
A V I L Á G H Á B O R Ú D I P L O M Á C I A I ELŐ-
K É S Z Í T É S E . (Folytatás és vége.) 

DE A LouiS-féle incidens intrikáinak és sajtótámadásainak a hullámai 
nem csupán Louis-t verdesték, kihatásukban Párisban megrendítették 
Izvolszki pozicióját is. Sazonoffhoz intézett levelében az orosz nagy-

követ elárulja erre vonatkozó aggodalmait: 
Páris, 1912 május 10—23. 

«Tisztelt Dmitrievitsch Sergius ! Azt hiszem, nem fűzhetek semmi 
lényegest a Louis-féle incidensre vonatkozó két levelemhez. Ön bizonyára 
megérti, mennyire kínos és kellemetlen ez az ügy rám nézve. Tudja, hogy 
sokáig haboztam, mielőtt Poincaré előtt szóvá tettem e kérdést. Ismerve 
engemet, nem kételkedhetik benne, hogy igyekeztem a szavak élét lehetőleg 
enyhíteni. Nem tudom, ki hitette el Poincaré úrral, hogy szavaim formális 
követelés jellegével bírtak, de kétségtelen, hogy itten a hangulat ellenem 
fordult. Bármilyen kellemetlen is legyen a jelenlegi helyzet, szükségesnek 
tartottam hathatós eszközökkel operálni, mert Louis úr jelentései Francia-
országhoz való viszonyunknak nagyon sokat árthatnak. A sok pletyka 
után nehezen érvényesíthetném befolyásomat az új nagykövet kinevezé-
sénél. Tekin te t te l ar ra , hogy Louis urat feltétlenül el kell helyeztetnünk, 
azt hiszem, elkerülhetetlen, hogy ne ajánljuk a Barrére kinevezését. 
Különben is, mindez csak a Poincaré úr szentpétervári útja után fog 
kialakulni. Nagyon számítok rá, hogy ez az utazás az összes félreérté-
seket el fogja oszlatni. 

Most mérlegelnem kell a kitört vihar következményeit. Meggyőző-
désem szerint egyéni helyzetem Poincaré úrral szemben nem rendült meg. De a 
jelenlegi incidens felfedte a különböző intrikákat, amelyekkel számolnunk 
kell. Nagyon megnehezíti helyzetemet, hogy nincsen módomban a sajtót 
befolyásolni. Erről a kérdésről már egy évvel ezelőtt írtam Kocovtzoff 
miniszterelnök úrnak, de minden eredmény nélkül. 

Tökéletesen értem, hogy a Louis úrral való első találkozás mennyire 
kellemetlen lesz Nagyméltóságodra nézve. Ha e találkozás alkalmával Ön 
túlságosan hangoztatná előtte, hogy nem volt szándékában elhelyezését 
kérni, ez Louisnak pompás ürügyül fog szolgálni, hogy minden felelősséget 
reám hárítson. Szerintem Louis úr tökéletesen megérdemli, hogy Ön 
nyugodtan, de határozottan kifejtse előtte elégedetlenségének okait. 
Mindenesetre értésére kell adni, hogy már nem tekintheti magát pétervári 
lakosnak.» 

Abban a percben, mikor Izvolszki érezni kezdi, hogy a csalárdságból és 
kétszínűségből összetákolt hatalom, ahová egy szemfényvesztő clawn ügyes-
ségével kúszott föl, ingadozni kezd alatta, kétségbeesett félelemmel ragadja 
meg az omladozó fal tégláit, hogy agyonsujtsa vele a gyűlölt ellenséget. 
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Jelentéséből láthatjuk, hogy most már nemcsak sugalmazza Sazonoffnak, hogy 
mit kell tennie, de valósággal utasítja a francia nagykövettel szemben köve-
tendő magatartást illetőleg. Izvolszki, hogy a körülötte mindenütt megnyilvá-
nuló ellenséges hangulatot eloszlassa, lépten-nyomon hangoztatja : «Bármi tör-
ténjék is, nem fogom engedni, hogy a háború kitörjön; ha szükséges, inkább 
feláldozom magamat, visszavonulok, de a háborúnak nem szabad kitörnie». 

Mialatt ezeket az elveket hangoztatta, mindent elkövetett, hogy háborús 
politikáját megvalósítsa. De a Louis-féle incidens körül felmerült vitáknak 
az lett a váratlan eredménye, hogy Oroszország figyelmét felhívta arra a telj-
hatalmú szerepre, melyet Izvolszki az utóbbi időben játszott. Egyidejűleg a 
sajtó is ellenséges álláspontra kezdett helyezkedni vele szemben. Ezt a hangulatot 
mindenáron le kellett fegyvereznie. Ő mindig a sajtón keresztül akarta elérni 
célját. De ehhez pénz kellett, sok pénz. Már 1911-ben így ír Neratoffnak: 
«Ha valóban elhatározzuk, hogy a Dardanellák kérdését most felszínre hozzuk, 
akkor semmi áldozatot sem szabad kímélnünk, hogy megnyerjük a sajtót.» 
Minden levelének a pénzkérdés a refrain-je. Izvolszkinak nem volt vagyona, 
állandóan anyagi nehézségekkel küzdött. Állítólag egy ízben maga a cár is 
kifizette adósságait, de neki mindig több és több pénzre volt szüksége. Annak 
idején már Witte gróf megmondta róla : «Izvolszki annak az embere, akinek 
módjában áll az adósságát kifizetni». . . 

