok az „ifjú törökök” hihetik, akik kisebbségben törökösíteni akarnak, 

vagy az össznémetek, akik még az egész világon egyedüliként hisznek Németország 

elsöprő győzelmében. És ha Magyarországon egy nagy párt nem akar reformokat 

véghezvinni, mert azokat még senki sem követeli hangosan, vagy ha Erdélyben vannak, 

akik még román területek annexiójára gondolnak, akkor legfeljebb arra 

emlékeztethetünk, hogy quos Deus perdere vult, dementat prius.29 

Magyarország, miután újra visszanyerte a szabadságát, és úgy döntött, hogy az 

idegen népeket magyarosítja, elveszítette a világ szimpátiáját. Ha a magyar arisztokrácia 

                                                 
29 Akit Isten el akar veszejteni, azt először értelmétől fosztja meg. 
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továbbra is nyugodt kormányzást és kismértékű magyarosítást akart, nem kellett volna 

világháborúznia. 

Ausztriában és Magyarországon különbözőek a feltételek, azonban a jelenleg 

hatalmon lévő osztrák-németeknek és magyaroknak, amennyiben az előzőek nem 

gravitálnak Németország felé, alapvetően azonosak az érdekeik, ugyanígy a rájuk 

leselkedő veszélyek is, amelyeket más fajok jelentenek számukra – amelyeket ők erős 

elemeknek éreznek –, és akiknek nem fogják megadni magukat. 

Hogyan lehet megakadályozni a polgárháborút? 

A fenyegető polgárháború azonban még elkerülhető: a) lehetőség szerint a 

világháború mielőbbi befejezésével; b) megfelelő külpolitika folytatásával; c) a belső 

intézményeknek a korkövetelményeknek megfelelő átalakításával. 

a) A világháború gyors befejezésével 

Jelenlegi katonai helyzetünk előnyei vitathatatlanok.30 Mivel azonban a jövő az 

antanthatalmak számára tartogat esélyeket anyagi és emberi tartalékai miatt (és ez azt 

jelentené, hogy megismételnénk Anglia kapcsán elkövetett hibánkat, ha Amerika 

energiáit lebecsülnénk), ezért a háború kimenetelének mérlegelésekor a következő 

lehetőségek jöhetnek szóba: I. csekély győzelem, II. status quo, III. kis vereség, IV. teljes 

összeomlás. Nemzetiségeink szempontjából a négy eset nem igen jelent különbséget, 

hiszen a központi hatalmak elsöprő győzelme, ami a németek és magyarok belső hatalmát 

is biztosíthatná, alapvetően kizárható. Minden más esetben a nemzetiségek, akár 

                                                 
30 1917. október 24. és november 3. között a Monarchia csapatai Isonzónál áttörték az olasz frontot. Az új 

frontvonal a Piave mentén alakult ki. 
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beavatkozik az antant, akár nem – ez az egyedüli praktikus különbség –, követelni fogják 

a jogaikat. 

Világos, hogy minél hosszabb ideig tart a háború, annál nagyobb lesz a tömegek 

elkeseredése. De míg Németországban (és Bulgáriában) az elkeseredés szociális 

értelemben lesz tevékeny, addig nálunk (és Törökországban) nemzeti alapon bontakozik 

ki. A háború melletti kitartásban óriási érdekellentét feszül Ausztria–Magyarország és 

Németország között. Érthető, ha az emberi érzésektől mentes német tábornok azt 

gondolja magában, hogy egyrészt a győzelem nem zárható ki, másrészt a legrosszabb 

esetben, azaz vereség esetén Elzász-Lotaringia elvész, és bevezetik a köztársaságot, de 

Német-Ausztria megszerzése mégis nyereség lesz. 

A világháború gyors befejezéséhez más érdekünk fűződik tehát, mint 

Németországnak, ezért nem kell vonakodnunk attól, hogy ismét békeajánlattal keressük 

fel az antant szövetséget. Ehhez a mostani győzelmes pillanat31 különösen kedvező. A 

békítő szavak mindig is befolyással vannak az erőszak hatalmára. A budapesti beszédnek 

az antant országok különböző szervezeteiben megtapasztalt kedvező fogadtatása 

mindezt alátámasztja.32 

Az is egyértelmű, hogy az elszakadás Németországtól nem történhet minden 

további nélkül hiszen, ha ellenfeleink legyőzik őket, akkor nekünk ugyanúgy diktálni 

fognak. Másrészt ez nem jelentheti azt, hogy ha Németország elvakultságból feláldozza 

                                                 
31 Az Olaszország és Oroszország elleni katonai győzelmekről van szó. 
32 Nagy valószínűséggel Czernin külügyminiszter 1917. október 2 -i budapesti beszédére utalt a szerző, 

amelyben jelezte az Osztrák–Magyar Monarchia békekötési hajlandóságát, egyúttal kifejezte 

elkötelezettségét, ha szükséges, a háború folytatása mellett. Wolfdieter Bihl: Der Erste Weltkrieg 1914–1918. 

Wien–Köln–Weimar, 2010. 162. A szöveg részlete megtalálható még: Czernin, O.: Im Weltkriege i. m. 236–

242. 
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létét, nekünk ugyanezt kellene tennünk, már csak azért sem, mert mint láttuk, az áldozat 

teljesen a mi oldalunkon lenne. 

