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Magyarország és a szandzsák-vasút.

Az uvác—mitrovicai vasúti összeköttetés ügye 
nagyban foglalkoztatja úgy a magyar, mint a külföldi 
közvéleményt s ez természetes is. Macedóniáról van 
szó ebben az ügyben. Macedónia első sorban is 
nemzetközi érdekeltségű terület. Az építendő vasút 
pedig közelről érinti Magyarország politikai és keres
kedelmi érdekeit.

A magyar lapok cikkeit olvasva, arra a kon
klúzióra jutottam, hogy nálunk a mitrovicai vasút 
kérdését nem ítélik általában meg a kívánatos hideg
vérrel, hogy annak csak közvetlen jó oldalait, vagy 
jónak tetsző oldalait vizsgálják, hogy a magyar sajtó 
figyelmét egy pár fontos közlemény elkerülte s így 
nem alkothat magának teljesen helyes véleményt

Tanulmányozzuk pártatlanul ezen körülményeket, 
nézzük át a kérdés történetét, hasonlítsuk össze a 
hazai sajtó és az európai sajtó álláspontját, és pró
báljuk meg ezen a módon megkeresni a kapcsolatot 
a jelenleg merően ellenkező magyar és nyugati szem
pont között. Magyar szempont alatt a hazai félhiva
talos sajtó magyarázatait, nyugati szempont alatt a 
francia, angol, olasz és orosz vezető körök vélemé
nyét értem. A hatalmaknak ezen csoportosításában 
semmi önkényesség sincsen. Az 1905-iki földközi 
tengeri kiegyezések s főképpen az algeszirászi kon
ferencia óta a nevezett négy nagyhatalom külpoli
tikájában nem nehéz egy bizonyos egyöntetűséget 
fölfedezni, mely nyomon követte a fennforgó vitás 
kérdések nyílt és őszinte megoldását. Oroszország a 
francia szövetség révén mintegy automatikusan bele
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vonatott ebbe a politikai szférába, melybe földrajzi 
helyzete folytán nem tartozott. A tavalyi orosz-angol 
kiegyezés, melyet Anglia nagy áldozatok révén hozott 
létre s melyet a londoni parlament épp mostan tár
gyalt le, megerősítette Oroszország belépését a nyu
gati államok koncertjébe.

Magyarországnak párszor alkalma volt arra, hogy 
a nyugati politikát kövesse a speciális osztrák német 
politikával szemben. Érdekei megkívánnák, hogy leg
többször ezen politikához csatlakozzék. A mitrovicai 
vasút kérdésében minálunk eddig az osztrák szem
pont érvényesült. Aehrenthal báró nagyon ügyesen 
kimutatta, hogy Magyarország csak nyerhet a mitro
vicai csatlakozás megvalósításánál. Ezen rövid tanul
mánynak célja az ellenkezőnek a bebizonyítása.

I.

Ismerkedjünk meg pontosan a tényekkel.
Aehrenthal báró január 27-iki expozéjában a dele

gációk előtt a következő kijelentést tette: „Pallavicini 
őrgróf konstantinápolyi osztrák-magyar nagykövet 
meg van bízva, hogy a szultán őfelségétől elnyerje 
az engedélyt a mitrovica—uváci vasútvonal elő
munkálataira."

Pallavicini őrgróf január 31-dikén jelentkezett a 
szultánnál kihallgatáson és terjesztette elébe a bécsi 
külügyi kormány kérelmét. Február 3-dikán egy iradé 
jelent meg, mely fölhatalmazta a török közmunkák 
miniszterét, hogy tanulmányozza egy vasúti kapcsolat 
lehetőségét a mitrovica —üskübi vonal és a bosnyák 
hálózat között.

A tervezett vonal a novibazári szandzsákot 
szelné keresztül a bosnyák határtól az ottomán vas
utak jelenlegi végállomásáig. A novibazári szandzsákot 
pedig a berlini béke Ausztria-Magyarország felügye
lete alá helyezte, kimondván, hogy a monarkia „fegy
veres helyőrségeket tarthat, katonai és kereskedelmi 
útakat építhet abban a szandzsákban, mely Szerbia



és Montenegro között dél-kelet felé Mitrovicán túl 
terjed". (Berlini béke záró aktája, 25-dik szakasz.) 
A tervezett vonal „kereskedelmi út* lévén, Aehrenthal 
szerint erről az oldalról minden rendben van. A ber
lini béke által ezen kerületekre megállapított nemzet
közi jog szabályai teljesen fedezik az osztrák balkáni 
politika békés hódítását. A delegációk szó nélkül 
fogadták el a megtörtént tények hírét.

A külföld azonban másképen vélekedett. A többi 
európai kabinetek ugyanis csak Aehrenthal expozéja 
és a február 3-diki iradé utján tudták meg, hogy mi 
készül a novibazári szandzsákban.

Ez a tény különös világot vet a mi közös kül
ügyi kormányzatunk politikai és diplomáciai erköl
cseire.

Marokkó 1907-ig semmi szempontból sem volt 
mondható nemzetközi érdekeltségű területnek. Nemzet
közi konvenció az 1880-diki madridi egyezségen kívül 
Marokkó ügyében nem köttetett s ez a konvenció is 
inkább gazdasági, mint politikai természetű volt. 
Kereskedelmi érdekei Francia-, Angol- és Spanyol- 
országon kívül más államnak alig voltak ott. És 
mégis, mikor 1905-ben Francia-, Angol- és Spanyol- 
ország maguk között ezt a közös ügyet elintézték, 
egyezményeiket az európai kormányokkal közölték, 
Németország majdnem egy általános háborút kockáz
tatott, csakhogy az egyezmények által — szerinte — 
megsértett érdekeinek érvényt szerezzen. Az itt most 
mellékes, hogy ebben a kérdésben a németek egyéni 
felfogása helyes volt-e, vagy téves.

Macedónia a múlt század második felében s 
ennek a kezdetében számos nemzetközi konvenció
nak volt tárgya. A berlini béke ezen a területen 
elismerte az európai érdekek jogosultságát. Ennek a 
területnek egy tekintélyes része nemzetközi aktus 
által egy nagyhatalom felügyelete alá helyeztetett. 
S egy szép napon ez a nagyhatalom a reá bízott 
területen át vasutat épít, melynek bevallott célja 
Macedónia fő kereskedelmi útjának a szláv államok 
befolyása alóli kiragadása, Macedónia nemzetközi
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jellegű egyedüli kikötőjének egyelőre gazdasági meg
hódítása; ez a nagyhatalom az egész műveletet titok
ban hajtja végre, a többi érdekelt lelek megkérde
zése nélkül; ezen feleket egyszerűen egy nyilvános 
alkalommal a befejezett tény elé állítja, és még cso
dálkozunk, ha a nyugati hatalmak rosszalásukat fejezik 
ki, ha az orosz kormány visszahívja bécsi nagy
követét ?

Hol van Aehrenthal eljárásában nemzetközi udva
riasság vagy egyszerű nyíltság ? Hol van a kompen
zációk oly fontos elvének tiszteletben tartása ? Hol 
van másrészt a hatalmak álláspontjában egyéb, mint 
nagyon is igazolt sértődöttség és visszatetszés?

Még egyéb kérdések is merültek föl a mitro- 
vicai vasút kérdésével kapcsolatban.

1897 április 29-én Ferencz József császár Szent
péterváron volt, és egy osztrák-orosz egyezményt 
kötött a cári kormánynyal. Ezt az egyezményt a két 
kabinet egy, a balkán államokhoz intézett jegyzék 
alakjában hozta Európa tudomására. Ez a jegyzék 
kimondotta, hogy „a két hatalmasság elhatározta az 
általános béke, rend és a status quo elvének fönn
tartását".