A lapok ekkor már elég leplezetlenül írtak az orosz nagykövet és Tittoni 
közötti szoros összeköttetésről, mely Poincaré előtt ennek dacára csukott könyv 
maradt, amelyből nem tudott, vagy nem akart olvasni. Egyízben ezt kérdezte : 
«Nem értem, hogy Izvolszki mért jön hozzám mindig Tittoni kíséretében. 
Miféle közös dolguk lehet?» 

Louis feljegyzéseiben érdekes adatot találunk, amely a közte és Pichon, 
a volt külügyminiszter között lefolyt beszélgetésen keresztül különös világot 
vet az Izvolszki szerepére : 

«Pichon: A mult hónapban Sziciliából visszatérve, Rómában Barrére-rel 
találkoztam. Nagyon bántja a jelenlegi helyzet. Látja, mint omlik össze mindaz, 
amiért annyit dolgoztunk. Poincaré úr csak a képviselőházban ér el sikereket. 

Louis Georges: Nem tud alkudozni. Csak két választ ismer : igen vagy nem. 
Pichon: Nagyon száraz. Különben önről barátságos hangon beszélt. 

Méltányolni látszik az ön diplomáciai tapasztalatait. 
Louis Georges: Akkor mire magyarázzam sürgönyét, melyben felszólít, 

hogy mondjak le? Izvolszki magatartása annyira különös volt, hogy a leg-
furcsább magyarázatokra adott okot. 

Pichon: Egy miniszter kollégámtól azt hallottam, hogy Tittoni kifizette 
Izvolszki adósságait. Ez eszembe juttatja egy tekintélyes államférfiúnak a 
Clemenceau miniszterelnök előtt tett kijelentését: «Ne aggódjék Izvolszki 
miatt. Mi vállaljuk, hogy elsimítjuk a dolgokat». Ebből a kijelentésből arra 
kellett következtetnünk, hogy anyagi eszközökkel hatottak az orosz nagy-
követre. Nem tudom pontosan megmondani, hogy ez mikor volt. 

Louis Georges: Kétségkívül 1908-ban, Izvolszki londoni útja alkalmával»... 
A hangadó politikai körökben mind több aggodalom merült fel az Izvolszki 

követette politikát illetőleg. Poincaré azonban, bár Izvolszki révén kényelmetlen 
helyzetbe került, a közös cél érdekében kitartott szövetségestársa mellett. 
Erre vall a Louis jóbarátja, Judet előtt tett kijelentése : «A diplomaták nem 
maradhatnak örökké egy állomáson. És Louis Georges seképez kivételt». Mikor 
aztán Judet fejtegetni kezdte, hogy mennyire megalázó dolog teljesen alávetni 
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magukat az Izvolszki szeszélyének, Poincaré látva, hogy süppedős talajra ért, 
kerülő kijelentéssel vetett véget a beszélgetésnek: «Nem tudom, hogy a jövő 
mit tartogat Louis számára, de én garantálom önnek, hogy ha Louis úr el-
hagyja Pétervárat, Izvolszki úrnak még aznap távoznia kell Párisból». 

Mikor Poincaré ezt a kijelentést tette, már választott a Louis és Izvolszki 
képviselte két ellentétes irány között és visszavonhatatlanul rálépett arra az útra, 
amely Európát a vészes katasztrófa felé sodorta.. . 

A szerb-bolgár szerződés megkötése újabb komplikációt teremtett a poli-
tikai helyzetben. Az ideges nyugtalanságok nehéz atmoszférájából új lehetőségek 
bontakoztak ki, amelyek az Izvolszki merész terveit közelebb viszik a meg-
valósuláshoz. 

Április elsején Izvolszki a Quai d'Orsayn bejelenti a szerb-bolgár egyezség 
megkötését. «Egy bizalmas közlésem van a kormányom részéről — jelentette 
ki ünnepélyesen. — Szerbia és Bulgária titkos egyezségre léptek, amely szerint 
ellenséges támadás esetén kölcsönös támogatásra kötelezik magukat. Az egyez-
ség második pontja szerint Oroszország beleegyezése nélkül nem tesznek döntő 
lépéseket.» 

A váratlanul nyilvánosságra pattant politikai szenzáció érthető nyugta-
lanságot ébresztett a francia politikusok körében. Izvolszki nem volt hajlandó 
többet elárulni a titkos szerződés felől. 

