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A Wilson elnök bizalmasa és tanácsadója, Edward Madell House ezredes 
vezetésével tevékenykedő' Inquiry (vizsgálóbizottság) története mind az ameri
kai, mind a magyar történetírás elhanyagolt kérdése: a Bizottság munkáját 
tárgyaló egyetlen monográfia az amerikai Lawrence Emerson Gelfand nevéhez 
fűződik, s magyarul nem is olvasható.1 Ezen kívül néhány életrajz és memoár 
egy-egy fejezete foglalkozik a kérdéssel, s az Inquiry egyes jelentéseit és/vagy 
tagjait bemutató folyóirat cikkeket olvashatunk még. Ezek az írások a háború 
idején a Duna-medence föderalizálására vonatkozó amerikai terveket tárgyalják 
-  anélkül, hogy a Bizottság Monarchiával kapcsolatos terveit, kutatásait egészé
ben vizsgálnák.2 Márpedig a Monarchiával és Magyarországgal kapcsolatos 
amerikai kutatások átfogó elemzése nélkül az elképzelések, melyek igen fontos 
szerepet játszottak 1919-ben a párizsi békekonferencián, nem érthetőek és 
félremagyarázhatóak. A jelen írásban állandóan szűkülő fókusszal kívánjuk 
bemutatni az Inquiry munkáját, a Monarchiáról és Magyarországról alkotott 
nézeteit és konkrét javaslatait, a Yale egyetemen és a washingtoni National 
Archivesban található levéltári és más, publikált források segítségével.

Az 1917. szeptemberében létrehozott Inquiry, mely nevét egyik vezetőjétől, 
James T. Shotwell kanadai történésztől kapta,3 Wilson elnök saját békeelőké
szítő bizottsága volt. 1917 tavaszán előbb a francia Quay d’Orsay, majd a brit 
Foreign Office is létrehozott hasonló bizottságokat. Ezek után aligha meglepő, 
hogy egy hasonló amerikai szervezet életre hívását a State Department kezde
ményezte. Robert Lansing külügyminiszter el is kezdte a bizottság összeállítá
sát, ám az elnököt erről nem tájékoztatta, s így kellemetlen meglepetésként érte 
a hír, hogy a (fél-) hivatalos megbízást House ezredes kapta/ Ez a döntés 
nemcsak Wilson Lansingről alkotott kedvezőtlen véleményét tükrözte hűen, 
hanem az elnök külpolitikai vezetési stílusát is. Wilson szerette kézben tartani 
a külpolitika irányítását, s a háború megnyerésén túl legfontosabb céljának egy 
új, amerikai vezetés alatt álló világrend létrehozását tekintette.5 Ennek részle
teiről, természetesen, maga kívánt dönteni. Kizárólag azért helyezte az Inquiryt
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a State Department névleges ellenőrzése alá, hogy Lansing ne tagadhasson meg 
a Bizottság tagjaitól semmiféle információt.6 De hogy a State Departmenthez 
hasonlóan a Kongresszusnak se legyen beleszólása a Bizottság munkájába, 
Wilson úgy döntött, hogy az Inquiryt a számára törvény által garantált védelmi 
alapból fizeti, ezzel ugyanis csak a háború befejezése után kellett elszámolnia.7 
House ezredes kinevezése, valamint az a tény, hogy Wilson megpróbálta az 
egész vállalkozást az ország nyilvánossága elől (egyébként sikertelenül) eltit
kolni,8 szintén a fenti érvelést támasztja alá.

Az Inquiry szervezését az érdekeltek nagy lelkesedéssel kezdték meg, s 
House kicsiben a wilsoni módszereket követte: a Bizottság tagjainak kiválasz
tásakor nem feltétlenül a hozzáértést, hanem inkább a személyes kapcsolatokat, 
a lojalitást tekintette mérvadónak. így azután sógorát, a texasi egyetem majd a 
New York-i City College korábbi elnökét, Sidney Edward Mezest9 bízta meg a 
Bizottság közvetlen irányításával. A New York-i David Hunter Millert, House 
vejének, Gordon Auchinclossnak ügyvédtársát jelölte pénztárosnak, a már ko
rábban említett James T. Shotwellre bízták a kutatás koordinálását, s minden 
bizonnyal az elnök személyes javaslatára az akkor még pályakezdő és radiká
lisnak számító Walter Lippmann újságírót kérték fel a titkári teendők ellátásá
ra.10 A későbbiek során csatlakozott az Inquiry vezetéséhez Isaiah Bowman, az 
Amerikai Földrajzi Társaság (ezután AFT) elnöke, aki Lippmannt titkárként is 
váltotta 1918 nyarán.11 A Bizottság felsorolt vezetőin kívül fontos szerepet 
játszott még a kutatók kiválogatásában Archibald Cary Coolidge, a harvardi 
egyetem professzora, aki a kelet-európai ügyek legkiválóbb amerikai szakértője 
volt,12 s aki 1919 első felében a bécsi amerikai missziót is vezette.

Fennállása során az Inquiry 126 kutatót és hivatalnokot alkalmazott, s mint
egy negyedmillió dollárt költött. A kutatók többségét a leghíresebb keleti parti 
egyetemekről és az AFT-tól toborozták. Sokan „társadalmi munkában” dolgoz
tak (pl. Mezes, Miller, Coolidge), mások figyelemre méltó fizetésért (Shotwell 
havi 541 dollárt kapott).13 Az Inquiry főhadiszállását még 1917 folyamán aNew 
York-i közkönyvtárból az AFT épületébe tette át, ami megmagyarázza Bowman 
térnyerését.

A háború végéig az Inquiry mintegy kétezer jelentést gyűjtött össze, melyek 
közül csak minden negyediket írtak a Bizottság tagjai. A világ minden tájáról 
1500 térkép is az Inquiry birtokába került, ezek egy részét később katonai 
kiképzésen is használták. Ezen felül a főhadiszálláson egy kártyakatalógust is 
vezettek a Bizottság által elérhető könyvekről, valamint a benyújtott jelentések
ről. Az Inquiry tagjai jelentéseiket négy példányban készítették el: egy maradt 
a szerzőnél, egy az adott szekció vezetőjénél, kettőt pedig a New York-i 
főhadiszálláson katalogizáltak szerző és téma szerint. A Shotwell vezette kuta
tási bizottság lett volna hivatott a beérkező memorandumok értékelésére, ám 
hozzáértési és létszám gondok miatt erre 1918 kora nyarától csak elvétve került 
sor.14 Ez azt jelenti, hogy az Inquiry szakértői, akik közül többen is részt vettek 
a magyar határok megvonásában 1919-ben Párizsban, gyakorlatilag minden
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ellenőrzés, visszajelzés nélkül alakították ki nézeteiket -  s ez egyik-másik 
jelentésükön, amint azt a későbbiek során majd látni fogjuk, meg is látszott.