A mitrovicai vasút kiépítése, abban a formában, 
ahogy azt Aehrenthal kivihetőnek gondolta, vagyis az 
előzetes megállapodás nélkülözésével, megsérti az 
1897-iki orosz-osztrák egyezmény által előirt status 
quo elvét, s igy magát az egyezményt.

A mitrovicai vasút,ugyanis mindenekelőtt poli
tikai és katonai vonal. És éppen ez az, ami a magyar 
sajtó figyelmét teljesen elkerülte.

Bécsből vagy Budapestről Szalonikiba már van 
egy vasúti vonal, a belgrád—nis—üskübi vonal, 1336, 
illetve 1056 kilométer hosszú s a török határig gyors
vonal. A Duna völgyét követi, majd pedig a Vardár 
völgyét: ez az egyedüli természetes ut Középeurópá- 
ból az Aeguszi tenger partjaihoz. A kereskedelmi 
forgalomnak teljes mértékben megfelel s még soha 
sem volt arról szó, hogy ne tudná az áruforgalmat 
lebonyolítani. Azonkívül a török határtól kezdve is
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eléggé békés területeket szel át s ritkán történnek 
fegyveres támadások a vonatok ellen.

Bécsből vagy Budapestről Uvácig 1141, illetve 
863 kilométeren ki van építve a vasút; de ebből 
408 kilométer az átépítendő bosnyák államvasut. 
Mert amíg Bródban vagy másutt átrakodásra lesz 
szükség, addig ez a vonal az előbbinél sokkal kényel
metlenebb, lassúbb és megbízhatatlanabb lesz. Mitro- 
vicától Szalonikiig 364 kilométer hosszú az ottomán 
vasút. Az összekötő vonalat a két hálózat között 
tegyük minimális 120 kilométerre: a bécs—buda- 
pest- szerajevo—szaloniki-i vasút hossza kb. 1620, 
illetve 1342 kilométer lesz. Vagyis a nisi vonalnál 
280 kilométerrel hosszabb. Azonkívül már említettem, 
hogy a bosnyák vasutak nincsenek egy komoly áru
forgalomhoz mérve; a serajevo—uváci vonal nagy 
technikai nehézségekbe ütközött, mert természetelle
nes hegyi vonal, s igy gyors forgalomra nem alkal
mas. Végül a novibazári szandzsák, melyet a mitro- 
vicai vasút át fog szelni, koránt sincsen még annyira 
pacifikálva, hogy ott a személy- és tehervonatok 
fedezet nélkül közlekedhessenek.

Ha két vasúti gócpont között egy uj vonal jön 
létre, ennek az építésénél az a cél, hogy egy rövi- 
debb, kényelmesebb, gyorsabb és nagyobb rentabili- 
tásu forgalmi eszköz létesüljön; az ellenkező esetben 
az uj vonalnak politikai és katonai, kizárólag politikai 
és katonai célja van. S a mitrovicai vasút tisztán 
ebbe a kategóriába sorozandó. Elkerülve Szerbiát, 
közvetlen utat nyit az osztrák, mondjuk egyelőre: 
az osztrák-magyar expensiónak Szaloniki, Szmyrna 
és Alexandria felé. Folytonos villongásoknak, lázon
gásoknak kitett területen haladva át, kitűnő alkalmat 
ad a jövőben Ausztriának fegyveres beavatkozásokra 
Macedóniában. Az üsküb—mitrovicai vasút vonataira 
számtalan alkalommal lövöldöztek az albán hegyek 
zsiványai: eddig a német vasúttársaság semmiképpen 
sem védekezhetett ezen támadások ellen; ezentúl köny- 
nyü lesz osztrák csapatokkal őriztetni a pályatestet, 
megszállani az állomásokat. Az oroszok nem csele
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kedtek másként Mandzsúriában, addig, amíg a japá
nok meg nem értették, hogy mit jelent az, mikor egy 
európai nagyhatalom lázongó tartományokon keresz
tül vasutat épit.

A mitrovicai vasút tehát módnélkül fogja növelni 
Ausztria politikai befolyását, katonai hatalmát a török 
birodalomban, meg fogja bontani azt az egyensúlyt, 
melynek fönntartására Anglia és Franciaország annyi 
ezer embert és annyi milliót költöttek el ötven év 
óta. Ezt az egyensúlyt, a török birodalom sérthetet
lenségének elve alatt, nemzetközi egyezmények biz
tosítják: a berlini béke és a szentpétervári jegyzék, 
hogy csak az utolsókról szóljak. Egyoldalúan meg
bontani tehát nem szabad, vagy legalább is nem 
tanácsos.

Egy harmadik és nem kevésbé fontos szempont
ból is elítélendő a mitrovicai vasút építésén február 
3-án kért engedély a mürzstegi programra szem
pontjából.

A macedóniai reformok egy félszázad óta fog
lalkoztatják az európai diplomáciát, két nagy háborút 
és számtalan nemzetközi expedíciót, flottademonstrá
ciót okoztak, több nemzetközi egyezményben lettek 
biztosítva. 1903-ban a porta nem hajtott végre ezek
ből a reformokból egyet sem. Macedónia föllázadt a 
török iga ellen, és a mürzstegi találkozás alkalmá
val az orosz és osztrák császárok megállapítottak 
egy minimális reform programme! Macedónia szá
mára. Elsősorban egy nemzetközi csendőrség meg- 
inegalakitását határozták el, azután a pénzügyek és 
igazságszolgáltatás újjászervezését. Fogadalmat tettek 
természetesen a status quo tiszteletbentartására is.

Csak egy mód van arra, hogy a portától a 
reformok végrehajtása kierőszakoltassék: az összes 
Konstantinápolyban székelő követek egyöntetű, egyet
értő föllépése. S ennek a föllépésnek értéke és ered
ménye csak úgy lehet, ha a követek egyikétől sem 
várhat a porta engedékenységet vagy gyengeséget 
a reformok végrehajtására nézve. Egy szóval most, 
midőn arról van szó, hogy több mint egy millió
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keresztény macedóniai ragadtassák ki a török köz- 
igazgatás és a szultán által pártolt albán rablók 
karmai közül, midőn arról van szó, hogy egy millió 
keresztény embernek biztosittassék a megélhetés, 
egy minimális közbiztonság, igazság és talán jólét, 
nem szabad, hogy egy európai nagyhatalom meg- 
vesztegettesse magát a porta által, baksicsot kérjen 
a szultántól, melynek fejében ez engedményeket vár 
tőle a reformok kivitele korül. Egy ilyen eljárás 
emberiségi szempontból «nem Ítéltethetik el elég élesen: 
ilyen pedig Aehrenthal báró külügyminiszter eljárása.

Pallavicini őrgróf éppen azon napokat válasz
totta arra, hogy a bécsi kormány vasut-koncesszióját 
szóvá tegye a török császárnál, melyeken az európai 
koncert képviselői újból beterjesztették a porta által 
már annyiszor elvetett igazságügyi reformra vonat
kozó jegyzetet. A porta természetesen nem habozott, 
s a jegyzéket újból visszautasította, a következő 
megokolással, mely egy félhivatalos jellegű távirat
ban jutott az európai közvélemény tudomására:

„Konstantinápoly, febr. 3.
... A szultánt a legkellemetlebbül az a kére

lem érintette, melyet az osztrák nagykövet audien
cián terjesztett elébe a mitrovicai vasútnak a bos- 
nyák határig való kiépítésének ügyében. Bár a berlini 
béke 25-ik szakasza megengedi ezen a területen né
mely kereskedelmi és katonai utak építését, a török 
kormány idegenkedik azon gondolattól, hogy egy 
újabb szentesítést adjon ezen tartományok okkupá- 
lásának, melyeket még mindig sajátjainak tekint. A 
porta azt találja, hogy időszerűtlen volt e vasúti 
koncessió kérdését most vetni föl, midőn folynak a 
tárgyalások a reformok ügyében, de azért reméli, 
hogy Ausztria engedékenyebb álláspontra fog helyezkedni 
a reformokra nézve a vasúti konusszó megadása esetén.“