A fentebbi azonban csak egy előzetes elméleti megjegyzés, hiszen nem 

feltételezhető, hogy Németország vonakodna megkötni egy ésszerű megegyezéses 

békét.33 Mindenképpen teljes őszinteséggel kell kifejeznünk a békeszándékunkat, 

bármilyen belpolitikai számításból fakadó játék a kérdéssel, vagy a kedvező katonai 

helyzetből fakadó vonakodás, felettébb aggályos lehet a Monarchia számára. 

b) A megfelelő külpolitikával 

A Monarchia háború után követendő külpolitikája elsősorban az irredentizmus 

veszélye ellen irányuljon.34 

Ami az Északot illeti, illúzió lenne Oroszországot nem veszélyforrásként kezelni 

csak azért, mert visszatalált eredeti köztársasági formájához.35 Először is, mert a liberális 

Oroszország feltehetően egy szláv föderáció formájában a Monarchia szlávjaira vonzerőt 

fog gyakorolni, amire a cárizmus képtelen volt. Másodszor, mert nincs semmi okunk 

kételkedni abban, hogy Oroszország ismét állami nagyhatalommá válik. Azokat a 

jelszavakat, amelyek a szláv faj államalkotó képességének hiányáról szólnak, és az új 

Oroszország szétesését jövendölik, mert az túl nagy, komolytalannak kell tekinteni. 

Oroszország nagyhatalom volt a Japánnal vívott háború előtt, utána nullának számított. 36 

                                                 
33 Czernin és a német kancellár, Theobald Bethmann Hollweg (és bizonyos feltételekkel utódja Richard von 

Kühlmann is) egyaránt az antanttal történő megegyezéses béke politikája mellett kötelezte el magát 1917–

1918 folyamán. 
34 Elsősorban Olaszországra és Romániára gondolt a szerző. Szilassy, J. von: Der Untergang i. m. 111–137. 
35 1917. szeptember 16-án Oroszországot hivatalosan köztársasággá nyílvánították. Oroszországi 

helyzetelemzését lásd: Szilassy, J.: Der Untergang i. m. 172–221. 
36 Az 1904–1905 folyamán vívott orosz-japán háború Japán győzelmével végződött. Japán megszerezte Port 

Arthur kikötőjét, a Korea feletti és a Szahalin-sziget déli része feletti véduralmat. Oroszoroszág elveszítette 

a Távol-Kelet feletti hatalmi befolyását. Conrad Totman: Japán története. Bp. 2006. 444–449. 
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Ma pedig ugyanez a folyamat zajlik. De miért kellene tartósan szétesnie, és főleg hová? A 

távíró és a vasút korában praktikus szempontból Oroszország kisebb, mint néhány 

középkori hercegség. A laza állami kötelékek sokszor a legerősebbek, és ha a kaotikus 

átmenet véget ér, feltételezhető, hogy az orosz területen olyan közös gazdasági érdekeken 

alapuló szláv föderáció alakul, amely kevésbé különbözik pl. az amerikai Unióban lévő 

államoktól. Még ha egyes részek leválnának is erről a föderációról, ez átmeneti folyamat 

lesz, hiszen a geopolitikai helyzet és a korszellem a nagy államszövetségek mellett szól,  

és mint a britek és az amerikaiak, úgy az oroszok, a kisoroszok37 és a lengyelek is egy ilyen 

államszövetségben, független államban bontakoztathatják ki leginkább a képességeiket. 

Az államok szétesése mostanság csak akkor tartós folyamat, ha az összekötő szálak 

meglazulnak, és a külső hatások ezt eképpen befolyásolják. Mindamellett egyébként a 

kevésbé valószínű eseten nem változtatna, ha király kerülne az orosz konföderáció élére, 

hiszen ő alkotmányos uralkodóként is csupán árnyékuralkodó lenne. 

Elhibázottnak tartanám azt a számítást is, miszerint az új orosz–szláv föderáció 

feladná expanziós törekvéseit. Az utóbbi évek történelme számos imperialista 

demokráciát kínál példaként. Az expanzióról a köztársaság alapításakor elvi okokból 

mondanak le (Amerika, Franciaország), de a kemény létharc hamarosan újra kiköveteli a 

magáét és addig, amíg a háborúkat végleg meg nem szűntetik, a terjeszkedés jobbára 

háború árán fog megtörténni. Ezért az még mindenképpen bizonytalan, hogy 

Oroszország elfordul-e a Közel-Kelettől. Alapvető kereskedelmi érdekei diktálják majd a 

tengerszorosok helyzetének számára előnyös megoldását.38 

                                                 
37 A Kárpátok környékén élő ruszin nemzetiségek. 
38 Utalás a fekete-tengeri kijáratot biztosító Dardanellák szabad hajózhatóságának biztosítására Oroszország 

számára. 
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Mindezekkel érdemes számolni. Az utóbbi kérdést az általános nyugalom 

érdekében már a békekötéskor39 szabályozni kell, egyébként pedig, ha ekkor Galíciát és 

Lengyelországot Albániáért cserébe átadjuk Oroszországnak, nemcsak a Monarchiában 