Louis Pétervárott azonnal felveszi a tárgyalás fonalát Sazonoffal, aki ki-
jelenti, hogy Szerbia és Bulgária között csakis védelmi szerződésről van szó. Ez 
a kijelentés nem elégíti ki a francia nagykövetet, aki Sazonoff látszólagos meg-
nyugtató szavai mögött sejti a veszélyt és megsejti, hogy e titkos balkáni szövetség 
oltja bele a háború gyilkos csiráját Európa beteg testébe. Louis, a béke apostola, 
visszaretten attól a gondolattól, hogy az egyéni harcokból sarjadt szándékos 
háború-keresés milliókat kényszerítsen bele az élet-halálharcba. Tudja, hogy 
a balkáni szövetség közelebb viszi Oroszországot régi nagy álmának—egy 
egységes óriási szlávbirodalom alakításának—megvalósulásához. Erre volt szük-
sége Izvolszkinak, aki fékezhetetlen hatalomvágyától ösztökélve, a pánszlávizmus 
eszméjének lobogója alatt akarta belekergetni hazáját a háborúba. Az Oroszországból 
jött titkos ágensek elárasztották a Balkánt: Belgrádban, Szófiában, Cetinjében 
a mindenható cár nevével ajkukon hirdették a pánszlávizmus evangéliumát, 
az elégedetlenség csiráit hintve el a lázadó balkáni népek lelkében. A fejlemé-
nyek, amelyeknek bekövetkezését jelentéseiben Louis előre megjósolta, most 
újabb küzdelemre serkentik őt. Ismételten felhívja Poincaré figyelmét az 
orosz kormány kétszínű politikájára és a Sazonoffal folytatott tárgyalásokból 
levonva a következtetéseket, 1912 április 6-án írja : 

«Oroszország látszólag fenn akarja tartani a status quo-t ; főcélja 
egyik oldalon Törökországot, a másik oldalon Ausztriát visszatartani. 
De ha ez a törekvése meghiúsulna, Oroszország nem tűrné el, hogy a 
keleti-kérdést az ő beleavatkozása nélkül intézzék el. Meggyőződésem 
szerint minden érdekünk azt kívánja, biztosítsuk Oroszországot 
arról, hogy teljes mértékben hozzájárulunk a status quo megőrzéséhez. 
Amennyiben az események aggasztó fordulatot vesznek, csakis abban 
az esetben számíthatunk Oroszországra, ha a két kormány között megelő-
zőleg egységes bázist létesítünk». 

Louis, megjelölte a helyes irányt, melyet a francia politikának követnie 
kellett volna. Csak így lehetett volna megőrizni az alliance egyensúlyát Francia-
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ország és a vesztébe rohanó Oroszország között. De, mint ahogy Louis jelen-
tései süket fülekre találtak, úgy tanácsait sem vették számba. Azok, akiknek 
módjukban állott volna megmenteni a helyzetet, akik a tizenkettedik órában 
még visszaterelhették volna a francia politika veszedelembe rohanó bárkáját 
a végzetes partoktól, vétkes cinizmussal néztek a közelgő nagy vihar elé. És a 
sors iróniája folytán hosszú, véres esztendők mulva épen Poincaré volt az, aki 
emlékirataiban azzal vádolta Louist, hogy nem vette észre az orosz kormány vesze-
delmes intencióit és érthetetlen optimizmussal siklott el a nagy fontossággal 
bíró politikai kérdések felett; az a Poincaré állapította ezt meg, aki ahelyett, 
hogy igyekezett volna Izvolszkit eltávolítani, odahatott a cárnál, hogy ne 
áldozza fel nagykövetét. 

Izvolszki pompásan értett hozzá, hogyan lehet apró emberi gyöngeségek 
kihasználásával uzsorakamatot behajtani. Mikor Poincaré az olasz-török kon-
fliktus miatt egy konferencia összehívását javasolta, amelyen ő szeretett volna 
elnökölni, Izvolszki mindent elkövetett, hogy Sazonoffal elfogadtassa a francia 
miniszterelnök javaslatát. 

Páris, 1912 május 24—június 6. 
«Mint sürgönyileg volt szerencsém Miniszterelnök úrral tudatni, 

Louis úr közölte kormányával, hogy ön nem hajlandó hozzájárulni a 
konferencia összehívásához. Ez a válasz valószínűleg rossz impressziót 
tett Poincaréra. Mindent elkövettem, hogy kifejtsem előtte az ön állás-
pontját. Közöltem vele önnek, a konstantinápolyi nagykövet előtt tett 
azon kijelentését, amely szerint Oroszországnak egyáltalán nincsen szán-
dékában a jelenlegi körülményeket a Dardanellák kérdése ügyében ki-
használni. Poincaré kijelentette előttem, hogy a Földközi-tengeren újonnan 
kialakuló helyzetre való tekintettel nagyon kívánatosnak tartja, hogy Francia-
és Angolország nyissa meg a Fekete-tenger kijáratát az orosz tengeri hadierő 
részére és hogy hajlandó — mikor erre alkalom kínálkozik — minket 
ennél a kérdésnél teljes erejével támogatni.» 

Ebből a levélből látszik, hogy Izvolszkinak sikerült az uzsorakamatot 
behajtani. Hiszen elérte az utat, mely a nagy célhoz vezet. 

Sazonoffnak kételyei vannak a Poincaré javaslatát illetőleg. Attól tart, 
hogy Németország és Ausztria bizalmatlanságnak vennék, ha a három nagy-
hatalom külön egyezségre lépne. Izvolszki nem tágít : 

«Ne feledje el, hogy önt germánofilnak tartják és azzal g y a n u s í t j á k , 

hogy közömbös Franciaország sorsával szemben. Nagyon valószínű, hogy 
ez csak legenda és én mindent elkövetek, hogy elhallgattassam, de ön 
tudja, hogy milyen nehéz a legendák ellen küzdeni». 