Lehetetlen nyíltabban kifejezni, hogy a porta 
egész helyes világításban látja Aehrenthal báró eljárá
sát és kész Ausztria esetleges engedékenységet bu
sás borravalóval megfizetni.
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Európa 1878-ban megbízta Ausztriát és Orosz
országot, hogy a kereszténység érdekében felülvizs
gálja a törökországi eseményeket. Aehrenthal báró 
bevallotta urbi et orbi, hogy a megbízottak egyike 
európai mandátumából egy kis részletet a felvigyá
zódnak eltrafikált. Azonkívül, hogy a szentpétervári 
egyezség, a mürzstegi programm megsértetett, ez 
az eljárás nem nemes. Itt a macedóniai keresztények 
bőréről van szó, arról, hogy ezentúl is zavartalanul 
rándulhatnak le az albánok Szentgyörgynapon a ter
mést számbavenni a paraszt mezején és Szentmihály- 
napon az általuk kiszabott sarcot elhurcolni, hogy béké
ben rohanhatják meg éjjel a keresztények majorait, 
rabolhatják el az asszonyokat, a gyermekeket, hajt
ják el a nyájakat; arról van szó, hogy a régi mód 
szerint zsarolhatnak a török bírák, hogy kedvük sze
rint zárhatják le azt a szerencsétlen görögöt, bolgárt, 
aki az albánok ellen náluk keres oltalmat és jog
orvoslást.

Nem értem, hogy egy ilyen politikai programm 
mi okból nyerte el a magyar sajtó egyhangú helyes
lését. ..

Összegezve a fent elmondottakat, három rend
beli kifogást találunk nemzetközi és emberiségi szem
pontból Aehrenthal báró konstantinápolyi eljárása ellen:

1°. Bár a berlini béke 25-ik pontja értelmében 
Ausztria fel van hatalmazva kereskedelmi és katonai 
utak építésére a novibazári szandzsákban, a mitro- 
vicai vasúti csatlakozás Macedóniát közelről érdekli, 
arra irányul, hogy ott a kereskedelmi, katonai és 
politikai állapotot Ausztria hasznára megváltoztassa. 
Macedonia első sorban is nemzetközi érdekeltségű 
terület lévén, Ausztrián kívül Oroszország felügye 
lete alatt, a vasút ügyet titokban, sub rosa, elintézni 
nem volt helyes, ha már kizárólag csak a kompen
zációk elvénél fogva sem.

2°. A mitrovicai vasút nem kereskedelmi, hanem 
kizárólag politikai és katonai célokat fog szolgálni, a 
szláv államok befolyását csökkenteni a balkáni ese
ményekre és egy osztrák hadsereg sürgős koncentrá-
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dóját lehetővé tenni Ó-Szerbia határán. Ennél fogva 
a status quo megbontására tör, a nemzetközi egységek 
által megállapított és garantált egyensúly elvét meg
sérti. Az 1897-iki osztrák-orosz egységet a másik 
szerződő fél megkérdezése nélkül félredobni a nem
zetközi jog szén pontjából helytelen, politikai szem
pontból pedig veszedelmes.

3°. A mitrovicai vasút koncessióra vonatkozó 
kérelem a macedóniai reformok tárgyalása közben 
terjesztetvén be, mely tárgyalásoknak eredményt 
csakis a hatalmak rendithetlen összetartása, a diplo
máciai kar egyöntetű működése biztosíthat, ezt a 
kérelmet a porta jogosan egy alkunak tekintette, 
melyben a vasúti koncesszió megadásának ellenszol
gálata Ausztriának a reformokkal szemben tanúsítandó 
engedékenysége lett volna. Ez a kérelem tehát a 
mürzstegi reformprogramra sikerét kockára tette, a 
reformokat elodázta, emberiségi szempontból tehát 
elítélendő és helytelen volt.

II.

Ezt az álláspontot legelsőnek a Temps és a 
Novoie Vremja fejtette ki. E két fontos külpolitikai 
napilap az orosz-francia felfogást képviseli úgy Pé- 
terváron, mint Párisban, nem pedig egy bizonyos 
párt felfogását, amint ezt Pécsben hiresztelik. A 
Temps és a Novoie Vremja minden tekintetben félhi
vatalos lapok és teljesen hiába való volt a Temps 
cikkeit a bécsi francia nagykövet által lecáfoltatni. 
A Temps külpolitikai rovatát a külügyminisztérium 
egy hivatalnoka, tiszteletbeli követségi tanácsos vezeti, 
és csak nagyon ritka esetekben történik, hogy a 
Temps vezércikke ellentétben áll a quai d’ Orsay véle
ményével. 1905. tavasza óta, mikor Delcassé meg
bukott, ez nem is igen fordult elő.

A Temps tehát február 8-ikán a mitrovicai vasút 
kérdésének szentelte külpolitikai rovatát, Ausztria- 
Magyarország és Oroszország a Balkánon cím alatt.
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(Ez a cikk a Budapesti Hírlap február 12-iki számá
ban hosszasan ismertetve és kommentálva lett, — 
nem a legbarátságosabb hangon. Hogy a Neue Freie 
Presse „bizonyos vehemensséggel támadta meg“ a 
francia lapot {Temps, febr. 13.), az még érthető. A 
Novoje Vremja hasonló irányú cikke után gyors 
egymásutánban az orosz Riecs (Kadét-párti lap), az 
olasz Stampa, Popolo Romano, Secolo, Mattino és 
Corriere della Sera élesen támadják meg Aehrenthal 
báró politikáját. A párisi Figaróban Lautier, a Balkán
ügyekben legjáratosabb francia hirlapiró, kemény 
szavakkal ítéli meg a bécsi külügyi kormány eljárását. 
{Figaro, febr. 12.) Az angol lapok, bár mérsékelteb
ben, ugyanígy beszéltek, (ez nálunk angol vád néven 
ismeretes!) Angliának közvetlen érdeke kevés van a 
Balkánon; az ischli találkozás óta az angol osztrák 
viszony nagyon meleg, s így az angol közvélemény 
inkább emberiségi szempontból, a reformok érdeké
ben protestált a mitrovicai vasút-koncessió ellen.

Két ország foglalt csak állást Ausztria mellett 
ez alkalommal: Magyarország és a Német birodalom

A magyar félhivatalos sajtó a mitrovicai vasút 
ügyében a külügyminiszter álláspontját védi, még 
pedig szóról-szóra Aehrenthal érveivel; ez minden
esetre nagyon szép vonás, annál is inkább, mert 
nincs még hat hete, hogy ugyanez az Aehrenthal az 
osztrák delegáció előtt hosszadalmasan kifejtette a 
vámközösség 1917 en túl való fönntartásának szük
séges voltát. Mi sem dicséretesebb, mint a budapesti 
lapok által tanúsított szövetségest szolidaritás, főleg 
akkor, mikor a másik fél oly kevéssé tartja azt tisz
teletben.

Hogy a fentieket illusztráljam, összehasonlítom 
a külügyminiszter érveit, melyeket második beszédé
ben fejtett ki, a „Budapesti Hírlap" által használt 
érvekkel.

Aehrenthal, február 12: A vasúti kapcsolat ügye 
csupán csak kereskedelmi és gazdasági kérdés.

„Budapesti Hírlap“, február 12 (editorial) ... a 
magyar-osztrák inonarkia első kötelessége, Szaloniki-
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nak közvetlen vasúti vonallal való hozzánk, illetve 
általunk egész Nyugat- Európához való csatolása . . . 
Ha helyünkben angolok, németek, franciák, oroszok 
lettek volna, már rég megépítették volna ezt a 
vonalat nem politikai, nem stratégiai szempontból, 
bár egy agresszív államnak ez is elég ok lenne, 
hanem egyszerűen üzleti és civilizátorius (??) szem
pontból.

