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11371 éa as 1914 k%3zötti korszakba* a nesz•tk9ai  
t  

1-apeselat6k t9rténets t%ibb peri/dusrA fl-zthato. T3au!nsat a41-  

d"vl az 1878 As Rig 1964 közötti kerasak6t egy nAric dusmak  

veszi, rneivet  béka jellemes, sAzt ese k a balk, mi l  t4vel •  

keleti bAwwlalaak, imlani.nt a i,►.rr ,smati 6zpedi6ifk zavarta  
z 

meg. Pesouvin as 19cj ds as 1911 közi5tti k•rmsRk•t Vtgral•  

ja eC, neri , dusi:4nt. zskst 	zAvsket as esztr'k-aa.Frvar •  

n4set ss5vet94g tsadrea ,jsllssezts francia-esr6ss süvetA  
3  

sis As az ax-61-fraaacia a.stitt -11en. P6idesris uedig uj  

évszámmal akarjA .fel•7'ltani 1971-et. 1887-at, a b•rliai  

pésspiae bessair 'v3z'at+t az cross %llaskálesiWik Atftt,  

ajAnljR helyette. :k c! kezdődik uitXasis egg o1v s Ara, a•  

mike! a p4as'ip,vi fep!^vvert széles k8rb•s kcsdi': fclhaesn:'lni  

a sasetk8si kapesclAtokbas.Vitatsusk kill Peidevis ajral**  

tit. 1887 sstamiképpcn sou 14phst t9rt4xilai for-'u1l »ontct  

,ielestő Avsa. mk4nt 1871 helvéb. As •reas  ilesk31c9~n''k 

r+ t rnalr: sa 9orliaből 	k4ts4stelesl1 ,iöstfi ; 01 ent"-  

®Sgii. no  'twig  a frasksilliók as eur^pai hatalmi viAzonvekat  

is sristó pelitikct.t ' - ae►atestak, séhGay 	stead8t e4t y"rsi  

ksl?o tt. S • fordulatnak 1887 soak •gyik, b 'r vel6baa ,jh-  

1•stós fsltétole volt. 's +urA,nA hatalmi viezcayokat jrintR  

for-?uiat a kilesevestes évc kIlejAn 7111ett 10 a frassia  - 

*roes ssóvtsés 14ts6jgttével. : vilt6zás -  a1 As 1'71 'ta  

fessálló, s ss'wetSki kapcsolatokkal ssger8sitstt x4met tul-  

sulft as wrópai hati,lmi egysamuly vált•tta fol.  



Van^ak •l v !a aÁzetek, melvek 1911- ,, t 1971 le5svetlea  

k '`vetkeza=~nv 4nek  tekintik. A két d ,
"tum ,.=zeabaa n1t4rq; fej •  

16d4si f zit  jel 51, s a  hatalmi .truktut i4 sa iksé ~,► -  

szerqea k115abt3zik Rgys!`stól r két id6newtbria. : hetvnnec í  

'Yak  hatalmi *- eadszere a kanitalizwus ltai a•saak aeadhntó  

.pve;seLe elleaére a ki;szzikus li -nl•mHeia szerint,  

din ~ szti' us 5zew-•atikat is  azsa.le a1'tt tn- tvz  i'it t ~ tre. 

kileasveaem 4vek aRazetk5zi kansaelatrendszerét, _z euró-  

nai ' nta1*i nr ,oasulY kie.lakula46t etr a knnital izmus uj  

rznkaoz tak, s i,a-+eriilismusaak a t ?3rv4nvszer .12'Mei F'orM . l- 

t"k. '' Rs elsc"> vii  rhá.herubaa a k.ileaeveaes évekhea 14tre -  

Pitt hatalmi t7iabök lént•k k'isd'tírrs az is*terialista fej -  

űd 4s .iltal alőidézatt n1leat4tek feloldásara. 1914 kázvRt-  

1Ra nl8zrn>a..fti teh_'t  ilea 18-1-boa, bases a kilearwass óvek-

hea keY asnn(?(1).  

'unk, *khan a XIX , s' zad véri, ?'X a z zaA a1a ji mew.  

kanea latok r,"rtéaet4bea feates nz nr opRt ,j " tsz  

fraxsia-ersas st'ivetsía 14tre j'3ttlerek kcir'ilaAaveit é --  a szö•  

vetsbe: t3rt4aatét 	melt  : s 1e6 vil 'ph "beru  kesde- 

t 4iC. °anízzsk, hoCr,a k•v{sa•1 psl i.tikai tőkét : .z impnri-  

.,.1 i znus adta  1ahetes4gkb61 a fraseia rliplssgsit e  • h„r► ,a  

nlkataa7za a néaz*eg ►bert ». franeia-orews flzövstsdq m e k'3té•  

Réhas, ie'rarőnitb.,éhas, a nz%ivetaéc megtart sth•!t. A  kgt •r-  

nzv.0 k jpee•lnta 9?azcias.;ri én ne? itikai t4avezők öesse(" Ii►ré-  

eeitek viznT"lat. ' ra is 1 Rhetősémnt -d.  

nn* 	kapesslatek mez-,.'s t s^ •s t=aveső  

bef•tYa4•i  ja. "...a dinl•s'PiatIrt'nAt 	nn•k t-ezdamé*.ra- 



z4ssit vagy tsttsit, döxt4 eiket taxuLaá_i.yssza, 4s ahban a  

m4rt4kbex, 	err* épss, szxdékaikat." - olvashatjuk  

két fraxsia törtíxisz, Pierre P•xsuvix 4 Jowl na,tiste  

Durssetis: Beve  ; etís a xsxzRtközi '-apssslatsk törtéxetábs  

S 
sixü köxYv4bax. 	tüv -`hhiakbax n szsrz "k fslNsrsljá.k a k•r-  

m r> x!/• k,  

xeSzetközi ' :apssslatsk alaicu ,  'sát i x lszatja - t"x„ ezrket.  

"Hi!y memértelk a diplsmueiai raelekvp9t, ` 1 kell fs-:auxk  

azekat -t hat ' gskat, 9 .melvek ir'n.•itstt. k fs ,  1J ' - t. , föl dra j-  

zi feltételeket, 	'eisp'r 'fiqi lsz!! .'st, a,=azdP a" ri  

tay"i 4rdekeket, a közrsxdslksd's jsll .emz"it, 9 mazy srzelmi  

raxlatskat; ime ezek azok . mély erők, e 1-rek a?-anes®latsk  
keret4t alkstti`k a,z mberi esepsrtsk k"ryött, ^s  f" Axt ezr, k  

6  
%tzsk, melyek r,echat "rsztá.k jsllskét." Az "1 aRférfi, a(lin-  

, . 9mata ebbsx a kerstb  ex  mszsR. ; haUrsk köz 'tt a1 a:^:ul-ak ki  

:•zsmílyss ksxsspsisi, érzslmi sermyilv:íxul'eai, módszerei,  

-mit •-z,intéx sz, rsit sba kill vsxxi 	nemsetközi ?-an-  s0i  9tsk  
taaula "xvs3ás4261. A szerzők  tehát as 411 amok közötti kqn -  

esela.tsk alakulása-t xsm szi.ikitik is as áliamfők, diplsmat'k  

k"zötti szsmélyss kapssslaUekra, RAPS a téxyesők erAaz  

ssr"xak ög9zefl!►i4sébex vizs 'ij'k pzskat.  

A kapesslatskat 	rezó t 4xgezőket azssbax mix-  

dig a szóbax forgó hatalmakat jellemző elitika ' - etet4b ex  

kel vizse.'1at alá ye  xi. AnslitikF i Arclek f, alma vi^zsxt  

ttirt^x el ~i ksrsxkéxt a' s4s ra%` a tartalmat tavar. A  ha.t?lsm  
r+erqzarzéséért, merrtart'aáirt folyó k?zdelsm e^zköztra a  

tsrtéxeleS előrehaladáez_val ervrs bőv°il.  

' i asférfia.k terveit, :i%ixt4^eit hefelvsí.ssl ó - s  ami  



T. 134 1  cl4u1 a kapi.tal izmerabaa n uiasek, xversaeaya•ek bisEe-  

Git sa a. •yers i:tesbea fejlődő ioar sz:"rira elFŐreaa'.: felt -  

tesseu. S ez befel.yásel j a a hatalmak easús közötti vi-  

aseayd.t. A ne' ititi.'`t teht p xazdae.r hat'rez za. mer, a ra.z-  

da.i 	mozaatja 	sec  erre  a • e " szPkra. ?odic ekker  

a(r a kit fe ~a.lwat as }ekst ep>'S1rtől elvilasstsaf. Gasdas  

st s is re] itika esysr3.sb a. fea- dik. A sa.zdas14 a*elitika  

raacjira lip, s a oelitika ruta  a razdas4. z iaeerialis•  

kor• za.k»baa te124.t azt a kórdéat feltenai: rajas a ram  - 

vagy a eolitikai irdek sezcztja a nemzetközi kapese-  

latek slakul4skt r  4rtelnet1ea. ` ~.rre a ker^zrakra azt kell  

oeadma•Yk, he-y aaellztek-57,i kapcsolatok alzkul s `t a  aeli-  

tikai FrdPksk r.ezr•atj2k isr±erislieta le deas ave] itika  

r •xcjKra e • , elkedr.tt .-azdas4 sPgit5í`F.vel.  

"srw4az~  teak +-2.zdas9r 4e naliti'-a prrym ' atól f•is► •  

retl -nill is 1%tezhet ebb ea n  korszakbon is. Ha egp eazrlsW ri  

"Okeió •► z ^dett 	rcrekeit nevi sódesitja va ~,n,r mom  

k=rdc" •j e'lezi se,e, enYezer'i azraaA'r'i Arde][ről be-z41 et'iak.  

Ifs azonban a. } latalmi rdekekben v'ltez'st i'! zie elő, a raz-  

cse4.t. *Aria 79liti ai tAnyezóví vel.t. vizsrfl.juk ■ee  ~e~ ld'ui 

a ssr eenlitett 1887-es dritu•^et. A bsarliai rénznia.e bez'r ' sa  

az  cream >;llaskölssöaök, előt` hol ielektett 	n avas'ri  

akeiót, s he}  -9•" t s, itikai tiayescvF? OrAez .az eineatból  

e  1  ép3a peli ti} a i j`] eatős.' et ' apett. A x4set köleaön%ik  le~ 

•"?litása az -ur6nei hatalmi velitika kritikus idősz=hzx  

Or+ezer-zág aQC.:rhat+alwi leketc"-= it k4rdő.jelezte Aek.  

NnsetorF-zrr• szrnnpeatFbAl is e yazdasáci jtllescl (1 -atés  me~ 

litikai i  el aatősér,3ví v"lt. n; rserek eél jn az volt s  herry  



''roez  , raxv.g ós a "tiarchia ac lAuje* fegyveres k r*? iI:tus-  

ba - !7111+'eNl a bola " r káidíabsa, s se kern/15n ve: z,clgbo  

~ a  'X**  - *éas.t esövat sEti As ors ss f 21aek',lse2irCk Wren..  

ltisa. Rerliab8l, árissba as  Vial;  TSii Is•*titbaa esuoáa "ransl.r•  

*mg'  r+ak. volt tisstés  gazdai a,-efá. A ,olitikRi h410•  

sórrndolat amass  itt  rem  kieayaett.  
a  

ltuakdnkbaU w .*•'rp.asiswra e$ az;;vet eéa rtAnRtAt bow  

fsly6ssló, ■ eehRUrs$ó tAa,,,rezrlk a+ré es Rsr(a► ak Anssef;ie,gésíbsst  

sutatjuk be, 	e..", r idAzett awrzópóros utnutatá.sait k?ivestvee  

A rldrajai faltAtel . sk, a.lottCgok kAte 4gtolsa711  

szereset j4.tsakat;tak a karosa'at 1btre7fIttAben abheA an 621-  

tHlexbra s  hogy bsIraekTik fel ©t, is ?rr,jese nAaet r48zr81 tfts ►4  

d: A, a e  f.öve  t ifigea 114 tba t aid  ja 	ae' `'aaA1: et. :1 ziisas n zox-  

ban , ?logy a k4t orasz:g 014r4 fálelrajzi a.Arotoit a 4-renei-  

:.k kás'.1 t`3bbea irvkAnt z ,ozta fell a szilvetsaíg ellesy, Leroy.  

Aeaaalien F, zerint ^. kFt orrz C hé-.borue, tAtjc afia egyfsrs04 A  

hatalaa.s földrajzi kit rj  ,, 'ós r`reRzorrzr ~ j a+r4rR ns&l e  mig  

Feasiasr , sigot a 'iizvRtlet e1 . özi;*lin ve. -zavs fen•►egRti.  

A densgr' *iai allottsa:±sk kedvesdek orsss rAezrrl.  

A katvaa ailliós TTéatetsr-art; n  1441 m; l' iós  Orso z.ra z4 g ós  

a M ailliár rr3*oia.a=. ss;á,a kart.r't.96.j ba voe]lt a frcinaia-  

ersss ssnvetsin ;cel. ^ z innerialiajrrasa korZban assabaa a de-  

aaw►práfiai fölény WIN  30'c =st érő, ka aea pirosul fejlett i nr-  

ra►1, i;e ~haikvvsl e  'seder* politikai b^rend.ezke'eis. 1.  

{unk " ::kba* s. rs.sdasdgi a  p‘ns"g✓i Ariekeket vP,az'ik  

vizsr. 1P .t n.1«.. ''er hagyjuk 	nz 	;aatal-  

aAk aagatart' <, t e  R beige  erők tórekvíaeit e  de a ve;*t8  

f+~ rfiak egvAni nef-a7i.lvenul4;na.it sen. z ob jektiv i  r szub  j  ektiv  

vör;ilahavelt ea^r ttesatben iMksstink kftnet -dui a  frRaria-ir.rz  

szövetség tőrt'net rel.  



.^ur  ea a fr+ neia-sera==s 1'aberu ut4a  

	

ercvetjreet ' , Anaetwr - z'e' 1Atrei%Stte 1 871-hem 	»3  

h <, talmi vi zenvekRt terest,ee+.t 	,-n , 'e,rnicqi tette x'raa- 

r:iea,erQsq6 ke►>4tin eWl is "‚set! -z  RrP-+At,  q  kel vtbe Nfteter-  

Amid  14mett. Fr^neeiaerss f ?;intó, A A  nem .,A.1 P,.es veres'  ■  

- ~t qenv^.4et.t,  •z4rt a rAmey kqA..e•alrr, Tligmsarqk, •1z Q1  

4rt enefeilel 4n'leket to-r-esAtt tArt ' ee4, •►i Qe7afmrit'latat -  

1ann' taunt  ar.3, ►ete ~ *i rpn<iezer lAt"r•r , ez+íeaeíval rrn,naiaereizPg.  

nleziyetel4,n4*ei. 1871-ban  kieatekitetta a kr'ras eq' <. z' r <-zii-  

vete r6t Oresser - s°'• is  qnaztria-#I+t•vnrermz ". ne tla.kez.' q ,r  

val. Oanet r4ezr81 e+ 	ST./Ebert  ATR• , entiv hPheru  

r!endela►ta is felwersStt •  ?i ^-, jrek s'r 187 -ben h•be*-us ria -  

1mRt 3.Aa zett •ló. "remeiaer•z 	teví:h0i .<v ,taAt1l 4eét nzes-  

11 , o zaz a 	talmi tul enln te" hhi Wivekeel4eét 	a  

Rz 79vPtA4meeek, mom  'n ;jlie.a sem kivinta. nernsakev , eres* kl-  

1'í!!"asnini@ztAr, ■ 'f 1871 n,yarr'a ki..fe.itette+ "'rRA vrRaciaerm  

AZrif!!'a vat Aá 
 

IkeiAf!RbilC. A frasei+.a revRnntnrekv6eoket nseaban  

nem 	^ minter.  kAt A► +,i_zeflift a  fxaneia► diple- r`ia  

efrr,tlen eur ' -,<li h r, tal+eat -ea tuiwtf, ^z"vtg4,•eekAnt morn .Yer-  

ni.  

?ir?tVA'1e!9 ávrk nai ►w 	tg franAia-11 Am,Rt  ~ 1 1  eYL 

+,'tek ,jeli •se7tIk. .1s jvti g-4 ví -An R  keleti v" 1  ~e~ n',an  

'ett •tjmi r!!+9Anyt 9 fralleifa, 'j t.'em= f!i n•k ^7. elqzi!re -  

te1t9A0)41 való kitaróeere•  

A fraseie koleni" is ir :nvsat, mely a"e+'%itt R  n^nz-  

burzne'sia tekistAlvee reze :'i'ett, Kelet-AuRaAli't, R  itet- 

1-'bRn rtSrtiker^sivret alkalmas tere-,nek l  'tta asnveteótN eser•  

7^gre a knletf v'leaCr i ,  i^s.  



',z ore ssak tdmerat:s ;val francia f6ker+z'n ,, zGt akartak - Al et-  

' ura4lia 416re hl' ituni. 	cári dip?.emáai nkk as volt a terve,  

her;v q {rranci, föker^i -:.ny6 es!4g az  erase megaslllás előtt i4r-  

kez Üen a1 jt- umSlitíba. P igy az a re s z fegyverek t j.aerat "  

val s . . E+rveytA volna meg a ter'ilRteL. 'z pe(lig az ereasAol-  

,Y:.r 	tok tev 'bhi fenntart "s `± ,j•J ¢+ntette uelns )  

A vi'_ i.alkez:e' azonban mem as angelek, -em :. n "getAL- nest  

w3ztú1: j azer..mel. t,AgArzAkAri„ebbex p 3 .,i., . z ., g .. t- 'k-~,, ~ ,,  as  

di lemáci;}.t ArintAito. .':adrasy at 	jegv$41,7'xr. tilta~e9ott  

T'::.rizsadl ,, 'raaei3-ere ez káz3s terv raia*, C. 	hegy  

WaC?''.inr,oa frRn i n :;ilúTym9.niaztpr, aki a kohtiheat'lis  i- 

r; nyzat hive volt, nen nssi j' szeTlI el Az t a v  rn al-kW et.  

71z.rnit las nem velt alaltalan. Wsa''.inRton val'ban uta4itetta  

bu1*'.riai aegbivettait, bogy h-r•► iaryik fel 	.francia f '' er~  

a'nVz ' t,endol  ,lt.'va1. A kit5rn ai ki7.  1 r1et tAh t nest iikerllt.  

A Qvi41 ,1 a.nse vekbea agv r-9s+t.ek fe1S ferAult a  

frr+ncia k1lmolitika firv«1me, ,jól1(.het a  beta ArEk new vel■  

tar F:c ,̂e reeek ebben n kSrd4Aben. 	FE iné.ra tekintó keati -  

n9nt lia irr.avzskt As a kelenigli4tfk ^ rbPrc ból ns ut b-  

biak ! ycze' ri9+, orv idóra 	pasdas:'.gi. nezlrnt 6rurót As as a  

Vn:7 aBg,yttr"zhatja, !logy R N rmati 	nea tenve-  

getett kenfl.iktuavenz'ly :74eetorez:"?±tra1.  

A ny ,)lcvanks N-ek közeF+4a a. ►re1gSr v1  a:<. i:3rnt  

'"%ur ' ptiLra ir'nvitotta a na■,o:tstal.'rak rigvelmEt. rnncin -  

ernz'gban ,,,aig  T3e1.i1AngAr t'.bernIk veaitAs4vel me!Ter 	tAk  

a rKV ns hivei, 	1387-bm is At i'beru fen ,, ef►ette T`ganeia- 

er9z st.t~,et ''4aPte , z. r, felel. 	iSberu nem rehbant ki.  



A francia dip7emv"cia 	zenhan szutfia 1 is k4aptelea v-it  

levenni a k5vet` eztet s : sz(ivetr .résre van sz ks6 #e. ma1 01  

,jo'  hf+n mint h rmikor, mivel a ?v, ,rmsti ncl itika in téle ve7  

kenflik r,usveszélivel Ann-li.., val.  

(:.inlemaciai elstiteltsé 'bó1 val . kit ör < 're • 

s~ nvolcvnas évet. vécé$ és a k iilencvame 6vek e ején lePtsz 4  

rrsz(is ci is politikai v  

zí sok eredője a francü —eree s sz votsétr nee ötÁse volt,  

MOP 
	 a 	 ~ 

ltezsek witak lehetósérrQt. A vsílts•  



iraaoia - 	kialak11l4sa  

1891 aurwztusábaa egv franoia hajóraj futott he  

Kroastaet kikötőjAbo CorvAi.e admírú.lis nnrancmsks4t alatt.  

‘z 4rkezők tiszteletére 1'e hangzó Marse , i se -t III.. é.ador  

air 41.11va, 	talappal hall!r,s,± .ta v4ais. .A aae,.aöbb'ntá  t 

14tvríny N,z id5k v'ltozüs ;r ,51 tanuskodott. A renuhlikci.rnis vraa•  

oiaer Z. ®s Jz •autokrati'.ua Ore$sarAár eg7'a'ssra tal:álts  

a neansetkázi , olitiklbaa.  

OD 
	 z 	~ 

A francia Riplowácia már ' 871 óta kereste a szö -  

vets  éreseket, hér:Y  kit  -rhessea a bismarcki koiiioió teres •  

tette elaazit;etelte40051 , de mintegy két Avtizedet ke'  lett  

mér v'rnia Frre a kedvszA n r.sz etközi pillanatra. a  z e,rótai  

között Mat 9z "aba j8hrntő sz3vets 4res, a  amelyik  

aegfele18 elleasul,yt is jelentett vmlna *'dRetorsz^+ral  

azeaNbea, több is .Andt. Sz3vets4Gi ' -nneselat a.zonbal  

raágsea jött l;tre ve1:Ik.  

~. franeia-angol viqznxvt a X7T ^z'zad t3rt4nete  

smelt • a krimi h.'boru kiv6tClwel - .111Ps , Resked4sek,  

nyilt vag-.. linle*aóeia.i 5sazta..^,ss.pánok lel le. ,.,t:k .,  .•,.aran 'ti  

k^rd4sekben. Igy Fra.neiaerQz'T ane•r-renG'aléae airaaaei-<-neresz  

hé.betubmn (, 1-zenvede`tt veressfrTel. krrlvez" volt  az anrel o-  

litik "nak, s a brit d.iplesA .cia traematta a frankfurti bP  - 

kével kialakult vi.azonvokat. FronriaerGz•`G tov4bbi f;yeae-  

téne persze hem volt ArA eke, mert k,ntinens e,•,veasul yát  

ez koaaslyaa vee.sí,lveztette volna. De Franeiaorsz4 »rra  

sár hog ez6sithatott, hogy 	eay nAmet ellenes -zö- 



—li- 

vetepdbe bevonja.  

A francán 	as r'eztr'k - 	Vonar  • 

^hi'ra 	rz ,"r!ithatott. "ie a i'onarchia a francia-noroaz  

hOboru Pejón a francitikkal gsirrn  y tiz.."  to  a franci aerP► sér  

utfln kénytele* volt pslitikr..i ~ t f:tártókelni. ' a kAtt5s  

monarchia m a fT aQcia revanapol itik 'hoz. banRa :'éue+tornzi•!x`-  

hips k5tötte _. 	sorsit.  

',re  nzorszr-r in  t'iauarck C  e;vet si1i  

csatlakozott. h~+to* cráásér rzövptsi+o 1a*yer•ében as  

európai st‘t>>e quot bizt9ritotta, ^ ez ez oroz r,elitika  

Aritokeín°k is *emYelelt. A hetvenes evck v: Pén gzcnban  

a fra*Ci•:k esesp•*tjNbtl ra*í*ykeltö erck inlultPk hereba  

Oross•rnstteban ery uj kiilvolitilsni vi^al t-ial.kit'egért.  

z 1. j inn?-vonal rviikerPi 1878-ra r  r berlini  

7  
k•nrresszusra veztthntók vi-ssa. Oroeson•siraz3k a VrgYalá-  

azstAlnr .l nos  aikerllt ,egviAeaie R keletk v` 1se..c idején  

el$rt k.tanni ereoagn  ~-eket. A k•*rrehr, zuaan elexeAv«lett  

diplo*ticia.i.vortgércet a czlri kll elitikB ''i*otoresár male  

tnttéminak tulrjdonitotta. a  berlini kaA'-ree s ae ■er"vS_erlta  

n hísrea ce6nz ~̂r ^stivotaeOt.  

