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WILLIAM C. BULLITT AMERIKAI ÚJSÁGÍRÓ INTERJÚJA 
GRÓF TISZA ISTVÁNNAL 1916. SZEPTEMBER 3-ÁN

BEVEZETÉS

William Christian B ullitt a XX. századi am erikai külpolitika egyik 
legellentmondásosabb alakja volt. 1891. január 25-én született Philadelpihiában. A Yale 
egyetemen tanult, beválasztották a Phi Béta Kappa diákkörbe, a Yale Híradó egyik 
szerkesztője, a színjátszó- és vitakör oszlopos tagja volt. Tanulmányait kiváló eredménnyel 
végezte 1912-ben, majd a Harvard egyetem jogi karán tanult egy évig. Az újságírás azonban 
jobban érdekelte és 1914-ben a New York Times londoni tudósítójaként tevékenykedett. 
1915-ben visszatért az Egyesült Államokba és a Philadelphia Public Ledger-nél kapott állást. 
1915 végén a Henry Ford által finanszírozott békehajót kísérte el európai kőrútjára, s számos 
ironikus hangvételű cikkben tette nevetségessé az amerikai pacifisták legnagyobb 
demonstrációját. 1916 elején feleségül vette Emesta Drinkert és nászútra Németországba 
és a Habsburg monarchiába utaztak. Közép-európai útjuk során Bullitt számos vezető 
politikussal (többek között von Jagow német külügyminiszterrel, valamint Tiszával, 
Andrássyval és Apponyival) készített interjút és hazatérésük után cikksorozatot közölt a 
Public Ledger-ben.

Ezek az írások annyira megtetszettek House ezredesnek, Wilson közeli barátjának 
és tanácsadójának, hogy Bullittot bejuttatta a State Departmentbe. 1919-ben Bullitt az 
amerikai békedelegáció tagjaként Párizsban járt, s a konferencia első időszakában ő készítette 
el a napi titkosszolgálati jelentések rövid kivonatát az öt teljhatalmú amerikai delegátus 
(Wilson, House, Robert Lansing külügyminiszter, Tasker Howard Bliss, az elnök legfőbb 
katonai tanácsadója, és a republikánus párti Henry Wallace) számára. 1919 kora tavaszán 
Wilson elnök Moszkvába küldte Bullittot azzal a feladattal, hogy tárgyaljon Leninnel és 
hogy tegyen javaslatot a követendő amerikai politikára. Bullitt tetszését elnyerte az épülő 
szovjet rendszer és azzal a javaslattal tért vissza Párizsba, hogy az Egyesült Államok ismerje 
el az új kormányt — nem is sejtve, hogy erre másfél évtizedet kell majd várni. Bullitt a 
francia fővárosba való visszaérkezése után elkövette azt a megdöbbentően tapintatlan lépést, 
hogy először nem Wilsonnal, hanem a brit miniszterelnökkel, David Lloyd George-dzsal 
beszélte meg küldetését. Wilson ezt annyira sérelmezte, hogy Bullittot azonnal hazaküldte. 
Ő ezért úgy állt bosszút, hogy a szenátus külügyi bizottságában az elnök és a versailles-i 
békeszerződés ellen tanúskodott. Első politikai kalandja tehát igen viharos körülmények 
között ért véget.
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1920 és 1933 között hátat fordított a politikának: egy mozivállalat igazgatója volt, 
újságot és könyvet írt, farmergazdaságot vezetett. 1933-ban az Egyesült Államok hivatalosan 
is elismerte a Szovjetuniót és Franklin Delano Roosevelt elnök Bullittot küldte Moszkvába 
követi megbízatással. 1936-ban áthelyezték Párizsba, ahol 1940-ig szolgált. 1940 és 1944 
között a tengerészeti minisztériumban dolgozott, 1944-ben pedig visszatért Párizsba, a Life 
című újság kihelyezett tudósítójaként. A szocialista rendszer iránti rokonszenvét karrierje 
során többször is kimutató Bullitt — az ötvenes évek elején az Egyesült Államokban tomboló 
anti-kommunista hisztéria elkerülése végett — a francia fővárosban maradt, és ott is halt 
meg, 1967. február 15-én.