Aehrenthal, február 12: A kormány nem fogadja 
el azt a vádat, miszerint a Pallavicini kérelme rossz 
befolyással lehetne a macedóniai reform-akcióra.

„Budapesti Hírlap“, február 25 (editorial). Ami 
a mürzstegi egyezményt illeti, csak arra kell figyel
meztetnünk, hogy . . . kilenc pontja közül egy sem 
rendelkezik közlekedési kérdésekről ; de az angol vád 
arra vonatkozik, hogy mi a mürzstegi programm 
erélyes folytatását ejtettük volna el a vasúti tervekért 
cserébe ... A mürzstegi szerződésről rég kitűnt, 
hogy semmit sem ér. (!!) Csak nem állítja Anglia, 
hogy a mürzstegi programmnak praktikus eredményei 
lehetnek ?

A nagy magyar félhivatalosnak érveihez nem 
csatolok kommentárt, egyrészt, mert ezeknek nagy
részére már az első lapokon válaszoltam a nemzet
közi szempont ecsetelésénél, másrészt pedig, mert 
vannak ott érvek, melyekre furcsa volna a válasz. 
Például, hogy miért nem ér semmit a mürzstegi 
Programm 1908-ban, mikor kitűnő volt 1903-ban. 
Aztán, hogy miért kötelességünk nekünk Szalonikit 
közvetlen vasúti vonallal Nyugat-Európához csatolni, 
mikor már rég ott van egy közvetlen vasúti vonal, 
mely Budapestig fővonal ?

Különben is ezen szemelvényeknek a célja: 
megmutatni a budapesti és bécsi érveknek hason
latos voltát. Hogy mi az oka a magyar félhivatalos 
fölfogásnak az osztrák fölfogáshoz való csatlakozá
sának, azt nem tudom. Mert itt magyar gazdasági 
érdek nem jöhetett számításba; a mitrovicai vasút 
hátrányait bőven kifejtettem. A szerb vonal ma is 
jobb az újnál, s még nem hallottam, hogy Szerbia
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az átviteli árukat megakasztaná vagy megbírságolná, 
az utasokat pedig szekatúrának vagy vesztegzárnak 
vetné alá.

Aehrenthal báró második szövetségese a német 
„félhivatalos közvélemény“. A magyar sajtó ismer
tette a Berliner Tagblatt, Frankfurter Zeitung, Süd
deutsche Reichskorrespondenz, a kancellár Norddeutsche 
Zeitung’ia. cikkeit a mitrovicai kérdésről. A németek 
szintén en bloc elfogadták az osztrák külügyminiszter 
érveit, a berlini béke 25-ik pontja alapján. Hozzá
tették, hogy szerintük az európai koncert nincsen 
megsértve a vasutkoncesszió kérelme által. S ezen 
az utolsó argumentumon nincs mit csodálkozni: a 
németek már pár hét óta megsértették a koncert 
egyöntetűségét, amikor a reform-akciótól távol
maradtak.

A német álláspont különben is természetes. 
Régen volt az, amikor Bismarck egy pomerániai 
gránátos csontjait többre becsülte a keleti kérdésnél. 
Németország ma teljesen kelet felé fordult, s a 
császár konstantinápolyi látogatása megpecsételte a 
német külpolitika uj irányzatát, a másik Drang nach 
Osten elvét. A németeket vonzza és hipnotizálja a 
Földközi tenger és a Földközi tengeren túl Kis-Ázsia, 
Szíria, a Perzsa-öböl. Az egész nemzet páratlan 
egyöntetűséggel és akarattal harcol a Kelet uralmáért.

Mindenekelőtt a kereskedelmi téren hódított. 
Utazói, kereskedői, gyárosai elárasztották Konstanti
nápolyi, kiszorították a jobb, de drágább ipar kép
viselőit, a franciákat és az angolokat. Azután egy 
német társaság megkapta az annyira fontos zibcftse — 
szalonikii Vardár-vasút koncesszióját, a mitrovicai és 
monasteri koncessziókat. Majd a Deutsche Bank 
pénzével megépült Haidár-Paschában a kikötő és az 
állomás, a kisázsiai vasutak végállomása: egy nagy
szabású, világforgalomra berendezett tengeri pálya
udvar, dokkokkal, mélyvizü medencékkel, melynek 
tervezésénél arra számítottak, hogy nemsokára ferry
boat (gőzkomp) fogja áthozni Galatából a kilenc 
vaggonos tehervonatokat, melyeket azután átrakodás
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nélkül indíthatnak tovább Szmirna, Damaskus, Bagdad 
felé.1 Végre az anatóliai vasúttársaság belekezdett 
a nagy német műnek kivitelébe: a bagdadi vasút 
építésébe.'tltt azonban egyelőre nagy pénzügyi nehéz
ségek merültek föl: Németország egymagában nem 
elég gazdag, hogy ezt az operációt saját erejéből 
hajtsa végre. Francia tőkéhez fordult a Deutsche Bank 
és a kölcsön felét a rajnántuli pénzembereknek aján
lotta föl, de oly feltételek mellett, hogy a franciák visz- 
szautasitották a szívességet.

Ezalatt a német hajóstársaságok is dolgoztak 
Keleten. A Levante-Linie, a Hapag, a Lloyd elhódí
tották a keleti hajózási vonalakat a francia és angol 
társaságok elől. Érdekes, hogy mily furfangosan 
csenték el a Messageries Maritimes orra elől a volói 
fontos kikötőt.2 Megteremtették a román-német vona
lat: Constanza—Konstantinápoly—Szmyrna—Alexan
dria: a legrövidebb utat Hamburg és Egyptom között. 
A török kikötők tonnatartalmának fele a németeké 
manapság.

A politikai téren sem henyéltek a berlini diplo
maták. Három hatalmasság uralkodott Keleten 1878 
óta: Oroszország, Franciaország, Anglia, Ausztriáról 
nem is szólva. Az utóbbi időkben az angolok úgy 
látszik, hogy lemondtak Sztambulról; 1882 szeptember 
12-dikéig a Boszporus igazán nélkülözhetetlen kel
léke volt az angol imperiálizmusnak, mert az a hatal
masság, amelyik az Aranyszarvat uralta, Szuezei is 
fenyegethette: ezt jól tudták az angolok, mikor oly 
sok évtizeddel a szuezi csatorna létesülése előtt 
megcsinálták a Dardanellák egyezményét. 1882 szep
tember 12 én azonban a szuezi kérdés súlypontja 
áthelyeződött Konstantinápolyból Alexandriába, mert 
azon a napon lett Egyptom angol föld. Anglia azóta 
csak az egyensúly elvénél fogva ügyel arra, hogy 
senkise legyen az úr Sztambulban.

1 Chèradame: Le chemin de fér de Bagdad; in — 16, 
3 fr. 50. Paris.

- Recouly : Dix mois de guerre en Mandchourie; in — 16, 
Juven, Paris, 3 fr. 50.
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Az oroszok ellenben semmiféle jogaikról sem 
mondanak le. Szan-Sztefanónál tönkre tették a török 
hatalmasságot, és csak a berlini békének köszönhető, 
hogy a keleti kérdés még ma sincsen véglegesen 
elintézve. Az oroszok megteremtették Szerbiát, Monte
negrót és Bulgáriát, a törököket kiverték Tifliszből, 
és minden oldalról közrefogták a Portát befolyásukkal 
és hatalmukkal. Ezeket a kényelmetlen szomszédokat 
hamarosan kitúrta a német politika: a japán-háború 
elvonta az oroszok figyelmét és erejét messze keletre, 
és bár semmit sem tett arra, hogy a háború meg
történjék, Vilmos császár semmit sem tett, hogy igy 
fejezzem ki magamat, arra, hogy meg ne legyen.