A Yövetkea6 komoly rést ^ bole 'r v'  1 r ' r "t - tte.  

A berlini kongr anzus glt$] 1-4t _rA zre 	ri.a  

1885-b en  e±.yes'.lt .  r., ir"e!{szett aagát f;ietett . cnitPni ^ro4s.•  

•rsstttól. A edri dinlemCr.ia viszont bc 4'o1 -:- 4si szférdjé*ak  

tekintette a balk'ni A11aai•t, n -•rr'a törekede tt, 1•t7  

"ulr~f.ria *rasa  ell^nörsia nl tt m^rad ion. i s eRwoénvek seem  

r, eba len'ita tték. z cuevai hn telnii , o' itákf t , raindPn ekelótt  

a hr'ro■ cs'o$r'r es6vAtsétit.  
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N;'barun ve zAl, ► rtl s>slcul s a Ors nssrrsz6p 4s a "!snsrehia )6iz%itt  

1887-1898-ban.  a. ?as lgs • vf:.1 fié R;!'al. n yi 1 ve.nvA"1 •'ie v '?. t. homy  

~. 

 

k4t ""•irsAalaa 4rdAkei nem emyeztethetlfk tSerza a Ai1lt".nsn.  

s A ha1.7aet Imerrkérdf` jet mxte a hz"rsa esí ea14r ^z"t*et^4•4t.  

rr"n iFsr"S r• ii.von kir'11_mfnvnr k7e5 :► iítt ke,avez."r.Ak it'lts  

me! 3 firaflria.■srssa kli7eleclós lehRtbe4r4t. Nat eeAtstta  y 

a tiny is, hogs/ minclk4t 	-z',rban m1k5Atek e::,r, •lygn css*ar-  

took, nAll►ek a Wfvets.f-•an aun1-'1traAtak.  

Ora Azar  phi= oz inóri burtro'zia As  ft Pildbirtr  

kosok 	r68$s n.vslcivagiae 4vwkbw v11' 1  i  ti kai ariem  

8  
t4ei6 PPiilvizse'latgt ki5vetc+'ta ► >z kara:avtó1. r' csspsrtsk  

a I ` atksv 	:ztf'_- neábeaa trsR.jelmaá Moe  k  obcKUe 73ego,,uoCrnu  

Rineveabs;i 	kőri töaórtiltsk. vetksv 1886 juliu , t61  

>ojjtókamp6nyt k•azdett Ra uj 	irf:nvvanRl ArdekábPn.  

"Azt kiv 'n.iuk, hsr!r nrse zsrr a3r ssbhtad `s  barmi kr► neso1Rt-  

ban an4r;4 1 .isn ;;Aast♦rsn'rEa1, de hassnl ' k-:ncssi-takat '-;t-

sen ki m+•'r nes►salakkel i s , kiltiin8een Frnncissr4a  

e,F;rre 	h hatalm h®a m/ltó hPlyet csrlal e1 ' ur n h n."  

9  
olvashatjuk s"  lap Julius 31 -i Ra4 ben. , n .tkov e Snit ?'sMn ay  

Asrftw e1a6garbsa '•raneirasr z'p 	wrejbt hanp 	r. nu'• ~~,ta- 

"i öeQt r."ztp e l.aa t-"rA t* la^r i'• e czehsrtst as  

ir ~'nvv "lt4s ns  ''-e4resqbp".Aner hrnrsulvsnetssiraT i44zzisnk  

.atkwv eryik lsveléb;°1a " '{ 1-lawns rvt11ő1iia r•rancie.00rrssi-  

p•t, asj°t mindir a liber,l.is .". B  forra 1 ">ri oroparrnda t°ishs-  

lra volt 6s van ...De ma, amikar p4mrtar-2W ir 4r urztria fe-  

nwer.eti Crasaer- z'rot, ~-z?svetsége fstílig r=ziikaérszeriiseSE- 
AO  

kbnt adódik."  



z  u  i  Ír•nvvonzl 	es •reez-nÁamt p►aadaesfipi  wl l oe~ 

tAtek, lz esz (asdasl p; seh`s helysete, s  nem ut•leb  •~ 

ban az a trSny slotiv 	h•a a balk•«.ni n•' it71 ~.~ 'ba.n rreas-  

•rs*ág német-+'sr.tr- kmmerynr oldalra a'm k--pta sag  az  

.'rc!ekeinefc megfelelt t.'segat6st, e8t a YeaarebiQval nise  

kuafliktutsot-bo keverp ' ett.  

:,m,, z t  A . z eresz ffa  Rdapt'&i ÁletetT A ns•.ki•-  

re 'ales •% 1$8e-109e-ss periódust Anntt'ne* t kiati a  

eéri birodalom wze+mTentj'rál. ' korm'nvnak R fejlt3dÁe  

terna.tivtlirál kellett dönteni,  S,apn,  «srt't±itik a ■esega sdasf•.  

,.i ;elleQet, s  ezzel  a ?ansu fe+jitdAs - It.i.;t v'les., t jfqk, vagy  

pedig egy nvu.>ati tieueu ,r7►ers inorosit . RbA ezdenek, v611a1-  

va tersá^zetPeen az e7ze1 járó keck.`satekat  

41  
almi  As selitikai tekintetben. A  nagvhata1mi r-zAree, a mm- 

zetkősi 1Pthen betnit5tt hely r,ep-'rzÁF4hez fm1tÁlpr_ "3 -z  

utóbbi sellett kellett Mttteni.  

Orossorez : Mnrgk  teht -z innreeit<4 utir't kellett  

yasdtte;gi Aletfit P. ':.,,l  athez hogesnlóe.n ne•'erniz 1-  

nia. ' nr•groa v411a14es; azo:^btili n ,m1 .jelentheti  zt,ho ~ p 

es •roa s kapitalizmus csupr'n tt nyuroti eredaAnyk 4t 1-  

tetApe le  ne.  Az *rem  i, ari fejlődés R belső erek  As  

a,>i2 ' R'-a.pita.liz:- ~ua n ~~.  tt• e ~ = hat: ~ e,`,nak eredaÁnYe. 42  

z inaroeit,{:si •, reTra.m vÁgrohrt;jt':s  'núl a erWnw  

nnk, k..molt ► nehAzsÁprei°el k.e'" Pt c imsbenÁzni. As 1877-79-  

an •roe*-türök h:beru ^zÁtzil.ilta as ors= 1tÁnstlri•ket,  a 

geadasó.a! ólietet. A n,rolavanaA , ~vek kösepila as eres* 61-  
43  

laaadf.se .' g l:fizel a duplá;jira eaelrestett. AS i►areeitc.s, a  

hadsereg fejle ztAse, Rz iafraAtmnktura }rlápitAee /Wig  

egyre t3bb t"kát irgnyelt. :irraz a±' 11  ,-sztbeRk 	esry rAesit  



• 13 -  

a beler fe7.halssse = is ferlRzte. A 'Alleles  ffli f. q etraté-iai  

órdekeket airy  rr:nt 	vanuth: ' l.óZat iA nité- ^ s:fbhárY  

eer611 példexu1 er.vre ink'bb a haza,i ipr:.r • it  P vasuti bCrPn•  

g'OzAsek eW:1  it<" 1 ' 1PC.. A hatvanas, hetvenes érekhen a vasu•  

ti kecsik, 	rRez(1onvek hHZ  i '1zerIekbP'1 ker".ltek ki. A  

ny 1cvGngf 6,Tecben nedir pk'r aZ  ac6lsineket is r, z erc,<:s  

ipar ^zr:1'  i t®tta. nnek r7.] enére 	tnr P r vrA•sut-  

é-litóee;b'n, de 	rr,zdae6.0. étet sr'.e terUletAi.n is, a bli.nyd-  

sz •itbv1, , ke' ' za.tbtn, 	fbafelclolgoeebsm ••ont4s e'erenet  

játm7ott..  

AS  1892. és as 1^eF> yí-iztitti neri i 'usbaa e. he1g8  

felhP.lnesfae 	esti ekletekask einte v 441 y-At fedezte.  

- z6rt nary .,z'tkAAr volt Az  ídee n t8laAre. ti ki+lftSlr?i tt`ke  

behezatalC.t 	az er.® ns  f17.as is VmsgAt*-a. Witte nénz41C'9-  

mini zter igg `' r 1mezta meg a ktilftslAi tőke  behozatal "nak  

ssiiksé+resreir6te " 7LerCdlcr?Átl<'•n9it1?ti$!9 hasEíAy 4ppes1 a sieg•  

ta.kftrW  sok ' tal felhalmozott tók6kbPn nem elér Gasáet...  

Ha as •rss "rmak nines elég sajAt t8k6 je, de mind As r lam,  

mind ^s tsar hr.1qd6ktalaaul r'nserul erre, Pkksr nines see  

kiut ebb61 a he1! ►zetb81, mint a t8k6t kSilftS1dr51 behozni..."  

:ti ktilft3ldi tőke természetesen sér n  hi.vatal.ee  werfsgglsase  e  

/ Witte 19ee febru- r,i 'bz.^• i^tA e Fetti eerekal/ eldt t is  

.C. eESkEln ~:re,mlett nra essx rs ~ ba. 1851-bAa mér c• -  k 9,7  

millió rubel.l 1 veis részt a  kGltijlai t3kP s r- 9av^n..v+.,," rea.-  

r3cltreb1a. 1889-re m ' r 198 mi1.7 ic`, rubel e. b gf ktetett  

19se-r-+ aeciig► • Qse mi'!. ;i •t is 	,,,halalim. "e}-nt klsz"nhetett  

r 	t8i-inrtt a hakti v1 ,11b:"nvr:rznt, hz ukr'n szAn és  

vasipar is.  



"1393 As 1946 	,7 orA qz inArba h  c-cektettt  t 3,8 aillitird  

rubPlnek 47 4-a küzvetlenül vArv le5zvetve 1.7v1f31dr81 se rsazett."  

A k ilf8lrii t:"ke beárru'láat  t az orosz é11at p oémailg.vek ranch).  

zésével, a eef9.citee 	mirler javitáeáva.l, Failérd  

♦alutr! ner.teremtAeével • R ' il .enevenes 4vekbem t4rt _"t Ore lz-  

torsigd az sranvRlapra • hiztositotta.  

A n•► olcvRnas - vek virr:±* ^ frt'ncia. - orosz k  i zelertég  

magyar  s za tb.nak egyik  vonalát tehát razdaeári téren  kell  ke-  

resn>nk. A  bal .kr?ni b+anve le1Rak, n bol.r,rír v€1e'js neeig 	a  

politikai  k,izelpriés lehetóe>tsFt is mercsillrntotta "rancia-  

or:.z "x előtt.  

Fleurens k=.il "«ycaini:tzter próh'lkmxntt .zen az uton.  

A s zb.•et; rbgi readt46re f` ~. t'ken ••rsn ••iAv:" z ' :; imet kanc e11-x-  

nek  azonban a,z odet  t rcmzP tk3zi h  ulYz  ,- -tb  Ar_,  mit a Boulanger  

tr!.bernek verzP ta4fével cieger8s3d3tt revánsmezpalom mér  

tovr:bb bénvolitett, G'lourene prbt..lkozása cs'k olaj volt a  
csak  

tlzre. "HaT'mamloeca.nunk r 9ismsrct: rtinkveti ir:;t meet 	- 
4~ 

kiznte P. berlini francia nnig,vkövet kI11r!iminiszterével.  

,)? itásé.t az 1887-es nÁE1et h "bo •us riadalom 	i. ~ .zAi ni l~ t• 

szett. ~  lourens kigérl ete, Del i tika i kape9ol attFremtft s  

Orosz•r:tz:'dral, ilyen feaz+lt nemzotk3zi 7Ielv7ptb en  nem  

sikeriilhetett.  

A z előbbiekben szoks.t a  c9on-rtek?  t 1/, ttulfi, me •  

i.,-ek 9z eiztr'k-marvar-nxmot ir"n,Tbrt 
val'  .11-';te7ezettsl4r  

Qel''lviz^~i1at t követeltAk a cfri 	a -rancia-  

*rags  16zele ,?é+een aannkfíl . re4t9k. '•'e' ettUk zr.t,enhrn azok 1s  

megtalálhatók voltak, akik fe:nntartheorkal gouadté.k ^zL Pt  

a t5lekv4seket, s ellenveté eik voltak.  

41/  
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III. S •ndsr cár nem azimnatiz "lt a k5zt-íreaa•"f*i  

Fraaoiaorsze ggal. " F1?. na ►de f ~nyegetds a monarchikus elv-  
46  

re lAlróp:-bas" - han,moztatta. „ ns.rvm•i hnd ~•,rnkorlatna ve•  

dig a következőket mondta Caprivi n'aet knnoell rnak s  

"lakat b es zÁlnek egy antsnt kordiálról Uro ersrsz 
 "g  és  

Franciaornuís► között. Ami nivrem intet, sem kötök szerző- 
47  

(141t egy k_özt:'rsas4 ► 1." A francia 'llamf. rfiakra nyil-

v'no an is sártő kifejeeveket a znr lts aljas razfickéknak  
f8 

nevezte őket.  

A z er9az kü1'ifrycainiszter =iers q ,-Nn ra;on-ott a  

fraaair'kirt. A német orientáció hive volt. .y ni karommal  
v iat  

n"mat diplomatAT1Fy nyilatkozotts "A franci;• k a lerunde- 

ritbr nép. :'em szövPtkez;ink p 	 n-yil •  

kosság lenne, ha kempromittilnnk mafl•unkat ilya -n embere?- kel,  
49  

mint C=r ,'vy, C14mencRA.0 is  •z az egész FlSpredók."  

P. ,rryakori franAaor.,zNs ;i kirakínyvfaat'rok nedig c^nk tov'bb  

erősitett?k a bizalmatlans : et a veslltő orosz él?aafért'iakban.   

politikusok sae raA1 ves ±rélPmAr.yei, érzelmei  

perese - br kéteégkivül nem elhan,yapolhatók - nm lehQtn ek  

dtintő tényesői a nemz etk zi '-apcselatok r1 .aY.ul6 eanak.  

T,erfel jebb er8sithe  tik vaCy rven,eitt:Ptik a e3vezc" vagy  

kedvesátles objé,  tiv kör'ilmAnyek teremtette helyzetet.  

S hsf*ysn vóleke ~  tek a franci: " k? T(ttuk a í' ,ancia  

kültiryminisztPr nrébtakozó.eait =. belgrir vé .laúg ido  jén.  

ut}ov sajt karapf:nya 	ncs3k ebbea  n.E időbes  • 

n~ n:•zer '_: volt Franci.aaz•szá.!ten, különösen revan cieta kő  

rkbsm. '. francia .p,azdaae, főleg a bankok,  near  arvre  

jobben érdeklődött Oro$z4rgz•"  r  ir nt. 	?e&t5c .Irezág  

Iolitikai 1-apesolatt eresttés6nok 1 -het8eég•it azonban  

t,5bben fenntart;'saal fogadt r!.k.  
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A liberalisauA Ppvik utelsó 1 •- Awi9e' r je ?array  -  

r '.• eeulieu a kt!vetKRe:rket irta "!y 1898-ne c;kkAbene  

~ A hársas sz+l;vetR4Fe;e1 rzmmbm k''zple+déa - ik ternószwtPa  

6e elL 	etnt?.en. 	7  er sz a.IIt ynt ctil :Pr sk Fa'.riz s 

-'étPrvé.r kK$;At • báke 6s rem a hiLboru 11,11, ,,e•.v  1etr,ven •  

!,hez visznnt nines  esti'-sir tie -, zersóAésre, so  - z",• , •3teór.-  

rob"  aserintP s3. k- óvotkosó 4rvek !+sólnak 	As46 el lens  

elt4ró a 14t ersz;' ,T 	 berenc!ezker'éne, •, a k°t1ne•  
20  

litika.i érdekeik se' zenoeak.  

Jules ^révy k7-5ztíYrsas:`. 	P1r,7S'--11 rk i11  faro  s10 táaai  

voltakt " A 1 ornnpr► ohh t'.ver1 	tartanáe, 	1'raneíaor4z:ípr,  

harr-6. met  belevenni efi► effen;  iv  As deffeasir ssdvetnéf ►••  

be r‚resser^sio-sl. Mes►egyok 	 hegy Oreeserszáe a  
21  

ddntó ni1? ennth na a.A.e re hagyma rraaeéQelesélNt."  

1.f~X3 ~ zftotec.nb erében egy vesitd franoiP f' HmfArfi  

Y ~4r»t.~ s'qt tett nrc,^zer;`sz:-.n-bAn e  nhel /c.hrnral t<=aw.sztala-  

toknt ss ru•zett ^ z or Zrú N 11 anet{ré1. Alnak a raar.rsr6s6díe4-  

n ek íF1 haricot rd®t t, ha r7.v r'raanere sá rn el- naryabh sztlke4ge  

u'an a francic kra, cirt fer'itva. A  t5rt4neleai i ti ssge  

keAvRért terv'  kEnv  r. helvreitazi.+.'ate  oelitikril ~~. 
11  

Franciaerszr' nak volt naryebb 	 4z6vet^ó.l-re.  

emlits',k mPa Jrurr+e vslesiAryéte -nimden  

pzeSv AtBé--n ek e•-v ceil ja va.r, 7 ":1- " *It e, 8. Aáberm• 'GtilPtiit  
23  

vr.l,'hrm i.r-az te. a ts'>rtér.pleaa.  

fFn1-trt'eek4 el' F,nv ,l.emfinvek s1l en*re tény,  

ret!y siar'két ernzÉ rbal nr.tr,ir!+n•'re kPr'at a t- "1pei.itikA  

étértékelao• 4.z  u  i ir 'nl►uenal ,!,••*zelfat vATV bukí sát  .t 

bels' erek k'1a'elm ,4n tu1 n 	tAnyAz!' ,;-___  

Eur6‚a t"bbi he.talm'rek kslnelitikai vrnrIvezRtj• - c+ is  

bRfel•W ^e?  tta'.  
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szizad utolsé vtizFaeiben ? mf  p•  -zabad  

letekébt folyó g.y^r:tsyti '- z1elern • n-al - orosz, rnfol -  

francia Pllentétekot hozott :.^ :re. 	fr ncia-orosz k3pcso•  

1sttArA%atés lehetósé'ére nz®nban F?;zenlc"re még 1 :3z8abös  

mar-adt 	Kétu `t*t el . en ra . zonh an, ho -y vil . taft inform, ci-  

kaal  i ssz.Ak söriit  t-i 19At3sekri 1, s terv 'k hos$á a t is,  

o*~• ~ frnnciák a 1%5nt3 eljtt tapogatáztsk rz rnfro-  

lckw:1, ifraz nem hivatalosas.  

1891 :.uliucr`ban Cl4manceru a francia raeikélia  

kö-t rsasdriak vezetője Anrrliaa uta4®tt, s 11'átorat6rt tett  

-hrnbPrl sin-nt11, a volt angol rarlikr4 lisek vetttó jénél,  

a 1-orm 	tagj6n11. Franeia.s,rHzér elszi 	1eivzet6rel  

b P ,  z41t, ss hozzátette, e«y nem rajmnE az t7ropzerszrtgr'k1  
i ssx si  

vAlc: szövetségért. "Vera lptezhetrszi.apétia ery köztr`xsa- 

sr a és egy tSnT-etn •yurA,lom k:iz'itt" -rsncita. Vnlemttnve  

^  z Print 	,.j kl enle ri he1 ys, tb  en  T-'r ,mcíaora záC csak Nf•metor-  

sz4 és hnf*liz között v41rafnth'it. tz Alc>'obi esptban e.zInhan  

a :szövetség a: lememlani ' lz"sz-T,Oiriniklé .ról vér*legesen.  

z elfor,e'?Irtatl . an Franciaor z<g szám ra, ezért cssgk Anglia  

merad. f t4names u szeriht a két oraeflg közötti fer zi11ts&g  

c . k felniines, s ráz ir'nt "r.0ekléditt ^hamberlpin-n'l,  

hegy 'aréna-e Franciaeres,' . g Ansliát41 reer iis tr.norat'at  

elv^^ztett tr=r;ilateí vi:*szaa7Orzés^re. rnvol ka176g' já-  

t~ l 	 kitérő vál Azt kapott. Chamberirin azonban  

közölte valee hegy Sal*'bury tud^ft ram 110- za a be:?zAl•  

.tóst, h ~- é''o jtja. 	_francia. i & itikus  

de zzt t(-tt e, csr1: mint r a yenember j'rt ri szi@ etor^z/ fba a s  

.ióllehet a  koraélay jelentós tagjai tudtak erről. 
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Salisbury waenban k5ziSmbt5g marP , 't. ''PL Vint '1nr1.ia  Qz'-  

firs n"'etmetsrs soigi►es, 	ht" rFnaaeeasOvet: érhez v, l` köz o.  

1edese eloreendó ellZeneaulvcak tiiaer.yul. 'ezen 	 ^n--e1  

ci.R ,: rrniker haesn•eithatta t,.lr,ak ' ,157ti ma-  

nevereaha rnR.oly nultu hrP.gyopFnyaitt a hclvzettt1 ftirt'%ean,  

e e,hegY ikrePkei t-ivtántak, P s Mi.Yik vekY n sr&,eik  h tRlmi 

t2im8r1i14shez centl9kesrat•tt.  

:A 1.•ink0-;h Ra'nettAVŰ első tkvezR, '9 4!77  

f.reacia-••r• 's k3zele41 A 9t npre'r16rtőkben befel,r,=.se11, attae  

'r4tsé+fkiv;:1 "őm4ter.^• zi:R' rageRtrt 	volt. Teaerj':k 11er■vaf  

~•~ °'~lt 9ieseirck r1•urene3 ?cia6rleat4re ~  rol r vc;1s~ -'I, i• 

liTl•rn4cis.;kna' u.n•ania gr•,3'ktif lAtes psnt,ja volt  

f`raneiRnr a0=• r1szierete14se, 	F flitik;{ első arodmtaye  

hV_relp e1196;trZíir - závetq6,. ,'nek létrehrsriep. volt l87.3—bowl.  

neniior nzerzb><in 	 v:`.1t. 	AuRatria•-lfagr>arer-  

saNG 	(°renz•r„zitr: órrleRkQi nett c*lvczztethet<..}: i?3`;zA  A 

i3alkL5 71eII, `' `i~sctsrr:z~ ~~.a v: 1Rateniu i. 97.1 estt,  ~sel ~ ► ~ k h•'-  

tRlBrrhtlZ Füzi Fz•ro , •hbrit kar+cgnitqit• A}.et'Ze RzavAt°+ti'!  