Ahogyan azt már korábban említettük, William C. Bullitt az amerikai külpolitika 
egyik legvitatottabb alakja volt. A Wilson-kormány tagjai soha nem bocsájtották meg neki 
1919-es lépéseit, Robert D. Schulzinger diplomáciatörténész “felcicomázott fiatal 
philadelphiai playboy-nak” titulálta, s a McCarthyisták is szerették volna vád alá helyezni. 
Ugyanakkor évfolyamtársai a Yale-en megválasztották a “legokosabb diáknak”, Will 
Brownell és Richard Billings a róla írt életrajzi munkájuknak az Oly közel a nagysághoz 
címet adták, s Bullitt és Roosevelt leveleinek gyűjteményes kiadásához maga George F. 
Kennan, a “feltartóztatás” doktrínájának megalkotója írt baráti hangvételű előszót. Kortársai 
Bullittot nyilvánvalóan vagy nagyon szerették, vagy szívből gyűlölték.

Az alábbi dokumentum ennek a sok vihart kavart politikai pályának a kezdeti 
szakaszából származik. Mind Tisza, mind von Jagow megtiltotta Bullittnak, hogy 
nyilvánosságra hozza a velük készített interjút. Bullitt azonban ebből is tőkét kovácsolt, a 
két beszélgetés átiratát eljuttatta a State Department második emberéhez, Frank Lyon 
Polkhoz. A továbbiakban Bullitt Polkhoz írt levelét, majd a Tiszával készített interjú szövegét 
olvashatjuk. Bullitt jelentése azért különösen fontos, mert kiválón bemutatja, hogy az 
amerikai külpolitika vezetői milyen minőségű információkat kaptak. Az interjú szövege 
magáért beszél, ám külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy az inteijú indirekt módon megerősíti 
azt a New Europe csoport által terjesztett tévképet, hogy Tisza provokálta a háborút Szer
biával 1914-ben.

A dokumentumok forrása: Yale egytem, Sterling Memorial Library, Frank L. Polk iratai.

1. BULLITT LEVELE FRANK L. POLKHOZ:

Oxmoor, Devon, Pennsylvania

Tisztelt Polk Úr!

Mintegy tíz nappal ezelőtt tértünk haza féléves németországi és ausztria-magyarországi 
utunkról. Számos olyan infromációm van, amely érdekelheti Önt, de amelyet nem 
publikálhatok, többek között bizalmas beszélgetések Tiszával és von Jagow-val. Egan úr 
(az Egyesült Államok dániai követe) Koppenhágában azt mondta nekem szeptember 23-án,
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hogy táviratban értesítette Lansing urat a birtokomban lévő információról, és hogy feltétlenül 
keressem fel a külügyminiszter urat; én azonban Önnel szeretnék először beszélni. Tudna 
engem fogadni jövő hétfőn, kedden, vagy szerdán?

Őszinte híve:
William C. Bullitt

*

Ez nyilvánvaló elírás, a levél minden bizonnyal 1916. október 20-án kelt.

2. BESZÉLGETÉS 1916. SZEPTEMBER 3-ÁN BUDAPESTEN GRÓF TISZA 
ISTVÁNNAL:

Kérdés: Mit szándékozik csinálni Szerbiával?

Válasz: Erre a kérdésre nem kívánok válaszolni. Nem kívánom a kártyáinkat kiteríteni, de 
mondhatjuk azt, hogy nincsenek vad annexiós terveink Szerbiával szemben, csak a jelenlegi 
határ kiigazítását tervezzük, ennyi az egész.

(Megjegyzés: Tisza bizalmi titkára azt mondja, hogy Tisza fel kívánja osztani 
Magyarország és Bulgária között Szerbia észak-keleti csücskét, hogy a Budapest és 
Konstantinápoly közti vasút végig a Központi Hatalmak területén fusson. Ez azt jelentené, 
hogy Szerbiától elveszik Belgrádot és Nist. Szerbia maradékát egy önálló állam részeként 
képzeli el, Montenegróval egyesítve, a montenegrói dinasztia uralma alatt. A Levohon [sic] 
hegyet Tisza megtartja, ha tudja.)

Kérdés: Elképzelhetőnek tartja a lengyel kérdés rendezését osztrák-magyar-lengyel trialista 
megoldással, amiről manapság oly sokat beszélnek?

