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sére, mellyel Szerbia területi és szuverenitási jogainak res-

pektálása messzemenleg biztosíttatott. Kiemeli, mily nagy
mértékben részes az orosz diplomácia Ausztria-Magyarország

Szerbiához való viszonyának trhetetlenné válásában. Orosz-
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31. Az orosz mozgósítás folytán katonai rendszabályok foga-
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Mióta a Karageorgevié-dinasztia elfoglalta a Száva-

menti királyságnak vérrel beszennyezett trónját és a Sán-

dor király élete ellen sztt összeesküvés részeseivel vette

magát körül, azóta Szerbia — habár különböz utakon

és változó intenzitással is — szakadatlanul azt a célt kö-

vette, hogy ellenséges propaganda és forradalmi üzelmek

segélyével aláaknázza Ausztria-Magyarországnak délszlávok

lakta vidékeit, hogy ha majd az európai helyzet a nagyszerb

tervek megvalósításának kedvezni fog, a Monarchiától el-

szakítsa azokat.

Hogy a Szávamenti királyság mennyire nagyralátó

volt reményeiben és milyen közel hitte már magát az

áhított célhoz, az világosan kitnt abból az elkeseredett

ellenséges indulatból és abból a mélységes csalódásból,

amelyet Bosznia és Hercegovina annexiója idézett Szerbiá-

ban el, s amely a háború szélére kergette ezt a felbuj-

tott és elámított országot.

Cserben hagyva az orosz védhatalomtól, amely akko-

riban még nem érezte magát elegenden felfegyverkezett-

nek, a szerb kormány 1909, év tavaszán jónak látta ünne-

pélyesen kijelenteni Európa színe eltt, hogy elismeri az

annexióval teremtett új nemzetközi- és közjogi rendet,amely-

lyel Szerbia érdekei sérelmet nem szenvedtek, továbbá, hogy
feloszlatja a Monarchia ellen felfegyverzett bandákat és a

jövben barátságos viszonyban fog élni Ausztria-Magyar-

országgal.

Az a várakozás azonban, hogy most már módjában

lesz a Monarchiának békében és jó szomszédságban élhet-

nie Szerbiával úgy, mint élt az Obrenoviéok uralkodása
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idején és ismét módjában lesz az akkorihoz hasonló

jó indulattal méltányolnia és elmozdítania ennek az

államnak érdekeit, amely függetlenségének a berlini kong-

resszuson történt elismerését Ausztria-Magyarországnak

köszönheti, — ez a várakozás nem ment teljesedésbe.

A szerb kormány, amelyet Ígérete Ausztria-Magyarország-

hoz való jó szomszédi viszony ápolására kötelezett, eltrte

azt, hogy sajtója hallatlan módon szítsa a gylöletet

Ausztria-Magyarország ellen; megengedte, hogy szerb föl-

dön magasrangú katonatisztek, államhivatalnokok, tanítók

és bírák vezetése alatt mköd egyesületek nyilvánosan

olyan törekvéseket ápoljanak, amelyeknek a Monarchiához

tartozó területek fellazítása volt a célja ; nem akadályozta

meg, hogy katonai és polgári közigazgatásának vezet

állásban lev egyes személyiségei annyira megmételyezzék

a közlelkiismeretet, hogy az végül is a közönséges orgyil-

kosságot tekintse a Monarchia elleni harc legjobb fegyve-

rének. Ebbl a gylöletteljes agitációval áthevített légkör-

bl a Monarchia magasállású funkcionáriusai ellen irá-

nj'uló gyilkos merényletek egész sora indult ki s végül

onnan indult ki a Szerbiában tervszeren elkészített

átkos merénylet is Ferenc Ferdinánd trónörökös-fherceg

fenkölt személye ellen. Ámde a trón várományosának a

hazáért szenvedett vértanúhalála, amelyet ellenségeink

abban a botor hiedelemben készítettek el, hogy ezzel a

Monarchia bomlását siettetik, Ausztria-Magyarországnak

minden népét lángolóan lelkes egyértelmséggel sorakoz-

tatta a dinasztia trónja köré. Megláthatta most az egész

világ, hogy mily rendíthetetlenek azok az alapok, amelye-

ken a Monarchia nyugszik s mily híven és szorosan tar-

tanak össze fiai. Mindenki érezte s nem lehetett többé

kétség aziránt, hogy becsületünk, önmagunknak meg-
becsülése és életérdekeink parancsolóan követelik, hogy

Szerbia bnös üzelmeivel szembeszálljunk és Ausztria-

Magyarország biztonságának garanciákat teremtsünk.

Azok a szomorú tapasztalatok, amelyeket ezzel

az álnok szomszéd-állammal szemben szereztünk, kije-
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lölték az utat, amely egj'edül vezethet érdekeink biztosí-

tására.

Fel kellett állítani Szerbiával szemben mindazokat a

követeléseket és megkívánni tle mindazokat a garan-

ciákat, amelyek a gyalázatos merénylet részeseinek meg-

büntetését s a nagyszerb törekvések elfojtását biztosít-

hatják vala. Minthogy Ausztria-Magyarországnak példátlan

túrelmét Szerbiában gyengeségre magyarázták, értésére

kellett adni a belgrádi kormánynak, hogy a Monarchia

el van tökélve arra, hogy szükség esetén a végletekig

elmegy, hogy tekintélyét és birtokállományát megvédje s

hogy nem fogja többé trni a Szávamenti királyság mes-

terkedéseit, amelyeknek célja az volt, hogy Ausztria-

Magyarország követeléseinek látszólagos elfogadásával

egyrészt tévedésbe ejtse a hatalmakat, másrészt azonban

nyitva tartsa magának azt a lehetséget, hogy úgy, mint

ezt az 1909. évi ünnepélyes ígéret után tette, ezután is

folytathassa aknamunkáját a Monarchia ellen. Szerbiának

azzal a megszokott taktikájával szemben, hogy a legalá-

valóbb eszközökkel készítse el a Monarchia délszlávok-

lakta vidékeinek elszakitását, ellenben tüstént a hatalmak-

nál keressen oltalmat és büntetlenséget, mihelyt a Monar-

chia ezekért az üzelmekért számadásra vonná t, a cs. és

kir. közös kormány számára csak egyetlen út állott njitva

arra, hogy birtokállományunkat megvédje és közgazdasági

életünknek a szerb aspirációk által újra meg újra élidé-:

zett trhetetlen megkárosodásának véget vessen — s mind-

ezt anélkül, hogy ezzel Európa békéjét veszélyeztesse. A cs.

és kir. közös kormány a hatalmak aggályaira kezdettl

fogva annak kinyilatkoztatásával válaszolt, hogy a Mon-
archia nem fog túlmenni érdekeinek megvédelmezésén
és nem törekszik területszerzésre. Ezeken az önmaga-
szabta határokon belül azonban ragaszkodnia kellett

ahhoz, hogy a Szerbiával való konfliktus közvetlenül

Ausztria-Magyarország és Szerbia közt nyerjen elintézést.

A követeléseinkre vonatkozó válasz megadására Szerbiá-

nak megszabott határid meghosszabbítása — amint azt
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Oroszország kívánta — újabb kifogásokra és egyéb huza-

vonára nyújtott volna módot a belgrádi kormánynak és

egyenesen kaput tárt volna egyes hatalmak beavatkozására

Szerbia érdekében. A határid meghosszabbítására vonat-

kozó kívánságot ennélfogva el kellett utasítani. Jóllehet,

'P Szerbia még kitér és alattomos válaszának megadása
-^ eltt elrendelte az általános mozgósítást és ezzel nyíltan

kifejezést adott ellenséges szándékának, a Monarchia még
^három napig várt, mieltt a háborút megüzente volna. Az
angol kormánynak az a javaslata, hogy a szerb konfliktus

elintézése a hatalmak konferenciájára bízassék, már csak

az ellenségeskedések megkezdése után érkezett Bécsbe,

minélfogva azt az események már túlhaladták volt. De ez

a javaslat önmagában sem volt alkalmas arra, hogy a

Monarchia érdekeit biztosítsa. Egyedül az osztrák-magyar

követeléseknek a belgrádi kormány részérl érintetlen

egészükben való elfogadása nyújthatott volna csak bizto-

sítékot arra nézve, hogy Szerbiával trhet szomszédi

viszonyban fogjunk élhetni. Az entente-hatalmakat azon-

ban az a törekvés vezette, hogy Ausztria-Magyarországnak

hathatós és Szerbiát érzékenyen érint követeléseit kompro-

misszum útján kiküszöböljék. Ez a Szávamenti királyság-

nak jövend korrekt magatartása tekintetében minden
biztosítéktól megfosztott volna bennünket, Szerbiát pedig

csak felbátorította volna arra, hogy a Monarchia délszlávok-

lakta vidékeinek elszakítását célzó üzelmeit tovább folytassa.

Amikor a cs. és kir, közös kormány azt követelte

Szerbiától, hogy büntesse meg a szerajevói merényletnek

a királyság területén tartózkodó bnrészeseit és teljesítse

azokat a kötelességeket, amelyek a szomszéd államok

közötti békés viszonynak mellzhetetlen elfeltételei, akkor

nem csupán azt a célt tartotta szem eltt, hogy dinasz-

tiánkat merényletektl és a Monarchia birtokállományát

bnös üzelmektl megvédje. A cs, és kir. közös kormány
ezzel a követeléssel a civilizált emberiségnek azt a közös

érdekét is képviselte, hogy gyilkos merényleteket ne lehes-

sen büntetlenül a politikai harc fegyveréül felhasználni és
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hogy Európa békéje ne legyen szakadatlanul veszélyeztetve

Szerbia aspirációi által.

Súlyosan vétkeztek az entente-hatalmak akkor, ami-

kor, politikai önzésük sugallatát követve, elzárkóztak a

közerkölcsnek és az emberiességnek eme követelményei

ell és pártját fogták a vétkes Szerbiának. Ha akkoriban

a Monarchia kijelentéseinek — amely konzervatív politi-

kájával és a Balkán félszigeten végbement hatalmas poli-

tikai átalakulások során tanúsított békeszeretetével kiér-

demelte a teljes bizalmat — hitelt adnak és a szerb kon-

fliktussal szemben várakozó álláspontra helyezkednek vala,

az esetben elkerültük volna a világháborút. Azért a vég-

hetetlen szenvedésért, amely most rászakadt az emberi-

ségre, a történelem ítélszéke eltt kell felelniök.

Nem lehet kétség aziránt, hogy a kis szerb állam soha-

sem merészkedett volna alig palástolt ellenségeskedés-

sel munkálni a Monarchia délszlávoklakta vidékeinek

elszakításán, ha nem lett volna bizonyos Oroszországnak

titkos helyeslése és védelme fell és ha nem számíthatott

volna arra. hogy a cári birodalomban a hatalmas pánszláv

áramlat szükség esetén rá fogja szorítani az orosz kor-

mányt, hogy a szerb királyságnak a nagyszerb tervek

megvalósításáért való harcban segítségére siessen.

Az utóbbi két évszázad folyamán az Oroszbirodalom

egy glecser elemi erejével terjeszkedett ki óriási terü-

letekre s mind újabb és újabb népeket hajtott a moszko-
vita uralom alá, elnyomva azok kultúráját, vallását és nem-
zeti nyelvét. Ennek a szünetlenül a világuralomra törekv
ösztönnek legfbb és soha szem ell nem tévesztett célja

a Dardanellák birtoka, amely az Oroszbirodalomnak a

közeli Keleten és Kis-Azsiában a túlsúlyt, az orosz kivitel-

nek pedig az idegen akarattól független, szabad átbocsá-

tást biztosítaná.

Minthogy e terveknek, melyeknek megvalósulása

Ausztria-Magyarország és Németország életbevágó érdekeit

sértette volna, e hatalmaknál szükségképen ellenállásra

kellett találniok, ennélfogva az orosz politika törekvése
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arra irányult, hogy a két középponti hatalom ellenálló

képességét gyengítse. Az orosz világuralom útját elrekeszt

hatalmas középeurópai tömböt szét kellett robbantani és

Németországot el kellett szigetelni. Mindenekeltt a habs-

burgi Monarchiát kellett a balkán-szövetség megalkotásá-

val körülkeríteni és uralmát a határvidékeken zött pán-

szláv és szerb aknamunkával aláásni. E terv megvalósítá-

sának elfeltétele Törökország leverése és visszaszorítása

volt, hogy ezzel a keresztény Balkán-államok megnöveke-
dett ereje a két középponti hatalom ellenében leend ér-

tékesítés céljából felszabaduljon.

Amikor a balkán-szövetség a Törökországtól elraga-

dott területek miatt támadt összetzés folytán felbomlott

és fél volt, hogy az orosz tervek meghiúsulnak : a »véd-
hatalom* eltrte azt, hogy Bulgáriát leverjék, megalázzák

és szerzett birtokának túlnyomó részétl megfosszák. Az
volt a szándék, hogy területi terjeszkedést helyeznek ki-

látásba — még pedig a Monarchia rovására — a határok-

nak keletrl nyugat felé való lépcszetes elretolásával

és ezzel a kecsegtetéssel helyreállítják a balkán-szövet-

séget, amely Törökország vereségei óta már csakis Auszt-

ria-Magyarország és Németország ellen irányulhatott és

amelyet Oroszország és Franciaország az európai er-
viszonyok eltolására kívánt felhasználni. Az orosz diplo-

máciának a Monarchia létét és a világbékét fenyeget
ebben a veszedelmes játékában Szerbia fontos ütkártyája

volt, amelyet Oroszország semmi áron, még a világháború

elkerülése árán sem akart kezébl kiadni.

A cs. és kir. közös kormány egészen a háború kitö-

réséig újra meg újra biztosította a szentpétervári kabinetet,

— a jelen gyjtemény aktái tanúskodnak errl — hogy nem
fog orosz érdeket sérteni, nem fog szerb területet sze-

rezni és nem fogja Szerbia szuverenitását érinteni, továbbá,

hogy kész az osztrák-magyar és az orosz érdekek fell az

orosz kormánnyal tárgyalásokat folytatni. A szentpétervári

kabinet azonban nem érte be a cs. és kir. közös kormány
ünnepélyes kijelentéseivel, hanem már június 24-iki kommü-
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Ilikéjében fenyeget hangon szólalt meg, s július 29.-én, jól-

lehet Ausztria-Magyarország egyetlen katonát sem mozgó-

sított Oroszország ellen, elrendelte az odesszai, kievi,

moszkvai és kazáni katonai kerületeknek a Monarchiát

fenyeget mozgósítását, július 31.-én pedig az általános

mozgósítást, nem tördve a cs. és kir. nagykövetnek ismé-

telt figyelmeztetéseivel és a német kormánynak már július

26.-án tett azzal a kijelentésével, hogy Oroszországnak

katonai elkészít intézkedései Németországot ellenrend-

szabályokra fogják kényszeríteni, amelyek a hadsereg

mozgósításából állhatnak csupán és hogy ez a mozgósítás

a háborút jelenti.

Július 24.-én a cs. és kir. nagykövet az orosz külügy-

miniszterrel szemben hangsúlyozta a Monarchia békesze-

retetét. Egyetlen célunk — mondta — hogy véget vessünk

annak, hogy szerb bombák dinasztiánkat és a szerbiai

forradalmi üzelmek területünket veszélyeztethessék.

Ennek a célnak elérése életkérdés volt a Monarchiára

nézve. Ennélfogva nem is riaszthatta vissza az Orosz-

országgal való összetzés lehetsége — amennyiben Orosz-

ország Szerbiát pártfogásába venné — attól, hogy véget

vessen annak a trhetetlen állapotnak, amely orosz kivált-

ságlevelet biztosít a Szávamenti királyságnak arra, hogy
Ausztria-Magyarországot állandóan büntetlenül és büntet-

hetetlenül veszélyeztethesse.

Július 30.-án az angol államtitkár újból azt indítvá-

nyozta, hogy Ausztria-Magyarország vegye a hatalmak
közvetítését igénybe Szerbiával való konfliktusa körül.

A cs. és kir. közös kormány, minden tle telhett meg
kívánván tenni a világbéke fenntartása érdekében, késznek

nyilatkozott a közvetítés elfogadására. Ausztria-Magyar-

ország becsülete és érdekei azonban megkövetelték, hogy
ez ne Oroszország fenyeget intézkedéseinek nyomása alatt

történjék. Ezért elssorban is azt kellett követelnie, hogy
a cári birodalom ellenséges mozgósítási rendszabályai

visszafejleszttessenek. Erre a követelésre a szentpétervári

kabinet az egész orosz hader mozgósításával felelt.
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Nagybritannia önzésével és a francia köztársaság

revanche-sóvárgásával szövetkezve, a szentpétervári kor-

mány nem riadt vissza semmi eszköztl sem avégbl, hogy
a hegemóniát Európában a hármas entente részére bizto-

sítsa, saját maga számára pedig szabaddá tegye a pályát

legmerészebb terveinek céljaira.

Oroszország — eszközeiben nem válogatva — arra

törekedett, hogy lelkiismeretlen kézzel hálót szjjön poli-

tikájának szálaiból a Monarchia feje fölé.

Amikor pedig Ausztria-Magyarország, az önfenntartás

parancsát követve, elhatározta, hogy széttépi ezeket a szála-

kat, akkor Oroszország meg akarta ragadni a cs. és kir.

közös kormány karját és meg akarta alázni a Monarchiát.

Ausztria-Magyarországnak és Németországnak — me-
lyek érdekeikben a legsúlyosabban voltak veszélyeztetve

— aközött kellett választaniok, hogy vagy megvédjék
jogaikat és biztonságukat, vagy pedig meghátráljanak

Oroszország fenyegetései eltt.

Azt az utat választották, amelyet a becsület és a

kötelesség jelölt ki számukra.



1.

Lovag Storck követségi tanácsos gróf Berchtoldhoz.

Belgrád, Í9U június 29.

Annyira hatása alatt állunk még valamennyien a teg-

napi katasztrófának, hogy nehezemre esik a szükséges

higgadtsággal, tárgyilagossággal és nyugalommal a kell
megítélésben részesítenem innen a szerajevói véres drámát.

Kérnem kell tehát, hogy egyelre csupán néhány tény

felsorolására szorítkozhassam.

Tegnap — 15/28-án — a szokásosnál nagyobb fény-

nyel ülték meg a rigómezei csata évfordulóját s ünnepel-

ték Obilié Milos szerb hazafit, aki a gyzelmes Muradot
1389-ben két társával orozva leszúrta. Mindenütt, ahol

szerbek élnek, Obilié a nemzeti hs. De — hála a királyi

kormány égisze alatt nagyra növelt propagandának és az

évek óta folytatott hírlapi hajszának — a törökök helyébe

most mi léptünk si ellenség gyanánt.

ügy látszik tehát, hogy a kossovopoljei dráma meg-
ismétlése lebegett a három fiatalkorú szerb merénylnek
— Principnek, Cabrinoviénak és a harmadik ismeretlen

bombavetnek — szeme eltt. De k még egy ártatlan

asszonyt is lelttek és nyilván abban a hiszemben élnek,

hogy ennyiben még túl is tettek mintaképükön.

Eveken át hintették a Monarchia elleni gylölet mag-
vait Szerbiában. A vetés kikelt és gyilkosság lett aratva.

A szerb kormány a délután 5 óra tájt érkezett hírre

este tíz órakor hivatalosan elrendelte az Obilié-ünnep félbe-

1



szakítását, de nem-hivatalosan és a sötétben az még huzamos
ideig folyt tovább.

Szemtanuk beszélik, hogy az emberek örömükben
egymás nyakába borultak s hogy ilyen megjegyzéseket lehe-

tett hallani: »úgy kell nekik, régen vártuk ezt«, vagy:

>ime, a bosszú az annexióért«.

2.

Lovag Storck követségi tanácsos gróf Berchtoldhoz.

Távirat. Belgrád, 191^ június 30.

Gruiéhoz, a külügyminisztérium vezértitkárához, ma
azt a természetszer kérdést intéztem : min rendszabályo-

kat foganositott, illetve szándékozik foganosítani a királyi

rendrség a merénylet köztudomás szerint Szerbiába vezet
szálainak nyomozása céljából.

Válasza az volt, hogy a szerb rendrség eddigelé egy-

általában nem foglalkozott az üggyel.

3.

Jehlitschka fkonzul gróf Berchtoldhoz.

Üszküb, 19íi július 1.

Június 15/28-án Pristinában elször ülték meg a

Vidovdánt (rnapja), — amely a rigómezei ütközetnek

(1389) ezúttal 525-ik évfordulója — hivatalosan is mint a

szerb nemzet ^felszabadulásának ünnepét«.

Négy hónap óta külön ünnepi bizottság munkálkodott

azon, hogy ezt az ünnepet minél díszesebbé tegye és nagy-

szabású szerb nemzeti tüntetéssé avassa.

Ebbl a célból egyidejleg indítottak propagandát

Horvátországban, Dalmáciában és Boszniában, de kivált-

képen Magyarországon. A résztvevknek a szerb állam-



vasutakon ingyenes utazást, továbbá olcsó szállást és ellá-

tást, hatósági támogatást, stb. biztosítottak.

Az agitáció erélyes és céltudatos volt.

A pristinai ünnepségre különvonatok szállították a

vendégeket.

Az ünnepélyen elhangzott különböz beszédek, melyek

az ünnepség színhelyéhez fzd történelmi reminiszcen-

ciákkal voltak telítve, több-kevesebb variációval vala-

mennyien az összes szerbek egyesítésének, s a Dunán és

a Száván túl, valamint a Boszniában és Hercegovinában

lakó ^leigázott testvérek felszabadításának* ismeretes témá-

jával zárultak.

Amikor az esti órákban híre terjedt annak a borzal-

mas gaztettnek, amelynek Szerajevó volt a színhelye, a

fanatizált tömegen olyan hangulat vett ert, melyet a szá-

mos tetszésnyilvánításból ítélve — amirl feltétlenül szava-

hihet bizalmas embereim tettek nekem jelentést — lehe-

tetlen másnak, mint embertelennek neveznem.

Szemben a népességnek ezzel a magatartásával —
amely hasonló módon nyilvánult meg Üszkübben is —
a szerb sajtó részérl tapasztalható az a törekvés, amellyel

Szerbiáról elhárítani kívánja az erkölcsi felelsséget azért

a tettért, melyet egy reprezentatív gyülekezet ennyire nem
palástolt elégtétellel fogad, szánalmas kísérletnél egyébnek

nem tekinthet.

4.

Gróf Szécsen gróf Berchtoldhoz.

Távirat. Paris, Í91í július k.

Ma átadtam Poincaré elnöknek a cs. és kir. közös

kormány köszönetét részvétéért.

A nálunk elfordult szerbellenes tüntetésekre célozva,

felemlítette, hogy Carnot elnök meggyilkolása után az

olaszok egész Franciaországban a legkíméletlenebb üldö-

zésnek voltak kitéve a népesség részérl.



Figyelmeztettem arra, hogy az akkori rémtett nem
állott valamely olaszországi franciaellenes agitációval kap-

csolatban, a mostani esetben ellenben el kell ismerni, hogy

Szerbiában évek óta minden megengedett és meg nem
engedett eszközzel izgatnak a Monarchia ellen.

Poincaré végül azt a meggyzdését fejezte ki, hogy

a szerb kormány a vizsgálat során és az esetleges bn-
társak üldözése körül a legmesszebbmen elzékenységet

fogja tanúsítani velünk szemben. Ez oly kötelesség, mely

alól egyetlen állam sem vonhatja ki magát.

5.

Hoflehner ügyviv gróf Berchtoldhoz.

Nis, 19H július 6.

A rettent és — fájdalom — nagyon is jól sikerült

szerajevói merénylet híre itt a szó legteljesebb értelmében

szenzációt keltett. Megdöbbenésnek vagy megbotránko-

zásnak úgyszólván nyoma se volt, hanem túlnyomóan

csak az elégtétel, st az öröm érzése jutott kifejezésre,

még pedig gyakran egészen leplezetlenül, minden tartóz-

kodás nélkül, s nem ritkán a legdurvább formában.

Különösen áll ez az úgynevezett irányadó körökre, az

intelligenciára — p. o. hivatásos politikusokra, tan-

férfiakra, hivatalnokokra, katonatisztekre — és a diák-

ságra. Valamivel több tartózkodást mutattak még a ke-

reskedi körök.

Azok a nyilatkozatok, amelyekkel szerb hivatalos

tényezk vagy egyes magasabb személyiségek megbotrán-

kozásukat vagy rosszalásukat kívánták kifejezni a merény-

let felett, keser gúny gyanánt kell hogy hassanak arra,

akinek a legutóbbi napokban alkalma volt közvetlen

közelbl bepillanthatni a szerb intelligencia érzésvilágába.

Alulírott a merénylet napján este 9 óra tájt, amikor
még sejtelme sem volt a történtekrl, egy kávéház kert-



helyiségébe tért be és itt tudta meg egyik ismersétl az

egészen határozott alakban jelentkez hírt. Valósággal

kín volt megfigyelni és hallani, hogyan kél a szó szoros

értelmében vidám jókedvre a helyiség nagyszámú közön-
sége, micsoda szemmellátható elégtétellel vitatják meg a

gaztettet, s miként röppennek fel örvendz, gúnyos és

csúfolódó szavak. Még, aki az itt uralkodó politikai fana-

tizmus kitöréseihez régen hozzászokott is, az sem vonhatta

ki magát ezeknek az észleleteknek mélyen lehangoló

hatása alól.

6.

Báró GiesI gróf Berchtoldhoz.

Belgrád, 19U július U,

A június 28-iki szerencsétlen bntett óta most már
újból némi idt töltöttem állomáshelyemen és így már
megengedhetem magamnak, hogy az itt uralkodó hangu-
latról ítéletet mondjak:

Az annexiós válság óta a Monarchia és Szerbia

közötti viszonyt szerb részrl megmérgezte: a nemzeti
sovinizmus, az ellenséges indulat és a nagyszerb törek-

vések megvalósítása érdekében szerbeklakta vidékeinken

zött hathatós propaganda. Az utolsó két balkáni háború
óta Szerbia hadi sikere ezt a sovinizmust a paroxizmusig
fokozta, amelynek kitörései hellyel-közzel az rület bélye-

gét viselik magukon.
Talán nem szükséges erre bizonyítékokat és példákat

sorolnom fel, bárhol és bármikor tömegesen szolgál velük

úgy a politikai társaság, valamint az alsó néposztály is,

még pedig pártkülönbségre való tekintet nélkül. Ismeretes

sarktétel gyanánt állítom fel azt, hogy Szerbia politikája

a Monarchia délszlávoklakta vidékeinek elszakítására s

további következményeiben a Monarchiának, mint nagy-

hatalomnak, megsemmisítésére irányul és csak ezt az egy
célt ismeri.
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Senki, aki csak egyetlen hétig is kénytelen az itteni

politikai légkörben élni és dolgozni, el nem zárkózhatik

ennek az igazságnak felismerése ell.

A legutóbbi események, amelyek az itteni politikai

hangulatra befolyást gyakorolnak, s amelyek közé a szera-

jevói merénylet, Hartwig halála és a választási küzdelem

is számítható, — még csak fokozták a gylöletet a Monar-
chia ellen.

A szerbek a szerajevói merénylet következtében a

habsburgi államok bomlásával, — amiben már elbb is

reménykedtek — mint a legrövidebb id kérdésével, a

délszláv vidékek elszakadásával, a bosnyák-hercegovinai

forradalommal és a szláv ezredek megbízhatatlanságával

pedig mint kétségtelen bizonyosságokkal véltek számol-

hatni, s ez a délibábos látomás rendszert és látszólagos

jogosultságot kölcsönzött nemzeti tébolyuknak.

Az olyannyira gylölt Ausztria-Magyarország most

már magával jótehetetlennek tnik fel a szerbek eltt,

akik azt — gylöletükhöz a megvetés járulván — már-már
alig tartják méltónak arra, hogy vele háborút viseljenek,

úgy vélekedvén, hogy az, minden fáradság nélkül is, mint

szétmállott test fog a közel jövben megvalósítandó nagy-

szerb birodalom ölébe hullani.

Olyan lapok is, amelyek nem tartoznak épen a leg-

szélsbb irányzatúak közé, nap-nap után hirdetik cikkeik-

ben a szomszéd Monarchia tehetetlenségét és bomlását s

a megtorlástól való legcsekélyebb félelem nélkül gyalázzák

annak közegeit. Uralkodónknak fenkölt személye eltt sem

fékezik indulatukat. Még a kormány lapja is a Monarchiá-

ban uralkodó állapotokat tünteti fel a gyalázatos merénylet

egyetlen okául. A felelsségrevonástól való félelemnek

nyoma sincs többé.

A szerb népet évtizedek óta a sajtó neveli és a min-

denkori politika a pártsajtótól függ. E nevelés gyümölcse

a nagyszerb propaganda és annak förtelmes szüleménye

a június 28-iki merénylet.

Mellzöm azokat az eszelséggel határos, s a »Times<



által >rjöngés«-nek nevezett vádakat és gyanúsításokat,

amelyek Hartwig halála alkalmából hangzottak fel, mel-

lzöm egyáltalában az egész hazug sajtókampagnet, mely

azonban a szerbeket bizonnyal megersíti abbeli meg-

gyzdésükben, hogy Ausztria-Magyarország kormánya
és képviseli törvényen kívül állanak s hogy a »gyilkos<,

»bitang«, »aljas osztrák« és hasonló elnevezéseket díszít

jelzknek kell magunkra nézve tartanunk.

Kartwig halála a szerb politikai világban, amely fel-

ismerte e veszteség súlyos voltát, az elhunytnak fanatikus

kultuszát idézte fel. És ebben a kultuszban nem csupán

a múltért való hála vezette a szerbeket, hanem a jövért

való aggódás is, ugy hogy egymással vetélkedtek a szol-

gai meghunyászkodásban Oroszországgal szemben, hogy

annak jóakaratát a jövre nézve biztosítsák.

Harmadik tényez a választási küzdelem, amely min-

den pártot egyesit az Ausztria-Magyarország ellenes maga-

tartás közös programmjában. A kormányhatalomra aspi-

ráló pártok közül egy sem akar abba a gyanúba keve-

redni, hogy a Monarchia irányában kislelk engedékeny-

ségre volna képes. így azután a választási kampagne az

Ausztria-Magyarország elleni harc jelszavával folyik.

A Monarchiát küls és bels okokból tehetetlennek,

bármely erélyes akcióra képtelennek tartják és azt hiszik,

hogy az irányadó tényezink részérl már is elhangzott

komoly szavak csak bluíF-számba mennek.

A cs. és kir. hadügyminiszter és a vezérkari fnök
szabadságra menetele csak még inkább megszilárdította

azt a meggyzdést, hogy Ausztria-Magyarország gyönge-

sége most már nyilvánvaló.

Valamivel hosszasabban bátorkodtam Excellenciád

türelmével élni, nem mintha azt hinném, hogy a fentiekkel

valami újat mondok, hanem mivel a viszonyoknak ebben

az ismertetésében megokolását látom annak a kény-

szerít konklúziónak, hogy a Szerbiával való leszámolást,

a Monarchia nagyhatalmi állásáért, st létéért való

háborút, tartósan elkerülni nem lehet.
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Ha elmulasztjuk tisztázni a köztünk és Szerbia közt

fennálló viszonyt, úgy részben a magunk hibájából is

fogunk majd szenvedni a nehézségek és a viszonyok

mostohasága miatt a jövend küzdelemben, amelyet elbb-
utóbb mégis csak meg kell vivnunk.

Annak a szempontjából, aki a viszonyokat a hely-

színén figyelheti meg, s aki egyúttal képviseli is az osztrák-

magyar érdekeket Szerbiában, a kérdés úgy áll, hogy
presztízsünk további rongálását többé már elviselnünk

nem lehet.

Ha tehát arra határoznánk el magunkat, hogy messze-

men követeléseket támasszunk, még pedig hathatós ellen-

rzéssel kapcsolatban, — mert csakis ilyen ellenrzés

segítségével lehetne a nagyszerb aknamunka Augias-

istállóját kitisztogatni, — akkor minden lehet következ-

ményt át kellene tekintenünk s magunkat kezdettl fogva

ers és szilárd akarattal elhatároznunk arra, hogy mind-
végig kitartunk.

Félrendszabályokhoz folyamodni, követelésekkel állani

el, hosszasan alkudozni és végül rothadt kompromiszumot
kötni: ez volna a legsúlyosabb csapás, amely Ausztria-

Magyarországnak Szerbia eltti tekintélyét és Európában
elfoglalt hatalmi állását érhetné.

7.

Gróf Berchtold báró Gieslhez Belgrádban.

Wien, 19U július 22.

Szíveskedjék Méltóságod az alanti jegyzéket csütörtö-

kön, július 23-án délután a királyi kormánynak átnyújtani:

»Szerbía wieni követe kormánya rendeletére 1909

március 31-én a következ kijelentést tette a cs. és kir.

közös kormány eltt:

»» Szerbia elismeri, hogy a Bosznia-Hercegovinában

létesült befejezett tény t jogaiban nem érintette és ennél-



fogva alkalmazkodni fog a hatalmak által a berlini szer-

zdés XXV. cikkével kapcsolatban hozandó bármin
döntéshez. Engedve a nagyhatalmak tanácsának, Szerbia

ezentúlra kötelezi magát, hogy felhagy az annexióval

szemben múlt sz óta követett tiltakozó és ellenz maga-
tartásával, kötelezi magát továbbá, hogy megváltoztatja

jelenlegi politikájának irányát Ausztria-Magyarországgal

szemben, hogy vele ezentúl jó szomszédi viszonyban

éljen.««

Az utolsó évek története, különösen pedig a június

28-iki fájdalmas események azonban arról tanúskodnak,

hogy Szerbiában létezik egy felforgató mozgalom, mely az

Osztrák-Magyar Monarchia bizonyos területrészeinek elsza-

kítására irányul. A szerb kormány szemeláttára keletkezett

eme mozgalom oda fejldött, hogy a királyság területén

túl terrorisztikus tettekben, a merényletek egész sorozatában

és gyilkosságokban nyilatkozik meg.

A szerb királyi kormány nem hogy megfelelt volna

az 1909 március 31-iki nyilatkozatban foglalt formális

kötelezettségeknek, de mit sem tett e mozgalom elnyomá-

sára: trte különböz egyesületek és társulatok bnös
tevékenységét a Monarchia ellen, a sajtó féktelen hangját,

a merényletek bnszerzinek dicsítését, katonatisztek és

köztisztviselk részvételét a felforgató üzelmekben, az

egészségtelen propagandát a közoktatás terén s trte végül

mindama manifesztációkat, amelyek alkalmasak voltak

arra, hogy a szerb népességet a Monarchia gylöletének

s intézményei megvetésének tévútjára vezessék.

A szerb királyi kormány e vétkes toleranciája nem
sznt meg akkor sem, midn a június 28-iki események

az egész világ eltt feltárták annak gyászos következ-

ményeit.

A június 28-iki merénylet bnös tetteseinek kijelen-

téseibl és vallomásaiból kitnik, hogy a szerajevói

merényletet Belgrádban sztték, hogy a gyilkosok a náluk

talált fegyvereket és robbanószereket a »Narodna odbrana*

kötelékébe tartozó szerb katonatisztektl és tisztviselk-
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ti kapták és végül, hogy a bnösöknek és fegyvereiknek

Boszniába való átcsempészését a szerb határszolgálat

fnökei szervezték és hajtották végre.

A vizsgálat említett eredményei nem engedik meg,

hogy a cs. és kir. közös kormány továbbra is megmarad-
jon ama türelmesen várakozó magatartás mellett, melyet

a Belgrádban összpontosuló s onnan a Monarchia terület-

részein szított üzelmekkel szemben éveken át tanúsított;

ellenkezleg, ezek az eredmények kötelességévé teszik,

hogy véget vessen a fondorlatoknak, melyek a Monarchia

nyugalmát szüntelenül fenyegetik.

Ezt a célt kívánja elérni a cs. és kir. közös kormány,

amidn kötelességének tartja a szerb kormánytól azt kí-

vánni: jelentse ki hivatalosan, hogy elítéli az Osztrák-

Magyar Monarchia ellen irányuló propagandát, vagyis azon

törekvések összeségét, melyek végeredményükben a Monar-
chiához tartozó területrészek elszakítását célozzák és hogy

kötelezi magát e bnös és terrorisztikus propaganda min-

den eszközzel leend elnyomására.

E kötelezettségének ünnepélyes jelleget adandó,

Szerbia királyi kormánya a hivatalos lap július 26/13-iki

számának els oldalán a következ nyilatkozatot fogja

közzétenni

:

»»Szerbia királyi kormánya elítéli az Ausztria-Magyar-

ország ellen irányuló propagandát, vagyis azon törekvések

összességét, melyek végeredményükben az Osztrák-Magyar

Monarchiához tartozó területrészek elszakítását célozzák

és szintén fájlalja ezen vétkes üzelmek gyászos követ-

kezményeit.

A királyi kormány sajnálja, hogy szerb katonatisztek

és tisztviselk a fentérintett propagandában résztvettek

és ezáltal veszélyeztették ama jó szomszédi viszonyt,

melyre a királyi kormány 1909 március 31-iki nyilatkoza-

tával ünnepélyesen kötelezte magát.

A királyi kormány, amely helyteleníti és elutasítja

Ausztria-Magyarország bármely része lakosságának sorsába

való beavatkozás minden gondolatát és kísérletét, köteles-
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ségének tartja formálisan figyelmeztetni a királyság katona-

tisztjeit, tisztviselit és egész népességét, hogy ezentúl a

legteljesebb szigorral fog eljárni azokkal szemben, akik

vétkessé válnának hasonló üzelmekben és hogy teljes

erejével rajta lesz, hogy az ilyen üzelmeket megelzze és

azoknak gátat vessen.««

Ez a nyilatkozat Felsége a király napiparancsa

útján egyidejleg a királyi hadsereg tudomására fog hozatni

és a hadsereg hivatalos közlönyében is közzé fog tétetni.

A szerb királyi kormány ezen felül kötelezi magát,

hogy:
1. megakadályoz minden közleményt, mely a Monarchia

elleni gylöletre és megvetésre izgat s amely általános

irányzatával annak területi épsége ellen fordul;

2. azonnal feloszlatja a »Narodna odbrana« nev
egyesületet, elkobozza ennek a propagandát szolgáló összes

eszközeit és ugyanily módon jár el a Szerbiában létez

egyéb egyesületekkel és társulatokkal szemben, amelyek

az Osztrák-Magyar Monarchia elleni propagandával foglal-

koznak; a királyi kormány meg fogja tenni a szükséges

intézkedéseket, hogy a feloszlatott egyletek más elneve-

zés alatt vagy más alakban ne folytathassák tevékeny-

ségüket
;

3. késedelem nélkül kiküszöböli a szerbiai közokta-

tásból és pedig úgy a tantestületbl, mint a tanszerekbl

mindazt, ami az Ausztria-Magyarország elleni propaganda
táplálását szolgálja vagy szolgálhatja;

4. eltávolítja a katonai szolgálatból és általában a

közigazgatásból az Osztrák-Magyar Monarchia elleni pro-

pagandában vétkes összes tiszteket és tisztviselket ; — a cs.