16treohoz6e ; <vta 184'9-bon 	ztria•4/ec5►t'rer:'•z' ' s m&  l ett  ci3n-  

tk■tt. 8 ►i,ini.k•r n hárem cs , -: zi1,.r nztivetrel,ekt me?r nem 1.A`let'Lt  

r.egu,jit331i, ra n"mt3t kancP? lar raeíp e!.kor 9t'rn  ^lsakitntt rIrerz-  

ors zi. -rr'al. 1887-!+on a kelit o1^s T.6 p 	 F z mr2 ~-  

déset káiti3tt. Binsarek ezen ra fontos ve;1t as •rtees  

Fop akarta, bogy err-1sd/A keic trcl 	nYngatr 1 (V,.,  r . rt  vA- 

2617eZ*.Rtve 10),i*tem•  ' ,Cr ero ro—n4net hibr:rut veRz0• , e anAk  

tKrtett a  t;irteirielatt ksrt'.bad texanpztalrtai - lapg ~ n. " Rs a  

hi.beru ., zintPr6nek 	, x- ,`;;. L 6riási er retAiv el t e, vein&  

ve;.z'I? ~*sl. Xt'2. K4r•viy és 2,api.leen peylc' ja bi7•n"itja, horY  
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a legtehetéórresebb hadvezérek is  on k  rehezen kusséládnak ki  
15  

egy oreszorrzági e+xnec'icióbnl." - r.1 ls.nitotta me 7. s tins- 

táben volt azzal is, hogy oross-aáset h<_heru esetén "'rancir.b-  

ország t,Aaa& séva.l is számolnia kwns #francia-cress közele-  

1ést egyébként nem tartotta  lehetaigsseek. ' el _ iti?,ai sz'mit-"s-  

ból köztr+rsasagi töreksécek győzelmét siEitotte a  hetvenes  

években. ír,pv vélte, 	dinasztikus 8urépt"bal r:. rer_ublik"nns  

T'ranciser«zt'rnak nem sok esélye  less sz%iveteigi kn.ues~lntok  

kiépitésére. ér 1 .887-ben seas • vloureons kral.gye®iniszter a  

francia-orosz politi r-i kf'. zele ,lés(An féradasett - v ltozot t. 

meg Bismarck véleménye. ? következő sorokat irta ??atzfeldt  

-ré. fhos a  a londoni német ns.gyk °vethess ~"inda-on lta3 me g-  

isaaétlea n e'tt 	me,►győzódésoe ' - ifejezf'sét, bo gy  

A y e13en'ink kötőtt orosz-f'rancia szövetség széstba srm  

26  
het...M Ismerve as ors=  politika irésys.tóinak véleményét  

rranciaorszégrc.31, ur,'  tint ?3iste.s ►ek ssár.+it4 sa.i beirn zelédn nk,  

emit  as  11187 junius 18-41n me,e ötött viazontbiztosit(si sser-  

sódés is asegerőeitett.  

k1ilnelitika étértékelésén -i ienve ^zonban *yéalet-  

orsz-ban is jelentkezik a nyelcvsnas években.  Az uj irznvvo -  

nal orozz e11enes. H, k?ilnolitikvi törekvés tébertlhan elsásor-  

ban  a.  hadsereg vesérka.ra ta'  "l  iuk, melv prevRr.tiv h' be  ~zt 

1 _-övetelt t'resserszás elles. Az  uj urrylkedá. II. Vilmos is t.<<-  

mes.atta e nézeteket. ":s orflss el . lenee te .bert Fresitteték az  

or ez-nőm t ,.va.zdaW.gi ei' ^nt:`tek is. Természetesen amig Bismarck  

h^ta,l.m®n volt, a külnolitikai irYaRyvélté.s szóba :-es  jöhetett.  

'nnek ellenére T?ise+arck mega is jelentős lépéssel sehitette  

a francia-orosz k zel. sdAnt.  



1387 r ,ver!ber G-'n Bismarc' -  utasit.'s6 .rs bez'rul a berl ni  

Pénzniac a . Z orosz 	hitelek előtt. ',z ^z intózáeeés su-  

1-osan érintette • roszor z ~'rot. A XIX ss{zaá köze- > étöl u-y-n is  

' fmetor,ys¢.g volt az ervik ler*jelant,"aebb hitelezője. As  orosz  

k}ilf5lrli adr'sségok hat tized része vblt nfinet kAzben.  

'*ivel aaw ►; ]Kzhat6 ez 	lf" nés y ' szvetlerr'il Q. noliti•  

kai }•apr.nelPtok felují.t sa utén?  

Gazdast:gj, 1,s  pol itikai tényezők adnak mPg^/ r z ntot  

erre az in tézke ,'ésre. berlini pénzpiac hezFráe'vAl Bismarck  

-énz ryi nel éza/I. r•eket ? rart okozni roszor:=zágnak, hegy késl . el-  

tease n stratégiai jelentöróg+i vasutvon e lak pit4 sét a os.ri  

bira'nloa eurr.,ai ter'letpi.n. z intézkedés mögött a.zenhan no-  

litikai. mozr'atcrur ' is  voltak. :bhen a.z idrben a bolg‚ r kri-  

zi.e teromtott neh" z nil ,  anA tokat az európai dip.losácinak, és  

kil őnö^ea nz orosz-n :- ttr'k virzosyt ^lezte ki.  A német 1-Rnce1-  

lá,r pénziirvi 	intézkedésével ^z előbb e+nlitet±  

célkitzé,:r meilett arra is törekedett, lZorv mer-r?ehezitse ()rims-  

ország katonai el . <";ké• z :i oteit, s ez  , e1 -' . z orosz-neztr•J[ katonai  

konfliktust. merakad'lvozza . ,` ter-lé;;zete8en e kón,y4zArhely-  

zattel ~-karta Oroszor^z<r-et tov: hbrA is ''émetogazé.g o1ealr'n  

tartani.  

Az intézkedés I _ zonban visz jéra. forault. e=z cross  
11 1  amyötvrnyek Berlinből Párizsba vándoroltak. A francia  
pénznías ezzel megkezdte naly r .'nyu tőkel-ibeeeútásait Oroez-  
ornsrY felé, hofry er • zen az első". vil "ph u bnruig erjedő idő-
szakban a r-' ri birodalom lerjeleat(sebb hitelező lóvé v'l.jon.  
Bismarck int' zkedése teremtett teh't 're vesző felt' t elt a  

francia tőkének, hogy behatoljon Oroszes sz'rba. ,^.z ar'ott  

pilinnatban neraze ez r'up'n r+•a,aasegi lehetőség, de olvnik  

lehető-ép, rmi 	előnyöket krmatoz 't.  
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frtineir diplen, ei'nek elorearhme P2 n céljai a francia 

t e' oleo/ 	kel l  a hitaireerverrel 	 Mitt heal 

0‘7  cr,e3ni reSier' 	 r- nriner-z -et 1:4nvezertseiroo1611. 

ez elnyi-ateltn R1-,tetette errs., b pry felienerrjek as impartio 

&i 	- er net). Id nrzkilzAt e ‘,. bitelfegwvert a neekzeticitai Is 

eselatokberti t 	f!r a, ery 'Vier eze2 zfrt sMS7x4i241 

slate's pereze 4egre.1 vltteflik fel az kerrettos P n net 

kl'i ikai vs-zetAl va n vi isewrte feel 	4117. nr,Irtrere 

17"?.Z4ZINh ekek ; ent r 	 C 	emel tokbas? 

17r! tanik sanrek nee tulejdonitett noc,  i'a, ontre.'Bot osoldisk 

térti,eeknek, A XIX ez6,7ari krs7e-Amek ,olitikai 

revelkedett kaneell:r ugly vAlte, hey ic4t erea'r ropRzlr-

kpnesoletok 	lett is ;elitikai 	ritot7at tartbot 
23 

fe 	n--nct ncei1 it azonbon wsolodtri az 	7 jar- mi... 

'liZMUrt ij 1-zemllotet, 5 gondolkod'emódet kAvete't a T -1 .- 

litik:V1 is. : villto7"ste  a &litika rene're enelko -ott ay. 

dee0:i Arelokok herolydael60  iftbat,  road araropét 	 n a  

Aytetto a oro-z-nAmet eimazallathe.. Perm. mar, togyft 

ho - zt ebory a klinnevpner 6v 6k 01,4ai hatali eitenanertamaléma 

nem com'n rIismarek pknegyi intszkoeée4web 

A francia-orns7 	 /Ar4oeit azonban ert ea.. 

isl/batjuk  sói 	z 1R37-eis, a berIini nArmnier )412t'r r- 

utsaiVot td e hisanyeli intAiikeeAnttl, mart ezt1,.. vet-pm, a 

nomzetknyi 	Anwri An nAnsir-yi 71blyzot tarmitetto obje tir 

faltAtelek 	rt Itnneealntbea 4rdel.elt 'amok rillitikti  veze- 

q&beT ieleMitkose nzoblektiv mozzanatek a kit •rimar /wit - 

/e•lésAnek irday(ba hatottak. 1117-ta a imeratak tAnvlage. 

14trePttAir amenhan !Itr. Nissen is nt. 1807-bile imaspaa mpg 

kAte4 talon! all or Pa-franeia -41alrAryi Trapeaslatterratle. 

,n hory frnacia 9.1:- risk mArtaknrito t eze-eibrl ervro 

Inzzn& An - rosx0r9a4 felt; 	- n7folra. bew-rn 'azie 
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tozik nolitikai tőkét, ez m'r m nemzetközi hatalmi '-r'' ,yzet,  

a belső  erők harc.Snak, r- net utolsó sorban afrancia  % í~ lern~ eia 

Ityess qgAne 	för'trvénye.  

pénzICYi ?capcsolatterettéa mind Rz orosz, min d  

+`rencia felnek érdekében llett. Oreasországot hn talta.- fel-  

vevő piacnak lútta a ''ra.ncia tőke. A crri biroda7_en nAC?ig  

nénzpiacnek, n4nzferr:snak P'rizst, me17nFk  

vel mn jd meiernizt" lhat  ja rr.zdas¢ i n etét, 'iadsern--ót, e i Y,q  

mer,őrizh  ~ ti  nagyhatalmi szeresít. Ha azonban a kor ,`bbi évekre,  

vagy évtizedekre vissz tekint'ink, azt látjuk, hogy a fran-  

cia pénzpiacnak móg net vnit jelentős beff.,lvfs.ESr az orosz ;*ez-  

i '-7.etre. zekb en r z években  Berlin, A.mszterdsm és Tendon  

volt ^re szor ! -.z ' T fő hitelezője. Axel  ma -y r^ zhatr` rranciae  

ors7ág t:"vo111arad€.s ..? :,lsővorb^n Pvzal, 110,7 mag6ban Frasicia-  

országban, de a -irneezi c rszkmjban is bőven v olt t.c eelhelye-  

zési lehetőség.  

k9ielc"• tt sagF részletes  mn.g.•sr é, zatet keresnénk a  

francia tőkekivitelben bekövetkezett fordulatra: EsiArt ^d-tt  

kölcsönöket as el lenséree Nótete 	PziivetséRes r -ksz-  

erasáQtak, te vlsk egy kis kit4r8t. "izsT(.1 uk meg azokat  

as int- 7m ,'nyeket, P.melyek= 	tP eberuház sakat, a tő'  e'  ivito1  1  

vérrehr_jtottA: a bankokat.  

, nygy frrr cic± hitelint zetek töb` -  sége 2 m'sedik cs-  

szárság alatt jött lé,tre. E'. rem  nary  caopertjukt,.t, tipusukat  

lehet mc,,.  ill"nböztetni.  

elsőbe e. ma:. r ánbankek /banquo privée / tartoznak.  

zek m€'  a :;z zad eleién j ttek létre, s 	közérkori eredetö  

wagger, Medici tipusu ban'r o -  fAlvtaté.^ninak tekinthetők.  



At nf f,'" esonort LPlelhe+.t' P 	A s  Aeroik  

Aisselita, ^ al  eik heciii protnBtinít rreÁetn. :1E erbtliben  

~ áer. =eáar tf!-rSb' ° ,sere-,et rts a 1?itlsdaía bi! jitr.zetta, R14M.+17  

Púrieseon k:iv°l ?tsn ',  h z-a1 ren rkelkAaett aihr eladeueeAet, 1 4e► ehcs,  

!'ranktlfi!'tbaA As  hF: xse11►he i.8./ A?'athechf.ld tets ktisr3ontja  

;  on on v ? t./ caapprteb be2:il erel itpnrA só2t6 imig a Reiue-k  

hankjaf  n Inzsrd nnnk As e norms lank.  

nroteetx ne cnanvrtet akavotke at nevek j elzikz Mallet,  

~ :ixxl3 iesibasi -  k. t -5 a Verne - k. A c ssI ►a rt jt, rA nz e  

kl1fá2  di Rredetil: mvf jei3±k very  nén+rt el•.  

A nag' nbenktok tP741 mw+rétrét aP?Ve tke xr 7  P' -nexus  

tu+s.süti.v+i, as inns,  . h nlr' k v^ ey 0 k8l1 esk ec3é s °'c té i rensar1á  

ttt-r+bA`p!-tet44 -ik 	zen ki.v 1 t°Y" {raz! vettek  r' nZt 

;'.1 ":1111: trAn;  ek  kibocsF tr,.sf ban in. 	XII s a" sad vére fe14,  

a r*-zdftu:.ri vá/1r± 1 1--ez4eok trigzAlr+seeés ve2 r rca€abamikek use..  
Zq  

rape  eel-kept.  

?` W fleAik ceymortet n letét#. bAmkek  / bannue de  eApeite/  

^1 ?+.etitLk. " rom natty hit IiatAmqiay em elhe tn k-,'. kf,s 3 k /  

mind h:'_ress rt w sedik ea st rafr i'ejAn ixtL ti*211, IétY`e/z  

a Cr:.:dit Lyonnais, a Seciiité n6n6ri-le, be a Ceapteire Ns> .tienal  

Q' -  soeeg►te.  

A `' etAti bnnkek 	v' eptek, velaAint r3vid  

ln i ,  rata 	f tel ,  Yelete}.et he.jtc + tt+ir véI►,rw. pr.talaas  

t$kettiase= r$1 rer.'el.kPatek, zeket tnbbet: k5a8tt k{ilrAldi  

30  
141460. ers9 — ' ni t4tv4nve*k vÉ:e"r111afra ferdite,ttfr.lc.  

~ . hitel.intbZeLek i'e.rr^a'ik cfarnertj ba a  

finRns_z„iresc bate / b:vsque ci'affeilsa/ tartaztaF.  

zek a banb-ek hesgaulej (ratu hite2 . znilvelete kel fo- ..1..11-aztak.  
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si c9eport ler;elentr^ebb tarjai a Banque 'e  Paris at des  

Pays-Bas. ;'ranci .aoraairon bPl 1 ~ -  ra•daségi A1et ' -rmedernebb  

szektoraiban  helyezte ] t" its a vil's,mega6gi, a kémiai  

F's az olaji- , arba. 	ldt9n vas t pit%aek éa központi ha.nkok  

finan zirezí.sára epecializ'lta nY -'t. 	cspprten bel' 1 ■ ctg  

ner kell emliteni a Banque de l'iTnien parisienne-t.  z F hitel-  

int "zmény is érdekelt volt k •alföldi tPkebPruházreekban, többek  

között Croszetszé.gban is.  

: lti)."ban 	np,- ']- ] . Rrithat.iuk a fínanazirez6 ben-okról  

astt he y beruházáss;.ik kezel 75 sz zal'kát kűlf''ldön helyesték  
31  

Pl.  

francia hitelintézetek benutat'sa ut'n 	k meg o  

elyik ter letek felé flramlott a francia  tőke. ', mí soeik cs .'•  

szárság ideién elsőser?la,A a mediterr(.num orrz.f,r•ai fe]é .  

T'zutfia Xözép- répa, 4Ralk :'n félsziret erssr'r^ .i, özel- filet  

éa D61-Amerika lépett be a hetvenes nvolsYa.nae 4vekben.  

!~ tőkekivitel kezdetben a vasuVx,itéseket fir,aan^zirezta,kAsőbb  

pedig a.zirnre9it6shoz, 	lyr.`:ripar me.rtengmt.63chP  z n - .,,  jtet  t  

sP,t;itsésTeti,  

A  r•rol vanae Avek végétfil a francia  take C  ro.,zer;,zt•et  

tekint te rlső,számt trkeelhelvísfsi területf  nek. fTi a Marrs,■  

r :" za ta ennek r ferdulr tnak?  

"': t'rancia-orosz rzd9.136ri kapcselat®kat ;, nemzEt k^,zi  

azdasí,rri kapcsolatok errik olde.laiént kell frl°o pnunk, a.mei vet  

rzab, ' lyek, törvény:,zer iséPek urnlnrek" elvashatjuk René Gira,ult  

egYik munk{ jíban. l:z " ' a: ok - ~'olytatja t-vtíbb 	rondmla .tot• t  

if7 a Franci orr-a£g 	s as Or©mzo- ssé.g i ;z? tti a . zdF ~~.ri  

irapeso'a.tek is , h•:rem alap*ietd feltételtől f; -pnPk: a világ -  

konjunktur ti t  a nem- eti f•azdar•& ~,►i struktur-"k wAtezatoeaEír6tF1 és  
3Z  

a k.lőnbözű riP,cek helyzetétől a vil :"rgazdasé,pban  . 



P.  XIX sz zad végén a fellett ihari or^z6gek m' r 

rendeleztPk annyi tőkefeieslorrel, hr+th ► vi zc,nvlar ' -erlve - 

ző feltétAle$et ` , iztesit^anak ^.z elmaradottabb, az iparesitis 

kez<'etén 	ersz( gok tőt-ei . F-ényeinek kielér-ftés®re. 	s Z  z:=d 

vAge tah;"t kenjunktnr.'li4 isdrt;zPk, s Abbe a veri auaba esik 

a francia--orogs razditséri 's -n?itikai La?:cgelatteremtc" is. 

Elias  raz objektiv ?lelvzet nersan cs:.k e:z or®s z-franeia ,-azdar. 

srgíkspesolatfelvétel .nek kedvezett. hori► a  francia fél ebből 

h litikai e l  "'nvöket teremtiN a - 'nak, é= s e :ré': érdekében 

egy  uj fegyvert tudott alknlmazai: a hitelfeg.;vert, 	ténye- 

zők kzremüt•- öaéstrre is azükrség v it. "azds a''gi téren a követ- 

kezőkrrl volt szó: :nár emutettük, hegy a  vildi.s nénzpiacai 1387 

As  1914 kF, zött je)-entc',s t."kesfnlslerekkel ? endelkeztek. ` hatal- 

sP•9 tőkemennTfldret Azonban a fe jl e'.t ipari or« z•'rrok ;tr-t, t te- 

sen preditkditá3[. A newetközi pénz'ryi koncselat9kba'n viszont 

az adcs-hitelező vi zany egy  fejlett  i' ari ország / v <,?v 

hitelintézmónye 	:`r , hitelintézminyei / és Prey elmaradott 

ország / agy  ^énz•' yi ceonort ja,  csonert jai / között jött 

létre. ' ' z a helyzet 	or 7"g v<'laezt4ei 

te''et"sé i.eit igen -igen lecsöki entett6, 68 ' iszelr :itatta a 

hit lező erszé,pnek. zen a helyzeten az  sem v'lteztatott, horY 

egetlen  nyurateurpai r.11am sen volt ' :épes arra, példá-

ul Orvszorestjr te jes hitelszükeérletét erymara  

'zórt gy  tertileten több hitelező liga is megielenik egye 
szerint  

szerre, és tr° eerejü - , érdekeltságiik _r7 % fit? n, köztük levő 

here  g1anjn dől P1, '-i s zerez döntő befolvst a ' - 'rdóses te- 

rtllet eri . 	francia tőkeerő ele ebdő volt az pl anya tő 

orosz hiteligények 1-iel4 ;itAsére . 	c'ri biro'alommnak neat  is 



irest v^It v ?: r t'sf leh..+t`- !re 	 - e'er ni 
	

"nsri -, e^k  

kia tt. 	ez iSessssf!irtótt r sxe ss eti re z 	e:trnktur k  k t- 

1c.nb-1 0640v/41. rnlia tekekivitele a111t7 ry r <tai  

ir'n,raRlt~ KAs,utsresagg pskfi tt•ke!`ealersle,•,'t s+aj€ft neasetroods.  

F; "ga fe j1e► Rat4 sors Tamikdita fel* a  :rde0.e1 teéi!e ^resasre& r-  

gal !"' ns >`salcse+refsr -altalban Vol t jeleezt60.  

A 	 ire sLük vá' anztj Pi 2 ehet:' 841  a 

vetailliat it newts/di  y  aaeeski c►trt ,kttuik k  

k._,l Aibiiz3r.4rge n. `rnncí.R--o 	 poIiti' Ai > aRaZ.eQáet  

aerit+4tte.  

~slit;o silk at r, horv p. ~rex►cia to ivi telben x nagr  

*' Mein  hite2istt Ate te,, vritak ír;sl,e,lvs, 	jtuk 	t711  

bpu °r4t•ncia. •.elgaroY ss'zszreei is hitel  eRsóva4 v "Ztak. A  fren--  

ci 	francia-eoroSs h'boz-ubr,n Isr.envAdett °3rp`01!!  V8vst..  

f:e#atébe+n 	dt a3.Iliti.rd franked hnei.gare szmic kAnymasm.  

rite ;te As  '4z<?ktatta heaaE a ta' e+,rékesseitr-hes. 	A takeraksa- 

ksdé franeia vagy i;aa i v.:Zla'-t,zasba 	pe,'ig "ns+kófvlzYbs  

teklelleotts takhjét. ?-ive1 ns -•ari 'rtb: px.pirribnPs;t4ssk  

el~„► ritt.'•k ées ir;en k,ac.k~zatc+ 	 e9órt R francia o2ritr  

s kisebb  profitot hozó„ áe biztos ?'llí'xIdi ,'' 1amkőtvr'ave3'be  

s'ekt • te renta.krYitott t8~'ój "t. n k°i1.°c5idi ~`1 1 aos8tvloo►alc  

rdzZftt ' 	• ea -:s oroees =".rtlkpnritslc ke3eéttet. tea  tieorpisó  

he.eza rai. A francia jerafláksk ?'lta'i4ben 3,25% — 3,5 knt.Zitt  

,jiivr+r?elsPSte,k. z 1F388-t:R *roes ftri2ce~~n visamat 4, 66 % rAeze■  

33  
per?.Aet hozott 	orosz Arté eapiroa.t rers  -"ell-e,zó nolg4rokn:,k.  

j'Are'e tlriez'::ós ieaa tisztfiASé he+t>:er? volt. 'zt n kFtvettrwzt  

5Zcia is mutatja: s rreneia-*reels p6oslarfi kefpeseleatek tnrténee-  

te 	cry silli.é hatesi.sesezr frea ►Qiw aoá•ér ren'e1,  eaett  

oa,Ds•s rt ,ckpopiro t  ka2.  



A ► 271cacTr , teseeWgben a j:NtLc*R1MASF,tér, ,a ,nItz' ,► Witi  

tán:,,^z'k ms 'et.t pE;7ieha►l6giai t4nrez7¢° , r esercv ,et .Ytezet—  

take a francia s k7rákb61 hi n7aat t av+ál l al kssói ssel ls  ~. 

,yzseri.íbb volt egy e:lfólcii bertt!1s .96e segvaxáeit6eea, visit it  
34  

V 	a Weft  kúy '^ liaet a  hazai  níat`Oel3.  

ss silMsmit ssLlett aee ksll m4r n.e?  i  tani  sfool itib ►_i  

^+as,r,at&reeegót. lineditiitiel izelvfsatelKe40bdl a freneis kern ny  

JO tr;aeogatt+s a tti'.°e kvitelt, lc4ilifa° sans az ' rrs rse* ss-' r fal f  

iremym16 ktilesöniSket. A hitelfngvver eseritaágével .  -  t,  art  tea~ 

vst,elege►st a4 . re+seRi e  hegy FranciAOrsxtg kiker =1ji~ a etir,leW—  

eiea►i elesigeteltságből.  

A r,te_2t ,ta:". zad v .'n n ,.. r~rya , , .' pi. e r ' ,nz 	keneeelateic  

, a et'tete.k,  t4bhsep4bem marAsszem62yek k'Yytt j5tt-iek 14t•s.  