Maradtak a franciák. Eddig a franciáknak volt 
a legnagyobb befolyásuk keleten. Az összes kato
likusokat oltalmukba tartották, s ez nagyon is számba- 
vehető előny. Azonkívül nagy történelmi emlékeket 
hagytak az aegeusi tenger partjain: a keresztes hábo
rúk idejében meghódították Törökországot és egy 
francia császár uralkodott Byzáncban a Keleti Biro
dalom újjáépített romjain, amint azt elbeszélte a jó 
Villehardouin az ő virágos nyelven irt Históriájában. 
A múlt század harmadik negyedében, a keleti háború 
után, Napoleon császárral tervezgette a szultán biro
dalmának újjászervezését és Szebasztopolnál a francia 
katonák mentették meg az izlám fejedelmét a vég
romlástól. Midezen okokból nagy szerepet vittek a 
párisi politikusok a Magas Porta életében.

Kapóra jött a francia kultúrharc. Bár a leg- 
vérmesebb szabadgondolkodók sem akarták a sepa- 
rátiós törvény hatályát a keleti missziókra kiterjesz
teni, de hiába: Páris diszkreditálva lett Rómában: 
nem hiába használta Bécs vétó-jogát Rampolla, a 
franciabarát, liberális, nagyeszű bibornok ellen: a 
német-osztrák barátság X. Pius név alatt a harcias, 
de szüklátkörü velencei pátriárkát tette a pápai trónra. 
A pápaválasztó konzisztórium volt Franciaország első 
vesztett csatája Sedan óta, és itt is, ott is a német 
imperializmus előtt hátrált meg a francia hatalom.

Ennek a hatása Keleten rögtön érezhetővé vált:
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úgy hiszem 1901-ben történt először, hogy nem 
francia katholikusok pőrét tárgyalta a török bíróság 
s a német konzul brutálisan magának vindikálta azt 
a protektori helyet, melyet százados hagyomány az 
„egyház idősebbik leánya“ képviselőjének tartott fönn. 
Az egész ügy pontos részleteit az erre vonatkozó 
hosszas diplomáciai jegyzékváltással együtt meg lehet 
kapni Chéradame fent említett könyvében.

A kezdet nehézségei után a francia befolyás 
kiturása könnyen ment. Hogyne! Vilmos császár az 
Abul-Hamid jóbarátja, pénzt ad neki, azt, amire leg
jobban vágyik s nem untatja reformokkal: hiszen 
nem német alattvaló az a sok ezer keresztény, akiket 
a szultán ő felsége oly vígan gyilkoltál le hű szol
gáival, a kurdokkal Anatóliában, az albánokkal Mace
dóniában. Vilmos császár a szabadság elvét hirdeti 
Sztambulban, míg az angol, a muszka, a francia csak 
nemzetközi túrákról, nemzetközi zsandárokról, nem
zetközi ellenőrzésről beszél: Vilmos császár szabad
sága abban különbözik a másféle, másodrendű sza
badságtól, hogy ő megengedi az öldöklést, zsarolást, 
rablást, a vérfürdők rendezését, a bandák borzalmait 
annak, aki máskülönben jó németbarát, és tiszteletére 
hadihajókat küldözget Korfuba. Ezen eljárás, melyet 
tökéletesen képvisel Marshall von Bieberstein német 
nagykövet, az a diplomata, aki egyedül szavazott 
Hágában a kötelező nemzetközi arbitrage ellen a kínai 
követtel, természetes, hogy megnyerte Abdul-Hamid 
tetszését. A német imperializmus megvetette lábát 
Sztambulban.

De szüksége volt Vilmosnak egy másik szövet
ségesre is keleten — Ausztrián kívül, kire majd 
külön térünk vissza. Önként jelentkezett Károly 
király, aki a románok felett terjeszti ki a pax ger
manica jótéteményeit. A Duna völgyébe kiplántált 
Hohenzollern, akit egykor álruhában csempésztek át 
Verciorován a magyar határon, egy ideig a latin 
rokonság igéjében bízott: de látva, hogy Párisban 
szép szónál, jó platonikus barátságnál többet nem 
kap, visszafordult hazája felé: megtörténtek a francia

2
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ellenes tüntetések Bukarestben, és Hágában a román 
követ oly híven csatlakozott Marschall báró politi
kájához, a hogy még Ausztria sem merte abban a 
Goluchowsky-érában, amely az összmonarkiának, tehát 
nekünk is, a brillant second hízelgő, de kissé kényel
metlen címet jövedelmezte.

A német-román barátság megteremtette a Ham
burg-Berlin-Jassy-Bukarest és Konstanzai vasúti ösz- 
köttetést, a kissé hosszadalmas kontignációs, de kizá
rólag német utat — Alexandriába, melynek minden 
hátránya mellett meg volt az a jótulajdonsága, hogy 
egy félmétert sem haladt a mindig rebelis magyarok, 
a megszelidithetlen szerbek földjén.

A keleten koncentrált német erők felsorolásánál 
nem kell elfelejteni Ausztriát. Sőt ez a hatalmasság 
első helyet érdemelt volna meg e rövid szemlében, 
ha nem kellett volna rendszert követni benne, és a 
históriai adatokat fölhasználni.

Ausztria szövetségese a Német birodalomnak: 
egy szerencsétlen háború révén dac és védszövet- 
séget kötött két leghalálosabb ellenségével, az olasz 
királyi házzal, aki kiverte Lombardiából, és a porosz 
királyi házzal, aki megfosztotta Sziléziától, és kitusz
kolta a német confederátióból, csinálva belőle hatal
mas középeurópai birodalom helyett egy népmozaikot 
keleten. Ez a politikai csoda állítólag a mi müvünk, 
valószínűbb, hogy Bismarck kancellár csinálta - 
közvetve.

Az osztrák szövetséget alaposan kihasználta 
Németország. Nagyon bátor egynémely magyar hír
lap, és hangoztatja, hogy ostoba beszéd Ausztriát a 
német Drang előharcosának tekinteni keleten. Fájda
lom, ez csak egyéni vélemény. Ausztria mindenek 
előtt német hatalom, német az esze, a gondolkodása, 
a nyelve; és a germánoknál oly mérhetlen a faji gőg, 
a kulturvolk összetartása a mistvolk ellen, hogy poli
tika és hármasszövetség nélkül is az osztrák hiva
talos felfogás a német kultúrát, a német faji szupre- 
mácia érzését és éreztetését vinné be az alávetett 
népek közé. Éhez a természetes germanizációhoz
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hozzájárul már most az ünnepélyesen aláirt nemzet
közi szerződés, a postaegyezmény, a kereskedelmi 
szerződések, melyek mind úgy vannak megszer
kesztve, hogy szorosabbá îüzzék a hivatalos Ausztriát 
a nagy német hazához. S mind ennek a sok faji, 
emberi, kulturális és diplomáciai faktornak az érdeme 
az algeszirászi mintaházasság, a Vilmos-Goluchowsky 
távirat.

Az Ausztriát alkotó nem német fajok valami 
nagy akadályokat nem gördítettek a bécsi német 
politika diadalma elé. A lengyelek ugylátszik lemon
dottak a szereplésről, a csehek nem sokat törődnek 
az egész dologgal; csak az olaszok protestáltak 
erélyesen, mikor kissé brutálisan akarták velük a 
német kultúra jótéteményét megismertetni.

A kettős monarkiában a kemény dió a magyar. 
A magyar, ki századokon át védte alkotmányát, jogait, 
nemzeti létét, faji életét egy idegen fejedelem ellen, 
aki a német birodalom császárjának címeztette magát. 
A magyar, ki száz sebből vérezve nyomatott el 
hatvan esztendővel ezelőtt, s aki mégis megmaradt 
magyarnak, mégis kivívta azt a minimális iétjogot 
és szabadságot, melyre minden teremtett embernek, 
ethnikai csoportnak szüksége van.

