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róbáljuk meg egyszer: legyünk őszinték és valljuk meg, érint-e közelről, vagy hidegen hagy-e bennünket most teljesedő százados évünnepe a kiegyezés első miniszterelnökének. Bevallhatjuk, mert több
okból is érthető, hogy a legtöbb közülünk, nem tudván összeegyeztetni hétköznapi gondolatvilágával a fogalmakat, melyeket Andrássyhoz fűzünk,
közönyösen és értetlenül megy el mellette. Alkotásai: kiegyezés és dualizmus, Bosznia elfoglalása, a német szövetség, mind darabokra zúzódtak az
idő forgatagában és a legutóbbi fejlődés kanyarulatában az alkotó személyeis annyira elmaradt mögöttünk, hogy aculatján alig tudunk többé hozzánk
hasonló vonásokat fölfedezni. Andrássy is azon mágnásnemzedékhez tartozott, mely a rendi Magyarországból átnyúlva a kezdődő polgári világba,,
élesen megkülönböztethető jelleget mutatott fel. A mi polgári gondolkodásunknak idegenek ezek az Apponyi Györgyök, Majláth Györgyök, Eszterházy Móricok, kikhez kell számítanunk a kiegyezés után is nagyobb szerepet vivő Sennyeyt, Apponyi Albert tanítómesterét, valamint a finom irodalmi kultúrával rendelkező Széchen Antalt. Amennyiben mémoire-ok és
bizalmas levelezések ismerete nélkül megítélhetjük, mindnyájan kitűnő
emberek voltak, tehetségesek, komolyan számbavehető egyéniségek, annak
ellenére, hogy az egyiknek nagy fejtörést okozott, fölvegyen-e pártjába
főurakon kívül nemes embert is, a másik pedig követi állását azért volt
kénytelen elhagyni, mert hónapokon át egyetlenegy jelentést se küldött
kormányának. Mindnyájan grandseigneur-ök voltak és egymás közt vagy
a nagy nemzetközi világban, fejedelmi udvarokban és magas szalonokban
éltek; műveltségük és jóindulatuk útjában állt ugyan annak, hogy a kisembereket megvessék, de erre még alkalmuk sem volt, mert egyszerűen
nem találkoztak életútjaikon kisemberekkel. A grandseigneur akkor még
megengedhette magának, hogy csak hasonszőrűekkel érintkezzék, annál
inkább, mert hisz a fölfelé dörgölődző polgári és kisnemes tipus sem volt
akkoriban még túlságosan elterjedve.
Hogy Andrássyt a felsoroltak legtöbbjétől megkülönböztette minden
alkalommal megnyilatkozó liberálizmusa, ez ne tartson vissza bennünket,
hogy őt is azon grandseigneur-ök közé számítsuk, kiknek indítékait csak
akkor tudjuk valóban méltányolni, ha elképzeljük magunknak azt a szinte
tökéletes, hiánytalan függetlenséget, melyet nekik születésük, gazdagságuk
és osztályérzetük nyujtott. A grandseigneur megengedhette magának, hogy
nagykövet létére ne írjon jelentéseket, amikor szélcsöndes idők jártak és
nem volt érdekes jelentenivalója. Nemcsak hogy nem remegett állásáért
melynek, nézete szerint, ő adott díszt, nem pedig ez neki, hanem egészben
véve is annyira különálló, független pont volt a már polgári bürokráciában, hogy szuverén megvetéssel nézhetett le az ott uralkodó konvenienciákra
és egyedül a saját köre, végső következésben saját egyénisége felfogását
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ismerte el irányadónak. Andrássy minden doktrinér liberális nézete mellett
is ilyen grandseigneur volt, akkor is, mikor párisi emigrációjában ekvipázst és hátaslovakat tartott magának, s akkor is, mikor dicsősége tetőpontján, a német szövetség megkötése előtt, kiharcolta magának uralkodójától az irigyelt állásból elbocsáttatását. Függetlenségét mindenkor megőrizte, rang és munka, a polgári és szociálista életbölcseségtől egyaránt
annyi hipokrizissel dicsőített munka sohase volt ambíciója s álszemérem
nélkül akkor érezte jól magát, ha nem kellett dolgoznia.
