
TEFNER ZOLTÁN

Az Osztrák–Magyar Monarchia  
lengyelpolitikájának alapvonalai az I. világháború 
kezdetén. Tervek és prognózisok

A 19. század nagyhatalmi politikája számos esetben ütőkártyaként használta a lengye-
lek függetlenség iránti vágyát.1 Ez a vágy a nemzetállamok kialakulásának korában 
természetes ösztönként jelentkezett: A lengyelek is szerettek volna egy államhatárok 
által körbevett nagy belső piacot, egy szuverén államot, ahogy azt a franciák az 1789-
es forradalom után megcsinálták. Egy olyan szervezetet, amely a gazdaság integritása 
mellett a nemzeti lét kiteljesedését is biztosítja. A 19. században bizonyos konfliktu-
sok során bonyolult konstrukciók születtek meg a lengyelek „felhasználhatóságát” 
illetően. A lengyel kérdést a maga rendkívüli és teljes bonyolultságában mégis az I. 
világháború hozta felszínre.

Természetesen a korábbi diplomácia is érzékelte azt, hogy a kérdés mennyire bonyo-
lult, áttekinthetetlen és szövevényes, de a nemzetközi kapcsolatok 1914 előtti gyakorlata 
a témát a külpolitikával professzionalista szinten foglalkozó érdekeltek köreiben a noli 
me tangere tartományába száműzte.2 A lengyel ügyet korábban mind a dinasztikus, mind 
a modern hatalmi politika napirenden tartotta. Ugyanakkor minden olyan kísérlet rendre 
hamvába holt, azt kívánta volna, hogy a 18. században háromszor felosztott Lengyel 
Királyság három részre szakítottsága megváltozzon. Amíg a 19. század nagyhatalmi 
konfliktusaiban bizonyos külpolitikusok (III. Napóleon, Andrássy Gyula, Gustav 
Kálnoky) tervbe vették Lengyelország visszaállítását, később még az sem jöhetett 
szóba, hogy a status quón a legminimálisabb változtatást hajtsák végre.

A bismarcki „Realpolitik”, Németország erővel történt egyesítése után Bismarck 
áttért az úgynevezett „szövetségi politikára”. Az 1871 utáni új politika már nem a 
katonai erőre, hanem az erőegyensúlyra épített. Meg kellet védeni Németország elért 
világtörténelmi horderejű eredményeit. Az erők kiegyensúlyozása, a Bismarck által 
alkalmazott egyeztető, kíméletre törekvő diplomáciai technika célját abban jelölte 
meg, hogy stabilizálja az 1871-ben létrejött kisnémet egység európai helyzetét.3 Ha 
a lengyel status quót megváltoztatják, az tökéletes tagadása lett volna ennek az 
alapvető német birodalmi érdeknek. De ugyanúgy az orosz birodalmi érdeknek 
is – persze más okokból. A cári Oroszország kormányzata a maga despotikus jelle-
géből adódóan a terror eszközeivel tartotta össze a birodalmat. Akszakov pánszláv 
ideológus 1885-ben, a bolgár válság elején úgy vélte, hogy „[…] bármely szláv 
törzs, amely megszakítja Oroszországgal való kapcsolatát, halálra van ítélve, vagy 
az a szerep jut neki, ami a szerbeknek, »akik az Osztrák–Magyar Birodalom szeren-
csétlen rabszolgái«.”4

A korszakkal foglalkozó történeti munkák közül több megállapítja, hogy az eu-
rópai diplomáciában az 1880-as évektől kezdődően – a fogadásokon, az ünnepi al-
kalmakon, vagy egyszerűen csak a napi érintkezések során – udvariatlanságnak, sőt 
ünneprontásnak számított a lengyel „kérdésnek” még a puszta említése is. A lengyel 
kérdés nem lehetett kérdés, mert az a három felosztó hatalom felfogásában maga 
volt a megváltoztathatatlan realitás, s a nemzetközi diplomácia más szereplői, az an-
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golok, franciák, törökök alkalmazkodtak ehhez a hallgatólagos tilalomhoz. S az az ügy, 
amelyet szőnyeg alá söpörnek, csak akkor mutatja meg igazán, mi rejlik a belsejében, 
amikor a történelmi kényszerek arra ítélik, hogy érdemben foglalkozzanak vele.5

(Elemzések és körvonalak) Ilyen apropót jelentett az I. világháború kitörése. Az érde-
keltekben – mind a német, mind az osztrák–magyar diplomatákban – feltűnően gyorsan 
jelentkezett az a késztetés, hogy foglalkozzanak a még nem is létező Lengyelországgal. 
Amikor az I. világháború kitört, és a harci érintkezések elkezdődtek,6 a titkos diplo-
mácián belül is megindultak az egyeztetések. Főleg elemzések formájában. A bécsi 
Ballhausplatz akkori (és a diplomácia mai) szokásai szerint az elemzések nagyon gyak-
ran az emlékirat köntösében jelentek meg. Ami aztán, ha arra szükség volt a partner 
megnyeréséhez, vagy megfenyegetéséhez, jegyzék alakját öltötte magára.

Ezúttal is ez történt: az első igazán teljességre törekvő elemzés a lengyel tervek kiala-
kításáról a Monarchia utolsó varsói főkonzuljának tollából származik,7 aki magas szintű 
lengyel nyelvtudással rendelkezett, s több évi külszolgálati munkával a királyságbeli 
viszonyok avatott ismerőjévé vált. Báró Leopold von Andrian-Werburg (1875–1951) 
apai ágon osztrák arisztokrata családból származott, anyja Giacomo Meyerbeer zeneszer-
ző leánya. 1885-től a kalksburgi jezsuita elitgimnázium tanulója, majd a Bécsi Egyetemen 
tanul jogot, történelmet, filozófiát és irodalmat. Külügyi szolgálata 1899-ben kezdődik, a 
világ több fővárosában szolgál, Varsóban főkonzul, majd 1915 és 1917 között a Monarchia 
követe ugyanott a német Katonai Főkormányzósághoz akkreditálva. Az emlékiratot 
Berchtold közös külügyminiszter8 kérésére készítette el, s „Az osztrák területszerzés kér-
dése észak-keleten egy Oroszország elleni sikeres háború esetére” sokat ígérő címet vi-
selte. A kézirat augusztus végén íródott, egy nagy műveltségű ember alapos ismereteiről 
árulkodik, s ugyanakkor nagyon visszafogott.

A visszafogottság egyszerre több okra vezethető vissza. Mindenekelőtt arra, hogy a 
Monarchia katonai és politikai vezetése három hét után már rendelkezett bizonyos tapasz-
talatokkal arról, hogy a helyenként már felszabadított lengyel lakosság hogyan viszonyul 
a háborúhoz. És ezek a tapasztalatok inkább negatívak voltak, mint kedvezőek. A galíciai 
tartományi körülmények között a lengyel lakosság számára jóval kedvezőbb körülménye-
ket biztosított a Monarchia, mint a poroszok és az oroszok a másik két lengyel birodalom-
részben. A Kongresszusi Lengyelország orosz elnyomása alatt uralkodtak a legrosszabb 
viszonyok. A lakosság magatartását mégis a jogos aggodalom határozta meg: Az ausztriai 
lengyelek jó életéről, a viszonylagos jólétről, a nemzeti érdek érvényesüléséről, a liberális 
belpolitikáról sokat hallottak ugyan, reménykedtek abban, hogy a jövőben esetleg ők is 
jól fognak élni, de mi lesz, ha visszajönnek az oroszok? Andrian annyi Varsóban eltöltött 
év után látta, hogy egy agyonnyomorgatott, kizsigerelt, nemzeti önbizalmát vesztett nép 
ingadozni fog a magukat felszabadítónak beállító német és osztrák–magyar csapatok tá-
mogatását illetően. Nem tévedett.