A Bizottság munkájáról, amerikai módra, rendszeres (általában havi) jelen
tések készültek, melyekben nyomon követhető az Inquirynek nyújtott wilsoni 
útmutatás folyamatos változása és az új preferenciák beépítése éppúgy, mint az 
egyes szekciók (regionális albizottságok) felépítése és működése.15 1918 elején 
a kutatómunkát az alábbi regionális felosztásban véglegesítették: (1) nyugati 
front; (2) Ausztria-Magyarország; (3) Balkán; (4) Oroszország; (5) Törökor
szág; (6) Távol-Kelét; (7) csendes óceáni szigetek; (8) Afrika; és (9) Latin-Ame- 
rika.16

Wilson elnök közbenjárására az Inquiry minden kormányszerv által begyűj
tött információhoz, többek között a katonai hírszerzés jelentéseihez is hozzáfért, 
sőt különféle polgári szervezetek (pl. AFT, Nemzeti Kutatási Tanács, Amerikai 
Gazdasági Társaság, történelmi társaságok stb.) is hathatósan támogatták a 
Bizottság munkáját.17 Ezen túl, a Columbia Egyetem földrajz professzorát, 
Douglas Wilson Johnsón-t azzal a feladattal küldték Európába 1918 tavaszán, 
hogy építsen ki szoros kapcsolatot a francia és angol békeelőkészítő bizottsá
gokkal. Noha érthető okokból (a nyilvánvalóan részleteiben egymásnak ellent
mondó szövetséges hadicélok miatt) szoros egüttműködés nem jött létre, mind 
a franciák, mind az angolok az Inquiry rendelkezésére bocsájtották a Johnson 
által kért jelentéseiket.18 Természetesen a Monarchia és Magyarország feldara
bolásának európai és amerikai hívei is közvetlen kapcsolatban álltak az Inquiry- 
vel, közülük többen jelentéseket is írtak a Bizottság számára. Ilyen körülmények 
között nyilvánvaló, hogy az aiqerikai békeelőkészítő bizottság jelentései, javas
latai az audiatur et altera pars elvének figyelmen kívül hagyásával íródtak.19

Mezes szerint az Inquiry főleg Közép-Európával és a Közel-Kelettel foglal
kozott.20 Az említett regionális kutatást végző szekciók közül több is benyújtott 
a Habsburg birodalmat tárgyaló memorandumot, ám a kutatás nagy részét 
természetesen az osztrák-magyar kutatócsoport végezte. Ez a tény, miként 
Mezes megjegyzése is, azt bizonyítja, hogy míg a háború alatti amerikai külpo
litikában a Monarchia csak másodlagos szerepet játszott, addig a békeelőkészü
letek során különös figyelmet szenteltek a Duna-medence kérdésének. Ezért a 
Monarchia és Magyarország jövőjére vonatkozó Inquiry tervezetek ismertetése 
előtt érdemes röviden megvizsgálni az osztrák-magyar szekció felépítését és 
személyi állományát is -  annál is inkább, mivel a csoport három tagja is részt 
vett a Duna-medence 1919-es átrendezésében.21

Az osztrák-magyar szekciót megalakításakor a Yale egyetemre helyezték ki, 
hogy a munkához szükséges kutatási anyagok azonnal elérhetőek legyenek.22 A 
szekció vezetője Charles Seymour, a Yale történész professzora és későbbi 
elnöke lett. Seymour a nyugat-európai választási rendszerek elismert amerikai 
szakértője volt, ám Mezes a Habsburg-monarchia nemzetiségeinek vizsgálatá
val bízta meg.23 A szekció másik amerikai tagja, a szintén a Yalen tanító Clive 
Day gazdaságtörténész egyben a balkáni szekciót is vezette. Bár Day az 1907-
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ben kiadott The History of Commerce (A kereskedelem története) című munká 
jában a Monarchiát nem is tárgyalta, feladatul a Kárpát-medence gazdasági 
viszonyainak vizsgálatát kapta. A szekció egyetlen, legalábbis amerikai szintű 
szakértője a cseh születésű Robert J. Kerner volt, akit az Inquiry a Missouri 
Egyetemtől kért ki. Kerner a vizsgált régió több nyelvét is beszélte, így nyilván
való elfogultsága ellenére, melyet amerikai kollégái is észleltek, a szekció 
nélkülözhetetlen tagjává vált.25 1918 őszén Richard В. Barrett, Florence A. 
Hague, Charles Sweeney és Thomas Burk is csatlakoztak a szekcióhoz,26 ám 
önálló memorandumot egyikük sem nyújtott be; őket nyilvánvalóan főleg gépe
lésre és statisztikai adatok feldolgozására szerződtették. Day mellett a balkáni 
szekció két másik tagja, az amerikai Paul Monroe (oktatásügyi szakértő) és a 
török születésű (!) Leon Dominian (a nyelvi határok mint etnikai határok 
elvének bevezetője27) is hozzájárult a Monarchia vizsgálatához. Jelentéseket 
nyújtott még be számos külső munkatárs is, többek között a román születésű 
amerikai szociológus, Max Handman is, akit Gelfand tévesen a balkáni szekció 
tagjának nevez.28 Érdekes módon az Inquiry igazi román szakértője, William 
Howell Reed,29 egészen 1918. novemberéig nem foglalkozott Románia Magyar- 
országgal szembeni követeléseivel. Seymour kutatócsoportja további értékes 
információkat szerzett még a State Departmenttől (belső használatra készült 
memorandumokat30 éppúgy, mint a svájci amerikai követ, Pleasant Alexander 
Stovall és a brit szakértő, Robert William Seton-Watson néhány jelentését), az 
Európában dolgozó, korábban már említett Doglas W. Johnsontól, és a Monar
chia feldarabolásának Amerikában tartózkodó híveitől is (pl. a horvát Hinko 
Hinkovictól, a román Vasile Stoicától és, természetesen Masaryktól is).