Egy másik levelében megint visszatér erre a kérdésre : 
«Bátorkodom miniszter úr előtt ismételni azon sürgős kérésemet, 

hogy ne utasítsa kereken vissza a Poincaré ajánlatát. Mint ön is tudja, 
itten még él az Ausztria-Magyarország iránti hagyományos rokonszenv és ha 
itt az a meggyőződés, hogy mi túlságosan hajlunk Németország felé, 
gyökeret talál verni, Poincaré úr könnyen beleélheti magát az Ausztria-
Magyarországhoz való közeledés gondolatába. Ne feledje, hogy a potsdami 
találkozás óta azt tartják, hogy ön Németország felé hajlik. Miniszter 
úrnak magának is alkalma volt már tapasztalni, hogy Louis úr és Bompard 
milyen ellenséges légkört teremtettek. Én ugyan mindent elkövetek, hogy 
eloszlassam ezt a hangulatot. Jelen esetben, azt hiszem, miniszter úr 
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engedhetne az álláspontjából és tehetne némi engedményeket Poincarénak, 
hogy ellenállása ne fokozza az ellenséges hangulatot. Poincaré minden 
hibája dacára erős egyéniség. Egy internacionális krizis kitörése esetén 
nagyon fontos lenne reánk nézve, hogy teljesen mellettünk álljon, hogy energiá-
ját és határozottságát hasznunkra fordíthassuk. Épen ezért számolnunk kell 
beteges hiúságával. Tegnapi beszélgetésünk folyamán érintettem előtte 
a Miniszter úr és közötte fennálló kis félreértést, mire Poincaré felkiáltott: 
«Szeretném, ha már augusztus 10-ike lenne és egészen őszintén és bizal-
masan kibeszélhetném magamat Sazonoff úrral!» Ami engem illet, én 
a legnagyobb reménységeket fűzöm ehhez a találkozáshoz». 

Poincaré szentpétervári látogatása belevágott az Izvolszki terveibe. Nem 
került különösebb fáradságába meggyőzni a francia miniszterelnököt ennek 
az utazásnak a szükségességéről, mert Poincaré már miniszterelnöksége első 
idejében programmjába vette az oroszországi látogatást. Az Izvolszkival való 
szoros barátsága még csak jobban megerősítette őt e szándékában. 

Emlékiratában azt hangoztatja, hogy a miniszterek felszólítására hatá-
rozta el, hogy a parlamenti szünet alatt ellátogat Oroszországba és utazásának 
a Louis-féle incidens elsimításán kívül az volt főcélja, hogy a két ország között 
meglazult barátságot helyreállítsa. Azt azonban elhallgatja, hogy Szentpéter-
várott akart véglegesen dönteni a Louis sorsa felett. Noha ellene táplált ellen-
séges indulatát utazása alatt is kifejezésre juttat ta : «Minden országban két 
ellenségünk van : az uralkodó és a nagykövetünk». 

Poincaré, oroszországi út ját megelőzőleg is mellőzte Louist. Mindenben 
az Izvolszki megállapította úti programmot fogadta el. Izvolszki, hogy az orosz 
sovinizmusnak hizelegjen, a francia állam képviselőjét, épen a moszkvai csata 
napján, a napoleoni seregek gyászos visszavonulásának századik évfordulóján 
akarta a szláv metropolisba vinni. Poincaré nem látja, vagy talán nem akarja 
látni, milyen megaláztatás rejlik ebben a tervben és a Louis vonakodását, 
hogy őt Moszkvába kisérje, rossz szemmel nézi. A nagykövet sértett nemzeti 
önérzetét emlékiratában arra használja fel, hogy a moszkvai ünnepségekről 
való távolmaradását gyenge egészségének a rovására írja. Most, a döntés előtt» 
megint időszerűnek látja, hogy Louis gyenge fizikumával foglalkozzék, hiszen 
ezzel az indokolással kell megmagyaráznia a nagykövet áthelyezését, ezzel 
a nagyon is átlátszó ürüggyel menti későbben végzetes lépését. 

Pétervárott, a folytonos ünnepeltetés tömjénfüstjén keresztül már nem 
látja az aranyhálót, melyet Izvolszki, a merész játékos biztonságával vet ki 
utána. Azon az oltáron, melyet kielégített hiúsága és becsvágya az alliance 
tiszteletére emelt, könyörtelenül feláldozza a francia nagykövetet és ezzel 
a halálosan komoly következményekkel járó tettével megpecsételi Európa sorsát. . . 

Mialatt Poincaré Szentpétervárt ünnepeltette magát és Izvolszki azon 
dolgozott, hogy megváltoztassa a francia-orosz alliance szerződését, ezalatt 
a politikai események egyre komolyabb fordulatot vettek. Az orosz fenn-
hatóság alatt kötött szerb-bolgár szerződés felébresztette a kis balkáni népek 
aspirációit. Bulgáriában, Szerbiában, Görögországban lázas nyugtalanság ural-
kodott. Ez államok féltek, hogy a török kormány olyan engedményeket tesz 
Albániának, amelyek nemzeti érdekeikkel nem lesznek összeegyeztethetők. Tö-
rökország és Bulgária között is kiélesedett a viszony. A montenegrói határon 
napirenden voltak a határvillongások. Minden forrt és izzott a Balkánfélszige-
ten és a népek lázas nyugtalansága siettette az európai krizis kitörését. 
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Izvolszki, aki nem feledte el az annektálás által szenvedett diplomáciai 
balsikert, már közeledni látta a pillanatot, amikor megbosszúlhatja magát Ausztria-
Magyarországon. Jelentései is elárulják, hogy a nagyratörő politikus milyen 
céltudatosan küzdött az Ausztria-Magyarországhoz való közeledés lehetősége ellen 
Különben az általa irányított politika intencióját legjobban bizonyítja a 
Hartwig belgrádi orosz követ fölényes kijelentése : 