A tanulmány ennek fényében nem nyitott meg túl rózsás távlatot az orosz-lengyelországi 
társadalom előtt. Azt tagadta meg tőlük, amire leginkább áhítoztak – az egységes és szabad 
Lengyelországot. A tanulmány alapgondolata ennek okán meglehetősen heterogén: ameny-
nyiben sikerülne elfoglalni a Kongresszusi Lengyelországot, nem szabadna arra törekedni, 
hogy az egész szerzeményt a Monarchia területéhez csatolja. A gondolat, hogy ennek 
az annexiós eljárásnak veszélyei vannak, a lengyelkérdésben folytatott vitákban az 
egész háborús négy év alatt végigvonul. Bizonyítva azt, hogy méhkasba nyúlt. Andrian 
sejtései már a kezdeteknél helyesnek bizonyultak: egyik szövetséges hatalom sem akart 
a háború során Nagy-Lengyelországot. Andrian azt javasolta, hogy az esetleges 
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szerzeményt osszák két részre, s az északi részt engedjék át Németországnak.9 A javaslat 
a 19. század egyensúlypolitikájára emlékeztetett: a már meglévő megtartása és stabilizálása 
az önmérséklet eszközével. Jobb a biztos és kevés, mint a nagy, de bizonytalan. Az egyen-
súlypolitika lényege, a mértéktelenség eltávolítása a politikai arzenálból: tehát a bismarcki 
reálpolitikával rokonítható megoldás. Amely ugyanakkor William Pitt angol miniszterelnök 
egész korszakot meghatározó brit kontinentális politikai technikájával is rokonítható. Annak 
elkerülésére szolgált volna, hogy a lengyelek ne legyenek túl erősek a Monarchián belül. 
Ez a Pitt féle „optimális erő kialakításának” elmélete. A francia–angol rivalizálás virágko-
rából származó politika: Franciaországot távol kell tartani attól, hogy túlsúlyba kerüljön a 
kontinensen (Európa ne legyen a francia hadsereg „gyakorlótere”), de ugyanakkor az sem 
jó, ha a kontinensen kialakul egy Habsburg vezetés alatt álló nagy Német Birodalom, mert 
az ugyanúgy ellenőrizhetetlenné teszi a kontinenst Anglia számára. Az a jó tehát, hogy 
több nem túl gyenge és nem túl erős német állam van Európa közepén, amelyek kifelé nem 
veszélyesek, mert az egymással való rivalizálással vannak elfoglalva.

(Erős Lengyelország?) Lengyelországgal kísértetiesen ugyanez volt a helyzet. Nem 
lehetett erős egy esetleges győztes háború után. Mert ha ez így van, az ország a 
Monarchiához csatolva nagy önállósággal rendelkezik, akkor – így Andrian – minden-
képpen megpróbálnak kiválni a Monarchiából, s kivívják a teljes önállóságot. Abban 
teljesen biztos az emlékirat-szerző, hogy Németország a maga megszerzett részén so-
hasem lesz képes olyan körülményeket biztosítani a lengyeleknek, mint a Monarchia.10 
Mindkét birodalom bebizonyította történelme során ennek a tézisnek a helyénvalósá-
gát. Az a tény, hogy az emlékiratban (alapgondolat formájában) azért felmerül a teljes 
annexió lehetősége, mutatja, hogy a lengyelkérdés rendezésének alaptípusai a háború 
kitörésének pillanatában már készen álltak.11 Ezeket a terveket a Bécsi Kongresszus óta 
alakítgatta folyamatosan az informális külpolitika, többek között a lengyel emigráció, de 
a kormányzati szintű politikusok is a 19. század válságperiódusainak idején (1848, 1853, 
1866, 1870, 1877, 1888 stb.). A „lengyel kártya” felhasználása Andrássy terveiben az 
1877/78-as orosz–török háború idején például komolyan felmerült, de a terv a nemzetközi 
politika összefüggéseiben nem volt megvalósítható. A 19. századi tervek a teljes Orosz-
Lengyelország megszerzéséről szóltak. Ami Andriannál megjelenik, az ennek a maximá-
lis tervnek, az ausztropolonista megoldásnak megkurtított változata. Egy vegyes modell, 
amelyben az ausztropolonista megoldás keveredik a germanopolonista megoldással.

Andrian eltanácsolta a Monarchia külügyi vezetését attól, hogy egy Oroszország tel-
jes legyőzésével végződő világháborút követően annektálja az egész Lengyelországot. 
„A lengyelek bármilyen politikai árnyalathoz tartozzanak is – ezt az Orosz-
Lengyelországban gyűjtött három évnyi megfigyeléseim alapján bizton állíthatom12 – 
végcéljukat néhány kevésbé nemzetpárti arisztokratától eltekintve abban látják, hogy va-
lamennyi lengyel tartományt független birodalommá egyesítsék. Amennyiben úgy gon-
dolják, hogy ezt a célt a mostani háborúban nem érhetik el, akkor arra fognak törekedni, 
hogy egy lehető legnagyobb lengyel, vagy lengyelnek vélt tartománykomplexumot 
hozzanak létre. Lehetőség szerint az egész Kongresszusi Lengyelországból és az egész 
Galíciából, amely egy laza államjogi kötelékben egyesül a három felosztó hatalom egyi-
kének keretei között, éspedig azon felosztó hatalomnak a kebelén belül, amely reményeik 
szerint belátható idő elteltével látszik biztosítani nemzeti területük tejes leszakadását.”13

Világos, hogy ilyen körülmények között nagy kockázatot vállalt volna magára a 
Monarchia, ha akár a trializmus, akár a föderalizmus, akár a horvát mintájú szubdualizmus 
formájában kívánta volna rendezni a győztes háború utáni helyzetet. A lengyel közvélemény 
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számára egy a magyar megoldáshoz közel álló trialista megoldás lett volna jó, egy laza 
kapcsolat a Monarchiával, amelyből a 20 millióra tehető nemzet kedvező nemzetközi 
együttállások esetén könnyen a teljes függetlenség útjára léphetett volna. És vitte volna 
magával Galíciát, amelynek megtartásához a Monarchiának számtalan gazdaságpoliti-
kai és geostratégiai érdeke fűződött. Andrian elemzésében ezért a Monarchia területi 
sérthetetlensége állt a középpontban minimális programként. Augusztus végén a saj-
tóban megindultak a találgatások, hogy a győztes háború után (vagy alatt) milyen 
megoldások lennének jók a birodalom számára. Andrian három „vitára bocsátható 
lehetőséget” jelölt meg dolgozatában. Az első, amikor a Monarchia bekebelezi az 
egész Kongresszusi Lengyelországot egy későbbiek során közelebbről meghatározan-
dó formában. A második lehetőség az, amikor a Monarchia és Németország felosztja 
az országot. A harmadik egy ütközőállami formáció, amelyben kialakítanak egy len-
gyel–litván–fehérorosz–kurlandi államszövetséget, amit aztán Ausztria–Magyarország 
és Németország feloszt egymás között.14