Érthető, hogy szélesebb körökben melegebb érzéseket ilyen államférfiú
sem akkor, sem ma nem kelthetett. Az ünneplés is, melyben a kortársak
a kiegyezés első miniszterelnökét, Ferenc József koronázóját, Bismarck
egyenrangú és egyenértékű kartársát részesítették, félszázad távlatán át
nézve: lelkes, de rövid és hideg, inkább formális volt. Deák Ferenc, Erzsébet királyné, fölmelegítették az embereket, mert ezek megérezték bennük
a lélek közelségét. Andrássy belsejébe, hosszú közpályáján, senki sem
pillantott. Érzelmi megnyilatkozások helyett valami mást adott a hazának:
tetterejét, talán a legnagyobb tetterőt és legsikeresebbet, melyet Kossuthén
kívül az utóbbi magyar század szült.
Alkotásait felsorolva, szinte évről-évre kellene menni, minden esztendőre esik egy-egy olyan munka, mely más ember energiáit éveken át emésztette volna. Az emigrációból hazaérkezve, a dualizmusnak a köztudatba
már belekerült alapelveit ő önti praktikus formába. Nélküle talán nincs
kiegyezés, de mindenesetre rosszabb van, mely a magyar állam önállóságát nem domborítja ki annyira, mint ahogy ez Andrássynak az udvar,
az ókonzervatívok, az osztrákok, sőt Deák ellen is folytatott harcokban
sikerült. Az osztrák alkotmányosság szükségességét is ő fogta fel a legvilágosabban és hangoztatta, mint a kiegyezés egyik föltételét. A dualizmus
megalkotása után ő áll harcban az osztrák generálisokkal, az ő sikere a
honvédség megalapítása és ő az, ki a királytól kieszközli feketesárga tábornokok nyugalomba küldését és granicsár főtiszteknek fogcsikorgató, kénytelen meghajlását a dualizmusban kifejezett magyar állameszme előtt.
Ő az, aki a határőrvidéket feloszlatja, s ezzel mindenkorra elejét veszi szervezett horvát haderők meglepetésszerű betörésének. Igaz, mögötte állt zárt
arcvonalban, szinte az egész magyar politikai világ, s ennyiben könnyebb
helyzete volt, mint utódjainak egész Tisza Kálmánig, kiket a magyar
államiságnak Bécs felé érvényesítésében folytonosan tőrszúrással fenyegetett hátulról a közjogi ellenzék. Mégis szinte csodálatos és egyedül
Andrássy hatalmas energiakifejtésének köszönhető az a folyton sikerekkel végződő állandó küzdelem, melyet Andrássy mint miniszterelnök, majd
mint külügyminiszter folytatott a magyar érdekeknek a monarchiában és
azontúl, az európai politikában érvényesítéséért, az ellenfelek légiója ellen.
Hohenwart osztrák miniszterelnök, Ferenc József csöndes helyeslése mellett, megpróbálja a monarchia osztrák felét nemzetiségek szerint föderatív
állammá tenni és a hatalmat a németségtől elvéve, a csehek kezébe adni.
Andrássy, mint magyar miniszterelnök, megakadályozza, és az egész tervet
megbuktatja, a leghatalmasabb udvari mágnások, a Schwarzenbergek,
Clam-Martinitzok, Thurnok ellenében, cseh demokratáknak és zavarosfejű
német ideológus tanároknak feudálisoktól vezetett koaliciója dacára.
Ugyanezekkel állott szembe a francia-német háború idején, mikor Ausztria
szlávjai, feudálisai és udvari emberei reváns után epedezve Königgrátzért,
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a háború tervének már a császárt is megnyerték. Németországot a hátbatámadástól egyesegyedül a magyar miniszterelnök mentette meg. Mint
külügyminiszternek még több az ellensége. Köztük vannak az osztráknémetek, kiket ő ültetett a nyeregbe, s mikor onnan kiestek, ő emelt fel és tett
megint hatalmassá, persze ismét csak rövid időre, mert a végzetesen
ügyetlen politikusok inkább a szövetséges magyarra irigykedtek, semmint
arra gondoltak volna, hogy poziciójukat a szláv feudálisok és demokraták
ellen megvédelmezzék. Andrássynak a német szövetség felé folytatott útjában a legádázabb támadásokat éppen az osztráknémetek részéről kellett
elszenvednie, kik minden politikai befolyásukat neki köszönhették. Az
1874-es új választói törvényt is ő eszközli ki a németség érdekében.