Mielőtt rátérnénk a Monarchiával és Magyarországgal foglalkozó Inquiry 
anyagok vizsgálatára, egy félreértést még tisztázni kell. Több szerző a Bizottság 
anyagainak elérhetetlensége és/vagy felületes vizsgálata, valamint Wilson poli- 
tizálási módszerének figyelmen kívül hagyása miatt arra a következtetésre 
jutott, hogy az Inquiry fontos szerepet játszott a háború alatti amerikai külpoli
tika formálásában.31 Ez azonban korántsem így történt. Az Inquiryt House 
ezredes Wilson kérésére hozta létre, s a követendő irányvonalat nem a Bizottság 
határozta meg, hanem az elnök mindenkori állásfoglalása az adott kérdésben -  
s ez vonatkozik Törökországra és a Távol-Keletre éppúgy, mint az Osztrák-Ma
gyar Monarchiára. Wilson 1917. szeptember 2-i Househoz intézett levelében, 
melyben megbízta az Inquiry szervezésével, azt is írta, hogy „A Te [ti. House] 
vezetéseddel ezek a kutatók összegyűjthetnék az összes elérhető adatot és Te 
megírhatnád azt a memorandumot, mely politikánk alapját képezné.”32 Ez 
nyilvánvalóvá teszi, hogy az elnök nem a Bizottság egyes tagjaitól, hanem saját 
nem hivatalos tanácsadójától várta a konkrét javaslatok kidolgozását.

Ebből a szempontból különösen érdekes Kerner 1918. május 16-i, Az Egye
sült Államok új közép-európai politikája című memoranduma, melyet többen 
kulcsfontosságúnak tartanak.33 Wilson fentebb ismertetett álláspontján kívül 
Kerner memorandumának valódi szerepét, értékét az is tükrözi, hogy a cseh
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kutatót senki nem kérte fel javaslattételre és arra sincs bizonyíték, hogy a 
jelentést akár House ezredes, akár az elnök olvasta volna. Ez a memorandum 
azonban, Kerner egyéb írásaival együtt, azt az általunk korábban már vázolt 
elképzelést látszik igazolni, hogy az Inquiry a Wilson által meghatározott 
vonalat követte. Kerner összes többi témába vágó jelentése ugyanis a Monarchia 
föderalizálásáról szól, míg a május 16-i annak szétdarabolását javasqlja. Itt árról 
van szó valójában, hogy Kerner az önálló Csehország (esetleg Csehszlovákia) 
megteremtésének híve (ennek bizonyítéka a májusi memoranduma, melyet a 
Spaban kötött Habsburg-Hohenzollern egyezmény apropójára írt), ám az In
quiry elvárásainak megfelelően ezzel nem, csak a föderáció lehetséges módjai
val foglalkozhatott. Hogy Wilson 1918 nyarán a Habsburg kérdésben bekövet
kezett politikai irányváltása után Kerner miért nem írt további javaslatokat, azt 
a későbbiek során még látni fogjuk.

Az Inquiry Magyarországgal és a Habsburg-monarchiával foglalkozó kuta
tásait 1918. július-augusztusa osztja két tisztán elkülöníthető szakaszra. Ez 
korántsem a véletlen műve: Wilson elnök ugyanis ekkor változtatta meg a 
Duna-medence jövőjére vonatkozó elképzeléseit, s kezdte támogatni a Monar
chia -  és ezzel együtt Magyarország -  szétdarabolásának tervét. Az 1918. nyarát 
megelőző az anyaggyűjtés időszaka volt, az Inquiry minden, a témához bármi 
módon kapcsolódó információt, jelentést begyűjtött, s kutatói megkezdték a 
konkrét javaslatok kidolgozását is, követve az elnök fő elképzelését, a Monar
chia föderalizálását. A második korszakban a Bizottság már csak a majdani 
határok, illetve a várhatóan felmerülő gazdasági kérdések vizsgálatára összpon
tosított, szem előtt tartva az elnök által kijelölt új politikai irányvonalat. Ezt a 
munkát már a közelgő béketárgyalások jegyében végezték, s hosszú memoran
dumok helyett könnyen kezelhető kártyakatalógusokat állítottak össze. Az In
quiry utolsó átfogó jelentése, mely a majdani, a békekonferencián képviselt 
amerikai álláspontot hűen tükrözte, természetesen szintén ekkor készült el.

A Monarchiával, s így közvetve-közvetlenül Magyarországgal is foglalkozó 
jelentések zömét az első, 1918 nyarát megelőző időszakban készítették el. Az 
így felhalmozott anyag azonban nem átgondolt kutatómunkát tükröz, hanem azt, 
hogy az Inquiry egyszerűen csak minden elérhető információt és jelentést 
gyűjtött. így a Bizottság archívumában akad jelentés a Monarchia erdőgazdál
kodásáról, ám könnyűiparáról nem; készült elemzés a Habsburgok balkáni 
politikájáról, ám az osztrák-német vagy az osztrák-orosz kapcsolatokról nem. 
Ezek a jelentések nemcsak tartalmilag, hanem minőségileg is igen vegyes képet 
mutatnak. Az első korszak jelentéseinek döntő többségét, ahogyan azt már 
hangsúlyoztuk, az Inquiry osztrák-magyar szekciója, azaz a Seymour-Day-Ker
ner trió írta.