élő szlávok helyzetét befolyásolnánk kedvezően, hanem ami az Északot illeti, az 

irredentizmus veszélyét Csehszlovákiára és a fehéroroszokra csökkentjük. Többet itt nem 

remélhetünk. Ha Lengyelország és a Monarchia között perszonálunió jönne létre, ez 

mindig két biztos alternatíva elé állítana minket.40 Vagy szláv lenne az irányadó befolyás 

az egész Monarchiában, vagy szétesne a Monarchia, mert Magyarország nem ismervén el 

ezt a befolyást, felhasználná a lehetőséget a kiválásra.41 

A Balkánon a legfontosabb célunk az egyensúly. A Monarchiának feltétlenül fel 

kell lépnie a túl nagy Bulgária létrehozása ellen. A török korszak előtti történelem 

megmutatta, hogy a Balkánon létrejött nagy efemer42 szláv birodalmak egyszer szerb, 

másszor bolgár uralkodó befolyása alatt álltak. A háború hosszú időre meg fogja 

gyengíteni Szerbiát és Romániát, és ezen államok antant szövetségesei Oroszországra 

való tekintettel kevésbé fogják őket figyelembe venni, hanem inkább megpróbálják 

Bulgáriát tőlünk elszakítani. Nagy valószínűséggel jóvátehetetlen hiba lenne a 

                                                 
39 1917. október 27-én (november 8–9.) Lenin egyik dekrétuma annexió és hadisarc nélküli azonnali 

békekötést hirdetett. A békekötést általános várakozás előzte meg Európában azokban a hetekben, amikor 

Szilassy megírta emlékiratát. 
40 A háború alatti osztrák politikában megkerülhetetlen erőt képviselt a Lengyelek Klubja, amely a z 

ausztro-lengyel megoldásban és perszonálunióban volt érdekelt. A lengyel állam függetlenségét az 1916. 

november 5-i két császári nyilatkozat proklamálta. Létrehoztak egy király nélküli királyságot és egy 

kormány nélküli államot. A központi hatalmak 1917. szeptember 12-i nyilatkozata kilátásba helyezte 

lengyel állami intézmények felállítását. Október 27-én alakult meg a háromtagú régenstanács. Höbelt, L.: 

„Stehen oder Fallen?” i. m. 114., 194–206. 
41 Utalás a dualizmus megszüntetésére irányuló magyar politikai törekvésekre. 
42 Múlandó, átmeneti. 
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részünkről, ha kihasználnánk ezt a helyzetet, és megaláznánk, feldarabolnánk Szerbiát és 

Romániát. Éppen ellenkezőleg, a Monarchia legyen elnéző a két országgal szemben, és 

segítse őket bizonyos hatalom megszerzésében. Azaz Szerbia megkaphatná óhajtott 

tengeri hozzáférését az Adriához Montenegrón vagy Albánián keresztül.43 Ha továbbra 

sem rendelkezne tengeri kapcsolattal, ami egy természetes megoldás megakadályozása 

lenne, ez fenntartaná az ellentéteket a jövőben is. Ha mi Albániában biztos lábakon állunk, 

ez utóbbi megoldás számunkra nem okozhat gondot. A balkáni hatalmi egyensúly  

helyreállításánál a Monarchia mindenképpen számíthat Törökország és Görögország 

értékes szolgálataira, semelyikük sem viselné el a túlságosan befolyásos, nagy Bulgáriát. 

Ausztria–Magyarországnak szüksége van a balkáni nyugalomra. Ezért a 

békekötésnél olyan felosztást kell érvényesíteni, amely az 1912. és 1913. évi döntésekkel 

ellentétben nem egyetlen állam ellen hoz létre koalíciót.44 Ha Bulgária túl nagy területet 

kapna, arra is törekedhetne, hogy hatalmába kerítse Konstantinápolyt. A többi 

Balkán-állam, Törökországot is beleértve, újra bukaresti típusú békében lenne érdekelt. 45 

Ebben az esetben Bulgária az antant szövetséghez közeledne. Egy túl nagy Bulgária tehát 

végeláthatatlan háborús kockázatok forrása lenne.46 Ami Olaszországot illeti, amelynek 

irredenta törekvései hamarosan újra felélednek, így velük jószomszédi kapcsolatokra kell 

                                                 
43 A közös osztrák–magyar külpolitika lényegi elemét képezte Szerbiának adriai tengeri kikötőhöz jutási 

igényének a megakadályozása. 
44 1912 tavaszán, nyarán az Oszmán Birodalom elleni szövetségek alakultak, 1913 június ában pedig 

elsősorban Bulgária ellen kötöttek szövetséget a balkáni államok. Galántai József: Magyarország az első 

világháborúban 1914–1918. Bp. 1974. 75–83. 
45 Az 1913. augusztus 10-én megkötött és a második Balkán-háborút lezáró bukaresti béke Bulgáriát 

megfosztotta az első Balkán-háborút lezáró, három hónappal korábban létrehozott londoni megállapodás 

során megszerzett területeinek nagy részétől. 
46 Stratégiai tekintetben alapvető nézetkülönbség volt e pontban Szilassy és a hivatalos magyar Balkán-

külpolitika között. A magyar kormány Bulgáriát kívánta támogatni a balkáni hatalompolitikában.  
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törekednünk — minden gyűlölet nélkül —, de mindig a legnagyobb óvatossággal eljárva. 

Albánia ebben az esetben fontos biztosíték a számunkra. 

Ausztria–Magyarországnak különleges érdeke fűződik ahhoz, hogy 

megakadályozza a jövőben a háború kirobbanását. Jelentős szláv lakossággal bíró 

hatalomként szláv területek expanzióját józan mérlegelés szerint nem kívánhatja, hacsak 

az osztrák-németek és a magyarok nem akarnak teljesen a háttérbe szorulni. Albánia 

lehetne az utolsó hasznos szerzemény. Mind a román területek annexiója, mind a szláv 

területek bekebelezése ellen ugyanazok a megfontolások szólnak. 