*'7' na` - '-or  a noeaaetkgsi kapesez' e,tek Allamek krzonttl visao•  

nyesk, t iPleaAtettek.'=et-yes tuetn be.*e?q!=: ,elai az Maya maipd_ a—  

e+meelyrk 	képs►ieelts  de as éDrsl& is -?tiatóea viE;esow  

ható trau?$sAg.i, -+ 4na ryi Arc'ekeiast? 	readAl—  

kesett fraseir (1/No. ho my %:;1ns13.tik4si érdekesirie. '--; newre?r'—  

lőea befsled.eol  ja a t.°l P ivitelt?  

Legfontosabb eszkázs tőzsdei hr ia; ,$7.4are való  

e+lfemoáe / i-miprtien s la caste volt. n1f51di k"'l .caFetök  

kibascs,`tnsklxa, tóetesdei bwj qvz4sére 	?;era ny f'ee7 hrstaleeayi'sút  

ke- lett ea►n8e3e¢ere+xai• A ka±ir 	irr lebest5e4gs v-<lt !W r a,  

beer7 a plea i ttsaafi kci  kal magvaUsit ,st ao2itik3i  eél j4it. 

A, Wekivitfel emellett lehetc'n4set ndstt raz+taeé.ri es7.őnyek  

migaserzánAr•> iz. "A. ln;-rink- bh bevett r..tekCEee ¢ k7lcnöze fealtr  

telekónt k z-titike ?,a -y a k5lessön nry , AESS4t ¢ hiíwle>Se fl<.iElR  

t.arn%keir.ek, k;i25,a8sela he 'felnsernló:,nek, hajóinak etbe v4sí  r• 

1ws+Eira í'erdiitjEílc.  



Franciaernz4 az utóbbi két évtizerahen / 139e -  191e/ iron  

gyakran folyamodott ehheZS - z :'sa?-cizhöz. ! tőkefivite' az  

áruexport fekezrísá.nak eszköz (v4 V ' lik . " - elva shatjuk  

Teninnú1. 
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.ril.or teh;it 13£3£3 rlecembgr lo-Fat kibeea'tották as  

else ,jelentus 5sszeg.i orosz 4.11a3skől.csönt rranciaorasé.eban,  

ez P. pRnz'igvi akció  a rr:ixrcis á,llam és a  franci  tx' ések  ér-  

dekeit egye.ráat sr,elgr lt$. ": z :}kció :=1 ~ 'c ' szit'4e nzenhan W r  

ét*ekl.el keribban memkez3ddntt.A kapc-eelatke eaéa ,  a kapesolPt-  

t rc,nt "s ,g,v dán czármaz+i:ru p riz-i tankernak, 1[eskier - n-k  

volt köszönhetd. Az elsi. prób lknz:'sa sikertelna ma,raet.  

'mikor = . zonban r ,  berlini pi.=nzpia.c Bismarck utnsitá4' ra  be' 'rte  

kapuit °a .z oress 	hitelek el "tt ,  ^r0sze ~°° u~ ¢ ei. *'emp.dta  

Heskier a .j -'.r?e,t4t, e -rnsz "11-,mi hitelek p c't Berlinhól  

P{ ristba helvesték á.t. A'r'Jncir. t"ke ezzel .ielPntrset 1'nett,  

hepy befc=lv'ta-, al' v®nj1 az crosz pi.^c - t. francia  trke t3r-  

méazeteser. Wr Ieer'bban is 	volt ;'reszarr-z' P.ban. ';dr  

j} etvenes években nelce site b hete ~~.~ át ,  ; c;l ~ eh t `itetne  

mA ,. 1:,s:;u v 7t. z a le . , ,uQ<'.v azonban nem cNrir,'n es ®rags  

piacon je ,  lemeztA .: francia  tői-ét,  harem  ez  érvénvee volt  

a francia t"k•kivitFl Ppé:'zére 	ranciaveress hV',orut k ve-  

te" m ref;{1 .'vtizedber. A. nyslcvenF,$ évek  vé éiat P fr Pnci ,  h i  -  

telintizetet; köziil a Rothschild ház j'tr ette  a legjel. entrs -bh  

s7e repet Crosier s" ban. ,t hetvenes évek elején a Rothschild -  

ok me? . ' Ett c, k a CrAdit Lyonnais - nek c-ikeriilt betörni.  

_; terv~sor. ry  ito -Lt egyr ó7z1<,got. 	terve a z vo'  t ,  h(15 --y  

-1 egszer7i z orosz kőlc>3ön5k monopóliumát a P.eths?childoktól.  

' 	pz 1877-78-ag e±r®ez - tör';k Y' .bsru k%'vetkE'zt ben ki31a-  

 helyzetet  ; ,n.ekrz ett feidi 	,ive1 Orosznrszá,g  

i en komoly 	nehéznépAl-kel ktz9zk?Sd8tt.  



29  

terv • zorban r ;z-3c 	‘'vtizer= Oulva val6sult  met  

:tr oroz-francia 	apcenl.,te han be« nveticesett ter~  
36  

'ul"ttal.  

forctul t est n t _rtoni1i ti'ren is k'AzAlordett r kát  
erA9;.: - e3 •!WBhos. 1888  végén  -t=rissbn 1,. toJ atntt Vladimir  

nm -yhepete;, a eéri -arde► nar::ne gnoka, 	it n 'tvE t, re rr t%4nt  

trxrto .  tal, 	nnr yhPrcem s frwnci'k uj Ube'  ti;sualt  

,.un.rr ja ir nt 4r'o}kl"l;'stt. :t  1-o3zifey7ver sorn7f*rhettR tAtnsé-  

sAt, hirz en a Chstelleraslt 	< ennél "iteséz r. zer ctr'rnbet  

re;n'-lt nz  *roes  hrds-rqp a+sfieaetra. Iran  tüséreé i tinst«i; is  

r ezter -'raneinorns ffit ~, bery teer.leatnwssrir a lbper v:'rtés;t.  

- > ; '. r mind ore's,  eaind nAc}ir fr-tnei l katonai kl1ikbelt sok hive  

vol  t n két oresf'.~,r k.zeled{,gének, a naó!►herse,  leits+tafdei!4t is  

'vr'-rvitiLrltíatt sroen Rzrbari tteTArte4 - olrr?uk as orals - fltieno:il►  

'apc.?olrtol- t3rtánwtábeyl. 1827rrzer' 	 volt  

f»zú, F.'i?lrOor.b!t riolitikfei --:e,tr'r*en-To2cat nálk+l. T.wrfc1 lehh a  

jbv"rp ne4zvQ volt ro--f n'rteltF, f-lnE s frune:i k rás:tire.  

frx• nci>~ val. . ban tele v,, l  t roeménve,  -:pl,  

6es u; v ttin#k, nz .1se; f.i3-c+res 1¢,±+éeAkot, brt4' ':1-ná1 nz~ ,ohbra  

.,rt<: falte. et  ?  z  mutatta. hegy. a -, Ass yi J apeae -  -  tok  

<iáfee ut ,s -'r+! ei .erosét V -1"4veknt tett  (Tosser 7 r °  . P16 a  

iiti!, i l;t  a  katonai .>sőveTtrr'ir m 'mtrrast sir A. s oretss  

a;.,i on." cia ~ zenb*+n e-+t^seni r'.re 1•r "-- (' zc►tt. 	v'Ite, j6 gmsdar  

i ' - r cneiatek tarthat :' f?nri "renei ,.erF±so -•-,nl *reliti¢fsi  el— 

kütelr.s.•ttesér nélk11 i9. : mmaTle+tt '7Ameto=— z frps2 wiffrisheti  

nelitik,i ka7efielatot, :mask  oll en6re► , ho  w*aadmK:.ri vi-  

nzarquk_ roas.c. <<as.e. "erul AetiseierMzé  ,lal simian  n+"rx.nci 'k Pe1í  

v „1( n?itíst 'ItőTdrt7sZ'6mt in hr.=zr. T ,hn . ttékt  



assa a vAlee'nyen veltr.k, '-oorj. ee t'raneiR ssFvetaés~rel való  
37  

fev3veret4s t" -bb et 4r, mint sasra a toP3vets4g•  

18440-4ll nzenbnn at .1r. 1t0s0tt helvsst. A neev)tk --  

41 ''al  vzet  alabtlAsa R areas 	arra 	te, :;nE"' •,  

;43zeZed jet MIIImirere fksr  °e~T •'~ 

ti  aet ssrs  s' ,.~st is 4ri>Qtb ivsttt.a vt l tesé.e `?e{opto te  

ese_rban G;rttat. la9. estircisww:ban ''is<narrk henvttjtotta  l~n-  

11'e','t. 'zePSOvéebela n nFset, e!e as eurónai tlr-  

tAtwtAYtek in er±►ik 'rjAlemCb , e+bb P:lftkja te`vo9eott e t+n?itikn  

ssin*er4r'1.A pinazarelr ut ni kerszaket a n ,*eFt 'i0eee.. ci  ~ n 

a arc-i elve-kel val ,jel'+smeste+. . a uj  kt'*sii- 

tikni keno,- ci', +n ].t, e, t II. Vilmos is t`ceio -F+tott e►  'raer*ér -  

telenaek ts}rt.tta, bogy "ropze-sssfgral n:p .~jits'k n vi .szent-  

bizt.°itF'ni szersá44st. uejuk, Oreaszfl ^; ranting c.ieQe volt  

- bi~?ercki rein' zernek. 's eu`oss-nAme t ez vct!eór _f:i n «olt  

n 	tk-ne:e+llér biTtonit.tta eras4r¢t n 1-4t frontos h ?ycers  

ellen, '! ni nrs ,rek sleLs3. AámNfrsRs' R e.seanb.n, 	t t: i.k  A? ' ~• 

erf°}nek 6•-e<+zte mega! a1 hsíy hegy  éreeiE+eit pr«etT . -n 	?into.  

Iembos mt i  w Zi~►. 

189. mr.rcius ?7-4,11 Ce>tfrivi, z uj n'uv,t I nneell . "r  

entasitetta n p•'tantAri n`rtet nat'rIcávet«3te, Sak•einits t'berr.ekot.  

Nary tet^;ve e©!* a kővetkező n.vilatkozntiats  

•.. • Berlinben szil 'rdsln e` vys&  tftf lve . hew c±r.a se rw ze,  

siry mint eddies  n 1eP.jobb vinss®y tartassék fenny  de n""aet-  

ore z'Fb s .n 1 er több  vérbement esse 1. •v T t^' 4ok, me'vek arra  

knnatQtnek, ?wry síaec:nek előtt bi,l!ra  ta'- viselte'.jInk, ős  

rr► c~i'" le bsresh+f+ts? rse,n t r-yr1. • sokba ne  hoci - tk^ zunk, norms*  

k.ljtk, etiArt tartittuk teau`_eseflrbhne}.k a  Qzer9 1 e1. ei 9e=viitloiától  
38  

elóllni.•  



.31-  

ui~ ei nr,rs!^r r.hat " e ► n'rlet :? e?. i ti)rn, , j irr'n.v►eeala4  

A bi°me;ek ut:"ni. rol itikei rarniturR aen ir_en vett  

járatos a diplo>ni .ci bs.n, rt$r':rt g kGlsolitika ir=  n-rit "'ep  7  

kerlatiln~ Frits von Holstein 1áx6 kű27ryi tesíesN kosdAe  

kerillt.  C  áty vélte, 111 . 1E6/otelsafti esttettra mar jelent ver*  

e"' 17ts ha a vis -ontbiztasit rei mmormS4!ist •ai aiit.jr mer (),„as-  

erasfirr.elr  ravel R cári biro,Rtsleert nem iron t-1 1 ~aóvstdgé -  

rest rurt-p2broa. aerinte as •r-as 	nem agfmitha t  
n-1 i'ra, z kósép-ézniai anro1-orosz ellentétek miatt. 'e a  
_*rancia-erre  s kősele8és 3ahst8eétre 	vn16szintl - vnte.  

rrs{netiR:,r-:>e4 070.1110 k<,vóe Ahhes, het.:Y 	er ~ es ir?lekeolaalt  

se;-"elelúínn ReritRe c. ri 	ciét a tenr3rererrloek  

!-étdóaéneV rRncteshe6bd.
39 
 

~ n •'met k•tilpelitile. to,  b,  i érveit e-r6t 1Idoveles  

1eFilGd,vi 'li Patitk."r foljes -ysbReib61 iasnrjiiic, as areas-  

ninet v' sPentbiztemitfíei ^ser-s ici4s mom vomit véablmet  

Fimallimoras,' s  t'ma& a- a11es. - son  as ósveff 6e. A ezer.  

ze,qat •gribkAnt snot  lehet me<°vR.lónitaaiettert era  w*  t£  me~dáe 

eset+kt 	ellen :,us-tria-Maginrerttsár is  ,kcic`` ,a l;-no.  

"bbe.et 	nr"tban °*iorsnt F 'vs°torss r son saradhaMa l-xrt9ebőee  

A vi3r,emtbiatesit'r=i saeroód6s teb,it nem előnYft tóseteresCpaak  - 

hcin .AR  a v6e-k"vRtkeztetés. Icy amikor lejárt a vilsentbiste■  
40  

csit ,'ai esers8d+4s 2'°9 	dprivi mom  ujitotta  

's a német MAN inditotta e1 az *razz dirlenvici.ft  

k 't±crt' elAeár.  :. Az An 7ia 	!"'12Rter•;a  r k••7..tt 

létrejőtt ?Anpibr.r - Relaelé+a.d er'*ASS€n,7 n'fr  née() 194e  Julius  

11-6a pec'iR tetr49bi 15kéat arlett eehheL  



Va%olches  k-xr.ol ,  aík k+ivtkas8 t¢A.v  is:  19E37 fAbrtt -  
1 ~►-~a - 1.a.sgor7:ibe; 	rinrkötnttw  

ant:altot, 7:41^4m2 : iltrr,? t2s 	az O-. , t,r;•k...,SagY‚r a[orarchi.n  

is  aiett,la{-ezett. 	±'ü1.a!ki574-tf.nirri nt. nt a ?ú_reasstfv4 tr-4g  

84Peesli1r 1ter"• stilt 	szifrf-tsr °aigot '+isetsrpsárhas i • oz ' ="-  

	

As ~~tli tett tán_=gsek rtAWr. 	 ^rscao-  

arr7  a.. .5t• °, *aur.re.i h ,- taLui í.;:t-,er:e,latek alskul;';ss vaiftea  
62$440481.7d43=411 -'4ctyet±wtto a cú:4  bira •_ ima.t, art ♦  

FTosMi•or^arietes kessioditia slrskr!eit-rOzoz'i V Olt -" - 2280-  
pitja 	'i014rt ftlossei3s a Siarrrak i rason ,•I: .. , 'i vető sorb- 

41  
$iAS•ri wk 	ieiwlskeNt •ran  r* LTrkAara.  

.= ét or..sitr S:ÜSeieeté:ait pryer itof ta a  frratciR  
z~ `o,°t eini v.2etimin+s 18961-b=s: ' etl►r -etiea &t •!- 2tnr'F is.  

	

 

nő pMrls:wati s.e.nok, i  exnr?rc 	•• 	Pymi-  

r_i3xtdrial, 436re+. s ,, nev ,Inb4r 64-74t sfl-tro' >. ~At rt;x1arrn*.i  

:i1€ív•qi r+a 	kin;'ywkns.:>ztnr agr iWeata r=  francia kialreoziti!  

]~ `r n~^'-t• mrfiNts.l e  mér► i:,yasoretl.aa 176 rrine18 4414or►bil•  
ne1r"nasé, nr_vére: 	tn./films/1i #'o^tulk - -.z c:roicar•nse.r al  
v- V, •;a:..;v ,atsrks esilZett melt szt.t. "' t hiqZens  ;orttnY apit  

rzövet5égeL 	 ".z , ritlt, 	^z á2ta.lun3° 	-  
42  

kedveebbnek itAlt ni1 1 1rtf tbcUt." - flrnt*?otta. .  ihnt  

ne1eas^évm1. Er  Q "sa~ ►$':Pt tettek Ornsi Se tték  ar~. 

i'rrr,cil irorr ,  rr7 189• 	 egy 	:~  ross •,o-  

litikai eres+st.nanok ke -4117P705 r"arstunsel  n  

leiaoiacidsto  trtrsrt< zt• tt6.
~

k
`

- ,  . eracrz o1_iti~ t. ••=!hl.t-'rs"neek r87  

e~4rt Zc~..~i ~`ririsobsa. ia C;iiT r  f:.'sztiratl c'.:; viQr?ri?'tazn.f'et  

1a*)ett - ^réme van  kerWnSa rtistci?^ rs s{ °n•37.?" 	2tott 3'4  

3r:5a1:1«1. I'IT. 	ndar.  



..,naag6ban ez val6ban nem  volt  nary  herdereja iíoliti.kai lá-  

1±éa. pA események lAncelr.t(ban, ,.z  Adot t körTilmÁrv-e1 közőtt  

rzonban nem  o1kAnyrrelhatc tAn,•P76.  

következő  14p4st a  katQnv` k to  tÁk meg 1890 eUPxaz-  

tu9E+bafl. BoiRdeffre js`bernok, a f'ranPit harl5eree► vezér' -ari  

főnöke r4='7t vrtt 	r,rrsz ha?sern.g, nnrvAi W(-v?kox'l.e.tE?e.  

T°irr,ypl *<,z 0-n en vezérkari  fAnök el, Obruc:;ev t^bernek1-a1,  

akink kijelentott,e, hefty  nh±et tr'madr.s PretAn rrr+nci:,;orzá.g  

ezápithat OrerszorszÁg tEmeratdsfra. f'x hori 1Y0a eísivfst tett  

egy  1.9.tenei kars.ve'r.ciá rnPrkötÁs óre is.  

A kózpledAst srsri.tette a cá.r me~vs'ltc?nt' n~  leméihye  

is rrrnciaerazárrc'1. 1801 jf=rn.t.!r ~7_Án ,  IT.  iri? .mes nÁ,fnapián  

ItI. ,.-Andor E 114-7vetkPztlket n®r,t14a .^.chweinitz T§teri ►eri nÁmet  

Ilt%innivBtrEek; a h j'rs.neia V6ztt; .r9c~L, rlAc i:f+tc ]_[`t +B ert'rt k°T3Yi:' el  ;  

rraz3ae, kon5zolid:'lt t>G  caK,dt' .3.nto,1 m,  (Ion 0,1ÁSze*rvczte badse -  
43  

re±!6;r; eg`.r ns.glrhatalos...*  

A cé.r kedvez" Artékel-éeP azonban mée nem volt egyen-  

3 8  s.  ezővet sÁe;gel. !'áreedig vrencier,r^2ig sz ~veteéq;et akart  

Oroarserszá .ggal As 1_Lölceön3a k-tnon ►ai e2kötes7ezatts6-et. -'rre  

F zenbr-n vArnia kellett.  

As orosa dialem:ícia ttt?tikázott. "in ,ierekelctt arra  

törekedett, hrar °v mPghius3itaa R h{ .rate ~Silővet:3ég mertzjitFsát.  

Re. azonhan Az nem siker" 1, -z egyetlen 	orosz bizton-  

s6p; megtaremtÁsÁrQt szüvetsAgz•e IÁpn.i Trinciacxszs- meal.  

1811 mÁ1urs 	n+s:emjítottt:k s. . 	luSrfnage  

ez ,rtsArpt.It"ur as  oroszok ssá .mára csak ax ut ,fl-,bi 1 Phetrség  

maredt. 	közeledÁa kez'eménve'z6 je ezuttet ^z orQs7 k" 1`ig3rmi-  

ni-zter volt. fliers n kÁt orset közxtti sz3v4tsE.t+i karces-  

1pt ? . ehet,r9Áf•eir.+"I beazÁltetett Tabeule.ye -(ttervári frransia  

nagyköve'tel.  
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taboulaye t j' natatte a bersAlov3r,11 Fibet-t, ,ki 

te, 1)-ey la 0 ,--o32s‚t rrAt-1 sobvmteig amemeanOrb" grata 

- 1 , tet tqtt0174 	sirb.iktlirimiaic-zt -r 1991 

'4?-,z r krAratkez6 emliktrltetz .11itoCa Berzes " V'T-Igz•tnek 

tlmik 	hn « - Ic4t ern , qg felkut- 	 ems.,t$11 . 2341 

n felt/teleknt, 	Izt 144re 	homi 

Lritntot, -Ti 4pregy osyssik Eur6pa 	dreakeivpl e  mist 

k51ei5rt5a tiolvzctik kaleetela'nreivel• 

14nov 	biTzavit.Kk e  tr6pkiv'l1 Ages 'a an it. 

rahrZeV,,,ani 	kevetkesS •o^szteSt%'4n: 

AZ infant her.qa irtelaftee aely a kit nrnaln k -- 

m.At 1 .4etik. m koracinyttk r.ja0srAn k4reienkben ners....t-rrnek. 

mr1 -..ek h. .5re1ses6é tnirtik a bt Ellr=t, ban. 

Megelyeznrk r-Y1 P21, ha a WraannagentailigvalaSelyik 

betties' moze-itanierit, Oresaoramis it !frandlowaslisstaitl. 

two mi'zetre mege gyezésro email* lannee  ozontta 4. slry-
44 

ssarra natesitanik •eiket." 

Wit jairlielatek ei4V6 fata l  dity sat. R Vms.flserirfqtp. 

6441 '•11 Yl-neiaorse. sadc-6rm ,-.1s6sorbAn 	tort-a:gat 

Inlenti. 'ren?n , 	szásorn 	nb01 ce. Han--4-rhi6t 18.S ha es 

as utithbi 11-tFaron nnitreritxli n IN-Garin nolitika ion yen 

f10/1t 	o1 "an vesztafenn^k, :int ckn'inet 

. 1 tnIn 6rt'l1..01 a 	uu'n , 4 	téte- 

le, szon ezt nail* Ontinha XimrtoreIZOT v:r-  a Ldrwas520-etqw, 

11-mat 4nylie kr: vt,r2Alyetetilwti. S al ut'ebbi et/el-ben as 

lkAlet a fr,hois As lida gz orosz p 	magitélésa. 

nra1 ,41r.t 	rgek ellerére is footle 44017--ntum, mint 

F tat6hbi 14pieek xlinenle -alajava 



Julius 24-én Rib•t a követl-oző 1 ve1 et  k'ildte s~ 

pétervári francia nagYkiiivp+tn ek:  

~Tárgyalrl  sokat folvtAt t+as A kőztrirflasr' -i e}nök urral  

óq de rreycinet urral de 'iers ur 	hiv ~ tales  

s?iir ~röny, amel?et Fivére révén leildők el önnek, ö^~zefealalja  

brnvomáeryinkat. !Try  vélj ik, hor,,y a HArmas zövetsé nek r>z nn  

L:ltal is ismert körUménvek közötti meg,ijnl'se, után arra kell  

törekednünk, her►r erósits "ik  meg a. rar.anci:"kat, nxe'vAket  

drosze- záFgml valb szővetsérrünk biztosit a  bbke feamtartáea  

4s bizcmr•s nmr8p ai erőegyenslrlv érdekében.  