«A török kérdést már elintéztük, most Ausztria-Magyarországra kerül a sor». 
Az orosz nagykövet osztrákellenes politikájának hatása alatt már Sazonoff 

is hangozta t ja , hogy «ha az osztrák farkas betör a szerb akolba, akkor Oroszország 
sem maradhat tétlen». Izvolszki a céltudatos bosszú taktikájával egyre szítja 
Poincaré bizalmatlanságát Ausztria-Magyarország iránt. Ezér t Louisnak, a fran-
cia nagykövetnek, a monarchia intencióira vonatkozó megnyugtató jelentései 
csak rossz vért szülnek. Ellenségei azt a vádat is felhozzák ellene, hogy inkább 
az osztrák, mint a francia érdekeket védi. Poincaré is attól tart, hogy egy bal-
káni háború esetén a monarchia területi igényeket fog támasztani a Balkánfélszi-
geten. Ettől a gondolattól sarkalva, sürgeti a konferencia összehívását, amely-
nek az lenne a főcélja, hogy Franciaország a cári kormánnyal és Angliával 
együttesen megállapítsa, milyen álláspontra helyezkedjenek Ausztria-Magyar-
ország esetleges követeléseivel szemben. 

Mint ahogy Izvolszki megelőző jelentései világosan elárulták : Sazonoff 
eleinte ellenezte a konferencia összehívását, de az orosz nagykövet jelentései-
ben olyan ügyesen készítette elő a talajt, hogy megingatta Sazonoffot elhatá-
rozásában. Szeptemberi levelében így í r : 

«A francia kormány elismeri, hogyha az Ausztriával való konfliktus 
Németország fegyveres beavatkozását vonná maga után, azt casus foederis-
nek nyilvánítná és egy pillanatig sem habozna az Oroszországgal szemben 
vállalt kötelezettségének eleget tenni». 

Izvolszki, október 25-ről keltezett jelentésében még határozottabb 
érvekkel igyekszik bebizonyítani a Poincaré által javasolt konferencia szük-
ségességét : 

«Jelen pillanatban Poincaré úr még csak azt proponálja, hogy 
a konferencián á nagyhatalmak tárgyalják meg a monarchiával való 
konfliktus eshetőségének kérdését, de viszont Paléologue nyi l tan beismerte, 
hogy a konferencián megkötendő egyezség a francia kormány r é s z é r ő l 
aktív beavatkozást is vonhat maga után». 
Sazonoff nem ellenkezik tovább, de válaszlevelében utasítja I z v o l s z k i t , 

hogy ne tegyen Poincarénál semmi pozitív kijelentést. A párisi orosz nagy-
követnek küldött válasza elárulja szinlelt békés intenciója mögött l a p p a n g ó 
mellékgondolatát: 

«Szentpétervár, 1912 november 1—14. 
A Balkánon gyorsan változó politikai helyzetre való tekintettel 

és tekintettel arra, hogy szinte lehetetlen előre látni az összes lehetősé-
geket, amelyek érdekeink megvédésére szolgáló lépésekre kényszeríthet-
nek, szükségesnek látom az idegen kormányokkal folytatandó pour 
parlér-kban gondosan elkerülni mindazt, ami cselekvési szabadságunkat 
akadályozhatná». 
Ezek az adatok bizonyítják, mennyire igaza volt Louisnak, mikor kor-

mányát az oroszok kétszínű politikájára, szándékos háború-keresésére figyel -
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meztette. A francia külügyminisztérium levéltárában több mint száz jelentés és 
sürgöny van, amelyben Louis megjósolta a háborút. De hiába fe j te t te ki a leg-
nagyobb munkásságot, hiába szolgálta a legnagyobb lelkiismeretességgel hazája 
érdekeit, hiába követett el mindent, hogy elhárítsa a háborús veszedelmet. 

Poincarét 1913 januárjában megválasztották köztársasági elnöknek. Mikor 
sikerült elérnie a hőn óhajtott célt, mikor ambiciói kielégülést nyertek és kezében 
érezte a hatalmat, első gondja volt, hogy végleg megszabaduljon Louistól. 