A magyaron nem fogott a német katona, a 
német haditörvényszék, a német várfogság. Ellenben 
gyorsan és hathatósan fogott a német diplomácia. 
Es lett a magyar-porosz barátság, a császárlátogatás, 
a nagygyakorlat, a sok bankett. A magyarok, a 
kemény legények, éppen úgy megpuhultak akkor, 
mint ahogy megpuhultak Mária Terézia korában. 
S csak akkor ébredtek föl, mikor a nagy nemzeti 
ellenállás idejében a bécsi kéz mögött kitűnt a berlini 
kéz, mikor észrevettük az osztrák hajthatatlanság 
hátterében a német aknamunkát, a világsajtó elbolon- 
ditását, a német piszkolódást. Fájdalom, teljesen 
akkor sem ébredtünk föl, mivel nem láttuk meg a 
mitrovicai vasút ügyében a német érdeket, mivel nem 
értettük meg a berlini kormány barátságos sürgönyét, 
melyben csak az áll ugyan, hogy Németország biz-

2*
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tositja Ausztriát szövetségi hűségéről és segítségéről 
abban a kulturális akcióban, melyet Keleten folytat, 
de melynek igazi, világos, fenyegető értelme az, 
hogy a német imperializmus ügyét szolgálja Ausztria 
a Keleten, s a német kultúráét!

III.

Miféle haszna van a német expenziónak a mit- 
rovicai vasút létrejöttéből?

Kereskedelmi, politikai és katonai haszna, még 
pedig kétrendbeli, közvetlen és közvetett.

Közvetlen haszna az, hogy az uj vonal a balkán 
államok területét elkerüli. Németország nincs a leg
jobb viszonyban Szerbiával, Ausztria sem, s ez lehet 
bizonyosan az oka annak, hogy mi is szükségét 
éreztük összeveszni a szerbekkel. Az 1906 októberi 
„tüntetésnek“ más értelmét ugyanis hiába keresem. 
Szerbia nem feledte el, hogy a san-stefanói békének 
köszönheti állami egységét és a pétervári befolyást 
képviseli mai is a Duna völgyében éppen úgy, mint 
Kelet felé.

Hogy ez a közvetlen német-osztrák érdek azután 
maga is fölosztható kereskedelmi, politikai és katonai 
érdekre, az az előbb elmondottak révén könnyen 
érthető. Az uj vasút módnélkül emeli Ausztria befolyá
sát Macedóniában: egyszersmind a német befolyást is 
erősbiti. Mert meg lesz most már a direkt vonal 
Berlintől az aegeusi tengerig, mely német földön fut 
s csak Marcheggtől Bródig a megszelídített magyarok 
területén. Különben van egy más csatlakozó vonal 
is, a bécs—steinbrück—sziszeki osztrák déli vasút. 
Csak Sziszektől Bródig magyar államvasut.

De van ám ennél még egy jobb megoldás is, 
amelyikre úgy látszik nálunk nem gondoltak. S ezt 
nevezem Németország közvetett érdekének a mitro- 
vicai vasút kiépítésénél.

Az osztrák délivasut steinbrücki vonala tehát 
Sziszeknél végződik. Doberlinnél kezdődik pedig a
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Militärbahn Doberlin—Banjaluka. Sziszektől Dober- 
linig van 53 kilométer magyar államvasut. Banjaluka 
ugyan jelenleg a Militärbahn végállomása. De Banjalu- 
kától 73 kilométernyire kezdődik a bosnyák állam- 
vasút, Jaj ce állomáson. Manapság a gyorsposta nyolc 
óra alatt teszi meg ezt az utat, a Vrbas völgyén 
fölfelé. Hetvenhárom kilométer vasút egy természetes 
útvonal mentén rövid két éven át elkészülhet. S amire 
mi megleszünk a pécs—bródi másodrendű fővonallal, 
az osztrákok meglehetnek a steinbrück—serajevói 
vasúttal. S akkor a nyugat-keleti transit forgalmunk
nak vége lesz. Az igaz, hogy a banjalukai csatlakozás 
á'tal Bécs csak 94 kilométerrel jut majd közelebb 
Szerajevóhoz, de attól eltekintve, hogy 94 kilométer 
már számit nehéz áruknál, a vonalnak óriási előnye az 
lesz, hogy egy 53 kilométernyi szakaszon kívül osztrák.

Ez már magában a germanizmusnak egy olyan 
nyert csatája volna, hogy méltán gondolhatnánk erre 
az eshetőségre némi nyugtalansággal.

Van ezenkívül egy második eshetőség, melyet 
szintén nem kell figyelmen kívül hagyni. Az 1907 
októberi magyar-osztrák kiegyezés értelmében a 
magyar kormány kötelezte magát egy vasúti vonal 
építésére, mely a k. őst. Statsbahn egy állomásáról 
kiindulva, Horvátországon át direkt összeköttetést 
létesítene Ausztria és Dalmácia között. Ez a vonal 
ugyan még nincsen traszirozva, de természetes útja 
nyílik Gottschee vagy Rudolfswertről a Kulpa völgyén 
Károlyvárosig, onnan a Kulpa valamelyik mellékvize 
mentén az Una völgye felé. Ez a dalmát vasút szin
tén könnyen belekapcsoltathatik Jajcénél a bosnyák 
államvasutba, ami által egy újabb osztrák vonal 
nyílna meg — Szaloniki felé.

Azt tudjuk, hogy az osztrák államvasut egy 
újabb kétsinpáros gyorsvonal építését tervezi Oder
berg és Bécs között, amely által a berlin—keleti 
forgalom legnagyobb része az osztrák vasutakra 
háramolna, Graz és Steinbrück vagy Rudolfswert felé.

Egy negyedik utón is elhatározta Ausztria a 
Balkánra való nyomulást: a serajevo—gravosai vonal
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ma már Castelnuovoig ki van építve. Természetes 
folytatása nyílik Antivari, Scutari és Durazzó felé. 
Nem kell elfeledni, hogy egy német vasút vezet 
Szalonikiből Monasterig. Ezt a vonalat is valószínű
leg ki fogják vezetni az Adriához, szintén Scutari 
vagy Durazzó végállomással.

Összegezve az előbb elmondottakat, nézzük meg, 
milyen lesz a helyzet a Balkán-félszigeten, ha ez a 
hatalmas vasúti programm létesül.

1. Egy osztrák-német vonal fog vezetni Berlin
ből Oderbergen, Bécsen, Grácon és Steinbrückön át 
Jajce, Szerajevo—Szaloniki felé, mely a magyar 
államvasutat csak 53 kilométeren át fogja felhasználni.

2. Egy osztrák-német vonal fog belekapcsolódni 
az előbbibe Jajcenél, Bécs—Rudolfswert és Károly- 
város—Bihácon keresztül, Horvátországot legszűkebb 
részében vágva át.

3. Egy osztrák vonal fog vezetni Bécs— Rudolfs
wert—Bihácon és Gravosán keresztül Scutari- vagy 
Durazzoba.

4. Egy német vonal fog vezetni Durazzoból 
Monastiren át Szalonikibe.

5. Egy német-görög vasút fogja összekötni 
Szalonikit Volóval és Athénnel.

Azt hiszem, nem kell elsőrendű vasutügyi kapa
citásnak lenni ahoz, hogy az ember átlássa ennek a 
vasúti programúinak hátrányait Magyarországra, elő
nyeit Ausztria és Németországra nézve. A nyugat 
keleti transitforgalom teljesen elkerülné Budapestet 
és a magyar államvasutak fővonalait. Ez a forgalom 
pedig a legfontosabb hazai vasutainkra nézve. Ex
portunk a Balkánba oly csekély, hogy még az iparunk 
fejlődése mellett sem lesz képes ellensúlyozni a 
transitforgalom elvesztését. Azonkívül a nyugat - 
keleti nemzetközi vonalak áthelyezése politikai be
folyásunknak a Balkánon való csökkenését jelentené. 
S ez reánk nézve egy vesztett hadjárat hátrányaival 
bírna.