A Monarchia politikai életének és kormányzati rendszerének vizsgálata, 
valamint a Monarchián belüli kisebbségek helyzetének és a kormányzásban való 
résztvételének bemutatása Kerner feladata volt. 1918 folyamán a cseh szárma
zású kutató mintegy húsz jelentést írt (beleértve az átdolgozott verziókat és a
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rezüméket is), s igen különös nézetekről tett tanúbizonyságot. A dualista rend
szert például perszonálunióként mutatta be, noha rendelkezésére állt Wilson 
1898-ban kiadott The State (Az állam) című műve, melyben az akkor még csak 
leendő elnök kiváló áttekintést nyújtott a kiegyezés által létrehozott államfor
máról.34 Kerner közvetve a Monarchia feldarabolását szorgalmazta, nemcsak a 
perszonáluniós torzítással,35 hanem például azzal a kijelentésével is, hogy a 
Habsburg-birodalom fennmaradása csak a katolikus egyháznak, a zsidóknak és 
a nemzetközi pacifistáknak érdeke. Azzal is érvelt, hogy a szlávok „hagyomá
nyosan sokkal inkább hívei a demokráciának”, mint akár a németek, akár a 
magyarok.36 A nemzetiségi kérdést is ennek megfelelően mutatta be: szerinte 
Magyarországon a nem magyar népek nem élveztek vallási-, szólás-, gyüleke
zési- és sajtószabadságot sem. A nem magyar elemi iskolákat is bezárták és 1886 
és 1908 között 938 ( !) nem magyar újság ellen indítottak eljárást. Azt is állította, 
hogy Magyarországot a „földbirtokos dzsentri” uralta és hogy a nem magyar 
nemzetiségeket „a Ku Klux Klánt idéző terrornak” tették ki.37 Hasonló elfogult
ság jellemezte politikai felméréseit, melyeket az alábbi idézet hűen tükröz: „A 
bánnak és csatlósainak korrupt praktikái, a megvesztegetések, a hamisítások, az 
országgyűlési nemzetiségi képviselők számának manipulálása és egyes emberek 
karrierjének derékba törése eredményeként Horvátországban, miként Magyar- 
országon is, mindkét terület intézményrendszere csak papíron létezik.”38 Ezek 
után aligha meglepő, hogy Kerner pártossága amerikai kollégáinak is szemet 
szúrt. Egy, az Inquiry munkáját bemutató jelentés szerint: „Úgy érezzük, hogy 
mivel Kerner professzor maga is cseh születésű és lelkes cseh nacionalista, a 
munkáját gondosan ellenőriztetni kell a helyzetet higgadtabban felmérni képes 
emberekkel.”39 Erre azonban csak részben került sor. Kerner egyik memoran
dumához ugyanis csatoltak egy szerző nélküli kritikát, mely szerint a kutató 
írásait vissza kell adni átdolgozásra, mivel ezek értékét jelentősen csökkenti a 
szerzőnek az a szokása, hogy tényközléseibe nagy gyakorisággal beleszövi a 
csehek pártos nézeteit. Referenciák és források nélkül, melyekkel ellenőrizni 
lehetne állításait, az olvasónak állandó kétségei vannak. A memorandumok 
átdolgozásakor különösen a pártos nézetek kiiktatására kell majd ügyelni.40

A gazdasági kérdések vizsgálata hasonlóan kiábrándító képet mutat. Sey
mour korai -  és igen sikertelen -  kísérlete41 után a Duna-medence gazdasági 
életének feltérképezését Clive Dayre bízták, aki két jelentést és több statisztikai 
táblázatot is készített. Első jelentésében (1918. január 1.) vizsgálta a magyaror
szági vasúti és vízi szállítást, az ország exportját és az importját valamint a 
növénytermesztést és a bányászatot. Day arra a végső következtetésre jutott, 
hogy Magyarország gazdasága balkáni szinten állt.42 Ez aligha meglepő, hiszen 
nem foglalkozott a magyarországi könnyű- és élelmiszeriparral, a bankélettel, 
sem pedig az állattartással. Ezekkel együtt pedig más képet is kaphatott volna. 
A másik -  befejezetlen -  jelentésében Magyarországot csak Bosznia-Hercego
vina kereskedelmi partnereként mutatta be.43 Statisztikai táblázatait a Habsburg 
birodalom bel- és külkereskedelméről, iparáról és erdőgazdálkodásáról, vala
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mint a lakosság felekezeti megoszlásáról csak a Monarchiában német nyelven 
megjelent hivatalos kiadványokra alapozta, s ezekhez kommentárt nem fűzött. 
Day jelentései kétséget kizáróan azt mutatják, hogy az amerikai békeelőkészü- 
letek során a Duna-medence gazdasági életével egyszerűen nem is foglalkoztak.

A Közép- és Kelet-Európábán éló' szláv népek követeléseivel és a Monarchia 
átalakításának, reformjának kérdésével Kerner és Seymour is foglalkozott; s 
ezen jelentések fontosságát aligha kell hangsúlyoznunk. Itt számított igazán 
Kerner nyelvismerete és, legalábbis amerikai szinten, egyedülálló történelmi 
ismeretei a cseh és délszláv kérdésben, s legjobb jelentéseit valóban ezekről a 
kérdésekről írta. Számottevő történelmi és teoretikus ismeretekről tanúságot 
téve elemezte a Monarchia föderalizálásának kérdéseit, lehetséges megoldásait 
és, többek között, stratégiai okokra hivatkozva támogatta Masaryknak a cseh- 
jugoszláv korridorra vonatkozó tervét.44 A Kerner egyes írásai közti ellentmon
dás úgy magyarázható, hogy amikor ilyen javaslatok kerültek szóba, a Wilson 
által kijelölt vonalat kellett követnie, míg más esetekben szabadabban formál
hatott véleményt, s közvetve-közvetlenül szorgalmazhatta a Monarchia feldara
bolását.

Seymour ugyanezen kérdéseket statisztikai oldalról vizsgálta. Helyesen ér
telmezte például a délszláv területi követeléseket, de állást a kérdésben nem 
foglalt, csupán annyit jegyzett meg, hogy a vitatott területek lakossága etnikailag 
igen vegyes. Egy másik írásában etnikai és gazdasági megfontolások alapján 
elvetette a cseh-jugoszláv korridor tervét, s álláspontját nemcsak a háború 
idején, hanem a békekonferencián is érvényre juttatta. Egy harmadik írásában 
az ellen foglalt állást, hogy a többségében románok lakta magyarországi terüle
teket Romániához csatolják -  ám érveit nem ismertette.45

Seymour mind a föderalizmust, mind a Monarchia trialista rendszerré való 
átalakítását járható útnak tartotta. Azt gondolta, hogy a Monarchia politikai 
egyensúlyát leginkább úgy lehet helyreállítani, hogy akár a lengyeleknek, akár 
a délszlávoknak az osztrákokkal és magyarokkal megegyező jogokat biztosíta
nak. Seymour a legjobb megoldásnak a lengyel trialista változatot tartotta, s ezt 
az összes lengyellakta területek egyesítésével látta megvalósíthatónak. Azzal 
érvelt, hogy ez még a háború idején kivitelezhető volna és hogy ez megbontaná 
a Habsburg-Hohenzollern szövetséget, amit a szövetségesek kihasználhatnának 
céljaik elérésére.46 Ugyanakkor Seymour a délszláv megoldást sem tartotta 
sokkal rosszabbnak és nem kevesebb, mint négy különféle verziót dolgozott ki 
erre. Érdekes módon Magyarország mind a négy megoldás szerint elveszítené 
Horvátországot, Szlovéniát és Fiúmét is.47