és kir. közös kormány fenntartja magának a jogot, hogy
ezeknek neveit és tényeit a királyi kormánnyal közölje;

5. elfogadja a cs. és kir. közös kormány közegeinek

közremködését Szerbiában a Monarchia területi épsége

ellen irányuló felforgató mozgalom elnyomása körül

;

6. bírói vizsgálatot indít a június 28-iki összeesküvés

szerb területen tartózkodó részesei ellen;
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az ezekre vonatkozó nyomozásokban a cs. és kir.

közös kormány részérl kiküldend közegek fognak részt-

venni
;

7. sürgsen intézkedik a szerajevói vizsgálat eredmé-

nyei által kompromitált Tankosic Voija rnagy és bizonyos

Ciganovié Milán nev szerb állami alkalmazott letartózta-

tása iránt;

8. hathatós eszközökkel megakadályozza a szerb ható-

ságok közremködését fegyvereknek és robbanószereknek

a határon át való meg nem engedett forgalma körül;

elbocsátja és szigorúan megbünteti a sabáci és loá-

nicai határszolgálatot teljesít s a szerajevói merénylet

tetteseinek a határátlépés megkönnyítése által nyújtott

segítségben bnös hivatalnokokat;

9. felvilágosítást nyújt a cs. és kir. közös kormány-

nak úgy Szerbiában, mint a külföldön mköd magas-

állású szerb tisztviselk igazolhatatlan nyilatkozatairól, kik

hivatalos állásuk dacára nem haboztak a június 28-iki

merénylet után adott interjúkban az Osztrák-Magyar

Monarchiával szemben ellenséges módon nyilatkozni;

végül

10. haladéktalanul értesíti a cs. és kir. közös kor-

mányt az elz pontokban említett rendszabályok foga-

natosításáról.

A cs. és kir. közös kormány legkésbb szombaton,

folyó hó 25-én esti 6 óráig várja a királyi kormány
válaszát.

A jelen jegyzékhez a szerajevói vizsgálatnak a 7. és

8. pontban említett hivatalnokokat érint eredményeire

vonatkozó emlékirat van csatolva.«

A szerajevói törvényszék által Princip Gavrillo és

társai ellen az általuk f. évi június 28-án elkövetett gyil-

kosság bntette és az abban való részesség miatt indított

vizsgálat eddigelé a következket állapította meg:
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1. A Ferenc Ferdinánd fhercegnek szerajevói tartóz-

kodása alatt leend meggyilkolására irányuló összeesküvés

Princip Gavrillo, Cabrinovié Nedeljko, az állítólagos Ciga-

novié Milán és Grabei^ Trifko közt Tankosié Voija rnagy
közremködésével Belgrádban jött létre.

2. A hat bombát és a négy Browning-pisztolyt tölté-

nyekkel, melyekkel a gonosztevk a merényletet végre-

hajtották, az állítólagos Ciganovic Milán és Tankosic Voija

rnagy adták át Belgrádban Principnek, Cabrinoviénak

és Órabérnek.

3. A bombák a szerb hadsereg kragujeváci fegyver-

raktárából származó kézi gránátok.

4. A merénylet sikerét biztosítandó, Ciganovic kiok-

tatta Principet, Cabrinoviéot és Grabe^t a gránátok mikénti

használatára nézve és a topsideri lövölde mellett lév erd-
ben Browning-pisztolyokkal lövleckéket adott Principnek

és Grabeznek.

5. Hogy Princip, Cabrinovió és Grabei, részére a

bosznia-hercegovinai határon való átkelést és fegyvereik-

nek titokban átcsempészését lehetvé tegye, Ciganovió

titkos szállítási rendszert szervezett.

Ezen szervezet alapján a gonosztevk és fegyvereik

a sabáci (Popovié Rade) és a loÉnicai határkapitányok,

valamint Grbic Riidivoj loznicai vámos és különböz
magánemberek közremködésével jutottak el Bosznia-

Hercegovinába.

A fenti jegyzék átnyújtása alkalmával Méltóságod lesz

szíves él szóval megjegyezni, hogy Méltóságod utasít-

tatott, miszerint az esetben, ha a királyi kormánytól id-
közben nem nyerne fenntartás nélküli hozzájáruló választ,

a jegyzékben megszabott s a közlés napjától és órájától

számítandó 48 órai határid eltelte után a cs. és kir.

követség személyzetével hagyja el Belgrádot.
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8.

Gróf Berchtold a berlini, római, párizsi, londoni,

szentpétervári és konstantinápolyi cs. és kir.

nagykövetekhez.

Wien, Í9U július 22,

A cs. és kir. közös kormány kényszerítve érezte magát
arra, hogy csütörtökön, folyó hó 23-án, a következ jegy-

zéket intézze a belgrádi cs. és kir. követ útján a szerb

királyi kormányhoz. (Lásd a belgrádi cs. és kir. követnek

1914 július 22-érl adott utasítást.)

Van szerencsém Nagyméltóságodat felkérni: méltóz-

tassék ennek a jegyzéknek tartalmát közölni azzal a kor-

mánnyal, amelynél akkreditálva van, s közléséhez a követ-

kez kommentárt fzni:

A szerb királyi kormány 1909 március 31-én a fent-

idézett szöveg nyilatkozatot intézte Ausztria-Magyar-

országhoz.

Szerbia azonban nyomban e nyilatkozatát követleg
oly politikába bonyolódott, amely forradalmi eszméket

iparkodott az Osztrák-Magyar Monarchia szerb lakosságába

csöpögtetni, s ezzel elkészíteni a Szerbiával határos terü-

letek elszakítását az Osztrák-Magyar Monarchiától.

Szerbia bnös agitációk színhelyévé vált.

Mihamar társulatok és szövetkezetek alakultak azzal

a bevallott vagy titkolt célzattal, hogy Ausztria-Magyar-

országhoz tartozó területeken zavarokat szítsanak. E tár-

sulatok és szövetkezetek tagjai között találhatók: táborno-

kok és diplomaták, állami tisztviselk és bírák, egyszóval a

királyság hivatalos és nem-hivatalos világának elkelségei.

A szerb hírlapirodalom majdnem egészen ennek a

monarchiaellenes propagandának szolgálatába szegdött,

s nincs nap, amelyen szerb sajtóorgánumok ne buzdíta-

nák olvasóikat a szomszédos Monarchia gylöletére és

megvetésére vagy pedig merényletekre,* amelyek több-
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kevesebb nyíltsággal Ausztria-Magyarország biztonsága és

integritása ellen irányulnak.

Az ügynökök nagy száma munkálkodik azon, hogy
az Osztrák-Magyar Monarchia elleni agitációt minden
eszközzel szítsa és szomszédos területeinet íQúságát meg-
mételyezze.

Az összeesküvésnek a szerb politikusok körében

otthonos szelleme, amelynek véres nyomait viselik a király-

ság évkönyvei, az utolsó balkánválság óta még inkább

elmérgesedett ; az eddigelé Macedóniában mködött bandák
tagjai most az Ausztria-Magyarország ellen irányuló terro-

risztikus propaganda rendelkezésére bocsátották magukat.

Szerbia kormánya úgy vélte, hogy ezekkel az üzel-

mekkel szemben, amelyeknek Ausztria-Magyarország évek

óta ki van téve, nem tartozik még a legcsekélyebb rend-

szabályt sem alkalmazni. így szegte meg Szerbia az 1909

március 31-iki nyilatkozattal ráhárult kötelességeket, így

került ellentétbe Európa akaratával s azzal a kötelezett-

séggel, melyet Ausztria-Magyarországgal szemben vállalt.

Azt a béketrést, melyet a cs. és kir. közös kormány
Szerbiának kihívó magatartásával szemben tanúsított,

Ausztria-Magyaj-ország területi désintéressement-ja s az a

reménység sugallta, hogy a szerb kormány végre mégis

csak igazi becse szerint fogja értékelni az Osztrák-Magyar

Monarchia barátságát. Amidn Szerbia politikai érdekeivel

szemben jóakaró magatartást tanúsított, tette ezt a cs. és kir.

közös kormány abban a reményben, hogy a királyság saját

viselkedése tekintetében is hasonló irány követésére fogja

majd magát határozni. Fleg akkor várta Ausztria-Magyar-

ország a szerb politikai eszméknek ebbe az irányba tere-

ldését, amikor, az 1912. év eseményei után, érdekelt-

ségtl és nehezteléstl mentes magatartásával Szerbiának

oly tetemes területi gyarapodását tette lehetvé.

Az Ausztria-Magyarország részérl a szomszédos
állammal szemben megnyilvánult ez a jóindulat azonban
semmit sem változtatott a királyság eljárásán. Szerbia

továbbra is megtrte területén azt a propagandát, amelynek
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gyászos következményeit az egész világ eltt feltárta ez

évi június 28-ika, amely napon a Monarchia prezumptív
trónörököse fenséges nejével együtt egy Belgrádban sztt
összeesküvés áldozatául esett.

Ily körülmények között a cs. és kir. közös kor-

mánynak arra kellett határoznia magát, hogy újabb és

sürgs lépéseket tegyen Belgrádban avégbl, hogy a szerb

kormányt az Osztrák-Magyar Monarchia biztonságát és

területi épségét fenyeget felforgató mozgalom tovább-

harapódzásának meggátlására inditsa.

A cs. és kir, közös kormány meg van gyzdve arról,

hogy amikor ezt a démarche-t megteszi, teljes érzelmi

összhangban van valamennyi civilizált nemzettel, amely
nem engedheti meg, hogy a királygyilkosság a politikai

küzdelemben büntetlenül használható fegyverré váljék, s

hogy az európai béke a Belgrádból kiinduló üzelmek által

állandóan háboríltassék.

A fentiek támogatására a cs. és kir, közös kormány
a kormány rendelkezésére bocsát egy dossier-t,

amely fényt vet a szerb mesterkedésekre, s az ezek és a

június 28-iki merénylet közt fennálló kapcsolatra.

Azonos közlés megy a többi szignatárius hatalmaknál

akkreditált cs, és kir, külképviseletekhez is.

Felhatalmazom Excellenciádat, hogy a jelen sürgönyt

másolatban a külügyminiszter úr kezei közt hagyhassa.

9.

Gróf Berchtold gróf Mensdorffhoz Londonban.

Távirat. Í9U július 23.

Feltehet lévén, hogy az entente-hatalmak közül leg-

inkább Anglia nyerhet meg annak, hogy Belgrádban tett

mai lépésünket tárgyilagos megítélésben részesítse, fel-

kérem Excellenciádat, méltóztassék 24-ikén, a körjegyzék-

nek a Foreign Office-ban való átnyújtása alkalmával, kon-
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verzációja során, többek közt arra is rámutatni, hogy Szer-

biának módjában állott volna élét vennie a részünkrl
várható komoly lépéseknek, ha a maga részérl spontán

módon megteszi vala a kell intézkedéseket aziránt, hogy
szerb földön vizsgálatot indítsanak a június 28-iki merény-
let szerb részesei ellen és felfedjék a bntény szálait,

amelyek — miként ez beigazoltatott — Belgrádból vezet-

nek Szerajevóba.

A szerb kormány, jóllehet számos általánosan tudott

gyanuok utalt Belgrádra, ebben az irányban mind a mai
napig nemcsak hogy semmit sem tett, hanem ellen-

kezleg, arra törekedett, hogy a meglév nyomokat
elenyésztesse.

így belgrádi követségünk távirati jelentésébl kitnik,

hogy a merénylk egybehangzó vallomása által terhelt

Ciganovié szerb államhivatalnok a merénylet napján még
Belgrádban idzött, de három nappal késbb, amikor
nevét a lapok emlegették, már elhagyta a várost. Tudva-
levleg a szerb sajtófnök is kijelentette, hogy Ciganovié

Belgrádban teljesen ismeretlen.

Ami követeléseinknek rövid határidhöz kötését

illeti, ez a szerb halogató fogások körül sok éven át szer-

zett tapasztalatainkban leli magyarázatát.

Mi azokat a követeléseket, amelyeknek teljesítését

Szerbiától kívánnunk kell s amelyek voltaképen csak azt

foglalják magukban, ami egymással békében és barátság-

ban élni óhajtó államok között önként értetdik, nem
tehetjük alkudozás és kompromisszum tárgyává s közgaz-

dasági érdekeinkre való tekintettel nem kockáztathatjuk

egy olyan politikai methódus elfogadását, amely módot
nyújtana Szerbiának arra, hogy a keletkezett válságot tet-

szése szerint meghosszabbítsa.
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10.

Gróf Mensdorff gróf Berchtoldhoz.

Távirat. London, 19U július 2fi,

A körjegyzéket imént adtam át Sir E. Grey-nek, ki

azt figyelmesen átolvasta. Az ötödik pontnál megkérdezte,

hogy az miképen értelmezend. Kormányunk szerveinek

Szerbiába való kirendelése, úgymond, egyértelm volna

Szerbia állami függetlenségének megsznésével. Azt felel-

tem, hogy p. o. rendri szervek közremunkálása egyálta-

lában nem érinti az állami szuverenitást.

Sajnálkozott a határidhöz kötés miatt, mert ezzel

lehetetlenné válik az els izgalmat lecsillapítani és Belgrádra

abban az irányban hatni, hogy nekünk kielégít választ

adjon. Ultimátumot még mindig lehet intézni, ha a válasz

el nem fogadható.

Hosszasan fejtegettem álláspontunkat (védekezés szük-

sége a folytonos felforgató kísérletek ellen, amel3'ek a

Monarchia területét fenyegetik; legvítálisabb érdekeink

megoltalmazása ; a sokszorosan tanúsított eddigi konciliáns

magatartás legteljesebb balsikere Szerbiával szemben,

amelynek most több mint három heti ideje volt ön-

szántából vizsgálatot indítani a merényletben részesek

ellen; stb.).

Az államtitkár megismételte aggályait a rövid határ-

idhöz kötés miatt, de elismerte, hogy az, amit a szera-

jevói bntettben való részességrl mondunk, úgyszintén

több más kívánságunk is jogosult.

Kész volna az ügyet olyan kérdésnek tekinteni, amely

csak Ausztria-Magyarországot és Szerbiát érinti. Igen tart

azonban (>apprehensiv«) tle, hogy több nagyhatalom

háborúba keveredhetnék. Oroszországról, Németországról,

Franciaországról beszélve megjegyezte, hogy a francia-

orosz szövetség határozmányai körülbelül úgy szólhatnak,

mint a hármas-szövetségéi.
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Tüzetesen kifejtettem eltte álláspontunkat és határo-

zottan megismételtem, hogy ebben az esetben állhatato-

saknak kell maradnunk, hogy mégis valamelyes biztosí-

tékokat szerezzünk magunknak, minthogy az eddigi szerb

nyilatkozatokban foglaltakat soha meg nem tartották.

Ertem, hogy elssorban csakis az európai békére lehet
visszahatás kérdését veszi fontolóra, de hogy álláspontunkat

méltányolhassa, a mi helyzetünkbe is bele kell képzelnie

magát.

Nem akart ennek a tárgynak részletesebb megvita-

tásába bocsátkozni ; a jegyzéket is — úgymond — alapo-

sabban kell tanulmányoznia. Elssorban is a német és a

francia nagykövetet fogja magához kérni, mivel mindenek-
eltt azokkal az államokkal kell eszmecserét folytatnia,

amelyek Ausztria-Magyarországnak és Oroszországnak szö-

vetségesei, de saját maguk Szerbiában közvetlenül érdekelve

nincsenek.

11.

Gróf Szécsen gróf Berchtoldhoz.

Távirat. Paris, 19U július 2^.

A f. hó 22-iki utasítást a távollev külügyminiszter

helyettesítésével megbízott igazságügyminiszter eltt imént

felolvastam s a másolatot hátrahagytam. Úgy láttam, hogy
Bienvenu Martin minisztert, ki a mai reggeli lapokból

nagyjából tájékozva volt belgrádi démarche-unk tartal-

máról, közlésem meglehetsen impresszionálta. Anélkül,

hogy a szöveg közelebbi megvitatásába bocsátkozott volna,

készségesen elismerte, hogy a legutóbbi idk eseményei

és a szerb kormány magatartása érthetvé teszi részünkrl

az erélyes közbelépést.

A Belgrádban átnyújtott jegyzék 5. pontja, úgylátszik JL

különösen feltnt a miniszternek, mivel azt kétszer is fel-

olvastatta magának.
2»
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A miniszter megköszönte közlésemet, amely, mint

mondta, beható tanulmány tárgya lesz. Felhasználtam az

alkalmat annak hangsúlyozására, hogy olyan kérdés forog

szóban, amelyet közvetlenül Szerbia közt és mi közöttünk

kell elintézni, viszont azonban egyetemes európai érdek, ha

azt a nyugtalanságot, melyet az ellenünk folyó szerb akna-

munka évek óta ébren tart, végre tiszta helyzet váltja fel.

A békének és rendnek minden barátja — és ezek

közé sorolom elssorban Franciaországot — helyesen cse-

lekednék tehát, ha komolyan azt tanácsolná Szerbiának,

hogy magatartását gyökeresen változtassa meg és jogos

követeléseinket elégítse ki.

A miniszter elismerte, hogy Szerbiának kötelessége

erélyesen eljárni a szerajevói gyilkosok esetleges bntársai

ellen, mely kötelessége alól feltehetleg nem is fogja

kivonni magát. Nyomatékosan hangsúlyozva Franciaország

rokonszenvét Ausztria-Magyarország iránt és a köztünk

fennálló jó viszonyt, azt a reményét fejezte ki, hogy a

vitás kérdés békésen s kívánságainknak megfelel módon
fog elintézést nyerni.

A miniszter egyáltalában nem tett kísérletet arra,

hogy Szerbia magatartását szépítgesse vagy védelmezze.

12.

Gróf Szécsen gróf Berchtoldhoz.

Távirat. Paris, 19U július 2^.

Báró Schoen ma, utasításához képest, közölni fogja

itt, hogy Szerbiával való kontroverziánk — a berlini

kabinet nézete szerint — olyan ügy, amely csupán Ausztria-

Magyarországra és Szerbiára tartozik.

Ezzel kapcsolatban sejtetni fogja, hogy ha valamely

állam harmadik fél gyanánt be akarna avatkozni az ügybe,

az esetben Németország, híven szövetségi kötelezettségei-

hez, a mi oldalunkon lesz.



21

13.

Gróf Szécsen gróf Berchtoldhoz.

Távirat Paris, 19U július 24.

Báró Schoen épen most tette meg a démarche-ot,

amelyre utasítva volt.

Bienvenu Martin azt felelte, hogy véglegesen még nem
nyilatkozhatik, de már most is közölhet annyit, hogy a francia

kormány is úgy vélekedik, miszerint Szerbiával való kontro-

verziánkhoz csakis nekünk kettnknek van közünk és hogy
Parisban a kérdés közvetlen és békés megoldását remélik.

Az itteni szerb követnek azt tanácsolták, hogy kor-

mánya engedjen minden pontban, amennyire csak lehet-

séges, — persze azzal a megszorítással: >amennyiben
szuverén jogai nem érintetnek*.

Báró Schoen hangsúlyozta annak európai szükséges-

ségét, hogy az örökös háboritás fészkét Belgrádban végre

eltávolítsák.

14.

Gróf Szápáry gróf Berchtoldhoz.

Távirat. Szentpétervár, Í91í július 24.

A külügyminiszter azzal fogadott, hogy tudja, mi
visz hozzá és röglön kijelentheti, hogy démarche-omhoz
nem foglalna állást. Belekezdtem megbízatásom felolvasá-

sába. Els ízben a merényletek sorozatának említésénél

szakított félbe és felvilágosításaimra azt kérdezte: vájjon

be van-e bizonyítva, hogy ezek valamennyien Belgrádból

indultak ki. Hangsúlyoztam, hogy azok a szerb izgatás

következményei. A felolvasás további folyamán megje-
gyezte, hogy tudja mirl van szó: háborút akarunk indí-

tani Szerbia ellen s ez volna hozzá az ürügyünk. Azt

válaszoltam, hogy az utóbbi években tanúsított magatar-

tásunk elegend bizonyíték arra, hogy Szerbiával szem-
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ben sem ürügyet nem keresünk, sem szükségünk nincs

ürügyre. Az általunk követelt ünnepélyes kijelentések nem
találtak a miniszter részérl ellenzésre ; csak azt az állítást

hajtogatta mindegyre, hogy Pasié ebben az értelemben

már nyilatkozott, amit én helyreigazítottam. »I1 dira cela

25 fois si vous voulez«, — vetette közbe. Én felemlítettem,

hogy nálunk senki sem támadja Szerbia integritását vagy
dinasztiáját. Legélénkebben a »Narodna odbrana« feloszla-

tása ellen nyilatkozott a miniszter, amit — úgymond —
Szerbia sohasem fogna megtenni. De ellenezte a miniszter

a cs. és kir. közegeknek a szubverzív mozgalom elnyomá-
sában való részvételét is. Szerbia nem lesz tehát többé úr a

saját házában ! »Onök azután majd mindegyre interveniálni

akarnak és milyen élete lesz akkor Európának !« Nyugod-
tabb, mint eddig,— válaszoltam — hogyha Szerbiában meg-
van a jóakarat.

A jegyzékhez fzött kommentárt meglehetsen
nyugodtan hallgatta végig; annál a passzusnál, hogy
érzéseinkben egyeknek tudjuk magunkat az összes civili-

zált nemzetekkel, azt vetette közbe, hogy ez tévedés.

A lehet legnagyobb nyomatékkal utaltam arra, mennyire

elszomorító volna, ha mi ebben a kérdésben, amikor
kockán forog mindaz, ami elttünk a legszentebb és ami
— bármit mondjon is a miniszter úr — Oroszországban

is szent, nem találnánk Oroszországban megértésre, — mire
kisebbíteni igyekezett az ügy monarchikus oldalát.

A kormányok rendelkezésére bocsátott dossier-ra

nézve azt kérdezte, hogy mire való volt ez a fáradság,

mikor már úgyis ultimátumot intéztünk Szerbiához. Ez
bizonyítja — szerinte — legjobban, hogy nem is törek-

szünk az eset elfogulatlan megvizsgálására. Erre én meg-
jegyeztem, hogy ebben az Ausztria-Magyarország és Szerbia

között fennforgó ügyben elegendk eljárásunkhoz a saját

vizsgálatunk eredményei és csak arra vagyunk hajlandók,

hogy a hatalmaknak, amennyiben azok iránt érdekldnek,
további felvilágosításokkal szolgáljunk, titkolni valónk

nem lévén.



A miniszter kijelentette, hogy most, az ultimátum

után, tulajdonképen egy csöppet se kíváncsi. Úgy állította

be a dolgot, mintha mi okvetlenül háborút akarnánk

Szerbiával viselni. Az én válaszom az volt, hogy mi a

világ legbékeszeretbb hatalma vagyunk és nem akarunk

egyebet, mint területünket idegen forradalmi mozgalmaktól,

dinasztiánkat pedig bombáktól megóvni.

A további fejtegetések során a miniszter — kinek

állásfoglalása, relatív nyugodtsága ellenére is teljességgel

elutasító és ellenséges volt, — még egyszer megjegyezte,

hogy mi kétségkívül komoly helyzetet teremtettünk.

15.

Az orosz hivatalos lap kommünikéje.

Szentpétervár, 191^ július 54.

A szentpétervári távirati iroda jelenti:

A hivatalos lap a következ kommünikét közli:

A császári kormány, élénken aggódva a meglep
események és Ausztria-Magyarországnak Szerbiához inté-

zett ultimátuma miatt, figyelemmel kíséri fejldésében az

osztrák-magyar-szerb konfliktust, amelyben Oroszország

nem maradhat indifferens.

16.

Gróf Szápáry gróf Berchtoldhoz.

Távirat. Szentpétervár, 191i július 24.

Öt óra hosszat tartott minisztertanács után a külügy-

miniszter este a német nagykövetet fogadta és hosszas

megbeszélést folytatott vele.

A miniszter ez alkalommal azt a minden valószín-

ség szerint a minisztertanács eredményének tekintend
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nézetet vallotta, hogy az osztrák-magyar-szerb viszály

nem csupán ezekre az államokra szorítkozó, hanem
egész Európára tartozó ügy, mert a szerb nyilatkozattal

1909-ben egész Európa auspiciumai között jött létre a

kiegyezés.

Kiemelte a miniszter, hogy t különösen az a körül-

mény érintette kellemetlenül, hogy Ausztria-Magyarország

egy dossier megvizsgálását ajánlotta fel akkor, mikor már
elküldötte ultimátumát. Oroszország a részünkrl rendel-

kezésre bocsátott dossier nemzetközi vizsgálatát fogja

követelni.

Német kollégám nyomban figyelmeztette a minisztert,

hogy Ausztria-Magyarország nem fogad el beavatkozást

a Szerbiával szemben fennálló differenciájába és hogy
Németország a maga részérl szintén nem akceptálhatja

olyas valami feltevését, mely a szövetségestárs nagyhatalmi

méltóságával ellenkezik.

A megbeszélés további során a miniszter kijelentette^

hogj' az, amit Oroszország közömbösen nem fogadhatna,.

az Ausztria-Magyarországnak abbeli esetleges szándéka

volna, hogy » felfalja* Szerbiát (»de dévorer la Serbie<).

Gróf Pourtalés azt válaszolta, hogy Ausztria-Magyarország

részérl ilyen intenciót nem tételez fel, mivel ez ellen-

tétben volna a Monarchia legsajátabb érdekeivel. Ausztria-

Magyarország nyilván csak arra törekszik, hogy Szerbiát

a joggal kiérdemelt fenyítésben részesítse (»d'infliger á la

Serbie le chátiment justement mérité«). A miniszter kételyé-

nek adott kifejezést afelett, hogy Ausztria-Magyarország —
még ha erre nézve kijelentéseket is tenne — beérné-e ennyi-

vel? Majd azzal az óhajtással fejezte be a beszélgetést, hogy
Németország Oroszországgal együttesen mködjön közre a

béke fenntartása érdekében. Mire a német nagykövet biz-

tosította t, hogy Németország bizonyára nem akar hábo-
rút felidézni, azonban szövetségestársa érdekeit magától

értetdleg teljes mértékben képviseli.
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17,

Gróf Berchtold gróf Mensdorffhoz Londonban.

Távirat. Wien, i9U július 2k.

Excellenciád tegnapi táviratára. Kérem Sir E. Greyt

nyomban felvilágosítani, hogy Belgrádban tett tegnapi

démarche-unk nem tekintend formális ultimátumnak,

hanem csupán határidhöz kötött démarche-ról van szó,

amelyet — s ezt méltóztassék Sir E. Grey-el szigorúan

bizalmasan közölni — ha a határid eredménytelenül

telik le, egyelre csak a diplomáciai összeköttetés meg-

szakítása és a szükséges katonai elkészületek megkezdése

fog követni, miután okvetlenül el vagyunk szánva arra,

hogy jogos követeléseinknek érvényt szerezzünk.

Excellenciádat felhatalmazom annak megjegyzésére,

hogy Szerbiát, ha a határid letelte után csak katonai

elkészületeink nyomása alatt engedne, mindenesetre köte-

leznünk kellene felmerült költségeink megtérítésére; —
tudvalevleg már két ízben (1908. és 1912.) kellvén Szerbia

miatt mozgósítanunk.

18.

Gróf Berchtold gróf Szápáryhoz Szentpétervárott.

Wíe/7, 19U július 2k.

Július 24-én déleltt fogadtam az orosz ügyvivt és

biztosítottam róla, hogy különös súlyt helyezek arra, hogy

t belgrádi lépésünkrl, mihelyt lehetségessé vált, értesít-

sem és erre vonatkozó álláspontunkat eltte kifejtsem.

Kudascheíf herceg, megköszönve a figyelmességet, nem
titkolta elttem, hogy nyugtalanságot érez Szerbia elleni

kategorikus eljárásunk miatt és megjegyezte, hogy Szent-

pétervárott mindig attól tartottak, hogy démarche-unk



Szerbia megalázásának alakját fogja magára ölteni, ami
Oroszországban nem maradhatna visszahatás nélkül.

Gondom volt rá, hogy az orosz ügyvivt ebben az

irányban megnyugtassam. Célunk az — mondtam — , hogy
Szerbiának a Monarchiához való tarthatatlan viszonyát tisz-

tázzuk és e célból a szerb kormányt arra indítsuk, hogy egy-

részt nyilvánosan dezavuálja és közigazgatási rendszabá-

lyokkal fojtsa el a Monarchia jelenlegi birtokállománya ellen

irányuló áramlatokat, másrészt nyújtson módot nekünk
arra, hogy ezeknek a rendszabályoknak lelkiismeretes

végrehajtásáról meggyzdhessünk. Behatóan kifejtettem,

mekkora veszéllyel járna a nagyszerb propaganda további

trése nemcsak a Monarchia integritására, hanem Európa
egyensúlyára és békéjére is és hogy mennyire veszélyez-

tetné az összes dinasztiákat — köztük nem utolsó sorban

az oroszt is — , ha polgárjogot nyerne az a felfogás, amely

büntetlenséget igényel egy oly mozgalom számára, amely

a gyilkosság fegyverével mint nacionalista harci eszköz-

zel él.

Végül utaltam arra, hogy nem törekszünk új terü-

letek szerzésére, hanem csupán a meglevnek megtartá-

sára, amely álláspontnak az orosz kormánynál megértésre

kell találnia.

Kudascheff herceg erre megjegyezte, hogy nem ismeri

kormányának álláspontját és azt sem tudja, hogy min állást

fog Szerbia az egyes követelésekkel szemben elfoglalni.

Beszélgetésünk végén pedig hangsúlyozta, hogy nem fogja

elmulasztani, hogy kormányának tudomására hozza a

lépésünkrl nyert értesüléseket, nevezetesen azt, hogy nem
áll szándékunkban Szerbiát megalázni.
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19.

Gróf Berchtold a berlini, római, párisi, londoni,

szentpétervári és konstantinápolyi cs. és kir. nagy-

követekhez.

Wien, 19U július 25.

Mellékelve megküldöm Excellenciádnak a hatalmak-

hoz intézett körjegyzékben jelzett dossiert, mely a nagy-

szerb propagandát és ennek a szerajevói merénylettel való

kapcsolatait tárgyalja.

Méltóztassék ezt a dossiert az ottani kormány tudo-

mására hozni.

Emlékirat.

Az a Szerbiából kiindult mozgalom, melynek célja

Ausztria-Magyarország délszlávoklakta vidékeinek a Monar-

chiától való elszakítása és Szerbiával állami egységbe való

összeolvasztása, hosszú idre nyúlik vissza.

Ez a végcéljaiban mindig egyforma és csupán eszkö-

zeiben és intenzitásában változó propaganda az annexiós

válság idején érte el szerb földön egyik tetpontját. A tit-

kolódzás véd köpenyét ledobva s tendenciáit beismerve,

akkoriban nyiltan lépett ki a síkra és a szerb kormány
védnöksége alatt az összes rendelkezésére álló eszközök

felhasználásával megkísérelte szándékainak megvalósítását.

Mialatt az egész szerb sajtó gylölköd és a tényeket

elferdít kirohanásokban a Monarchia elleni harcra hívta

fel nemzetét, addig, a propaganda egyéb eszközeitl elte-

kintve, társulatok alakultak, amelyek a harcot elkészítették.

Ezek közül jelentségben a »Narodna odbrana« ma-
gaslott ki. Ezt a társulatot, amely, egy akkoriban fennállott

forradalmi bizottságból magánegyesületként alakult ugyan,

de teljesen a belgrádi külügyi hivataltól függ, szerb katonai

és polgári funkcionáriusok létesítették. Alapítói voltak

többek között : Jaukovié Boáo tábornok, Jovanovic Ljuba,
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Davidovic Ljuba és Vulovié Velislav volt miniszterek^

Dadié Zivojin, az állami nyomda igazgatója, Tankosic Voija

és Pribiéevié Milán rnagyok, illetve — akkoriban még —
századosok. Az egylet az Osztrák-Magyar Monarchia ellen

készül háború céljaira szabad csapatok kiképzését és

felszerelését tzte ki feladatául. (Lásd a 2. mellékletet.)

A >Narodna odbrana« akkori tevékenységérl szem-
léltet képet nyújt többek között az a vallomás, melyet a

szerajevói kerületi biróság eltt tanuként kihallgatott

Krstanovic Trifko bosnyák-hercegovinai honos tett, aki

annakidején Belgrádban tartózkodott és akit a »Narodna
odbrana« több más monarchiabeli honossal együtt komitá-

csinak fogadott fel. Az 1909. év elején Krstanovicot 140
bandatársával együtt a bandák kiképzésére létesített

éuprijai (jagodinai kerület) iskolába vitték, amely Tankosió

Voija és Putnik DuSan századosok vezetése alatt állott.

Ebben az iskolában kizárólag szerb tisztek mködtek
tanítók gyanánt. Jankovic Bozo tábornok és Pribicevié

Milán százados rendszeres idközökben szemlét tartottak e

háromhónapos bandatanfolyam felett.

Itt nyertek a leend komitácsik oktatást a céllövésben^

bombavetésben, aknák lerakásában, vasutak, alagutak és

hidak robbantásában, valamint a távíróvezetékek szét-

rongálásában. Feladatuk az volt, hogy újonnan szerzett

ismereteiket parancsnokaik rendelkezése szerint Boszniában

és Hercegovinában tettekre váltsák.

A »Narodna odbrana«-nak ezzel az egészen nyíltan

zött és a szerb kormány részérl támogatott akciójával

készítették akkoriban el a bandaháborút Ausztria-Magyar-

ország ellen. E célból a Monarchia kötelékében álló polgá-

rokat hazaárulásra csábítottak és rendszeresen arra neveltek,

hogy mint szerb emisszáriusok, alattomos merényleteket

intézzenek hazájuk védelmi eszközei ellen.

Az agresszív aspirációknak ez az idszaka lezárult

a szerb kormány 1909. évi március hó 31-én tett nyilat-

kozatával, melyben Szerbia kijelentette, hogy belenyugszik

a dolgoknak Bosznia és Hercegovina annektálásával terem-
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tett nemzetközi- és közjogi új rendjébe és ünnepélyes Ígére-

tet tett, hogy az Osztrák-Magyar Monarchiával a jövben
barátságos viszonyban kíván élni.

Úgy látszott, mintha ezzel a nyilatkozattal a nyug-

talanság állandó forrásául szolgált osztrák-magyar ellenes

mozgalom is véget ért és Szerbia rálépett volna a

Monarchiához szinte barátsággal való közeledésnek útjára.

Ha a szerb kormány akkoriban megvonja támogatását

ettl a monarchiaellenes propagandától s ellene kötelesség-

szeren eljár, az esetben az egész mozgalom rövides

kimúlásra ítélve, már csak ideig-óráig tengdhetett volna.

Viszont a Monarchia délszlávok lakta vidékei és Szerbia

között nyelvi, ethnikai és kulturális téren fennálló érint-

kezési pontoknak a kölcsönös barátság és párhuzamos

érdekek szellemétl áthatott együttes kulturmunkához

kellett volna vezetniök.

Ámde ezek a remények nem teljesültek.

A monarchiaellenes aspirációk tovább folytak és

minthogy a szerb kormány mitsem tett a mozgalom el-

nyomására, az Ausztria-Magyarország ellen irányuló pro-

paganda az szemeláttára mindjobban kiszélesedett, mind
terjedelmesebbé és mélyebbé vált. A Monarchia elleni

gylöletet ébren tartották és tüzét addig élesztgették, míg

olthatatlanná vált. A megváltozott helyzethez alkalmazott

régi eszközökkel, melyeket új módszerekkel egészítettek ki,

Szerbia népét az ^elkerülhetetlen megsemmisít liarcra«

hívták fel Ausztria-Magyarország ellen. Szisztematikusan

titkos fonalakkal hálózták be a Monarchia délszlávok lakta

vidékeit és hazaárulásra toborozták ezeknek lakosait.

Fleg a szerb sajtó nem sznt meg azóta állandóan

ebben a szellemben mködni.
A mai napig nem kevesebb, mint 81 szerbiai folyó-

irattól kellett a hazai büntet törvényekbe ütköz tartal-

muk miatt a postai szállítás jogát megvonni.

Azok közül a büntet jogszabályok közül, melyek az

uralkodó fenkölt személyét, legmagasabb házának tagjait

és az állam integritását védik, talán egyet sem hagytak
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a szerb lapok megsértetlenül. Ezeknek a lapvélemények-

nek tömkelegébl kiszemelt s más-más idbl származó
néhány ízelit próba az 1. mellékleten található.

Anélkül, hogy Szerbia közvéleményének eme meg-
nyilatkozásairól részletes tárgyalásba kivánnánk bocsát-

kozni, meg kell annyit jegyeznünk, hogy Bosznia és Her-

cegovina annexióját, ennek az aktusnak szerb részrl
történt elismerése ellenére is, mindmaiglan épúgy, mint
annak eltte, rablásnak tüntetik fel, mely Szerbia kárára

követtetett el s amely még orvoslást igényel. Ez a gon-
dolat nemcsak a legszéls irányzatú lapokban fordul

minduntalan el és pedig bárdolatlan hangjuk minden
változatában, hanem — alig leplezett alakban — kifeje-

zésre jut a belgrádi külügyi hivatalhoz annyira közel álló

»Samouprava«-ban is (1. melléklet bj pont).

Epily kevéssé mulaszthatjuk el ráterelni a figyelmet

arra, hogy miként értékesítették publicisztikailag azt a

merényletet, melyet 1910. évi június hó 15-én Zerajic

Bogdán követett el Szerajevóban Varesanin táborszernagy,

Bosznia és Hercegovina tartományi fnöke, ellen.

Ismeretes, hogy Zerajic közvetlenül a merénylet után

öngyilkossá lett és a tett elkövetése eltt valamennyi iro-

mányát elégette. Ennélfogva merényletének indító okait

nem lehetett teljesen tisztázni. Egy nála talált jelvénybl

azonban mindenesetre arra lehetett következtetni, hogy

Krapotkin eszméinek híve volt. A megejtett nyomozás is

azt mutatta, hogy anarchisztikus alapon álló bntett esete

forgott szóban.

Ez azonban Szerbia sajtóját nem riasztotta vissza

attól, hogy a merénylt ne szerb nemzeti hsként ünne-

pelje és tettét ne dicsítse. St a »Politika« formálisan til-

takozott az ellen, hogy Zerajié anarchista lett volna és a

szerbeknek reklamálta t, »mint hsies szerbet, kinek nevét

minden szerb tisztelettel és fájdalommal fogja kiejteni*.

Ugyanennek az évnek augusztus havi 18-át* a >Poli-

* Ó cs. és apostoli kir. Felsége születésnapja.
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tika« megfelel alkalomnak találta arra, hogy újból fog-

lalkozzék Zerajic merényletével, »kinek nevét a nép mint

valami ,szentségest' emlegeti « és hogy a merényletet köl-

teményben ünnepelje (1. melléklet aj pont).

Ilyenképen ezt a merényletet is, melynek semmi köze

sem volt a Monarchiával szemben táplált területi aspirá-

ciókhoz, ezeknek az eszméknek szolgálatába kényszeritet-

ték és Zerajic gloriíikálása révén a gyilkosságot teljes

nyiltsággal dicséretre és utánzásra méltó eszközül ismer-

ték el a jelzett ideák megvalósitásáért folytatott harcban.

A gyilkosságnak, mint a Monarchia elleni harcban szaba-

don alkalmazható módszernek ez a szentesitése a szerb

lapokban késbb, midn Jukicnak Cuvaj királyi biztos

ellen elkövetett merényletérl írnak, újból kifejezésre jut

(1. melléklet ej pont).