Ha Magyarország politikai befolyása a Balkánon 
elvész, ha nemzetközi transitforgalma eltereltetik,
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politikai fontossága, nemzetközi élete, közgazdasági 
jelentőségének vége.

Ezt jelenti reánk nézve a mitrovicai vasút ki
építése legmesszebbmenő, de természetes következ
ményeivel. S ezért nem fogadhatom el a magyar 
félhivatalos sajtó által felállított dogmát, mely szerint 
Magyarországnak a német-osztrák álláspont mellett 
kellene kardoskodnia.

Annál kevésbé fogadhatom el ezt a dogmát, 
mert minket a német veszedelem is közelről fenye
getne, ha Ausztria—Németország javára segitenők a 
a Balkánon az egyensúlyt megbontani.

Bámulom a magyar sajtó könnyelműségét a 
német kérdést illetőleg.

Nem múlt el egy hónap sem a „ Westungarn 
zum Deutschösterreich“ című pángermán röpirat meg
jelenése óta. Ebben a röpiratban a szerző a nyugat
magyarországi németeket felhívta, hogy a német
osztrák tartományok grossdeutsch-mozgalmához csat
lakozzanak s megyéiknek Ausztriához való csatolását 
követeljék. Nem múlt el négy esztendő a temesvári 
Kramer-pör óta, annak a Kramer hírlapírónak pőre 
óta, ki nemcsak lapjában izgatott a magyar állam
eszme, a Kossuth-hund-ok, a kanászen und jogászén ellen, 
de Temesváron egy magyar étteremből durván ki
dobott pgy virágárus sváb leánykát, amiért magyarul 
merészelte őt megszólítani. Vannak még emberek, 
akik nem feledték el a nagy válság idejéből a gross- 
deutsch-sajtó kirohanásait, rágalmait, koholmányait 
hazánk ellen, melyek által sikerült az angol nagy
sajtót megmételyezni. Nem tudom megérteni, hogy 
mi, a mistvolk-nak, troglodylen volk-nak elkeresztelt 
magyarok, mit tudunk örvendeni a német imperia
lizmus sikerein.

Tudnunk és hangoztatnunk kell, hogy abban 
az esetben, ha a Balkánon vigyázatlanul erősbitjük a 
német befolyást, a németek kereskedelmi és politikai 
hatalmát s hogyha Ausztria népei között egy napon 
megbomlik az egyensúly, mi leszünk a Drang nach 
Osten első áldozatai, mi, kik a Drang nach Osten
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előtt nem félünk egyengetni az utat. S áldozatai 
leszünk, mert egyedül fogunk állani, mert sem 
nyugaton, sem délen, sem keleten, sem északon nem 
lesznek barátaink, vagy a mi jobb, érdekelt leköte- 
lezetteink.

Mi nem működhetünk közre a németekkel sem 
a Balkánon, sem másutt, mert ezáltal csak elgyön- 
gitjük magunkat, kisebbítjük ellenállási képessé
günket. Mert bármekkora közvetlen hasznot huzunk 
is ebből a közreműködésből, végeredményül csak 
oda jutunk, hogy egy napon elszakadva a nem-német 
államok csoportjától, németbarátságunk révén lejá
ratva a földközi tengeri hatalmasságok előtt, disz- 
kreditálva a balkánállamok szemében, egyedül fogunk 
állani a nagy germán invázióval szemben. S be fog 
következni azon a napon, melyen előre látható vagy 
láthatatlan, ethnikai, politikai, stratégiai, vagy jogi 
okokból, megbomlik körülöttünk a status quo, meg
bomlik a nagy szláv mozaik, mely ma fönntartja az 
egyensúlyt a Habsburg-dinasztia birodalmában.

Emlékezzünk arra, hogy szabadságukba, szuve- 
réniíásukba került a német fejedelmeknek 1870-ben 
a kollaboráció Poroszországgal III. Napoleon ellen.

Nem hiszem, hogy volna e hazában egy igaz 
magyar, ki az ezeréves királyságot Württemberg, 
Szászország, vagy idősb Reuss fejedelemség sorsán 
szeretné látni.

IV.

Magyarország tehát sem kereskedelmi, sem 
politikai téren nem nyerhet semmit a mitrovicai vas
úti kapcsolat kiépítésével, mert ez a vasút egy nagy 
közlekedési programúinak egy része, egy első lépés 
a közvetlen összeköttetések megteremtése felé Ausztria 
és a Balkán között. Ez a programm pedig nyilván a 
magyar érdekek kizárására, Magyarország izolálására 
irányul. Azt hiszem, a fent elmondottakban ezt eléggé 
kimutattam.



A magyar érdekekre nézve sérelmes ez a Pro
gramm, értve itt a magyar gazdasági és kereske
delmi érdekeket, mert a programm végrehajtásával 
a nyugat-keleti transitforgalom csak kis részben íog 
a magyar államvasutak vonalain lebonyolittatni. Erről 
a térkép egy pillantás alatt meggyőz.

Magyarország pedig politikailag izoláltatik, ha 
a programm végrehajtását pártolja, egyrészt, mert 
a nyugati államok koncertje a programmot, mint 
sérelmest, ellenzi, másrészt, mert a bosnyák hálózat, 
a dalmát és albán vasúti kapcsolatok fejlesztése nagy 
hátrányokkal bir úgy Szerbiára, mint Bulgáriára, e 
két államtól is elvonva a nemzetközi transitforgalmat. 
Magyarország tehát, ha pártolja a mitrovicai vasút 
ügyét, a szerb és bolgár érdekek ellen dolgozva, a 
balkánállamokat ellenséges indulatokra fogja ger
jeszteni.

Eddig a kérdés egyszerű, csakhogy a magyar 
sajtó a mitrovicai vasút ügyébe belevonta a magyar 
keleti politika kérdését. A Budapesti Hírlap például 
e vasúttal kapcsolatban a magyar kivándorlás esz
méjét is felveti s ezen vonalon át gondolja lehetőnek 
a magyar földmivelők és kereskedők letelepítését a 
Vardár gyönyörű és termékeny völgyében.

Ezt az egészséges gondolatot már láttam a 
külföldi sajtóban kifejezve és így közelebbről foglal
koztam vele. A Vardár völgyében való — nagyon 
kívánatos és helyes — telepítés nem közlekedési 
kérdéseken dől el, hanem diplomáciai és hatalmi 
kérdéseken. Az a nemzet, amelynek legerősebbek 
lesznek a konzulai Prizrendtől Szalonikiig, az fog 
gyarmatosítani a macedóniai pusztákon.

Első látásra azt lehetne gondolni, hogy ez lesz 
Magyarország helyzete, ha a mitrovicai vasút kiépül 
és ha ennek a révén Ausztria Magyarország fogja 
vinni az első szerepet Macedóniában Csak az a baj, 
hogy az osztrák-magyar külképviselet nem igen 
szokta a magyar alattvalókat különös gyámolitásban 
részesíteni külföldön: aki elment csak Párisig, vagy 
Newyorkig, észre vette és tudja ezt. Közös diploma-
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ciával semmire sem lógunk menni a Vardár völgyé
ben, sem sehol.

Hova támasszuk külpolitikánkat? Hova támasz- 
szűk keleti akciónkat? — kérdi a Budapesti Hírlap.

Semmi esetre sem Ausztriára, még kevésbé 
Németországra.

A nyugati államok közvéleménye elismeri és 
hirdeti, hogy Magyarországnak egy nagyszabású hiva
tása van a Balkánokban. Nálunk a francia és angol 
közönség magyargyülöletéről szebbnél-szebb legen
dák keringnek. A francia és angol közönség semmi 
különös ellenszenvvel nem viseltetik a magyar nemzet 
ellen, csak arra vár, hogy Magyarország mutassa 
meg szükséges voltát, tegye azt, amire földrajzi pozí
ciója, történelmi hagyományai és jól értelmezett 
érdekei által hivatva van.