A Monarchiának tehát jelenlegi területi keretein belül kell törekednie a tartós 

békére, és a hasonló célkitűzést megfogalmazó országokkal kell ennek érdekében 

együttműködnie. Különösen érvényes ez Nagy-Britanniára. Komoly hibákat követtünk 

el, amikor Ausztria–Magyarország 1907-ben Hágában Németország békeellenes 

törekvéseit támogatta. Éppen az expanzív Németország és a megegyezésre törekvő Nagy-

Britannia között kellett volna közvetítenünk. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt mi 

német-osztrákok és magyarok, mi, akik a nemzetiségi elv korában egy többnyelvű 

államban vezető szerepet töltünk be, hogy számunkra nem lehet nagyobb szerencse, mint 

ha, a jövőbeni háborúkat megakadályozzuk. Bosznia annexiója – részünkről egy igen 

veszélyes játék volt a tűzzel –, amely nem kis mértékben járult hozzá egy olyan 

atmoszférához, amelyben a háború lehetségessé vált. A dinasztikus elv a jövőben nem 

alkalmazható a hatalom megtartásának kizárólagos eszközeként. A háború után a világ 

mindenhol demokratikussá fog válni, a dinasztiák pedig vagy csak népeik érdekei által, 

vagy rokonszenvük által gyakorolhatják hatalmukat. 

Ahhoz, hogy a jövőbeni háborúkat lehetőség szerint elkerüljük, arra kell 

elsősorban törekedni, hogy annak alapvető okát megszűntetjük. Kétségen felül áll, hogy 
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ez az alapvető ok a militarizmus — az általános hadkötelezettség bevezetésével előidézett 

militarizálása az államnak —, tehát nem elsősorban a tömegek felfegyverzése, hanem a 

háborút hivatással űző tisztikar és altiszti kar rendkívüli felduzzasztása. Nem csoda, hogy 

ez a szervezet minden eszközzel arra törekszik, hogy a foglalkozását valóban űzhesse. A 

korábbi állandó hadseregek esetében kisebb létszámú hadseregekről volt szó, és a 

hadvezetés is másképp működött. A hadsereg még a védekezés eszközeként szolgált, a 

jelenlegi rendszer esetében azonban már egyértelműen látható, hogy amint a katonai elemek 

az államokban a gyengébb civil elemeket maguk alá gyűrik , az ágyúk szinte maguktól 

dördülnek el. 

A századelőtől kezdve egész Európában felerősödött ez a militarista hangulat. A 

különböző országokban fegyverkezésre fordították a legtöbb pénzt. Ebben az 

atmoszférában a német–angol katonai ellentét kitűnően virágzott, a félig elfelejtett elzász -

lotaringiai reváns feléledt, a délszláv kérdés és az orosz nacionalizmus virágozhatott. 

Bosznia és Tripoli annexiója felizzította a háború lángját,47 a Balkán-háborúk48 mindenhol 

feszültséghez vezettek, ennek a feloldása már csak alkalom kérdése volt. A szarajevói 

merénylet kínálta ezt az alkalmat. Senki nem vonja kétségbe, hogy ha 1914-ben a polgári 

hatalom legalább olyan erős lett volna, mint a katonai hatalom, vagy még erősebb, és ha 

a következményeket megfelelően mérlegelik, ez a vérfürdő elkerülhető lett volna. 

Ezt a militarizmust, noha nem lehet teljesen felszámolni, annak veszélyét mégis 

jelentős mértékben csökkenteni lehet, még akkor is, ha nem mérhető rá halálos csapás 

                                                 
47 1908 októberében került sor Bosznia–Hercegovina annektálására az Osztrák–Magyar Monarchia részéről. 

1911-ben robbant ki az olasz-török háború Tripoli birtoklásáért, amelynek eredményeképpen a következő 

évben Olaszország megszerezte a Líbia feletti kontrollt. 
48 1912–1913. 
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úgy, hogy a mai offenzív katonai intézményeket a svájci milíciarendszer mintájára 

működő defenzív katonai rendszerrel váltjuk fel. Ezek után — nem úgy, mint eddig — az 

általános hadkötelezettség elve valódi céljának megfelelően minden további nélkül 

érvényesíthető lesz. A háborúban érdekelt tisztikar jelentős csökkentésével a békés 

polgári törekvések háttérbe szoríthatják az agresszív magatartást. A svájci hadsereg nem 

utolsó sorban azáltal kiváló, hogy az ott alkalmazott kiképzési rendszer fenntartja a 

polgár érdeklődését a katonai ügyek iránt, ezt máshol aligha találjuk meg. 

A militarizmus leépítése mellett természetesen szükség van a kötelező 

döntőbíráskodás bevezetésére. Bár még hosszú időt vesz igénybe, míg létrejön a 

nemzetközi rendőrség, mely a döntőbírósági határozatoknak érvényt tud majd szerezni, 

– és akkor tulajdonképpen a világ Egyesült Államainak aranykorát virtuálisan 

megvalósíthatnánk –, mégis miután úgy a háborús kedv, mint a közvélemény 

csillapodott, megerősödik a világ lelkiismerete, és így egy állam belső és külső 

megfontolásból egyaránt meggondolja, vezet-e rabló hadjáratot egy másik állam ellen.49 

A háborús haszonszerzésben a katonaság manapság nincsen egyedül. A sajtó és a 

pénzügyi körök óriási összegeket keresnek ezeken a vérfürdőkön.50 Itt is feltétlenül 

fordulatra van szükség, véget kell vetni egyes sajtóorgánumok uszító tevékenységének, 

valamint a honfitársaik vérével sáfárkodó üzleti körök ténykedésének. Ilyen tekintetben 

                                                 
49 A kötelező döntőbíráskodás a hágai békekonferenciákon és a háború előtti, illetve alatti szabadkőműves 

iratokban fontos helyet foglalt el. Lásd például: Die Föderation der Vereinigten Staaten von Europa. Paris, 

1917. június 29. Französische Privatsammlung, Freimaurerdruck. In: Kaiser und König Karl I. (IV.) 