Ezek a nemcsak Szerbiában terjesztett, hanem — mint

késbb szó lesz róla — jól szervezett titkos utakon a

Monarchiába is becsempészett újságok keltették fel és tar-

tották ébren a nagy tömegeknek azt a hangulatát, mely-

ben a monarchiaellenes szövetkezések mesterkedései ter-

mékeny talajra találtak.

Ennek az egyesületek révén folyó agitációnak közép-

pontja a »Narodna odbrana« lett, melynek vezetsége most
is ugyanazokból állott, mint az annexió idején. Ezúttal

is, mint annakidején, a Monarchia leghevesebb ellenfelei

állanak az egylet élén, mint a legerélyesebb és legtevé-

kenyebb szervezk : Jankovic Bozo tábornok, Daéié ^ivojin,

az állami nyomda igazgatója, továbbá Pribidevic Milán és

Tankosic Voija rnagyok. A szervezetében széles és szilárd

alapokra fektetett és szigorú hierarchiával tagolt (lásd a

2. mellékletet »Szervezet« alatt) »Narodna odbranac csak-

hamar mintegy 400 bizottság felett rendelkezett, melyek
élénk agitációt fejtettek ki.

Ehhez járult, hogy a >Narodna odbrana> a legszoro-

sabb összeköttetésbe lépett a lövészszövetséggel (762 egye-

sület), a »Duáan Silni* Szokol-szövétséggel (2500 tag), az

olympiai klubbal, a »Knez Mihajlo« lovagló egyesülettel.
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a vadászszövetséggel és a kulturligával s szolgálatába

állított számos más egyesületet is, melyek mindannyian
a »Narodna odbrana« vezetésével és támogatásával, az

szellemében mködnek. Ezek az egyesületek az állandó

és kölcsönös egymásrahatás következtében úgyszólván

amalgamizálódtak, úgy hogy ma voltaképen valamennyien

csak tagjai a »Narodna odbrana« testének.

A >Narodna odbrana« ily módon egész Szerbiát az

agitáció srn sztt hálójával vonta be, magához vonva

ezzel mindazokat, akikben fogékonyság lakott eszméi iránt.

Hogy a »Narodna odbrana« milyen szellemben mkö-
dik, az hivatalos egyleti közleményeibl is világosan

kitnik.

Alapszabályaiban kultm*egyletnek mondja magát, mely

csak Szerbia lakosságának szellemi és testi fejldését és

anyagi megersödését viseli szívén, de egyesületi közlönyé-

ben (lásd 2. melléklet) már létének igazi és egyedüli okát,

úgynevezett »reorganizált programmját« leplezi le.

És pedig:

A szerb népnek, »fanatikus és fáradhatatlan munká-
val*, annak az ürügye alatt, hogy a Monarchia »szabad-

ságától és nyelvétl akarja megfosztani, st Szerbiát szét

akarja zúzni«, azt a »szent igazságot* kell hirdetni, hogy
elengedhetetlenül szükséges »els és legnagyobb ellen-

sége « — Ausztria-Magyarország — ellen » fegyverrel és

ágyúval irtó hadjáratot* folytatni és a népet »minden
eszközzel* elkészíteni arra a harcra, amelyet a ^leigázott

területek felszabadítására < kell indítani, — amely terüle-

teken >7 millió elnyomott testvér szenved*.

Kizárólag ennek az eszmének szolgálatában állanak a

>Narodna odbrana* »kulturális törekvései*, melyek csupán

eszközök arra, hogy a népet az áhított monarchiaellenes
irtóháború céljaira szervezzék és neveljék.

De ugyanebben a szellemben mködnek a >Narodna
odbrana«-hoz afíiliált összes többi egyesületek is, amire a

kragujeváci Szokol-egyesület szolgáljon például (1. a 3.

mellékletet).
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Miként a >Narodna odbrana<-náI, úgy itt is katona-

tisztek, tanárok és állami tisztviselk állanak az egyesület

élén.

Az a beszéd, mellyel Kovaéevié rnagy egyesületi

elnök az 1914. évi közgylést megnyitotta, a tornázásról

— ami pedig a Szokol-egyesületek voltaképeni rendel-

tetése — meg sem emlékezik, hanem kizárólag a >harcra

készüléssel* foglalkozik, a »veszedelmes, szívtelen, falánk,

alkalmatlan és telhetetlen északi ellenség« ellen, amely
a »szerb testvérek millióit fosztja meg szabadságuktól és

jogaiktól és tartja szolgaságban és bilincsekben*.

Az egyesület adminisztrácionális jelentésében a tárgyi

fejtegetések egészen háttérbe szorulnak és voltaképen csak

a jelszavakat szolgáltatják az ^adminisztráció valódi céljai-

ról* szóló fejtegetésekhez, amelyek szerint a fcél az

^elnyomott nemzet* nacionális fejldésének és ersödé-
sének elkészítése avégbl, hogy »még be nem fejezett

programmját és be nem fejezett munkáját* bevégezhesse

és végrehajthassa azt a >nagy cselekedetet, mely a leg-

közelebbi idben fog lejátszódni*, tudniillik: »a Drinán
túl lakó testvéreknek felszabadítását, akik a keresztre

feszítettnek kínjait kénytelenek elszenvedni*.

Még a pénztáros is azzal az intelemmel terjeszti el
jelentését, hogy »sólymokat kell nevelni*, akik képesek a

*

»még fel nem szabadított testvéreknek meghozni a szabad-

ságot*.

Tehát épúgy, mint a >Narodna odbrana*-nál nem
öncél a kulturtörekvések szolgálata, úgy a Szokol-egyesüle-

teknél sem öncél a tornázás, hanem tisztán eszköz ugyan-
annak a propagandának szolgálatában, melyet ugyanazzal

a gondolattal, st csaknem ugyanazokkal a szavakkal foly-

tatnak.

Már most ha a >Narodna odbrana* a »népet* a Monar-
chia eltiprására fegyverbe szólítja, ezzel nemcsak Szerbia

népéhez, hanem az összes délszláv népekhez fordul. Mert
hiszen a >Narodna odbrana* felfogása szerint Ausztriának

és Magyarországnak délszlávok lakta vidékei a >mi leigá-

3
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zott szerb területeink* (lásd a 4. mellékletet is). így hát

a Monarchia délszláv hozzátartozóinak is részt kell venniök

ebben a »nemzeti munkában* s tehát a szerb határon túl

is ez az >üdvös és szükséges munka« vár elvégzésre. És a

>Narodna odbrana« a Monarchia földjén is keresi erre a

»szent küzdelemre* azokat a »hsöket«, kiket Murád
gyilkosa, Obilié, kell, hogy a nemzeti áldozatkészség után-

zásra méltó példájaként lelkesítsen.

Avégbl pedig, hogy a » Szerbián kívül él testvéreket*

a »magánkezdeményezés munkájában* való részvételre

serkentse, szoros összeköttetést tart fenn a »Narodna od-

brana« a »határon túl él testvérekkel*. Ennek az össze-

köttetésnek mibenlétét az egyesületi közlöny már elhall-

gatja, nyilván azért, mert ez az »összmunkának« már ahhoz

a részéhez tartozik, melyet >több okból nem lehet és nem
szabad közzé tenni*.

Hogy mennyire kiterjedt mködésüknek ez az ága,

mutatja az a körülmény, hogy a »Narodna odbrana*-nak úgy
központi választmánya, mint egyik-másik kerületi bizott-

sága is a »külügyek* intézésére külön szakosztállyal ren-

delkezik.

A sNarodna odbrana«-nak és az affiliált társulatoknak

ez a »külügyi* tevékenysége felette sokoldalú.

Ennek az agitációnak aránylag legártalmatlanabb,

mert hatóságilag ellenrizhet eszközei az eladói körutak,

melyeket a »Narodna odbrana* elkel tagjai rendeznek a

Monarchia délkeleti vidékein, ahol különböz egyletekben

nemzeti és kulturális kérdésekrl tartanak eladásokat.

Ezek a körutak megadják az eladó agitátoroknak a

kedvez és keresett — s nyilván az egész út legtöbb

céljaként tekinthet — alkalmat arra, hogy habár csak

félig kimondott, de a beavatottak eltt érthet szavakkal

és fordulatokkal az egyesületek tulajdonképeni tendenciáit

szolgálják.

Az emisszáriusok körében többek közt kimagasló

pozíciót foglal el a szerb állami nyomdának ismételten

emiitett igazgatója, az a Daéic Éivojin, aki 1909. évi
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augusztus hó 8-án a szerb néphez intézett »Felhívás«-ában

Ausztria-Magyarországot Szerbia ellenségének bélyegezve, a

Monarchia elleni harc elkészítésére buzdított. Dacic ismé-

telten tett agitációs körutakat az Osztrák-Magyar Monarchia

délkeleti részeiben. Egy Karlovicban (1912) tartott el-

adása alkalmával, félretéve egyébként tanúsított óvatos-

ságát, nyíltan foglalt állást az »összes szerbeknek a közös

ellenséggel szemben leend egyesítése « érdekében, — a

>közös ellenség* gyanánt félre nem érthet célzásokkal

Ausztria-Magyarországot tüntetve fel.

Még aggályosabbak azok az összeköttetések, amelyeket

a >Narodna odbrana* szellemében mköd szerb testületek

az érdek- és kulturközösség leple alatt a Monarchiában

fennálló egyesületekkel kötöttek, mert ezeknek az egye-

sületeknek kölcsönös küldöttségi vagy testületi látogatá-

sait, melyeknek szigorúbb hatósági ellenrzése akadályokba

ütközik, szerb részrl mindenféle monarchiaellenes mes-

terkedésekre használják fel.

így például a »Narodna odbrana«-nak a szerajevói

Prosvjela-egyesület 1912 szeptember havi ismeretes ünnepé-

lyén megjelent delegátusa nem átallotta (lásd a 6. melléklet)

ezt az alkalmat arra használni fel, hogy titokban bosnyák

tagokat toborozzon egyesületének. A kragujeváci Szokol-

egyesület egyik képviseljének az ünnepélyen való rész-

vétele pedig azt akarta jelezni a >bosnyák testvéreknek*,

hogy : »Nem feledkeztünk meg rólatok, ers még a suma-

dijai sólyom szárnya«, — amely gondolat, a bizalmas

érintkezésben bizonyára egészen más, az egyesület fent-

ismertetett tendenciának megfelelbb kifejezést nyert (lásd

a 3. mellékletet). Ami a Szerbiában tartott hasonló termé-

szet összejöveteleken lejátszódott eseményeket illeti, ezek-

rl a cs. és kir. külképviseleti hatóságok természetszeren

nem szerezhetnek teljesen megbízható alapon nyugvó

értesüléseket, minthogy ezekben az esetekben csupán

nehezen ellenrizhet bizalmas jelentések állanak rendel-

kezésünkre. Ebben a tekintetben kiemelend a zágrábi

diákok 1912 április havi látogatása Szerbiában, melynek
3*
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szerb részrl a diákok tiszteletére rendezett hivatalos

katonai fogadtatással, st csapat-díszszemlével oly annyira

szuggesztív tüntetésszer jelleget kölcsönöztek, hogy a

kragujeváci Szokol-egyesület évi jelentése elmondhatni

vélte, hogy >ez az esemény a legközelebbi jövben végbe

men nagy tett kezdetét és csiráját jelenti« ; >amely csira

meg fog érni, ha majd a néplélek árja még inkább meg-
dagad« ; >míglen nem lesz majd korlát, melyet ledönthetni

ne fogna«.

Csak rövid idvel ezeltt jutott hatóságaink tudomá-

sára, hogy a szerbiai Szokol-egyesületek a Monarchia néhány

hasonló természet testületét arra szemelték ki, hogy velük

egy eddig titokban tartott szövetségbe tömörüljenek, mely

szövetkezés jellegérl ma, amikor a nyomozás még folyik,

tiszta képet alkotni még nem lehet. A nyomozás eddigi

eredményei azonban máris sejteni engedik, hogy itt amaz
ösvények egyikének sikerült nyomára akadnunk, melyen
a szerb Szokol-egyesületek és híveik a maguk felforgató

tendenciáit lakosságunk egyes elcsábított és félrevezetett

csoportozataihoz átcsempészik.

Ennek a szélesebb rétegekre számított, inkább el-
készít irányú propagandának jelentsége azonban hát-

térbe szorul azzal a »külügyi munkával* szemben, melyet

a »Narodna odbrana* és hívei az egyesekre irányított agi-

tációban fejtenek ki. Ez a tér az, amelyen legszomorúbb

sikereit aratja a propaganda.

Titkos bizalmi emberei és emisszáriusai útján beviszi

a btijtogatás mérgét úgy a felnttek, mint az ítéletre

képtelen ifjúság körébe.

így például Pribiéevié Milán csábítására B. V., K. D.,

N. V. volt honvédtisztek és K. V. horvát-szlavón csendr-
hadnagy, a Monarchia katonai szolgálatából gyanús körül-

mények között kilépve, Szerbiába vették útjokat, ahol

idközben, persze, nem egy reménységükben csalatkoz-

tak és részben már azon gondolkoznak, hogy vissza-

térjenek abba a hazába, melyet elárultak. A Szerbiából

Bosznia és Horvátország középiskoláiba behurcolt agitáció.
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sajnos, annyira közismert, hogy ezt példákkat bizonyítani

már nem szükséges. Kevésbbé ismeretes azonban, hogy a

horvát és bosnyák iskolákból súlyos fegyelmi vétségek

miatt kizárt diákokat Szerbiában tárt karokkal fogadják,

st gyakran állami támogatásban részesítik és a Monarchia

ellenségeivé nevelik. A szerbiai iskolák monarchiaellenes

tanszereikkel, valamint tanáraikkal és tanítóikkal, kiknek

nagy része a »Narodna odbrana* tagjai sorából kerül ki,

kétségtelenül alkalmas intézetek efajta adeptusok neve-

lésére. Hadd legyen itt példaként felemlítve egy ilyen ter-

mészet eset, amely különösen megérdemli a figyelmet.

1914 március havában a pakraci (Horvátország) tanító-

képz több növendékét sztrájk miatt kizárták az iskolá-

ból. Ezek a kizárt tanítójelöltek Szerbiába mentek, ahol

ket részint azonnal tanítói állásokba helyezték el, részint

pedig egy szerb tanítóképzintézetbe vették át. Ezeknek
a kizárt diákoknak egyike, ki monarchiaellenes körökkel

^lott összeköttetésben, nyilvánosan kijelentette, hogy és

társai a trónörökös-fherceg boszniai tartózkodása idején

be fogják bizonyítani, hogy Bosznia földje szerb terület.

Furcsán hat az is, hogy a krajnai szerb kerület királyi

prefektusa — amint ezt itt csak a teljesség kedvéért

kívánjuk felemlíteni — ezek közül az annyira kompromittált

diákok közül háromnak épen Ferenc Ferdinánd fherceg

boszniai tartózkodása idején állított ki szerb útleveleket,

melyekben a valósággal meg nem egyez módon szerb

állampolgároknak jelöli meg ket, holott tudnia kellett,

hogy Horvátországban bírnak községi illetséggel. Ezekkel

az útlevelekkel a három praeparandista észrevétlenül eljut-

hatott a Monarchiába, ahol azonban felismerték és feltar-

tóztatták ket.

Ámde a »Narodna odbrana* »külügyi« tevékenységét

a felsorolt tények még távolról sem jellemzik kimeríten.

A cs. és kir. közös kormány bizalmas jelentésekbl már
hosszabb id óta tudott arról, hogy a >Narodna odbranac

a Monarchia ellen hirdetett háborút katonailag is elké-

szíti, amennyiben a Monarchiában emisszáriusokat tart,
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akiknek a bandák szokásos harcmodora szerint az lett

volna a feladatuk, hogy az ellenségeskedések kitörése

esetén a közlekedési eszközöket és berendezéseket elpusz-

títsák s lázadásokat és pánikot idézzenek el. (Lásd a

7. mellékletet.)

A szerajevói kerületi bíróság eltt az 1913. évben
Jaglicié Jovo és társai ellen kémkedés bntette miatt

folyamatba tett bünteteljárás (1. a 6. mellékletet) ezeket

a bizalmas természet értesüléseket megersítette. A »Na-
rodna odbrana* programmjában ma, épúgy mint az egylet

alapításakor, még ott szerepel a bandaharc elkészítése,

melyhez kiegészítésül még a kémkedés kifejlesztése járult.

A »Narodna odbrana« mai úgynevezett »reorganizált

programm«-jatehát a valóságban bvített programm, amely
feladatul tzi ki: a Monarchia ellen »irtó hadjárat« el-
készítését, st felidézését s azután ismét a »Narodna odbrana

régi vörös zászlajá«-nak kibontását.

Ebbl a légkörbl, a Monarchia ellen nyíltan és

titokban szított gylöletnek, a magát minden felelsségtl

mentesnek vél agitációnak, az Ausztria-Magyarország

ellen folytatandó harcban minden eszközt megenged-

hetnek tartó és a közönséges gyilkosságot egészen nyíltan

leghatásosabb eszközül ajánló propagandának légkörébl

végre is s anélkül, hogy Szerbia monarchiaellenes köreinek

további közremködése ehhez szükséges lett volna, terro-

risztikus tetteknek kellett kipattanniok.

1912 június hó 8-án Jukic Lukács Zágrábban ráltt

Cuvaj királyi biztosra. A golyó a kocsiben ül Hervoié

báni tanácsoson ejtett halálos sebet. A merényl menekü-
lés közben az üldöz rendrök közül egyet agyonltt, kettt

pedig megsebesített.

Amint ez a nyilvánosan lefolytatott ftárgyalásból

ismeretes, Jukié eszméiben a >Narodna odbrana* által pro-

pagált tervek alapvet gondolatai tükrözdnek vissza.

Habár Jukic már korábban is foglalkozott merényletter-

vekkel, ezek mégis csak akkor érleldtek meg benne,

mikor 1912. évi április hó 18-án részt vett a zágrábi
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diákok belgrádi kirándulásán. A vendégek tiszteletére

rendezett zajos ünnepélyeken Jukic a »Narodna odbrana«

körének számos tényezjével került összeköttetésbe és folyta-

tott politikai beszélgetéseket. Néhány nappal késbb Jukié

újból megfordult Belgrádban, ahol egy szerb rnagytól

bombát, egy egyleti tagtársától pedig Browning-pisztolyt

kapott, mellyel azután a merényletet elkövette.

A Zágrábban fellelt bomba a szakértk véleménye

szerint valamelyik arzenálban katonai célokra készült

Még el sem feledte a közvélemény Jukic merényle-

tét, midn az 1913. évi augusztus hó 18-án az Amerikából

visszatért Doiéic István Zágrábban merényletet követett

el báró Skerlecz királyi biztos ellen. Ez az újabb tény az

Amerikában él délszlávok körében Szerbiából irányított

monarchiaellenes agitáció következménye és ugyancsak a

»Narodna odbrana« és rokonérzés társegyesületei »külügyi

propagandájának* mve volt.

A szerb származású Dimitrievicnek Chicagóban nyom-
tatott »Natrag u staro ognjiste vase« cím röpirata, — mely
O császári és apostoli királyi Felsége ellen fékevesztett

kirohanásokat intéz és a Monarchia szerbjeit felszólítja,

hogy tekintettel mielbb várható » felszabadításukra*, tér-

jenek haza Szerbiába, — élénken mutat rá a párhuzamra
egyfell az Amerikában teljes mozgási szabadsággal zött,

de Szerbiából irányított egyik propaganda s másfell az

ugyancsak Szerbiából a Monarchiába átvitt másik propa-

ganda között.

Ám nem telt bele még egy év sem és Zágráb ismét

egy — ezúttal meghiúsult — merénylet színtere volt.

1914 május hó 20-án Scháfer Jakab a zágrábi színház

elcsarnokában merényletet kísérelt meg báró Skerlecz

horvát bán ellen, de ebben egy rendrtisztvisel az utolsó

pillanatban megakadályozta. A vizsgálat egy összeeskü-

vésrl rántotta le a leplet, melynek lelke Hercigonja Rezs
volt. Hercigonja és öt vádlott társa vallomásaiból kitnt,

hogy ez a merénylet is Szerbiából indult ki.

Hercigonja — miután annak idején részt vett a Jukic
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kiszabadítására irányuló sikertelen kísérletben — 1912

októberében Szerbiába menekült volt, ahol Jakáié Maróján

nev cinkostársával együtt komitácsik és a »Narodna

odbrana« tagjai körében fordult meg. Mint majdnem min-

dig, ha éretlen íQak fogékony lelkét a politika kérdéseivel

való ideltti foglalkozás túlontúlra hevíti, ebben az eset-

ben is végzetes eredménnyel járt ez a lélekrontó társas

érintkezés. Hercigonja lelkében azzal a Belgrádban hirde-

dett dogmával tért haza, hogy Ausztria-Magyarországnak

délszlávok lakta vidékeit a Monarchiától el kell szakítani

és a szerb királysággal kell egyesíteni. Abban a belgrádi

körben, amelyben forgott, magába szívta továbbá még azt

a gondolatot, hogy e cél felé a Monarchia magasállású

személyiségei és vezet politikusai ellen intézett merény-

letek elkövetésével kell törekedni, mert a cél csak ezzel az

eszközzel érhet el.

Ilyen szellemben hatott tehát Hercigonja zágrábi

barátaira is, akik közül néhányat meg is nyert eszméinek.

Tervei közül a Ferenc Ferdinánd trónörökös-fherceg

ellen forralt merénylete állt eltérben.

Néhány hónappal azeltt vizsgálat folyt Aljinovié

Luka ellen hazaáruló propaganda miatt. E vizsgálat során

három tanú vallotta, hogy Aljinovié, saját kijelentése

szerint, Belgrádban 100 dinárt kapott propaganda-célokra,

de különösen a Ferenc Ferdinánd fherceg ellen elköve-

tend merénylet céljaira a »Narodna odbrana«-tól és ugyan-

ennyit egy titkos diákszövetségtl.

Ebbl látható, hogy a »Narodna odbrana« és a vele

együtt érzk bnös agitációja az utolsó idben mennyire

a trónörökös-fherceg személye ellen összpontosult.

A felsorolt ténymegállapításokból levonható a követ-

keztetés, hogy a >Narodna odbrana« Szerbiának maga köré

csoportosított köreivel együtt nemrégiben már elérkezettnek

látta a pillanatot arra, hogy a magahirdette tanokat tettekre

váltsa.

Figyelmet érdeml jelenség azonban, hogy a »Narodna
cdbrana* mindig beérte a kezdeményez szerepével és
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azzal, hogy ott, ahol eszméi termékeny talajra találtak,

gondoskodott a megvalósításhoz szükséges anyagi eszkö-

zökrl, ellenben az egyetlen veszedelmes szerepet a tett

eme propagandájában kizárólag a Monarchia általa fel-

bujtott és félrevezetett iQú fantasztáira hárította, kiknek

egymagukban kell viselniök ennek a szomorú »hsies-

ségnek« egész terhét.

Ennek a mesterkedésnek minden fogása felismerhet

a június hó 28-iki mélyen elszomorító merénylet elzmé-
nyeinek történetében. (8. melléklet.)

Princip és Grabeá tipikus példányai a »Narodna

odbrana« eszméitl már az iskola padjaiban megmételye-

zett lelk íQúságnak.

Az ilyes eszméktl eltelt diáksereg belgrádi köreiben

érleldtek meg Princip merénylettervei Ferenc Ferdinánd

trónörökös-fherceg ellen, kinek személye akkoriban, az

annektált tartományokba tett útja alkalmából, Szerbia

monarchiaellenes elemei vak gylöletének legfbb cél-

pontja volt.

Princip társául szegdött Belgrádban az ugyanazon
körökben forgolódó Cabrinovié, kinek váltakozó, radiká-

lisan forradalmi nézetei — saját vallomása szerint —
belgrádi környezetének és a szerb sajtónak hatása alatt

ugyanabba a monarchiaellenes és a tett propagandájához

hajló irányba tereldtek.

Veleszületett hajlamai igen hamar ejtették rabjává

ennek a környezetnek Grabeá:t, jóllehet csak késbb
került ebbe a körbe.

De bármennyire fejldött is már ez a komplott és

bármily ers is volt az összeesküvk elszántsága a tett

elkövetésére, mégsem került volna reá sohasem a sor, ha

nem akadtak volna, akár csak Jukié esetében, olyanok,

akik az orvtámadás végrehajtására szükséges eszközöket

rendelkezésükre bocsátották az összeesküvknek, akik
— amint ezt Princip is, Cabrinovié is határozottan meg-

ersítették — sem a szükséges fegyverekkel, sem pedig

az ezek beszerzésére szolgáló pénzzel nem rendelkeztek.
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Nem érdektelen röviden szemügyre venni, hogy hol

igyekeztek az összeesküvk szert tenni a merénylethez

szükséges eszközökre. Mindenekeltt a »Narodna odbrana«:

két vezet emberére, Pribicevié Milánra és Daöié ^ivojinre

gondoltak, akikben nyilván azért láttak szolgálatkész

segíttársakat, mert a merényli babérokra vágyó szerb

ifjak körében már hagyománnyá vált, hogy a gyilkoló

eszközöket a »Narodna odbrana«-nak ettl a két képvisel-

jétl szerezzék be. Az a véletlen körülmény, hogy Pribi-

cevié és Dacié a kritikus idben nem voltak Belgrádban,

keresztül húzta ugyan a két összeesküv számítását, de

azért nem jöttek zavarba más pártfogó hiánya miatt és

csakugyan minden nagyobb nehézség nélkül sikerült is

meglelniök ezt a pártfogót Ciganovic Milán személyében.

Ez a volt komitácsi — jelenleg a belgrádi szerb vasút-

igazgatóság hivatalnoka — szintén aktív tagja a »Narodna
odbrana«-nak, melynek történetében els ízben 1909-ben

szerepel mint a éuprijai bandaiskola (5. melléklet) növen-

déke. Princip és Cabrinovic nem is csalódtak várakozá-

sukban, mert Ciganovictól nyomban megkapták a kért

támogatást.

Ciganovic és az közvetítésével barátja, a már több

ízben említett Tankosic Voija szerb királyi rnagy —
ugyancsak a »Narodna odbrana« vezéreinek egyike, aki az

1908. évben a cuprijai bandaiskola vezetje volt (5. mel-

léklet) — állottak most, mint szellemi vezérek és dönt
szavú pártfogók az összeesküvés élére, melyet az egész

monarchiaellcnes mozgalom erkölcsi kvalitásait jellemz
és szerfelett visszatetsz módon, mint valami teljesen

magától értetd dolgot helyeseltek. Csak kezdetben volt

egy parányi aggályuk aziránt, vájjon el van-e végleg

szánva a három összeesküv a tett elkövetésére, de

ezt az aggályt szuggesztív közremködésük segélyével

sikerült mihamar eloszlatniok. Ettlfogva aztán min-
den segítségre készen állottak. Tankosié négy brow-
ningot, lszert és útiköltséget bocsátott rendelkezésökre ; s

ezenfelül a szerb hadi készletbl származó hat kézi-
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gránát egészítette ki a felszerelést, amely összeállítása és

származása tekintetében élénken emlékeztet a Jukic-féle

esetre. Tankosic az akció eredményének sikere érdekében

elrendelte az összeesküvknek a céllövésben való begya-

korlását. Ezt a feladatot Ciganovic teljesítette az ismert

gyászos eredménnyel. Különösen élénk és senkitl sem
kért gondoskodást fejtett ki Tankosic és Ciganovic az

összeesküvés litokbantartása érdekében, amidn ciankálit

adtak a merénylknek oly utasítással, hogy azzal a tett

elkövetése után magukat megmérgezzék. Ez a mindenre
kiterjed gondoskodásuk persze elssorban az saját

érdeküket szolgálta, mert a titok megrzésével még az a

csekély veszély is elhárult volna róluk, melyet ezzel a

vállalkozással magukra idézni kényszerültek. A csábítás

áldozatainak biztos pusztulása, de saját személyüknek teljes

biztonsága : íme a »Narodna odbrana« már ismert recipéje.

A merényletterv sikerének érdekében a bombákat és

fegyvereket észrevétlenül kellett Boszniába átcsempészni.

Itt is Ciganovic segíti át ket a nehézségeken: pontos út-

irányt állít össze az összeesküvknek s a boszniai terü-

letre való belopódzásukhoz megszerzi nekik a szerb határ-

széli hatóságok szükséges támogatását. Az a mód, amellyel

ezt a Princip szerint is »titokzatos« átszállítást szervezték

és végrehajtották, kétségtelen bizonyítéka annak, hogy ez

a besurranás jól megválasztott és a »Narodna odbrana«

titokzatos céljaira már gyakran igénybe vett csempész-úton

történt. A áabaci és lo^nicai határszéli kapitányok azzal a

magától értetd természetességgel és azzal a teljes bizton-

sággal állították közigazgatási gépezetüket e cél szolgálatába,

amely természetesség és biztonság csak a megszokásból ered-

het. Teljesen zavartalanul ment végbe ez a titokzatos, kompli-

kált rendszer átszállítás, amelynek során az egymást folyton

felváltó vezetk mintegy varázsütésre mindig helyben voltak,

ha szükség volt reájuk. A szerb hatóságok, anélkül, hogy e né-

hány éretlen diák sajátságos utazásának célja iránt érdekld-
tek volna, szónélkül mködésbe hozták ezt a simán funkcio-

náló gépezetet, — az egykori komitácsi és alárendelt állású
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vasúti hivatalnok: Ciganovié utasítására. Egyébiránt nem
volt okuk a kérdezsködésre, mert a nyert utasítások révén

nyilván tisztában lehettek azzal, hogy itt ismét a »Narodna

odbrana« egyik *misszióját« kell teljesíteniök. A bombák
és revolverek arzenáljának láttára Grbié pénzügyr is csak

jóakarólag és helyeslleg mosolyogni tudott, ami bizonyára

elegend bizonyíték arra, hogy ezen az »útvonalon« meny-
nyire megszokott látvány volt már az ilyen dugár.

A szerb királyi kormány súlyosan vétkezett, amidn
mindezt tétlenül nézte.

Bár barátságos szomszédi viszony ápolására volt

Ausztria-Magyarországgal szemben kötelezve, sajtójának

mégis megengedte, hogy a Monarchia ellen gylöletet

szítson; eltrte, hogy szerb földön létrejött egyesületek

magasrangú tisztek, állami tisztviselk, tanítók és bírák

vezetésével nyilt kampányt folytassanak Ausztria-Magyar-

ország ellen, azzal a céllal, hogy ennek lakosait fellázítsák

;

s végül nem akadályozta meg, hogy katonai és polgári

igazgatásában vezet állásokat betölt férfiak, kik minden
erkölcsi aggályt levetkztek, annyira megmérgezzék a köz-

lelkiismeretet, hogy az a Monarchia elleni harcban a közön-

séges orgyilkosságot tekintse a legalkalmasabb fegyvernek.

1. melléklet.

Szerb sajtónyilatkozatok.

aj A >Politika« 1910. évi augusztus hó 18-án csá-

szári és apostoli királyi felségének 80. születésnapja alkal-

mából nagyalakú kivitelben közölte annak a Zerajié Bog-

dánnak arcképét, aki két hónappal azeltt báró Vareáanin,

boszniai tartományi fnök ellen merényletet követett

el. A kísércikkben a^lap ezeket mondja: »Két hónappal

ezeltt, június 2-án (ó-naptár szerint), épen a bosnyák-

hercegovinai tartománygylés megnyitása napján, egy

szerb íQú, Zerajié Bogdán tanuló, megkísérelte Szerajevó-

ban Vareáanin Marián tábornok, bosnyák-hercegovinai
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tartományi fnök megölését. Ötször sütötte fegyverét

Zerajíé erre a renegátra, aki a híres rakovicai felkelés

alkalmával tulajdon édes testvérei vérének kiontásával

biztosította magának karrierjét, de különös véletlen foly-

tán nem sikerült t megölnie, A bátor és önérzetes Zera-

jié ezután a saját fejébe röpítette a hatodik és utolsó

golyót s nyomban holtan rogyott össze. Bécsben igen

jól tudták, hogy Zerajíé a merényletet nem azért követte

el, mivel orosz és forradalmi iratokat olvasott, hanem
hogy nemes sarjaként cselekedett népének, amely ilyen

véresen kívánt tiltakozni az idegen uralom ellen. Épen
ezért igyekeztek minél gyorsabban elsimítani az egész

ügyet és — szokásuk ellenére — kerülni a botrányt, amely
az osztrák* kormányzatot Boszniában és Hercegoviná-

ban csak még inkább kompromitálta volna. Bécsben azt

óhajtották, hogy Zerajicnak még emléke is eltöröltessék

és merénylete minden jelentségétl megfoszttassék. De
épen ezzel a halott Zerajiétól való félelemmel és azzal a

tilalommal, hogy neve Boszniában és Hercegovinában még
csak ne is említtessék, azt érték el, hogy ezt a nevet,

mint valami szentségest emlegeti a nép s ma, augusztus

18-án, talán inkább, mint valaha.

A mai napon mi is mécset gyújtunk sírján, így kiáltva

fel: »Tiszteletet Zerajicnak !«

Ezután egy költemény következett, amelynek tartalma

fordításban körülbelül a következ:

>Bosznia él, még nem halott,

Testét hiába földeltétek el

;

Lángot vet még a béklyós áldozat.

Korai még a halotti ének.

Sátánkezekkel ástátok meg a sírt.

* Magától értetdik, hogy »osztrák«, >Ausztriac stb. kifejezés

alatt — mindott, ahol az a jelen füzetben külföldi részrl használt
rövidített megjelölés gyanánt fordul idézetképen el — »osztrák-
magyar*, illetleg >Ausztria-Magyarország« stb. értend.
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De az él-halott nem vágyik mélyibe;

Császár, hallottad-e? A pisztoly villámából

Trónod felé sivítnak a golyók!

Nem rabok k — felséges szabadság

Szövétneke lángol a tiprottak hsi kezében!

Mért remeg úgy e szörny Golgotha?

Péter rántott kardot Krisztus oltalmára,

Keze lehanyatlott, de az omló vérbl
Ezer hátor kéz fog az égnek meredni; —
Az eldördült lövés csak els hírnöke

A dics húsvétnak Golgotha kínjai után.

h) 1910 október 8-án, Bosznia és Herczegovina

annexiójának évfordulója alkalmából a *Politika« és a

»Mali Journal«, amelyek közül az utóbbi gyászkeretben

jelent meg, Ausztria-Magyarország ellen hevesen támadó
cikkeket közeltek. Európának meg kell gyzdnie arról,

— írták, — hogy a szerb nép még mindig a revanche-ra

gondol. A revanche napjának el kell jönnie: kezeskednek

errl Szerbia lázas erfeszítései haderejének szervezése

érdekében, valamint a szerb nép hangulata és gylölete

a szomszéd Monarchiával szemben.

Ugyanebbl az alkalomból a »Samouprava« 1910

október 9-én így ír: ^Szitkok és kihágások nem alkalmas

eszközök az igazi hazaszeretet kifejezésére. Csak csendes

és érdemes munka az, ami célra vezet!*

c) 1911 április 18-án ezt írja a »Politika« : »Egynéhány
cinikuson kívül Szerbiában senki sem látná szívesen, ha

Péter király Bécsbe vagy Budapestre utaznék. Bosznia

és Hercegovina annexiója egyszersmindenkorra megsem-
misítette a barátság lehetségét Szerbia és Ausztria-

Magyarország között. Ezt érzi minden szerb «.

d) A >Beogradske Novine* írja 1911 április 18-án:

»A legtöbb kormányféríi szintén helyteleníti Péter király-

nak Ferenc József császárhoz tervezett utazását. A felhábo-

rodás vihara, amely a királynak ez útiterve miatt az egész

szerbséget elragadta, teljesen érthet.*
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e) A >Mali Journal« 1911 április 19-iki számában

ezeket írja: >Péter király látogatása Ausztria-Magyarország

uralkodójánál az egész szerbség megsértése volna. Ezzel

a látogatással Szerbia elvesztené a Piemont-szerephez való

jogát. Szerbia érdekei sohasem lehetnek azonosak Ausztria

érdekeivel*.

f) 1911 április 23.-án a >Politika«, a »Mali Journal*,

a >Tribuna«, a sBeogradske Novine* és a >Vecernje

Novosti* Péter királynak a bécsi udvarnál teend láto-

gatása tervéhez ezeket a megjegyzéseket fzik: >Szerbia és

Ausztria-Magyarország között barátság soha fenn nem állhat.

Péter királynak tervezett látogatása ennélfogva Szerbiára

nézve >gyalázatos kapituláció*, »Szerbia megalázása*,

>ünnepélyes szentesítése mindazon bntényeknek és gaz-

tetteknek, amelyeket Ausztria-Magyarország Szerbia és a

szerb nép ellen elkövetett*.

g) 1912 április 18-án a »Trgovinski Glasnik* »Ausz-

tria bomlása* cím cikkében a következket írja: >Ausz-

tria-Magyarország minden irányban bomladozik. Ami a

Dunán és Száván ti végbe megy, az többé nem német

magyar, cseh vagy horvát válság, az általános osztrák

válság, magának a dinasztiának a válsága. Mi szerbek meg-

elégedéssel szemlélhetjük a dolgoknak ilyetén fejldését

Ausztriában*.

hj » Albánia határai* cím cikkében a >Balkán* kö-

vetkezképen támadja Ausztria-Magyarországot : »Ha

Európa gyönge ahhoz, hogy Ausztriának megállást paran-

csoljon, úgy Montenegró és Szerbia fogják ezt megtenni,

odakiáltva Ausztriának: Megállj, ne tovább! A háború

Ausztria-Magyarország és Szerbia között elmaradhatatlan.

Széttaraboltuk a török birodalmat, szét fogjuk darabolni

Ausztriát is. Az egyik háborút befejeztük, most a második
eltt állunk*.

i) A >Veéernje Novosti« 1913 április 22-iki számában
felhívást intéz a szerb utazó közönséghez és a szerb keres-

kedkhöz, hogy bojkottálják a Dunagzhajózási társasá-

got. Senki se utazzék ennek az osztrák társaságnak hajói-
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val, senki se szállíttasson velük árút. Azokat, akik ezt teszik,

egy bizottság pénzbírsággal sújtaná. A pénzek a komitácsi-

pénztárba folynának, amely az Ausztria elleni jövend
háború céljait szolgálja*.

k) A »Tribuna« 1913 május 26-iki számában Ada-Kaleh

szigetének Ausztria-Magyarország részérl történt birtokba-

vétele alkalmából így ír: »A fekete-sárga, gonosztev
Ausztria ismét rablótrükköt hajtott végre. Tolvaj , aki

ha nem lophat egész zsák pénzt, beéri egy dinárral is«.