A harmadik változatban nem nehéz felismerni az egykori Lengyel–Litván Unió re-
inkarnációját. Ez a furcsa formájú, ellentmondásos képződmény főleg a sajtó révén 
vált ismertté és népszerűvé anélkül, hogy bármilyen kormányzati döntésen, vagy ki-
szivárogtatáson alapult volna. A „Neues Wiener Tagblatt” augusztus 26-i cikke vázolta 
alapját ennek a tervnek, a régi történelmi nagylengyel állam feltámasztásáét. A régi idők 
emlékének felvillantása, a szarmatizmus15, a lengyel közvéleményben mindig is nagy 
népszerűséget élvezett. (Természetesen nem úgy, hogy a létrejött uniót a két győztes 
hatalom egyből fel is osztja.) A három terv közül Andrian a koncepciók versenyében ezt 
a C-pontot, mint megvalósíthatatlant egyből a partvonalon kívülre utasítja, mondván, 
hogy „[…] országismeretem alapján szeretném ezt a képződményt semmisnek tekinte-
ni; egy ilyen öt soviniszta nemzetből álló heteroklit képződmény súlyos belső harcok, 
jövőbeli külpolitikai bonyodalmak és végső soron a bukás csíráját hordozza magában.”16

Voltak természetesen a fentiektől homlokegyenest eltérő jövőképek is. Ilyennek 
tekinthető a Belvedere-körben keletkezett nézet a nagy délszláv trializmusról.17 „Az 
uralkodó hasonlóan az elhunyt Ferenc Ferdinand trónörökös és a Belvedere-kör po-
litikai elképzeléseihez a kezdetektől a délszláv trializmus híve volt. Úgy vélte, hogy 
a háború a szlávság és a Balkán feletti uralomért tört ki. Elkötelezett híve volt a 
„Délszláv Birodalom” megteremtésének, amelyben nézetei szerint egyesülne a Bánát, 
Horvátország, Szlavónia, Bosznia–Hercegovina, a Szerb Királyság, Montenegró és 
Albánia egy része is osztrák vezetés alatt.”18 De ehhez a tervhez szabadjára kellett volna 
engedni Lengyelországot. A későbbi uralkodó, IV. Károly is inkább e mellett a kétes 
jövőjű konstrukció mellett állt.19 De 1914-ben – mint főhercegnek – kevés lehetősége 
nyílott arra, hogy beleszóljon az ezekkel ellentétes irányban haladó ügyekbe. A teljes 
lengyel függetlenséget akarta – hasonlóan, ahogy 1915-ös parlamenti felszólalásaiban 
ifj. Andrássy Gyula is. 1918-ban a délszláv trializmus tervét nem lehetett megvalósíta-
ni, már késő volt20 1914 kora ősze olyan elemzések megszületését hozta, amelyek nem 
feleltek meg a lengyel nemzet érdekeinek.

(Az elemzések átfogó rendszere. A nagyhatalmi státus megőrzése) Németország hadicéljai 
a világhatalmi törekvések jegyében születtek meg. Bismarcktól hosszú utat jártak be 1914 
júniusáig, majd később, a háború folyamatában II. Vilmos hadicél-politikájáig. A bismarcki 
nagyhatalmi politikát a „Weltmachtpolitik” váltotta fel. A késő bismarcki német generá-
ció, s különösen a Bismarck utáni nemzedék a világhatalmi célok szellemében nőtt fel. 
Vilmos császár 1896-ban meghirdette a „Németország helyet követel magának a Nap 
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alatt” programját.21 Ez a provokatív külpolitikai program a nem kevésbé provokatív flotta-
építési program elindításával járt együtt, amely súlyosan veszélyeztethette Nagy-Britannia 
világhatalmi státuszát. A flotta kiépítése a gyarmati terjeszkedést jelentette, a gyarmatok 
újrafelosztásáért folytatott harcban. Amiről Németország – mind a német gazdasági elit, 
mind a szellemi élet elitjének véleménye szerint – végzetesen elkésett.

Ausztria–Magyarországgal más volt a helyzet. Miközben a németek a győztes há-
borútól az várták, hogy megszerzik a hőn áhított világhegemóniát, a Monarchiában 
megelégedtek volna azzal, hogy a győztes háború megerősíti a birodalom nagyhatalmi 
helyzetét. A mértékadó osztrák–magyar politikusok gyarmati politikát folytatni nem 
akartak, területnövekedésre nem számítottak. Ennek ellenére a megkezdett háború 
cselekvési kényszert erőltetett rájuk: mi lesz, ha Oroszországot sikerül megverni, a 
területnövekedés – mint ahogy azt fenti fejtegetéseinkben már jeleztük – „az ölükbe 
hull”, mint egy nem várt kellemetlen ajándék, amely inkább okoz gondot, mint örö-
met. A közös külügyminiszter asztalára került, és a következő években hol így, hol úgy 
zsinórmértékül szolgáló Andrian-emlékirat ezt a cselekvéskényszert tükrözte vissza, 
a Gołuchowski-időszak lemerevedett, a „végtelen várakozások” doktrínáját22 alkal-
mazó külpolitika után. A „végtelen várakozások” passzív külpolitikáját Aehrenthal 
dinamikusabb személyiségével megpróbálta ugyan mozgásba hozni, de hirtelen halá-
lával hat évnek kellett eltelni ahhoz, hogy a Monarchia külpolitikusai újra az expanzió 
gondolatával foglalkozzanak.

(A lengyelkérdés és Richelieu) Talán meglepőnek tűnik, de a lengyelkérdés is ebbe az 
összefüggésrendszerbe ágyazódott bele a háború folyamatában. Nem volt nehéz fel-
tételezni, hogy a háború, bárhogy alakuljon is annak kimenetele, a hatalmi viszonyok 
átrendezésével fog járni. A Monarchia felső vezetése egységesen azon a véleményen 
volt, hogy a háború végének Ausztria–Magyarországot az „első rangú nagyhatalmak”23 
táborában kell találnia. A lakosságszám és a katonai erő ezt az igényt, mint reális 
igényt, mindenképpen feltételezi. Andrian és a politikusok többsége 1914 augusztusá-
ban úgy látta, hogy német–osztrák–magyar győzelem esetén – ugyanúgy, mint bármi-
kor nagy konfliktusok után – az európai államok négy nagy csoportja marad a színen: 
elsőrangú, másodrangú nagyhatalmak, középállamok és kisállamok. A Monarchiának 
mindenképpen az I. kategóriába kell tartoznia (1914-es állapot szerint: Németország, 
Anglia, Oroszország), s nem szabad lecsúsznia a másodrangú hatalmak közé (1914-ben 
Franciaország, Olaszország, Törökország). Ha lengyelkérdés is bekerül a folyamatba, 
akkor az a nagyhatalmi státusz megőrzése szempontjából legalább annyira fontos lesz, 
mint az átrendeződés a délkeleti régióban a szerbek megleckéztetését követően.24