A Bismarckkal kötött német szövetséget, melyet Andrássy már mint
lemondott külügyminiszter írt alá, s ezzel kapcsolatban Bosznia ós Hercegovina megszerzését, az akkori viszonyokból kell megítélnünk és megértenünk, nem pedig a világháború tapasztalataiból. Úgy Bismarck, mint
Andrássy, végtelen lenézéssel bánt volna el azzal, ki előttük fölvetette
volna annak lehetőségét, hogy a német—osztrák-magyar szövetség egykoron kénytelen lesz az összes többi hatalmak ellen sikraszállani. Ez a
lehetőség Bismarck és Andrássy európai géniusza számára egyszerűen —
nem volt lehetőség. Ök nem a francia támadás ellen kötötték a szerződést,
hanem hogy a két monarchiának egyesülése elejét vegye annak, hogy Franciaország szövetségest találjon revánsálmai érdekében. Az ő konstrukciójuk szerint Ausztria-Magyarország és Németország nem egy ágyúktól és
gyilkoló fegyverektől meredező ostromolt vár — nagyon jól tudták, hogymint ilyen úgyis képtelen koncentrikus támadásnak ellenállani —, hanem
olyan szövetségtest, mely kiterjedt érdekeinél fogva alakítólag képes belenyúlni a szomszédok: a Balkán, Orosz-, Francia-, Olaszország viszonyaiba
és az ott netán fölmerülő koaliciós bacillusokat még idején fájdalom nélkül
eltávolíthatja. Ez persze munkát, folytonos vigyázást és iniciativát követel,
aminthogy a külügyek vezetése Bismarck idegeit is megőrölte, Andrássy
pedig a kimerülés elől csak a lemondás árán tudott elmenekülni. Az ő idejükben a szövetség, s ennek formális megkötése előtt a két államférfiú
együttműködése annyit jelentett, hogy két nagy állam külügyminisztere
törekszik az államának rendelkezésére álló külön útakon ugyanarra: a
Középeurópa ellen irányuló koalició megakadályozására. Politikájuk egyik
irányelve volt Angolország barátságának biztosítása: ha pl. büszke Albion,
a Konstantinápolyra kancsalító, az orosz—osztrák-magyar antant miatt
megneheztelt Andrássyra, akkor Bismarck lépett közbe s békíté ki, — és
viszont. Andrássy német szövetségének egyik pillére az angol barátság
volt; Bismarck és Andrássy konstrukciója angol-francia szövetséget teljességgel a lehetetlenségek világába utalt, s ez magában véve is eléggé
mutatja, mennyire más volt az ő szövetségük, mint amivé az tehetségtelen
és diplomáciai alkotásra képtelen utódaik kezében változott.
Bismarck jelentette ki egyszer, hogy ha neki külpolitikában van
valami érdeme, az az, hogy a francia háború óta megakadályozta, hogy
Németország ellen bárminemű túlerős koalició alakuljon. Ilyen koaliciónak
leginkább kézenfekvő lehetőségét Francia- és Oroszország nyujthatta.
Innen a kettős szövetségnek állandóan, szinte erőszakosan, a tények széttördelésével és átformálásával alkalmazott orosz orientációja. A két diplomatának mindent, de mindent kellett mernie, nehogy francia-orosz szövet-
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ség jöjjön létre. A pánszlávérzelmű orosz közvélemény, sajtó és udvar
napról-napra fegyverzajtól hangzott és alig várta a pillanatot, mikor a
balkáni szlávok érdekében keresztülgázolhat a kettős monarchián. Az oroszok között egyedül II. Sándor cár volt Középeurópának, igaz eléggé ingadozó, de mégis számbavehető barátja. Bismarck és Andrássy megcsinálják
a három császár szövetségét, melyben a cárt személyes érzelmei kötik a
német császárhoz és általa Ferenc Józsefhez. De békés úton nem sokáig
mehet a dolog, Gorcsakoff és a pánszlávok leigázzák a cár békés akaratát,
jön az orosz-török háború, a balkáni szlávok felszabadítása és pánszlávizálása, mire cukor helyett előkerül az ostor: a győzelmes, békét diktáló Oroszországot a berlini kongresszusra cipelik és ott, főként Anglia segítségével,
elveszik tőle a zsákmány nagy részét, kompromittálják a balkáni szlávok
előtt, megerősítik Ausztria-Magyarország tekintélyét, s ezzel megint hoszszabb időre biztosítják Középeurópát Kelet és Nyugat koaliciója elől. Bismarcknak a szövetség formális megkötése után is főgondja volt az orosz
barátságot fenntartani, amely szerepre Németország alkalmasabb is volt,
semmint a Balkán miatt Oroszország felé több ütközési fölülettel rendelkező
kettős monarchia.