Politische Dokumente aus Internationalen Archiven. Bd. 2. Hg. Elisabeth Kovacs. Wien –Köln–Weimar 2004. 

219–223., itt: 221. 
50 A háború alatt működő sajtó szerepét külön írásban elemezte. Der Untergang című munkája negyedik 

mellékletként olvasható ez az írás. Lásd: Diplomatie und Presse im Weltkriege. In: Szilassy, J.: Der  

Untergang i. m. 414–423. 
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a titkos diplomáciát is korlátozni kell, teljesen felszámolni ugyanis nem lehet, hiszen amíg 

az emberek és államok között a törvényesség helyébe a csalás lép, csak a naiv játszik nyílt 

kártyákkal a tárgyalásokon. 

Józan emberi megfontolás szerint nem hihetünk a bűnös fajnemesítő elméletben, 

és nem tekinthetünk az idős férfiak és nyomorékok következő generációjára úgy, mint a 

frissítő, vidám háború jótékony következményére, amikor a legbátrabbak odavesznek a 

háborúban. Azt sem hiheti senki komolyan, még a győztes országokban sem, hogy a 

háborútól remélt politikai előnyök meghaladják a hátrányokat. A német kereskedő békés 

befolyása révén tíz éven belül a világ ura lehetett volna, ha türelmes, és nem kelti fel 

angolszász kollégájában a katonát. 

Ad absurdum a fegyverkezés, a mai nagy háborúk kiterjedésével és technikájával 

nemcsak a civilizáció elleni bűncselekménnyé vált, hanem felháborító értelmetlenség és a 

legnagyobb emberi esztelenség, ugyanakkor szintén felháborító és értelmetlen az is, 

amikor azt tapasztaljuk, hogy egyes háborúzó kormányok folytatni kívánják a mészárlást 

tisztán belső önös érdekeik miatt. 

c) A kor kihívásainak megfelelni képes belső intézmények létrehozásával  

A kor által megkövetelt belső átalakulás Ausztria–Magyarországon egyrészt a 

demokratizálás, azaz nyitás a szocializmus felé, másrészt a nemzeti alkalmazkodás, azaz 

az idegen népek igényeinek kielégítése. Ami a demokratizálást illeti, a folyamat ma már 

mindenütt feltartóztathatatlan. A német-osztrákoknak és a magyaroknak, mint 

említettem, hasonlóak az érdekeik, és hasonló gondokkal küzdenek, ezért feltétlenül 

össze kell fogniuk, mert csak így remélhetik, hogy megtarthatják vezető szerepüket az 

idegen népekkel szemben. 
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Ezért mindenekelőtt ápolnunk kell a történelmi összetartozás tudatát, amelynek fő 

letéteményese a dinasztia, valamint minden kulturális, gazdasági kapcsolatot és érdeket, 

ami az őszmonarchia tagjait egyrészt, illetve az osztrák és a magyar állampolgárokat 

másrészt összeköti. 

A bölcs morális centralizáció révén párosítva a szükséges politikai decentralizációval 

az ősi, tekintélynek örvendő Monarchia legalábbis remélheti, hogy túléli a nemzetiségi 

elv által uralt kritikus időszakot annak érdekében, hogy az állami élet új energiáit okosan 

előkészítse ott, ahol egyébként is a legfontosabb államszervezési szempontok gazdasági 

természetűek lesznek.51 Ezeket az általános megállapításokat a Monarchia mindkét felére 

érvényesnek tartom. A belső alkalmazkodás és a politikai decentralizáció azonban 

teljesen különböző a két birodalomfélben. 

1. Ausztriában 

Ausztriában szerencsés módon maguk a különböző koronatartományok nyújtják 

az átalakuláshoz szükséges keretet. A központi kormánynak arra kellene szorítkoznia, 

hogy a fajok52 és a nyelvek teljes paritását a koronatartományokban kinyilvánítsa, ezen 

elv gyakorlati megvalósítását pedig bízza a tartományi gyűlésekre. A képviselőház így az 

Egyesült Államokhoz hasonlóan az autonóm szervezetek ellensúlyát biztosítja. Felmerül 

                                                 
51 E felfogás Friedrich Naumann „Középeurópa” kötetének egyik fő gondolatával rokon. 

Visszaemlékezéseiben Szilassy – kora gazdasági kihívásait felismerve – úgy vélekedett, hogy Naumann 

kedvenc terve, a Közép-Európa-koncepció csupán a professzorok és írók elképzeléseiben, úgymond a 

„fejekben és a Balkán-programm feliratain létezett”. A beavatottak tudták csak igazán, hogy a négy fő 

központi szövetséges gazdasági érdekei rendkívül ellentétesek. Szilassy véleménye szerint pikáns helyzetet 

teremtett a Naumann-i „Középeurópá”-val való fenyegetőzés, hiszen az csak összekovácsolta a nagy 

gazdasági ellenfeleket. Szilassy J.: Der Untergang i. m. 25. 
52 Értsd etnikumok, nemzetiségek. 
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azonban a kérdés, kapjanak-e helyet a koronatartományok közvetlen képviselői a 

felsőházban, amint az az amerikai szenátusban gyakorlat. 