Tehát a lerkeivezőbben forradunk minden  javaslatot,  

amelyet önnek te'tietnek. Ha az croFz kormAlY szerint olvan  

PpYezaényt kellene  kötnUnk, emelvnek célja az lenne,  her- elő-

re ffieghat! --ozcatt ->®litikai nre mrynYoket kázőgen ve.le -it^unk  

meg, ternészFtPeen figvelmesen meg kellene vissgá.] nkrtiFds2 ont-  

péter►ári ' • binet .i^vgslataót. s se6vizsgálás tőbbó-kevé ,,b4  

}_bnves k4r06sPket hozhatna 	Ha  azonban j!;1 §rtel-  

mezem de r,iers ur renraelkezéseit, a mer'kőt°nc:ő egvessénvt a  

, egPgY^zer+ibb r ';vegre kellene redukálni.  

zamunkra elegendőnek t innAk esr.yré-zt, hot7 a két  

kormány  azonoe-r! 14pien fel minden olv31 kéraésben, es41y  

a béke fenntartását veszdlveztettietné. 'ssr4szt rnerrnpyezn 4n k,  

hogy ha a békét téavletresen veszélyeztetnék s '4 .r0Re " zövetsPg  

egyik tagj:inak kPzc?em4n-ezé4éib, Francía.erszé,R és  Oroszország  

haladéktalr..nul megtenné a =z ikRéges léné-eket, horri-  

meglenetést megelőzzenek. "á8 szóvs .l rraneiz"or;-zá ,- és  Orman-

ország már  most r+egpgeezkífriók, hop,/ t3zgnnsl +n©7 -ésiti€:k  

erojilket,  mihelyt  a"Armes Szővetsékhen tn rt•zó egyik  •r°zá>r 

rn•zreósitaná ne övbit.  

z Prr,yidej1 nszrósitás körllmén , ~eit eAvéhknnt n két  

rszág v iezérkara álZapitFné ragig.  
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11gy pondoljuk, hogy ilyen jellegü meget►,yez¢3né1  

jobbat nem is kiv(!nha.tunk Pur6pa jelenlegi 	Ez az  

egyezmény bizonyitené békés száAdék2inkat, s ug.i-na};: er a ISAt  

baráti  nemzet  kemény elslsá.ntsí:.gá.t, flexes  ,k =• z®na térem, hogy  

adsn3c pl 	minden 3ur6pai probléma mctellásábsxi egyet •  

értűnk, hanem •l . zcsn . r4szen is, hogy készek vagyunk két ba•  

rríiti nemzet eryike ellen megkisérelt t.:madaW visszs.veré;;ére.  

vohas m voltak ennél kedvezőbb k7niWn,-ek e gy ilyen  

er;iezmény megkötésére. Majd megltItj4 a Cárral és de (liens  ur•  

r=1 frolyttett bt:szélgeticei :,lapjé. r., hogy  lahc'tséges - e  

távoz i,ss, előtt meUzerkes3ztení PL e.gLezIDényt . 2hben as eset-

ben még i?4bon, l.'':It7rtien:.1 kérjen tclPm vs3 rsc eli rrn.zitást és  
ú5 

£3Z1 k.,égee folatFlm«zc_st."  

A levélben Fíbe:t v,laidonké->>en <..z --~  _l `ícirs.tban  

már megtogr,.Imr:zstG á,1i.`5pwnt®t - mel .J t Carnot k©ztá.rsa+aé!;i  

s lniik is  reyeinet miniszterelrck i s  .,lt`cgadott - Z:+LIf'rtPttg  

n -)étervari fr nci8. nagyköVettel, hogy ez alap:jin tárg,-aljon  

az crosa politika 	txg,.valásek meFkezcő:?tek, s  

az are.:zflk válasza h , marosan Lr1A{; is érkezett.  

%z orosz k'lpalitiks vezetője Giers :.u;;lasztus 2 2-i  

} ':f.ltezr?sli levelében, mel ~et a cár is jóvG.hHgYatt, v :̀ lesze,lt  

F.ibot-nak. A levfslet n prrizsi oresz nagykövet vorenhAim  

a-?ta. át .  

~ Il harraag >^>z()vets!;rn E'-k  köz i.`^te tt Rl6Fujitr $a &klL és  

Nagy  - Sritonniána.k e szüv^tsQg céljaihoz való többé-kevésbé  

va.l6nziri1 c:iatlasoz ~ sa, )"üvetkezt4be-3 előállott Fiurépri helyznt  

Labsulaye ur itt tartózkodás:-kor ^. volt francia nagykövet és  

k zvt tem e3zmeeserérE adett rlk3lmat ax  ra nézve, hmrp minő ma_  



ga* Rrtést volna a ~te,i rárillmények között és bizonyos lehető-

ségek figyelembevételivel a  két korr.zc-ny szémára a ler*rregfele•  

ldbb, mert bár minden  szövetségtől tí-vol "llana•k, nem  kevésbé  

ászinén 3hajtják, hairy  a b ake "fsnntartá.ea ha  :hatds rTe.ranciák ■-  

kal bé.styáztas: , ék kör41.  

:; zért indittatva érezik  n .gunkat n követkosó két  

pont aegszüvegez©sére :  

1.Lz  őket egyezsitű szivélyes 8gr etértést aemillapo—  

dLsba faFla.lni As  mGg?rósiteni kivfenvaa, 	attól a kivi;nsfi.gm  

t61 vezeLt',tve, hogy eryii4,t3gen ;lez2ájárulja.nak e. béke f$nntar—  

táFához, oiai levű:.zintébb 	célja, 	kéc icorm;íny ki—  

jeIeati,  hegy  minden olvn7n kérdésbee,Wr.Fly alkalmas prra, horY  

az cilatlzínoe bf.l:ét ve;lztilyeztesoe, meL;  fognak ervrr ►t<,n pl  eR, zni.  
2. Arra az es<=tre, haFbéke tcnyleg veszélyeztetve  

volna és '-:`ilönö =, exi, ha a két hatal®a valamelyikét t "marfz; e  fo— 

nyenetnt a  két fél meg.xllapodik abban, hagy meg  fog  egymás—  

sal egye,í.ni a r~ndszab "lyscat illetőleg, rlielve:cnHk rógtö2li  

és egyidejú alkalrna.zé.tsa e lehetőségek megvr3lósitását a két  

kmTron:`:rty kötelességévé tenné.  

ttiutén az  eszmecsere tényét, valamint a  belőle  Yam  

kaslt hatr:+.rozstok szöve,.ét r es4etsár olé i.;erjE: zteú, van szem  

rencaém Dnt most  ért,eqit2ni, hogy felsége a megagyezéa  

/entente/ alapelv7i.t teljes egészében  jóváhagyni  méltóztatott,  

ér t>. két keratlnytól leendő 	of adasLt örömmol  ü'vs~zölné. 

hsidón e elhatá.rozá.ct 'nnel közl;a, kére a,  

nsizreskee_pk azt a rez_cia korrrrLny tudomásira t'ezni, és enre  a 

a frencia korviny ecetleges jöbőbeli elhe.t{irosz"ise.iról értesiteni."  
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Agri  .iRVr;elrtas ABM,  somi konkr4tRk, -int Fib)t-ó.  

^$t "tip ' lta1= nenebba}:, mint ftbasia► 	 st+a  

eur,'pe .i Mite  simati2artzeitlimmx 	sélvestetAne eeeat&  java.-o1  

arv'ittet'ik3d6at, valamint Ad-or,  ha t 'endí_a érné ^ ré+ e►r°me't  

lslasalvik6t. ' . s asetleg t!.aspRÓ hstalmale ►t aarabau n os novas i  

seg. pért As erosstic "Ital ,igv®esolt artyrlttaeqkődóu burkoltan  

angol-ores  konfliktus aasstére is  naí,lt.   

lehet a maEv r"sata ar•.nuk, opv mine2tifrt í41 t:v.vas-.  

latai : Italv uor; .i all ernekq  

"s ormsa.ek 	ale- endJ volt egy  l asy {ltultss -  

ran kárvsnn].asott► 00PROMObilds is, emelg FsnnbsY as ti+r •• ?t►ai  

enTemmi??rn ade  cersimiat  tivt.jtntt. a.tona 'lae tom  akscbAir  

magukat slkőtelesai, eOrt llitetrsras.>ee!w 1 tov6bbrn is 3ó laPm  

caolntakra tiSre.skeritoko  

•+ fresncir f Ql Sadeis+a 	ar►asaeésy s:1-ernak  ez~-  

aitett.°flrlAnseteSeJi: 	ilyen itn?'nor; 	SaeRelp►RS4mt  

eprik os'eti 	nek tekintettek* A katpc!,nl^t fell►tatát~issk  

burkolt sae*fognlas.sae> enegta142h - t4 ` ihM ►t leva24bast, 110l706  

Lalbottlnye-nak lt'.;?döttt • As eityf da .j  i mos#ieitás kErtlsinyeztt  

reE ►dbk'nt a kit ergsáR vRsári: ra 4 , 3faitas& Iseir,.«  Es a midst  

utal tatv't arra, h-,mr P frAmoi.`:k akót eres#,t dialaaAciai  

kapoeel •tit k tenai nzövr=teé..rré ^k$rvk bEvitaai* t " rek-  

vAsűkert niearm vapsxlevale utr_n nyiltr.n is  smpfomalaozt07.  

7 ors=  1cOlagrair+isater j-vne1~ tait fgyrnie "rPycinot 1-roróa-  

n ate f,riI .'1 tm.. vs.sal Pibot is  ruetértett, k ifille0114 u -stei °t  

27—i 7.ewe2N#alll -s orocIs ri. ~ 'nI-i*okat e1tognt { ts* p ea? l 
	

1e_ 

v~?leI tttlr,jcteeL#í - .pemn lAtrAjBtt n francia - oreso mtsat.  

A fr+anir.{k axon' an  ;•rra, t'fSrBkedtek, holy  ác_. nntisttet esb-  

setoisri a1-+Pit:s4k fit. "ibot ltiers-- rel.-  irt 1,,sel4bwn  



javaslatot is tett rx katonai konvenci( merkótsérrs. z *roe'  

~®lí tiZ- i vez ets s zenti ?.n, nint sE►x• en].it,A tqk, nPSa S;karta  

m gát ':etbnsi3.a.g el :ötelezni. ? ea*aálábbis pg. , enit7re•  

katonai t.:-g711.'sok peak 1392 r>urqtsztus.'bfn  in~i~tta:~ 

^_ee. iieislef.re t:lbernok ?6tPrv:sra tjrk.ezett, 4s me<TI - esIte  

t<<r;;yalá:;:=.it Jbr±ioeev teiborr,of-'s1. x'if+n1 •o/tak cr7 k-NtonAi  

-g;, ezudnyt,me;yet 1392 augusztus 17-éa mindketten e.lr irtkk.  

z egyezmr;n.y ..zxvege•  

"rrs.nciaorra :g és rsazor<-•zr;g át 1é1,4n bat,* Avg*
"  

attól :.z (hajt 1, ho;-y. ubókét fA-:nt?_r. tzeák, 613 asa[ nrra, tö -  

rEkedvén, hogy raauteryék a$ Adze Pa inte.zkedd$eket egy v;=''Al-  
A  

rá h ~`:' e►zulraz, ~~.~-inlyet w hárinr~nzcvetság ha.daroinak t'mad. .ta  

C'lt., ? .  követk-;zakbex erc'őtek mega  

1. I'.a :'raanei{+,c°:;zé,prot N4mctorc7.6g vagy r Aietcr^zd.#;  

táaxa►rr,tcf. s;= .vA1 fltaszorL.  záT megtámadná, ;reszar:;x ' ;• cinr'en ran.  

c'.ext_ezósre 0.16 ers  jével trtee. • 'sist irtéz..ne Téí".+9tC`  

ga Oraszersze.gat t?dmPtor.s z4g vapy t' ,`x;etor.szf.íg t'^•®gasté.aáva.l  

Au;-ztria r_.e4t4lsato,ai,. , i're.r.ciPorsz3g minnen r`ndelkf z3ara 611i  

erejét ^:;'w.tersa5ayg s1:lc*n fogja harcba r~.~ taei.  

2. :ja ts h'rmn.s rz. •=ets4ff vagy a heaztí tsrt.azó teataZ-  

teak vale.mel::ike .^uz 	ítana, az eáeméby c-7 . s5 hirére.s  eadé'lk404  

heey bg,r-minS 1;  "ze ted '  :°Y.asitA«re 1••nne -zűks  `e, FrRncir,orG'  `P  

ós 0711520r92gg in azonnal és eryittesen összes arp,j 'ket rnsz-  

tY6aitant 6e a hatunhoz a 1e;, e tC l  e fTköaelebbrs 	vntai..  

3. A 774.metorsaálg alias  renlH?kez6sry 6136 h;ior8  

.franrai; r.éssrő1 1 3ara woo emberre, sraaz rószrSl 7oo * too  

Bon  r»t9 P?nb ^rre fog  ruf;^ní. Zze}; 2a haderSk hatr 1vor ?n 	teljes  

ug„r .°.o:-nqk nl"nvemul.ni, is.ocy k?ámetor^egnaic  

egy id:7ben keleten és n.yu;*aton is harcolnia k8 : + ;en.  



4. A két állam haAsere einek vezfrkarai mindenkor  

éri.ntkezAsben 	znek eg.vm4 eRl, ho 'Nr atervbe vrtt rendQzRbb,-  

lvekna ' ' ke^enzt'ilvi.telét elb?-észitsék 4s mee-önnvitshk.  

"ő.r bAke idejAn is kö1 sön34en közölni fa-nak Re-vm/snak min- 

dent ami 	hárman szövetség i,ar,,  eref-eiről tudo^t".e3ukt -a jutott  

var;?;  for.- 	tnnulWnvorni As  el . ő észíteni feeják tovfíbbá  

Aódoka.t és e^zköz7;ket, homv a hHberu idején e.RYmizr't a t2Tr-  

ténen ~ £,'.c í l k lcr;önöse;a Arte.gitbéiseék.  

5. T'rancáaorr3zág As Ofreszer;;azp nem fernak  kilön 

békát kötni.  

6. gs az egYezmény addig tart, Aint a hárr.!R.s 9t5vetrég.  

7. • indezek a hat rozniok a 1Hw«zirorubb titokban  
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tartandók.  

az eryezTaAnv aV.r r4szl.e*•Qeen oleanzi n  két orrzFg  

krtonai fel.foatt it táiaa!i6e és mesrSeitazs eset n, a3[xxitimnilx  

!+  francia-orosz atoned egy' itteKlköcip s azonban c a-k  v r almi 

je1_le~it. Akkor  74c Aletbe, ha az ellenfél támad  vagy ev► zeait.  

vrAncia részról  • , 1L ~í9a-T .otharintda va V or. os  : retQzrcl ' onstT+n-

tinTínnly as a szereeok / endez ~se, teh t a két er8si.í.e ";^zehan-  

pelt t6ata .dÚ fellémése nen kerii.it aszerződésbe. Nem  szer--~i  el  

a,z ep~.,,/ezntjnyhfln ^z -en, hm. P kFt c?r-z :r P .nr*litívAl ker ilne kon-  

liktu -ba. zt majd egr _khe3őbbi idónontba.n - miker r py- -kerlat  

k6nyszeriti c'knt Arre - fop -i k szrb41yo2ni. ;Tp;rane;:1 1- agv kor-

let  serén der'il ki , = z eryer:mAnY néhány foc*vht4:<oeeg}ra.  

eon az eprezméev m'9edik mentje ad sök vit;"ire ,  nézeteltáréere  

okot. ', hiányesFárokSt a két vezér'-ar ^gvre r,y koribb talrlke-  

zfssai serrn vitPtjpk wog és igaritják ki a nemzetközi helyzet  

ke-•ete1-16n7einek me'rfe? elően• Persze mi.dez seek  később történt.  



f4yen16re ct ^zerzcdés tovL"bbi sorsa Kdrdéses. A  két t " bornnk  

r.ltíiráaa uryanis még ncm jelentette azt, h®ry r :,zGrz3Pti .zr-  

vénybe lépett. ,orae a ki:liigymin'_szter't61 is a cz rtcl fr- r-ctt.  

^iere r‘ . 74inbr:.n e,Zut6I1 is eter°nd t::rtotta két or:3z{ig kc-  

zöt *i ?conzult,ati4 partuma#, ez ért e la.or.ai  r.zErzCdt' at a  fi- 

ókjiba tette. A ha e;attig maorar4 .zatFrta. jó .r,.Eyként szolX at  

a Panama bratriny : ruhciaersztigban, ,mi v ltozL,st id zet ; 815  

a 4-erei{nyban6 n ierE ask 1893 deeea&oréber edte ei8 F szer ■  

zfdést. recbmt,er P7-6n a  követ  C32ő levelet i:ii?.dte "oniebella-  

urk, a pPteri►ári francia  nagyktiz- etn't:  

~'riutzn e.Y 1892 Faur•-tasztuE•'ban ez erosz é;, irr:ncia  

ue'••érkt.wol-t61 yidol -u7 att i atonai e,►yezmény tervew  tit 

1ogtFS1sább pal•lccctra .ítnzten As ret_vóaatkazó véleményemet  

a cs3zr'r olé tera;o ,  ztc;.ten, k telessbgea:ner tartom  

ttorlf uz ereysz>:+éu;/ ez( nzer°inti  

z5vege,ttia,is►t azt 	caviler j{ .v,Ytat„1't ,i és O bruvsov  

fbhf,,ds©gáü ás "eisc? . effre Y:nkles te lyteL•err,ok urak aifíir•tu k,  

most már nFÚ alairjatau vcJr i-.gesen ?lfogarliis.tónak tct,-inthEtL.  

lW tehát a kót vezérkar abban a hhlyzetben .less,  hory eK3►  -  

mássr.l mindenkor é ,  i.nt -eaf(5k .is kélcs6n sen s5z6l je eryrahn  - 
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sal  mi.ndazekat, amsIyek h :szriukr$ 1chetn4k. "  

Az  P.  levél ezt j=alentetze, horr,  a z ©r'c nz p-litikpi  

ver.etis raZifiL- 'lta 	t lirn®k r:ltal i?ol AzItt és , 1i-  

irt 1-at ->.aa•i unyencict. 	 zut~ri csak a frar►.ía kormLr.y  

ká.láaa hilcí:,,;zot,, a mit örc.mmel vé : -re?rs,jto*.t. Nrrc,l 	tényről  

RrAntebe 10 18;4 ja.n t:',: A -én *el eze Lt '.ovAléü8r_ 6r ' t psitdtte  

et oz ,•az y"l:ittxymin ~ sstert. 	 z, :,;: -1 • franci- -  3s= `'}z."citT('t.^-t?g  

befe j 2zc+tt Vnn ;,Jfi vat.  
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Ciers-ről mesélték, homy az c;ryPzm•`ny t a k ,ivetY.Azíí  
2zavak::-11 irta a36s " it kcí: tem az Istentc",1, állitsa saegm a  

Rezemet, ha zsis a szövetség, minden előre 'Gtr soro e1 l Pn>re,  
G9 

; f<íszae lenr:3 c'roszbrzz * 	r.en 61' itotta mar  

az  orosz Á' t f;yffiinísxter kezét, s a i'rincia 	:.z;;vets,<`g  

!citre;;;tt. Igaz a konzultativ pH=l-•};izmtól s s: övet- .: .̀ - ~  l'tre.j3Lté-  

ig k6t ,=v telt e2,  a a katonai t3gí'ezsalfzy rstifik 1 sa is egy  
esztendőt v;~ratsLt mapgcrrm.. iv 1 mst:.;-y rrz:iatc F . z: kggle' _ed6a?  

1892 -1893 a . 	tétováz3s (:vei ,  ;aindkét 

f :;1 z észé -ről. Az oroszok e.t:ban eem4nykadtek, has-v  : zkerűl 

mogum-rezhilik Nétnetarsz;iggz4. A tYe.nr,iák  pedig  ~F zé •~: gi r "- 

pasisai Péthsch.ilá az orcr:;, z  kar- 

m:;n- antiszen;ita pelitikAjm miatt tagadta sag  err lev c;sőn k  

kiboosssút. A  fr ,nci;,k kife, é..solt:á' az orosz gazdaF hely-  

t$t, 	r.2t, holy a ks+, ol's3 L'  P  kÜzót•ti ' -ere,;kPoF1 pm  

tslsi it tisTzt,Is3r.tl -  aaok. A fr,ir.eir: ~ -  74széx •e 1 ez hem le-  
hotútt I:or,:ol,y kiropás, hirTZen a szerződésre neki}  volt norrobb  

.=aiikségCik. '; a E,g;y czm6ny : ors<ít n r<,ncia ra:.da6 •; ~^. IáFó-  

í3aic 	ra1apvetl5em, homes as orr3 z»n 'taet  kapcsolt  

s.lalarlsisa. S ez a fralek'kn3 .k ke ,1 zen  :l knit..  'a "e:.z:.c-  

nmsi'r.eriilt m6gegvezni ' émetersazaggal. 	1£3;3..  

ban ismét kixobi.ent ti WahaAhorit a két or z6* köz3tt. 	z a txmt*  

nu.gyrmértélcb•,n byfolJweolta az Grosz politikai vezetés c'75nt ,isi:t.  

S ehnez még : ►ozz j4r°ult v$ ,  hogy a neszet'r.öz .i 	vaz.-  
d ü ígi helyzet nem kin:::1t mrís alterrm tivtí: 	o szor ez6 - a.k,  

csak a TranciaA1-.,zd Elcal való szüvotsé, et. S ebben a z  

s~;; ~:,G ~b°=n 1-;hetitt befolyatcselc hat6.sa, brIr kar"ntoea n.l%sntete",  

francia gazd3e .gi 16 éseknek,  a köle"önö : viosaatart::.s:ns.k.  



S hor*y a francia-orosz kapc8o1a.tok i -mét jó mPdorb3 1-eriiltec,  

erről  külső jelek is árul kx:dtak. n z orosz hadihN.ji -?bulonba  

As Párizsba. atta  . 

A kE,t wrszti.! - a;seeotat+cresst4se nem rrr1tZ  t n1 viss z',  

rer1,T"16.sok nélkül. Fóhánvb-t idAzink ezekből.  

~~l~~veinits nétRrvári német wiryk«vet 1391 su ,,vsztusábnn  

a`r.`'votk?xő sorokat irta fe1P4érhü9k n. r3nciák or®:isor z(-i  

látorratiísA.val k.Fcso1 ^ tban: " 4a •tizenh ~.tod zor vessek réeTzt  

esen a kateaai par dén, de e t! yitbgéazon 	4rzé9: e1... ei .t trzflt  

azt 	f ,j'  :?m-:s benya , t'st s  hopv az im -Ant temették ol v'rle.tTe- 

Ben a dinasztikus ne]_itikt' .t, a snen:archi ': Qntflntj 't 	sirrr ~da-~ 

50  
lom el . s en. "  

rle rrens, P: 7  '141.24 kültigyminiszter értEkR7 . 6se  t; 

.rournaí lí93 okt'ber ' o -i Pssán+&bRns " 	Qrancia - orosz szó-  

vetség a liher;li4 egzmAk révlego3 vv+?zelm3 e=-elaz uró:sá.b -14."  

A  franci.a k€+nzarvat: v ari;k 	k; - ;zt '~ . =asti.gi betepsVR •  

r61 valb L7i.grőpvulást re+aklték a -z6v3t41, ~etnl. - jobboldal  

redi,► ;lsé.az- T oths.rini-iA visssaezerz"^ét rem ,'1 te.  

orosz liber:'liauk;•a kié.irán3itóan hatot 	szövet-  

rég, hiszen ITT. qr'sndo -r be'politikájnban ser4•ni jelét SAM  i^t-  

tOk A l.ibers.lizi^ua rak.  

Í:9 vé -ii.l. Tolsztoj Olemévne: " A frRncia - orosz  --?g- 
51  

vetség csak Qat képviselheti, ami  vgl-.j,;hr+l1s a IC .'-)or>>s vo:: .  7 „ t."  

a 



A trneoia - areas  ktiPcenlatek tartenetét ed414  

els'sorb+t*t politi.kai, k- *net  o11•-lrc`1 aut9ttuk be. A tőrVnet-  

nek r-zonise.e volt er*y htte'entc3ik nar'lr ► isv  a gag  'eáirf• nt~is3l- 7.4  

VOW.  7aI.ttett .,._  +sár, hot7► a p4nsi.iryi kaPoselgtterentis  

cs* ►:+eleate a nolit;kait. 1887-bin  llsrliubn Párismo►a vt'n*tQrellnk  

nx  oroesa hrtékpttpirek, s 1 M38 vAl4n °Arise kibecsaítetta e a  nine  

:iplentLs o Qsa knJlcefint. 	est ?cő+►Pteen minden 	jelen.  