Magyarország a kelet felé vezető természetes 
utaknak gócpontja: itt egyesül a Duna völgye, Kelet- 
Európa legfőbb és egyedül természetes útvonala, a 
Morava völgyével, mely az igazi ut Szaloniki felé s 
Konstantinápolyba a Maritza völgyén; ide torkollik a 
Vrbas völgye, mely Gravosa és Raguza felé vezet. 
Az Adria, az aegeusi tenger, a Fekete-tenger utjai a 
magyar Duna vonalából ágaznak el. Magyarország 
egész külkereskedelmét és külpolitikáját a Duna elve 
kell hogy uralja.

Magyarország az egyedüli olyan állam a kelet 
és nyugat határán, mely igazán hivatva lenne aBalkánon 
fönntartani a békét, az egyensúlyt, mert egyrészről a 
Balkán összes útjait kezeden tartja, mert másrészről 
nem gondolhat soha arra, hogy befolyását, békésitő 
és statusquot szervező akcióját területi terjeszkedésekre 
használja fel. Inkább mint a német vagy a szláv Ausz
tria, inkább, mint a szláv Oroszország, gyakorolhatna 
a Macedonia keresztényei fölött egy politikailag önzet
len, az integritás elvétől vezérelt protektorátust, mert 
sem megvédendő alattvalók, sem felekezeti ürügyek, 
sem történelmi dogma nem változtathatná át ezt a pro
tektorátust hódítási politikává, nem csinálhatna az 
emberséges policiai hivatásból foglalási hóbortot.
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„Nemzetközi szempontból egy egységes magyar 
állam, mely Dalmáciával kiterjeszkednék a tenger 
partjáig, mediante Croatia, csak hasznára válna a 
haladás és a civilizáció ügyének. Megszabadítaná a 
Balkán kis államait a széjjelhuzó befolyásoktól, melyek 
a berlini béke óta ott fönntartják a zavart, és ezen 
államokra egy egyszerű és hatalmas befolyást gya
korolna, egy olyan ország befolyását, mely tisztelet
ben tartja a nemzetiségek jogait. Szerbiában és Mon
tenegróban a Hofburg bomlasztó politikája helyett 
egy egészséges állam politikája érvényesülne, egy 
olyan államé, mely senki függetlenségétől meg nem 
ijed. Szomszédsága révén, melyet kereskedői és ipa
rosai ki tudnának használni, Törökországgal termé
szetesebb és szorosabb viszonyt tartana fönn, mint 
amilyen viszony létezik ma Németország és a Szultán 
között. Végre Magyarországnak legnagyobb érdeke 
volna a béke fönntartása az Adrián, a status quo 
tiszteletben tartása, melyet Ausztria fegyverkezései 
és terjeszkedései Albánia felé sokszor kockára tesz
nek. Olaszország ma ugyanis jogosult bizalmatlan
sága magától megszűnt, attól a perctől fogva, amikor 
egy igazán egységes magyar jogállam, inkáb érdekeit, 
mint vezérkari ambíciókat követve, ügyelne föl az 
Adria egyensúlyára Fiume és Cattaro között.“

Franciaország legnagyobb és leghíresebb „bal
káni speciálistája“, Charles Loiseau irta ezt a pár 
sort 1905. végén, mikor a magyar horvát barátság 
egy pillanatra megcsinálta az „egységes magyar 
államot“; s ezekben a sorokban mi magyarok egy 
nagyszabású, fenkölt inspirációju politikai programmât 
kaphatunk, melynek keresztülvitele egészen biztosan 
számíthat a földközi-tengeri hatalmak, Olaszország és 
Franciaország rokonszenvére. A szűk látkörü, vesze
delmes osztrák-német, helyesebben Hohenzollern- 
politika helyett igazi európai szerepet juttat nekünk 
a jeles francia író: a Balkán-államokkal kötött, nyílt és 
őszinte barátság révén belépni az európai koncertbe, 
a békét és civilizációt bevinni a Törökbirodalom keresz
ténylakta területeire.
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Ez az egyedüli mód arra, hogy Magyarország 
elszigeteltsége az ellenséges német és szláv elemek 
között megszűnjön, hogy hazánk hasznossá tegye 
magát az emberiségnek, hogy nélkülözhetetlen tagja 
legyen a müveit államok társaságának. S ez a mód 
elég nemes, elég emberiséges, reánk nézve úgy 
politikai, mint kereskedelmi és ipari téren elég elő
nyös arra, hogy érdemes legyen érte föláldozni a 
Hármas-Szövetség kárhozatos igéjét.

Ezért kell, hogy Magyarország egyéni külpoli
tikát űzzön, s addig is, amig ezt hivatalosan teheti, 
megvesse ennek alapjait a gazdasági téren.

Ezért kell, hogy Magyarország fejlessze jó 
viszonyát Horvátországgal, Szerbiával; ezért kell, 
hogy Fiume, Belgrád és Galatz felé irányítsa keres
kedelmi életét, s őszintén megtagadja részvételét a 
bécsi államférfiak természetellenes közlekedési pro
gramijában. A Duna Magyarország szívere, a Duna 
a magyar egység igéje; a Duna, a Morava völgyei 
elég jövőt biztosítanak a magyar gazdasági életnek, 
a magyar befolyásnak.

Lássuk át ennek a politikának hasznos és szép 
voltát, s álljunk meg férfiasán mellette; ne hagyjuk, 
hogy paragrafus és szókérdések megakadályozzák 
nemzeti egységünknek természetes fejlődését; ne 
hagyjuk, hogy idegen befolyások meggátolják nem
zetközi barátságaink észszerű evolúcióját.

V.

Ezen rövid tanulmány keretében elég messze 
elkalandoztunk a szandzsák vasút speciális kérdésétől. 
De ez a kérdés Magyarország egész keleti és álta
lános politikájára a legjobb vagy a legrosszabb be
folyással lehet.

Magyarországon el van terjedve a külföld gyűlö
letének legendája. Idézetekkel,külföldi írók, politikusok 
véleményeivel igyekeztem bebizonyítani, hogy Német
országon kívül sehol sem létezik hazánk ellen ez az
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előitéletszerü rosszindulat. Csakhogy mielőtt rokon- 
szenvével megajándékozna, a külföld elvárja tőlünk, 
hogy hasznosak legyünk, csináljunk valamit önállóan. 
Eddig — már t. i. a közelmúltban — a Hármas Szövet
ségen kívül, mely Európa csak kis részét tette bol
doggá, egyebet nem csináltunk, mint küzdöttünk itthon, 
hol egymás ellen, hol spazmodikusan Ausztria ellen. 
Ezzel a nyugati vagy keleti hatalmak háláját még nem 
kötöttük le, bármennyire jogosultak és tiszteletre
méltók voltak is küzdelmeink.

A mitrovicai vasút ügye ismét belesodort min
ket a nemzetközi politikába. Itt az idő erélyesen 
föllépnünk egy önálló, értékes programmal. Törté
nelmünk, földrajzi, közlekedési, kereskedelmi viszo
nyaink egy bizonyos szerepre utalnak minket: addig 
is, amig független magyar diplomáciánk utján érvénye
síthetjük magunkat ebben a szerepben, mutassuk 
meg a rendelkezésünkre álló más módokon, hogy 
képesek vagyunk egy adott kérdésben egy bizonyos 
álláspontra helyezkedni, legyen ez az álláspont ellen
kezője is a bécsi felfogásnak. Ez az egyedüli ut 
arra, hogy meghódítsuk a nyugati és keleti államok 
rokonszenvét, hogy állami szuverénitásunkat kidom
borítsuk, hogy biztosítsunk hazánknak becses bará
tokat, érdekkötelezetteket a jövő elkerülhetlen nagy 
viharai ellen.

Páris, 1908. március 1.
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