A trializmus alternatívájának Seymour a Monarchia föderalizálását tekintet
te, s 1918 május 25-i memoranduma az egyetlen erre vonatkozó részletes 
amerikai jelentés volt, mely nyílt pártosság nélkül íródott.48 Seymour azt java
solta, hogy a Duna-medencében, a Monarchia helyén egy hattagú államszövet
séget hoznak létre. Az amerikai kutató elképzelése szerint a hat szövetségi állam 
Ausztria, Magyarország, Csehország, Jugoszlávia, Lengyelország-Ruténia és
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Erdély volna. Seymour ugyan elismerte, hogy „ez a felosztás aligha elégítené ki 
a Kettős Monarchia különböző etnikai és politikai csoportjait”, de „megvolna 
az a gyakorlati előnye, hogy már létező közigazgatási egységeket egyesítene 
anélkül, hogy a határokat módosítani kellene”. A szekció vezetője szerint ez a 
rendezési terv figyelembe venné a történelmi határokat is és etnikailag homogén 
(vagy majdnem homogén) államokat hozna létre. Területét és lélekszámát 
tekintve Magyarország volna a legnagyobb a hat állam közül, s ennek megfele
lően a szövetség vezetője is. Ezért cserében azonban le kellene mondania 
Erdélyről, Horvátországról és Szlovéniáról, azaz 22 000 négyzetmérföldnyi 
területéről és 4,8 millió lakosáról.49 Seymour szerint ez a tervezet kivitelezhető 
lett volna; ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a korszak magyar politikai elitje ezzel 
nem feltétlenül értett egyet. A nemzetközi kapcsolatokban 1918 tavaszán-nya- 
rán végbement döntő változások következtében azonban arra már nem nyílt 
mód, hogy az amerikai politikusok megkíséreljék Seymour 1918. májusi terve
zetét a gyakorlatban is megvalósítani. 1918 július-augusztusában ugyanis Wil
son elnök feladta korábbi föderációs politikáját és csatlakozott a szövetséges 
hatalmak azon tervéhez, hogy a Monarchiát -  és ezzel együtt Magyarországot 
is -  feldarabolják, s egy szláv (elsősorban cseh) vezetésű „Új Európát” hozzanak 
létre a Duna-medencében. Ebben az új tervezetben Magyarország természetesen 
nem játszhatott vezető szerepet. A wilsoni diplomáciában bekövetkezett 180 
fokos fordulat új fejezetet nyitott az Inquiry történetében is. Az osztrák-magyar 
szekció tagjai új feladatokat kaptak: most már megkezdődött a közvetlen felké
szülés a békekonferenciára és az új, politikai határok meghúzására kellett 
koncentrálniuk. A munka oroszlánrészét továbbra is a Seymour-Day-Kerner 
hármas végezte, bár, ahogyan azt már korábban jeleztük, négy kisegítőt is 
felvettek 1918 szeptemberében.

Az osztrák-magyar szekció, a megváltozott körülményeket részben figyel
men kívül hagyva, igen ambiciózus kutatási tervezetet készített az 1918. augusz
tus-november közti időszakra. E szerint etnikai, vallási, kulturális, gazdasági és 
történelmi megfontolások alapján, s minden érdekelt fél álláspontjának bemu
tatásával kidolgozták volna a Monarchia (1) feldarabolásának, (2) föderali^zálá- 
sának és (3) trialista rendszerré alakításának tervét, valamint (4) a dualista 
államrendszer megreformálásának lehetőségeit.50 A szekció munkája a vizsgált 
második korszakban ennél azonban jóval szerényebb teljesítményt mutat, s így 
sokkal inkább látszik igazolni Mezes azon kijelentését, hogy „Nyilvánvalóvá 
vált, hogy a határok meghúzásához sokféle információra lesz majd szükség és 
hogy azok az adatok, melyek ezt a kérdést nem érintik -  kivéve azokat az 
általános gazdasági információkat, melyekre a békeszerződés gazdasági cikke
lyeinek megalkotásakor lesz szükség -  elértéktelenednek. Ezért augusztusban 
felkérték az Inquiry kutatóit, hogy csak ezekkel [a határokra vonatkozó] adatok
kal foglalkozzanak. És nem sokkal azután tisztázták a feladatokat és új kutatási 
célokat tűztek ki. Ekkor már csak a valószínű majdani határok mentén elterülő 
régiókkal foglalkoztak.”51
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A háború utolsó három hónapja során a szekció mintegy 150 térképet szerzett 
be és értékelt, számos kártyakatalógust készített el és egy utolsó hosszú jelentés 
formájában véglegesítette határjavaslatait is.

1918. augusztus végén Bowman felkérte az AFT addig külföldön tartózkodó 
vezető térképészét, Mark Jeffersont, hogy vegye kezébe az igencsak lassan 
beinduló térképészeti programot. A hangzatos „főkartográfus”-i címet viselő 
Jefferson látványos, gyors eredményeket ért el, s a háború végére az Inquiry 
mintegy 1500 térképet gyűjtött illetve készített.52 Ezek közül minden tizedik 
ábrázolta a Habsburg birodalmat, vagy annak egyes részeit. Az osztrák-magyar 
szekció térképeit soha nem rendszerezték, nem katalogizálták, s így azok gya
korlatilag értékelhetetlenek. Ezen térképek zöme nyomtatott kiadvány volt és 
főleg etnikai és gazdasági statisztikákat vezettek rájuk. Készült azonban számos 
kézzel rajzolt térkép is (ezeket „base map”-nek, alaptérképnek nevezték), né
hány még az első korszakban, melyeken főleg határtervezeteket ábrázoltak. 
Ezeket a fontosabb memorandumokhoz csatolták -  majd később, számunkra 
ismeretlen és felderíthetetlen okokból, ezekből kiemelték.