LóP (33 MOP' oross k3lcsőnök ker'iltek ki e. !'ran-•ia pinapinn-  

r61. 184-ig nz lvextk6nti tt ' -ekibecret t,r4eskat a k?!v'et-esSS  

téb1é zat tettat ja  . 

/teillió frankban :'  52  

névlete,e 4rt6r  vn16e érték  

1:3`38  Sen  438  

1809  29+t2  99e►  

lego  1462  t3?1  

1891  ao4  297  

1892  175  113  

183  547  274  

1394  614  970  

t, na '00k P.1apj 'n  f c~l lithe  tá a nbssü -9i kspe.ylsldr erBaSdier •  

613 lithatl e frr+ncie. p3ssanyi tétervdsds is as INS  mi 10119 *an  

években.  

A eénsleri :-apcteol ate!'  tirténetébe a reépP egy fu'e.ték.  

1138 jnnui!.r '11ee ±éig 	 tnlint'setek 1.1?4e.o0s.00e  

fn.)*  6oezegSl 	 It-71. , r?11telr. el ^ransor-e ' rb ^a. 

m^,7 nt'kP?+efekt etóa brt ,..•ke 	, 	 5.3  22r ttil.fl~ freak volt.  

k etetkeaZ négy évben vivaont n  £regei* e nsoín-t ss reasss- 

rozta Fa  Ore  
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az irmisorszégban elhelyezett tökék rtókét. 1892 :Ism"!  

elsején a kölcsönök összege '.796 millió frank volt.  

A pénzilgyi, politikai és kntonai ka.pcsol • tok nem  

egymástól fqgmtlen-;1, hanem egymz'st feltételesve, seritve  

aIAkttlt&k. z^ köícs'r;n"s fi~ .*rés tanagztelható R frxne.ia -  

eresz kapcsolatok eg'sz tórtéIIetf! seián. ": tőkekivitel és a  

politika összefüggéseinek bemutatósára nézzqk meg a fr7ncia-  

orosz ' - apcsolntek t'SrtFnatének azokat a cet►montjait,  

amelyek próbirn tették 	szövetséget.  

A f assdai incidens  

A kilenc -r-nes ive'-b9n 	gyarmatok Felé for'.  

dult z európai hatalmak fiY,  ~l~P. zsia As :frika wilt a  

küzdelmek fó -zint  erévé. A gy rmatokért, b efolvósi szff r'k'rt  

'elyó harcba Oroszország és rranciaorssft is rtktiva:s ► bel:a-pcso-  

lóciott. A szöveliég léte mindkéi h?talomnc]c nagYobb betors:'gnt  

adott az uróf'tól t:vol eső s zintereken. rk z o msz dipi onn `ci a  

a t'vol-keleti kérdésekbe bonyeló•'ett bel e, mig c franci-:  

Afrikában akart k bővíteni ,v,3► rm.tbirod .lmukat.  

1 k.il-ncvnnes években a vil"-on kialakult konfliktu-

sok közül csup6n evetlen fenycarett  e n.z európai bókét:  

a franemák afrikai v'l . lalkoz t~.sa 189£3-ban, melyet fa.3ode,i inc idsns  

néven ismer n. történelem. Az angol-francia onr' iktueb an vi titom  

volt a tét. 	fr1nci_k vissza akarták szerezni f; nyolcvanas  

években elvesztett befolyásukat a Films parti országban.  

Nogyan k letkezettR ez az ectróp-i h:boruva]. fenyegető incidens?  
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1898 :alias lo-4n "archand 	, is sz'mu cs^na -  

tával Fassdábr "r' ezett. :%zeptemberben pedig Kitchener ve -

zetíeóvel egy angol expediciós cs +^at jelent meg ur-ranett.  

Nem nagy erők álltak e ymt csal szemben. I.  történel  emtfl. flzArt  

k• pta az ineid ~ •na elnevezé^t ez as esemény. ''o 'y m-gis h -'bor u  

lebegett t urópa felett? Ez mák Londonnak ós Pórizsnak, a ka.  

bitetek közötti 'iplomácipi csatárszósoknak volt köszőnhetb.  

;ryiptom mc'r kor abban is konfliktusokat oketstt Anglia  

és rranciasrszág között. Ezekben 	esetekben mindig a frenciák  

hátráltak meg. Nem érezték mainkat elég ere nek :,hhoz, h ogy  

háborut kockrztassanak vilr"p vezető nogirh^talmával szemőr'.  

a'asodai incidend ideién azonban rancianrszág már nem ./11t  

egyedül, s joggal számithr tott :'zÖveteé es*, Oroszér :.g t "mo-  

gatásáre. Igss, a szőve*sij mér nem vélt kitéve komoly nemzet-

kős: konfiiktianek, a a konvenció szövegében nem szaremelt es  

Angliával való ksn+°liktus. Nézzük meg ezek ut(n, ho-van msi-  

kádött fram i' -o-osz szövetség.   

levelet idézünk, 1899 ?nnuór 	d'turm 1, melyet  

néterv(ri francia ketonai attasé, Moulin ralezredes m 'ldött  

S4  
Pótervt'rrál Freycinet hadügyminiszternek. ^ levnlh en ; rról sz '-  

mól be, hegy mit közölt vele cár felhatalmazár  .b'1 rz -'rosz  

hed',i viminiszeer, Kuropatkin. Természetesen Fased'rr'l volt szó.  

"Nagyon kinos nel-iánk, ho vannak ~"nöknél olyén emberhk, -ik  

képesek a z zal vr'Oolni minket, " ot'v hi'er en és közömbösen  

fogtuk rel afasodai incidenst. Na az angol korteny ez Ünők 'I-

tal tett bölcs engedmény után messzebb ment volna, e. cár kész  

volt megakadályozni Angliát abban, hol,  mo-t 'm^d ja ()nöket.  

ne azt kérni tőlünk, hog<• egyolvan ür-vben kötelezzTik el magun-

kat, mel bee esrek életét mellett volna feláldozni és milli'rdokat  



• 47 -  

el'-iilteni, er,up.'n nahrt, hogy 	as8larlsask rasMit♦  a jo-  

lenlor'i n()hetz p6ns`ir± ►í hAlysf+t 	maven  is kaotelds6rnr. nk  

t';nt tolna.  

Tse a bizon_vit6k nrra, hory készek  voltunk bei vzt3-oa-  

ni h r nz eoatbnn, ha  anplia merkia:árelte visa ebaYsemiéeát  

végret►ajtadi, c'wk nllnns a er ekr or adto nca`:asas est a eassiasaaot,  

teP.Yak ma-  sin'on 7; coigne  int4 •?-ediet z nross trirsx'nl•a vé- 

d ls6re as anal flotta minden plrbbal-ozá,e-vr11 :•z nsnb=~n.Vert  

^.^.er±ithnttunk alA, hegy as pten ns vltia.tííttta ut:n, aelvnt  

"f()leége elhatLrrpt*. , hngY al iíis rrau►cisar9sáR ArAekábsn,  

ns angol f  lottr i.n ,w •etni fogja part irt.inkat."  

Turppa t kin -z erínt n balti 6e a fekete-tengeri ikQStókbrt  

vs°1anint 'la  -ivoszto' .ban tettiSk vélelmi intAskedAsaicet. A  

h.ad'igvai.nie,zter nzt is  nlmonota, he m% a faeodai ineid<#e ide-

jén képtelene* voltuk ko 	ta3ana.dó fellépésre India ienyibaasm.  

' e►t!nyugtataí . a3kf3rnnn kJz+':ltcr +t freesia  katonai r,.ttasá,ral, bo!y  

as ot`1Di v: ~Ila+,okfian 	elhkietlleteket tettek t" is'r -  

isidó►al, vez£'rk^r kidol-o••ott egy roosferitf~eti é€a egy  

psaM► a~ití:a3i tervet err() s, t6rer6Rle. '  Szerint as el ed fa+őip.  

llflsa  lee emir, n n" aodikban pedig ^5o  ear  raeb nrt ionultRt-  

ttataiaak tel ns 	haterxa.  

Nasonl  ó tart*' nau  1(3V  ol o t k n- ►o t t f obr a" r Q-i .V teaaeal  

peleasa:<i in  a pétPrvtl_ri nci ,>  

lfontf+bell rtt31.  

►; faiaain,i incidenseel as cross  e•a!b i9 foP,? a•=nzct .  

A sajt6vier,ah-.nma<íl Vn .anvirlse páteWri fraaraeiu  r+•v;vt" 

sic- olt be lelca;esafsak, 1898 rsoptr►er 74-i keli ezo eü levs-

1 
 

Men.  53  
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" A ovoe !rremja o zt kérdést te-zi fel - irje .  a rancia  

-,vivő - ,  hogy Anglia milyen jogon követelheti Fasoda  

tósét a franciíktól, -mikor ténylegesen azz o" kez"}:ben van  

ez r  pont."  

Több, min valószinü - itja a lap - ~  hegy az angel 	jtó  

háborus hangvétele ellenére a brit k^binet eg álfalón nem koc-

'-áztetja meg;, hogy harist üzenjen Fr•mciaor'sLgnak;  

A Gazette de Bourse sem hiss  egy  mongol - francia háboruban -  

folytatódik Vauvineuz beszámelí.ja.  

"A franei : '' -na -  wen annyi jegük von elfoglalni Faso'?ft, mint  

' .z 'ngoloknak, mivel Afrika gy rmrtositá.sa jelenleg azon elv  

a--e rint történik, hogy csiins n n bennszi}I<itte&' ' ltal elfsrla lt  

terület tulajdonjogút annak ez ouróp- .i hatalomnak ismerik el,  

melyik először tüzte ki ott a zászlaját."  

Az első idézett forr . 'sból nyilv(nvoló, hogy  a franii"k  

elégedetlenek voltak a fasodai incidens idején nyujtott eresz  

t:".megatással. 	zt bizonyitja 'uropatkin aapyárézkodé a^.  

"sr4szt r. forr'sokból ez is kiderül, hogy az oroszok ezt z  

g•et ri mm tattettak olvan fontosn?k, amiért érdemei lett volna  

Oreszorezagna .k hr`_borus áldozatot hozni. 1-az ehhez nem is lett  

volna elegendő ereje. ' .'st a had'»'rminiazter magn is e'iír1erte,  

?mikor rr' l be-zélt, hogy Üroszor: z<.g .'öz' - " z si'ben  

képteled volt kesoly,t:',maoé fellé élre India ir:'n' ban. .'rpaclog  

a fr.aneiákAt itt tudta volna a len-jobban seTitoni. roszerez-g  

erejéből cs k arra tellett, hog-' e:Lját hat:'r?it védje egy eset-  

eges nng+el témadé stól. . s a  franciá'-nak csak diplemé;ciai ós  

sajtót'mogr.tHst tudott adni. zí:rt nevezte uropatkin "bölcs  

engedménynek • a francirg4 -  visczavonulr's<• -t Fa.sedaból. Tr'moga t s  

hiánylban a francia politika persze nem is tellett mást. S ezzel  

gyiptem végler* az onr*olok '-ezébe került.  
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A francia - or '^z szöge tség tehrít nem a francia  

érdekeknek 	felelően miiködiit t. Párizsnak ezért le  ellett  

venni Fasoda tanulfeignit ? szövetsés"re nézve.  

Oroez.rezég, mint m r em'itettük, elsősorban Löz"n-  

`zsiában, India nyugtalP.ni'.48 val t- mo,etha tta volna  

Franciaor zw'st. ?,z t a -enhan több tc nyezó is - 7-ed " 1r ozta:  

1. tsz  orosz külpolitika. fiágelme F Távol- Kelet felé  fordult.  

2. 1 'rc forr"s^it ezért ennek érdekében, mindenekelr.tt trensti-  

bérisi vasat befejezésére mozpsitotta. 3. Yözép- . zsiát nem  

kötötte össze vasutvona.l r1 központi tar llete'-eel, igy  India  

irányába mmzgóeitani larsan és nehézkesen lehetett. 4. E vasut  

megépitésére az  ote zoknsk nem volt --énzk, és k"ilpeliti-  

kőíjukból következik, éhben az időben nemin volt reető szikségük  

erre a. vasutra. Francia stre.té iai szemrontb'1 viszont neryon  

fontos 
 le ne. 	francis korra !1y ezért mindent elkövet, hogy  

ez e vasut mivé  l  előbb elkészül jön, s ezzel javuljon Oro ozor-  

az ('.{* katonai helyzete Közép-i zsiába*.  

s tervisi francia katonai attasé, ''oulin alezredes  

lq99 janu'r 2 -i levelében arról a beszélgetésről tudésitja  

z'revcinst hadügyminisztert, mel ~*et  az  orosz vezérkar tiszt-  
5G 

jeivel folYtatett az orosz le.tonai hel'rzetrőt  .:zeifba~. 

'oulin szerint mandzsuriai és e szibériai vasutvena1 be -  

fe jazésével - 6-7 {von belül - e z oroszok erős poziciót  

teremthetnek maguknak ''inában. ' a azonban Taskentet össze •  

kötnék Orenburegal, ^ . z afg n  hat'  rra is jelentős ' r("ket -  

k?5ze 2oe ezer kntoní.t - összpontosithatnénak. Orenburg  

mellett Omszk is felmerült, de 1"oulin véleménye szerint az  

előbbi : : atomi sz ennentból lőrre;rebb.  

;ea lehet véletlennel tekinteni a Taskent - nrenburg  

vasutvonal felvetését a francig katonA n ttasé részéről a  

beszélgetés sor"a, Il szen e vonal meeisitéséhez elsősorban  
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a franciáknak f zMdőtt 'r'eke.  

"oulin jn .nuár ?5-én 'reycinet-tiez irt levelében  
57  

fanét ezzel kér ~'éss.el foglalkozott. " ~,mig n .8 ®roszak csak  

r transzkí:szpii vasuttal rendelkezi%, mely nincs ősszekőtve  

a biro'plom k, znoxti h.'lózatával, az  angol vezérkar nvurodten  

lhat" _ irja. " Tehát, smétlem •- folytatédik a levél -  ~ a 

dol -ok jelenlerix "l . 'anot'ban az oroszok kzrp•ázsiai helyzete  

naayon pyenge...De nem kellene nagy erófeszitás ahhoz, ho{rv  

ezz a helyzet megforduljon." Az Uralezk - Csardzsui vagy pedig  

Pz renburg - Taskent vrsutvonal megépitésére lenne seikség  

v.'ltoz shoz a francia kat,nai attasé szerint.  

" A rancia -elit ;  káriak - fol'Tt1-tja Moulin - )krrnely érdekek  

f z6dik ahhoz, hogy megtudja, 	vajon r+. transzkászpi v isut  

és a köz onti hálózat ';sszekapcsolási tervei -  az orosz  

vezérktr már régóta tanulni'nyozza. at . megy -lósulnak - e a . 

közelj$vőben." "oulin közli. hogy a vezérkar a Taskent -  

-renburg vonalhoz rapas-k.dik, mert népes vidéken halad  

:ers zt 11, és gazdae:"'gilag kifizetődrbö.  

:ivel rancisorezg sz';m, ra s'irget;"bb 1. vasutvanal  

merénitns ,  oulin szerint küvetkea( a : epzold's: 150 -  16o  

9il ]ie fr•,nr-ot ' el ene el 'teremteni, h  , gy `'ranciao  r..  z ,g 

19o1-től biztons -'rrhan érezhe r' ( mogát.  

- einte)e110 péterví,.ri francig nwnvk'dvPt is e vasut-  
58  

tal 'oFlla.lkozik április elsejei levelében. Ügy  vóli, hogy  

az oroszokra k nyujtandó bármi°4le p ' nz gyi t';iogat'skozi a  

követk zr feltételt ke:Hene szabni: a kölcs&inz tt t"' - ék  

erv ró zót haszn :' 1j 'k fel a f ancia szempontbél fontos  

',sutvonalak meg*épitésére.  



H Ons 5-i l ev el •"b eR el:'*.Y beeMél 7nt'' or6l tudóei to t ta  

^elea.eeét, mely kőzte, vrt'  -nint Mursvsev 'worm k';1';rymini^strr  
59  

66 Witte nóns'' ,- 7min; zt.er rö2;7tt ze,;le t le.  

" Oronzornsr<r nem x►ondelhr.t Prra - fctAfi Wittót a lrencia n-rv-  
kávet-, '.zory uj venr lak pftónóro l oteT.el ze el nngit,  rn6lkill, 

hagy  beeriest*  volna a trnn , sibórieit ~~  ort-rthurir."  

i:sut.:n as *ram kiilütvn3.ninztert idósis "?'ercrióssAeriea a frnnoia  

keregny kós+aes átlnn egy ktilcs':-n neP öt4^é:'o, velt,rsk n>,zesl ss.  

teltótellwl, hogy aYi5lasfSn em- r ' esdt ej  irort&' /liznp -. tab..  
'r `I 

 

vnn ssf / RpitóaCnet:. ^z ersteln .x:nk."  
Witte elit er+-'ig i?,-rretlfn volt ces r k;;lo8reilahbtt4eér. "sért  

a knvestke.z.' t _ielentette ki p~orsans k4rdas3es irons]. no •  

loo milli3 rubelt for `: vfterini... 6[s swami kpllemetlelne:cet  
nos 16tok abban, ha  bizonyos id're N.a t-pitNet öm annek kink-  

ndsseSeát egy trnncia táraasr.'Fgmak elsl!erRn4snk it, i: ,mp1y L:"rea.n g  

segkrpe6 rsind^.s;e}-at n kive3.Iterírokat, rmP,1ye3kat egy orosss Verb,  
eaoágtak megadniuk.~ 	iő - e41 dA  a annak, hogyan tnlat  

Witte  azonnalesere1d4 et a 'mast 	hn ezz sl 7q.e:eáes -  
10hctFo4pias jutott.  

aoslefsertle 19e11. .; nuír ',a--i levelAbos P s  *razz  

hrct ': rK• ,mir.iszter'rel! Po2yt , :tott borz lreatóseLról V,j'1 ozt.itta  
60  

^nlae-esét, bbfin no idrbesn 	Trn,no ►ahl -ban  h horTszott.  

"uroantkin elmondta 7 ` r  .^.ci.= nary' ;ivPt.nek, hoc k4t - h roA  

hónan rsult r! tr:+nsúk•'rzni vlsut s.76as h.':16sr+ta ► hassni'lhatd  

less "Sisk 'Cberig. zen ldv'il -  tette m4e hozr•i: -  beY'eje  - 

zc' r't ek R zok n t&nulm' nyok, sel-leke  t r renbura ir: .ay::ból vArn s-  

tek ol trnansk63zpi rs a k/Sz•lonti vrt suthc' 7 ant ősesekapeee-  
1ó  sálra.  
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A  póterv' ri katonai attasé "ltal l)eo. m ,jus 6-i 

} - eltezés -  el össze'llitott titkos  emlékirat is eAzel a vasut- 
64 

tal for*ls,.lkozott. c doku ntum szerint a ` Asodai incidens  

idején n pétervrri katonai attasé, ''remit t •bernok közös 

francia-orosz 	ei"teTv - t -1 o1 -ozott ki. Ennek e y"k lényeges 

nonti- volt, hos'y meg* kell épiteni azt a vs. utvonalat, smely 

az a.f •(n hatért osszekőti A irodalom k ' zponti vasuthá1ózat(val. 

z emlékirat szerint az épitésre vonatkozó jav^slntot 1899 

,-ugusztus(ban "lfogadt'k, s az • 1,"zetee tanulni &nvokat mér el- 

vIrezték. 'bben '+z id"ben a sziikséges teke e !v része is 

renr'-lkezésre 613t. 

A vaeyt ügye szerepel abban a jeryzőkünyvben is,amely 

orosz As  a francia vezérkar 19oe. iulius 2-i találkozójáról 
G2 

kózült. " A közp-ázsiai vasut befejelése után, azaz két ver,  

három év mulya pz a lótsz m / ráz d:'n határra mo - r*ósitható 

keton i er'1 r"1 v n szó / elérheti a 300 - 3541 ezer rrmhert 

hat héten belül." A francia ei-lom'r.ia erófeszitései tehót 

eredményesek voltak. Ig z, amikorra ez a vasut e' ; éeziilt, 

a francia - angol kapcsolatokban r viddel ez nt:"n jelentős 

forchmla .t következett be. lennek ellenére a bemutatott 4 -1 i nen- 

tumok, ha töre.aékesen is, de jól érzékeltetik .,zt 	küzlel .met, 

melyet Franciaor.-z<1 folvtatott biztonséga érdekében. A francia-

orosz szövetség ury nis 'n li "vél szemben nem nyujtott hizton- 

sr'gat. ' , hhez persze az oroszok nem is rendelkeztek elegendő 

katonai erővel. A francia érdekeknek }röz , "p- zsi bari volt 

sz'iksóge egt,' vasutvonalra, mely lehet<"-76 teszi  az orosz had-

sereg r►vora mozgósitr'sLt. S mivel az oroszoknak ehhez nem  volt  

pénzek, a p:"rizsi pénzpiac t 'msgaV sóra volt szükség. 
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° faeoc!rti incidens kiSve tkesmégy 'nek  vow 	tanu1■  

forrhmt juk `'e1 azt in, hoty ? franria ,Alitika ae-.r~tizn.  

g lts  s trsnaiP - e-ens  !atonal ?-enpenciót: jól  mttcődib~t  n 

aokorlatbalaT MOW. van-e 0,64sefitár+r►krs?  

A sir eml ít  o*t  ti Con ealaitirr:t 	sa k‚rr'A et  

teesi fel: bíztonitja.-o as 1892-en katonai ervessa4ny ranciam-  

eresdg biztonnf:et? As e1f zir-etelődiatől mini-nkAn. ►en véd -  

o261 	nya=korlati e?ar2<'1••, ,z p ,-yema;,ny  ~í•-  °1 ~irzek 

*roata3tlae aegfet- 	f4lre8rthetee`ge asenbnn korlvtos-  

za t.onrenci5 errsdat nyee: ,  40t. ?asaésaatoasn nem tyinderyik,  

Mean cenY nnkny cikkely °41ref3rthet8enirő1 vein esó.  

to er'<léiirat mindemeksiőtt es  *rows  vnnathé.leswt  

11701410e4r4t 	''sárt ugQ► itáli ess, hogy a- eresz  

hxdr.r6 cesdr 	As Memel k3x8tte gorev ée "amen  

társét+ében okozna koraoly porOot - nAr-eteTcneks  

gélreérthetB 1,- , dPr' k eewidejü bsvetfe4re  vonat  e-  

xá meBfesp?  as  , sée. us elt-tervoae t 3s eiktely, 	esslt:  

»  jzeket a,,sexat ^re": ket raoz^' sit( si 	ncate l asdaitett  

tizennsstredik sa-es -; hat'rra fogyj( k 8s snontoaitsnd.«  

Az olfognclett 3. ci oly pedig a követ}-eset ":'zPk a  haderők  

Dr+. fc'1:!rosaa 	teljes Md►eretssa'  -;?al us►y fopmal.,  elc n-onulni, hop ►y  

néaetorasrígnc>2- f'e3►  időben ' aletr+n is n7ua<*ato i hare lnia  

koll,jolt.p As•egy ideben h r,coini" 1-;  fa* jos6s nem  

"em leht+t tudni, r,rl= .Fik pill nnttél kezdődik 4n meddig tart.  

s emlőkirrt azt ;r.va►flolj::, hogy ebben a z  tir+yben r' 4. cikkelr-  

hex ke'1 fordulni:" i: két ó1 . lem 	vezhrl--?rai  

mindenkor Arintkesisbw lossnel ,  ep•Jm/ raa1, nogy a tervbe vett  

ree►dssabe'.Zyokn€a.lc kerer±stíileitelét előka4exitnek és megklinnyitn'k."  