// 1913június 10.-én, a Jukié Luka tanuló által a zágrábi

királyi biztos ellen elkövetett merénylet évfordulóján, a

szerb lapok cikkekben emlékeztek meg errl az évforduló-

ról. A »Pravda« többek közt ezeket írja: »Szívünk leg-

mélyébl fájlalnunk kell, hogy nem cselekedett mindenki

úgy, mint a mi Jukiéunk. Nincs többé Jukiéunk, de meg-
van a gylöletünk, megvan a haragunk, — tíz millió

Jukiéunk van ma. Szilárd meggyzdésünk, hogy Jukié

tömlöce ablakából meg fogja hallani nemsokára a szabad-

ság utolsó ágyúdörrenését«.

m) »Mali Journal « 1913 október 7-iki számában vezet-
helyen cikket közöl, amelyben megtagadja Ausztria-

Magyarországtól a létjogosultságot és felhívja a szláv

nemzetiségeket, hogy támogassák a támadó harcot,

amelyre Szerbia készül.

n) A »Piemont« 1913 október 8-iki száma az annexió

évfordulója alkalmából ezeket írja: »Ma ötévé, hogy csá-

szári rendelettel kiterjesztették a Habsburgok jogarának

szuverenitását Boszniára és Hercegovinára. Azt a fájdal-

mat, melyet ezen a napon a szerb népnek okoztak, még
évtizedekig érezni fogja ez a nép, mely megszégyenítve és

megsemmisülten nyögött kétségbeesésében. Ámde most
boszút esküszik, hogy egy hsies lépéssel a szabadsághoz

jusson. Ez a nap felébresztette a már elszunnyadt energiát

és az új életre kelt hs egy napon keresni fogja a szabad-

ságot. Ma, amikor szerb sírok díszítik a régi szerb országo-

kat, amikor szerb lovasság lépett a Macedónia és Ószerbia

csatatereire, a szerb nép elvégezvén feladatát délen, az ellen-
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kez irányba fordul, ahonnan a szerb testvér nyögését és

sírását hallja, ahol a bitó uralkodik. Szerb katonák — akik

ma Dusán birodalmában küzdenek azokkal az albánokkal,

akiket ugyanaz az állam tüzelt fel ellenünk, amely Bosz-

niát és Hercegovinát elvette tlünk — ma fogadalmat tettek,

hogy a »második Törökország* ellen épúgy fognak eljárni,

amint Isten segítségével a balkáni Törökország ellen

eljártak. Leteszik ezt a fogadalmat és remélik, hogy köze-

ledik a boszú napja. Az egyik Törökország eltnt. A jó-

ságos szerb Isten majd megadja, hogy a »második Török-
ország « is el fog tnni «.

o) A »Mali Journal« 1913 november 4-iki számában

így ír : »Minden törekvés, amely az Ausztria-Magyaror-

szághoz való közeledésre irányul, egyértelm a szerb nép-

pel szemben elkövetett árulással. Szerbiának számot kell

vetnie a tényekkel és mindig azt kell szem eltt tartania,

hogy Ausztria-Magyarország a legveszedelmesebb ellensége,

amely ellen erélyes harcot folytatni: minden szerb kor-

mánynak legszentebb kötelessége*.

pj A »Pravda« 1914 január 14.-én ezt írja : »Ujévi

kívánságaink elssorban még fel nem szabadított, idegen

rabszolgaság alatt nyög testvéreinknek szólnak. A szerbek

legyenek kitartóak; Kossovóra Kumanovo következett és

diadalmenetünk még nem ért végére «.

qj A »Novosti« 1914 január 18-iki számában a bosz-

niai vízszentelés képét a következ kísér szöveggel közli

:

»Olyan helyeken is, amelyek idegen járom alatt nyögnek,

megrzik a szerbek szokásaikat, míg a szabadság napja

lángoló lelkesedésben meg nem találja ket«.

rj A »Zastava« 1914 januárjában bevallja, hogy:

»Szerbia forradalomra tüzeli Ausztria-Magyarország szerb-

jeit*.

5/ A »Mali Journal* 1914 március 9.-én ezt írja:

»Szerbia sohasem felejtheti el Ferenc Ferdinánd kard-

csörtetését a szkutarii ügy alkalmából*.

// A »Zastava« 1914 április 4.-én így ír: »Az osztrák

államférfiak, akik csak a gylölet politikáját zik s csak

4
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bürokratikus, nem pedig messzelátó politikát folytatnak,

maguk készítik el államuk vesztét«.

u) A »Pravda« 1914 április 18.-án kijelenti, hogy

:

»Ausztria ma elvesztette létjogosultságát*.

v] Húsvéti számaikban (1914 április hava) az összes

szerb lapok annak a reménynek adnak kifejezést, hogy a

fel nem szabadított, leigázott, elnyomott testvérek is nem-
sokára örömteljes feltámadást fognak ünnepelni.

w) A »Tribuna« 1914 április 23.-án így ír: »A paci-

fisták új jelszót találtak ki: »Európa hazaíisága« jelszavát.

Ezt a programmot azonban csak akkor lehet megvalósí-

tani, ha Ausztria felosztásra kerül «.

xj A »Mali Journal« 1914 április 12.-én ezt írja:

»Amit a magánéletben bntettnek hívnak, azt Ausztriában

politikának nevezik. A történelem egy szörnyeteget ismer

és e szörnyeteg neve : Ausztria«.

2. melléklet.

Kivonat a oNarodna odbrana« egyesület központi bizottsága

által kiadott hasonló cím egyesületi közlönybl. [Narodna

odbrana, izdanje strediénog odbora narodne odbrane. Beo-

grad, Í91í. Nova stamparija »Davidovic«, Deanska iilica

br. ik, Ljub. Davidoviéa.J

A rövid bevezetés mindenekeltt arra utal, hogy ez

a kiadvány »nem teljes, kimerít tükre a »Narodna odbrana«

összes tevékenységének, mivel többféle okból nem lehet

és nem szabad annak lennie*.

Az irat három részre oszlik, amelyek közül az

els tizennégy fejezetbl áll és programmszer természet,

míg a második rész az egyleti tevékenységrl szóló jelen-

tést tartalmazza, a harmadik rész pedig példákat sorol fel

hasonló külföldi egyesületek szervezésére nézve.

»Az els >Narodna odbrana« keletkezése és mködése*
cím I. fejezetben arról van szó, hogy ezt az egyesületet
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a Szerbiában Bosznia és Hercegovina annexiója folytán

keletkezett népmozgalom alkalmából a következ célokra

alapították

:

1. A nemzeti érzés emelése, buzdítása és megszilár-

dítása.

2. Önkéntesek összeírása és gyjtése.

3. Önkéntes-egységek alakítása és azoknak elkészí-

tése a fegyveres akcióra.

4. Önkéntes adományok, pénz és egyéb kellékek

gyjtése a feladat megvalósítására.

5. Külön felkel csapat (komité) szervezése, felszere-

lése és begyakorlása, amely csapatnak külön és önálló

hadviselés a rendeltetése.

6. Akció kifejtése a szerb nép védelmének többi

irányaiban is.

Ezzel kapcsolatban megjegyzi a kiadvány, hogy az

annexiónak a nagyhatalmak részérl történt elismerése

az egyesület ezen egész munkájának véget vetett, mire az

egyesület meglev szervezetének fenntartása mellett a

programm újjáalkotásához és új munkához fogtak, hogy
hasonló alkalom ismétldése esetén »a »Narodna odbrana«

régi, vörös hadi lobogóját újra ki lehessen bontani «.

»Az uj Narodna obrana« cím II. fejezetben mindenek-
eltt a következk olvashatók : »az annexió idején azt tapasz-

taltuk, hogy Szerbia nincs elkészülve arra a harcra, amelyet

a viszonyok rákényszerítenek s hogy ez a harc, amelyet

Szerbiának vállalnia kell, sokkal komolyabb és súlyosabb,

mint aminnek hittük ; az annexió csak egyike volt azok-

nak a csapásoknak, amelyeket Szerbia ellenségei az országra

mértek ; már számos más csapás elzte meg ezt és számos

más fogja még követni. Nehogy egy újabb megrohanás Szer-

biát époly készületlenül érje, szükséges, hogy felkészüljön,

hogy dolgozzon«. A nép legszélesebb rétegeiben teljesí-

tend eme »munka« céljául »a népnek a harcra való el-
készítését« jelöli meg »a nemzeti munka minden irányá-

ban, a mai kor követelményeinek megfelelen« és erre

szolgáló eszközök gyanánt: »a nemzeti öntudat megszilár-

4*
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dítását, testgyakorlatokat, a fízikai és gazdasági jólétet, a

kultúra gyarapítását stb.« emeli ki, — »amennyiben ezen

a téren az állam mellett az egyes ember és a társadalom

hatni tud és hatni tartozik.«

»A három ffeladat« cím III. fejezet arra való uta-

lással kezddik, hogy az annexió megtanított arra, hogy
a nemzeti öntudat Szerbiában nem olyan ers, mint

aminnek lennie kellene abban az országban, amely csak

három milliót számláló kisebbik rész létére reménye és

támasza hét milliónyi leigázott szerbnek. Az egyesület

els feladata ennélfogva a nemzeti öntudat megszilárdí-

tása. Második feladata testgyakorlatok folytatása, a har-

madik pedig ezen sportbéli tevékenység helyes értékelé-

sének kivívása.

>A lövészeti ügyrl« szóló IV. fejezet a céllövésben

való jó kiképzés értékét emeli ki, különösen a szerb viszo-

nyok szempontjából, mivel ott a katonai kiképzés csak hat

hónapig tart. Ezek a fejtegetések a következ mondatban
csúcsosodnak ki:

»Egy újabb olyan csapással, mint amin az annexió

volt, egy új Szerbiának kell szembe szállania, ahol minden
szerb, a gyermektl az aggastyánig, lövész.*

A >Narodna odbrana« viszonya a »Szokolhoz« a tárgya

az V. fejezetnek, amely az államok erejének feltételeirl

szóló általános kultúrpolitikai elmefuttatással kezddik.

Ezzel kapcsolatban utalás történik Törökország hanyat-

lására és ehhez az irat a következ további fejtegetése-

ket fzi:

»Adélrljött törökök hovatovább eltnnek és népünk-

nek már csak egy része szenved uralmuk alatt. De új

törökök érkeznek északról, rettentbbek és veszedelmeseb-

bek a régieknél. Mint kulturális tekintetben és gazdasági-

lag ersebb fél, törnek reánk északi ellenségeink. Szabad-

ságunktól, nyelvünktl akarnak megfosztani, össze akarnak

törni bennünket. Az elkövetkezend harc eljelei már
érezhetk. A szerb nép a lenni vagy nem lenni kérdése

eltt áll.«
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»Mi a célja eladásainknak* címe a Vll. fejezetnek,

amelynek tartalmát lényegében ez az idézet tükrözi visz-

sza. »A »Narodna odbrana« eladásokat rendezett, amelyek

többé-kevésbbé agitációs jellegek voltak. Új munkánk
programmját fejtettük ki. Minden eladásunkon az annexió-

ról volt szó, a régi »Narodna odbrana« munkájáról és az

újnak feladatairól. Az eladások mindenkor meg fognak

maradni agitációs jellegeknek, de egyúttal mindinkább
az egyes szakmák szerint fognak kifejldni s társadalmi

és nemzeti életünk valamennyi kérdésével foglalkozni*.

A VIII. »An tevékenysége a ,Narodna odbrana'-ban<,

IX. »A részletmunka* és X. »A társadalom újjászületése*

cím fejezetek a »Narodna odbrana* feladataira való utalás-

sal az egyesületi munka elkészítését és behatóbbá tételét?

valamint az egyes egyén, a nép és az állam regenerálásá-

nak szükségességét tárgyalják.

Az >Uj Obilicek és Singjeliéek« * cím XI. fejezet be-

vezetben a következket mondja:

»Tévedés azt állítani, hogy Kossovó volt és elmúlt.

Kossovónak kell közepén vagyunk. Mai Kossovónk az a

sötétség és tudatlanság, amelyben népünk él. Az új

Kossovónak egyéb okai pedig északi és nyugati határainkon

élnek: a németek, osztrákok és svábák azok, akik a mi
szerb és szláv Délvidékünk ellen el akarnak nyomulni.«

Ezzel kapcsolatban Obilic és Singjelic hstetteire való

utalással rámutat a nemzet szolgálatában való önfeláldozás

szükségességére és ezeket mondja: »A nemzeti munka
áldozatokkal jár, kivált Törökországban és Ausztriában,

ahol az ilyen munkásokat a hatóság üldözi, börtönbe és

* Obilié (vagy Kobilic) Milos — a szerb hagyomány szerint —
a rigómezei ütközet után a török táborba lopódzott, ahol meggyil-

kolta Murád szultánt. (Kállay : >A szerbek története*, I. kötet.) Sing-

jelié István resarai knéz a szerb felkelés idején (1807—1810) szerepelt.

1809-ben Singjelié a csagarai zártsáncot védte a törökök ellen és

mivel a túlervel nem bírt, híveinek egy részével és számos török-

kel együtt állítólag a levegbe röpítette magát. (Kállay : »A szerb

felkelés történetet.)
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akasztófára juttatja. Ebben a sötétség és tudatlanság ellen

vivott harcban is szkség van az ilyen hsökre. A »Narodna
odbrana« nem kételkedik, hogy a svábák és egyéb ellen-

ségek ellen fegyverrel és ágyúval folytatandó harcban,

amelynek elébe nézünk, népünk a hsöknek egész sorát

fogja síkra állítani. De a »Narodna odbrana« ezzel be nem
éri, mivel a mai, úgynevezett békés viszonyokat is háború-

nak tekinti és e mai harc számára, melyet Szerbiában és

a határon túl folytatunk, szintén hsöket követel.«

»A testvérekkel és barátokkal való összeköttetésrl

«

szól a XII. fejezet, amelynek lényege a következ mon-
datokban tömörül össze:

»A ,Narodna odbrana' ffeladatai közzé tartozik az

összeköttetés fenntartása a határon túl él közeli és távolabbi

testvérekkel és más barátainkkal a nagy világban. A »nép«

kifejezés alatt a ,Narodna odbrana' egész népünket érti, s

nemcsak azt, amely Szerbiában él. Reméli, hogy az

általa Szerbiában végzett munka a Szerbián kívül él
testvéreknek buzdításul fog szolgálni arra, hogy élénkeb-

ben vegyenek részt az egyesek kezdeményezte munkában
avégbl, hogy az erteljes szerb ,Narodna odbrana' meg-
teremtésére irányuló mai újabb törekvés egyidejleg

vegyen lendületet valamennyi szerb területen.

«

»Két fontos törekvés« a címe a XIII. fejezetnek, amely
ezeket mondja:

»Amidn azon az állásponton vagyunk, hogy Bosznia

és Hercegovina annexiójával teljesen nyilvánvalóvá lett az

országainkat északról fenyeget elnyomulás, a ,Narodna

odbrana' Ausztriát tekinti és állítja a nép elé legels és

legnagyobb ellenségünk gyanánt.« Ezt a munkát (t. i. hogy
Ausztriát a szerb nép eltt mint annak legnagyobb ellen-

ségét tüntesse fel) az egyesület a további fejtegetések sze-

rint egészséges, szükséges feladatnak, alapvet kötelesség-

nek tekinti.

A brosúra ezután így folytatja:

»Amint egykor a törökök délrl törtek reánk, úgy
tör ma ránk Ausztria észak fell. Ha a ,Narodna odbrana'
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az Ausztria elleni harc szükségességét hirdeti, ezzel csupán

nemzeti helyzetünknek egyik szent igazságát hirdeti.«

»A gylölet, mely ennek a propagandának nyomán
Ausztria ellen keletkezik, valójában nem cél, hanem ter-

mészetes következménye annak a munkának, amelynek

célja az önfenntartás és a szabadság. Ha eközben kicsírá-

zik az Ausztria elleni gylölség, úgy Ausztria az, amely

eljárásával ennek a gylölségnek magvát elhinti; — ez az

eljárás kényszeríti ki a harcot Ausztria ellen ennek kiirtá-

saig,«

A nemzeti eszme modern felfogásának magasztalása

után megjegyzi a brosüra, hogy a » felszabadítás és egye-

sítés« megbeszélése közben túlsókat dolgoznak frázisokkal.

Ezt kell mondani a népnek:

»Leigázott szerb területeink felszabadítására és Szer-

biába való beolvasztására egyaránt szüksége van nálunk

az úrnak, a kereskednek s a parasztnak, — a kultúra, a

kereskedelem, a kenyér és a tér alapvet szükségletei

miatt. Ennek felismerése után a nép nagyobb áldozat-

készséggel fog hozzálátni a nemzeti munkához. Meg kell

mondani népünknek, hogy Bosznia szabadságára neki

magának van szüksége, nemcsak részvétbl az ott szen-

ved testvérek iránt, hanem a kereskedelem és a tenger-

rel való összeköttetés érdekében is.«

A >Narodna odbrana« »kétrendbeli feladatát«, azután

mégegyszer összefoglalja a következ zárómondat: »Ama
feladaton kívül, hogy megmagyarázza a népnek az t
Ausztria részérl fenyeget veszedelmet, a ,Narodna od-

brana'-nak fontos feladata még az is, hogy a szent nem-

zeti emlékek teljes épségbentartása mellett a nacionaliz-

musnak és a munkának ezt az új, egészséges és követ-

kezményeiben hatalmas felfogását a felszabadítás és

egyesítés érdekében a nép közé vigye«.

A brosúrát bezáró XIV. fejezet a szerb kormányhoz
és néphez intézett azzal a felhívással kezddik, hogy min-

den eszközzel készüljön a harcra, »amelyet az annexió

elre bejelentett«.
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A következ mondat azután még egyszer rekapitulálja

a »Narodna odbrana« mködését:
»Midn a ,Narodna odbrana' idszerén, a megválto-

zott viszonyoknak megfelelen mködik s emellett az

annexió idejében létesített valamennyi összeköttetését

fenntartja, ma is ugyanaz, ami az annexió idején volt.

Ma is odbrana (védelem), ma is Narodna (a népé). Ma is

zászlaja köré gyjti Szerbia állampolgárait, amint zászlaja

köré csoportosította ket az annexió idejében. Akkor
háborúért kiáltoztunk, ma a munkáért kiáltunk, akkor
meetingeket, tüntetéseket, önkéntes bizottságokat, fegyve-

reket és bombákat követeltünk, ma a csendes, fanatikus,

fáradhatatlan munkát és újra csak a munkát követeljük,

a feladatoknak és kötelességeknek abban az irányában,

amelyet ismertettünk — mint ideiglenes elkészítését a fegy-

verrel és ágyúval vívandó harcnak, amely jönni fog.«

A »Narodna odbrana« szervezetérl ez a kiadvány és

az egyesület évi jelentése a következ adatokat tartalmazza:

A Belgrádban székel központi választmány intézi a

»Narodna odbrana« minden ügyét. Ennek van a »Narodna
odbrana « minden más választmánya alárendelve. A köz-

ponti választmány négy szakosztályból áll: a kulturális

munka, a testi továbbképzés, a pénzügyi kezelés és a

külügyek egy-egy szakosztályából.

A kerületi közigazgatási hatóságok székhelyénmköd
kerületi választmányok intézik az ügyeket az illet kerü-

letekben. Minden kerületi választmánynak egy-egy szak-

osztálya van a kulturális munkára (elnöke a »Kulturliga«

helybeli fiókjának elnöke), a testi továbbképzésre (elnök

a lövész-, Szokol-, vadász-, lovaglóegyesületnek helj^ben

lev valamely tagja) és a pénzügyi kezelés számára. Egyes
kerületi választmányoknál külügyi szakosztály is van.

A járási közigazgatási hatóságok székhelyén mköd
járási választmányok intézik az egyesületi ügyeket az illet

járásokban.

Az egyes helységekben helyi választmányok az intéz
szervek.
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Bizalmiférfiak mködnek az ország belsejében, olyáa

helységekben, ahol választmány alakulásának szükséges^

sége fenn nem forog.

Azok az egyesületek, »amelyek a ,Narodna odbrana'^

szervezetének tevékenységével a legszorosabb összekötte-

tésben állanak« és annak minden irányú támogatását élve-

zik, a következk : a lövészszövetség 762 egyesülettel, a

»Du§an Silni« Szokol-szövétség 2500 taggal, az Olympiai

Klub, a »Knez Mihajlo« lovaglóegyesület, a Vadász-szövet-

ség és a Kulturliga.

Mindezek az egyesületek a »Narodna odbrana«-hoz

hasonlóan vannak szervezve, használják annak helyiségeit,.

illetve egyesületi házait, könyvtárait stb. is ; ezeknek az egye-

sületeknek tekintélyes tagjai szakosztályfnökök a »Narodna
odbrana« választmányaiban.

3. melléklet.

»A kragujeuáci Dusán Süni Szokol-egyesület 1912. és 1913^

évi mködésérl szóló jelentés « kivonata. [Kragujevác,

Buduénost nyomda Lekic Tih. 1914.J

A jelentés élén foglal helyet az a beszéd, amellyel

az egyesület elnöke, Kovaéevic szerb királyi rnagy az

1914 januárjában tartott évi közgylést üdvözölte.

^Ismeretes elttetek, — kezdte az elnök, — hogy a

Szokol a germanizmus elleni harcban keletkezett s tisztára

szláv intézmény, amel5'nek célja, hogy az összes szláv

testvéreket egyesítse, lelkesítse s kultúra és erhatalom
segélyével elkészítse a szlávság ellenségével megvivand6
harcra.

Mi szerbek, mint a nagy szláv közösség része^

magunkévá tettük a szokol-eszmét és hozzájárultunk a

magunk és édes testvéreink jóléte és boldogsága érdeké'

ben folytatandó közös munkához.
Mi szerbek is a Szokol szellemében akarunk élni és

dolgozni, mert új életet akarunk önteni a fáradtakba és
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elcsigázottakba, ersíteni akarjuk a gyengéket és elsatnyul-

takat, meg akarjuk szabadítani a foglyokat és bilincsre-

verteket. Tettük ezt most és tettük a korábbi háborúkban
is. Délen felszabadítottuk testvéreink egyrészét az ellenség

önkénye alól. Széttörtük bilincseiket, megszabadítottuk

kínjaiktól és megadtuk nekik a szabadságot, hogy érezzék

benne a boldogságot, egyenlséget és testvériséget.«

Miután néhány szóval dicsítette ezt a »nemes mun-
kát*, amellyel »a nagy szokol-eszme egy részét megvaló-

sítani sikerlt«, Kovaéevié rnagy így folytatta:

»Amde, testvéreim, északi ellenségünk veszedelmesebb

és szívtelenebb, mert kultúrában és gazdaságilag ersebb.

Ez az ellenség vágyaiban telhetetlen; testvéreink

millióit rabszolgaságban és bilincsekben tartja. Megfosz-

totta ket a szabadságtól és a jogtól és valamennyiüket

a maga szolgálatába kényszerítette. Ezek a testvéreink

zúgolódnak s minél gyorsabb segítségért kiáltanak és

esdekelnek.

Nem engedhetjük át ket kényre-kegyre ennek a

rettent és falánk ellenségnek. Segítségükre kell sietnünk

minél elbb : ez kötelességünk. Elvégre is, lehetünk-e bol-

dogok mi magunk, ha annyi testvérünk rabszolgaságban él,

szenved és zúgolódik?

Testvéreim

!

Az ellenség veszedelmes, falánk és nem sznik meg
alkalmatlankodni. Legyünk szakadatlanul résen.

Dolgozzunk még nagyobb kedvvel és önfeláldozással.

Legyünk lelkiismeretesek a szent szokol-kötelesség telje-

sítésében, legyünk hívek és kitartók.

Készüljünk fel a harcra és az igazságos szokol-eszmére.

Egyesüljünk a számtalan szokol-rajjal, szövetkezzünk

velük s gondoljunk mindig arra az igazságra, amelyet a

szerb szokolisták írtak zászlajukra, hogy: Csak egészséges

és erteljes, csak nemzeti öntudattal bíró és jól szervezett

nép képes az önvédelemre, a harcra és a g}'zelemre.«

Ezt az elnöki megnyitót az igazgatóválasztmány jelen-

tése követi. Megemlékezve a legutóbbi háborúk sikerei-
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rl, amely háborúk az egyesületet mködésében két esz-

tendn át akadályozták — ezeket mondja a jelentés: »E1-

következett az a nap, amelyen visszatérünk munkánkhoz,

minthogy programmunk még nincs megvalósítva, felada-

tunk még nincs befejezve. Népünknek nagy része még a

megfeszített Krisztus kínjait szenvedi; még meg kell láto-

gatnunk testvéreinket a Drinán túl; fel kell még keres-

nünk Szerajevó városát és Szent Száva hagyatékát;* meg
kell tekintenünk Novak Marina, Radivoj Deli és az öreg

Vujadin hazáját; át kell még kelnünk a Romanija hegy-

ségén és látnunk kell, miért borult ködbe Travnik. El kell

némulnia végre a dalnak: Hajh, Bosznia, árva te. Isten eltt,

hát nincs férfi, sehol a te törzsedbl!? . . .«

Az egyesület különböz vállalkozásainak ismertetése

után hangsúlyozza a jelentés, hogy az egyesület »a Szá-

ván és Drinán túli testvéregyesületekkel« összeköttetést

tartott fenn és különösen kiemeli, hogy a Szerajevóban tar-

tott Prosvjeta örömünnepre delegátusokat küldött. Ehhez

megjegyzi a jelentés: »Azzal, hogy képviselket küldött

testvéreinkhez Boszniába, ezt kívánta üzenni nekik a vá-

lasztmány: Nem feledkeztünk meg rólatok; ers még a

sumadijai sólyom szárnya«.

A zágrábi diákok szerbiai látogatásának ** és a »Józan

iQak szövetsége* zászlószentelésének beható ismertetése

után az igazgatósági jelentés a következ mondatokkal

zárul

:

»Ezeket a jelenségeket — a horvát testvérek látoga-

tását a Sumadijában és a »józan iiQak« összesereglését a

* Szent Száva a szerbek védszentje (meghalt 1236). Ducatus

sancti Savae, annyit jelent, mint Hercegovina. Szent Száva hagyatéka

tehát egyértelm Hercegovinával.

A zágrábi diákoknak ezt a Belgrádban, Nisben, Szemendriá-

ban és más helyeken tett látogatását Szerbiában élénk tüntetésre

használták fel a Monarchia ellen. A kirándulókat katonai tisztel-

géssel fogadták, a katonai akadémiában és a tiszti kaszinóban

dejeuner-ket és bálokat rendeztek. St Nisben a látogatók tisztele-

tére még katonai díszszemlét is tartottak.
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szerbség minden vidékérl — az igazgatóság kellképen
méltányolja és nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy ezek az

események kezdetét és csiráját jelentik a nagy cselekedet-

nek, amely a legközelebbi jövben fog lejátszódni.

Kifejezi ezek a nemzeti öntudat nagy s eddigelé még
halk ébredésének és egy elnyomott nemzet erejének, amely

nemzetnek nem engedik meg, hogy felemelkedjék és egye-

süljön. Már csak rövid id választ el attól, hogy megérjék ez

a csira s ha majd még ersebben megduzzad a néplélek árja,

nem lesznek többé gátak, amelyeket összetörni, nem lesz-

nek többé akadályok, amelyeket útjában lerombolni ne

bírna. Ennek a hatalomnak ersítése, a nemzeti fejldés

e folyamatának elsegítése és siettetése, ennek az eszmé-

nek elkészítése és támogatása voltak azok a célok,

amelyek az igazgatóságot cselekvéseiben mindenkor irá-

nyították.*

A pénztáros jelentése mindenekeltt azokat sorolja

fel, akik az egyesületet támogatásukban részesítették.

A kragujeváci kerületi választmány számos tagján kívül

köszönettel említi meg ehelyütt a következket:

A »Narodna odbrana« kragujeváci kerületi választmá-

nyát, különösen annak lovagi osztályát, amely a Szokol-

egyesületnek több ízben bséges támogatással sietett segít-

ségére; a kragujeváci gimnázium igazgatóját, aki a szoko-

listák iránt »állandóan atyai figyelmet tanusított« ; a Suma-
dija hadosztály parancsnokát, aki az egyesületet bkezen
támogatta ; a kragujeváci kerületi törvényszék elnökét, a

kragujeváci kerületi fnököt és községi elöljáróságot.

A pénztárnoki jelentés, miután még megemlékezik a

háborúban elesett egyesületi tagokról, a következ szavak-

kal zárul:

>Az egyesület vezetsége reméli, hogy az annyira

fényes gyzelem után, amelyet ellenségeink egy részén

arattunk, mostantól fogva még jobban, még odaadóbban
és még nagyobb kedvvel fogjátok magatokat a szokol-

tevékenységnek szentelni, avégbl, hogy sólyomfészkünk-

ben sólymokat neveljetek, akik majdan, mikor eljön
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annak a napja, képesek lesznek magasra repülni és hatal-

mas szárnyaikon megvinni a testvériséget, szeretetet és

egyenlséget valamennyi még fel nem szabadított testvé-

rünk számára.

«

Az évi jelentést az elnök, Kovaéevié M. J. rnagy, a

titkár, Brzakovic D. V. bírósági titkár és az elnökség 10

tagja írta alá, ezek között két tanár (Lukié Emil és Jan-

kovic Milán) s még egy másik katonatiszt (Vasié Mihály

gyalogsági rnagy).

Ebbl az évi jelentésbl és egy táblázatból, amelyet

a kragujeváci Szokol-egyesület a tuzlai »Srpski Soko«-nak

küldött kitöltés végett s amelyet szintén Kovaéevic rnagy
és Brzakovic bírósági titkár írt alá, kitnik, hogy a szer-

biai Szokol-egyesületek a Monarchiában fennálló egyes

hasonló egyesületekkel szorosabb szövetségben állanak,

amirl a hatóságok eddigelé tudomással nem bírtak.

4. melléklet.

A szerb hivatalos lap a »Narodna odbrana« szolgálatában.

A szerb hivatalos lapnak, a »Srpski novine«-nek

1914 június 28-iki (új naptár szerint) számához melléklet

gyanánt a »Narodna odbrana« egy felhívása volt csatolva,

amelyet a lap minden elfizetjének megküldöttek.

Ebben a felhívásban a következk olvashatók

:

»Testvérek! A Kossovónak még csak egy részéért

állottunk bosszút, a Szent Vitus napnak (Vidovdannak)

még csak egy részéért következett el a bnhdés. Amilyen
messze népünk nyelve — a szerb, a horvát és a szlovén

szó — járja, Kikinda és Monasztir, Triest és Carevo-Solo

között, ugyanolyan messze hat ki Szent Vitus napjának

és Kossovónak jelentsége. Ahány nemzeti lélek sír ezen

a földterületen, ahány bilincs csikorog testvéreinken, annyi

még a munka, amelyet elvégeznünk, annyi még az áldozat

amelyet hoznunk kell. Szent Vitus napja régebben a szo-
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morúság ünnepe lehetett nekünk, de ma, amikor már
mélyen benne járunk népünknek új történelmében, amikor
nagy és dicsségteljes nemzeti események vannak mögöt-

tünk s még nagyobbak és dicsteljesebbek várnak reánk^

ma, mikor a nagy nemzeti állam megteremtésének kells

közepébe értünk ; — ma nagy öröm és büszkeség ünnepét

kell, hogy Szent Vitus napja jelentse, egyrészt amiatt, ami
már megtörtént, ami belle sarjadt, de még inkább azért,

ami ezután fog elkövetkezni. Szerb férfiak, szerb nkl
Testvéreink milliói, a határainkon túl él szlovének, hor-

vátok és szerbek tekintenek ma ránk, a királyság gyer-

mekeire, s szivüket az öröm és a remény dobogtatja,

amikor a nemzeti ügyért való mai felséges manifesztáción-

kat látják. A bátrat megsegíti Isten! Elre mindannyian!

Szólít bennünket megszentelt feladatunknak eddigelé még
meg nem valósult része. Belgrádban, az 1914 év Szent

Vitus napján.

«

5. melléklet.

Krstanovi Trifko tanúvallomása a »Narodna odbrana«-róL

Krstanovié Trifko zavidovicii péksegédet az 1914 július

6-ikáról 7-ikére virradó éjjel egy csendrjárr elfogta, mi-

vel kevéssel a Ferenc Ferdinánd fherceg elleni merénylet

elkövetése után tett az a kijelentése, hogy a merénylet vár-

ható volt, okot adott a gyanúra, hogy nevezett az össze-

esküvésrl tudomással bírt.

Krstanoviéot ezért a szerajevói kerületi törvényszék

elé állították. A kihallgatás rendjén kitnt, hogy az ellene

felmerült gyanút nem igazolta az említett nyilatkozat, amely-

lyel a »Narodna odbrana« tevékenységének korábbi isme-

rete alapján, csupán abbeli meggyzdésének akart kifeje-

zést adni, hogy tekintettel az Osztrák-Magyar Monarchia

és különösen Ferenc Ferdinánd fherceg ellen Szerbiában

kifejtett agitációra, ilyesmire el kellett készülve lenni.
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tényálladék hiányában beszüntették — tanuként hallgatták

ki, minthogy a »Narodna odbrana« tevékenységérl a vizs-

gálatra nézve fontos ismeretekkel bírt.

Az alább következ kivonat az 1914 július 19-én fel-

vett tanuvallomási jegyzkönyvbl készült az itt érdekkel

bíró körülmények figyelembevételével:

»1908 szén a határmenti Mokra-Gorán át, ViSegrad

közelében, Szerbiába mentem, hogy foglalkozást keressek.

Elbb Bajina Baátába értem, az uzicei kerületben; mivel

azonban itt foglalkozást nem találtam, Belgrád felé foly-

tattam utamat, hová épen Bosznia és Hercegovina annexió-

jának közzétételekor érkeztem meg. Mivel láttam, hogy az

annexió miatt a lakosságon nagy felindulás és izgatottság

vett ert és hogy nem fogok foglalkozást találhatni, elmen-
tem a cs. és kir. konzulátusra és kértem, hogy juttassanak

haza. Azt mondották, jöjjek vissza délután, akkor majd
hazaküldenek. Mikor azonban a konzulátus épületébl

kiléptem, megállított az utcán egy csendr s azt kér-

dezte tlem, hová való vagyok; majd abban a hiszem-

ben, hogy kém vagyok, bekísért egy karaulába. Itt

kihallgattak s mikor azt mondottam, hogy szeretnék

hazatérni, egy altiszt elkezdett szidalmazni, hogy ho-

gyan hagyhatom el épen most Szerbiát, mikor minél
több emberre van szükségük, mert háborúra kerülhet a

sor Ausztria ellen. Mikor azt válaszoltam, hogy nincs

mibl élnem, azt felelte, hogy teljes ellátást kapok, ha
beiratkozom a »komité«-ba. Szorult helyzetemben bele-

egyeztem, mire egy csendr elvitt a »Zelenom Vijencu«

(Zöld koszorú) vendéglbe s bemutatott a »komité« veze-

tjének. Tankosié Voija hadseregbeli századosnak. Itt a

»Zöld koszorú«-nál élelmet és lakást kaptam és amint
láttam a »komité« más tagjai is laktak itt. Tankosié Voija

értésemre adta, hogy a »komité« célja a bombavetésnek
s a hidak, alaguiak, távírók és vasutak szétrombolásának
begyakorlása és pedig azért, mert könnyen háborúra
kerülhet a sor Szerbia és Ausztria közt Azután egy ember
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elvezetett egy kisebb kincstári házba, a pénzügyminisz-

térium mellett ; itt voltak a »komité« irodái s itt az irodá-

ban találkoztam Pribicevié Milán-nal, aki beírt a »ko-

mité«-ba. A beiratkozás alkalmával azt kérdezte tlem
Pribiéevic Milán, szólt-e nekem Tankosic Voija arról, hogy
mi a kötelességem mint »komitá«-nak, mire azt feleltem,

hogy »igen«. Figyelmeztetett, hogy a beiratkozottaknak

ügyes, ers és áldozatkész embereknek kell lenniök.

Akkoriban körülbelül hetvenen voltunk beiratkozva. Bel-

grádban nem csináltunk semmit. Körülbelül IV2 hónap
múlva vezetnk, Tankörié, tudtunkra adta, hogy a nagy-

hatalmak betiltották a mi »komiténk«-at, hogy el kell

hagynunk Belgrádot, s valamely távol es helyen kell el-

rejtznünk, ahová nem j idegen. így hát elküldöttek ben-

nünket Cuprija városába. Itt Tankosic Voija, Putnik Dusán,

-Gvozdic Éivko és Djinovié Mitar katonatisztek gyakorla-

toztak velünk ; az utóbbi résztvett a montenegrói bomba-
merényletben s ott agyon is ltték. Tilos volt másokkal

érintkeznünk, nehogy kitudódjék, hogy mi a célunk és

hogy hányan vagyunk. Gyakoroltuk magunkat bomba-
vetésben, aknák készítésében, távírók, vasutak, alagutak

-és hidak szétrombolásában. Kéthetenkint meglátogattak

bennünket Pribiéevic Milán, Jankovié Bozo tábornok,

Skaric gyógyszerész, Rafajlovic Zivkó képvisel s egy

bizonyos Glisié Milutin pénzügyminiszteri hivatalnok; meg-
szemléltek gyakorlatozás közben és minden ilyen látoga-

tásuk alkalmával kiegyenlítették ellátásunk költségeit.

Oktatóink azt mondották nekünk, hogy mihelyt megtör-

ténik a hadüzenet, mi — »komiték« — elre fogunk

menni ; utánunk jönnek az önkéntesek s azok után a ren-

des hadsereg. Cuprijában száznegyvenen lehettünk. Élel-

men, lakáson és ruházaton kívül naponta 25 párát kap-

tunk dohányra. Az iskola körülbelül három hónapig

tartott, vagyis 1909 márciusáig. Ekkor értésünkre adták

íi bizottság tagjai, hogy el vagyunk bocsátva, hogy min-

denki mehet, ahová akar, mert a nagyhatalmak elismerték

Bosznia-Hercegovina annexióját és a mi »komiténknak«
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nincs már semmi célja. A »komité« feloszlatásakor Jan-

kovié Bozo tábornok azt mondotta nekem, hogy én

majd Sabácban Milanovic Bozo szolgálatába fogok állni,

ahol havi 50 dinár bért kapok. Arról, hogy mi lesz a szol-

gálatom, nem beszélt. Az ajánlatot elfogadtam, mert mint

>komité« kötelesnek éreztem magam Jankovic tábornok-

nak engedelmeskedni és azért is, mert nem volt mibl
élnem s kenyér után kellett néznem. így tehát 1909 már-

ciusában Sabácba mentem s jelentkeztem Milanovic Bozo

ottani kereskednél. Jankovic tábornok annakidején azt

is mondotta, hogy Milanovic Bozo a »Narodna odbrana*

sabáci elnöke s hogy nála ezt a >Narodna odbrana«-t fogom
szolgálni. Amikor Milanovic Bohónak átadtam a tábornok

levelét s azt elolvasta, figyelmeztetett, hogy hségesen
kell t szolgálnom és utasításait végrehajtanom. Ffelada-

tom az lesz, hogy leveleket fogok elvinni oda, ahová épen

szólanak. Ha valamelyik levelet nem oda vinném, ahová

szól, vagy ha az más valaki kezébe kerülne, az életemmel

játszanám. Mindjárt másnap Milanovié Bo^o zárt levelet

adott át, melyet Lukié Cedo pénzügyri rmesterhez
Szerb-Bacába kellett elvinnem. Raéa felé mentemben
Bogatic helységben megállított a járási kapitány, elvette

tlem a levelet, felbontotta s elolvasta. A levélben az

állott, hogy Lukié vegyen azonnal három csónakot, hogy
készen álljanak, ha majd szükség lesz rájuk. A levél-

hez 100 dinár volt csatolva. Ez alkalommal közölte

velem a kapitány, hogy a minisztérium szigorúan

meghagyta, hogy a komitácsik saját szakállukra semmit

se tegyenek, nehogy nemzetközi diplomáciai beavatko-

zásra kerüljön a sor. Visszatértem Sabácba s jelentet-

tem Milanovic Bohónak, hogy mi történt velem. Milanovié

Bozo a kerületi prefektushoz fordult, aki elrendelte, hogy

a forgópisztolyt, melyet a kapitány Bogatiéban elvett

tlem, adják vissza. Azt is elrendelte, hogy a kapitány a

levelet juttassa el Lukié Cedóhoz, akinek szólt. Ilyen

leveleket kézbesitgettem 1909 márciusától 1910 októberéig

és pedig Szerb-Racába 43-at, Loznicába 55-öt, Zvornikba



36

5-öt, Ljubivijába kettt és Koviljacába nem tudom hányat.