Válasz: A közelmúlt eseményei kizárják a lengyel kérdés azonnali megoldását akár az Ön 
által említett, akár bármely más terv alapján. A lényeg az, hogy a háború után valamiféle 
független lengyel államot kell majd létrehozni. Úgy gondolom, hogy a nagyhatalmak gond 
nélkül megegyezésre jutnak majd ebben a kérdésben.
Kérdés: Tervezi különbéke megkötését?

Válasz: A különbékével kapcsolatos kérdésére határozottan azt felelhetem, hogy: NEM! 
Egyáltalán nem tervezünk különbékét. Nem hagyhatjuk cserben a szövetségeseinket. A 
németek oldalán végigharcoljuk a háborút.

Kérdés: Hajlandó volna lemondani Erdély egy darabjáról Románia javára, vagy Erdély 
teljes területének birtoklását a magyar állam létérdekének tekinti?
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Válasz: A legteljesebb mértékben. Erdély elengedhetetlenül szükséges Magyarország 
számára. Egyetlen négyzetméterét fel nem adjuk, amíg csak harcolni tudunk.

Kérdés: Mit gondol, van-e Bukovina és Galícia annyira fontos Ausztria számára, mint 
Magyarország számára Erdély?

Válasz: Nem, nincs. Természetesen minden területvesztés fájdalmas dolog, és Ausztria 
komoly ellenállást fog tanúsítani, mielőtt bármely területéről lemond; de sem Bukovina, 
sem Galícia nem annyira létfontosságú Ausztria számára, mint Erdély számunkra.

Kérdés: Hajlandó volna azonnal békét kötni a status quo ante bellum alapján?

Válasz: Erre a kérdésre csak azt válaszolhatom, hogy mi nem területszerző háborút vívunk. 
Számunkra az a fontos, hogy a monarchia területi egységét megvédjük. A monarchia területi 
egységénél semmit nem tartunk többre. Nyilvánvalóvá tettük a nagyhatalmak számára, hogy 
mi nem akarunk újabb területeket, amikor a Szerbiának küldött első jegyzékben közöltük, 
hogy nem kívánunk szerb területeket annektálni.

Kérdés: Amikor a jegyzéket írta Szerbiának, akkor azt várta, hogy háború lesz, igaz? Tudta, 
hogy Szerbia nem fogja elfogadni a feltételeiket?

Válasz: Azt tudom, hogy Szerbiának el kellett fogadnia a feltételeket, ha Oroszország nem 
áll mellé. A monarchia minden barátja szerte a világon egyetért abban, hogy igencsak 
türelmesek voltunk Szerbiával. Évek óta tűrtük a provokációit. Ennek véget kellett vetni. 
Azt reméltem, hogy Oroszország belátja az igazunkat, és arra kényszeríti Szerbiát, hogy 
tegyen eleget a követeléseinknek. Tudtam, hogy ha Oroszország arra buzdítja Szerbiát, 
hogy utasítsa el a követeléseinket, akkor az el is utasítja; és hogy akkor mi és Németország 
háborúba keveredünk Oroszországgal és Franciaországgal. Azt hittem, Anglia nem lép be a 
háborúba. Ebben azonban hamarosan csalódtam.

Kérdés: Godolom, nyilvánvaló, hogy a jegyzéket még elküldése előtt megvitatta a német 
külügyminisztériummal, és hogy ők ismeték a jegyzék tartalmát?

Válasz: Erre a kérdésre nem kívánok egyenes választ adni. De levonhatja a saját 
következtetését. Ha van az embernek egy közeli és igen erős barátja, és ha az ember egy 
hihetetlenül súlyos döntést készül meghozni, akkor megvitatja-e a dolgot a barátjával, és 
közli-e vele végül, hogy mit határozott? (Mosolygott, és felém fordította a tenyerét, mintha 
azt mondaná: “Hát nem nyilvánvaló?”)

(Megjegyzés: Tisza ezen kijelentését mintegy három héttel később az alábbi 
formában szembesítettem von Jagow-val: “Amikor Tisza megírta a jegyzéket Szerbiának, 
akkor maguk mindketten politikai befolyást akartak szerezni, és nem területeket.” Erre von 
Jagow a következő választ adta: “Semmi közöm nem volt a jegyzék megírásához. Lent
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Budapesten oly mértékben terjesztik a hírt, hogy mi írtuk a jegyzéket, hogy nincs is értelme 
cáfolni. A jegyzéket először az átadását megelőző napon este nyolckor láttam. Másnap 
délelőtt tízkor átadták. Túl késő volt ahhoz, hogy bármit is tegyünk.” Erre én azt mondtam: 
“De azért nyilván megbeszélték a dolgot korábban?” Von Jagow erre ezt válszolta: “Mi 
csak annyit tettünk, hogy biztosítottuk Ausztriát arról, hogy támogatjuk, ha meg akarja 
büntetni Szerbiát. Teljesen igaza volt, hogy meg akarta büntetni Szerbiát. Ez elkerülhetetlen 
volt.)