Ahogy a dinasztia mindig is érezte: Ausztriának, az Ausztriai Háznak hivatása van, s a 
birodalmi külpolitikának eleget kell tennie a történelem által rárótt hivatásnak. S bár belső 
viszonyai nem minden esetben engedték meg: a területén élő kis népeknek védelmet, nem-
zeti életük kifejlődéséhez megfelelő kereteket, a német nyelv eszközével pedig kulturális 
tápanyagot kellett, hogy biztosítson. Galícia 19. századi története, a lengyelek privilegi-
zált helyzete a háború kitörésének pillanatában azt bizonyította, hogy – legalábbis ebben 
a vonatkozásban – a Habsburgok eleget tettek hivatásuknak. De lengyel vonatkozásban 
adódott egy másik, nem kevésbé elhanyagolható szempont, mégpedig a vallás.

A Habsburg ház fentebb említett hivatástudata a jogara alá vont kisebb népeket érin-
tően nem csupán politikai, gazdasági és kulturális mezben jelent meg. A Habsburgok 
magukat mindig katolikus vezető nagyhatalomnak tekintették. Elég, ha csak a 
Harmincéves Háborúban vállalt szerepükre vetünk egy pillantást, s látjuk, mekkora 
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áldozatot hoztak – nem egyszer a valódi hatalmi érdekeinek háttérbe szorításával 
– a katolicizmus győzelméért, s az azt veszélyeztető protestáns hatalmak legyő-
zéséért. Az ideológiát helyezve előtérbe a pragmatikus hatalmi politikai érdekekkel 
szemben. II. Ferdinánd, a Harmincéves Háború elejének ausztriai vezére és szervezője a 
háború tizenegyedik évében, 1629-ben ideológiai okokból olyan lehetőséget szalasztott 
el, amely ebben a kegyetlen és hosszú háborúban csak egyszer adódott.

De hogy kerülnek ebbe az összefüggésbe a lengyelek? Henry Kissinger „Diplomácia” 
című nagy ívű elemzésében írja a közte és a francia bíboros Richelieu közötti rivalizálás-
ról: „Richelieu sosem engedte volna meg magának, hogy olyan lehetőséget szalasszon 
el, amely Ferdinándnak […] kínálkozott. A protestáns fejedelmek készek voltak elismer-
ni a Habsburgok politikai elsőségét, ha ez vallásszabadsággal párosul, és megtarthatják 
az egyház birtokait, amelyeket a reformáció során szereztek meg. De Ferdinánd nem 
rendelte alá vallási elhivatottságát politikai szükségleteinek. Visszautasította a kínálko-
zó hatalmas győzelmet és birodalma garanciáját, csak azért, hogy a protestáns eretnek-
séget felszámolja. Kiadta restitúciós rendeletét, amelyben követelte, hogy a protestáns 
uralkodók szolgáltassák vissza az egyház birtokait, amelyeket 1555 óta szereztek meg. 
A túlbuzgóság győzelme volt ez a célszerűség felett, tipikus esete annak, amikor a hit 
figyelmen kívül hagyja a politikai érdekek szempontjait. A háborút pedig a végkifejletig 
kellett vívni.”25

Richelieu magánemberként vallásos volt, de politikusként nem követte az egyházi 
dogmát, úgy gondolta, hogy elég erősnek kell lenni ahhoz, hogy az állam megtegye, 
ami szükséges, a politikus cselekedeteit nem lehet az emberi és vallási normák szerint 
megítélni: „Az állam nem halhatatlan, vagy most üdvözül, vagy soha.”26 – hangzott 
politikai ars poeticája. Az Ausztriai Ház tagjai és politikai vezetői Richelieu politikai 
gyakorlatával ellentétben nagy súlyt helyeztek a katolicizmus érdekeinek képviseletére. 
Nem kevésbé volt ez így a háborús célok kijelölésénél. A Monarchia katolikus vezető 
nagyhatalomként való képviselete minden a szomszéd államokban szolgáló osztrák–
magyar diplomatának a kötelessége volt, különösen azokon a területeken, ahol a népes-
ség jelentős része a római katolikus felekezethez tartozott. S ilyen volt a Kongresszusi 
Lengyelország.

„A lengyel nép mértéken felül és túlnyomó többségében a katolikus alapelvektől van 
átitatva, úgy, mint rajta kívül talán csak a spanyol és az ír nép. Egy olyan birodalomhoz 
tartozni, amely a katolicizmus vezető hatalmának számít, a nép széles tömegeiben és a 
vezetők nagy részében lelkesedést váltana ki – írja Andrian –, s ez a katolikus uralko-
dóház tiszteletével párosulva a lengyelek és a Monarchia többi része közötti egyáltalán 
nem leértékelendő, ideális kapocs lehetne.”27 A háború sikeres befejezéséből pedig lo-
gikusan következik, hogy a legyőzött Franciaország nem lesz első rangú európai nagy-
hatalom, hanem esetleg lecsúszik a középállamok sorába, s ezzel az átrendeződéssel a 
katolicizmus képviseletére, s a kontinens katolikus népessége fölötti protekturátusra a 
kontinensen egyedül csak az Osztrák–Magyar Monarchia lesz hivatott.

(A tervezés kvantitatív és kvalitatív szempontjai) A kérdés úgy merült fel, ahogy azt 
már a fentiekben érintettük: Mit nyer a Monarchia, ha egy győztes Oroszország elle-
ni háború során „ölébe hull” a Kongresszusi Lengyelország? A kulturális és a vallási 
okokból bekövetkező gazdagodáson kívül sok nagyon is prózai dolgot. Elsőként azt, 
hogy az eszkalálódó háború nagyon nyersanyagigényessé válhat, s olyan övezetek 
kerülhetnek át a központi hatalmak birtokába, amelyek a nyersanyag pótlásához 
nélkülözhetetlenek lehetnek. Ipari centrumok, a termékeny közép-lengyelországi 
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agrárövezetek (Kielce, Częstochowa), s főleg a bányák (Benzin, Dąbrowa). És ami 
példátlanul amorális és cinikus szempontként jelentkezett a tervezésnél: „A számszerű-
ségében oly nagy Kongresszusi Lengyelország a maga kifejezett katonai kvalitásaival 
hadseregünk számára mennyiségi és minőségi gazdagodást jelentene.”28 A virágnyelven 
megfogalmazott igény az élőerő-utánpótlás biztosítására azt jelenti a köznyelvre lefor-
dítva, hogy a lengyel fiatalságot a Monarchia már a kezdet kezdetén mint „ágyútölte-
léket” vette számításba. (Az 1916-os évtől kezdődően ennek a körülménynek különös 
jelentősége lesz.) A megszerezhető terület a gazdaságilag jelentős, az Orosz Birodalom 
„pénzügyileg legaktívabb” területei közé sorolható, amely nemcsak a deficites Galícia 
szaldóját teheti pozitívvá, hanem még egy tekintélyes hányadot is hozzá tudna tenni a 
Monarchia közös ügyeinek pénzügyi fedezetéhez.