Ami a paritás alkalmazását illeti, az nem megoldhatatlan feladat. Különösen ami 

Csehországot illeti, nagyon jó példát kínál számunkra Kanada, ahol 1867-ig a három 

millió angol és a két millió francia között állandósultak a súrlódások. Noha különböző 

volt az alaptermészetük, és sok esetben egymással keveredve éltek, alapvetően mégis 

hasonló műveltséggel bírtak, mindezek ellenére az angol uralom hangsúlyossága 

tekinthető az ellentétük fő forrásának. Az 1867. évi alkotmány mindkét nép számára 

egyenlő jogokat ad, és ma minden tartomány, kerület és falu az általános paritás alapján 

határozza meg a jövendő rendszert. Azóta Kanadában ismeretlenek az etnikai 

konfliktusok, és az ország egyike a legnyugodtabb, legvirágzóbb és leghűségesebb angol 

gyarmatoknak.53 

Még az sem látható, hogy ha a különböző népek követelik, miért ne hajtanának 

végre Ausztrián belüli határkiigazításokat a központi kormányzat beleegyezésével. Ha 

például Csehország német részei le kívánnak válni, és külön tartományt akarnak 

létrehozni, ha Morvaország tisztán cseh területei Csehországhoz kívánnak csatlakozni, 

vagy a különböző koronatartományok délszlávjai egyesülni kívánnak, nos ezek az 

elképzelések bizonyosan az általános rendet szolgálnák. Nyilvánvaló módon ezeket a 

törekvéseket nem kell bátorítani, mert ezek az azonos fajú magyarországi területek 

egyesülésének eszméjét támogatnák, ami a magyarság helyzetét gyengítené, ugyanakkor 

ezeket a törekvéseket figyelembe kell venni, és nem szabad erőszakkal megakadályozni. 

                                                 
53 A kanadai és észak-amerikai politikai viszonyok részletes elemzésére lásd Anadoli álnéven írt, francia 

nyelvű munkáját, melyet 1904 nyarán, Párizsban fejezett be, és fiának ajánlott: L’empire du travail. La vie 

aux États-Unis von „Anadoli”. Paris, 1905. 
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Ami Ausztria olasz lakosságát illeti, Trieszt intenzívebb gazdasági fejlesztése, 

esetleg kereskedelmi fővárossá emelése — Amszterdam és New York mintájára — 

kiemelné fontosságát a Monarchia számára, és a kedélyeket tartósan lecsillapítaná.54 A 

triesztieknek érezniük kell, hogy városuk a Monarchiában fontos szerepet játszik, viszont 

ha Olaszországhoz kerül, teljesen jelentéktelen szerepbe süllyed. 

2. Magyarországon 

Magyarország földrajzi fekvése különösen kedvező mind az országhatárok 

szempontjából, mind ami a magyarság központi elhelyezkedését mint állami magot illeti. 

Ugyanakkor nagyon előnytelen helyzetben van abból a szempontból, hogy a központi 

mag csupán egy mag, és minden irányban a perifériákat nemzetiségek lakják, amelyek 

rokon nemzetiségek által lakott területekkel határosak. 

Ezzel a helyzettel azonban számolni kell, és mióta elődeink erőszakosan 

szakítottak a semleges latin nyelvű világgal, az idegen népekkel egyébként is erősen 

összekeveredett vezető magyarságnak tudatosítania kellett, hogy csak idő kérdése, hogy 

mikor fognak ezek az idegenek népek vagy „nemzetiségek” —ahogyan értelmetlenül 

hívják őket — szembeszállni fajtestvéreik segítségével a magyar hegemóniával. Az 

abszolutizmus rövid korszakát követő fél évszázadban magyarosítás folyt, ezzel 

kapcsolatban ma be kell ismernünk, hogy ez teljesen csődöt mondott. 

Bár jelenleg a felületes szemlélő a budapesti Parlamentben csak egy jelképet lát, 

mely egyetlen faj kétlépcsős hegemóniájának erősségét mutatja, és a fajon belül is csak 

                                                 
54 Trieszt politikai státuszának rendezése mindig visszatérő eleme, követelése volt az antan t tárgyalók 

részéről az uralkodó által kezdeményezett béketárgyalásoknak. A szabad kereskedelmi státuszt az antant 

szorgalmazta, ami a Magyar Királyság számára komoly érvágást jelentett volna. A magyar politikai vezetés 

elzárkózott a kérdés tárgyalásától. 
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egy kasztét, az azonban kizárt — mint korábban már említettem —, hogy a háború után 

csupán a néposztályok követelik majd az autonómiát, a népfajok viszont nem. 

Bölcs politikával érendő el, hogy a magyarországi idegen népfajok ne akarjanak 

elszakadni, vagy ha mégis, ezt minél később tegyék. Ehhez azonban arra van szükség, 

hogy jól érezzék magukat, és érdekeltek legyenek a magyarsághoz való tartozás 

megtartásában. 

Ez a cél két fajta intézkedéssel valósítható meg: késleltető és befogadó eszközökkel. 

Az első kategóriába tartoznak a monarchiára vonatkoztatott korábban említett lépések. 