Azt, hogy hányszor voltam az egyes helységekben, azért

jegyeztem meg, mert azok Sábáétól igen távol esnek.

A leveleket mindig az illet helységbeli vámhivatal fnö-
kéhez vittem, akitl válaszképen ismét levelet kaptam,

melyet Milanovié Bohónak kézbesítettem. Emlékszem,

hogy néhányszor Sepaéka Adába is vittem levelet. A leve-

lek kihordásánál segítségemre volt egy bizonyos Erié

Vaáo Srebrenicáról. Belgrádba hetenkint vittem Milanovié

Bozótól leveleket, melyeket Pribiéevié Milánnak és Jan-

kovié Bozónak kézbesítettem. E levelek tartalmáról sem-

mit sem tudtam és errl mások sem szóltak nekem semmit.

Amennyire láttam, azok a levelek, amelyeket Milanovié

Bozo küldött, nem voltak számjelesek, azok ellenben,

amelyeket a vámhivatali fnökök küldöttek, külön jelek-

kel voltak írva, amit akkor figyeltem meg, mikor Milano-

vié Bozo ezeket a leveleket felbontotta. Egy alkalom-

mal, mikor — gondolom — Zvornikból hoztam ilyen

számjeles levelet, Milanovié Bozo Atanasijevic Mika
sabáci tanárhoz küldött vele, hogy betzze ki. Atanasijevic

kibetzte, mint rendesen, a levelet, de — talán feledékeny-

ségbl — nyitva hagyta a borítékot, úgy hogy elolvas-

hattam. A levél szerint megbízható helyrl jelentették,

hogy a trónörökös arcképével veretnek pénzt, ami annak
a jele, hogy Ferenc József le fog mondani. Mintegy nyolc

hónapja szolgálhattam Milanovié Bozót, mikor ez átadta

nekem névjegyét, melyre halálfej volt rajzolva s melyen

kézírással az állott, hogy a »Narodna odbrana« bizalmasává

(provjerenik) lettem kinevezve. Ez alkalommal említette

Milanovié, hogy kémszolgálatról van szó . . .

Opterkié Dusán katonatiszttl, a »Narodna odbrana«

tagjától hallottam egyízben, hogy a »Narodna odbrana«-nak

Bosznia-Hercegovinában 23 tagja van. Egyebet azonban

nem tudok arról, hogy van-e és milyen szervezete a »Na-

rodna odbrana«-nak Boszniában. Olykor-olykor Pribicevic

Milántól forgópisztolyt vagy reá való pénzt kaptam azzal

a meghagyással, hogy a forgópisztolyt adjam át a határon
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komitácsi szolgálatol teljesit pénzügyröknek, mivel ezek-

nek nem volt se forgópisztolyuk, se pénzük, amivel maguk-
nak vásárolhattak volna. Úgy hiszem, Pribicevic Milán ked-

veskedni akart nekik ezekkel a fegyverekkel azért, mert

komitácsik voltak. Különben nem volt fegyverrel dolgom.

Szolgálatom ideje alatt Milanovic Boéo egy izben

azzal bízott meg, menjek el egy emberrel a Drina melletti

Ljesnicába egy paraszthoz, aki majd megmondja a továb-

biakat és megmutat mindent, ami szükséges ahhoz, hogy

mi ketten Slanaricic Ljubo szerb tartalékos tisztet, aki

Bjelinába menekült, megöljük. A »Narodna odbrana« vá-

lasztmánya ugyanis arról értesült, hogy Stanaricic Ljubo

a szerb államra veszélyes és elhatározta, hogy el kell t
tenni láb alól.

Milanovic Bozó tehát megbízott engem azzal az em-
berrel együtt, hogy egy meghatározott helyen keljünk át

a Drinán és öljük meg Stanariéic Ljubót, ki a Drina bosz-

niai partján, a bijeljinai járásban lakott. Én és társam át

akartunk gázolni a Drinán, mivel azonban a víz mély
volt és mert láttuk, hogy Stanaricic Ljubo fegyverrel a

vállán járkál háza körül, visszamentünk az említett pa-

raszt házába.

Látván, hogy Stanaricicot késsel nem lehet megölni,

társamat elküldöttem Sabácba, jelentse Milanovic Bozónak,

hogy azon a módon, amint kívánja, t. i. késsel, lehetet-

len Stanaricicot megölni. Milanovic Bozó erre azt az uta-

sítást adta, hogy mindenesetre meg kell ölnünk Stanari-

cicot. Erre elhatároztuk, hogy agyonljjük. Társamnak
Bozó utasítása szerint az volt a feladata, hogy ljjön Sta-

naricicra és ölje meg, míg nekem arra kellett ügyelnem,

vájjon társam csakugyan végrehajtja-e feladatát. Idköz-
ben azonban lovascsendr érkezett Sabácból az ottani

kerületi fnök parancsával, hogy menjünk vissza és hagy-

junk fel eredeti szándékunkkal. így hát visszatértünk

Sabácba.

1910 októberében megkértem Milanovic Bozót, hogy
emelje fel a béremet, de mivel ezt nem akarta megtenni,

5*
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felmondtam a szolgálatot. Sabácból Belgrádba mentem,

hol Jankovic tábornokkal találkoztam, aki elfogatott, mert

megtagadtam az engedelmességet. Vagy két hónapon át

különböz fogházakon hurcoltak végig, mindezt azért,

mert megtagadtam nekik az engedelmességet és mert attól

taitottak, hogy elárulom a titkaikat. Végre elhatározták

a hatóságok, hogy Boszniába szállítanak. Sabácban azt

mondotta egy fogoly, hogy az életem forog kockán.

A csendrök Zvornikig kísértek s ott átadtak a bosnyák

csendröknek. így kerültem vissza 1910 decemberében

Boszniába.

Valamin »fekete kézrl « nem tudok semmi bizo-

nyosat, csak annyit, amennyit errl a szerb újságokban

olvastam. De ma már nem emlékszem arra, hogy mit

írtak az újságok errl. Ép ily kevéssé van tudomásom a

»fekete lajstromról«. Szerbiában az annexió után általános

volt a harag és a gylölet az osztrák trónörökös személye

ellen, akit általában a szerbek halálos ellenségének tekin-

tettek.

Krstanovic a továbbiakban korábbi vallomásaira

hivatkozott, melyek közül a fenti tanúvallomás kiegészíté-

séül csupán a következk bírnak érdekkel:

Azt a komitét, melybe Pribicevic Milán Krstanovicot

felvette, a »Narodna odbrana« állította fel. A éuprijai isko-

lának 20—22 tagja volt a Monarchiából. A tanítványok

között volt Ciganovic Milán is.

A éuprijai iskolában azt tanították, hogy a »komiték-

nak« készen kell lenniök arra, hogy a »Narodna odbrana«

parancsára Boszniába menjenek és ott a feletteseiktl

nyert megbízatás szerint cselekedjenek.
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6. melléklet.

Kivonat

a szerajevói kerületi törvényszéknek a Jagliié Jovo és társai

ellen kémkedés bntette miatt indított bnfenyíteljárásra

vonatkozó irataiból.

1913-ban napfényre került egy kémkedési akció,

amelyet Jagliéic Jovo és több cinkostársa Boszniában

folytatott Szerbia javára. Az ennek folytán Szerajevóban

megindult bnfenyít vizsgálat során többek közt az

alábbi adatok nyertek megállapítást, amelyek bepillantást

engednek a nagyszerb propaganda és különösen a »Na-

rodna odbrana« módszerébe.

Jagliéic Jovo eladja, hogy 1912 augusztus vagy

szeptember havában találkozott elször Klaric Petár —
másként Pesut — focai marhavizsgálóval, aki 1912 szén
Montenegróba szökött és azután komitácsinak állott be.

Els találkozásukkor Klaric afell kérdezsködött

Jagliéictól, hogy ismeri-e Milosevic Rade kalinoviki lakost

Jaglicic válaszára, hogy Milosevic súlyos betegen kórház-

ban fekszik, aztán megjegyezte : »kár, ha meghal. Érdekes

dolgokról beszélgettünk. Nem tett neked errl említést ?«

Jaglicic tagadó válaszára Klárié folytatta: »Fontos dolgot

szeretnék veled közölni. Szerbek vagyunk s valami fonto-

sat kell Szerbia érdekében tennünk. — Gyere velem az

irodába«. Ott a következ beszélgetés folyt le közöttünk:

>E1 fogok neked valamit mondani, Jován. Nem
ismerlek még s nem tudom, nem fogsz-e elárulni. De
mégis el fogom mondani s ha van szíved hozzá, hát

árulj el!«

Jagliéic kérdésére, hogy mirl van hát szó, így felelt

Klaric: »Testvér, Szerbiában van egy ,Narodna odbrana*

nev egylet. Ebbe az egyletbe, azt mondják, sokan belép-

nek; már sokakat megnyertek Boszniában és Hercegovi-

nában s az egész Monarchiában; vannak közöttük intel-

ligens és jómódú emberek is s ha ezek a nagyfejek tehe-
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tik, miért ne tehetnk mi is, hogy mi is hozzájáruljunk

valamivel a dologhoz ?«

Arra a kérdésre, hogy min célokat szolgál ez az

egylet, ezt a választ adta Klárié:

»Az eg3'^let célja: pl. te Kalinovikban vagy s jelented

nekem, hogy ottan mi az újság, mennyi katonaság van
ott, hány ágyú, mennyi lszer, milyenféle fegyverek, ki

jön, ki megy stb. Titkos írásunk van: ,chiffre' amellyel

levelezünk. Ha hséges vagy, te is megkapod.*
Jagliéic attól félt, hogy Klárié t csak ki akarja kér-

dezni, ,hogy azután elárulja s ezért arra kérte, nevezzen

meg néhány egyleti tagot, mire Klaric egyideig gondol-

kodott s azután egy olyan nevet említett Jagliéié eltt,

amely ebben bizalmat keltett.

»Akarod-e hát a chiffre«-t? kérdezte Klaric s Jaglicic

beleegyez válaszára egy darab papírra felírta a kulcsot,

melyet könyv nélkül tudott s átadta neki.

Egy más alkalommal banja-koviljaéai (Loznica mellett)

tartózkodásáról beszélt Klaric, hol t Todorovic* szerb

százados a bombavetésben oktatta ki. A vádlott kérdésére,

hogy minek tanult ilyesmit, ezt felelte Klaric : »Ha történik

valami, amint már mondottam, szükséges, hogy bánni

tudjak a bombával, hogy abba betanítsalak téged, te pedig

a többieket, hogy majd lporraktárakat s egyéb fontos

építményeket a levegbe röpítsünk, mert akkor bombákat
fogunk kapni Szerbiából «,

Majd a bombát írta le Klaric s elmondotta, hogy
már felfogadott egyeseket, akik háború esetén el fogják

vágni a távíró- és távbeszélvezetékeket.

Ezeknek az összejöveteleknek rendjén hallotta Jagliéic

Kláriétól azt is, hogy a »Narodna odbrana« tagjainak feladata

még, hogy osztrák-magyar katonákat szökésre csábítsanak,

önkénteseket (komitácsikat) toborozzanak, bandákat szer-

vezzenek, mtárgyakat és raktárakat felrobbantsanak stb.

* Todorovic Koszta akkor tényleg határbiztos és a szerb hír-

szolgálat vezetje volt a raca-ljuboijai határszakaszon.



71

Közölte még vele Klárié azt is, hogy a szerbiai és a bosz-

niai tagok még számjeles levelezésüket sem bízzák a pos-

tára, hanem megbízható küldöncök útján továbbítják azt

a határon át.

Végül emhtette még Jaghéicnak, hogy a Prosvjeta-

ünnep alkalmával (1912 szeptember havában) a szerbiai

küldöttség tagjaival együtt egy szerb rnagy* is lakott a

a szeraievói »Hótel Europe«-ban. Ehhez — Klárié —
»Narodna odbrana« tagokat vezetett, kiket az rnagy fel-

esketett.

Egy kémtl megtudta Jagliéié, hogy Szerajevóba bom-

bák fognak érkezni, vagy máris érkeztek, melyek szappan-

darabokhoz ** hasonlítanak és hogy ezekbl a szóban forgó

kémnek is fognak 2—3 darabot küldeni, vagy pedig

maga fog értük Szerajevóba elmenni.

7. melléklet.

A »Narodna odbrana<í-ra vonatkozó bizalmas jelentésekbl.

A »Narodna odbrana* vezetségében valamennyi párt-

árnyalat képviselve van avégbl, hogy megnyerjék a haladó-

pártiakat és az összeesküvk ellenfeleit is. Tulajdonképeni

spiritus rectora Pribiéevic rnagy. A titkár állását mindig

valamelyik szabadságolt katonatiszt tölti be.

A »Narodna odbrana« feladata, hogy Ausztria-Magyar-

ország délszlávoklakta vidékeinek katonai és polgári körei-

ben hathatós propagandát fejtsen ki s ott ezáltal forra-

dalmat készítsen el, zavarja az esetleges mozgósításokat,

pánikot és zendülést idézzen el stb.

* A Prosvjeta-ünnepélyen Jankovié Mika szerb rnagy jelent

meg, mint szerbiai kiküldött.

** A Szerajevóban Ferenc Ferdinánd fherceg ellen elkövetett

merényletnél használt és az 1913-ban Bréko mellett a Szávában talált

bombák, melyek valamennyien a kragujeváci szerb királyi fegyver-

tárból származnak, csakugyan hasonlithatók szappandarabokhoz.
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Ennek a szervezetnek a Monarchiában több bizalmi

embere és emisszáriusa van, kik csendes propagandát
folytatnak, — mindig négyszem között. Egyeseknek külön
megbizatásuk van, hogy fontos hidaknál, gócpontokon stb.

néhány embert — lehetleg vasúti hivatalnokokat — meg-
nyerjenek, kiknek viszont az a feladatuk, hogy a vett

utasításokat a kell pillanatban végrehajtsák, vagy végre-

hajtassák.

Az érintkezés a »Narodna odbrana« tagjai között

lehetleg személyes úton történik.

Tagokul fleg fiatal embereket, munkásokat, vasuta-

sokat toborzanak.

8. melléklet.

Kivonat

az Í9H. évi június hó 28-án ausztria-estei Ferenc Ferdinánd

fherceg cs. és kir. Fensége és Hohenberg Zsófia hercegn
Fensége ellen elkövetett orgyilkosság büntette miatt

Princip Gavrilo és társai ellen a szerajevói bosnyák-her-

cegovinai kerületi törvényszéknél folyamatba tett vizsgálatra

vonatkozó bírósági iratokból.

1. A tett és a tettesség.

Princip Gavrilo, Gabrinovié Nedeljko, Grabez Trifko,

Cubrilovié Vaso és Popovic Cetres beismerik, hogy a

szökésben lev Mehmedbasié Mehemeddel együtt össze-

esküvést szttek Ferenc Ferdinánd fherceg meggyilkolása

céljából és hogy bombákkal, részben Browning-pisztolyok-

kal is felszerelve, O Fensége 1914 június 28-iki szerajevói

körútja alkalmával lesbe álltak a tervezett merénylet végre-

hajtása végett.

Gabrinovié Nedeljko beismeri, hogy az összeesküvk
közül elsnek dobott a fherceg kocsija felé bombát,

mely célját tévesztve, felrobbanása közben a fhercegi

automobilt követ kocsiban ülket sebesítette meg.
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Princip Gavrilo beismeri, hogy Browning-pisztolyból

két lövést tett a fhercegi gépkocsira, melyek Ferenc

Ferdinánd fherceget és Hohenberg Zsófia hercegasszonyt

halálosan megsebezték.

Mindkét tettes beismeri, hogy tettét a gyilkosság

szándékával követte el.

Ezek a vallomások a megejtett nyomozás által teljes

beigazolást nyeltek és megállapittatott, hogy néhai Ferenc

Ferdinánd fherceg és néhai Hohenberg Zsófia herceg-

asszony azoknak a pisztolylövéseknek következtében vesz-

tették életüket, amelyeket Princip Gavrilo intézett ellenük.

II. Az összeesküvés létrejötte.

A vádlottak a következ, lényegükben egybehangzó

kijelentéseket tették a vizsgálóbiró eltt:

Principben 1914 április havi belgrádi tartózkodása

alatt, hol a kávéházakban sok szerb tanulóval érintkezett,

fogamzott meg a terv, hogy merényletet követ el néhai

Ferenc Ferdinánd fherceg ellen. Tervét megbeszélte isme-

rsével, Gabrinovic-csal, aki akkoriban ugyancsak Belgrád-

ban tartózkodott s aki azonnal kész volt részt venni a

merényletben, amelynek gondolatával ugyanabban az id-
ben is foglalkozott. Azokban a körökben, ahol Princip

és Cabrinovic megfordultak, gyakran esett szó arról, hogy

merényletet kövessenek el a fherceg ellen, akit a szerb

nép veszedelmes ellenségének tartottak,

A tett végrehajtásához szükséges bombákat és fegy-

vereket — beszerzésükre a magukéból nem telvén — kez-

detben Pribiéevic Milán szerb rnagytól, vagy a »Narodna

odbrana«-tól kivánta beszerezni Princip és társa. Minthogy

azonban Pribiéevic rnagy és Daéié ^ivojin, a »Narodna

odbrana« irányadó tagja, akkoriban nem voltak Belgrád-

ban, a két merényl arra határozta el magát, hogy meg-

kísérlik, nem juthatnának-e a fegyverekhez az elttük

ismers Ciganovic Milán útján, aki ezidszerint állam-

vasúti hivatalnok, annakeltte pedig komitácsi volt.
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Princip Ciganovic-csal ennek egy meghitt ismerse
útján lépett érintkezésbe. Ciganovié erre felkereste Prin-

cipet, beszélt vele a tervezett merényletrl, amelyet min-

denképen helyeselt; egyelre azonban kijelentette, hogy

még meg akarja fontolni, vájjon rendelkezésére bocsássa-e

a terv végrehajtásához szükséges fegyvereket. Ciganovic-

csal Cabrinovié is beszélt a fegyverek dolgában.

Húsvétkor Princip az ugyancsak Belgrádban tartóz-

kodó Grabez Trifkót is beavatta a tervbe, aki — vallo-

mása szerint — szintén késznek nyilatkozott arra, hogy

részt vegyen a merényletben.

Az ezt követ idben Princip ismételten beszélgetett

Ciganovic-csal a merénylet végrehajtásáról.

Eközben Ciganovié a vele szoros barátságban álló

Tankovic Voija szerb rnaggyal is tárgyalt a merénylet

tervérl; Tankosic aztán erre a célra a Browning-piszto-

lyokat bocsátotta rendelkezésére.

Grabez, Princip és Cabrinovié vallomásával egybe-

hangzóan, beismeri, hogy Tankosic rnagyot, ennek kíván-

ságára, május 24-én Ciganovié kíséretében lakásán meg-
látogatta. A bemutatás után Tankosic ezekkel a szavakkal

fordult Grabezhez: »Hát te vagy az? El vagy-e tökélve a

dologra ?«, mire Grabe^ igenl választ adott. Mikor aztán

Tankosic megkérdezte: »Tudtok-e revolverrel lni'?« s

Grabez erre tagadólag válaszolt. Tankosié így szólt Ciga-

novichoz : »Majd adok revolvert, menj és oktasd ki ket
a lövésben*.

Ciganovié erre Principet és Grabezt a topcideri kato-

nai lövtérre vezette és a lövölde mellett lév erdben
gyakorolta ket a Browning-pisztollyal való célbalövésben.

A gyakorlatok alkalmával Princip bizonyult jobb lövnek.

Ciganovié kioktatta Principet, Grabeí:t és Cabrinoviéot a

bombákkal való bánásban is, amelyeket késbb át is

adott nekik.

Amint Princip, Cabrinovié és Grabez egybehangzóan

vallják, Ciganovié 1914 május 27-én hat bombát, négy

Browning-pisztolyt és kell mennyiség töltényt, valamint
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egy ciankálival megtöltött üvegcsövecskét adott át nekik,

ezt az utóbbit azért, hogy a tett elkövetése után a titok

megrzése érdekében megmérgezzék magukat. Ezenkívül

pénzt is adott nekik Ciganovié.

Princip már húsvétkor beavatta volt merénylet-

tervébe Ilic Danilót, akit Szerajevóba visszatérve arra

kért, hogy toborozzon még néhány embert a merénylet-

ben való részvételre, hogy így biztosan sikerüljön a terv.

Ilié erre, vallomása szerint, Cubrilovic Jasót, Popovic

Cetrót és Mehmedbasic Mehemedet fogadta fel.

III. A bombák eredete.

A merénylet végrehajtásánál csak az egyik bombát

használták fel a merénylk. A többi öt bombát késbb a

szerajevói rendrség találta meg.

A bombák a törvényszéki szakértk véleménye

szerint szerb kézigránátok, melyek gyárilag készültek és

katonai célokra voltak szánva. Azonos szerkezetek az

1913-ban Brcko mellett a Szávában talált 21 bombával,

amelyekrl — a némelyiken még meglev eredeti csoma-

golás alapján — teljes bizonysággal megállapították, hogy

a kragujeváci szerb fegyverraktárból származnak.

Eszerint tehát az is beigazolást nyert, hogy a Ferenc

Ferdinánd fherceg ellen elkövetett merényletnél használt

gránátok is a kragujeváci katonai raktár készletébl valók.

Grabez a neki és cinkostársainak átadott gránátokat

egészen önként »kragujeváci bombák«-nak nevezi.

IV. \ három merényl és a fegyverek átjuttatása

Szerbiából Boszniába.

Princip erre vonatkozólag a következket adja el:

Ciganovié azt ajánlotta Óabrinovicnak, Grabeznek és

Principnek, hogy Sabácon és Loznicán át menjenek Tuz-

lába és forduljanak Jovanovic Miákóhoz, aki majd a

fegyvereket át fogja venni. Elször is menjenek Sabácba
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és jelentkezzenek Popovic Rade rnagy határkapitánynál,

kinek részére egy cédulát adott át nekik, amelyet Princip

vett magához. A három cinkostárs a fegyverekkel május
28-án hagyta el Belgrádot, Sabácban Princip átadta a

Ciganovictól kapott cédulát Popovic rnagynak, ki erre

mindhármukat a parancsnokságra vezette és részükre

határátkelési igazolványt állított ki, melyben tanúsította,

hogy egyikük pénzügyr, a másik kett pedig ennek
bajtársa. Az igazolványon fel volt tüntetve az állítólagos

pénzügyr neve is, ezt azonban Princip elfelejtette. Egy-

szersmind zárt levelet is kaptak Popovic rnagytól a loz-

niéai határkapitány részére, kit Pravanovicnak, Prdanovic-

nak vagy Predojevicnak hívtak.

Princip, Cabrinovic és Grabez Sabácban megháltak

és másnap reggel vasúton Loznicára utaztak, még pedig

a Popovic rnagy által részükre kiállított igazolvány alap-

ján félárú jeggyel. Délre LoÉnicába értek s az ottani

határkapitánynak átadták Popovic rnagy levelét, melj'^ben

ez állott: »Fogadd ezeket az embereket és vezesd át ket
ott, ahol bírod«. A határkapitány azt mondotta, hogy be

fogja rendelni pénzügyreit a határról s a legmegbízha-

tóbbra fogja majd rábízni hármukat. Azután telefonált és

másnap reggeli hét órára irodájába rendelte a három
cinkost.

Másnap reggel a három összeesküv abban állapo-

dott meg, hogy Cabrinovic a Grabez útlevelével nyíltan

vegye útját Zvornik felé, míg Princip és Grabez titokban

fognak a határon átkelni. Ezt a tervet megbeszélték a

határkapitánnyal, kivel elhatározták, hogy egy Grbic nev
Ijesnicai pénzügyr vigye magával Principet és Grabezt a

karaulájába és onnan szállítsa át ket a határon. Cabri-

novic aztán gyalog elindult Bánja Koviljacába Zvornik

irányában. Princip és Grabeá; Grbic pénzügyrrel Ljesni-

cába utaztak, hol egy szálloda szobájában tették le a

bombákat és a revolvert, amelyeket ekkor Grbié pénz-

ügyr is látott. Princip maga titokzatosnak nevezte ezt

az utazást.
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Grabez lényegileg egybehangzóan vallott Princippel

s kiegészítéskép hozzátette, hogy Grbic nevetett, amikor

a bombákat s a revolvert meglátta és csak annyit kérde-

zett, hogy hová mennek Boszniában ezekkel a bombák-

kal. A pénzügyr bizonyára gondolta, hogy Grabez és

Princip valami küldetésben járnak,

Grbic egy másik pénzügyrrel csónakon a Drina

egyik szigetére vitte Principet és Grabezt s ott meghagyta

nekik, hogy várjanak, mig majd egy paraszt értük jön.

A szigeten egy parasztházikóban háltak meg, ahova ugyan-

csak Grbic utasította ket. Másnap megérkezett a paraszt,

aki éjnek idején elbb egy mocsáron keresztül, majd a

hegyeken át Priboj közelébe kalauzolta el kettjüket,

s ott azután továbbszállítás végett Cubrilovic helybeli

tanítónak adta át, aki, úgy látszik, már várt rájuk és

Tuzlába, Jovanovic Miákóhoz kísérte ket.

Cabrinovic az utazásnak arról a részletérl, amelyet

Princippel és Grabez-zsel együttesen tett meg, lényegileg

velük egybehangzóan vallott s két társának vallomásához

csak annyit tett hozzá kiegészítéskép, hogy Popovic r-
nagy említette neki, hogy maga is csak a hármuk
Sabácba érkezését megelz napon jött oda Belgrádból.

Lo^nicában Cabrinovic, Princip és Grabez elhatározták,

hogy különválnak, mivel túlságosan kockázatos lenne, ha

hármasban mennének. A loznicai határkapitány, kivel ezt

közölték, dicsérte tervüket és Cabrinovicnak levelet adott

Jaklojevic M. mali-zvorniki tanító részére. Óabrinovié erre

átadta bombáit, browningját és töltényeit Principnek és

Grabeznek és a melléje rendelt pénzügyrrel Mali-Zvor-

nikba indult.

Ott felkereste Jakoljevic tanítót s átadta neki a loz-

nicai határkapitány levelét. A tanító erre értesítette a

szerb határrsöt. Mikor Cabrinovic késbb a tanítóval

odaért, már egy ember várt reájuk, aki csónakon a Drinán

át Nagy-Zvornikba, Boszniába vitte ket.

Innen azután Tuzlába ment Cabrinovic, Jovanovic

Miskóhoz.
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Függelék.

Közvetlenül ennek az emlékiratnak lezárása eltt a

szerajevói kerületi törvényszék egy tanuvallomási jegyz-

könyvet terjeszt fel, melybl kitnik, hogy néhány nappal

1914 június 28-ika eltt egy osztrák vagy magyar honos

a belgrádi cs. és kir. konzulátuson jelentést akart tenni

arról a gyanújáról, hogy Ferenc Ferdinánd fherceg ellen

boszniai tartózkodása alatt merényletet terveznek. A tanú-

vallomás szerint az illett a belgrádi rendrség közeger

közvetlenül, mieltt a cs. és kir. konzulátusba belépett

volna, semmitmondó okokból letartóztatták és ezáltal

megakadályozták jelentése megtételében. Az emiitett tanu-

vallomási jegyzkönyv adataiból az következnék, hogy
ezeknek a rendri közegeknek tudomásuk volt a tervezett

merényletrl és hogy az illett csak azért tartóztatták le,

hogy a feljelentésben megakadályozzák.

Minthogy ezek az adatok még nem vizsgáltattak felül,^

helytálló voltukról ezidszerint még nem lehet nyilat-

kozni. Bvebb részletek errl a tanúvallomásról — tekin-

tettel a még folyamatban lev nyomozásra — ezidsze-

rint nem közölhetk.

9. melléklet.

A szerb sajtó a merényletrl.

aj A »Balkan« cím belgrádi lap június 29.-én így ír

a két merénylrl:
Cabrinovic Nedeljko nyomdászt, aki anarchista esz-

mékkel volt eltelve, mint nyughatatlan szellem embert

ismerték. Ezeltt húsz nappal még Belgrádban idzött,,

hová a háború után jött és az államnyomdában talált fog-

lalkozást. Elutazása eltt kijelentette, hogy Triesztbe megy,
ahol eg}^ új nyomdában fog munkát kapni. Princip Gavro
rövid idvel ezeltt ugyancsak Belgrádban idzött még.
A háború alatt önkéntesnek jelentkezett, de nem vették fel
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s ezért elhagyta Belgrádot, Tavaly karácsonykor azonban
visszatért ide s egyideig a gimnáziumot látogatta, majd
Cabrinovic-csal csaknem egyidben, de más úton, ismét

eltávozott Belgrádból. A hallgatag és ideges természet
Princip, aki jó tanuló volt, néhány, szintén Boszniából és

Hercegovinából származó középiskolai tanulón kivül az

utóbbi idben Cabrinovic-csal is érintkezett. Szocialista

eszmék felé hajlott, habár eredetileg a »haladó ifjúság«-hoz

tartozott. Princip is, Cabrinovic is Szerajevóban nttek fel

s gyermekkoruk óta elválaszthatatlan barátság fzte ket
egymáshoz.

bj A >Piémont« július 1-i számában arra utal, hogy
a merényl Zerajic hangos tiltakozását most Princip tilta-

kozása követte. Ez utóbbinak cselekedete szintén a boszniai

kormányzati rendszerben találja magyarázatát. Az a körül-

mény, hogy Princip a Vidovdan szent nemzeti ünnepe
napján követte el boszúálló tettét, azon a napon, amelyre

a hadgyakorlatok megtartását tzték ki, érthetbbé és ter-

mészetesebbé teszi a fiatal mártir kétségbeesett cselekedetét.

(A rendrség a lapot e cikk miatt elkobozta, a bel-

grádi elsfolyamodású bíróság azonban az elkobzásí hatá-

rozatot a rákövetkez napon megsemmisitette.)

c) Az ifjú-radikális »Odjek« július 3-iki számában igy

ir: >Ferenc Ferdinánd fherceget a nemzeti lelkesedés napján

küldték Szerajevóba, hogy brutális tüntetéssel ünnepeljék

az erszakot és elnyomást. Ennek a brutális ténynek az

ellenállás, gylölet és boszú ugyancsak brutális érzését

kellett kiváltania.*

d) A nacionalista pártközlöny, a »Srpska Zastava « július

3-iki számának »Gyanúsítások és fenyegetések* cím cikké-

ben így ír : »A merénylet mindinkább a Monarchiában ural-

kodó egészségtelen viszonyok következménye gyanánt t-
nik fel. Másrészt a szerb népnek Bosznia-Hercegovinában
fol3'ó ádáz üldözése az egész mvelt világ utálatát hívja ki«.

ej A haladó párti »Pravda« július 3.-án ezt írja:

>A cinikus bécsi politika a szerencsétlen pár halálát a szerb

nép ellen irányuló undok céljai érdekében aknázza ki«.
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f) Az >Agence des Balkans« július 3-iki száma jelenti

:

»A Boszniában és Hercegovinában a szerb nép ellen

elkövetett bntettek az osztrák-magyar polgári és katonai

hatóságok védelme alatt és közvetlen felbujtására követ-

tettek el«.

g) A »Pravda« július 4-iki számában ezek olvashatók:

»Az Ausztriában eddig elkövetett összes gyilkosságok és

merényletek mindenkor egy és ugyanazon forrásból fa-

kadtak. A Monarchia elnyomott népei kénytelenek voltak

a tiltakozásnak ehhez a módjához fordulni, mert más út

rendelkezésükre nem állott. A rémuralom káoszában ter-

mészetes és teljesen érthet, hogy a merényletek rendszere

polgárjogot nyert«.

h) A »Balkan « július 5-én megjegyzi, hogy Ausztria-

Magyarországot »ártatlanok üldözése miatt nemzetközi

ellenrzés alá kellene helyeznie, mert Ausztria-Magyar-

ország kevésbbé konszolidált, mint Törökország.

ij A »Mali JournaU július 7-én így ír: »A középkor

egy sarjadékát gyilkolták meg a minap Szerajevóban.

Egy gyermek gyilkolta meg, aki a paroxizmusig átérezte

a fájdalmat eltiprott szkebb hazája miatt, azt a fájdal-

mat, amelyet apái országainak elrablói okoztak neki.

Mit tett erre a hivatalos Ausztria-Magyarország? Szerbek

mészárolásával, szerb vagyon elharácsolásával és feldúlá-

sával felelt. Ilyen hsködéssel csak semmirekelk tündö-

kölnek. A gyávák mindig nagy hsök, ha tudják, hogy

biztonságban érezhetik magukat. Hasonlítsuk csak össze

Principet és Cabrinovicot ezekkel a hsökkel és azonnal

látni fogjuk a nagy különbséget. Civilizáció és igazság

Ausztria-Magyarországban nem egyéb mer hazugságnál*.

iJ A »Tribuna« ezt írja július 7-én: »Nekünk az a

véleményünk, hogy a szerajevói gyilkosságot megrendel-

ték, hogy a szerb nép kiirtását egy csapásra elvégez-

hessék*.

k) A »Piemont« jelenti július 8-án Bajina Baákából,

hogy az osztrák hatóságok a boszniai keresztények közt

mészárlást készítenek el.
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l) Július 8-án a »Balkán* Boszniából »Szent Ber-

talan-éj Szerajevóban* cím alatt tudósítást közöl s a

Szerbiában él összes osztrákok ellen általános bojkot-

tot ajánl.

m) A >Mali Journal* július 8-án a Dunagzhajózási

társaság ellen hirdet bojkottot.

n) A >Tribuna< július 8-iki számában >Semmit Auszt-

ria Magyarországból !« cím alatt megjelent cikk szerint

legjobb semmit sem venni Ausztria-Magyarországból, az

osztrák és a magyar fürdket sem kell látogatni, orvost sem
kell Ausztria-Magyarországból hívni. A magánkezdemé-
nyezés ebben az irányban sokat tehet. Az állam és a ható-

ságok ebbe nem árthatják bele magukat. Elég a polgárokra

apellálni.

o) A >Stampa« július 8-iki száma azt állítja, hogy
a szerajevói rendrség az elfogott merénylket a leg-

embertelenebb és legszemérmetlenebb kínzásoknak veti

alá, hogy bellük valótlan vallomásokat csikarjon ki^

amelyek alapján a szerb nép ellen aztán vádakat lehes-

sen emelni.

p] Július 9-én az »Agence des Balkans* jelenti Bel-

grádból: »Feltétlenül megbízható magánjelentések szerint

Boszniában és Hercegovinában általános mészárlás készül

a szerbek ellen «.

q) Kapcsolatban Asquith miniszterelnöknek Ferenc

Ferdinánd fherceg halálhírére tett azon kijelentésével,

hogy aggódik az emberiség sorsa miatt, a »Balkan« július

9-én a legutóbbi 40 esztend eseményeire vonatkozó tör-

ténelmi áttekintést tesz közzé, s abból azt a következtetést

vonja le, hogy a szerb nép ez alatt az id alatt Ausztria-

Magyarország jezsuita politikája miatt borzalmas kínoknak
volt kitéve. Mint Loyola valamennyi fiát, kik csak ember-

vérben dolgoznak és »a cél szentesíti az eszközt* elvének

hódolnak, végül utóiérte a végzet Ferenc Ferdinánd fher-
ceget is, aki a jezsuita irányzat áldozata lett, mint ahogy
majd az lesz egész Ausztria-Magyarország is. Ausztria-

Magyarország végpusztulásával azonban nyugalomhoz és
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békéhez fog jutni az emberiség. Mindezt összegezve arra

a végkövetkeztetésre jutunk, hogy Asquith a halálhír

bejelentését nyugodt lélekkel ezekkel a szavakkal kisér-

hette volna: >Nem aggódom többé az emberiség sorsa

miatt«.

r) A »Politika« július 9-iki számának »Szemtelen hazug-

ságok« cim vezércikkében ezek a fejtegetések olvashatók:

»Az a módszer, amely szerint a szerajevói merénylet ügyé-

ben megindított vizsgálat folyik, nyilvánvalóvá teszi a

célokat, amelyeket Ausztria e vizsgálattal követ. Mivel a

merénylk, dacára a velük szemben alkalmazott kínzá-

soknak, nem akarják azt vallani, amit tlük kívánnak,

kerestek és találtak másokat, kik készek voltak bizonyos

feltételek alatt a merényletben való bizonyos bnrészessé-

get bevallani, egyúttal azonban meg is vádolni mindazo-

kat, akik Ausztriának kellemetlenek. Ez a módszer egy-

elre sikerrel járt, mert ezek a bérencek bármit vallanak,

amit tlük kívánnak, az osztrák rendrség pedig gondos-

kodik róla, hogy ezeket a hazugságokat azonnal kikürtölje

a szélrózsa minden irányában. Hiszen Ausztria nem ismeri

a szégyenérzetet és abban a hiszemben van, hogy akad

még, aki az ilyen hazugságoknak hitelt ad«.

5/ A »Stampa« július 9-én azt írja, hogy még nem de-

rült ki és még nem került napfényre minden, ami Bosz-

niában és Hercegovinában történt. Ezt a legszigorúbban

titkolják. A valóság azonban elbb-utóbb mégis felszínre

fog kerülni. A vérszomjas Ausztria szerb vértl akar

megittasodni és el is fogja ezt érni. Úgy hírlik, hogy

Boszniában ma mintegy 10.000-re rúg a sebesültek és ha-

lottak száma.

t) A »Politika« július 10-iki száma féktelen sértésekkel

illeti a legfelsbb uralkodóház tagjait.

u) A »Trgovinski Glasnik« cim kereskedelmi lap

július 10.-én a romlott és skrupulusokat nem ismer osztrák-

magyar politikáról beszél, melyet jezsuitának, kíméletlennek

és becsület nélkül valónak nevez. Szolgáljon ez a politika

intelmül az Ausztria-Magyarországban él szerb nép eltt
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hogy nem él kulturállamban, mely védi és biztosítja az

életet és a tulajdont, hanem hogy mindig készen és fel-

fegyverkezve kell állania, hogy a hatóságok és a kormány
rablásai ellen védekezhessék. A legutóbbi események után

a szerb népnek nem szabad többé várnia, mint a bárány-

nak, melyet bármelyik napon levághatnak, hanem résen

kell állania, mint az oroszlánnak, mely kész a véres

védekezésre.

vj A »Stampa« július 10.-én azt írja, hogy semmi sem
örökkévaló és Ausztria-Magyarország sem fog örökké

Bosznia-Hercegovinában maradni. Nincs messze az id,

melyben a szerbek, kik megtörték a törökök hatalmát és

megfenyítették a bolgárokat, az Iván Planina körül, a

Trebevicnél fognak felbukkani.

w) A »Pravda« július 10.-én »Bojkott a semmirekellk
ellen« cím alatt bojkottot hirdet a belgrádi osztrák cégek

és az osztrák árúk ellen és a »Narodna odbrana« köte-

lességéül jelenti ki, hogy felügyeljen a bojkott legszigorúbb

foganosítására.

x) A »Zvono« július 16-iki száma Principet Lónyay
grófné fiának adja ki, akinek feladatává vált, hogy Rudolf

trónörökös haláláért annak gyilkosán, Ferenc Ferdinánd

fhercegen, boszút álljon.

yj A »Mali Journal« július 19.-én tudósítást közöl,

mely szerint Principet osztrák-magyar ügynök bujtotta

fel a merényletre. Bécsben azt mondják, hogy az igazi

vétkes csakis a belgrádi osztrák-magyar követségen ta-

lálható.

z) Az ifjú-radikális párt vezetlapja, az »Odjek« július

20.-án így ír: »Ausztria-Magyarország száz bizonyítékát

adja, hogy Európában a beteg ember címére vágyik. Míg

Szerbiában egyetlen osztrák állampolgárt sem bántal-

maztak, addig Boszniában és Hercegovinában falvakat és

városokat fosztottak ki. Ez a tény újabb bizonyítéka

annak, mennyire fölötte áll Szerbia kulturális és erkölcsi

tekintetben Ausztria-Magyarországnak*.
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10. melléklet.