"et t ciEtelvt pontosan ket l  eoe elkalrsasi - ;javaeel,js clo-  

Mumeetsa. é~Pneditr toys  1a>d', a  ké! vesórkar rendasA résem  
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találkozna. "eabeszéléseikről jer'yz`könvvet ké3zitenAnek,  

-mit  a  kormwayok ratifikálnónak, s  s. követező talólkez-.'sig  

ez törvényere jii lenne. 	s emlékirat szerint a pontos el-  

kalmrz' (hoz csak  a  következő kellett volna: a "mindenkor"  

szót a "leg]j bb <<vente" szavakkal kellett volna kiegósziter .  

' élreérthető a 2. tikhely is. 	ezt r gya]-orlat  is 

i-azolta. 1896 végén, 1897 elején a Monarchia közel volt sahhoz,  

hogy részmozg'sitfíst hajtson vAgre noeznia és . ' zerbia hat&vi-

dékén. roszcrsz6g ellenintézkedésekre késziilt ('alici'bs .zil  s  

természetesen arra számitottak, hog,' r francií-.k is majd hason-

lóképpen cselekednek. A franciAk r'zonba .n nin isv tettek. ~,"e.s-  

kénpen értelmezték a 2. cikkelyt, mint sz oroszok. z emlék- 

irati€ szerint azArt, ho7v  a félreértést Plker 13ék, ele endr  

lett volna a "mozgósitó.s" szó elé inni az "általános" ,jelzőt.  

De van  ennél eg"s jobb mef*old e is•hava olja az  emlékirat: köl-

csönös mazgós ~ t'st csak a német hadrerep; r,ozgóeitt• ehnsk hirére  

hajtsanak  v'•r-ra. 

z emlékirat ' övetkező része a ezázscivég uj  politi-

kai kihivásaival fel ilkozik. A francia vezérkarnak két ve-  

széll .yel kell szembenézni, ée mer!ta' L:lni az olháritr .s eszkö-

zalt.  

Első helyen emliti "metorRzér teríileti ,  s ebből k''-  

vetkezően hatalmi növekedésének lehetős- peit. z a 1101 .ízet a  

Mmnarchila széthull í'.sa esetén jöhet létre. ''z mr r a közel-

jövőben bekővetkezhet a dokumentum szerint Ferenc József  

magas kora és közvetlen örökös hi • ny:l miatt. Na a Monarchia  

széthull Nómetorsz4 szómára annexióra ad lehetőséi -et.  T y 

-urópa közepén az "szs:-i-és Balti - tengertől az Adriáig egy  

hatalmas :"1F aalakulr.t jöhee létre, több mint 6s millió lakossal.  
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i;n1lak kővrt r:stotcen '!bmetorasE4,}; tiilikőzi-tenOori hrt^Ior^g. in  

vrina. A helyze t et - franc ia Neer.ter.t!V1 - tov"b  l,nr.•►ci i tje 

F$ ,  hogy aéatrtorgsic valóesllm3e6 as c+qztrtik sar'-Ar'nv Ariz  rh-  

r::Ft tenrrexté - rotsarsse.cmok, her,  jóinfiUl-ttti Ae+nlerePe6P6t  

sner-q: erezze. s cm/ékirat caerint na2icia tfa !lmkrriwa : ten-  

r^cté4rRi IAhrt -zC, cr-bFsei+ a '' roc' tsk vewaZt & Amt ne_r  

ciY.fpze?.hétetlennec tartja, hory ?tAetstar:m is omen toí?$ is 't-

en  eWne valans3.t. Ug7 vAii, s n  ;rege: as'lkebRqk vm i gyar-  

er;ra - rra, mint ftnetl^Irts ; 71v ,nd8 gs:3vAetgesre Orersssr+ssés  

el'an. "4.16rrziniitlAnnak trrtja, bogy  -s3ehoraa,,'r t.rr'retlenehret  

k Apjen, sort as o rnssok ctlóbCiAtví  ja 1 ean s.  

"easel/  't . o-F3.ntc.Tc3- e 	:vaivsot o t ancsi-meroes  

ez,3v,3ts3gre? t,tt 41nQ,:ki.rnt az~ ~..at 	rels►j'nlhata t or  /Pt  

nen 614t;'iteró 	koio "nyt , eiert n n'aez '3i.rodr:.7.oas  

t+3rjonakedéae r- ''31ek7xi-tnneec• b:3 a Ra1k'w 'WA  alnnvet8  

or^► aa érd -,kPket n&-tr.tAg "on;it.sntin:11,al,ybAn, 	tlss>lePe.L!h:91 éy  

~..•ebben 	1r•(.t.ban, welYIAi.n N-et forzpsllet  

-q `Iok;ndik ~.z . nlák3.^c.+ , ,  Rs. oit Atmi1C rruPssrf set-i•p.'  

". ...-scsAithc.t, ,nk. + .s or  sec) re.  r hht;.n .. roi. ,tatr' Pif.k a reeclsial-  ,  

r'-ory terjs,rűzUk k; s:;gvc:teét;lnket rr:a a  ) nhatóe<sln, eae13.4  

9lóre 14tsrmk, ebbel k"voti:ezi4-, hep a Dada is e .z orosz  

vosZirk:ran.k r. 2estöt+i-Rebb i46n bm117. mng rj'í vismelnS.  

kat P>r P;-slrősnPtip rrc217W- m^ritrs:evo2 k , tonai. agve~n7iinictt  

Pgyezt °thet j':k ne v41 r. ° nj 	" ohrj tZoti r- el."  

° . z em1 ókirat Aznt6  n k' t1i, h, ry R 4t gr►f.ri  

Att<:a4 1e49 ' - nva.ar.e n az.  !.r'1 a '4• c'' ^ ,;&rrf 1 hsr,a =1t POpyr.inet-vel,  

Rl:inr' vfteitúaetra ; e-vxctl :et kés 3.tA +:t, ..bb en v'  ltoztt;.t' eo!-rz.L  

VG 	katonai k^nvisaci0 riri ►PR*4hotá in nikaleaaeft!_ben.  

A  jnvae it A" ,' - eit:'eok r, k3vet1•ez$ks  
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1. "er kellene hoQ4zabbitrni  nz ervezménv icin'tert-m.'t, hoP.,v  

a !ion-rchia széthul.'s ., A s egy uj hArmar ~ z7'vet ég  -NAmet-  

ersz«g, 1As,:,y - rorci{.g óa Qlaszor7sóg k'ziitt - esetére is  

érvényes le:*,yes.  

2. !'ódosita.ni kellene a n. 	ve tke zrkÁppens  

«mozgós; tasi.e "ce-,k a német hr•ri--ereE r►ezpé, rité.s nsk els6  

hiróre."  

3. Yi kellene egésziteni a 4. cikkelyt. Tgy lehetne biztositani  

a  cik:-elp renfisz eree idcSkőzőkben törtÁng 11 e Lnaz;' sit. - `;te1 e-  

zővé :ellene tenni, hor*ave74rkarek tallkozlirél irEíees jegv-  

zc"könvv ké=zsjljön,ée amel.yet mind'-ét 	nvr.ak rA;it'ik^lni  

' :e17 ene. 

:z c:^lékirü  t Riegemliti _ , h.o,ryy 1899  au-jstztuR-ribany  Deleasaé  

.' tervtári maim  l6tog3 tI ra idején a javaslatokra tire:Ir ►.lé .aek  

kezddtek.  egyik hezzá, hory a javaslatokat elfogadtsik  , s 

ezzel n  fraII(,̀ ],q -erosz aTÖVetséget mFgerósite'ték.  

m1Aki . x•rt még F*:*r kére, Á4se1 feglalkozik. A  faeodai  

inciaens sor(n deriilt ki, h gy F fr£ncia merge  szvetR  ég  

<:nrrol-franci?. konfiiktnv esetén nem 4zo1g ' 1jF. ''ra.nciaQr97+5.P  

biztans:'g+á.t. E-ért az em?_éklr^ t m4 gforalma2za azt, mit  a  

francia dinlom' cia gya.karle.tóla6 FRSOCIs.  MF. anapjr t 1 köve- 

tett: erbsi.teni .nrosiorrz•'g katonai rrejét rciz`?-'zei:'ban, hogy  

ezzel Anglia biztenRár6t Tndiáhan fenyegethesse. A. eaku^lent„m  

szrTzőjd tarmészeteisrn ezzal tiizt6b.a.n va n, ha az uroazektól  

loo ezer  ember  öu ,  zpontosWe?t 1-,éti a,z afgán határra  r.r.Rn1- 

franci- konfliktus esetén, jop;esen kéríl- as *ramekin,  hogy  

angol-orosz konfliktus ^setón P'ranciae'ss&`g hasonló kftelF►-  

zettgéget vz.11algien. Az eml ókir -t le*  ezer amber esetleges  

ös ,  zpentosit's ról it a La Manche partj'ra.  
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Az  nai.l,ékiratban be;nUt<jto` t á7-,V!sek, javaslatok  

^ z are , eltek a két ország vesérknri frnükeinek 190o. julius 

2-i t 11'.1kosWn. ?•`.s az előbbi j- , vr-r31a' ek gyrIknrla.tilr-- be170-  

✓ ltek a.tah:lkozóról ké::z°a1t je7rmők'5nydbe , A e-zel elfoga.d-  

tFí.k t3zokey.  

dokume2i -tum el.iő i'e •j'zot%rek e1s6 7-%6.ran-r,fusF4 a  

ai kenvencio idc°tai taxklral fol;lalkosik. •Ezentul as  

1892. évi konvencie ict"tartun.eit e4ak maat a 	 i ee,vez- 

mény id5tax'tema fogja nieghPtr'ror.ni, melynek a kier.'.szitc"je.»  

haim:: úák p?rat,rr{'un ^trl'Yarr.zatotlCx ad  a 4. cil7kel3r-  

ben ezereolő ^min'er.kor" sz ') j  Plentég ére. ~ A két 	hew-  

sc-•regeinek vc;zí4rktra.i mindenkor - asi s-"crindrrn;riszor,  

rh~.ny5sor 	két vet6r' -ur k ziil v'Jarar41y-  ik éha. jtja, érintkezée-  

be-,  ler•zrek oizmk:s: 1...  r• 

p ar 24,^_'afus 	 i`ös;ziti a.s eh ide jü 

rros6c:sití,st. Ha azonb•z részlefte@ ,  vary I, 4rretorsz4 rsosgio-  

sitúséról van s2ó, r;kker vezér'~ rak rc+rmOr.y iknak ez'molnak  

be erről.  

A  m.ísedik fejezet a két orss'g jtnm?► uT.ik.'eiós le;-e tő-  

ségeit vizagálja meg  h'hor u-sptén. A. leprővidebb időn belül  

t:ívi.róvonalr_t kel  2dépiteni a két oresór kszött- Fi61 a  mea.-  

egyezés.  

haztncik ±ejc , zet a hé.raiReasővetaér hbberus terveir' " 1  

szóló hipotéziseket  r{igziti. Elő szőr Delrnne t, bornak, : f r  -. is  

hadsereg vezérkari főnölte adta elő —1tétele7 r eit.  : z erint e  

:Iémetorez*Ia ,1z'lsz..1mtharingi.a felől fog té:naclni r..gy  erővel.  _. 23 hadtestből 18-at itt foT b ; 7etni ? mozeeitas tizenkettedik  

n n jától. Ehhez ;aét; jön 15 tartalék hade:,7tj.ly és 2 - 4  olasz  

h-, dtest. Tgy az orosz frontra estik öt nbmet hrdtest jut-r.  
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xz or , sz hadsere  : vezérka .ri. "8nökt Saaharov t=_`bor-

nok elfoga0.ta ezt a fsltótelszést. De ele•)dett Egy mFí,ik  

feWt^?.szést is. ' szerint a németek francia olda on deffen-  

zivéba vonu?n^k, ^crrik hagY részét Gro4$or?zág ellen ferditi k.  

16 német,  es 14 onztrdk hadtest vonulna, fel -z *rows határra,  

s P franci^. ol.'r.lra csak 7 néaiet h€.dte9t maradna.  

m'aar? ' c  c;;etén T'rnnciaorsz 4f• 4fl3 	katonai eg<rezm'ny_  

b tn igért 1. mil - i6 7oo ezer amberr  e1 harcba lépni. Az oroszok  

virzo*tt ugy vélték, hogy  ők csak a nuszonnyolcadi:; n apon /r-  

nfk el a ?rAnai:.or. zigna4_ 7oo ezer fős létsze .mot.  

francia vezérkar f4516 -e szerint  ezért előnyösősebb lenne, ha  

flz oroszok m:'r az zYért 1Étsz,'a töre3ékHvel offensivrába  men- 

nének németek ellen. Sseharov szerint es m6r p, tizynn`Jolca-  

,?ik napon rn"„Vnlósitható.  

hatodik  fej nzat az Ar.g1iE_vai való hdboru l ehetősé-  

fr't vi7- h-. •1:ja mer. : tt i; s r.nle:kiratbtti1 j=tvasoltak  ^lap•• 

j:n Gziiletett meg z.. megegL - ezt tr. 1,6 na az '1ngl.i v?1 +3rténó  

h 	uv21 e -y időben a 11~.7 masszövetsÉr*gel is n'boruzna .nak,  

e',1,en 8z esetben 
 

Mémeto.r^ z'g lon=e a fé eF ensé`.  

t, het dik fejezet a következő 	h  eb-  éte  

tesz javassl . ntott Szent-°étehrir. r's időpontban pedik majd  

diplom4 ciai uton egy3znek meg,  

i]-fn k:;vet' e..tEt6eek vonhhtbk le a hciIItit`ttott dok u-  

, e3stumokbi'li  

1. A  fssoda .i incidot3 erre. késztette a francia diplomáciát,  

hogy felIlvize7L:lja 	1397. évi Kt±tonai e yezménvt.  

2. i?rakorl.ti tar^ztal:+dlok alapjan réraositottak n6h'n7  

cik.'~e1~►t.. ° f élreártt sek_ e1kaY Ul eise miat ts azonos rt  elme zé sb n  

egyezte;; me&  
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3. ,1  katonai ogyezm nyt ki rel ett ter,iorzteni az An1i-  

val való konfliktus esetére is, kölcaönössét*i lapon. 

4.. forr sok egyben n, háherura kAszii18eMs dokumentumai is.  

franci.' at nyugta1nnito°ta az on1a2 tr.Ozr"4 sit^s lassus(ga.  

ethuz'd "sa. -,zárt kérték az orosz vez' rkartól, hoer z lehető  

l€pha arabb, az irártná.1 kevesebb iÉtsa•'mal is lépjenek  

o .fenziw ba a n? rn tek Fi len. i,zzel tehermente' itík francia  

1 í' alt.  

'outi. ('o ~ mentnmokban többször szt'-ronelt az orosz  

vasuthá16zat gyen,ges ' .ge, ami I'rnnciaosz'r biztons ~ ga.  szemiont- 

- 1 :sot volt kötörlbös. zrtt s. c!ipinmn . t(k és a katonák  

mellott P r'rancia tőke  is fontos szerepet iir't, zott a szö •  

votség megerösitésében, a francia straté,i.ai érde :•ek  ez.lgsb- 

t^ban. & francia pánzniam több  kölcsönt bo^sr  tett ki ;,s  

orosz vast*t ;,it aek lire nszirozására. •.özép-.ízaVról és  

a cári biro T, lon nyugati, 1•s6netoev z ,rT:a1 het(res tersileteíra  

volt szó. tiz itt ópitsnd8 vsstitvon .ls kra adták k3. az 1898-as ,  

az  1900-as, az 1901-es valamint az 1913. ,vi kölcsönöket.  

7 ,->rx61•rh en 	pzvFt.sés  

A  fasodori 71 r,rb61 zonben nem csupán a fenti k"vetk'z-

tetéseket vonta le francis dinlom sig.  Az int.i002111 soron  

ugytmis Aderál t, hogy a fr ncia varmati t rekvések Afrikában  

é 'pugy iderenek az orosz pelitikától, mint , . .hogy n franci;'k  

iderepkedése aer►figyelhetd less az oroszok 	t6ve1- 

keleti terjeszkedésénél. »'rizs ezért a szövets$g erősitése  

m 3lett arra, törekedett, hogy ujal b kencsols. tok ut a nézzen  

<<z eur mn .i hatr;lmak között.  
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;zzPl , F-✓r4:4zt el okart=° !'er'ilni '-ig-.olr-.• ' l. taf•otts ~' rr"t, m.':tarAszt  

Ii6metor3z'.r'zl szemben iPCyPkoaett továb'i+carős:.h,ni b:i.ztons .;,`t. 

Nindene:-.slátt a hú .rm~nzővetség otifik 	U1naz-  

nrea40Al vrt cal r;redin •;nyt. Rótt:, nv3lcvana,s eiv3kbcsn a fran-  

eiFi][ Rfrtikqi tea je, zkedc;se ai;.tt kere: ; ett kape: ol. tot >erli.nnel.  

A w rancic'':':al gazdasági  téren  is ki6lezi;dtek az ellentétek.  

A ht'-rmastövetbégen be101 g .zonhf•+n a uonarchUva1 a Iia1:cP...n miatt  

koroly n,;z0t3It6r63ei va.ttak.A Aan.;i.t politi.'-`nnk ,  -+i.n'enEk-  

el<";tt ,, fxosakdinion cia serTiteó  -ével 14o2-bc=a tazker;il.t tit  

egyezni&iiyt kötni as  olaszokkal.  

ea' k'nt.  

PZ7P,1 n i? rr;= PztivPtsér ere je  

fr°rlcia di , ls~s^ia másik ?elentcc sikere az  nma-  

J ra;,cia, ?ntait 14tr?hoaAs voZt..ln?lia a nYAc4rő .ne_S 64-ek vé-

gén, fl lCilenev•3I1es Úv.:k elején k .;zvet!io csatlakozott 	h, rmrs.s-  
szc,vetsághez. S a sz~zadvóg gyarmati v orsengéao miatt kié"ezó-  
dr.,tt a.n;aol-francia, an-ol--oro.,a v:i . ynoa,y idején rts ttinrt)i-német  
sz';vetség t;-anc;vi: ta is fe merült. Joaaph Chsmberl ..in, ^ korm "ny  

gyarmat ,gyi miniszturF= ,rolt e! nek a. kiizeledéent~`; 	hive.  

6rautorsótlE; n.zpnbtan hüv;5sen foserac?tr,. r  zt. "2déftsa tere  z-" g aaé. -  
~ arára  aligha 1‘ het gugllFa.vgl kPnct=olta.tbHn hEIrsze? v nre,T„obb s•r.er-  

f.ddéeroh gol ~.dcl2-i, away aft"  hozna ma :71" .va.l 	ss<<.anxnkra majd-  

net  bitate;,s hc'bcrus veasAlyt. I' z - rt e rett •-netes ► 'r-eck«zat" rt,  

amelyet Iiéasetorizá .g esetleg marterEi ac;.11al, t.nvl .ititc.l egy ezWcl  
arányban r116 kf:.rtc.lt,nit = ct viszont c-Nk ekkor lrhot  
ha saját telje: itraényeiról és  aaeri.kú bar4tei rr r61 'r;elvesebb,  
vagyis kmeehb véleménye le- z, mint most. "- ir t'a ;ielsteia  

19o1. jer.ut.r 21-i 1-veléb9A F.ckn,rds3tein londoni elsó  követ.  
63  

ei,g1 titke-rr.a.k, , ő zben Anpli ban a, nG•met ellne t'hor eróeődőtt  

meg.  Fgyre több je.l.Encés a^rasztotta, az angol diploae <.oi4t.  
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A németek vastermelése 0é1d:111 r!erelőzte a szige tor^ z'gét.  

1898-tél Tirpitz admir' fis ir'nyitésával megkezdődött német  

tengeri flotta kiénitése, s P  émetorsz(g a gy rmatokból is részt  

k ért magnak. zek r törekvések kihiv(st jelentettek Anglia  

felé. 

 

vil(g vezeti hatalma sem engedhette meg ma-'nak, hog  

Franciao' „ ;'g és Croszorsze _ - mellett Németorszí:.g is ' elir tkoz-

zon ellenfelei közé. ÉSr1eF°r@ ellett tennie, mely ha . ta'o-mo1  

valé ellentétei veszAl ~~ezteti' nag *h-talmi oozicióit. A  

mérleg nyelve P! metors z'g felé mutatott. "ideölt, hogy a f an-  

cia - angol ellentétek k •r ' ntsem olyan sulyeeak, mint azt  a 

szeza .d végén hitték. 	franci<kkal ugyanis csak a gyarmati ér- 

dekeket kellett e hatE'lrolni, és meghuzni a ha t,, .rokat. " ,'Imet-  

orsz<<,r viszont lz E gérz angol gyarmatbirod lmat megkérdi jelette.  

z a kör'11 Any  •Ahgliüt Franciaor$zá.g felé közelitette. 	fram-  

cit6 k is már hos szabb ideje a kapcsolatteremté -.'n ('0lgoztak.  

Delcarsé kölögvriiniszter és Paul Cpmbon londoni nagykövet  

volt F-nnek az üpvnek a moz  

k ?-özeledést megygorsitotta az 	tény, h'igy lgo4.  

február 8-'n kino' b-nt az orosz - ja-en h(Lberu. z -fr`'nci_.k  

számira azt jelentette, hogy ? .z 1892. évi ketoaai konvenci ,'  

gyakorlatilag semmissé vc'lt, lega.lébbis egy időre. zért nagy  

szükség volt egy ujabb szövetségesre. 1904. 'prilis 8-'n meg-

kötették 	-ngol - francia antantot. T ,*az ez lez''bb ' - a .ncso-  

1 t©t  jelentett  ~ngli val ,  mint egy szövetség, de T'ranciaorszrg  

égs-o volt  teljesen  kiszolgi`lt tva ^ hármasszövetségnek  • z 

oreszo?- t'volkeleti kalapja idején.  

A francia politika helyzete azonban e siker ellenére  

sem volt könny' . Azzal a hatalnimal teremtett ugy-nis kepcso- 

Latot, amelynek komoly ellentétei voltak Or'szorezággal  zsiában.  

- ilyen magatert(st tanusitott ilyen körülmények között rranneia-

orszg orosz szövetségesével zemben?  



Tartózkodó volt, mint Faz oroszok Fasedp idején. 

Errrészt azért, mert a francia érrekektőől t(vol állénak érez- 

t. az oroszok távolkeleti ü .ét.'`c'srészt a következő f4 ilemma 

miatt: Ya a francia c?inlom(cia telje-en az oroszok me11é áll, 

és minden segitséget megad a  Japán elleni háberuhan, veszélyez-

Ceti a Frissen kötött antant létét. hiszen Japán Anglia szivet-

cégese volt. Na viszont elhatárolja mart az er szo tól, ebkor 

a szövetség kerül veszélybe, s Oros zorc zá .g esetleg ismct 

"lémetorsz'. choz közeledik. 

z orosz-jNn n h "horu teh't nem csupán a fran is-orosz 

-zövetsóget, hanem az -)ngol - fr-rcia, antaÁtit is rehét prrba 

lé :ll itotta. 	rr nciaorsz<'g sem az egyik, sem a mt4 sik kap- 

c:101 t't nrm akarta elvesziteni. ag r volt teh:'t a tét. S ezzel 

nem csu7'n a francia, hanem a német diplom(via is tisztában 

volt. -''zért a kitünónek 1'tszó nemzetközi helirze then arra tö- 

reT-ellett, hogy egysz c're robbantsa szét a f ancir - or  7z szö- 

vet sáp et és az angol - francia aftattot. 

e lső lénésként P n "raet oi;,loWcia Oroszorsztig felé 

közeled-tt. II. Vilmos 1904 őszén szövetségi szerz(Idést aján-

lott It. Miklósnak. zzel r franci ' Lat kész tények elé akarta 

állitani, hogy v'lasszanak az rng®1 vagy az orosz barátság kö-

zött e  Német s zz'mit'sok szerint az 't "bbi vari'ció valósult 

v ina meg, s e  zel egy kontineatá iis szövetség j'itt volna lét-

re német vezetéssel. z orosz - német -Crgyalások azonban meg-

szakadtak. bben igen fontos szerepet játszott az a tény, ho py 

Oraezorsz'g a francia tőkétől f'iggött. A  háberuhoz szükségen 

milli; k t elsősorban P'rizsban lehetett megszerellni,mivel a. 

német pénzpiac nem tudta kielégiteni megnövet e'ett orosz irinireket. 