Azaz a történeti, kulturális és gazdasági összetartozás érzetének erősítése. A magyarok 

magasabb intelligenciáját és gazdasági erejét teljes mértékben ki kell használni ennek 

érdekében. 

Az utóbbinak hihetetlen jelentősége van. Nem erőszakos magyarosítással, hanem 

békés behatolással érdemes erősíteni a magyarságot az idegen népek körében. Eddig 

jórészt az ellenkezője történt, ha például a román bankok által szervezett nagy 

földvásárlásokra gondolok.55 

                                                 
55 Az utalással arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy a román bankok tudatos földvásárlási politikával 

jutottak földekhez Erdélyben, ugyanis a növekvő kamatterhek miatt egyre több magyar középbirtokos volt 

kénytelen megválni földjétől a századforduló után. A nemzetiségi pénzintézetek tervszerű működése miatt 

pedig a magyarok hátrányba kerültek az erdélyi birtokok eladásánál. A folyamat ellensúlyozására azonban 

a magyar kormány is tett hasonló intézkedéseket. Az 1894. V. tc. alapján 6 millió korona tőkével létrehozták 

az Országos Telepítési Alapot. A magyar minisztertanács a háború folyamán több alkalommal döntött 

pénzösszegek juttatásáról az Országos Telepítési Alap számára. Ebből fedezték az erdélyi segélyakció 

bizottság javára megvásárolni kívánt földek ellenértékét. 1917. október 12-én 47 millió koronát 

engedélyeztek az erdélyi birtokpolitikai akció céljaira. Magyar minisztertanácsi jegyzőkönyvek az első 

világháború korából 1914–1918. Szerk. Iványi Emma. Bp. 1960. 118–119., 303–305., 405–409. 
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Ugyanúgy az idegen népek egyházai és iskolái, ezek a kitűnő kulturális 

intézmények élvezzenek teljes szabadságot működésük során, de jobban érvényesüljön a 

magyarsággal való összetartozásuk. 

Végül szintén ajánlatos, hogy az idegen népek értelmiségi rétege a korábbiakkal 

ellentétben végre nagyobb befolyást szerezzen az állami igazgatásban. Az ősrégi tradíció 

szerint a nemzetiségek kiváló képviselői a magyar nemesség tagjaivá válhattak, ami 

sajnálatos módon ma már nem gyakorlat. Ennek hiányában jöhetett létre az az új vezető 

szellemi elit, amely más érvényesülési lehetőség híján ma már az uralkodó faj elleni 

agitáció mellett kötelezte el magát. 

A magyar hatóságok által az idegen fajok iránt gyakorolt megvetést azonban nem 

csupán tiltani kell, hanem komoly büntetésekkel meg is kell akadályozni. Az úgynevezett 

„nemzetiségek” ugyan teljes szabadságot élveznek, ezt azonban a lenézésükre vonatkozó 

példák teljesen elhomályosították. Minden magyar szolgabíró, aki egy szlovákot vagy 

románt faji hovatartozása miatt szidalmaz, sokkal jobban árt a magyar ügynek, mint amit 

bármilyen liberális reform bevezetése jóvá tudna tenni. 

A befogadó intézkedések megtételét az az igény diktálja, hogy amikor az idegen 

népek jobban érvényre kívánják juttatni képességeiket — ami nyilván be fog következni 

—, ne ütközzenek rögtön falakba, hiszen ez bizonyosan konfliktusok forrása lesz. 

Az ilyen jellegű intézkedések kidolgozása lassan, az idegen népek tényleges 

követeléseinek megfelelően történjen, szem előtt tartva, hogy mi adunk, és nem tőlünk 

vesznek el. Ezért nem lehetséges, ilyen rendszert egyik napról a másikra felállítani, 

néhány elképzelés kezdetben elegendő. 

A megyékben és a községi közigazgatásban, illetve a bíróságokon alkalmasint át 

kell térni a nyelvek közötti teljes paritásra. Ezért ajánlatos még azokon a területeken is, 
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ahol az idegen népek többségben vannak, hogy közülük nevezzenek ki, és válasszanak 

meg magasabb rangú és alacsonyabb rangú tisztviselőket. 

Nem említem külön az általános választójogot, mert annak szükségesség ét 

manapság általánosan elismerik.56 

Felvetődik ugyanakkor a kérdés, hogy a jelenlegi decentralizált és helyi 

közigazgatás fenntartása mellett vajon nem szolgálná-e jobban a magyar és egyéb 

érdekeket a nagyobb területi egységekbe való beosztás. Az ország tényleges beosztása az 

elméletileg már működő öt kerületbe (dunáninneni, dunántúli, tiszáninneni, tiszántúli és 

erdélyi), a megyerendszer megtartása mellett nem keveset hozna, hiszen a magyarság 

többsége minden kerületben számban és kulturális értelemben is egyaránt biztosítva van, 

hogy a vezetést megtarthassa, és a megyék is messzemenő autonómiát élvezhetnének. 

Ami a művelt és kompakt egységben élő horvát népet illeti, Magyarországgal 

történő egyesülését kizártnak tartom. Ez Magyarország számára csupán a tengerhez való 

kijutás szempontjából fontos. Következésképpen a teljes autonómia biztosítása mellett a 

magyar állam csupán a vasutak tulajdonjogát és működtetési jogát birtokolja. 