A bécsi politika a háború elején a teljes és a részleges annexió határán ingadozott 
– ez a vita tükröződik a sajtóban, s ugyanezt a problémát boncolgatja Andrian elabo-
rátuma is. A Kongresszusi Lengyelország hozzácsatolása a Monarchiához 12 millió új 
alattvalót hozna a birodalom határain belülre – olvassuk a memorandumban. De nem-
csak a Kongresszusi Lengyelországról volt szó, hanem az akkor már másfél évszázada 
a Monarchiához csatolt Galíciáról, Bukovináról is. S azokról az Orosz Birodalomból 
„kikerekítendő” volhíniai és podóliai területekről is, melyek sorsáról a győztes hábo-
rú következtében a Monarchiának kell majd „gondoskodnia”. Ha ezek a területek egy 
közigazgatási egységbe kerülnek, akkor ennek az egységnek a lakosságszáma eléri a 23 
milliót, beleértve a terület rutén, és nagyszámú zsidó lakosságát.29

A lengyel közvélemény alapos ismerete révén a kormány megítélése szerint a hely-
zetet az jellemezte (s Andrian is erre az álláspontra utalt), hogy lengyel szempontból a 
teljes királysági terület Ciszlajtániához (s nem az egész Monarchiához) csatolása lett 
volna a kedvező megoldás. „Ez a modalitás, a teljes annexió lenne a lengyelek számára 
a legkedvesebb, vagy mint ahogy ők mondják, »az egyedül elfogadható«. Ha eljutnánk 
idáig, akkor az első időkben a lengyelek megbékülésére számíthatnánk, akik csodá-
latuknak adnának kifejezést a fölött, hogy sikerült nekünk »a német szupremáciával 
szemben« megmenteni az egész Lengyelország szabadságát.”30 A sok előny mellett – 
a lengyel nemzet bekalkulált „véradója” a háború során – sok hátrányos következményt 
is számba kellett venni. Több hátrányos momentum közül kiemelve: Suwałki, egy tar-
tomány, amelynek egy része már litván, s ahol e miatt a jövőben a lengyel és a litván 
elem között torzsalkodások várhatók; megszerzése tehát egyértelműen a nem kívánatos 
kategóriába tartozik.31

A jövő megtervezésének leglényegesebb kvalitatív vonása az volt, hogy érintetlenül 
hagyta a Monarchia dualista szerkezetét. Ahogy az emlékirat fogalmaz: olyan alap ez, 
amelynek lehetővé kell tennie „[…] a világos belpolitikát, és az ezzel összefüggő, le-
hetőség szerint veszélytelen, s ugyanakkor céltudatos külpolitikát.”32 A háború későbbi 
éveiben ez a dualizmus fenntartását rögzítő elképzelés valóban vezérfonal is maradt: az 
egymás melletti két állam léte, miközben az 1867-es alaptörvény fő rendelkezései válto-
zatlanok maradnak, a már egyszer polgárjogot nyert, meghonosodott rendszer működése 
is folytonos marad, s változtatásokra csak ott kerül sor, ahol az összmonarchia területi 
növekedése ezt szükségessé teszi.

Lényeges minőségi javulást jelentenek a mennyiségi változások; Andrian – némi-
leg talán túl derűlátóan is – a ciszlajtániai politika „megváltását”, „újjávarázslását” is 
hozzáképzeli ezekhez a területi változásokhoz. Kiindulva abból, hogy a 70-es évek végé-
től kezdve a Lajtán túl a belpolitikában egyik csődhalmaz rétege rakódott rá a másikra, 
megállapítja, hogy győztes háború után ennek a csődpolitikának vége, új idők jönnek, 
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a ciszlajtániai belpolitika végre stabilizálódik az új képviselői arányok beálltával. 
Mint ahogy az a köztörténeti változásokból közismert, 1879-ben a liberálisok bukásá-
val Ausztriában Taaffe konzervatív rendszere vált uralkodóvá, s míg Magyarországon 
a liberális parlamenti kormányzat Tisza Kálmán alatt még sokáig megmaradt, és ha 
konfliktusoktól tarkítottan is, de egységes nemzeti politika folyt, Ausztriában a nem-
zetiségi csoportok közötti küzdelmek rendkívül ingatag belpolitikát eredményeztek. 
Mivel a nemzetiségek aránya – főleg a németeké a csehekkel szemben – nem mutatott 
egyértelmű túlsúlyt, Ciszlajtánia sokszor a parlamenti döntésképtelenség, a kormányoz-
hatatlanság állapotába került. Parlamenti patthelyzetek sorozata, botrányos jelenetek a 
Reichsratban, obstrukciók, látványos törvényhozási bojkottok stb. A Reichsrat testülete 
a problémákat a káosz miatt nem tudta „kibeszélni”, vagy ha tárgyalás folyt, az álta-
lában botrányos személyeskedésekbe fulladt, a társadalom részvétele és tudta nélküli 
döntések születtek, s azok e miatt általában érthetetlenek maradtak a tömegek számára. 
Az „ügyintézői politika” került előtérbe, rendeleti kormányzás, bürokratikus struktúra, 
az osztrák viszonyokra jelenleg is jellemző bürokratikus tradíció fejlődött ki.33 A valódi, 
bismarcki értelemben vett politizálás helyett.

Mi lehetett az egyetlen célravezető megoldás, ha erre a nemzeti sokszínű felületre 
még újabb markáns színképek kerültek a területnövekedés által? Nyilvánvaló, hogy 
Galícia leválasztása, egy az 1800-as évek végétől lassan csírázó elképzelés, a Galíciai 
„Sonderstellung”34, a tartomány különállásának megvalósítása. Az 1914-es tervek fogal-
mai szerint a bővítés, Galícia mellé új ukrán–lengyel szerzemények felvétele, pontosab-
ban egy új lengyel–rutén tartomány létesítése. Hogyan megy ez a szétosztás végbe, 
mik az előnyei és hátrányai a Monarchiára nézve? Az átalakítás úgy megy végbe, 
hogy Ciszlajtániát kettéosztják két tartománycsoportra. Lesz egy örökös tartományok–
cseh-tartománycsoport nyugaton, keleten pedig egy lengyel–rutén tartománycsoport. 
Az utóbbi a birodalom többi részétől függetlenül létezne, s kapcsolata azokkal – erős 
módosításokkal – részben a Magyarország és Horvátország közötti viszonyhoz hason-
lítana.35 A lengyel–rutén csoport magába foglalná Bukovinát, valamint Volhíniának és 
Podóliának azokat a részeit, amelyeket a Monarchia a békekötésben magába olvasztana 
a fentiekben vázolt gyakorlati szempontok szerint: mit érdemes és mit nem szabad el-
venni az oroszoktól.