A pNarodna odbrana* niSi helyi választmánya a Ferenc

Ferdinánd fherceg ellen elkövetett merényletrl.'

A cs. és kir. közös külügyminisztérium egyik szava-

hihet bizalmasától, kinek nevét adott esetben közzé is téteti,,

azt a bizalmas értesülést vette, hogy a »Narodna odbranac

niSi helyi választmánya nemrégiben ülést tartott, melyben
Nenadovié Jasa, a nisi fegyintézet igazgatója, mint a

választmány elnöke, szóvá téve a Ferenc Ferdinánd fher-
ceg ellen elkövetett merényletet, erre vonatkozólag a

a következket mondotta:

Szerbiának ezúttal feltétlenül olyan eszközhöz kellett

nyúlnia, amin a Ferenc Ferdinánd fherceg ellen elkö-

vetett merénylet volt, mivel a fherceg aggresszív és ex-

centrikus jelleménél fogva Szerbiára és, úgy lehet, széle-

sebb szláv körökre nézve is elsrangú és végzetes vesze-

delmet jelentett. Ha életben maradt volna, rövid idn
belül háborúra késztette vagy megtámadta volna Szerbiát,

és ebben az esetben az ország, mely most anyagilag

annyira meg van gyöngülve és hadseregének szervezésével

sem készült még el, feltétlenül veszve lett volna. Most
azonban megmentette Szerbiát a szerajevói gyilkosság,

amellyel el lett téve láb alól egyike azoknak, akik Szer-

biára veszedelmesek, Szerbiának most néhány évig nyugta
lesz, mert az új trónörökös alaposan meg fogja gondolni,

hogy vájjon eldjének nyomdokaiba lépjen-e.

Habár tudta, folytatta a szónok, hogy Ferenc Ferdi-

nánd megölése súlyos csapást és nagy fájdalmat jelent

Ausztria-Magyarországra nézve és hogy utána az ott él
szerb népre kínszenvedések fognak elkövetkezni, mégsem
hitte volna, hogy feltevései ilyen mértékben fognak meg-
valósulni s hogy a horvátok így fognak viselkedni. Hiszen

boszniai és hercegovinál barátai is arról biztosították,

hogy az osztrák-magyar hatóságok gyávák és fellépésük-

ben túlozniok nem szabad; >sajnos azonban, — úgymond^^
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— tévedtek a barátaink és mi is tévedtünk általuk*. Ha
ez így megy tovább, akkor — és csak akkor — jön el

igazában a revolverek és bombák szerepének ideje. Bármit
is adjon a szerbek Istene, azt, hogy a dolgok így folyja-

nak tovább, engedni nem szabad.

A szónok fejtegetései a hallgatóság körében a leg-

teljesebb helyeslésre találtak.

11. melléklet.

Pótlások a nyomás lezárta után.

A 8. számú melléklethez.

Cubrilovié tanító, aki Pribojnál átvette Princip és

Grabe^ vezetését, teljesen beismer vallomást tett, mely
a következ lényegesebb adatokat szolgáltatta:

Óubrilovicot 1911-ben, egy Sabácba rendezett Szokol-

kirándulás alkalmával Fovié Boéo, a »Narodna odbrana«
vezetségének egyik tagja, avatta be az egyesület céljaiba

;

majd megtették a »Narodna odbrana« biztosának Zvor-

nikban (Bosznia). Késbb aztán az ajánlatára nevezték

ki Jovanovié MiSkót a »Narodna odbrana« tuzlai biztosává.

A »Narodna odbraná«-val való érintkezését ugyanaz a

paraszt közvetíttette volt, aki Principet és Grabe^t vezette

hozzá azzal, hogy két szerb tanulót hoz fegyverekkel. Amikor
ezt hallotta, már tudta Cubrilovié, hogy ez »üzenet« a »Na-
rodna odbraná«-tól. Princip és Grabeá elmondották neki,

hogy bombák és revolverek vannak náluk, melyekkel me-
rényletet akarnak elkövetni Ferenc Ferdinánd fherceg ellen.

2. Monarchiaellenes képek a belgrádi hadügy-
minisztériumban.

A szerb királyi hadügyminisztérium fogadóterme
eltt négy allegorikus kép függ a falon, melyek közül
Jhárom szerb hadi sikereket ábrázol, míg a negyedik Szerbia
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monarchiaellenes törekvéseinek megvalósulását szimbo-
lizálja.

Részben hegyes, részben sík táj (Bosznia és Dél-

magyarország), mely fölé a »zora« a szerb remények
hajnalpírja, emelkedik. Az eltérben vértezett nalak áll,

pajzsán az összes >még felszabadítandó tartományok« :

Bosznia, Hercegovina, Vojvodina, Szerémség, Dalmácia
stb. neveivel.

20.

Gróf Berchtold báró Macchio osztályfnökhöz

Wienben.

Távirat. ^ Lambach, 19U július 25.

Orosz ügyviv táviratozza : sürgs utasítása van kor-

mányától arra, hogy a Szerbiához intézett ultimátum
határidejének meghosszabbítását kívánja. Kérem Excellen-

ciádat: szíveskedjék nevemben azt válaszolni, hogy a

határid meghosszabbítását nem engedélyezhetjük. Méltóz-

tassék hozzátenni, hogy Szerbia a diplomáciai összekötte-

tés megszakítása után is létrehozhatja a békés megoldást

követeléseink feltétlen elfogadásával, ebben az esetben

azonban kénytelenek volnánk Szerbiától a katonai intéz-

kedések nyomán felmerült összes kiadásaink és káraink

megtérítését kívánni.

21.

Gróf Berchtold gróf Szápáryhoz Szentpétervárott.

Távirat. Bad Ischl, Í9U július 25,

Excellenciád tájékoztatása és szavainak megfelel
irányítása céljából:

Az orosz ügyviv ma déleltt megjelent az els osztály-

fnöknél és tolmácsolta kormányának azt a kívánságát,

hogy a Szerbiához intézett jegyzékünkben megszabott

határid meghosszabbíttassék.
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Kérését azzal indokolta, hogy lépésünk meglepte a

hatalmakat és hogy az orosz kormány csak a többi kabi-

netiekkel szemben tanúsított természetes figyelmességet

látná a bécsi külügyi hivatal részérl abban, ha azoknak

módot nyújtanánk arra, hogy a hatalmakhoz intézett köz-

lésünk alapelveit megvizsgálhassák és a kilátásba helyezett

dossier-t áttanulmányozhassák.

Az els 'osztályfnök azt válaszolta az ügyvivnek,

hogy nyomban tudomásomra fogja hozni fejtegetéseit, de

már most is kijelentheti, hogy nincs kilátás arra, hogy

a kitzött határid meghosszabbításába beleegyezzünk.

Ami az orosz kormánynak kívánsága támogatására fel-

hozott indokait illeti, úgy látszik, hogy ezek téves feltevé-

sen alapultak. A hatalmakhoz intézettjegyzékünknek semmi

esetre sem az volt a célja, hogy nézetüket e tárgyban

kikérje, hanem csak információ jellegével- bírt, amit

részünkrl a nemzetközi udvariasságon alapuló köteles-

ségnek tartottunk. Máskülönben pedig csakis önmagunkat

és Szerbiát érint ügynek tekintettük akciónkat, melyre

bennünket legvitálisabb érdekeink védelmére a körülmé-

nyek fejldése kényszerített évek során át tanúsított türel-

münk és béketrésünk dacára s nagyon is kívánságunk

ellenére.

22.

Báró GiesI gróf Berchtoldhoz.

Távirat. Belgrád, 19U július 25.

Minisztertanács tegnap este és ma reggel összeült;

többszörös verzió szerint még a határid letelte eltt

választ fogok kapni jegyzékünkre. Úgy hallom, hogy az

udvari vonatot összeállítják; a nemzeti bank és a vasút

pénzét, valamint a külügyminisztérium ügyiratait az ország

belsejébe viszik. Kollégáim közül néhánynak az a felfogása,

hogy követniök kell a kormányt, különösen az orosz

követségen csomagolnak.
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A helyrség tábori felszereléssel elhagyta a várost.

A vár lszertárait kiürítették. Az állomáson nagy katonai
forgalom. Az egészségügyi oszlopok Belgrádot déli irány-

ban elhagyták. Az idközben kézhez vett utasítások értel-

mében szakítás esetén a 6 óra 30 perces vonattal eluta-

zunk Belgrádból.

23.

Báró Giesl gróf Berchtoldhoz.

Távirat. Ziniony, 191í július 25.

Délután 3 órakor Szerbiában elrendelték az általános

mozgósítást.

24.

Báró Giesl gróf Berchtoldhoz.

Távirat. Zimony, 191í július 25.

A folyó hó 23-án támasztott követeléseinkre a szerb

királyi kormány által adott válasznak ki nem elégít

volta folytán a Szerbiával való diplomáciai összeköttetést

megszakítottnak jelentettem ki és a követség személy-

zetével Belgrádot elhagytam.

A válaszjegyzéket nekem 2 perccel esti 6 óra eltt

adták át.

25.

A szerb királyi kormány 1914. évi július 12/25-én

kelt jegyzéke.

A szerb királyi kormány vette a császári és királyi

kormány folyó hó 10-én kelt közlését s meg van gyzdve
arról, hogy válasza el fog oszlatni minden félreértést,

amely megzavarással fenyegeti a jó szomszédi viszonyt az

Osztrák-Magyar Monarchia és a Szerb Királyság között.
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A királyi kormány tudatában van annak, hogy azok

a tiltakozások, amelyek részben a nemzeti Szkupstina szó-

székérl hangzottak el, részben az állam felels képvise-

linek nyilatkozataiban és tényeiben jutottak kifejezésre

s amelyeknek végét vetette a szerb kormány 1909 március

18.-án tett nyilatkozata, egyetlen alkalommal sem újultak

meg a szomszédos nagy Monarchiával szemben s hogy ez

id óta sem a Királyság egymást követ kormányai, sem
ezek közegei részérl nem tétetett kisérlet a Bosznia-

Hercegovinában létesített politikai és jogállapot megvál-

toztatására. A királyi kormány konstatálja, hogy a császári

és királyi kormány ebben a vonatkozásban semmiféle kifo-

gást nem emelt, egy iskolai tankönyv esetét kivéve, amelyre

nézve a cs. és kir. kormány teljesen kielégít magya-
rázatot nyert Szerbia számos alkalommal adta tanújelét

békés és mérsékelt politikájának a balkánválság folyamán
s Szerbiának és azoknak az áldozatoknak köszönhet,
amelyeket kizárólag az európai béke érdekében hozott,

hogy ez a béke épségben maradt.

A királyi kormány nem tehet felelssé magánter-
mészet nyilatkozatokért, — amink az újságcikkek és az

egyesületek békés munkája, — amely megnyilvánulások
majdnem minden országban mindennapi dolgok gyanánt
fordulnak el s általában és rendszerint nem esnek hiva-

talos ellenrzés alá. És pedig annyival kevésbbé tehet
ezért felelssé, mivel a királyi kormány a Szerbia és Auszt-

ria-Magyarország közt felmerült kérdések egész sorának
megoldása rendjén nagy elzékenységet tanúsított, s ezzel

az elzékenységgel sikerült elérnie azt, hogy a kérdések

legnagyobb része a két szomszédos ország haladásának

javára rendeztessék.

Ezért lepte meg kínosan a királyi kormányt az az

állítás, hogy a szerb királyság némely hozzátartozója részt

vett volna a szerajevói merénylet elkészítésében. A királyi

kormány azt várta, hogy megkerestessék a bnténnyel
kapcsolatos nyomozásban való közremködés iránt és

készen állott arra, hogy tettekkel bizonyítsa teljes korrekt-
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ségét s hogy eljárjon mindazokkal szemben, akikre nézve
hozzá eziránt közlések tétetnének.

Engedve tehát a császári és királyi kormány kíván-

ságának, a királyi kormány hajlandó bíróság elé állítani,

állásra és rangra való tekintet nélkül, mindazon szerb

alattvalókat, akiknek a szerajevói bntényben való részes-

ségére nézve bizonyítékok terjesztetnek eléje s különösen

kötelezi magát arra, hogy a hivatalos lap július 13/26-iki

számának els oldalán a következ nyilatkozatot teszi

közzé

:

» Szerbia királyi kormánya elítél minden propagandát,

amely Ausztria-Magyarország ellen irányulna, vagyis össze-

ségükben elítéli azokat az irányzatokat, amelyek végered-

ményben azt célozzák, hogy az Osztrák-Magyar Monar-
chiától ahhoz tartozó területek elszakíttassanak és szin-

tén fájlalja e bnös mozgalmak gyászos következ-

ményeit.*

»A királyi kormány sajnálja, hogy bizonyos szerb

katonatisztek és tisztviselk a cs, és kir. kormány közlése

szerint, a fentemlített propagandában részt vettek volna s-

ezáltal veszélyeztették volna a jó szomszédi viszonyt,

amelyre a királyi kormány 1909 március 31.-iki nyilatko-

zatával ünnepélyesen kötelezte magát,«

»A kormány, mely helyteleníti és elutasítja az Ausztria-

Magyarország bármely vidéke lakosságának sorsába való

beavatkozás minden gondolatát és kísérletét, kötelességé-

nek tartja formálisan figyelmeztetni a királyság tisztjeit,

tisztviselit és egész népességét, hogy ezentúl a legteljesebb

szigorral fog eljárni azokkal szemben, akik vétkessé válná-

nak hasonló üzelmekben és hogy teljes erejével rajta lesz,

hogy az ilyetén üzelmeket megelzze és azoknak gátat

vessen «.

Ez a nyilatkozat Sándor trónörökös királyi Fensége

részérl a király Felsége nevében kiadandó napiparancs

útján a királyi hadsereg tudomására fog hozatni és a had-

sereg hivatalos közlönyének legközelebbi számában közzé

fog tétetni.
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A királyi kormány ezenkivül kötelezi magát:

1. Hogy a Szkupstina legközelebbi rendes egybegylése

alkalmával a sajtótörvénybe oly határozmányt vétet fel,

amely a legsúlyosabb büntetéssel fogja fenyíteni az Osztrák-

Magyar Monarchia ellen való gylöletre és megvetésre

szító provokációt, valamint minden olyan közleményt,

amelynek általános célzata az Osztrák-Magyar Monarchia

területi épsége' ellen irányulna. Kötelezi magát, az alkot-

mány küszöbön álló revíziója kapcsán, az alkotmánytör-

vény XXII. cikkébe oly módosítás felvételére, amely meg-

engedje a fentjelzett közlemények elkobzását, ami a hivat-

kozott XXII. cikk kategorikus rendelkezése folytán ezid-

szerint nem lehetséges.

2. A kormánynak semmi bizonyítéka sincs — s a cs.

és kir. kormány jegyzéke sem szolgáltat neki semmi bizo-

nyítékot — arra nézve, hogy a »Narodna odbrana« s más
hasonló egyesületek mind a mai napig valamely tagjuk

útján ilyfajta bncselekményt követtek volna el. Mind-

azonáltal a királyi kormány teljesíteni fogja a cs. és kir.

kormány kívánságát és fel fogja oszlatni a >Narodna od-

brana« társulatot, valamint minden oly társulatot, amely

Ausztria-Magyarország ellen mködnék.
3. A szerb királyi kormány kötelezi magát, hogy Szerbia

közoktatásából késedelem nélkül kiküszöböl mindent, ami

az Ausztria-Magyarország ellen irányuló propagandát el-

segíthetné, feltéve, hogy részére a cs. és kir. kormány e pro-

paganda tekintetében tényleges bizonyítékokat szolgáltat.

4. A királyi kormány kész arra is, hogy a katonai

szolgálatból és a közigazgatásból eltávolítsa azokat a tisz-

teket és tisztviselket, akikre bírói vizsgálat útján rá fog

bizonyulni, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia területi

épsége ellen irányuló cselekményekben bnösök s elvárja,

hogy a cs. és kir. kormány az eljárás megindíthatása cél-

jából utólagosan közölni fogja vele e tisztek és tisztviselk

nevét s a terhükre rótt cselekményeket.

5. A királyi kormány kénytelen bevallani, hogy nem
bír magának teljes pontossággal számot adni a cs. és kir.
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kormány abbeli kívánságának értelmérl és horderejérl,

hogy a szerb kormány kötelezze magát, hogy megengedi
saját területén a cs. és kir. kormány közegeinek közre-

munkálását, — mindazonáltal kijelenti, hogy teret fog

adni az olyan közremködésnek, amely a nemzetközi jog

^s a büntet perrendtartás alapelveinek s a jó szomszédi

viszonynak megfelel.

6. A királyi kormány természetesen kötelességének

tartja, hogy vizsgálatot indítson mindazok ellen, akik a

június 15/28-iki merényletben részesek voltak vagy netán

lehettek és a királyság területén tartózkodnak. Ami a cs.

és kir. kormány által evégbl kiküldend osztrák-magyar

hatósági közegeknek ebben a vizsgálatban való részvételét

illeti, ehhez a királyi kormány nem járulhat hozzá, mint-

hogy ez az alkotmánynak és a büntet eljárásról szóló

törvénynek megsértését jelentené. Azonban a kérdéses

vizsgálat eredményérl konkrét esetekben közlések len-

nének tehetk az osztrák-magyar közegek számára.

7. A királyi kormány még a jegyzék vételének estéjén

intézkedett Tankosié Voislav rnagy letartóztatása iránt.

Ami azonban Ciganovié Milánt illeti, aki az Osztrák-

Magyar Monarchia hozzátartozója s június 15-ikéig a

Tasútigazgatóságnál állott (mint jelölt) alkalmazásban,

ennek holléte eddig kipuhatolható nem volt, amiért is

ellene elfogató parancs bocsáttatott ki. Méltóztassék a cs.

és kir. kormánynak a vizsgálat foganosíthatása céljából a

szokásos formában mentl elbb közölni a nevezettek

bnössége tekintetében fennforgó gyanuokokat, valamint a

szerajevói vizsgálat által eddigelé gyjtött netáni bizo-

nyítékokat.

8. A szerb kormány meg fogja szigorítani és ki fogja

hviteni a fegyverekkel és robbanószerekkel a határon át

zött meg nem engedett forgalom megakadályozása érde-

kében foganatosított rendszabályokat.

Magától értetdik, hogy azonnal vizsgálatot fog indí-

tani s szigorúan meg fogja büntetni azokat a sabác-

ioánicai vonal határszéli szolgálatában álló hivatalnok©-
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kat, akik kötelességüket megszegték és a szerajevói bn-
tény szerzit a határon átjuttatták.

9. A királyi kormány készséggel hajlandó felvilágo-

sítást adni azokról a nyilatkozatokról, amelyeket tiszt-

viseli Szerbiában és a külföldön a merénylet után adott

interjúkban s a cs. és kir. kormány állítása szerint a

Monarchiával 'szemben ellenséges értelemben tettek^

mihelyt a cs. és kir. kormány megjelöli e fejtegetések

illet pontjait s bebizonyítja, hogy ezeket a nyilatkozato-

kat az illet tisztviselk valójában meg is tették. A királyi

kormánynak magának is gondja lesz az idevágó bizonyí-

tékok és bizonyítási eszközök összegyjtésére.

10. A királyi kormány, amennyiben ez már a jelen

jegyzékben meg nem történt volna, értesíteni fogja a cs.

és kir. kormányt az elz pontokban foglalt rendszabá-

lyok végrehajtásáról, mihelyt e rendszabályok elrendel-

tetnek és foganatosíttatnak.

Az esetre, ha a cs. és kir. kormányt a jelen válasz

ki nem elégítené, a szerb királyi kormány, abból a meg-
fontolásból indulva ki, hogy az ügy megoldásának elhamar-

kodása egyik félnek sem áll érdekében, mindenkor kész

a békés megegyezésre, akár oly értelemben, hogy az ügy
a hágai nemzetközi bíróság döntésére, akár pedig, hogy
az a szerb kormány ;által 1909 március 18/31-ik napján

tett nyilatkozat kidolgozásában részt vett nagyhatalmakra

bízassék.

26.

Gróf Berchtold gróf Szápáryhoz Szentpétervárott

Wien, í9U július 25.

Abban a pillanatban, midn Szerbia ellen komoly eljá-

rásra szántuk el magunkat, természetesen számoltunk azzal a

lehetséggel is, hogy a szerb differenciából kifolyólag össze-

ütközésbe kerülünk Oroszországgal. Ez az eshetség azon-

ban nem téveszthetett meg Szerbiával szemben való állás-
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foglalásunk körül, mivel alapvet állampolitikai szempontok

mérlegelése állított bennünket annak szükségessége elé, hogy
véget vessünk annak az állapotnak, amely orosz kiváltság-

levelet biztosit Szerbiának arra, hogy a Monarchiát állan-

dóan s büntetlenül és büntethetetlenül veszélyeztethesse.

Arra az esetre, ha Oroszország már elérkezettnek

látná a pillanatot az európai központi hatalmakkal való

nagy leszámolásra s így tehát kezdettl fogva el volna

szánva a háborúra, az Excellenciádnak szóló alábbi uta-

sítások mindenesetre feleslegessé válnak.

Ámde elgondolható az a lehetség is, hogy még abban

az esetben is, ha követeléseinket Szerbia netalán vissza-

utasítaná és ezzel ránk nézve a fegyveres eljárás szüksége

állana be, Oroszország számot vet önmagával, st hajlani

fog arra, hogy a harcra vágyó elemek árjától magát tova-

ragadni ne engedje.

Erre a helyzetre szólnak az alább következ fejte-

getések, melyeket méltóztassék az adott pillanatban, az

Excellenciád eltt megfelelnek látszó módon és a Nagy-

méltóságod által megítélend célszerség szerint értéke-

síteni a külügyminiszter és a miniszterelnök úrnál.

Felteszem általában, hogy Excellenciád a jelenlegi

viszonyok között szoros érintkezést létesített német kolle-

gájával, akit kormánya bizonyára utasított, hogy az orosz

kormányt ne hagyja kétségben az iránt, hogy Ausztria-

Magyarország egy Oroszországgal való konfliktus esetén

nem állana egymagában.

Nem ringatom magamat illúziókban a tekintetben,

hogy nem lesz könny Sazonow külügyminiszternél elérni

azt, hogy megértéssel fogadja elkerülhetetlenné vált belgrádi

lépésünket.

De van egy momentum, mely nem téveszheti el

hatását az orosz miniszterre, s ez annak a körülménynek

a hangsúlyozása, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia,

évtizedek óta vallott alapelvéhez képest, a jelenlegi vál-

tságban és a Szerbiával való ellentét fegyveres elintézése

•körül sem követ semminem önz motívumot.
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A Monarchia területileg szaturálva van, és nem
vágyik szerb földre. Ha reánk erszakolják a háborút

Szerbiával szemben, akkor ez a háború részünkrl nem
a területszerzés vágyának, hanem csak az önvédelemnek
és az önfenntartásnak harca lesz.

A körrendelet tartalmát, mely magában is eleget

mond, teljes világításba helyezi a monarchiaellenes szerb

propagandával s a propaganda és a július hó 28-iki

merénylet közötti kapcsolatokkal foglalkozó dossier.

Méltóztassék erre a dossier-ra az orosz külügyminisz-

ter figyelmét külön is felhívni és kifejteni, hogy a törté-

nelemben egyedülálló jelenség, hogy egy nagyhatalom egy

szomszédos kis állam lázító üzelmeit oly hosszú idn át

és oly példátlan béketréssel viselte volna el, mint Ausztria-

Magyarország Szerbia áskálódásait.

A mi politikánk nem akarta a keresztény balkán-

államok fejldésének útját állani s ehhez képest — s jól-

lehet ismertük a szerb ígéretek csekély értékét — az 1908.

évi annexiós krízis után Szerbia területét csaknem kétsze-

resére hagytuk gyarapodni.

Azóta a Monarchia ellen Szerbiában táplált felforgató

mozgalom annyira excesszív arányokat öltött, hogy ez a

szerb aknamunka már Ausztria-Magyarország létérdekeit,

st dinasztiánkat is veszélyezteti.

Fel kell tenni, hogy a konzervatív, császárh Orosz-

ország érthetnek, st szükségesnek fogja találni, hogy
erélyesen léptünk fel valamennyi állami rend ilyetén ve-

szélyeztetésével szemben.

Midn Excellenciád a Sazonow külügyminiszterrel

folytatandó beszélgetés során ehhez a ponthoz ér, adva

lesz a megfelel alkalom arra, hogy indokaink és szándé-

kaink felsorolása kapcsán arra utaljon, hogy mi — amint

Excellenciádnak már alkalma volt kifejteni — nem törek-

szünk ugyan területi gyarapodásra, sem pedig a királyság

szuverenitását érinteni nem szándékozunk, másrészt azon-

ban követeléseink érvényesítése érdekében a legvégs
határig is elmegyünk.
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Hogy eddig — amennyiben tlünk függött — azon
oltunk, hogy a béke, melyet mi is a népek legdrágább

iavának tartunk, fennmaradjon, ez eléggé bizonyítja az

utolsó 40 év története és az a történelmi tény, hogy leg-

felsbb urunk a béke rének dicsséges elnevezését érde-

melte ki.

Az európai béke megbontását már azért is felette

sajnálnók, mert mindig az volt a nézetünk, hogy a balkán-

államok állami és politikai önállóságának megersödése
Oroszországhoz való viszonyunknak elnyére válna, köz-

tünk és Oroszország között ellentétek felmerülésének még
a lehetségét is megszüntetné és mert mi mindig készek

voltunk arra, hogy saját magunk politikai tájékozódásánál

Oroszország nagy politikai érdekeire tekintettel legyünk.

A szerb fondorlatok további eltrése aláásná állami

létünket és kockára tenné nagyhatalmi állásunkat és ezzel

megingatná Európa egyensúlyát is. Meg vagyunk azonban
gyzdve, hogy Oroszországnak legsajátabb és az orosz

állam békés vezérei által jól megfontolt érdeke, hogy a

jelenlegi európai egyensúly, amely a világbékére nézve

olyannyira hasznos, meg ne zavartassék.

Szerbia elleni akciónk, bármely alakot is öltsön^

teljességgel konzervatív jelleg és célja: európai pozíciónk

szükséges épségben tartása.

27.

Gróf Berchtold gróf Szápáryhoz Szentpétervárott-

Távirat. Wien, Í91í július 25.

Miután követeléseink 5. pontja, vagyis az, amely cs.

és kir. közegek közremködésérl szól a szerbiai felfor-

gató mozgalom elnyomása körül, Sazonow külügyminiszter

különösen ers ellenzésével találkozott, méltóztassék erre

a pontra nézve igen bizalmasan kijelenteni, hogy ez tisz-

tán gyakorlati okokból és semmiesetre sem azzal a szán-
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dékkal vétetett fel követeléseink közé, hogy ezzel Szerbia

szuverenitását érintsük. Az 5. pontnál — »collaboration« —
egy belgrádi titkos »bureau de súreté« felállítására gon-

dolunk, amely a Parisban fennálló hasonló jelleg orosz

intézmények mintájára mködnék és a szerb rendrséggel

és közigazgatási hatóságokkal kooperálna.

28.

Gróf Szápáry gróf Berchtoldhoz.

Távirat. Szentpétervár, Í9íí július 26.

Orosz mozgósítási intézkedésekrl szóló híreszte-

lések kapcsán gróf Pourtalés a legkomolyabb hangon

figyelmeztette az orosz minisztert arra, hogy manapság

felette veszedelmesek az olyan mozgósítási rendszabályok,

amelyek diplomáciai nyomás kifejtése céljából fogana-

tosíttatnak.

Ebben az esetben ugyanis csak a vezérkarok tisztán

katonai megfontolása jut szóhoz és ha Németországban

egyszer megnyomták a gombot, az események árját akkor

már feltartóztatni nem lehet. Az orosz külügyminiszter

becsületszavát adta a német nagykövetnek, hogy ezek a

hírek valótlanok, hogy eddig egy lovat s egy tartalékost

se hívtak be és hogy csak a kievi és odesszai és talán a

kazáni és moszkvai katonai kerületekben folyó elkészít

intézkedésrl van szó.

Közvetlenül ezután Suchomlinow hadügyminiszter

kés este küldönc útján magához kérette a német császári

katonai attasét, kivel szemben arra utalt, hogy gróf Pour-

talés a külügyminiszter eltt az orosz fegyverkezésrl tett

említést s minthogy a nagykövet egyes katonai részlete-

ket esetleg félreérthetne, kíván alkalmat venni arra,

hogy a katonai attasét kimerítbben tájékozza. Eggeling

rnagy erre vonatkozó közléseit magában foglalja az

7
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alábbi távirat, amelyet gróf Pourtalés Berlinbe intézett és

rendelkezésemre bocsátott:

Katonai attasé jelenti orosz külügyminiszterrel foly-

tatott beszélgetésérl : Sazonow felkérte t, hogy engem
katonai helyzetrl felvilágosítson. A hadügyminiszter

becsületszavát adta nekem, hogy még semmiféle mozgó-

sítási rendeletet ki nem adtak. . Egyelre csak elkészít
intézkedések történnek, még egy lovat vagy tartalékost

sem hívtak be. Ha Ausztria átlépi a szerb határt, akkor

az Ausztria felé es kievi, odesszai, moszkvai és kazáni

katonai kerületek mozgósíttatnak. Semmiesetre sem a

német arcvonalon: Varsó, Vilna és Szentpétervár. Német-
országgal határozottan békét akarnak. Kérdésemre, mi
célja Ausztria elleni mozgósításnak: vállvonogatás és utalás

a diplomatákra. Kijelentettem a miniszternek, hogy nálunk

a barátságos szándékot méltányolják, de az egyedül Auszt-

ria ellen irányuló mozgósítást is nagyon fenyegetnek
fogják tartani. A miniszter a legnyomatékosabban és ismé-

telten hangsúlyozta a béke sürgs szükségét és vágyát.

29.

Gróf Berchtoid gróf Mensdorffhoz Londonban.

Távirat. Wien, Í9U július 26.

A német nagykövet ma kormányának megbízásából

közölte velem, hogy Lichnowsky hercegnek f, hó 25-én

délután 3 órakor feladott távirata szerint Sir E. Grey egy

szerb válaszjegyzék tervezetét küldte meg a német nagy-

követnek és a kísér magánlevélben kifejezte abbeli

reményét, hogy a berlini kormány, tekintettel a válasz

békülékeny hangjára, annak elfogadását fogja Wienben
ajánlani.

Helyénvalónak látom, hogy Excellenciád az állam-

titkárral szemben az ügyre visszatérjen és t arra figyel-

meztesse, hogy csaknem ugyanabban az órában, mikor
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levelét Lichnowsky hercegnek elküldte, vagyis teguap dél-

után 3 órakor, Szerbia már elrendelte hadserege általános

mozgósítását, ami bizonyítja, hogy Belgrádban nem volt

hajlandóság az ügy békés elintézésére. A választ, melyet,

úgy látszik, már elbb megtáviratoztak Londonba, követelé-

seinknek meg nem felel tartalommal csak 6 órakor, a

mozgósítás kihirdetése után, adták át a belgrádi cs. és kir.

követnek.

30.

Gróf Berchtold a berlini, római, londoni, párisi

és szentpétervári cs. és kir. nagykövetekhez.

Távirat. Wien, Í91i július 26.

Szerbiával, miután ez a vele szemben támasztott

követeléseinket elutasította, megszakítottuk a diplomáciai

összeköttetést.

Felkérem tehát Excellenciádat, méltóztassék a külügy-

minisztert vagy ennek helyettesét nyomban felkeresni és

eltte körülbelül a következket kijelenteni:

A szerb királyi kormány megtagadta azoknak a

követeléseknek teljesítését, melyeket az részérl veszé-

lyeztetett legvitálisabb érdekeink tartós biztosítására vele

.szemben támasztanunk kellett s ezzel bizonyságot szolgál-

tatott arról, hogy nem hajlandó lemondani egyes határ-

széli területeink állandó nyugtalanítására és végeredmény-

ben a Monarchia kötelékébl leend kiszakítására irányuló

felforgató törekvéseirl.

Ennek következtében — sajnálatunkra és nagyon is

akaratunk ellenére — kényszerítve érezzük magunkat arra,

hogy a legersebb eszközökkel rászorítsuk Szerbiát eddigi

ellenséges magatartásának gyökeres megváltoztatására.

7*



100

31.

Gróf Szápáry gróf Berchtoldhoz.

Távirat. Szentpétervár, 191í július 27.

Épen hosszas beszélgetést folytattam a külügyminisz-

terrel. Mondtam neki, hogy benyomásom szerint, Orosz-

országban tévesen ítélik meg akciónk természetét. Azt

imputálják nekünk, hogy ezzel a Balkánon akarunk elre
törni és Szalonikiba vagy épenséggel Konstantinápolyba

elnyomulni. Mások megint annyira mentek, hogy akción-

kat egy Oroszország ellen irányuló praeventív háború

bevezetésének minsíttették. Mindez tévedés, részben pedig

épenséggel oktalanság. Akciónk célja: önfenntartás és ön-

védelem a szónak, a betnek és a tettnek integritásun-

kat veszélyeztet ellenséges propagandájával szemben.

Ausztria-Magyarországban senki sem gondol arra, hogy
orosz érdekeket veszélyeztessen, vagy hogy Oroszországba

épenséggel belekössön. A magunk elé tzött célt azon-

ban okvetlenül el akarjuk érni és erre azt az utat talál-

tuk a legcélravezetbbnek, amelyet választottunk. De mint-

hogy önvédelmi akcióról van szó, nem hallgathatom el

eltte, hogy attól bennünket semminem következmény

el nem téríthet.

A külügyminiszter helyeselte szavaimat. Célunkat,

ahogy azt eltte kifejtettem, teljesen jogosnak tartja, de

azt hiszi, hogy az út, melyet annak elérésére választottunk,

nem a legbiztosabb. Az átnyújtott jegyzék alakilag nem
mondható szerencsésnek. Azóta áttanulmányozta és ha

ráérnék, szeretné velem mégegyszer átnézni. Megjegyeztem,

hogy rendelkezésére állok, de nem vagyok felhatalmazva

arra, hogy a jegyzék szövegét vele megvitassam vagy azt

magyarázzam. Megjegyzései azonban természetesen érde-

kelni fognak. A miniszter ezután a jegyzék minden pontját

sorra vette és a tíz pont közül hetet ma minden nagyobb

nehézség nélkül elfogadhatónak talált ; csak azt a két pon-

tot, amely a cs. és kir. közegeknek Szerbiában való közre-
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mködésérl szól és azt, amely a részünkrl megnevezend
katonatisztek és hivatalnokok elbocsátására vonatkozik,

jelölte meg mostani szövegezésükben el nem fogadhatók

gyanánt. Az els két pont tekintetében módomban volt

Excellenciád f. hó 25-iki távirata értelmében authentikus

magyarázattal szolgálni, a harmadikra nézve pedig kije-

lentettem, hogy az szükséges követelés. Különben is az

események folyamata megindult. A szerbek tegnap már
mozgósitottak, arról pedig, hogy azóta még mi történt,

nincs tudomásom.

32.

Gróf Berchtold gróf Szápáryhoz Szentpétervárott.

Távirat. Wien, IdH július 27.

Felhatalmazom Excellenciádat Sazonow külügyminisz-

terrel szemben annak kijelentésére, hogy a Monarchia

mindaddig, amíg a háború Ausztria-Magyarország és Szer-

bia között lokalizálva marad, semmiféle területi hódításra

nem gondol.

33.

Gróf Szögyény gróf Berchtoldhoz.

Távirat. Berlin, Í9U július 27.

Az orosz külügyminiszter kijelentette a német nagy-

kvetnek, hogy »kezeskedik arról, hogy orosz részrl nem
történt mozgósítás, csak bizonyos okvetlenül szükséges

katonai elvigyázati rendszabályok foganatosíttattak*.

A szentpétervári német katonai attasé jelenti, hogy

eltte az orosz hadügyminiszter becsületszavát adta, hogy

egy ember vagy ló sincs mozgósítva ; de foganatosíttattak

természetesen bizonyos katonai elvigyázati rendszabá-

lyok«, melyek, amint a német katonai attasé jelentésében

saját nézeteként megjegyzi, ^mindenesetre meglehetsen

messzemenk <c.
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34.

Gróf Berchtold a berlini, római, londoni, párisi és

szentpétervári cs. és kir. nagykövetekhez.

Wien, Í9U július 27.

Mellékelve megküldöm a szerb királyi kormány által

f. hó 25-én a belgrádi cs. és kir. követhez intézett jegy-

zéknek a magunk megjegyzéseivel ellátott szövegét.

Melléklet.

A szerb királyi kormány 1914. évi július 12/25-én

kelt jegyzéke.

Fordítás.

A szerb királyi kormány
vette a császári és királyi kor-

mány folyó hó 10-én kelt köz-

lését s meg van gyzdve
arról, hogy válasza el fog

oszlatni minden félreértést,

amely megzavarással fenye-

geti a jó szomszédi viszonyt

az Osztrák-Magyar Monar-
chia és a Szerb Királyság

között.

A királyi kormány tuda-

tában van annak, hogy azok

a tiltakozások, amelyek rész-

ben a nemzeti Szkupstina szó-

székérl hangzottak el, rész-

ben az állam felels kép-

viselinek nyilatkozataiban

Észrevételek.

A szerb királyi kormány
annak megállapítására szo-

ritkozik, hogy az 1909. évi

március hó 18-iki nyilatkozat

megtétele óta a szerb kor-

mány és közegei részérl

nem történt kísérlet Bosznia
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és tényeiben jutottak kifeje-

zésre s amelyeknek végét

vetette a szerb kormány
1909 március 18.-án tett nyi-

latkozata, egyetlen alkalom-

mal sem újultak meg a szom-

szédos nagy Monarchiával

szemben, s hogy, ez id óta

sem a királyság egymást

követ kormányai, sem ezek

közegei részérl nem tétetett

kísérlet a Bosznia-Herczego-

vinában létesített politikai és

jogállapot megváltoztatására.

A királyi kormány konsta-

tálja, hogy a császári és

királyi kormány ebben a

vonatkozásban semmiféle ki-

fogást nem emelt, egy iskolai

tankönyv esetét kivéve,

amelyre nézve a cs. és kir.

kormány teljesen kielégít

magyarázatot nyert. Szerbia

számos alkalommal adta

tanújelét békés és mérsékelt

politikájának a balkánválság

folyamán, s Szerbiának és

azoknak az áldozatoknak

köszönhet, amelyeket kizá-

rólag az európai béke érdeké-

ben hozott, hogy ez a béke

épségben maradt.