Középeurópa és benne a magyarság érdekeit elsősorban a Balkánon kellett megvédeni. Andrássy ezirányban csodálatos találékonysággal, a viszonyok változásához mérten a legváltozatosabb eszközöket alkalmazta. Szerbia az ő idejében sem volt kellemes szomszéd. Politikusai orosz zsoldban
vadúl fenekedtek Magyarország ellen. Milán kiskorúsága alatt az egyik
régens kijelenti, hogy ha Magyarország testén bármi kis seb is mutatkozik,
ő azt el fogja mérgesíteni. Gorcsakoff ezt a Magyarországot körülfogó gyűrűt az Adriáig meg akarta hosszabbítani; háborús célja Románia, Szerbia
és Bosznia felszabadítása, azaz eloroszítása volt. Az orosz-török háború
hírére Szerbia a törököktől Boszniát követeli, a bosnyákok Milánt, a hercegócok a montenegrói fejedelmet kiáltják ki uralkodójukká. Andrássy a
veszedelmet kikerülendő, előbb reformakciót indít az európai Törökországban, amit az orosz megakadályoz, erre Oroszországgal akar megegyezni:
a Balkánt keleti: orosz, és nyugati: osztrák-magyar hatalmi szférára osztja,
amit azonban az orosz a győzelem után nem respektál többé. Az ultima
ratio nem áll rendelkezésére: a feudális-katonai párt, Albert főherceggel
élén, mely Poroszország ellen mindig szívesen fegyverkezett, nem enged
háborút Oroszország ellen, s Andrássynak békés úton kell a monarchia
érdekeit biztosítani. Ez sikerül neki a berlini kongresszuson, ahol AusztriaMagyarország kap megbízást Bosznia pacifikálására. A bosnyák okkupáció a
monarchia létkérdésének olyan megoldása volt, mely több egyéb kísérlet
után egyedül bizonyúlt lehetségesnek és a valóságban negyven évre biztosította a balkáni és orosz békét. Andrássyt dicséri, hogy ezt akkor senki sem
képzelte el; úgy a magyar pártok, mint az osztráknémetek ellene voltak és
neki heves parlamenti vitákat kellett a delegációkban folytatnia. Apponyi
Albert azóta őszintén megvallotta, hogy nem volt igaza, mikor Bosznia okkupációja ellen lépett fel.
De legyen elég a közismert diplomáciai tények felsorolásából. Csak azt
akartuk bizonyítani, hogy Bismarck és Andrássy középeurópai konstrukciója egy élő realitás volt, mozgékony és ruganyos, mely az európai konstelláció legkisebb változásaira is reagált és amelynek védelmi apparátusát két
zseniális munkaerő, lebírhatatlan energia irányította. Hogy nem akadt
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méltó utódjuk, ki az ő módszerüket a további fejlődéshez képest alkalmazta,
és kiépítette volna, ezt nekik nem róhatjuk fel. Bismarckot a koalició lidérce
üldözte álmaiban; Andrássy testi szervezetére talán nem hatottak ennyire
politikai gondjai, de ő is minden pillanatban a koalició lehetősége ellen
harcolt. Nem az ő bűnük, hogy Berchtold zavartalanúl aludt...
Tanulság kell? és vonatkozás a nemzeti élet mai állapotára? — Andrássy
géniusza eddig még egyedülálló a magyarságban, annyiban, hogy külpolitikai összefüggésekre volt beállítva és külpolitikai tényeket alkotott. Hogy
hasonló géniusz adassék népünknek éppen most, a külső nyomás legsúlyosabb korszakában, ez nem tőlünk függ. Tőlünk egyedül az függ, hogy a
külső nyomásra egyesült erővel, egyöntetűen reagáljunk és hogy a belviszályt félretéve egy emberként álljunk amögött, kinek külső helyzetünk
javítását, tehermentesítését feladatává tettük. Andrássy példátlan sikereket
ért el, de amikor cselekedett, ott állt mögötte az egész ország.
Szekfű Gyula.