A nagy európai krizis már kitörőben volt. Ekkor, mint hirtelen villám-
csapás, sujtott le az orosz-bolgár egyezség híre. Louis közölte kormányával, 
hogy 1902-ben az orosz és bolgár vezérkar között egy titkos katonai egyezség 
jött létre, amelynek értelmében Oroszország kötelezi magát, hogy háború 
esetén fegyveres erővel támogatja Bulgáriát. Ez a tény, valamint az, hogy 
Oroszország tíz évig hallgatott erről a szerződésről, eléggé bizonyítja az orosz 
kormány kétszínű magatartását, melyet szövetségesével szemben tanusított 
és beigazolja Louis jövendöléseinek helyességét. De mindez még csak jobban 
felingerelte Poincarét és kiélezte ellenszenvét Louisval szemben. Első bal-
sikerén okulva most a legnagyobb óvatossággal járt el a nagykövet ellen. 
Már befejezett tény elé akarta őt állítani, miért is felszólította Delcassét, 
hogy vállalja el a pétervári francia nagykövetséget. Delcassénak más kilátásai 
voltak és ezért nem fogadta el rögtön az ajánlatot. Poincaré azonban nem 
tágított. Hangoztatta, hogy hazafias misszió teljesítéséről van szó és végül 
is sikerült meggyőznie Delcassét. 

Poincaré, mint ügyes rendező ezután a kulisszák mögé vonult és onnan 
dirigálta a gondosan előkészített játék utolsó jelenetét. Helyette Jonnart, 
az újonnan kinevezett külügyminiszter, Poincaré kreaturája, lépett előtérbe. 

A világháború alatt, mikor az emberiség kezdett belefáradni a hiába-
való véráldozatba, mikor a népek lelkében felvetődött a kérdés, hogy kit terhel 
a háborúért a felelősség, és Poincarét a képviselőházban meginterpellálták, a köz-
társasági elnök azzal védekezett, hogy őt nem terhelheti felelősség Louis vissza-
hívásáért, mert akkor már Jonnart volt a külügyminiszter. Azt azonban gondosan 
elhallgatta, hogy Jonnart, aki — mint Izvolszki is megjegyezte — nem értett 
a diplomáciai ügyekhez, teljesen a Poincaré hatása alatt állott és soha semmi 
ügyben sem mert határozatot hozni a köztársasági elnök előzetes jóváhagyása 
nélkül. 

Louis, a külügyminisztertől néhány napi szabadságot kért, hogy Párisba 
utazzék. Jonnart jogosnak tartotta a nagykövet kérését, de Jonnart mögött 
ismét ott állt Poincaré, aki attól tartott , hogy a Louis párisi látogatása meg-
zavarhatná számításait. Mindenképen meg akarta tehát akadályozni, hogy 
Louis Pétervárról elmozduljon, amíg visszahívása nem történt meg hivatalos 
formában. A küldendő választ Poincaré diktálta Jonnar tnak: 

«A minisztertanács kívánatosnak tartja, hogy Nagyméltóságod 
a jelenlegi körülmények között ne mozduljon el állomás helyéről». 

Az utolsó visszautasítás után nincs sok vesztegetni való idő, sietni kell. 
A legnagyobb titokban teszik meg a végső intézkedéseket. A Louis szabad-
ságot kérő leveléből tudták, hogy Mme Louis Párisban tartózkodik és vissza 
akar térni Pétervárra ; hogy a gyanú leghalványabb árnyékát is elkerüljék, 
minden figyelmeztetés nélkül engedik őt útrakelni. Louis az állomáson várta 
feleségét és alig érkeztek meg a követségi palotába, már kézbesítették a vég-
letes sürgönyt a nagykövetnek. 
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Bizalmas. Páris, 1913 február 14. 
«A helyzet rendkívüli komolysága arra kényszeríti a köztársasági 

kormányt, hogy a szövetséges hatalom országában olyan politikai tekin-
téllyel bíró diplomata által képviseltesse magát, aki a hivatásával járó 
kötelességek teljesítésében nagyobb aktivitást fejt ki, mint amilyent 
Nagyméltóságod egészségi állapota sajnos, megengedne.» 

«Az új nagykövet megválasztása is bizonyítja, hogy milyen értéket 
tulajdonított a kormány Nagyméltóságod kiváló munkásságának. Del-
cassé urat éri a kitüntetés, hogy önt helyettesítse. Kértem Oroszország 
párisi nagykövetét, hogy a cártól agrément kérjen számára.» 

«Mély sajnálkozással vetek véget Nagyméltóságod missziójának, 
mely annyi tekintetben hasznos volt Franciaországra nézve. Kérem, 
higgye el, hogy a köztársaság kormánya teljes elismeréssel viseltetik az 
ön hosszú és kiváló szolgálatai iránt, melyekre, remélem, a jövőben is 
számíthatok. J onnart.» 

Vajjon mit érezhetett Louis, mikor e néhány soros levelet olvasta, amely 
nemcsak egy áldozatokat követelő, idegőrölően felelősségteljes munkában, 
töltött életet és ragyogó karriért te t t egy csapással tönkre, de a nemzeti esz-
mékért küzdő politikust is halálra sebezte? 

Louis, bár minden összeomlott körülötte, férfias bátorsággal fogadta a 
csapást. Nem követte elődei példáját, nem tiltakozott az igazságtalan eljárás 
ellen. Lelkileg megrendülve ugyan, de az igazságtudattól vértezve, emelt fővel, 
fensőbbséges nyugalommal teljesítette a távozó nagykövetre háruló kötelezett-
ségeket : a diplomáciai formalitások fárasztó robotját. Úgy a szentpétervári 
társaságban, mint a politikai körökben élénk rokonszenv nyilvánult meg a 
távozó nagykövettel szemben. A búcsú-banketteken, hivatalos dinereken itt-ott 
elhangzott megjegyzések, konverzáció-töredékek, amelyeket Mme Louis tollba-
mondott az urának, hű képet nyujtanak Louis oroszországi missziójának utolsó 
napjairól. És egyben megdöntik az eltávolítása alapjául szolgáló vádat is, mely 
szerint a pétervári vezetőkörök nem voltak megelégedve Louis diplomata-
működésével. 