Kérdés: Hisz-e abban, hogy a háború után létrejön egy Berlintől Bagdadig terjedő Közép- 
Európa [Mitteleuropa]?

Válasz: Eléggé sematikus gondolkodásra vall azt hinni, hogy létrejön egy olyan birodalom, 
mely az Északi tengertől a Perzsa öbölig terjed. Mi biztosan nem fogjuk saját nemzeti 
édekünket más államok érdekében feláldozni. Abban azonban hiszek, hogy továbbra is 
fennmaradnak azok az erők, melyek létrehozták a Németország, Bulgária, Törökország és 
közöttünk fennálló szövetséget, és hogy fenntartjuk majd a szoros katonai és gazdasági 
szövetségünket, hogy szembeszállhassunk jelenlegi ellenségeinkkel. Ha a háború úgy ér 
véget, hogy az antant nem győz le bennünket — és remélem, hogy ez így történik — , akkor 
a Központi Hatalmak léterhoznak majd egy laza ligaszerű szövetséget, nemzeti önállóságuk 
teljes megtartásával.

Kérdés: Szívesen látna-e egy békekísérletet, ha az Egyesült Államok elnöke kezdeményezné 
azt?

Válasz: Úgy gondolom, hogy jelenleg hiba volna békekötést kezdeményezni. Most, hogy a 
románok megtámadtak minket, az antant túlzottan is bízik abban, hogy legyőzhetnek 
bennünket, s így elutasítanák az elnök kezdeményezését. Mi mindig készek vagyunk békét 
kötni. Néhány héten belül megállítjuk az ellenségeink előrenyomulását. Amikor ez 
megtörténik, minden bizonnyal az angol közvélemény is lecsillapodik. Remélem, Wilson 
elnök addig várni fog. Úgy gondolom, hogy figyelni fogja az angolok békevágyát, és amikor 
a lecsillapodás pillanta eljön, akkor lép majd.

Kérdés: Mit gondol, mennyi ideig fog tartani a béke ezután a háború után?

Válasz: Európában hosszan tartó béke lesz a következő ötven évben, egyszerűen azért, 
mert minden európai nép úgy kimerül majd, hogy ötven évig nem fog tudni háborúzni.

Kérdés: Mit jelent az Ön számára a “hosszan tartó béke”, nagy szárazföldi hadsereget, 
haditengerészetet, erős stratégiai határokat és szövetségeket, vagy valamiféle nemzetközi 
békítőszervezetet, különféle szankciókkal megerősítve, ahogyan a “hosszan tartó békét” az 
Egyesült Államokban elképzelik?
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Válasz (rosszalló mosoly kíséretében): Nem nagyon hiszek a nemzetközi bíróságokban; 
egy napon majd létrejönnek, de a mi életünk során aligha akadályozhatják meg a háborút.

(Megjegyzés: Tisza írt és telefonált nekem Bécsbe, és azt kérte, hogy ne mondjam 
el senkinek, hogy miről beszélgettünk. Azt válaszoltam, hogy a sajtóban meg nem jelentetem, 
de az irodámban és State Departmentben elismételem majd.)

William C. Bullitt
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Tibor Giant:

A Document: The American Journalist William C. Bullitt’s Interview 
with Count István Tisza, 3 September 1916.

Following a brief introduction of Bullitt to a Hungarian audience, two docu
ments are presented here: the first is Bullitt’s letter to Assistant Secretary of 
State Frank L. Polk, the other a translation of Bullitt’s mostly fictitious in
terview with the Hungarian Premier Tisza, made immediately after Ruma
nia’s entry into World War I. In it, Tisza supposedly admitted writing the 
ultimatum to Serbia, expected another world war to take place within fifty 
years, and thought a peace drive by the U.S. president untimely. The paper 
concludes with a selected bibliography for further reading.
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