De milyen utat járhat be az osztrák–magyar belpolitika a felosztás során a kompen-
zációk kérdésében? Merthogy az örökös tartományok területéből a nagy kiterjedésű 
Galícia kiszakítása esetleg zavarokat, féltékenységet, csalódottságot, politikai súrlódáso-
kat okoz? Sok korabeli politikus, többek között Tisza is, úgy gondolta, hogy Csehország 
és a többi tartomány nyugaton a legfejlettebb tartomány volt és lesz, s ez önmagában 
már elégséges a kompenzációhoz. A magyarokat pedig azzal kárpótolják, hogy nekik 
adják délen Dalmáciát, sőt Bosznia-Hercegovinát (?) is. Az utóbbi elképzeléssel sok 
magyar kezdettől fogva nem értett egyet, többek között Tisza István sem. De a legtöb-
bet az örökös tartományok és a cseh–morva-tömb németjei nyerték volna, hiszen létre 
jött volna a régóta áhított „majorátus”, a német többség tartománygyűléseken, s főleg a 
bécsi Reichsratban. A keleti tartománycsoportban pedig 11 millió lakos kezdhetett volna 
viszonylag önálló politikai életet. A nyugati rész parlamentjében ezzel együtt a szláv–né-
met arány drasztikusan megváltozott volna: 250 német, 135 szláv és egyéb mandátum 
(cseh, morva, szlovén, olasz) ellenében. Mert ha az ausztriai németeknek nem teremte-
nek megfelelő politikai körülményeket, azok egy elsöprő német győzelem után maguk 
hagyják el a Monarchiát, s megvalósul az „Anschluss” a Német Birodalommal. Intő jel: 
1897-ben a Badeni-reformok alatt, amikor kilátásba jött a csehországi szláv hegemónia 
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megteremtése, a német irredenta népszerűsége rég nem látott magasságba szökött. 
(Az egyébként lengyel származású Kazimierz Badeni miniszterelnökként be akarta ve-
zetni a cseh nyelv használatát mind a belső, mind külső hivatali használatban. A gya-
korlatban ez a rendelet a szudétanémet hivatalnokok cseh nyelvismeretét írta volna elő 
1901. július 1-i határidővel. A szudétanémet hivatalnokok lázadása olyan heves lett, 
hogy a Ciszlajtánia politikai élete gyakorlatilag megbénult.36)

A galíciai „Sonderstellung”, a tartomány önállósítása nem 1914-es találmány. Már az 
1880-as években készre kidolgozott tervként működött Georg von Schönerer politikai 
gyakorlatában, aki minden nem német elem által lakott tartományt le akart választani 
a Monarchiáról.37 Német nemzeti radikális programja, az úgynevezett linzi program a 
nyolcvanas évektől kezdődően támadta a dinasztia nemzetek feletti politikáját, a zsidó-
kat, a papokat és a kapitalistákat. A századforduló idején a polgárság és az értelmiség 
soraiban különös népszerűséget élvezett. „1905 után a mozgalom teljes gőzzel haladt 
kitűzött célja felé. 1906-ra, amikor a választójogi reformok a megvalósulás küszöbére 
érkeztek, a német radikálisok az általuk egyébként is támogatott reform mellett egyszer s 
mindenkorra a »szláv Ausztria« problémáját is el akarták intézni.”38 A jelenség veszélye-
sen keresztezte a birodalmi külpolitika irányát. „Miközben […] a birodalmi külpolitika 
mind Gołuchowski, mind Aehrenthal alatt Oroszország és Németország vonzáskörében 
próbálta kijelölni a Monarchia helyét, s ehhez égető szüksége lett volna a szilárd belső 
viszonyokra, a birodalmi belpolitikában újabb veszélyforrás keletkezett. Ráadásul épp 
a német etnikum oldaláról, amelynek elvileg a német Ausztria támaszául kellett volna 
szolgálnia. A szlávok kiiktatása a politikából a legtöbb szláv népcsoport esetében azzal 
fenyegetett, hogy azok előbb vagy utóbb Oroszország karjaiban találják magukat.”39 – 
olvassuk a jelenség fokozódó veszélyességéről szóló értékelést.

Az 1914-es átrendezési terv a győztesnek remélt Német Birodalom irányában is tett 
már jó előre egy gesztust: megvédeni az 1866-ban Bismarck által a Monarchia területén 
hagyott németséget. Elég a „primus inter pares” jelszó, amely mértékletesen fogalmazza 
meg a német elem ausztriai hegemóniáját. S ha erre ráépülnek az ausztriai németek régi 
hagyományai, akkor azoknak sosem támad kedve arra, hogy akár a támaszukat, akár a 
céljaikat a Monarchián kívül keressék.40 Nem a germanizálás a cél, mint a régi idők-
ben, hanem az, hogy a nyugati birodalomrészben mindenki azt a nyelvet használhassa, 
amely a sajátja. Fenntartva azt az állami szükségszerűséget, hogy a nem német elem 
(cseh) által lakott régiókban a kifelé irányuló hivatalos kapcsolatokban a német második 
(szubszidiárius) nyelv maradjon.41

(Minőségileg magasabb szintű birodalmi közigazgatás. Közös és autonóm szervek) 
A közös ügyek, hadügy, pénzügy, külügy továbbra is a közös minisztertanács hatásköré-
be tartoznak. A lengyel–rutén terület Ciszlajtánián belül különleges összességet képez. 
De nem tartozik saját hatáskörébe – ugyanúgy, mint Magyarországnak és a nyugat-
ausztriai területnek sem – a császári udvar kiadásait tartalmazó költségvetés elfogadása, 
az éves rendszeres újonckontingens megszavazása, a véderőrendszer és a védkötelezett-
ség ügye, adórendszer, az állami adósságok rendszere, bankrendszer, fizetőeszközök, 
a kereskedelmi és államszerződések elfogadása, váltójog, vám-, távíró-, postaügyek, 
vasúti közlekedés, a bírói és közigazgatási hatóságok ügyeinek intézése, állampolgári 
jogok, politikai rendőrség. Ezek továbbra is „kvázi közös ügyeknek” számítanak. 
Ami a lengyel–rutén tartománycsoportot illeti, önállóságot kap az alábbi területeken: az 
állami tulajdon felügyelete, iparűzési ügyek, márkavédelem, közrendőrség – beleértve 
az idegenrendészetet is –, útlevélügy, népszavazási ügyek, felekezeti ügyek, egyesületi 
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és gyülekezési jog, a szellemi tulajdon védelme, az egyetemekre vonatkozó törvényho-
zási ügyek, oktatási ügyek (gimnáziumok, népiskolák), büntető- és polgári jogalkotás, 
jogértelmezés, speciális kereskedelmi jogalkotás, bányajog.