A királyi kormány nem
tehet felelssé magánter-

mészet nyilatkozatokért, —
amink az újságcikkek és az

egyesületek békés munkája,

és Hercegovina helyzetének

megváltoztatására.

Ezzel tudatosan és önké-

nyesen eltolja démarche-unk
alapjait, mert hiszen nem
állítottuk azt, hogy akár ,
akár közegei ebben az irány-

ban hivatalosan valamit

tettek volna.

Mi inkább azt sérelmeztük,

hogy az idézett jegyzékl>en

vállalt kötelezettsége elle-

nére is elmulasztotta azt,

hogy a Monarchia területi

integritása ellen irányuló tö-

rekvéseket elfojtsa.

Kötelezettsége tehát abban

állott, hogy politikájának

egész irányát megváltoztassa

és az Osztrák-Magyar Mon-
archiához jó szomszédi vi-

szonyba lépjen, nem pedig

csak abban, hogy Boszniának

a Monarchiához való hozzá-

tartozását hivatalosan ne

érintse.

A szerb királyi kormány-

nak az az állítása, hogy a

sajtó nyilatkozatainak és az

egyesületek mködésének
magánjellege van s hogy
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— amely megnyilvánulások

majdnem minden országban

mindennapi dolgok gyanánt
fordulnak el s általában és

rendszerint nem esnek hiva-

talos ellenrzés alá. És pedig

annyival kevésbbé tehet
ezért felelssé, mivel a királyi

kormány a Szerbia és Auszt-

ria-Magyarország közt fel-

merült kérdések egész sorá-

nak megoldása rendjén nagy
elzékenységet tanusitott s

ezzel az elzékenységgel sike-

rült elérnie azt, hogy a kér-

dések legnagyobb része a

két szomszédos ország hala-

dásánakjavára rendeztessék.

Ezért lepte meg kínosan a

királyi kormányt az az állí-

tás, hogy a szerb királyság

némely hozzátartozója részt

vett volna a szerajevói me-
rénylet elkészítésében. A ki-

rályi kormány azt várta,

hogj'^ megkerestessék a bn-
ténnyel kapcsolatos nyomo-
zásban való közremködés
ii'ánt és készen állott arra,

hogy tettekkel bizonyítsa tel-

jes korrektségét s hogy el-

járjon mindazokkal szem-

ben, akikre nézve hozzá

eziránt közlések tétetnének.

azok nem esnek állami ellen-

rzés alá, homlokegyenest
ellenkezik a modern álla-

moknak — még a legsza-

badelvbb irányzatúaknak

is — a sajtó- és az egyesü-

leti jog terén fennálló in-

tézményeivel, amely jogsza-

bályok közjogi jelleggel bír-

nak és úgy a sajtót, mint az

egyesületeket is állami fel-

ügyelet alá helyezik. Egyéb-

ként a szerb intézmények is

gondoskodnak ilyen felügye-

letrl. A szerb kormány el-

len emelt kifogás épen oda
irányul, hogy teljességgel el-

mulasztotta sajtójának és

egyesületeinek ellenrzését,

jóllehet ezeknek monarchia-

ellenes mködését ismerte.

Ez az állítás valótlan; —
a szerb kormány pontosan

tájékozva volt a teljes hatá-

rozottsággal bizonyos sze-

mélyek ellen irányuló gya-

núról s így nemcsak mód-
jában volt, de még a saját

törvényei értelmében is kö-

telessége lett volna, hogy
teljesen spontán módon nyo-

mozást indítson. Ám a szerb
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Engedve tehát a cs. és

királyi kormány kívánságá-

nak, a királyi kormány haj-

landó bíróság elé állítani

állásra és rangra való tekin-

tet nélkül mindazon szerb

alattvalókat, akiknek a sze-

rajevói bntényben való

részességére nézve bizonyí-

tékok terjesztetnek eléje, s

különösen kötelezi magát

arra, hogy a hivatalos lap

július 13/26-iki számának
els oldalán a következ
nyilatkozatot teszi közzé:

*Szerbia királyi kormánya
elítél minden propagandát,

amely Ausztria - Magyaror-

szág ellen irányulna, vagyis

összességükben elítéli azokat

az irányzatokat, amelyek

végeredményben azt céloz-

zák, hogy az Osztrák-Magyar

Monarchiától ahhoz tartozó

területek elszakíttassanak és

szintén fájlalja e bnös
mozgalmak gyászos követ-

kezményeit*

kormány ebben az irányban

épenséggel semmit sem tett.

A mi követelésünk így

szólt

:

>A szerb királyi kormány
elítéli az Ausztria-Magyar-

ország ellen irányuló pro-

pagandát . . .«

A szerb királyi kormány
az általunk követelt nyilat-

kozat szövegén tett változ-

tatással azt akarja mondani,

hogy ilyen, Ausztria-Magyar-

ország ellen irányuló propa-

ganda nem létezik,vagy, hogy
ilj'ennek létezésérl nem
tud. Ez a formula nem szinte

és kétszín, mivel rejtett

lehetséget hagy fenn arra,

hogy a szerb kormány ké-

sbb azzal a kifogással él-

hessen, hogy az ezidszerint
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»A királyi kormány saj-

nálja, hogy bizonyos szerb

katonatisztek és tisztviselk,

a cs. és kir, kormány köz-

lése szerint, a fentemlített

propagandában részt vettek

volna s ezáltal veszélyeztet-

ték volna a jó szomszédi

viszonyt, amelyre a királyi

kormány 1909 március 31-iki

nyilatkozatával ünnepélye-

sen kötelezte magát.«

»A kormány, amely hely-

teleníti és elutasítja Ausztria-

Magyarország bármely vi-

déke lakosságának sorsába

való beavatkozás minden
gondolatát és kísérletét, kö-

telességének tartja formá-

lisan figyelmeztetni a király-

ság tisztjeit, tisztviselit és

egész népességét, hogy ezen-

túl a legteljesebb szigorral

fog eljárni azokkal szemben,

akik vétkessé válnának ha-

sonló üzelmekben és hogy

teljes erejével rajta lesz, hogy

az ilyen üzelmeket megelzze
és azoknak gátat vessen.

«

zött propagandát ezzel a

nyilatkozattal nem deza-

vuálta és monarchiaellenes-

nek sem ismerte el, amibl
azt a további következtetést

is vonhatná le, hogy a mos-

tanihoz hasonló propaganda

elfojtására kötelezve nincs.

A szöveg, amelyet mi kö-

veteltünk, így szólt

:

»A királyi kormány saj-

nálja, hogy szerb katonatisz-

tek és tisztviselk . . . m-
ködtek közre . . .«

A szerb kormány a saját

szövegezésével épúgy, mint

»a cs. és kir. kormány köz-

lése szerint* szavak beszúrá-

sával itt is a fent már jelzett

célt tartja szem eltt, hogy

tudniillik a jövre nézve

szabad kezet biztosítson ma-

gának.
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Ez a nyilatkozat Sándor

trónörökös királyi Fen-

sége részérl a király Fel-

sége nevében kiadandó napi-

parancs útján a királyi had-

sereg tudomására fog hozatni

és a hadsereg hivatalos köz-

lönyének legközelebbi szá-

mában közzé fog tétetni.

A királyi kormány ezen-

kívül kötelezi magát

:

1. hogy a Szkupstina leg-

közelebbi rendes egybegy-
lése alkalmával a sajtótör-

vénybe oly határozmányt

vétet fel, amely a legsúlyo-

sabb büntetéssel fogja fenyí-

teni az Osztrák-Magyar Mon-
archia ellen való gylöletre

és megvetésre szító provo-

kációt^ valamint minden
olyan közleményt, amelynek

általános célzata az Osztrák-

Magyar Monarchia területi

épsége ellen irányulna. Kö-

telezi magát, az alkotmány

küszöbön álló revíziója kap-

csán, az alkotmánytörvény

XXII. cikkébe oly módosítás

felvételére, mely megengedje

a fentjelzett közlemények

elkobzását, ami a hivatkozott

XXII. cikk kategorikus ren-

delkezése folytán ezidsze-

rint nem lehetséges.

Mi a következket követel-

tük : 1 . »Minden publikáció el-

nyomását, mely a Monarchia
elleni gylöletre és megve-
tésre izgat és melynek álta-

lános tendenciája a Monar-
chia területi épsége ellen

irán3ail.«

Kötelezni akartuk tehát

Szerbiát: gondoskodjék arról,

hogy a jövben hasonló saj-

tótámadások meg ne ismét-

ldhessenek. Azt akartuk

tehát, hogy e téren a hatá-

rozott eredmény biztosítva

legyen.

Ehelyett Szerbia azt ajánl-

ja fel nekünk, hogy hozni

fog bizonyos törvényeket,

amelyek eszközül szolgálná-

nak a fenti célra, még pedig :

aj egy törvényt, melynek
segítségével a szóban lev
monarchiaellenes sajtóter-

mékek szubjektíve bünteten-

dk lennének, ami reánk

nézve teljesen közömbös,
annyival is inkább, mert a
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sajtóvétségek szubjektív ül-

dözése tudvaleven csak fe-

lette ritkán lehetséges és egy

ilyen törvény megfelelen

lanyha kezelése mellett még
ezekben a ritka esetekben

sem kerülne büntetésre a sor.

Ez az ajánlat tehát semmi-

képen sem honorálja köve-

telésünket és a legcsekélyebb

biztosítékot sem nyújtja az

általunk kívánt eredmény el-

érésére ;

b) az alkotmány XXII.

cikkéhez fzött póttörvényt,

mely megengedné a lapok

elkobzását. Ez az ajánlat sem

elégíthet ki bennünket, mert

nem arra van szükségünk,

hogy Szerbiában létezzék

egy ilyen törvény, hanem

arra, hogy a kormány vál-

laljon kötelezettséget annak

alkalmazására. Ezt azonban

a kormány nem ígéri.

Ezek a javaslatok tehát

épenséggel nem kielégítk,

annál kevésbbé, mert abban a

tekintetben is kitérk, hogy

nem közlik velünk, milyen

határidn belül hozatnának

meg a szóbanlev törvények

és mert abban az esetben,

ha a törvényjavaslatokat a

szerb törvényhozás elvetné,

— nem is szólva a kormány

lemondásának eshetségé-
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2. A kormánynak serami

bizonyítéka sincs — s a cs. és

kir. kormány jegyzéke sem
szolgállat neki semmi bizo-

nyítékot — arra nézve, hogy
a »Narodna odbrana« s más
hasonló egyesületek mind a

mai napig valamely tagjuk

útján ilyfajta bncselek-

ményt követtek volna el.

Mindazonáltal a királyi kor-

mány teljesíteni fogja a cs.

és kir. kormány kívánsá-

gát és fel fogja oszlatni a

»Narodna odbrana* társu-

latot, valamint minden oly

társulatot, amely Ausztria-

Magyarország ellen mköd-
nék.

3. A szerb királyi kormány
kötelezi magát, hogy Szerbia

közoktatásából késedelem

nélkül kiküszöböl mindent.

rl — minden a régiben

maradna.

A >Narodna odbrana« és

aííiliált egyesületeinek mon-
archiaellenes propagandája

Szerbia egész közéletét át-

hatja. Ig}'^ tehát teljesen meg-

engedhetetlen fenntartás a

szerb kormánynak az az

állítása, hogy errl mitsem

tudna.

Ettl eltekintve követelé-

seink itt sincsenek egészük-

ben teljesítve, mert mi még
azt is követeltük, hogy :

ezeknek a társaságoknak

a propagandát szolgáló esz-

közeit kobozza el;

akadályozza meg, hogy a

feloszlatott társaságok más
néven és más alakban újból

feltámadjanak.

Ebben a két irányban a

belgrádi kabinet mélységesen

hallgat, úgy hogy az adott

fél-ígéret sem nyújt nekünk
elegend biztosítékot arra,

hogy a monarchiaellenes

egyesületek, de különösen a

»Narodna odbrana« üzelmei

e társulatok feloszlatásával

végérvényesen megsznné-
nek.

Ebben az esetben is

elbb még bizonyítékokat

kíván a szerb kormány arra

nézve, hogy Szerbia közök-
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ami az Ausztria-Magyaror-

szág ellen irányuló propa-

gandát elsegíthetné, feltéve,

hogy részére a cs. és kir,

kormány e propaganda te-

kintetében tényleges bizo-

nyítékokat szolgáltat.

4. A királyi kormány kész

arra is, hogy a katonai szol-

gálatból és a közigazgatásból

eltávolítsa azokat a tiszteket

és tisztviselket, akikre bírói

vizsgálat útján rá fog bizo-

nyulni, hogy az Osztrák-

Magyar Monarchia területi

épsége ellen irányuló cse-

lekményekben bnösök s el-

várja, hogy a cs. és kir. kor-

tatásában monarchiaellenes

propaganda folyik, holott tud-

nia kell, hogy a szerb isko-

lákban használt tankönyvek
tartalmában e tekintetben

van kifogásolni való anyag

és hogy a szerb tanítók nagy
része a »Narodna odbrana -ír-

nak és az ezzel kapcsola-

tos egyesületeknek táborá-

ban van.

Egyébként a szerb kor-

mány ebbeli követelésünk

egy részét szintén nem úgy
teljesítette, ahogy mi kí-

vántuk, amennyiben válasz-

jegyzékének szövegébl ki-

hagyta az »úgy a tanítótes-

tület, mint a tanszerek tekin-

tetében « szavakat, amelyeket

pedig mi a szövegbe felvé-

tetni kívántunk s amelyek

egészen világosan mutatják,

hogy a szerb iskoláknál hol

kell a monarchiaellenes pro-

pagandát keresni.

Amikor a szerb királyi

kormány a kérdéses tisztek-

nek és hivatalnokoknak a

katonai és polgári szolgálat-

ból való elbocsátását ahhoz
a feltételhez köti, hogy ezek-

nek bnösségét bírósági el-

járás állapítsa meg, ezzel a

megszorítással hozzájárulá-

sát azokra az esetekre kor-

látozza, melyekben a kérdé-
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mány az eljárás megindít-

hatása céljából, utólagosan

közölni fogja vele e tisztek

és tisztviselk nevét s a ter-

hükre rótt cselekményeket.

5. A királyi kormány kény-

telen bevallani, hogy nem
bír magának teljes pon-

tossággal számot adni a cs.

és kir. kormány abbeli kí-

vánságának értelmérl és

horderejérl, hogj' a szerb

kormány kötelezze magát,

hogy megengedi saját terü-

letén a cs. és kir. kormány
közegeinek közremunkálá-

sát, mindazonáltal kijelenti,

hogy teret fog adni az olyan

közremködésnek, amely a

nemzetközi jog és a büntet
perrendtartás alapelveinek s

a jó szomszédi viszonynak

megfelel.

6. A királyi kormány ter-

mészetesen kötelességének

tartja, hogy vizsgálatot in-

dítson mindazok ellen, akik

a június 15/28-iki merény-
letben részesek voltak vagy

ses egyéneket büntetjogilag

fenyítend cselekmény vádja

terlieli. Mivel azonban mi

azoknak a tiszteknek és tiszt-

viselknek elbocsátását kö-

veteljük, akik monarchia-

ellenes propagandát folytat-

nak, ami Szerbiában álta-

lában nem jelenti bíróilag

büntetend cselekmény tény-

álladékát, ehhez képest köve-

teléseinknek ez a pontja is

teljesítetlennek tekintend.

Az általános nemzetközi

jognak épen olyan kevés

köze van ehhez a kérdéshez,

mint a büntet perrendtar-

tásnak; tisztán államrendé-

szeti ügyrl van szó, melyet

külön megegyezés utján kell

megoldani. Szerbia fenntar-

tása tehát érthetetlen és álta-

lánosságban tartott határo-

zatlan szövegezése folytán

alkalmas lenne arra, hogy az

említett egyezmény megkö-

tésénél áthidalhatatlan ne-

hézségeket okozzon.

Követelésünk egészen vilá-

gos és félreérthetetlen volt.

Követeltük

:

1. hogy az összeesküvés

részesei ellen bírói vizsgálat

indíttassék;
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netán lehettek és a királyság

területén tartózkodnak. Ami
a cs. és kir. kormány által

evégbl kiküldend osztrák-

magyar hatósági közegeknek

ebben a vizsgálatban való

részvételét illeti, ehhez a

királyi kormány nem járul-

hat hozzá, minthogy ez az

alkotmánynak és a büntet
eljárásról szóló törvénynek

megsértését jelentené. Azon-

ban a kérdéses vizsgálat ered-

ményérl konkrét esetekben

közlések lennének tehetk

az osztrák-magyar közegek

számára.

2. hogy az erre vonatkozó

nyomozásban (»recherches<

ellentétben az »enquéte judi-

ciaire«-rel) cs. és kir. köze-

gek mködhessenek közre.

Eszünkbe sem jutott azt

követelni, hogy a szerb bírói

eljárásban vegyenek részt a

cs. és közegek; közrem-
ködniök csupán a vizsgálat

anyagának elteremtésére és

biztosítására hivatott rend-

ri elnyomozatban kellett

volna.

Ha a szerb kormány ben-

nünket e részben félreért,

úgy tudatosan teszi ezt, mert

hiszen az »enquéte judi-

ciaire« és az egyszer »re-

cherches« közötti különb-

séget jól kell ismernie.

De minthogy ki akarja

vonni magát a megindítandó

eljárásnak mindennem el-

lenrzése alól — tudva, hogy

ennek az eljárásnak korrekt

lefolytatása reá nézve épen-

séggel nem kívánatos ered-

ménnyel járna, — és mivel

plauzibilis okot nem talált

arra, hogy közegeinknek a

rendri eljárásban való rész-

vételét megtagadja (az ilyen

rendri intervencióra töme-

gével vannak példák): egy-

szeren olyan álláspontra

helyezkedik, amelyrl a visz-
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7. A királyi kormány még
a jegyzék vételének estéjén

intézkedett Tankosic Voislav

rnagy letartóztatása iránt.

Ami azonban Ciganovié

Milánt illeti, aki az Osztrák-

Magyar Monarchia hozzá-

tartozója s június 15-ikéig

a vasútigazgatóságnál állott

(mint jelölt) alkalmazásban,

ennek holléte eddig kipuha-

tolható nem volt, amiért

is ellene elfogató parancs

bocsáttatott ki. Méltóztassék

a OS. és kir. kormánynak a

vizsgálat foganatosithatása

céljából a szokásos formában
mentl elbb közölni a neve-

zettek bnössége tekinteté-

ben fennforgó gyanuokokat,

valamint a szerajevói vizs-

gálat által eddigelé gyjtött

netáni bizonyítékokat.

8. A szerb kormány meg
fogja szigorítani és ki fogja

bvíteni a fegyverekkel és

robbanószerekkel a határon

át zött meg nem enge-

dett forgalom megakadályo-
zása érdekében foganatosí-

tott rendszabályokat.

Magától értetdik, hogy

szautasitásnak a jogosultság

láiszatát kölcsönözhetni és

követelésünkre a telj esit-

hetetlenség bélyegét nyom-
hatni véli.

Ez a válasz kétszín.

Kutatásaink eredménye
szerint Ciganoviéhárom nap-

pal a merénylet után, amikor
kitudódott, hogy az össze-

esküvésben része van, sza-

badságra ment és a belgrádi

rendrprefektura utasítására

Ribariba utazott. Valótlan

tehát mindenekeltt az, hogy
Ciganovié már június 15/28.-

án kilépett volna a szerb

államszolgálatból. Ehhez já-

rul még, hogy a belgrádi

rendrprefektus, aki maga
intézkedett Ciganovié eluta-

zása iránt és tudta, hogy ez

hol tartózkodik, egy interjú-

ban kijelentette, hogy Ciga-

novié Milán nev ember
Belgrádban nem létezik.
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azonnal vizsgálatot fog indí-

tani s szigorúan meg fogja

büntetni azokat a sabác-lo^-

nicai vonal határszéli szol-

gálatában álló hivatalnoko-

kat, akik kötelességüket meg-

szegték és a szerajevói bn-
tény szerzit a határon át-

juttatták.

9. A királyi kormány kész-

séggel hajlandó felvilágosí-

tást adni azokról a nyilat-

kozatokról, amelyeket tiszt-

viseli Szerbiában és a kül-

földön a merénylet után

adott interjúkban s a cs. és

kir. kormány állítása szerint

a Monarchiával szemben
ellenséges értelemben tettek,

mihelyt a cs. és kir. kor-

mány megjelöli e fejtegeté-

sek illet pontjait s bebizo-

nyítja, hogy ezeket a nyilat-

kozatokat az illet tisztvi-

selk valójában meg is tet-

ték. A királyi kormánynak
magának is gondja lesz az

idevágó bizonyítékok és bi-

zonyítási eszközök össze-

gyjtésére.

10. A királyi kormány,

amennyiben ez már a jelen

jegyzékben meg nem történt

volna, értesíteni fogja a cs.

és kir. kormányt az elz
pontokban foglalt rendsza-

bályok végrehajtásáról, mi-

A szerb királyi kormány-
nak igen jól kell ismernie

az idevonatkozó interjúkat.

Ha mégis azt kívánja, hogy

a cs. és kir. kormány ezekre

nézve mindenféle részlettel

szolgáljon neki és ebben a

tekintetben formaszer vizs-

gálatot köt ki, úgy ezzel

csak azt mutatja, hogy ezt

a követelést sem akarja ko-

molyan teljesíteni.
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helyt e rendszabályok elren-

deltetnek és foganatosíttat-

nak.

Az esetre, ha a cs. és kir»

kormányt a jelen válasz ki

nem elégítené, a szerb királyi

kormány, abból a megfon-

tolásból indulva ki, hogy az

ügy megoldásának elhamar-

kodása egyik félnek sem áll

érdekében, mindenkor kész

a békés megegyezésre, akár

oly értelemben, hogy az ügy
a hágai nemzetközi bíróság

döntésére, akár pedig, hogy

az a szerb kormány által

1909 március 18/31-ik napján

tett nyilatkozat kidolgozásá-

ban részt vett • nagyhatal-

makra bízassék.

35.

Gróf Szögyény gróf Berchtoldhoz.

Távirat. Berlin, Í9U július 28.

Angolországnak azt a közvetít javaslatát, hogy Né-
metország, Olaszország, Angolország és Franciaország tart-

sanak Londonban értekezletet, német részrl elutasították

azzal az indokolással, hegy Németországra nézve lehetet-

lenség szövetségesét Szerbiával való leszámolásában európai

bíróság elé idézni.

8*
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36.

Báró Müller gróf Berchtoldhoz.

Távirat. Tokió, 19U július 28.

A félhivatalos japán »Times« azzal fejezi be mai vezér-

cikkét, hogy Japánt a három érdekelt nagyhatalomhoz:
Ausztria-Magyarországhoz, Németországhoz és Oroszország-

hoz a legjobb viszony, Szerbiához ellenben semmiféle érdek

sem fzi. Háború esetén a császári kormány természetesen

a legszigorúbb semlegességet fogja megóvni.

37.

Gróf Berchtold a szerb királyi külügyminisztérium-

hoz Belgrádban.

Távirat. Wien, 19U július 28.

Miután a szerb királyi kormány nem adott kielégít

választ arra a jegyzékre, melyet Ausztria-Magyarország bel-

grádi követe 1914 július 23.'án átadott, a cs. és kir. közös

kormány kénytelen maga gondoskodni jogainak és érdekei-

nek védelmérl és evégbl a fegyverek erejéhez folyamodni.

Ausztria-Magyarország ennélfogva a jelen pillanattól

fogva Szerbiával hadiállapotban lévnek tekinti magát.

38.

Gróf Berchtold gróf Szögyényhez Berlinben.

Távirat. Wien, Í9U július 28.

Excellenciád tájékoztatására és az államtitkárral

leend közlés végett:

Gróf MensdoríFtól f. hó 27-érl a következ táviratot

vettem :
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»Alkalmam volt ma Sir E. Grey eltt részletesen

kifejteni, hogy akciónk nem támadás, hanem önvédelem

és önfenntartás jellegével bir és hogy sem területhódításra,

sem a szerb önállóság megsemmisítésére nem törekszünk.

Bizonyos elégtételt akarunk a múltért és garanciákat a

jövre.

Ez alkalommal felhasználtam néhány szempontot

Excellenciádnak gróf Szápáryhoz intézett rendeletébl.

Sir E. Grey kijelentette, hogy élénk csalódást érez

afölött, hogy a szerb választ olybá vesszük, mintha az

teljesen elutasító volna.

ö azt hitte, hogy e válasz alapot nyújt arra, hogy

azon a többi négy kormány kielégít arrangement-t dol-

gozhasson ki.

Ez a gondolat lebegett eltte, mikor értekezletet

ajánlott.

Az értekezlet annak feltételezése mellett ülne össze,

hogy úgy Ausztria-Magyarország, valamint Oroszország

is minden katonai mvelettl tartózkodni fog azalatt,

amíg a többi hatalom kielégít megoldást célzó kísér-

lete tart.

(Sir E. Grey az alsóházban tett mai kijelentésében

kifejtette konferenciatervét.)

Mikor Szerbiával szemben katonai mveletektl leend
tartózkodásunkról beszélt, megjegyeztem, hogy attól tartok

:

ez talán már kés. Az államtitkár erre azt mondta, hogy ha

el vagyunk tökélve, hogy Szerbia ellen minden körülmények

között háborút viseljünk és feltesszük, hogy Oroszország

veszteg fog maradni, úgy nagy kockázatot vállalunk ma-

gunkra. Ha rá tudjuk iDÍrni Oroszországot, hogj' nyug-

ton maradjon, úgy neki nincsen tovább mit mondania.

Ha nem, — akkor a lehetségek és veszedelmek kiszámít-

hatatlanok.

A nyugtalanság egyik tünete gyanánt megemlítette,

hogy a nagy angol hajóhad, melyet a gyakorlatok után

Portsmouthban összpontosítottak és amelynek ma fel kellett

volna oszlania, egyelre ott fog maradni. Nem hívtunk
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volna be tartalékokat; minthogy azonban összegyltek^

ebben a pillanatban nem küldhetjük ket haza.'

Konferencia-eszméjének célja, lehetleg megakadá-
lyozni az összetzést a nagyhatalmak között, így tehát

feltehetleg a konfliktus elszigetelésére törekszik. Ha azon-

ban Oroszország mozgósít és Németország akcióba lép,

úgy a konferencia magától összeomlik*.

Úgy vélem, Excellenciáddal szemben nem szükséges

külön is kiemelnem, hogy a Grey-féle konferencia-javaslat

amennyiben Szerbiával való konfliktusunkra vonatkozik,

tekintettel a bekövetkezett hadiállapotra, az események
által túlhaladottnak mutatkozik.

39.

Gróf Berchtold gróf Mensdorffhoz Londonban.

Távirat. Wien, Í9U július 28.

A legnagyobb súlyt helyezzük arra, hogy Sir E. Grey

Szerbiával szemben követett eljárásunkat általában, külö-

nösen pedig a szerb válasz elutasítását, részrehajlatlanul

méltányolja; felkérem tehát Nagyméltóságodat: igyekezzék

a posta útján megküldött dossiert részleteiben és külö-

nösen markáns részeinek kiemelésével az államtitkár

eltt megvilágítani; ugyanilyen értelemben szíveskedjék

vele a szerb jegyzékhez fzött bíráló megjegyzéseinket is

(a jegyzék szövege, megjegyzéseinkkel ellátva, tegnap ment

el postán Nagyméltóságod címére) megbeszélni és kifej-

teni, hogy a szerb engedékenység csak látszólagos volt,

Európa megtévesztésére szánva s a jövre semmiféle

garanciát sem nyújtott.

Minthogy a szerb kormány tudta, hogy bennünket

követeléseinknek csakis fenntartás nélküli elfogadása elégít-

het ki, a szerb taktika átlátszó: Szerbia, hogy az európai

nyilvánosság eltt hatást keltsen, mindenféle fenntartás
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kikötésével elfogadta követeléseink egy részét, bízva benne,

hogy úgysem jut abba a helyzetbe, hogy Ígéreteit beváltsa.

Nagyméltóságodnak Sir E. Grey-vel való beszélgetésében

nagy súly lenne helyezend arra a körülményre, hogy a

szerb hadsereg általános mozgósítása július 25-én délután

3 órakor rendeltetett el, míg a válaszjegyzéket közvetlenül

a határid letelte, t. i. hat óra eltt néhány perccel adták

át. Mi elbb nem tettünk katonai elkészületeket, a szerb

mozgósítás azonban kényszerített ily elkészületek meg-

tevésére.

40.

Gróf Berchtold gróf Szápáryhoz Szentpétervárott.

Távirat. Wien, 19U július 28.

Excellenciád tájékoztatása és szavainak megfelel

irányítása végett:

Az orosz császári nagykövet ma felkeresett, hogy

oroszországi rövid szabadságáról történt visszatérését jelezze

és egyúttal eleget tegyen külügyminisztere távirati utasítá-

sának, aki közölte vele, hogy hosszabb barátságos meg-

beszélése volt Excellenciáddal — (Excellenciád f. hó 27-iki

távirata) — melynek folyamán Nagyméltóságod nagy

készséggel behatóan megbeszélte vele a szerb válaszjegy-

zék egyes pontjait. Az orosz külügyminiszternek az a nézete,

hogy Szerbia kívánságainkkal szemben messzemen el-

zékenységet tanúsított, azonban néhány követelésünket

mindenkép elfogadhatatlannak tartja, amit Excellenciád

eltt sem titkolt. Ilyen körülmények között a szerb válasz-

jegyzéket alkalmasnak véli arra, hogy alapul szolgáljon

a megegyezésre, amihez az orosz kormány örömest nyúj-

tana segédkezet. — az orosz külügyminiszter — tehát

azt ajánlaná, hogy a Nagyméltóságoddal való eszmecsere

tovább folyjék s Excellenciádat erre vonatkozólag utasítá-

sokkal lássam el.
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Válaszomban hangsúlyoztam, hogy ilyen javaslatba

bele nem mehetek. Nálunk senki meg nem értené és nem
is helyeselhetné, hogy miért folytatunk tárgyalásokat a

válaszjegyzék szószerinti szövege felett, amelyet már ki

nem elégítnek jeleztünk. Ez annál kevésbbé volna

lehetséges, miután, amint ezt a nagykövet is tudja, a

közvéleményt már is mélyreható általános izgatottság

fogta el s ezenfelül ma meg is üzentük a háborút

Szerbiának.

A nagykövet fejtegetéseire, melyek fleg abban a

megjegyzésben csúcsosodtak ki, hogy a Szerbiában ural-

kodó s legkevésbbé sem tagadott ellenséges hangulatot

háborús akció által nem küzdenk le, hanem ellenkezleg

csakis fokoznók, futólag rávilágítottam eltte a Szerbiához

való jelenlegi viszonyunkra, mely elkerülhetetlenné teszi,

hogy teljesen akaratunk ellenére és minden önz hátsó

szándék nélkül kell nyomatékossággal megmutassuk nyug-

hatatlan szomszédunknak abbeli komoly szándékunkat,

hogy a kormánya elnézésével Monarchiánk léte ellen

irányuló mozgalmat tovább nem trjük. Szerbia magatar-

tása különben jegyzékünk átvétele után sem volt olyan,

hogy a békés elintézést lehetvé tette volna, amennyiben

Szerbia, még mieltt elégtelen válaszát átadatta volna, el-

rendelte az általános mozgósítást, és már ezzel is ellen-

séges tényt követett velünk szemben. Ennek ellenére még
három napig vártunk, míglen tegnap szerb részrl meg-

kezdték ellenünk az ellenségeskedést a magyar határon.

Ez megfoszt bennünket attól a lehetségtl, hogy Szerbiá-

val szemben tanúsított béketürésünk mellett tovább is meg-

maradjunk. Számunkra immár lehetlenné vált, hogy béké-

sen egyengessük Szerbiához fzd viszonyunk alapos

orvoslásának útját és kénytelenek vagyunk a szerb kihí-

vásokkal szemben abban a formában fellépni, amely az

adott körülmények közölt egyedül felel meg a Monarchia

méltóságának.



121

41.

Gróf Berchtold gróf Mensdorffhoz Londonban.

Távirat. Wien, Í9U július 28.

Ma megjelent nálam az angol nagykövet s megbíza-

tásához képest következleg vázolta Sir. E. Grey állás-

pontját Szerbiával való konfliktusunkkal szemben:

Az angol kormány élénk érdekldéssel kísérte a válság

eddigi lefolyását és súlyt helyez arra, hogy biztosítson

bennünket, miszerint álláspontunkkal rokonszenvez és tel-

jesen megérti neheztelésünket Szerbiával szemben.

Ha tehát Angliának nincs is oka arra, hogy Szerbiával

szemben fennálló vitás ügyünket, mint ilyent, önmagában
véve külön preokkupáció tárgyává tegye, az ügy mégsem
kerülheti el a londoni kabinet figyelmét, mivel a konflik-

tus szélesebb körökre terjedhet ki s ezáltal Európa békéjét

is veszélyeztetheti.

Csupán ez, az Anglia szempontjából egyedül tekin-

tetbe jöv ok indította Sir E. Grey-t arra, hogy meg-

hívást intézzen azoknak az államoknak kormányaihoz,

melyek e konfliktusban nincsenek közelebbrl érdekelve

(Németország, Olaszország, Franciaország), oly célból,

hogy velük együttesen, és pedig folytonos eszmecsere

útján megvizsgálja és megvitassa az ellentét minél gyor-

sabb kiegyenlítésének lehetségeit. Evégbl, az angol

államtitkár nézete szerint, az említett államok londoni

nagykövetei, a legutolsó balkáni válság alatt mködött
londoni értekezlet mintájára, állandó kontaktusban marad-

nának vele. Sir E. Grey az illet kormányoktól már igen

barátságos hangú válaszokat kapott, melyekben azok a

felvetett eszméhez hozzájárulnak. Az államtitkárnak jelen-

leg az volna az óhaja, hogy, ha lehetséges, az ellenséges-

kedések kitörése Ausztria-Magyarország és Szerbia közt

most, a tizenegyedik órában, megakadályoztassék, ha pedig

ez nem volna lehetséges, legalább a véres összeütközés-

nek vétessék eleje, esetleg oly módon, hogy a szerbeknek
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lehetvé tétetnék a visszavonulás anélkül, hogy a harcot

felvenniök kellene. A Szerbia részérl hozzánk érkezett

válasz mintha magában rejtené annak lehetségét, hogy

a megegyezésnek alapul szolgáljon. Angolország örömest

kész e tekintetben a mi álláspontunk értelmében és a mi

kívánalmaink szerint befolyását érvényesiteni.

Köszönetet mondva a nagykövetnek Sir E. Grey

közléseért, jeleztem, hogy az államtitkár felfogását teljes

mértékben méltányolni tudom. Álláspontja azonban a

dolog természeténél fogva eltér az enyémtl, mivel Anglia

nincsen közvetlenül érdekelve a Szerbia és a Monarchia

közt fennforgó vitás ügyben és mivel az államtitkár aligha

lehet alaposan tájékozva arról a súlyos jelentségrl, mely-

lyel a megoldandó kérdések a Monarchiára nézve bírnak.

Sir E. Grey annak a lehetségérl beszél, hogy az ellensé-

geskedések kitörése megakadályoztassék, ámde ez a gondo-

lat már elkésve jön, mivel a szerbek tegnap már lövéseket

intéztek a határt rz katonáinkra, ma pedig mi üzentünk

háborút Szerbiának. Ami a szerb válaszjegyzék alapján

való megalkuvás eszméjét illeti, ezt el kell utasítanunk.

Mi elfogadást követeltünk minden változtatás nélkül, Szerbia

pedig fogásokkal igyekszik kibúvót találni. Eléggé ismer-

jük már ezt a szerb módszert.

Sir M. Bunsen, itt szerzett helyi ismeretei alap-

ján bizonyára helyesen fogja megítélhetni a mi álláspon-

tunkat és Sir E. Grey-nek h képet fog adhatni arról.

Amennyiben Sir E. Grey az európai békét akarja

szolgálni, nálunk bizonyára nem fog ellenállásra találni.

Fontolóra kell azonban vennie, hogy az európai béke nem
menthet meg azáltal, ha egyes nagyhatalmak Szerbia

mögé állva, ennek büntethetetlensége érdekében vetik ma-

gukat közbe. Mert még ha bele is mennénk egy ilyen meg-

egyezési kísérletbe, ez csak még inkább felbátorítaná Szer-

biát arra, hogy tovább haladjon eddigi útján, ami a békét

legrövidebb idn belül ismét kérdésessé tenné.

Az angol nagykövet végül biztosított, hogy teljesen

megérti álláspontunkat, másrészt azonban sajnálja, hogy
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ságának, hogy megegyezést hozzon létre, ezidszerint nincs

kilátása a megvalósulásra. Reméli, hogy velem tovább is

kontaktusban maradhat, aminek az európai konflagráció

nagy veszélye miatt a maga részérl különös értéket tu-

lajdonítana.

Azzal a válaszommal, hogy mindenkor rendelkezésére

állok, beszélgetésünk véget ért.

42.

Gróf Berchtold gróf Szögyényhez Berlinben.

Távirat. Wien, Í9U július 28.

Felkérem Nagyméltóságodat, szíveskedjék a birodalmi

kancellárt vagy az államtitkárt azonnal felkeresni és vele

nevemben a következket közölni : Szentpétervárról, Kiev-

bl, Varsóból, Moszkvából és Odesszából érkez egybe-

hangzó hírek szerint Oroszország széleskör katonai el-

készületeket tesz. Az orosz külügyminiszter, valamint az

orosz hadügyminiszter is, becsületszavukat adták ugyan,

hogy mozgósítás eddigelé nem lett elrendelve, a hadügy-

miniszter azonban közölte a német katonai attaséval,

hogy az Ausztria-Magyarország felé es kievi, odesszai,

moszkvai és kazáni katonai kerületek mozgósítva lesznek,

ha csapataink a szerb halárt átlépik.

Ilyen körülmények között sürgsen felkérem a ber-

lini külügyi hivatalt, tegye megfontolás tárgyává, nem
lenne-e Oroszország barátságos úton figyelmeztetend,

hogy a fentemlített kerületek mozgósítása Ausztria-Magyar-

ország megfenyegetésével volna egyértelm, melyre, ha

csakugyan bekövetkeznék, úgy a Monarchia, valamint a

szövetséges Német Birodalom is a legmesszebb men ka-

tonai ellenrendszabályokkal lenne kénytelen válaszolni.

Avégbl, hogy Oroszország részére a netáni enge-

dékenysége megkönnyíttessék, ajánlatosnak vélnk, hogy
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a fenti lépést egyelre Németország egymaga tegye meg,

mindamellett természetesen készek volnánk e lépést együt-

tesen is megtenni.

E pillanatban a világos beszédet tartanám a leghat-

hatósabb eszköznek arra, hogy Oroszország fenyeget

magatartása teljes horderejének tudatára keltessék.

43.

Gróf Berchtold gróf Szögyényhez Berlinben.

Távirat. Wien, Í9U július 28.

A német császári nagykövet közölte velem, hogy

Sir E. Grey azzal a felkéréssel fordult a német kormány-

hoz, érvényesítené befolyását a cs. és kir. közös kormány-

nál avégbl, hogy ez a belgrádi választ vagy tekintse

kielégítnek, vagy pedig fogadja el a külügyi hivatalok

közti megbeszélések alapjául.

Tschirschky nagykövet utasítást kapott, hogy az

angol javaslatot a wieni külügyi hivatallal megfontolás

végett közölje.