Az Inquiry, és ezen belül az osztrák-magyar szekció munkájának legmarkán
sabb változása az volt, hogy a hosszú memorandumok helyett könnyen kezel
hető kártyakatalógusok írására tértek át. Összeállítottak például egy olyan „ki 
kicsodát”, mely nem kevesebb mint hatvan, a Monarchia feldarabolását szorgal
mazó politikus portréját is tartalmazta. A Monarchia politikai párjait, vezető 
politikai személyiségeit és sajtóját bemutató katalógus sokkal kevésbé meggyő
ző -  érezhették ezt az Inquiry kutatói is, mivel ezt a programot gyorsan leállí
tották. A Monarchiával további három statisztikai jellegű katalógus is foglalko
zott még. Ezek a Habsburg birodalom népsűrűségét, felekezeti és nyelvi 
megoszlását és iparát mutatták be több kevesebb sikerrel, járási bontásban.53 
Forrásként csak a Monarchiában németül megjelent statisztikai közleményeket 
jelölték meg, s ezeket a katalógusokat 1919-ben elvitték Párizsban is, a béke- 
konferenciára.

A fegyverszüneti tárgyalások megindulásakor Seymour és társai átfogó, 
hatvanegy kártyából álló katalógust készítettek, mely a Monarchiával foglalko
zó bizottsági anyagokat sorolta fel.54 Ennél is fontosabb azonban az, hogy egy 
utolsó, nagy átfogó határtervez'etet is írtak, mégpedig egy 1918. október 1-jei 
felszólítás útmutatásai alapján. A memorandum a teljes szekció munkája, bár 
Seymour nevével dolgozták fel a New York-i főhadiszálláson. Ennek a több 
mint százoldalas jelentésnek egy példányát House asztalára is letették, sőt ez a 
memorandum-képezte az Inquiry 1919. januári „Fekete Könyvének” (a béke- 
konferencián képviselt amerikai álláspont) az alapját is. Az Ausztria-Magyaror- 
szágon belüli igazságos és célszerű határokról szóló jelentések rövid kivonata55 
című tanulmány, véleményünk szerint, az Inquiry magyar szempontból legje
lentősebb munkája, ezért kiemelt figyelmet kell rá fordítani. Az osztrák-magyar 
szekció végső határjavaslatainak kidolgozása -  a bevezetés szerint -  elsősorban 
az etnikai elv figyelembe vételével történt, s az így kialakult tervezetet csak
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akkor módosították, ha azt az adott terület topográfiai viszonyai, a nyelvhatárok 
egyenetlensége, vagy a nagyobb városok vonzáskörzetének, illetve a bányavi
dékeknek az elcsatolása szükségessé tette.

A jelentés a következő csehszlovák (-magyar) határt javasolta: „[A határvo
nal Galíciától] a Kárpátok vonulatát követi a 18° 30’ hosszúsági körig. Innen a 
csehszlovák nyelvhatárt követve dél felé halad a Tisza legészakibb pontjáig. A 
határvonal innen nyugat felé folytatódik az Ipoly és Sajó folyók völgyében... A 
szlovák-magyar nyelvhatár északabbra húzódik, a hegyek lejtőin keresztül, de 
ezek a kelet-nyugati irányú folyók a legközelebbi megfelelő természetes hatá
rok. A határvonal Esztergomnál éri el a Dunát. Ez és Komárom Magyarországon 
marad. Innen a határ a Duna keleti ágát követi Pozsonyig, mely Csehszlováki
ához fog tartozni.” A csehszlovák állam új határai az etnikai területet (87 000 
km2) 30000km2-rel megnövelik, s ezáltal 1,3 millió németet, 1,2 millió magyart 
és 150 000 lengyelt foglalnak magukba.

A tervezett (magyar-) jugoszláv határ a Dráva folyót követi egészen a 
Dunáig, egyetlen rövid -  Marburg és a Mura völgye közti -  szakasz kivételével. 
Innen kelet, felé haladva a határ a 45° 27’ szélességi körnél éri el a Tiszát, s innen 
kelet felé folytatódik tovább a román határig. A vitatott területek itt a Bácska és 
a Bánát, ezeket azért kell Jugoszláviához csatolni, hogy biztosítsák az ország 
gabonaellátását. Seymour elképzelhetőnek tartott egy szerb-magyar lakosság- 
cserét is, hiszen a tervezett határok mintegy 10 000 km2-rel csökkentik az etnikai 
területet. így az új Jugoszlávia területe 130 000 km2 volna, a Bánátban és a 
Bácskában 160 000 magyar maradna, ami a lakosság 2%-át tenné ki.

A román nyelvhatár Seymour szerint az Alföld és a hegyvidék határán 
húzódik, azonban rendkívül egyenetlen, ezért több kisebb módosításra szorul. 
A tervezett határ magába foglalja a román területek ellátását biztosító két 
nagyvárost, Aradot és Nagyváradot. Ugyanakkor másik két fontos várost (Deb
recent és Temesvárt) Magyarországon hagy. A másik lehetséges megoldás az 
északkeleti rutén területek felosztása volna a csehek és a románok között (keleti 
korridor), de „ez azt eredményezné, hogy egy szükségtelenül nagy magyarlakta 
területet kellene Romániához csatolni, s ez nem volna igazságos lépés a magya
rokkal szemben.”

Seymour a tervezett rutén(-magyar) határt így írta le: „A délnyugati rutén 
nyelvhatár a Kárpátok lábainál húzódik. Az általunk javasolt politikai határ 
ehhez közel halad, a Tisza folyását követi Szaldobostól (északi szélesség 48° 10’; 
keleti hosszúság 23° 50’) Mezőváriig, ahol áthalad a Borsa folyón, és a továb
biakban a csehszlovák határt követi.” Ez 10 500 km2-nyi terület és 95 000 
magyar elcsatolását jelentené Magyarországtól.