A hosszadalmas felsorolás akár mennyiségi változásként is felfogható lenne, de jelen 
esetben arról is szó van, hogy a háború befejeztével olyan népesség is részesülni fog az 
„európai civilizáció áldásaiból”, amely évszázadnál is hosszabb ideig „az orosz szolda-
teszka elnyomása alatt nyögött”. Az oroszok által megszállt osztrák–magyar keleti te-
rületek csak a háború alatt tapasztalták meg az orosz hadigépezet kegyetlenségét42, de a 
háború előtti években is úgy tekintettek a volhíniai és podóliai lakosságra, mint olyan 
emberekre, akiken segíteni lehetne. Ezeknek az embereknek az életében a fenti agenda 
a felszabadulást ígérte, de egyúttal azt a kérdést is sejtetni engedte, hogy adott esetben 
igényt tartanak-e ezekre a jótéteményekre, amelyek Ausztria Császárának kezeiből jut-
nak el hozzájuk. A kérdés feltevése nem formális és nem lényegtelen: akarják-e életük 
folytatásának minőségi fordulatát elfogadni a központi hatalmaktól? A másik kérdés 
már a háború elején felvetődött a lengyel társadalomban: mennyire akarják a lengyelek 
sorsának megjavítását a központi hatalmak, s mennyire az antant? A háború négy éve 
alatt ez a két kérdés rendre beépült a Monarchia lengyelpolitikájában hozott legfonto-
sabb döntésekbe.

Ami pedig a testületeket illeti, az agenda szintén mélyreható átalakításokat helyezett 
kilátásba a keleti részek politikai körülményeinek javítására, az évszázados ellentétek, 
az ukrán–lengyel rivalizálás megszüntetésére. Új helyzet: mind a nyugat-osztrák, mind 
a lengyel-rutén tartománycsoport külön parlamentet kap, mindkét oldalon a többségi 
szavazatok elvén alapuló szavazatarányos választással. A nyugati rész parlamentjében 
marad a felsőház, a „Herrenhaus”, némi változtatással a majorátusi rendszer moderni-
zálása érdekében, a keleti parlamentben pedig alapjaiból kell felépíteni azt.

Teljesen új vonása a rendszernek, hogy mindkét parlament 100–100 tagból álló küldött-
séget küld Bécsbe, ahol a ciszlajtániai ügyek tárgyalása folyik (a hagyományos Reichsrat). 
Az 1867 óta fennálló delegációs rendszer úgy változik, hogy a megnövekedett demográ-
fiai és területi terhelés miatt a 60–60-as létszámot is megnövelik. S ami a leglényegesebb 
változást jelentette volna a bevezetendő rendszerben, az a két tartomány Kelet- és Nyugat-
Galícia régtől esedékes szétválasztása lett volna. Andrian terve két tartománygyűlést – né-
metül Landtag, lengyelül és ukránul sejm – irányzott elő, egyet a nyugati, egyet a rutén 
többségű keleti rész számára. A nyugati tartománynak Krakkó lett volna a székhelye, a 
keletit szövevényes viták miatt az érdekeltek nem tudták eldönteni. Lemberget akkoriban 
még nagyrészt lengyelek által lakták, a többi város csekély méretei miatt bizonyult alkal-
matlannak, egyedül Tarnopol pályázhatott volna a székhely státuszára.

A bonyolultságot még csak elmélyítette a helyzet körültekintő továbbgondolása, 
azok a meggondolások, amelyek kapcsolatba voltak hozhatók a rendszer mennyiségi 
szükségleteivel. Az államgépezet – a „politisches Räderwerk” – a megnövekedett admi-
nisztratív személyzet és főleg a megnövekedett számú feladat miatt könnyen áttekint-
hetetlenné és lassúvá, sőt működésképtelenné válhatott volna.43 Be kellet iktatni egy 
olyan szintet, mint amilyen a Deák által kitalált ciszlajtániai delegáció lett 1867 után, 
amely felváltva hol Bécsben, hol Budapesten ülésezett. Pontos számadatok ezeknek 
a ciszlajtániai ikertestületeknek a létszámáról 1914-ben még nem merültek fel, de 
bécsi intim politikai körökben, főleg a császár szűkebb környezetében az ülések hely-
színéről felbukkantak bizonyos ötletek: Bécs és talán Prága, a keleti részen Krakkó, 
Lemberg, s talán Tarnopol, amennyiben az osztrák–magyar rendszerhez hasonlóan 
évenkénti két ülést tartottak volna.
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(Az elkésett műtét: Galícia kettéosztása) A szétválasztás ügye sok minden más lengyel–
ukrán bonyodalmas ügyhöz hasonlóan, szintén a dualizmus idejéig, sőt annál is messzebb, 
a korai újkor kezdetéig nyúlik vissza. Az ukrán követelések között 1850 óta, amikor a tarto-
mány kettéosztását a bécsi kormány taktikai okokból elrendelte, majd visszavonta, mindig 
szerepelt ez a lehetőség. A tervet a lengyelek döntő többsége természetesen ellenezte, hi-
szen Galícia keleti részén nem csupán rutének éltek. Jó néhány kerület 30–49%-a lengyel 
volt, Lemberg rutén lakóinak aránya csak 15%-ot tett ki (legalábbis a nem mindig korrekt 
lengyel statisztikák szerint).44 Galíciában elsősorban a szélsőségesen nacionalista nemzeti 
demokraták fordultak a terv ellen, tagadva még azt is, hogy egy önálló ukrán állam valami-
kor is létrejöhet. „Nincs Ruténia, csak Lengyelország van, vagy Oroszország. Politikai és 
szellemi értelemben nincs független Ruténia, és soha nem is lesz ilyen” – hangoztatta Roman 
Dmowski, a nemzeti demokraták vezére.45 A galíciai helytartók ugyanakkor Pinińskitől46 
Bobrzyńskiig rá voltak kényszerítve a helyzet konstruktív kezelésére.47 Andrzej Kazimierz 
Potocki48 megpróbált az önálló Ukrajnát ellenző rutén konzervatívokkal, az úgynevezett 
„óruténokkal” egyezkedni. Teljes kudarcot vallott: az 1908-as választásokon a választójog-
hoz juttatott paraszti tömegek tizenegy ukrán nemzeti mellett tíz russzofil képviselőt juttattak 
be a szejmbe. Pár héttel később Potocki életével fizetett ezért a hibájáért: egy szélsőséges, 
oroszgyűlölő ukrán nacionalista a saját dolgozószobájában lőtte agyon.

Az uralkodó Michał Bobrzyńskit49 hívta meg a megüresedett helytartói posztra, aki az 
ukrán–lengyel kompromisszumot támogatta. A véres merénylet megijesztette a bécsi po-
litikusakat, a harciasabbak háttérbe szorultak, s a békülékenyek kerültek felülre. Henryk 
Wereszycki lengyel történész szerint Galíciában, a közelgő orosz–osztrák–magyar kato-
nai összecsapás „valószínű arénájában”, kiélesedett a nemzeti küzdelem,50 s az új hely-
tartónak annak tompítás lett volna a feladata. Bobrzyński az ukrán nemzetiekhez fordult; 
„az ukrán népiség fejlesztése és a mesterséges, bűnös moszkalofil propaganda elnyomá-
sa”, szólt a jelszava. Az 1908. október 26-i szejm-határozattal az új irány a tartományi 
politika szintjére emelkedett. Mindez persze kevés volt az ukrán radikálisoknak. 1912. 
május 22-én megvalósult a rutének több évtizedes álma, a rutén egyetem. Igaz, hogy az 
épületet a Lembergen kívüli, rutének által csak kevéssé lakott területen emelték, de ezzel 
az aktussal egy kényes vita végére tettek pontot.51 A konzervatívok már azt sem bánták, 
hogy a tartomány esetleges kettéosztásával megteremtik az ukrán Piemontot. És ez a 
Piemont 1914 tavaszán megszületett, de bomlasztó hatását már nem volt ideje kifejteni.