Elismerem, hogy ezek a nézetek a hatalmon lévő magyar arisztokraták számára 

nem kellemesek. De erkölcsi bátorsággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy a helyzetet a maga 

valóságában lássa, és ha még nehezére esik is a magyarságnak, be kell látnia, hogy 

Magyarország soha nem volt nemzetállam, és nem is nagyon lehet az, hiszen Mátyás 

király szavai alapján létének történelmi-morális alapja van: Fiat Iustitia aut pereat mundus.57 

                                                 
56 Ausztriában 1907-ben bevezették az általános választójogot. Magyarországon a háború végéig nem került 

sor erre. 
57 Legyen igazság, még ha belepusztul is a világ. 
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A magyarságnak hűnek kell maradnia ehhez az elvhez. Ezzel az okos politikával talán 

megmenthető a magyarság vezető szerepe. 

Ugyanakkor természetesen az sem kizárt, hogy a későbbiekben a nemzetiségi elv 

érvényesítési igénye intenzívebbé válik, és a magyarság ennek hátrányait szenvedi el. Ez 

a folyamat kölcsönös gyűlölet nélkül is végbe mehet, ha az okos politika eredményeként 

fordulat áll be. Kinek kell megmondania, hogy vajon ebben az esetben a földrajzilag 

Közép-Európában élő magyarság fővárosa egy európai államszövetség központjává 

válhatna, a „Federal District” mintájára. A svájci és lotaringiai gyökerekkel rendelkező 

Habsburg-ház különösen alkalmas arra, hogy a németek, a szlávok és a románok között 

irányító szerepet töltsön be ugyanúgy, ahogyan a magyarság egyfajta semleges területet 

jelentene a nagy fajok között. 

A patriotizmus fogalma koronként változik. A középkorban létezett egy weimari 

patriotizmus a drezdaival szemben. Schwyz, Svájc alapítója beolvadt az Esküszövetségbe, 

melynek a névadójává vált. Murtennél Svájc ellen harcoltak a burgundiak hadseregében 

az akkor még az Esküszövetséghez nem tartozó waadtföldiek.58 Mégis ma francia 

Svájcban minden iskolás gyermek megtanulja magasztalni a föderáció ezen győzelmét.59 

                                                 
58 I. (Merész) Károly, Burgundia hercege és a Habsburg-ház által támogatott Esküszövetség között i katonai 

konfliktusok egyike 1476. június 22-én zajlott a Freiburg kantonban fekvő Murten közelében. A burgundi 

seregekben harcoltak a Svájctól független Waadt (franciául Vaud) kanton katonái. Ez a csata Burgundia 

vereségével végződött. A szerző tehát arra utalt, hogy negatív történelmi tapasztalat hogyan fordítható 

pozitív példává, hogyan képes egy közösség immáron egy nagyobb politikai egység részeként méltatni az 

Esküszövetség korábbi győzelmét, noha akkor az szűkebb közösségük számára vereséget jelentett. 
59 Szilassy maga is megtanulta ezt, hiszen a svájci Vaud kantonban fekvő Bex községben született 1870. 

augusztus 21-én. Bex községben nőtt fel, ott járt iskolába is. Renata Vietor állításával szemben arra 

vonatkozóan nincsenek adatok, hogy Magyarországon nőtt volna fel. Vietor állítását számos magyarországi 

szerző is átvette. 
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Bármi legyen a Monarchia sorsa, soha nem lesz terjeszkedő katonai hatalom, 

Magyarországból pedig nem lesz imperialista nemzetállam. Vagy mindkettő gazdasági, 

történeti és erkölcsi alapokon nyugvó föderatív képződmény lesz, vagy nem fognak 

létezni. 

A néplélek rezdüléseit nagyon nehéz előre felismerni. Az emberiség vezetőinek 

azonban időben törekedniük kell erre. A Habsburg-dinasztia szempontjából sok múlik 

azon, hogy időben felismeri-e ezt a folyamatot. Okos politikai vonalvezetéssel a mondás 

beteljesíthető: „Austria erit in orbe ultima”.60 

Végezetül meg kell jegyeznem, hogy a jelenlegi helyzetben – oroszországi zavarok, 

olasz vereség – a Monarchia mindkét felére nézve különösen előnyös lehet a békekötés, 

kiegészítve a Monarchia mindkét felében alkalmazandó új politikai irányvonallal. Még, 

ha a monarchiabeli irredentizmus képviselői, valamint itáliai, orosz, szerb és román 

társaik vereséget szenvednek is, akkor is érdemes tartózkodni attól, hogy önteltségből 

„Quantité négligeable” 61 gyanánt kezeljük őket a jövőben. 

 

Fordította és jegyzetekkel ellátta: Gyarmati Enikő 

 

 

                                                 
60 Ausztria a világ végezetéig létezni fog. A latin nyelvű mondatból képzett  AEIOU betűszó első alkalommal 

1437-ben III. Habsburg Frigyes német-római császár naplójegyzeteiben bukkant fel. A mai napig a 

történészek vitát folytatnak arról, hogy a világuralmi célkitűzések és a későbbi birodalmi sikerek 

mennyiben köthetőek ehhez a választott jelmondathoz. Friedrich Weissensteiner: Friedrich III. Habsburgs 

geringeschätzter Kaiser. In: Uő: Die grossen Herrscher des Hauses Habsburg. 700 Jahre europäische 

Geschichte. München–Zürich, 1997. 57–79., itt 72. 
61 Értsd nem számítanak. Szó szerinti fordításban: elhanyagolható mennyiség. 