A jelentés utolsóként vizsgáljam magyarok kérdését, s Ausztria és Magyar- 
ország között a történelmi határok megtartását javasolja. Az így kialakítandó 
„kisebb Magyarország” területe 112 000 km2 volna, az akkori Magyarország 
40%-a. Az új állam lakosságának 80%-a (7,4 millió) magyar lenne, s a németek 
aránya 11%-ra (1 millióra) csökkenne „Az általunk javasolt határok -  írja
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Seymour -  több, mint kétmillió magyart helyeznének idegen politikai fennha
tóság alá. Ezek mintegy fele Romániához.kerülne... Mintegy egymillió magyar 
kerülne így Csehszlovákiához; őket nem lehet a ’kisebb Magyarországhoz’ 
csatolni, csak ha az északi határokat jelentősen elmozdítjuk.” Ennek azonban az 
volna a hátránya, hogy a csehszlovák állam veszélyesen elkeskenyedne. Ma
gyarország ugyanakkor Európa egyik legnagyobb múltú állama, történelmi 
határai a 12. században alakultak ki, s ezeket a politikai vezetés a 18. század óta 
(a napóleoni időszak kivételével) érintetlenül meg tudta őrizni. „így nyilvánva
ló, hogy a csehszlovákok, románok és jugoszlávok számára javasolt határok egy 
[nagy] történelmi [múltú] állam felosztását jelentik... Nyilvánvaló, hogy amikor 
az alárendelt nemzetiségek számára igazságos és célszerű határokat jelölünk 
meg, olyan javaslatok születnek, melyek magyar szempontból igazságtalanok. 
A tízmillió magyar majdnem egynegyede a tervezett Magyarország határain 
kívül él majd. Ez lehetséges megoldás volna egy újonnan felszabadított nép 
esetében, mely történelme során először nyeri el függetlenségét. De a magyarok 
Magyarország urai voltak nyolc évszázadon át; egy jelentős részük idegen 
fennhatóság alá helyezése minden bizonnyal elégedetlenséget és -  valószínűleg 
-  irredentizmust fog szülni, ami a jövőben komoly problémák forrása lehet. A 
magyarok -  akik a szlovákokat, románokat és szerbeket hosszú időn át alacso
nyabb rendűnek tartották -  így olyan államba élnek majd, mely területét és 
lakosságát tekintve is kisebb, mint bármelyik, ezen népek számára javasolt 
ország.”

A jelentés második része a határok átalakításának gazdasági következménye
it vizsgálja. Eszerint Magyarország elsősorban agrárország marad, bányakincsei 
jelentős részét elveszti. Ugyanakkor Német-Ausztriával és Dél-Németországgal 
valószínűleg megtartja kereskedelmi kapcsolatait, a Dunán szabad kijárása lesz 
a Fekete-tengerre, de kijárást kell számára biztosítani az Adriára is. Ez azonban, 
az ország mezőgazdasági jellege miatt, nem elsődleges fontosságú kérdés, 
hiszen Magyarország élelmiszer-feleslegét Közép-Európába fogja értékesíteni, 
s ugyanonnan szerzi be importja nagyobb részét is.

Ez a jelentés az osztrák-magyar szekció közel egyéves munkáját foglalja 
össze: a nemzetiségek vizsgálatát (Kerner), Day gazdasági felméréseit, a térké
pészeti program előrehaladását és Seymour nézeteit. Ha összevetjük ezt a 
jelentést Seymour májusi föderalizációs tervezetével és a Fekete Könyvvel, arra 
a meglepő következtetésre juthatunk, hogy Seymour már májusban véglegesí
tette határjavaslatait. Minden későbbi változtatás sokkal inkább reagálás a 
wilsoni politikában történt változásokra, mint a májusi álláspont átértékelése a 
szekció által végzett kutatás tükrében. Ez a meglepő észrevétel leginkább 
Szlovákia esetével demonstrálható. A májusi memorandumban Seymour azt 
javasolta, hogy Magyarország tartsa meg ezt a területet, ám szaggatott vonallal 
jelezte azt is, hogy nem tartja elképzelhetetlennek Szlovákia Csehországhoz 
csatolását sem. Mivel a Monarchia és Magyarország feldarabolása 1918 októ
berére eldöntött tény volt, és nyilvánosságra hozták a cseh-szlovák megegyezést
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is,56 Seymour októberben a szaggatott vonalat egyszerűen felcserélte a folyto
nossal: így került az amerikai tervezetben Szlovákia Csehországhoz.57

Az Inquiry dokumentumai között egyébként ez az egyetlen olyan jelentés, 
mely legalább részben tárgyalja a magyar álláspontot, noha ez a tanulmány sem 
tekinti azt döntő tényezőnek. Ez felveti azt a kérdést is, hogy volt-e módja, 
lehetősége az Inquirynek arra, hogy magyarul tudó, a magyar álláspontot kép
viselő kutatót szerződtessen. Másképpen megfogalmazva: ha lett volna igény 
rá, vajon fel tudta volna mérni a Bizottság osztrák-magyar szekciója a magyar 
álláspontot vagy sem? Erre a kérdésre a válasz határozottan igen.