44.

Gróf Berchtold a szentpétervári, londoni, párisi

és római cs. és kir. nagykövetekhez.

Távirat. Wien, 19U július 29.

Excellenciád tájékoztatására

:

Válaszul nálam tett lépésére ma a következ emlék-

iratot juttattam el a német császári nagykövethez

:

Emlékirat.

A cs. és kir. közös kormány tiszteletteljes köszönet-

tel vette tudomásul a német császári nagykövet úr f. hó

28-iki közlését az angol külügyi hivatal ama felkérésérl,
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hogy a német császári kormány érvényesítse befolyását a

wieni külügyi hivatalnál avégbl, hogy ez a belgrádi vá-

laszt vagy tekintse kielégítnek, vagy fogadja el megbe-

szélések alapjául. Ami az angol államtitkár úrnak Lich-

nowsky herceggel folytatott beszélgetését illeti, a cs, és

kir. közös kormány mindenekeltt utalni kíván arra, hogy

a szerb válaszirat korántsem tartalmaz — amint Sir E.

Grey ezt feltenni látszik — hozzájárulást valamennyi kö-

vetelésünkhöz egyetlen egynek kivételével, hanem, hogy —
épen ellenkezleg — a legtöbb ponthoz olyan fenntartá-

sokat kapcsol, amelyek a tett engedmények értékét tete-

mesen leszállítják. Visszautasításban pedig épen azok a

pontok részesülnek, amelyekben némi garanciák foglal-

tattak a kitzött cél tényleges elérésének biztosítása érde-

kében.

A cs. és kir. közös kormány nem titkolhatja el meg-

lepetését afölött a feltevés fölött, mintha Szerbia ellen

irányuló akciójával Oroszországot és a Balkánon való

orosz befolyást akarná érinteni, mert hiszen e szándék-

nak az lenne az elfeltétele, hogy a monarchiaellenes

propaganda nem csupán szerb, hanem orosz eredet. Mi
ellenkezleg abból a felfogásból indultunk ki eddigelé,

hogy a hivatalos Oroszország távol áll ezektl a monarchia-
ellenes irányzatoktól, s így jelenlegi akciónk is kizárólag

Szerbia ellen irányul, míg érzelmeink Oroszországgal

szemben — errl biztosithatjuk Sir E. Greyt — teljesség-

gel barátságosak.

Egyébiránt a cs. és kir. közös kormány kénytelen

arra utalni, hogy, élénk sajnálatára, nincs már abban a

a helyzetben, hogy a szerb válaszjegyzékhez az angol

kezdeményezés értelmében állást foglalhasson, mivel az

itten tett német lépés idpontjában a hadiállapot a

Monarchia és Szerbia között már beállott volt — s

ehhez képest az események a szerb válaszjegyzéket már
túlhaladták.

A cs. és kir. közös kormány bátorkodik ebbl az

alkalomból megjegyezni, hogy a szerb királyi kormány
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Biég válaszának megadása eltt elrendelte a szerb véder
mozgósítását és hogy még azután is három napot enge-

dett eltelni, anélkül, hogy hajlandóságot mutatott volna a

válaszjegyzékben elfoglalt álláspontnak elhagyására, mire

részünkrl a hadüzenet megtörtént.

Ha egyébiránt az angol külügyi hivatal hajlandó lenne

arra, hogy befolyását az orosz kormánynál a nagyhatal-

mak közötti béke fenntartása és az évek óta folyó szerb

üzelmek által reánk kényszerített háború lokalizálása érde-

kében latba vesse, a cs. és kir. közös kormány ezt csak

örömmel üdvözölhetné.

45.

Gróf Szécsen gróf Berchtoldhoz.

Távirat. Paris, Í9U július 29.

Franciaországban kétségtelenül folynak bizonyos ka-

tonai elkészületek, amint ezt, habár talán némi túlzással,

az újságok is hirdetik.

A legbizalmasabban arról értesülök, hogy Schoen

bárónak megbízása van, hogy ezeket az elkészületeket

ma Viviani miniszterelnökkel szemben szóvá tegye és

utaljon arra, hogy Németország ily körülmények között

kényszerítve lehetne hasonló intézkedéseket tenni, melyek

természetesen nem maradhatnának titokban és melyeknek

kiszivárgása a nyilvánosság körében nagy izgalmat kelt-

hetne. Ekként mindkét ország, bár csak a békét akarja,

legalább is részleges mozgósításba sodortathatnék, ami
veszélyes volna.

Báró Schoen továbbá megbízatásának megfelelen ki

fogja jelenteni, hogy Németország, mely élénken óhajtja,

hogy a konfliktus köztünk és Szerbia között lokalizálva

maradjon, e tekintetben számít Franciaország támoga-

tására.
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46.

Gróf Szögyény gróf Berchtoldhoz.

Távirat. Berlin, 19U július 29.

A német kormány már vasárnap kijelentette Szent-

pétervárott, hogy az orosz mozgósítás a német mozgósítást

vonná maga után.

Erre orosz részrl a f. hó 27-iki táviratommal jelentett

választ adták, mire ma újabb távirat ment Szentpétervárra,

mely szerint az orosz mozgósítási intézkedések további

folytatása arra késztethetné Németországot, hogy moz-

gósítson.

47.

Gróf Szápáry gróf Berchtoldhoz.

Távirat. Szentpétervár, 191í július 29.

Minthogy a német nagykövettl arról értesültem, hogy

az orosz külügyminiszter igen felindultnak látszik Nagy-

méltóságodnak az Oroszországgal való eszmecsere folyta-

tásával szemben állítólag elfoglalt elutasító álláspontja és

Ausztria-Magyarországnak a szükségesség mértékét, véle-

ménye szerint, messze túlhaladó s eszerint Oroszország

ellen irányuló mozgósítása miatt, felkerestem t, hogy

egyes, elttem nem*egészen világosnak látszó, kérdéseket

tisztázzak.

A miniszter azzal kezdte, hogy konstatálja, miszerint

Ausztria-Magyarország a további eszmecserét kereken

megtagadja. Ezt Excellenciád f. hó 28-iki távirata alapján

oda helyesbítettem, hogy Nagyméltóságod a történtek

után elutasította ugyan a jegyzékszövegek és — általá-

ban — az osztrák-magyar-szerb konfliktus megvitatását,

hogy azonban meg kell állapítanom, miszerint részemrl

módomban volt az eszmecserére sokkal szélesebb alapot

hozhatnom javaslatba, amidn kijelentettem, hogy nem
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kívánunk orosz érdekeket sérteni, hogy továbbá — termé-

szetesen abban a feltevésben, hogy a konfliktus továbbra

is lokalizálva marad Ausztria-Magyarország és Szerbia

között — nem szándékunk szerb területet szerezni és

Szerbia szuverenitását sem akarjuk érinteni. Meg vagyunk
gyzdve, — mondtam, — hogy Nagyméltóságod mindig

kész arra, hogy osztrák-magyar és orosz érdekek tárgyá-

ban Szentpétervárral érintkezésbe lépjen.

A külügyminiszter azt felelte, hogy a területi kérdés

tekintetében meggyzette magát, ami azonban a szuvere-

nitást illeti, kénytelen megmaradni abbeli álláspontja

mellett, hogy feltételeink ráerszakolása Szerbiára hbéri-

séget jelent. Ez viszont a Balkán egyensúlyát érinti, ami
pedig az itt szóba jöv orosz érdekkel áll kapcsolatban.

Majd visszatért a jegyzék megvitatására. Sir E. Grey akció-

jára stb., s újból meg akarta velem értetni, hogy legitim

érdekünket elismerik ugyan s azt teljesen ki is akarják

elégíteni, ennek azonban Szerbiára nézve elfogadható alak-

ban kellene történnie. Arra az ellenvetésemre, hogy ez

nem orosz, hanem szerb érdek, azzal érvelt, hogy a szerb

érdekek ebben az esetben orosz érdekek. E circulus

vitiosusnak azzal vetettem véget, hogy más tárgyra tér-

tem át.

Felemlítettem azt a hallomásomat, hogy Oroszország-

ban nyugtalanok, mert Szerbia elleni akciónk céljaira

nyolc hadtestet mozgósítottunk. Ezt azzal hagyta helyben,

hogy nem , aki ez intézkedésünkrl mit sem tudott,

hanem a vezérkar fnöke fejezte ki ebbeli aggályait.

Igyekeztem a miniszter eltt kifejteni, hogy — amint errl

minden elfogulatlan ember könnyen meggyzdhetik —
déli hadtesteink nem jelenthetnek fenyegetést Oroszország-

gal szemben.

Értésére adtam továbbá, hogy jó lenne, ha felséges

ura a való helyzetrl tájékoztatva lenne, annál is inkább,

mivel, ha a békét akarjuk, fölötte szükséges volna, hogy
minél hamarább vége vettessék a katonai licitálásnak,

melynek bekövetkezésétl most, a hamis hírek alapján,
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tartani lehet. Erre igen jellemz módon azt jegyezte meg,

hogy ezt megmondhatja a vezérkar fnökének, aki naponta

látja Felségét.

Egyúttal közölte velem, hogy egy ma aláirásra kerül
ukáz meglehetsen széleskör mozgósítást rendel el. A le-

het leghivatalosabb módon biztosíthat azonban arról,

hogy az illet csapatoknak nem az a rendeltetésük, hogy

reánk törjenek ; lábhoz tett fegyverrel csupán készenlétben

fognának állni arra az esetre, ha Oroszország balkáni ér-

dekeit fenyegetné veszély. Magyarázó jegyzék fogja ezt

megállapítani, mivel csak óvintézkedésrl van szó, melyet

Miklós cár indokoltnak talált, tekintettel arra, hogy mi,

kik amúgy is a gyorsabb mozgósítás elnyével rendelke-

zünk, most még (a mozgósítás elrendelésével is) megelz-
tük Oroszországot. Komoly szavakban figyelmeztettem a

minisztert arra a benyomásra, melyet intézkedésük nálunk

kelteni fog s megjegyeztem, hogy kételkednem kell abban,

vájjon a magyarázó jegyzék bírja-e majd mérsékelni ezt

a benyomást. A miniszter erre ismételten bizonyítgatta az

intézkedés ártatlan (!) voltát.

48.

Gróf Berchtold gróf Szögyényhez Berlinben.

Távirat. Wien, 19U július 29,

A német nagykövet arról értesít, hogy az orosz

nagykövetnek kormányától vett értesülése szerint a kievi,

odesszai, moszkvai és kazáni katonai kerületek mozgó-
sítlatnak. Oroszország mint nagyhatalom becsületében érzi

magát sértve s kénytelen megfelel rendszabályokhoz

folyamodni. Az orosz mozgósítás hírét galíciai hadtest-

parancsnokságaink megersítik s a cs. és kir. katonai

attasé jelentése szerint ma már az orosz külügyminiszter

sem tagadta azt a német nagykövetlel szemben.

Felkérem Excellenciádat, méltóztassék fentieket azon-

9
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nal a német kormány tudomására juttatni és egyúttal

hangsúlyozni, hogy az esetben, ha az orosz mozgósítási

rendszabályok haladéktalanul be nem szüntettetnének,

katonai okokból mi is kénytelenek lennénk az általános

mozgósítás iránt azonnal intézkedni.

Az európai háború megakadályozásának utolsó kísér-

leteként kívánatosnak tartanám, hogy mi és a német
külügyi kormány azonnal utasítsuk szentpétervári és

esetleg párisi képviselinket, jelentsék ki barátságos módon
az ottani kormányok eltt, hogy az orosz mozgósítás

Németországban és Ausztria-Magyarországban ellenintéz-

kedéseket vonna maga után, melyeknek komoly következ-

ményei nem maradhatnának el.

Szíveskedjék Excellenciád ehhez hozzáfzni, hogy
szerbiai háborús akciónkban magunkat zavartatni termé-

szetesen nem fogjuk.

A szentpétervári és párisi cs. és kir. nagyköveteket

egyidejleg utasítom, hogy a fenti kijelentést tegyék meg,

mihelyt német kollegájuk hasonló utasítást kap.

49.

(iróf Berchtold gróf Szápáryhoz Szentpétervárott.

Távirat. Wien, Í9U július 30.

Válasz Excellenciád július 29-iki táviratára.

Természetesen mint eddig, úgy most is kész vagyok
Szerbiához intézett, de az események által már túlhala-

dott jegyzékünk egyes pontjait Excellenciád útján az

orosz külügyminiszter eltt kifejtetni. Különösen súlyt

helyeznék arra is, hogy ugyanezzel az alkalommal, az

itteni orosz nagykövet által elttem tolmácsolt kezdemé-
nyezéshez képest, azok a kérdések is bizalomteljes és

barátságos megbeszélés tárgyává tétessenek, amelyek a mi
Oroszországhoz való közvetlen viszonyunkat érintik s

amely megbeszélésbl az ebben a vonatkozásban sajna-
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la ísképen mutatkozó nem-világos pontok tisztázását és

szomszédi viszonyunk annyira kívánatos békés fejldését

remélhetnk.

50.

Gróf Berchtold gróf Szápáryhoz Szentpétervárott.

Távirat. Wien, Í9U július 30.

Excellenciád tájékoztatására és szavainak irányítása

végett

:

Ma közöltem az itteni orosz nagykövettel azt a hozzám
érkezett jelentést, hogy az orosz külügyminisztert kínosan

érintette egyrészt, hogy az Excellenciáddal való meg-
beszélésre vonatkozó javaslatát kereken visszautasítottam,

másrészt, hogy köztem és Sebeko nagykövet közt eszme-

csere nem folyt.

Kifejtettem, hogy ami az els pontot illeti, már táv-

irati úton felhatalmaztam Excellenciádat, hogy az orosz

külügyminiszter által netalán kívánt további magyaráza-

tokat megadhassa a jegyzékre vonatkozóan — amely
különben a háború kitörése folytán túlhaladott álláspont

számba megy. Az idevonatkozó értekezés természetesen

csak utólagos felvilágosítások keretében mozoghat, mivel

sohasem volt szándékunkban, hogy a jegyzék pontjaiból

bármit is elalkudjunk. Felhatalmaztam továbbá Excellen-

ciádat, hogy Oroszországhoz való speciális viszonyunkat

az orosz külügyminiszterrel barátságosan megbeszélje.

Ha az orosz külügyminiszter arról panaszkodott,

hogy Sebeko nagykövet közt és köztem eszmecsere nem
folyt, úgy ez csak tévedésen alapulhat, mert hiszen mi —
Sebeko nagykövet és én — két nappal ezeltt sorra meg-
vitattuk az aktuális kérdéseket, amit Sebeko nagykövet
el is ismert, megjegyezvén, hogy külügyminiszterének

részletesen beszámolt errl a beszélgetésrl.

Sebeko nagykövet ezután azt fejtegette, hogy miért

kisérik Szentpétervárott Szerbia elleni eljárásunkat oly

9»
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nagy aggodalommal. Ausztria-Magyarország, a nagyhatalom,

most fellép a kis szerb állam ellen anélkül, hogy Szentpéler-

várott legkevésbbé is tudnák, mi a szándéka Szerbiával,

nem akarja-e szuverenitásában érinteni, teljesen leverni

vagy épenséggel eltiporni. Oroszországra nézve, ama tör-

ténelmi és egyéb kötelékeknél fogva, amelyek Szerbiát

hozzá fzik, ennek további sorsa közömbös nem lehet.

Szentpétervárnak gondja volt arra, hogy minden nyoma-
tékkal odahasson Belgrádban, hogy valamennyi köve-

telésünk teljesíttessék; — igaz, hogy oly idben tette ezt,

amikor még nem lehetett tudni, micsoda követeléseket

fogunk utóbb támasztani. De még ezekre a követelésekre

vonatkozóan is mindent el fognak követni, hogy legalább

az, ami, lehetséges keresztülhajttassék.

Emlékeztettem a nagykövetet arra, miszerint ismé-

telten hangsúlyoztuk, hogy nem akarunk Szerbia rovására

hódító politikát zni, sem annak szuverenitását érinteni

nem akarjuk, hanem csupán olyan állapotot kívánunk

teremteni, amely biztonságot nyújtson nekünk a Szerbia

részérl való háboritás ellen. Ezzel kapcsolatban hossza-

sabban ismertettem a trhetetlen viszonyt, mely köztünk

és Szerbia között fennáll. Világosan értésére adtam továbbá

a nagykövetnek azt is, hogy milyen nagy mértékben hibás

ezekben az állapotokban az orosz diplomácia, — bár

nyilván a vezetkörök akarata ellenére is.

Beszélgetésünk további folyamán szóba hoztam az

immár tudomásomra jutott orosz mozgósítást. Minthogy

a mozgósítás az odesszai, kievi, moszkvai és kazáni

katonai kerületekre szorítkozik, ennélfogva az a Monarchia

irányában ellenséges jelleggel bír. Mi az oka ennek, nem
tudom, mert hiszen köztünk és Oroszország közt semmi
konfliktus sincsen. Ausztria-Magyarország egyedül Szerbia

ellen mozgósított, Oroszország ellen egyetlen katonát sem,

ami abból a puszta ténybl is kitnik, hogy az I., X. és

XI. hadtest nincs mozgósítva. Tekintve azonban, hogy
Oroszország szemmellálhatóan mi ellenünk mozgósít, kény-

telenek vagyunk mozgósításunkat mi is kiterjeszteni, amire
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nézve azonban határozottan meg kell jegyeznem, hogy

ez az intézkedés természetesen nem bír Oroszország irá-

nyában ellenséges jelleggel, hanem csupán szükséges ellen-

rendszabály az orosz mozgósítással szemben.

Megkértem Sebeko nagykövetet, jelentse ezt kormá-

nyának, amit meg is igért.

51.

Gróf Berchtold a londoni és a szentpétervári

cs. és kir. nagykövetekhez.

Távirat. Wien, 191^ július 31.

A következ táviratot küldöm Berlinbe:

Tschirschky nagykövet utasításához tegnap itt emlí-

tést tett egy eszmecserérl, amely Sir E. Grey és Lichnow^sky

herceg közt folyt le s amelynek során az angol államtitkár

a londoni német nagykövet eltt ezeket jelentette ki:

»Az orosz külügyminiszter tudatta az angol kor-

mánnyal, hogy Ausztria-Magyarországnak Szerbiához inté-

zett hadüzenete után nincs többé módjában Ausztria-

Magyarországgal közvetlenül tárgyalni s ezért kéri, hogy

Anglia vegye fel újból a közvetítés fonalát, aminek el-

feltételéül tekinti az orosz kormány, hogy az ellenséges-

kedések egyelre beszüntettessenek.

Erre az orosz kijelentésre vonatkozólag Sir E. Grey

azt jegyezte meg Lichnowsky hercegnek, hogy Anglia

á quatre-közvetítésre gondol és ezt sürgsen szükségesnek

tartja avégbl, hogy az európai háború kitörése megakadá-

lyoztassék.«

Felkérem Excellenciádat, méltóztassék az államtitkár-

nak a Tschirschky nagykövet által velünk közöltekért

szinte köszönetünket tolmácsolni és kijelenteni, hog>'

dacára annak a változásnak, amelyet a helyzetben az

orosz mozgósítás elidézett, készséggel hajlandók vagyunk

behatóbban foglalkozni Sir E. Greynek a Monarchia és

Szerbia közötti közvetítés iránt tett javaslatával.
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hogy Szerbia ellen megkezdett katonai akciónk egyelre
tovább folyjon és hogy az angol kabinet az ellenünk irá-

nyuló orosz mozgósítás abbahagyására bírja az orosz kor-

mányt, mely esetben, önkényt értetdleg mi is azonnal

visszafejlesztenk az orosz mozgósítás által Galíciában ránk
kényszerített defenzív ellenrendszabályokat.

52.

Gróf Szápáry gróf Berchtoldhoz.

Távirat. Szentpétervár, 191^ július 31.

Ma reggel elrendeltetett az egész hadsereg és hajóhad

általános mozgósítása. *

53.

Gróf Berchtold a cs. és kír. diplomáciai

képviseletekhez.

Távirat. Wien, 19U július 31.

A (cím) tájékoztatására és az ottani kormánynál yaló

felhasználás végett;

Minthogy az orosz kormány határainkon mozgósítást

rendelt el, kénytelenek vagyunk Galíciában katonai rend-

szabályokat foganatosítani.

Ezek a rendszabályok tisztán defenzív jellegek és

csupán az orosz intézkedések nyomása alatt foganato-

síttattak. Felette sajnáljuk ezeket az orosz intézkedéseket,

mivel mi magunk Oroszország irányában semmin agresz-

szív szándékkal sem viseltetünk és az eddigi jó szomszédi

viszony fennmaradását óhajtjuk.

A helyzetnek megfelel pourparler-k, amelyektl

minden érdekeltre nézve megnyugvást remélünk, idköz-

ben tovább folynak a wieni és szentpétervári külügyi hiva-

talok közt.
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54.

Gróf Szécsen gróf Berchtoldhoz.

Távirat. Paris, 19U július 31.

A német nagykövet kormánya megbízásából itt

kijelentette, hogy, amennyiben az elrendelt orosz általános

mozgósítást tizenkét órán belül meg nem szüntetik,

Németország szintén mozgósítani fog, A német nagykövet

egyidejleg kérdést tett aziránt, hogy Franciaország

német-orosz háború esetén semleges maradna-e. Kérdésére

tizennyolc órán belül kérte a választ. Határid holnap,

szombaton délután 1 órakor jár le.

55.

Gróf Szápáry gróf Berchtoldhoz.

Távirat. Szentpétervár, Í9í^ július 31,

Excellenciád f. hó 30-iki táviratát megkaptam.
Folyó hó 29-iki táviratomból látni méltóztatott, hogy

utasítás bevárása nélkül, s majdnem ugyanazon az alapon,

amelyet most már a nekem adott utasítás megjelöl, újra

megkezdettem az eszmecserét az orosz külügyminiszterrel,

anélkül azonban, hogy a két álláspont egymáshoz lénye-

gesen közeledett volna.

Ám idközben a német nagykövetnek az orosz

külügyminiszterrel folytatott értekezései rendjén kitnt,

hogy Oroszország nem érné be még annak formális ki-

jelentésével sem, hogy Ausztria-Magyarország sem a szerb

területet megcsonkítani, sem a szerb szuverenitást érin-

teni, sem Oroszországnak balkáni vagy egyéb érdekeit

megsérteni nem fogja. Ezóta egyébiránt orosz részrl az

általános mozgósítást is elrendelték.
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56.

Gróf Szápáry gróf Berchtoldhoz.

Távirat. Szentpétervár, Í91í augusztus 1.

Mai látogatásom alkalmával kifejtettem az orosz

külügyminiszter eltt, hogy utasításokat kaptam ugyan,

azonban elre kell bocsátanom, hogy teljességgel nem
ismerem az orosz általános mozgósítás által Wienben el-
idézett pillanatnyi helyzetet, úgy hogy ettl most, amidn
korábban továbbított utasításaimat tolmácsolom, merben
el kell tekintenem. Elmondottam, hogy Excellenciád két-

rendbeli utasítása arról a félreértésrl szól, mintha mi az

Oroszországgal való további tárgyalásokat visszautasítottuk

volna. Ez, amint t már utasítás nélkül is biztosítottam,

tévedés. Excellenciád nemcsak, hogy örömest hajlandó

Oroszországgal a legszélesebb alapon tárgyalni, hanem
kész különösen arra is, hogy jegyzékünk szövegét —
amennyiben a szöveg magyarázatáról van szó — meg-
beszélés tárgyává tegye.

Hangsúlyoztam, hogy Excellenciádnak hozzám inté-

zett utasításai mennyi újabb bizonyságát szolgáltatják

jóakaratunknak s bárha újból emlékeztetnem kell arra,

hogy az idközben elrendelt általános mozgósítással terem-

tett helyzetet nem ismerem, csak remélnem lehet azt, hogy
még nem vitt túlmesszire bennünket az események sodra.

Mindenesetre kötelességemnek véltem, hogy ebben a felette

komoly pillanatban még egyszer dokumentáljam a cs. és

kir. közös kormány jó szándékát. A külügyminiszter erre

azt válaszolta, hogy jóakaratunknak errl a bizonyságáról

megelégedéssel vesz tudomást, figyelmeztetnie kell azon-

ban arra, hogy nézete szerint a tárgyalások Szentpéter-

várott érthet okokból, kevesebb sikerrel biztatnak, mint
a semleges londoni talajon. Azt feleltem, hogy miután
Excellenciád, amint már kifejtettem, a Szentpétervárral

való közvetlen érintkezés gondolatából indult ki, nincs
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'módomban a Londonra vonatkozó indítvánnyal szemben
állást foglalnom, azonban jelentést fogok errl tenni Excel-

lenciádnak.

57.

Gróf Szogyény gróf Berchtoldhoz.

Távirat. Berlin, 19H augusztus 2.

Az államtitkár épen most közölte velem, hogy Orosz-

országtól a német kérdésre válasz nem érkezett.

Az orosz csapatok Schwiddernnél (Bialától délkeletre)

átlépték a német határt.

Oroszország eszerint megtámadta Németországot.

Németország ennélfogva Oroszországgal hadiállapot-

ban levnek tekinti magát.

Az orosz nagykövet ma déleltt megkapta útlevelét;

elreláthatóan még ma el fog utazni.

58.

Gróf Mensdorff gróf Berchtoldhoz.

Távirat. London, Í9H augusztus 4.

Épen most találkoztam Sir E. Grey-vel. Az angol

kormány Belgium miatt ultimátumot intézett Németország-
hoz; a választ ma éjfélre várja.

Sir E. Grey azt mondta nekem, hogy egyelre nem
látja szükségesnek, hogy értesítést intézzen a cs. és kir.

közös kormányhoz és nem lát okot a velünk való konflik-

tusra mindaddig, míg Franciaországgal hadiállapotban nem
vagyunk. Mindenesetre reméli, hogy nem fogunk ellensé-

geskedéseket kezdeni az elzetes hadüzenet alakszersége

nélkül. Sir M. de Bunsen-t nem fogja visszahívni.

Abban az esetben, ha Franciaországgal hadiállapotbaa

volnánk, nyilván nehéz volna Angliára, mint Franciaország

szövetségesére nézve, utóbbival kooperálni az Atlanti-óceá-

non, a Földközi-tengeren pedig nem.
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59.

Gróf Berchtold gróf Szápáryhoz Szentpétervárott.

Távirat. Wien, 1914 augusztus 5.

Felkérem Excellenciádat, méltóztassék az ottani kül-

ügyminiszternek a következ jegyzéket átadni:

Ausztria-Magyarország alulírott nagykövetének van sze-

rencséje kormánya meghagyásából a következket hozni az

orosz külügyminiszter úr O Excellenciájának tudomására:

»Tekintettel Oroszországnak az Osztrák-Magyar Mon-
archia és Szerbia közötti konfliktusban tanúsított fenyeget

magatartására, s figyelemmel arra a tényre, hogy Orosz-

ország, a berlini kabinet közlése szerint, ebbl a konfliktus-

ból kifolyólag szükségesnek vélte az ellenségeskedéseket

Németországgal szemben megkezdeni, s hogy Németország

ennek következtében az említett nagyhatalommal szemben
hadiállapotban van: Ausztria-Magyarország Oroszországgal

szemben szintén hadiállapotban levnek tekinti magát.<<

E jegyzék átnyújtása után méltóztassék az útlevelek

kiállítását kérni és a nagykövetség egész személyzetérel,

kivéve a netalán hátrahagyandó közegeket, haladéktalanul

elutazni. Az itteni orosz nagykövetnek a mi részünkrl

egyidejleg fognak az útlevelek kézbesíttetni.

60.

Gróf Berchtold gróf Mensdorffhoz Londonban.

Távirat. Wien, 1914 augusztus 6.

Vettem Excellenciád f. hó 4-iki táviratát s felkérem

Nagyméltóságodat: méltóztassék Sir E. Grey-t biztosítani

arról, hogy semmiesetre sem fogjuk Angliával szemben az

ellenségeskedéseket elzetes alakszer hadüzenet nélkül

megkezdeni, elvárjuk azonban, hogy Anglia is hasonló

magatartást követ irányunkban és a formális hadiállapot

bekövetkezte eltt nem foganatosít velünk szemben elle»-

séges cselekményeket.
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61.

Gróf Szécsen gróf Berchtoldhoz.

Távirat. Paris, Í9íí augusztus 8.

A külügyminiszter, aki magához kéretett és közölte

velem, hogy pozitív értesülése szerint az innsbrucki had-

testet a francia határra vitték, haladéktalanul tudni

akarja, vájjon igaz-e ez a hír és hogy igenl esetben mik
a cs. és kir. közös kormány szándékai. Minthogy Francia-

ország háborút visel Németországgal, a miniszter nézete

szerint csapatainknak a francia határra küldése az Ausztria-

Magyarország és Franciaország közt fennálló békeállapot-

tal össze nem egyeztethet. Dumaine nagykövet utasítást

kapott, hogy Excellenciádnál hasonló lépést tegyen.

62.

Gróf Berchtold gróf Szécsenhez Parisban.

Távirat. Wien, 191^ augusztus 9.

Hivatkozással Excellenciád f. hó 8-iki táviratára

:

A vezérkarral történt értekezés után felhatalmazom

Excellenciádat, jelentse ki a francia kormány eltt, hogy
csapatainknak a német-francia háborúban való részvéte-

lérl szóló hírek teljesen koholtak. Hasonló értelemben

nyilatkoztam Dumaine nagykövettel szemben.

63.

Gróf Szécsen gróf Berchtoldhoz.

r á V i r a t. Paris, 191^ augusztus 10.

Megkaptam az augusztus 9-iki táViratot, melynek

tartalmát nyomban közöltem a külügyminiszterrel, ki

hasonló távirati jelentést kapott Dumaine nagykövettl

ennek Excellenciáddal folytatott beszélgetésérl. A minisz-

ter elismerte, hogy csapataink nincsenek a francia hatá-
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ron, de azt állítja, hogy pozitív értesülése van arról, hogy
egy osztrák-magyar hadtestet Németországba vittek, a mi
módot nyújtván a Németbirodalomnak arra, hogy csa-

patait a mi katonáink által megszállott német terüle-

tekrl visszavonja — a miniszter nézete szerint meg-
könnyíti a német hadmveleteket. Ismételten felhívtam

a miniszter figyelmét Excellenciád válaszának tartal-

mára, mire igazat adott abban, hogy nem lehet szó

csapatainknak a francia-német háborúban való tényleges

részvételérl, de viszont ragaszkodott ahhoz, hogy csapa-

taink német földön való tartózkodása tagadhatatlan és

hogy ez a tény Németországnak nyújtott katonai segítséget

jelent. Erre való tekintettel utasította a wieni francia

nagykövetet, hogy haladéktalanul kérje útleveleit és utaz-

zék el ma a nagykövetség egész személyzetével Wienbl.
A miniszter közölte velem, hogy tekintettel a tényállásra,

itteni jelenlétemnek semmi haszna nincs, viszont azonban

a lakosság izgatottsága folytán sajnálatos incidensekre

adhatna alkalmat, melyeket elkerülni szeretne. Felaján-

lotta, hogy ma estétl kezdve egy különvonatot bocsát

rendelkezésünkre, hogy Franciaországból távozhassunk.

Azt válaszoltam, hogy lehetetlenség Excellenciádtól estig

utasítást kapnom, de Dumaine nagykövet visszahívására

való tekintettel kérem útleveleink kézbesítését.

64.

Gróf Berchtoid gróf Mensdorffhoz Londonban.

Távirat. Wien, 191í augusztus 11.

A francia kormány utasította itteni nagykövetét,

kérje útleveleit azzal a megokolással, hogy egy osztrák-

magyar hadtest küldetett Németországba, ami a német
hadvezetségnek módot nyújt arra, hogy csapatait vissza-

vonja olyan német területekrl, amelyeket a mi csa-

pataink szállottak meg, s hogy vezérkarunknak ez az intéz-

kedése Németországnak való katonai segélynyújtást jelent.
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Méltóztassék az angol kormánynak tudomására jut-

tatni, hogy illetékes helyen szerzett értesülés szerint ez a

francia részrl megkockáztatott állítás alaptalan.

65.

Gróf Mensdorff gróf Berchtoldhoz.

Távirat London, Í9íí augusztus 12.

Sir E. Greytl az imént az alábbi értesítést kaptam:

»A francia kormány kérelmére, amelynek többé

nincs módjában az Ön kormányával közvetlenül érint-

keznie, a következket kell közölnöm:

Az osztrák-magyar kormány, miután hadat üzent

Szerbiának és ezzel Európában az ellenségeskedésekre a

kezdeményez els lépést megtette, a francia köztársaság

kormánya részérl való legcsekélyebb kihívás nélkül el-

idézte Franciaországgal a hadiállapotot

:

1. Miután Németország egymásután megüzente a

háborút Oroszországnak és Franciaországnak, az osztrák-

magyar kormány is beavatkozott a konfliktusba azzal,

hogy hadat üzent Oroszországnak, amely már Francia-

ország oldalán harcolt.

2. Számos, hitelt érdeml hír szerint Ausztria-Magyar-

ország csapatokat küldött a német határra és pedig olyan

körülmények közt, amelyek Franciaország egyenes meg-

fenyegetésével egyértelmek.

E tényállás folytán a francia kormány kénytelen

kijelenteni az osztrák-magyar kormánynak, hogy minden

alkalmas intézkedést meg fog tenni arra, hogy ezeket a

cselekményeket és fenyegetéseket viszonozza.*

Sir E. Grey ehhez hozzáfzi:

Minthogy Franciaországgal eszerint szakítás idézte-

tett el, a nagybrilanniai kormány jelezni kénytelen, hogy

Nagybritannia és Ausztria-Magyarország közt éjféltl kezdve

hadiállapot uralkodik.
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66.

A japán nagykövet gróf Berchtoldhoz.

^ ^ Wien, Í9Í4 augusztus 20.
Gróf úr,

Excellenciádnak már kétségkívül tudomására jutott báró
MüUer Onagyméltósága útján az az értesítés, melyet kor-

mányom folyó hó 15.-én küldött a német kormánynak.
Bátor vagyok, habár nincs rá utasításom. Excellenciád

személyes tájékozására másolatban idezárni egy Tokióból
kapott idevágó táviratot.

Melléklet.
| A japán kormány komolyan foglalkozva a jelen-

legi helyzettel s teljes egyetértésben a brit kormánnyal Kelet-

Ázsia általános békéjének megszilárdítása és megrzése
tekintetében — ami egyik célja az angol-japán szövetségnek
— arra az elhatározásra jutott, hogy az erre vonatkozólag

szükséges rendszabályokat Nagybritanniával együttesen

fogja foganatosítani. Mieltt azonban a japán kormány
ilyen rendszabályokhoz nyúlna, illnek tartotta, hogy
barátságos felszólítással forduljon a német kormányhoz,
minek folytán 1914. évi augusztus hó 15.-én az alábbi

szöveg jegyzéket juttatta hozzá:

1. A Japán és China szomszédságában tartózkodó

valamennyi német hadihajó azonnal visszahívandó. Azokat
a hajókat, amelyeket nem lehet eltávolítani, le kell szerelni.

2. A német kormány tartozik az egész kiaucsaui bér-

területet Chinának leend visszaadás céljából a japán ható-

ságoknak 1914. évi szeptember hó 16.-ig minden feltétel és

kárpótlás nélkül kiszolgáltatni.

A japán kormány kijelentette a német kormánynak,
hogyha ennek oly értelm válasza, hogy a fentemlített

felszólításnak feltétlenül eleget tesz, vasárnap, f. hó 23-ikán,

délig be nem érkezik, az esetben saját belátásához képest

fog eljárni.

Bízvást remélhet, hogy a német kormány az említett

felszólításnak — az idevonatkozó válasz megadására oly
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bséges id állván rendelkezésére — eleget fog tenni; ha

azonban kívánságunkat sajnálatos módon nem teljesítené,

akkor a japán kormány kénytelen lesz a céljának elérésére

szükséges rendszabályokhoz folyamodni.

A császári kormány jelenlegi magatartásának, amint

már említve volt, nincs más indoka, mint Kelet-Ázsia

állandó békéjének alapjaiban való megersítése útján

megvédelmezni Japánnak és Nagybritanniának az angol-

japán szövetségi szerzdésben felsorolt közös érdekeit.

A japán császári kormány semmiesetre sem szán-

dékozik a területi expanzió politikájába bocsátkozni és

egyéb önz terveket sem táplál s ép ezért el van tökélve

arra, hogy harmadik hatalmak érdekeit Kelet-Ázsiában

a legnagyobb gonddal fogja respektálni és azok legkisebb

megsértését is elkerüli.

67.

Gróf Berchtold gróf Claryhoz Brüsszelben.

Távirat. Wien, Í91í augusztus 22.

Felkérem Nagyméltóságodat, szíveskedjék a belga

külügyminiszterrel azonnal közölni az alábbiakat:

»Kormányom megbízásából van szerencsém Excellen-

ciáddal a következket közölni

:

Tekintettel arra, hogy Belgium, miután visszautasí-

totta a német részrl neki több ízben tett javaslatokat,

katonai kooperációját Franciaországnak és Nagybritanniá-

nak bocsátotta rendelkezésére, amelyek mindketten hadat

üzentek Ausztria-Magyarországnak, tekintettel továbbá arra,

hogy, amint ez megállapítást nyert, a Belgiumban tartóz-

kodó osztrák és magyar állampolgároknak a királyi ható-

ságok szemeláttára olyan báraásmódot kellett elszenvedniök,

amely a humanitás legelemibb követelményeivel is ellen-

kezik s még ellenséges államok alattvalóival szemben sem

engedhet meg : Ausztria-Magyarország kénytelen a diplo-

máciai összeköttetést Belgiummal megszakítani és vele ettl

a pillanattól kezdve hadiállapotban levnek tekinti magát.



Elhagyom ezt az országot a követség személ3'zetéveí

együtt és honfitársaim védelmét az Egyesült-Államok bel-

giumi követére ruházom át.

A cs. és kir. közös kormány Errembault de Dudzeele
grófnak kézbesítette útleveleit.*

68.

Herceg Hohenlohe gróf Berchtoldhoz.

Távirat. Berlin, Í9U augusztus 23.

A külügyi hivatal ma a következket közölte az itteni

japán ügyvivvel: A német császári kormány nem szán-

dékozik a japán ultimátumra válaszolni; utasította tokiói

nagykövetét, hogy a japán kormány által ma déli 12 órá-

ban megszabott határid lejárta után Japánt hagyja el s

egyidejleg az itteni japán ügyvivnek kézbesíttetni fogja

útleveleit.

Délben aztán kézbesítették az útleveleket az ügyviv-
nek, aki holnap reggel a nagykövetség személyzetével együtt

el fogja hagyni Berlint.

69.

Gróf Berchtold báró Mllerhez Tokióban.

Távirat. Wien, 191í augusztus 24.

O Felsége hajójának, az »Elisabeth«-nek parancsnoka

utasítást kapott, hogy Csingtauban együtt harcoljon a

németekkel. Felkérem Excellenciádat, hogy tekintettel

Japán eljárására szövetségesünkkel, a Németbirodalommal
szemben, kérje útleveleit, értesítse a konzulátusokat és a

kolóniával s a nagykövetségi és konzulátusi személyzettel

utazzék Amerikába. Állampolgáraink és érdekeink védel-

mét méltóztassék az amerikai nagykövetre bízni. Az itteni

japán nagykövet részére az útlevelek kézbesíttetnek»
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