Mme Louis visszaemlékezéseiben elmondja, hogy: 

«A miniszterelnök által rendezett búcsúebéden Kocovtzoff jobbján 
ültem. Sajnálkozó hangon jelentette ki: «Higgye el, asszonyom, nincsen 
semmi részem férje áthelyezésében. Mi mindig megértettük e g y m á s t . 
Ezt ő a legjobban tudja». — A miniszterelnök vendégei között volt 
Witte gróf, a volt külügyminiszter is. Alig keltünk fel az asztaltól, hozzám 
jött és meghatott hangon kérdezte : «Kérem, asszonyom, mondja meg 
nekem, ki az oka annak, hogy férjét visszahívták?» Nem válaszoltam. 
Witte gróf folytatta : «Úgy-e, nem orosz az illető?» — Még mindig nem 
válaszoltam. Witte gróf hozzátette : «Ha orosz, akkor biztosan nincsen 
itten. Miért nem nevezi meg? Már nem vagyok a kormány tagja, nyiltan 
beszélhet előttem». — Erre mindketten hallgattunk. Witte hirtelen moz-
dulattal kettétörte a kezében tartott cigarettát. Tekintete elárulta, hogy 
kitalálta ki volt az, aki Pétervárott és Párisban férjem ellen dolgozott». 

Majd néhány sorban még egy képet jelenít meg előttünk Mme Louis : 
«Az osztrák nagykövet búcsúebédén Thurn gróf mellett ültem. 

Ebéd közben olyan hangosan, hogy a velünk szemben ülő miniszterelnök 
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is meghallja, Thurn gróf e szavakkal fordult hozzám : «Asszonyom, mondja 
meg, miért fosztanak meg minket Louis úrtól?» — «Nem tudom.» — «Igy 
jutalmazzák Önöknél azokat az embereket, akik a legnagyobb szolgálatot 
teszik hazájuknak? Hiszen az ön férjének köszönhetjük, hogy eddig még el-
kerültük a háborút.» 

Magát Miklós cárt is meglepte a francia nagykövet visszahívása. — 
«Miért helyezik el Louist?» — kérdezte Sazonofftól. — «Mert szükség van rá 
Párisban» — válaszolta ravaszul a külügyminiszter. 

A cár kérdése nemcsak azt árulja el, hogy az uralkodó nem kívánta a 
francia nagykövet visszahívását — mint ahogy ezt Louis ellenségei lépten-
nyomon hangoztatták — de egyúttal azt is bizonyítja, hogy a Louis ellen foly-
tatott politikai manőverről semmit sem tudott. Csak természetes, hogy a Louis 
politikája, mely arra irányult, hogy a kiéleződött helyzeteket letompítsa s a 
szövetséges államok közötti ellentéteket elsimítsa — a békét óhajtó cár tetszé-
sével találkozott. 

Louisra nézve a ceremóniák hosszú kálvária útjának legfájdalmasabb 
stációja volt, mikor visszahívó levelét Tsarskoje-Seloban át kellett adnia a 
cárnak. Az utolsó kihallgatást követő déjeuner-n, a cár közvetlen szeretetre-
méltósággal folytatott beszélgetésében újólag kifejezésre jut ta t ta a Louis iránt 
érzett rokonszenvét és sajnálkozását fejezte ki távozása felett. Noha akkor még 
II. Miklós nem sejtette, hogy a francia nagykövet távozása milyen gyászos 
következményeket fog maga után vonni, nem gondolta, hogy abban a pillanatban, 
amelyben Louis elhagyja Szentpétervárt, az európai béke hősiesen oltalmazott véd-
bástyája is leomlik és a nagy világkatasztrófa maga alá temeti a Romanovok hatalmas 
dinasztiáját is . . . 

A Louis Carnet-jában egy idézetet találunk, amely híven visszatükrözi 
a távozó nagykövet szomorú lelkiállapotát: 

«Barátaink nem ölnek meg, de szabad kezet engednek gyilkosainknak.» 
Mikor Louis otthagyta állomáshelyét, úgy érezhette magát, mint a nehéz, 

kemény csatákat vívott harcos, akinek az utolsó döntőroham előtt az ellenség 
tőből lemetszi a karját. Ismerte ellenségeit és tudta, hogy a visszahívó sürgöny 
végére biggyesztett néhány szó, amely alamizsnaként egy kis reményt vet oda, 
csak kiegészítő része az ellene folytatott kampánynak. Február 17-én kapja 
kézhez Jonnart visszahívó sürgönyét és már február 27-én ugyancsak Jonnart 
közli vele, hogy rendelkezési állományba helyezték. 