1917. októberében egy Dr. Green nevű, ma már azonosíthatatlan kutató 
felajánlotta szolgálatait a Bizottságnak. Coolidge 1917. november 3-án kelt 
levelében az alábbi javaslatot tette Shotwell-nek, akiről már említettük, hogy a 
kutatás koordinálása volt a feladata: Mellékelten küldöm Green magyar tárgyú 
cikkét. Őszintén szólva, nem tartom valami sokra... Ugyanakkor nem könnyű 
magyarul tudó embereket találni, így esetleg alkalmazhatnánk Dr. Greent. Mivel 
megfelelően képzett [ti. tud magyarul], vizsgálhatná a kérdést, miközben nekünk 
nem kell feltétlenül elfogadnunk a véleményét.58 Shotwell nyilvánvalóan válasz 
nélkül hagyta Coolidge javaslatát. Magyarul tudó kutatóra azonban továbbra is 
szükség lett volna, s 1918 júliusában Day újabb sikertelen kísérletet tett arra, 
hogy szerződtessenek is valakit.59 Egy harmadik eset is azt igazolja, hogy az 
Inquiryt a magyar álláspont egyszerűen nem érdekelte. Bowman kérésére 1918 
augusztus végén Mary Scudder kisasszony, a Nemzeti Kutatási Tanács vezető
jének titkárnője, számos New York-i bevándorlóval interjúkat készített, köztük 
Kende Géza újságíróval, Konta Sándor bankárral, Harsányi László tiszteletessel 
és egy Charles Feleky nevű könyvgyűjtővel is. A Bizottsághoz két példányban 
is eljuttatott jelentés szerint: „Felekynek egy páratlan, csak angol nyelvű mun
kákat tartalmazó gyűjteménye van Magyarországról. Bár nem hangsúlyozta, 
ennek a könyvtárnak az összeállítása rengeteg pénzébe került. Egy teljes fülledt 
délutánt azzal töltött, hogy le s fel mászott egy kis létrán, hogy kiválogassa a 
számunkra legfontosabb munkákat. Feleky úr révén olyan információkhoz, 
művekhez jutottunk, melyeket egyáltalán nem, vagy csak hosszas kutatómun
kával találhattunk volna meg.””0 A korábbi érvelésünk ismeretében aligha 
meglepő, hogy Scudder kisasszony jelentését fel sem dolgozták, s Felekyt a 
továbbiakban senki az Inquirytől meg nem kereste. Bár a Monarchiából, aho
gyan arra már utaltunk, számos hivatalos statisztikai publikációt (és térképet is) 
beszereztek, az egyetlen magyarbarát forrás, amit az Inquiry bizonyíthatóan 
használt, C.M. Knatchbull-Hugessen 1908-ban Londonban angolul megjelent 
The Political Evolution of the Hungarian Nation (A magyar nép politikai 
fejlődése) című kétkötetes munkája volt. Pedig a lehetőségek Green és Feleky 
segítségének elutasításával még korántsem merültek ki. A Scudder kisasszony 
által említett Kende Géza például 1912-ben az akkor még elnökjelölt Wilsonnal 
személyes interjút is készített és a prominens Amerikai Magyar Népszava 
helyettes szerkesztője volt.61 Ugyancsak a Scudder-jelentésben szerepelt az a
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Konta Sándor is, aki a háború idején még a New York Times számára is írt cikket 
és közvetlen baráti kapcsolatban állt Wilson félhivatalos propaganda miniszte
rével, a Committee on Public Information (Tömegtájékoztatási Bizottság) élén 
álló George Creel újságíróval.62 Ezen túl kapcsolatba lehetett volna lépni a 
Károlyit követő magyar-amerikai újságíróval, Bagger-Szekeres Ernővel is, aki
nek még 1918 folyamán is jelent meg a magyar álláspontot bemutató cikke a 
Lippmann (az Inquiry titkára) szerkesztésében megjelenő New Republic című 
széles körben olvasott hetilapban.63 A lehetőség a magyar álláspont, álláspontok 
felmérésére tehát adott volt, ám az amerikai békeelőkészítő bizottságot mindez 
egyszerűen nem érdekelte. Azt azonban, hogy az elutasító döntések a szekción 
belül, az Inquiry vezetésében, vagy esetleg még magasabb szinten születtek-e 
meg, a jelenleg olvasható levéltári és másodlagos források tükrében nem lehet 
határozottan megállapítani.

Az Inquiry Magyarországot, és tágabb fókusszal a Habsburg Monarchiát 
tárgyaló memorandumai, térképei és kártyakatalógusai számos következtetésre 
adnak módot. Ezek közül a legfontosabb az, hogy a magyar állásponttal nem 
foglalkoztak, a Bizottság munkája eleve elfogult volt. Az is nyilvánvaló, hogy 
az osztrák-magyar szekció nem igazán sikeresen mérte fel a Duna-medence 
gazdasági-politikai helyzetét. Kerner nyílt elfogultságról, Day és Seymour pe
dig aligha vitatható hozzá nem értésről tett tanúbizonyságot. Nem szabad azon
ban elfelejtenünk azt sem, hogy a Kerner írásait kritizáló elemzések is bizonyít
ják, szándékos rosszindulatról szó sem volt. Kerner és Day munkája magáért 
beszél, jelentéseikhez aligha szükséges további kommentárt fűzni. Annál érde
kesebb azonban Charles Seymour munkája, különösen azért, mert ő jegyzi a 
Bizottság egyetlen komoly föderációs tervét és végső határjavaslatát is. A 
majdani békedelegátus, aki mind a cseh, mind a román-jugoszláv határbizott
ságban képviselte az amerikaiakat, nyilvánvalóan nem értette meg a közép-eu
rópai mentalitást. Különösen statisztikai írásai és a délszláv trializmusra vonat
kozó tervezetei árulkodnak arról, hogy a problémát kizárólag logikai úton 
közelítette meg. Ezzel természetesen az a baj, hogy a régió számos irracionális 
vonását figyelmen kívül hagyva tette meg javaslatait. Ezek igazi vonzerejét, 
legalábbis magyar szempontból, sokkal inkább a későbbi események (Trianon 
stb.), mint az akkori helyzetben ezen javaslatok kivitelezhetősége adja, adta 
meg. Ugyanakkor helyes volt Seymour azon meglátása, hogy a nemzetiségi 
követelések teljesítésével a wilsoni regionális integrációs elképzelés alól húzzák 
ki a szőnyeget. Az a tény azonban, hogy egy év alatt az Inquiry osztrák-magyar 
szekciója egyetlen épkézláb javaslatot sem volt képes felmutatni, azt jelzi, hogy 
a „tudományos béke” amerikai tervezete gyakorlatilag már a háború idején 
megbukott. A dunai konföderáció terve tehát nem 1919-ben Párizsban, hanem 
már jóval korábban elvesztette realitását. Masaryk „Új Európája” és a francia 
álláspont végső győzelme a győztesek békéjét hozta a Duna-medence számára, 
s ennek hosszú távú következményei ismertek. Mindezért közvetve-közvetlenül 
az Inquiry is felelősnek tekinthető.
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Tibor Giant:

THE „INQUIRY” ON HUNGARY: AMERICAN 
PREPARATIONS FOR THE PEACE CONFERENCE

IN 1917-1918

The „Inquiry” was the private committee of President Wilson preparing for 
peace. It was founded in 1917 by Colonel E.M. House, confidential advisor of 
the president. A thorough analyses of its activity is missing from the otherwise 
complete literature in this area. The „Inquiry” consisted of 126 researchers and 
officials who were chosen on the basis of personal connections and loyalty. They 
made or gathered about 2000 reports and 1500 maps in 9 regional sections. This 
abundant material was used at the peace conference. The author presents data 
concerning the Austro-Hungarian Monarchy and Hungary, based on his research 
at Yale.University and at the National Archives, Washington. He points out that 
the view of the „Inquiry” was biased, not even free of errors, and the standpoint 
of the Hungarian state was not taken into consideration.
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