A tartomány felosztásában Andriannak – röviddel augusztusi emlékirata előtt – orosz-
lánrész jutott. A felosztás nem a régóta létező, és a lengyelek által mindig megtorpedózott 
területi elv alapján történt. Az ötvenes évektől kezdve mindig visszatérő ukrán követe-
lés, hogy a határ a San folyó, mint mágikus vonal, a modern korban, a felettébb kényes 
külpolitikai körülmények között már nem játszhatott szerepet. A szétválasztás terve nem 
volt több, mint egy választási reform a kantonális-kerületi elv szerint. A „Nagy-Ausztria-
koncepciók” (Rudolf főherceg, Ferenc Ferdinánd) a tartomány egységében vagy pedig 
területi kettéosztásában gondolkodtak (Aurel Popovici). Popovici 15 „nemzeti-politikai in-
dividualitása”, azaz szövetségi tartománya közül háromba kerültek volna lengyel lakosok: 
Német-Morvaország (-Szilézia), Nyugat-Galícia és Kelet-Galícia. E terv szerint a meg-
osztott Galíciában a keleti részen az ukránok viszik a főszerepet.52 Bukovinával Popovici 
terve nem számolt, ukrán része Galíciához, román része Erdélyhez került volna,53 de a 
magyarországi ruszinokat is átcsatolta volna ukrán Kelet-Galíciához.54

A Stürgkh-kormány 1914-ben egy svájci mintájú kantonális tervhez, s nem Popovici 
tervéhez adta beleegyezését. Meghagyta a tartományi határokat, s csupán azokat a terü-
leti egységeket határozta meg, amelyekben vegyes lakosság élt, s azok számaránya szerint 
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állapította meg a képviseleti arányokat, valamint a nyelvhasználatot. A tartományban 
14 olyan kerületet55 kellett kialakítani, ahol megteremtődhettek a nyelvek szerinti meg-
nyugtató arányok. A munka oroszlánrészét ennek a feladatnak a végrehajtása jelentette, 
hiszen ezeken a területeken keletkezhettek a „kényes ügyek”. (Nemcsak a beosztás 
elkészítésével, hanem az egész üggyel kapcsolatban megállapítható, hogy a feladat na-
gyon bonyolult politikai manővert igényelt. Mi sem jellemzőbb a helyzetre, mint hogy a 
Lengyel Klub, tőle szokatlan módon, január 28-i ülésén két táviratot is megfogalmazott, 
amelyben köszönetet mondott Korytowskinak és Gołuchowskinak.56)

A lembergi szejm 1914. februári határozata, majd a törvény júliusi birodalmi szank-
cionálása nem csak a Monarchiában, hanem egész Európában nagy visszhangot keltett. 
A birodalom vezetése támogatta az ügyet, és belpolitikai, sőt belső tartományi ügyként 
kezelte, bár mindenki előtt világosan volt, hogy több annál. Andrian – akkor még varsói 
főkonzul – azt jelenthette Bécsbe, hogy Varsóban nagy a sikere az osztrák–magyar nem-
zetiségpolitikának; a korábbi pesszimista hozzáállással szemben most sikernek tartják az 
ukrán–lengyel „ugoda” ügyét.57 Magánbeszélgetéseiből azt szűrte le, hogy a lengyelek 
nem kételkednek benne: Oroszország el fogja veszíteni ukránok által lakott déli részeit.58 
A mérsékeltebb varsóiak pedig úgy gondolják – írta a főkonzul –, hogy ha Ukrajna nem 
is szakad el Oroszországtól, a monarchiabeli ukrán gondolat fejlődése jelenti az orosz 
állameszmére a legnagyobb veszélyt. Természetesen minderről az akkori varsói körül-
mények között nem lehetett nyíltan beszélni, a Kurjer Warszawski csupán úgy üdvözöl-
hette a lépést, mint amely véget vet a konkurenciaharcnak, melynek helyébe a „békés 
fegyverekkel való harc” lép. (Bár zárójelben elismerte azt is, hogy az alkotmányjogi vál-
tozásra Ausztria „rá volt kényszerülve”, de a „béke mégiscsak jobb, mivel az a nemzeti 
konkurenciaharcban lehetőséget teremt a maximum elérésére”.59)

Andrian főkonzulként a maximalisták vasszorgalmával gyártotta/gyárttatta a sajtó-
szemléket, s az ezek alapján álló elemzéseket (naponta sokszor három-négyet is). A 
jelentések optimizmusa fokozatosan hanyatlott (Andrian nem volt ruténpárti), rezignál-
tan, de a felelős politikus fegyelmezettségével vette tudomásul a lengyel szupremácia 
hanyatlását. Egyetértett a Słowo című lappal abban, hogy a változás egyetlen vesztese 
a nagybirtok, s abban is, hogy a podóliai slachta, amely az Oroszország elleni konfron-
tációs külpolitika élgárdájának számított a dualizmus évtizedeiben, a végén az áldozati 
bárány szerepét kellett hogy eljátssza. De mit lehetett tenni, a korlátozott hatalom és a 
latifundiumok feletti korlátlan jog elvesztése még mindig jobb választásnak tűnt, mint 
az orosz hódítás és az azt követő semmi. A két vezető lembergi főpap is megértően 
fogadta a megállapodást: Szeptycki ukrán metropolita60 azt mondta, hogy a lengyelek-
nek is van joguk arra a tartományra, amely mindkét nép hazája, míg a rutének politikai 
vezetői is azt hangsúlyozták, hogy a két népnek eztán a kultúra és a gazdaság területén 
kell együtt dolgoznia.61

Ám ezek az intézkedések megkéstek, s akkor még nagyon enyhe kifejezést használ-
tunk. Még mielőtt a szarajevói lövések eldördültek volna, a hosszú keleti határ egész 
vonaláról tömegével érkeztek a külpolitikai feszültségről szóló hírek. Az életmentő 
műtétet tulajdonképpen be sem lehetett fejezni. 1914. április 26-i jelentésében a varsói 
alkonzul, Oswald Kermenić – Zsilinszkij varsói orosz főkormányzóra hivatkozva – azt 
jelentette, hogy az orosz vezérkar megváltoztatja a Királyságban állomásozó orosz 
haderő defenzív hadműveleti terveit. Később pedig, különféle hírforrások alapján, azt, 
hogy a varsói gyárakat haditermelésre fogják; hogy fokozzák a vasúti felszerelések fel-
vonulásnál használatos típusainak gyártását; hogy a francia nagyvezérkar főnöke, Joffre 
marsall 550 millió frankos hosszú lejáratú hitelt biztosított a nyugati irányú stratégiai 
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vasutak fejlesztéséhez; és így tovább.62 Andrian szervezői munkájának első felvonása 
végén nem ment le a függöny. A háború kitörésével rögtön következett a második fel-
vonás, más helyszínekkel, más szereplőkkel, sőt bizonyos értelemben a darabot is maga 
a háború írta tovább.
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