Poincaré, hogy eljárását valamennyire enyhítse, a becsületrend nagy váll-
szalagját adományozta a volt francia nagykövetnek. Az alamizsnának szánt 
kitüntetés csak újabb arculütés volt. Az a tudat, hogy épen kérlelhetetlen 
ellenségétől kell átvennie a kitüntetés jelét, keserű szavakat fakasztott ajakáról: 
«Ez az ember még meg fog csókolni! Mi szükségem van a dekorációjára? Csak 
még szorosabbra akarja nyakamra húzni a hurkot». 

Louis azután is gyakran ismételte hozzátartozói előtt, hogy az átadási 
ceremónia lefolyása milyen kínos volt rá nézve. Poincarénak az a szándéka, 
hogy egy szépítő pecséttel zár alá helyezze azt, akit kívánatosabbnak tartott 
elhallgattatni, abból is kitűnik, hogy Louisnak a legnagyobb titoktartást 
kötötte lelkére — az 1912 május 8-tól 1913 február 17-ig terjedő diplomáciai 
krízist illetőleg. Mire Louis csak annyit válaszolt: «Elnök ú r ! Szükségtelen 
engem kötelességem teljesítésére figyelmeztetni!» 

Eközben a külügyminisztériumban Paléologue foglalta el a politikai 
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direktori állást. Izvolszki csak tapsolhatott a Quai d'Orsay-n eszközölt gyors, 
színváltozásnak, mert hiszen kivétel nélkül Poincaré emberei jutottak vezető 
állásba. 

Judet nem mulasztja el Poincarét egykori ígéretére figyelmeztetni: 
«Izvolszki még mindig Párisban van, pedig elnök úr 1912 júniusában még azt 
mondta nekem, hogyha Louis elmegy, Izvolszkinak is távoznia kell». — «Igen» 
azt mondtam» — válaszolt Poincaré. — «De azóta megváltozott a helyzet. 
Most már nincsen szó Izvolszki távozásáról. Minden jól megy vele.» 

Még hozzátette : «Oroszországnak nagy jövője van. Nem fogja elfelejteni 
a németek által Konstantinápolyban nyert előnyöket. Két év mulva a háború 
ki fog törni. Minden igyekezetemmel azon leszek, hogy Franciaországot előkészítsem 
a háborúra». 

Izvolszki tehát Párisban maradt és miután az egyetlen embert, aki merész, 
tervei megvalósításában akadályozta, elhárította útjából, korlátlan ura lett 
a helyzetnek és a gyors iramban száguldó események csakhamar beigazolták 
Pichon egykori külügyminiszternek a mondását, hogy «Izvolszki a legveszedel-
mesebb ember egész Európában». Már nyiltan dicsekedett: «Ez az én háborúm 
— majd meglátják, milyen lesz az én háborúm!» Míg egyik kezével a francia poli-
tika kormányrúdját irányította, másik kezében számítóan lobogtatta a pán-
szlávizmus zászlóját, melyet egy alkalmas pillanatban, olyan ügyes mozdulattal 
helyezett a mindenható cár lába elé, hogy a végtelen orosz birodalom hatalmának 
evangéliumát valló, a nemzeti ideálok megvalósításáról álmodó uralkodó nem 
látta a véres napok settenkedő árnyékát, nem látta a forradalomhoz vezető 
utat és gyenge fejedelmi jobbjába ragadta a zászlót. Most már a Végzetet 
semmi sem tar tóz ta tha t ta fel ú t jában. A pánszláv agitátorok munkája a nagy 
történelmi sorsfordulat gyászos prológusához, a szerajevói gyilkossághoz vezetett 
és 1914 június 28-án kitört a világháború! 

Louis, a világkatasztrófán keresztül még intenzívebben érezte nagy 
munkájának összeomlását. 

A nagy történelmi események, a háború okozta gyászok, a feledés homá-
lyát borították Louis Georges-ra s a szégyenteljes eseményekre, amelyek vissza-
hívását megelőzték. Louis nyugalomba vonulva, kényszertétlenségében egyetlen 
vigasztalását feljegyzéseinek megírásában találta. Bár az erős lelkek rezignáció-
jával viselte sorsát, sohasem heverte ki a kapott sebeket, amelyek mindjobban 
aláásták egészségét. A háború még javában folyt, mikor egy hirtelen támadt 
betegség, amelyet a szomorú események felett érzett bánata még súlyosbított, 
elragadta őt az élők sorából. 

Ha hazaszeretete visszatartotta attól, hogy életében nyilvánosságra hozza 
az ellene folytatott politikai aknamunka részleteit, ha a nagy történelmi válságok 
idejében nem akarta Franciaország tekintélyét egy belső krízissé fajulható politikai 
botrány által a külföld előtt kisebbíteni, mégsem vitte magával sírba titkát. 
Azt óhajtotta, hogy halála után az emberiség megismerje háborúellenes küz-
delmeit és hogy a megdönthetetlen történelmi tényeken keresztül életének 
nagy célja beigazolást nyerjen. Közeledni érezvén halálát, hűséges barátjára, 
Judet Ernestre bízta kéziratai rendezését. És Judet beváltot ta barát jának tett 
ígéretét. A nagy világrengés lecsillapodása után Louis naplója a népek ítélő-
széke elé került és míg igazságot szolgáltat a béke mártírjának, egyben kegyetlen 
kézzel leplezi le az orosz és francia diplomácia háborús felelősségének véres 
kulisszatitkait. 

Háry Etelka. 