19o4-ben 840 millió frank 'rasilett Croszo ,  sz•'gb 'l_lamkölcsönl-ént, 
i4 

valamint $* 52 Millió loo ezer fánkot fektettek magrínvállalatokba. 
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A kölrsiinők e,.ra természete - en -z volt, hogy fel ke"  et*. hapynia  

az orosz di l om(,cinak a Nnmetorsz•'phoz vPl6 k7.elnd= ^PP1.  

19o4-ben a francia kölcsönök kerPszt , q huzt;' k a nemetek tö-

rekvéseit. P rizs tehet a pénzütryPkkel éreztette elégedet- 

lehségét. 

A nemet diplom,'cia lehetőpépei -zosbr a mép nem  merül-

tek }:i.A ma .rol:kói 	kirobbant ' s:"val nr(b:` lt a el erni P x t,  

Pmi 19o4- 11en nem sikerilt. : nemzetközi helyzet kedveznek  

mutatkozott. íz oroszok urYnnie 19o5 m'rcius "han vereset  

szenvedtek '`ukr?ynnél. '''rcius vespén Tedig II. Vilmos Tangerbe  

LÉ tos tott.Itt beszédet mondott, melyben Perokkó függetl ensérét  

hanpsulvozta.-z e rértelmii kihiv(et jelentett vranciserszrr .g  

felé, hiszen Yaro}kót érdekszfer'juknak tekintették. a  nemet 

lApés h'berus veszélyt idézett elő. A francia dinlom'ciénak  

1-ntenie kellett: vagy mer6siti es  iterjeszti kapcsolatait 

ngliável némete':kel szemben, va rv pedig felhap e zel, mi  

P nemet politika r-,őzelmét jelentené.A francia politikai veze-

tés az 19o5. junius 6-i minisztertenesen döntött ebben a  

kérdágben. A minisztertaecs le 017's t Josenh Chaumié feljerv-
65  

z'rsóből ismerjük. " Tepnan este - irja - Fouvier iry szólt  

tienne-hez, nubiefhez és hozzé,m a dolpoz'szob a j.'b , a munka-  

közvet6tő hivatel müködésében noz ,ndó modosWsokról sz616  

értekezlet ut:n: "?)e1 cPssrtólx a miniszte tan'cs 11 ~Psén ké-  

rInk mar rezatet. őrültség ez,amit cein lei akar, Tolitik( ja  

kock'zatos: rranciaersz(ra heborut hozhat, s a jelen körülmé-

nyek között b`in len ne  haborunak kitenni maiunkat."  

rzuté.n Delcessé véleményt ismerteti: "Tu'em sunkre hozza,  

hogy Anglia javaslatokat tett egy Németorszég ellem k ''• zös  

francia - a ngol lépés ügyében. Ezek a  javaslatok nem korl'to- 

megbeszélésekre.  zódtak egyrzerü  
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Ir:'sos jegyzékeket is vr'ltottsk. T'elolvs -sa az utolsó jegy-

zék szövegét, amely, anélkül, h •gy s vér-reha jt(s részleteit 

kifejtené, nagyon világosan meri onja, h gy mire v' ilalke-

zik Anglia egy 	 lépér esetén. TTgv vAli, hogy na- 

g..®n ism érdekeltet vagyunk e szerződés me' ötés éen. "F=met- 

'rsz<'g való"z nüleg fenyer-ető magatart' st tanusit a` , han az 

esetben, ha merrér , i, hagy b(rmiféle ellenrémes lén' st tettek 

ir n"'ban. 	szonba upY véli, hogy Pz c^^k 'íres fenyegetés, 

blöff. Németország ne® ^kar háborut, non fog háboruskodni, 

erre következtet Í r'.ltala összegyüjtőtt informíció' -  alapján, 

s igy vélekedik minden külföldön ak redit lt negr--veVnk is. 

"Vipv(zziink - mondotta - ha vis zautasitjuk Anglia a.j'nlatait, 

amikor az ni  lanatnyilag vel`:m1 akar ep ■ r'ittmökődni, h gy 

tönkret egye a német tengerészetet és kereskedelmet, amelynek 

konkurenciájától retteg, Anglia rövidesen "émetorszég mellé 

állhd , s akkor mi elszigetelten, védtelenek leszünk e 

-t'madn.s ellen, fennll -z a veszély, hogy elv  szitj"k a esa, - 

trít ?urépában, s ur p; r. tul redirr ,elve s zik tőliink gyarmatainkat." 

Ez$t(ín Rouvier k';vetkezik. " Ismertetei azok-t az informá- 

ciókat, ,,melyek a 1egbiztos bb forr:'sból sv"rmaznak. Német 

ország naaYon fájdalmasan megérezte kőrülötte kialakult 

elszigetelés sértését, s a ?`arokté- ry keresett alkalom volt 

a tnitakezásra. lhat rozta, hogy nem engedi az elszigeteltség 

gvür'ijét még nzoros:.bhra ' 'rolni maga kör'il, s nem töri, hogy 

ujabb eelen 

Angli'val folyó t "rgy .lí sokat, tudja, hogY P.  jelen nil i  arat 

alkalmas arra, hagy bennünket megt 'maci jen.A k'lönböző for- 

r(sokból kopott értes'ilések szerint, amelyek mepbizhatós( fiban 

és sulvosságé.ban nem kéte lked et 7 ink, >- zt a következtetést 

séges erők csonortosuljanak kör"1öttP. TsmPri sz 
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•ronhatju le, hogy fenyegetései nem  'iresek, sőt na.!Pron is ke-  

molynk, Rouviert fi  -velmAztettók, hry ha alá.irjuk a közös  

coei ekv-,si egYezm^nyt Angliával, rTómat+sreegot erről feltót-  

len'il Artesit?.k, s'tónetors:é.g p'-kor hadüsenet nélkúl  t."mAd 

r'nk. "h'as,vagvunk-e oly:=n helyzetben, hop!7 hábet•ulthn tunk?  

Termé-z et esen nem. Yeleti eróditm'nyeinket ujra kell épitei•  

*.ink, fegyverz et[inket nsdernizt:lniink 	Miéta "é,Fri.Pr  

táhernok f ,>1 lvissgá].ta a Y? lYz ntet, t ~i' jnk ,  bogy  keleti  

hat'rbiztositó csapati ink lótsz(tma ne* tel jer. hadsereben  

ro3sz a közhangulat, az anarchista rrona ,rnnda, megkezdte ran -  

hol hatását, másrészt a nép közlta.n Yxlata, ame 1_Yet a.z ut6bhi  

időkben a7 orczf~ g annyi ter'iletén kitört °ztr(jkok biz^nyita.nak,  

okot ad arra, hogy a.mozgésWs terén nehézségekt ól fP1  junk,  

Fs bukri,s eretébeu A. hadjárat kezcl' tón 1E' zadriaokt'1 is félhetnk  

Ptíxiz ,ban és más vtírosokhan. ?'ragyen j61 értjiiks Anglia nen  fril 

ntt' 1, hogy elfogl . a.l.i/k ^ .  szigetet, s ezért b enn'ink  ot akar  

előrevetni mag'vaJ x együtt. gy'ittes flottf.ink lerrrznék a  

nAmpt flottrit, a,  német '-ereskedelmi kikötőket hiztos n lerom-  

boln<{k, de  ezalatt  a francia földre benyom»lnr:nak, s a  

r.r ?_oro° h:',beru Németor zfíg ellen nagyon is e8t.renlótlen,szá-  

inunkra, h.'tr nyos 	vé7zetes lenne. Az pufi z'p; nem órtené még,  

hogy miért bocsAtko7inl- ilyen kalandba, 'ia.rokkéval kaxsela-  

tes visz'',yunk követ oztében. 'lriboruzni ma, jolenlApi h'tr-'n•-ns  

helyzetiankbeg vaknerő és nagyon is bűnös '-alaAd lenne. Persze,  

ho később veliink viezr .lv'odni akarnak, ha. gresszió Ar bennqn—  

ket, még egpedql is min'en erőnket 1;•tba vetjük, hogy a fran-

cia föld f'igpetlen^égét rnegvédelmFzzrik. `-z Agressziót nro- ►ok'1-  

ni zonban T'ouvier nem a karja, nem akar ha-onló veszélyeket  

zuditani hAZá:j'ra."  
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Pouvier ut'n nelcassé fo3rtatja top 'bb az 	rvel ést. 

" ...ugy véli, hogy mr'r most el kell fogadni az angol javas-

latokat, bármi is legyen azok következménye. Nang;sulvozza, nrty  

neengedjük elveszni ezt az egy"ittmükődést és ezt a sz ?vetsé'et." 

"ajd ismét Houvier. "... ujra kifejti, op:77  knglie csak nyer-

het és nagren keveset ve:-zithet, h r . j- vasla.tai sikerölnek, 

Franciaország vir ont legberzrlmasabb veszélyeknek teszi 

ki mait, e vereség esetén olyan összeomlás Ye-ma ré,amelyből 

majdnem lehetetlen lenre a  talpraálléz." 

Végül Chnumié a minisztertamása döntését ismerteti. 

*Minden  minisztert sorba klrJeznek.7indannyian ' ouvier véle - 

ménrét fog;tdjuk el.Delcas é kijelenti, hogy akkor lemond. 

Pouvier kijelenti, hogy a lemondást elfon!adja, de hoz%éteszi. 
P { 

hogy z el '' entét, : mi ma me nyily énult, nem fele jlEeti el 

Delcassé nagy érdemeit a k:ildgyek irányig'.s ,  ban, s biztesitja 

tindezért h'l nkról és maradandó barátságunkról. Majd töh mai. 

miniszter felé fordu va, megesketi a had`igyminisztert, hogy 

a lehető leggyorsabban szedje rendbe haté.runkat, ffgyvereinket 

és csapatain'-at. biztos it ja marról is, hegy a sz"kséges beruhe. -

m st megkx4mx nindig mevkap j a. P's jd mindannyiunkhoz fordul, 

megesket bennünket, hogy regitsök P feltétlenül szAs'ges nagy 

munke ban, am elynek célja, a hazafiatlan elméletek, a f ehyelme - 

zetlenség leküzd s e , és az o rs zá.g meré.lie szintjének emelése." 

Lelcassé lemond a ít a németek sikernek k"nyvelhették 

el. gyhélték, ilyen körilmények kőz"-tt nincs szükség kiéle-

zett nemezetközi helyzetre, a békésebb médszerek is eredménye-

sek lesznek a cél érdekében. "ovébbra is a francia - orosz 

szveteég és az ngol - francia antant szétrobb%nt ' aát ekart'k, 

hogy ez ut. a egy uj kontinantt'lis tömb j "•jji41 1. tro , természe-

tesen 	német  vej tés , el. 
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Németorsz"g ezért ismét Oroszorszt'ghoz k % zel . edett.  

39o5 ju'ius'bun Djörkö szirretí:n ta:; kkozntt a nlmet és az  

orosz ur lkedó. Itt  egy  deffenziv .jelir.gü szerződést irtok alá.  

n me t diniom' cia azt a Jarta, hogy C ros zor z g a s' erzűdést  

cs- ~k érvénybe lépése ut; n muta-aa meg a fra icit" Inak. Igy  

skarték kész helyzet elé, állitani a francia dirlomécir t,  

r~ lcine' ezutYn nem le tt volna ma, - választása, mint csatlakozni  

ehhez ti  szövetséghez. ?.antsdorf orosz külügyminiszter • zonban  

tiszt^bön volt azzal, hogy ez vesz lyss játék mindkét fél 

sz£mt ;_ra, s tudta, hogy -rrancii.ország ilyen j:té'-ha nem fog b a-

lemenni. zArt utdisitotta Nélidov pu.rizsi orosz nagykövetet,  

érdeklődjön pouvier-n 1: elképzelhető-e, hogy Németorsz`g  

es tlq.kozzon franci,. - orosz 	szövetséghez? Fouvier  

v 1a:-za r-, -értelmü volt: " :Témetorsz" gal lehetetlen a szövetséfi.  

A nemzet ezt nem viselné el. 	korra -'nynek pedig fiatelembe kell  
66  

venni a nemzet érzéseit." Lamsdorf e re s v,'laszra várt , hogy  

meggvézze a cárt, vonja vissza aláírását, mert es a s'övetség  

lét :t voszélyezteti.  

Nézzük meg ezek után milyen magatartást tanusitott  

P%Irizs Pétervárral szemhen,hogy n igyekezett kivédeni a né-

metek tfmadá.sát a sz6vet ég e3 len.  

A francia 'iolitika tov(bbrm is a nénzag►yekkcl,  a 

frankdiplomáciával fejezte ki vélemé-nét. `a megnérzük a köl-  

csönkibocsfAa.sokat, azt tapasztaljuk, hogy 1887 éta 19o5-ben  

bocstotta i a legkevesebb k"lcs%int 	a"rizsi o(nzniac.  

llamkü'csön er'yáltal'n nem volt ebben az c , sztendőben, s a  

magínv'l .l lato'-nak kölcsönz'tt tőke értéko is mindörsze  
6'1  

31 millió 3oo szer frank volt.  

5 ö1cs'`nök ilyen nagy sr nyu cc?iM-en:`sére két magya-

r " zat is adható. A francia tőke kétel'-ellni kezdett az oroszok  



ön énvur  .lomra., hogy kössön bé ,rét Jap  ónnal és békét &Zi krm  {' ; 
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fizetőképességében. A nagy hi_telintAzetek vezetői, ráint  

nld'ul Alphonse de Fothschild vagy Henri Germain a."'sédit 

Lvo:nnr.is elnöke, nyugtalau' -o tak emiatt. ' z a nyu,telansé_g  

<_Lzohban nem egészura ujkeletü volt. A francia pénzügyminisztérium  

mz.r 189"(-ban, n'rk0 lcaol-ben f'igvelmeztptte a külügyminisztéri-

umot, hogy az oro sz köllent;nök értéke mértéktelenül mermőtt,  

F CrosZorsw"g hosszu t von nem tud megbirkózni ezzel a teherrel.  

kil:.gvminisztérium azonban politikai me -fontol sokból teve'hbra  

is szabad utat biztositott a. kölcsönöknek, s ösztönözte a. hi-

telintézeteket erre. Delbassé a következő ma:w rázatot adta  

erre:"... a francia kormányzsben 2.kölcsőn a.z Pz eGz ►-rag,  
68  

amely Franciaországi* biztons. g"t garant'"lje." 19o5-ben azonban  

a francia kormi ny sem ösztönözte a hitelintézeteket k'"lcsön}-i-

bocsó t ' sra. )e a francia pénzpiac egyéh' < ént is nyartalan volt  

Oros zo szá g hábmrus veri.  cége miatt. 	francia korra'yn pedig  

politikai megfontol'sokbÚl nem ösztönözte tőkekiboesPtó ókat.  

"H tőke forrad, , lomtél félve nyom : st akar gy korolni az  

"Az európai tőke a békére spekulál. a  

Oroszorszógbaa, hanem e,=ész urc • -l'ban  

hó.boru es a fo radelom közti összef.r  
70  

csak tele. -- keltaönök csüykentésének célja teht't ‘z volt,  

hogy  a francia dipdom t cia békeköt% sre kény z eritse Oro ezor-

sz:` rot J p''nn-)1. z két ok miatt vol t 
	

fontos sz'mr•ra:  

egi*yr +'• szt a marokkói válsr~g ,  másrészt ez orosz forradelom miatt.  

t%kehi ny nem csuri n z 01 bb, re kér.v^zenité*te ró  _ roszoraz got, hanem arra is, hogy megszakitsa karesolrtait  
Németorsz'ggal. ölésönt upyanis ca k Björkö fPledes vel  

lehetett kapni Párizsban.  

burz9oá.zia n  lmcs k  

ia kezdi merérteni  a  

-gi*ést." -olvashatjuk ugvan- 
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nemet diplomecir"nak tehét ez a kivérlPte s m si-

került. zért ismét v s^tatért ?. marokkói Uryre. 'ég 19.5 

áprilisban javaslatot tett egy nemzetközi konferencia  össze- 

hivés'ra, hogy ezen rendezzék a marokké si kérd&.st. Bjrirkő 

ut "n ettől v .rta Franciaorsz c'.r- irefol'• 	visszaszoritr'sé.t 

Mard kóban, s te"mószeteson azt, hogy mor:hontsa a szőve' céget 

68 az antantot. rnakokkói ügy ujabb fordulata ismét h'berus 

veszéllyel fenyegetett. A várható konfliktusban Anglia magatr- 

tusa dtintó volt. iTelmuth von Meltke, a  német hadsereg vezérkari 

fón3kének 1906, febra."r 23-i fel:iegvzése Anglia magatartsát 

a kővetkezőké-épen ' rtél-elte német-fr-ncia h-'boru eset ,"11$ 

"Az európai erőmegoszl ' ^nak egy oly n taI*k*1áma, amilyent 

Tuurópt$ban egy német rv zolem eredményezne, Anglia sz• "R^ra 

olyan nagy nemzeti veszedelmet jelentene, hogy kénytelen volna 

"a kiv'n"tos 6s a or9ány .'ital szándékolt" semlegesség- 

ből kilépni." Majd irry folytatódik az értékelés: "Anglia 

létérdeke kivh a ja. Reg tehr',t, hogy egy kontinent ' lis hc'boruba 

beavatkozzék, hogy Németország ekkora tulsulyát megakadályozza, 

h tcsak a német korm'ny nem nyilvénitja ki,b egY Hollandia és 

Belgium Viggetlenségét feltétlenül biztosítja, még akkot is, 

ha Belgium a körülrnén••ek kényszere alatt Franciaorse4 ghoz 

csatlakoznék. 

As azonb -  a kiz(rt dolog, hogy egy g;yr, ztes N metorr zr'g-

tól egy ilyen követelmény t el jesités ét kivánni lehessen. 

Ha 	etor z g a háboru kezdetén megtaaadia, hogy 

'ielgi.um és Hol' endia függetlenségét i'.yen m' don bizto s itsa, 

aF:k®r minden angol korm."nynak kötelees ige ,, ranciaorezáó 

oldal€ara. '. lni, bogy oz''lta.l Belgium ro' itikai őná.11óségát 
71 

megvéd. je. " 
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 Lnboru 	t ctrtldt. "ÉeF. i AfiC►  r R z" g D!!!tig  

az 19u6. j•i.nt  "r 16-"n Al Tt:r.irfait apnnyei v:roabrtn rnegkAs..  

'1,6<7őtt kvnf ,:trqnr.i'n e1-• i" •atalFc?őtt. , %z'rivetfaAgegei  

sek raars:ütak Vire':v 	nt. rr-nci•.orf ‚ sepot viszont  

t:negl,tta : n;Tlics ,  e.z USA  6ts termitfszatAn = n ( i•o'lzo : z;' I7. Az  

orosz diplom ci tásnogat'sának maptszarzóf+fben nagy  nzerepe  z 

volt  % +'rizlcia iö1!cRőnál:nek. A  póz  éa au?itika 5s:szefilggéeire  

tarn az ►agecirasi T or:fígrE3ncia i.dűszai; volt ;s lerjob'. p67.da  

a francin, .- orosz ~:apc£sol.it.3ok türténete sor6m.  

z: , roo'so'  nak natty :sz"' sAp  ik v it sj +bb  ` lcrsrin~kre. 

orovccs.v or )sz o lnZ'iFynfPiit=Btar 1906 januer elején  ;'r". ~ •izsb>~n 

jErt ar7 Goo - Boo snilli ;" "rankos T:'%lcsön +igróbol. A  

` ranciq 	azonbrLn lo«9'Aljehb 225 nil liót af?hattn voZna.  

Addis; ugy nie lehetetlen volt narnrobb trieogatdet 	'Big  

- konfrrencia , orsa nem volt vi1_ (ros ~'rRnciaorsz g szr..tit:"ra.  

iCokovcov PzÁ -  t r  k3vetkee :=or.okat irta. Péterv ~.rrns  

"rehéz ;; ildetósESm sikere icevazrh?, 1erne, ha volna felhatsl -  

nna -on  kijelenti Pouvier-n s=k, ho!rv 	kArdV  K  on 
72  

^rr-.ciaor4a`~ fsz'mithst ^roszor<zip er' Slcsi tAss ►ogate .eira."  

~.z orosz  miniszterelnök j anu: r R-én snFgadta f  zt <- fFlha.ta.1_rza. z  

Az  A  gecirasba k71:1 Att orosz cTelcr-"ciá vP otc' jH, CPesini ne  'ig  

ut eit'et kapott, hovy t_'moga R e a frenCix : rde3, ektt.  

'" 'rci s  Plejrr zonbnn kori.  'nyvae:'g volt >'`rancifor -.z"f*ban.  

T ouvier rie ,-bukott, e as uj k binetb© belütn miniszt2rkfnt  

bekar.ilt C1<'r:er_cPsu, Aft z orosz köl .csönők es lonsóPeként  

ismertek. ,,? orosz kiiliiaminitzter ozPrt a dc$er<.ci6na' ~ ssól'  

u::tas:: t qt xrrsr',i{osi Cotta,  r FTlbc-sr n'r 	volt azc,  feltite1  

nélk`ili t  i!oR-aL'sr. 6l.  



Clésseneeau a.zorbRn n<=,. c.ius 15-421 fegadta a pa?riz si  cross  

narr .. tot és i iol entbj;.e neki,  hnrv nevi rtSraai t n rt a3k  

da-okat as ores* 	ei.4. haysnnd Poincsré, rn uj  

pón*'igyainf::zter nadig kész vnit a tr,r„Ye.l4ankra, dn ter04 •  

sxe?,o‚am c s °.} akkor, ha Ftaneieuors:slg ezespetttjaól a ktat+ersa_  

cia 041v926 alakslbse várható.  Az  orosz rl91er-a1cV i+mAt uteei-  

t,Ast kapott PétervArról, és mircina 2/-4n a fravtcia. niniszZet•  

Landes a,e8kazdte 	cross krlcsnn Wrrgyal4 eát. Orc+s zFirs a44  

vériiliis 12ee mint! rrenk kőlee8nt 1 -apett a fraesiéktAl.  

te  ezzel r.7 crca,z •'?1 amr!. °ós -=4g 	6800 millió frankról 8m#.11i-  

árdrr°. emelkedett.  

Felva=t8c17et a Yér•da`-.s, heir,*  Jz  francia* Allan As nz  

Oros: értél.-pa.ira':kEl rendelkee polt*:rok rr 'rt ndtn3: ily en  

^zol ntlensrl nrnr "mQserl kólcsnnt eervPsztes hábo rutFl As  

Art- forradalo2rtól ^e;R- engitr tt a5ll aarakl  

e 1.-Flcc3rnek mi .aamekelótt met kQ'?ett 7i1Ar1litani  

r franaria - ores,  se vetni art, m.41 yet R jőrlt8 19o5-Aer m Ft  -  

r•t; anatett. ^ 	c42 -iker*ilt. a 	^1-An a  

klvastYP'!5 .ronaetta1 "a. iaa  te  ki  er.t r"ra;sziG. na?Vk;'- ► etnPks  

«a francip-orosz °z8vetoétr r41tbb, mint v-la'ia." ". 7-"=1cs33nnAk  

volt egy 	célkitnz!aP iee t'-o-, trai s~r-nci ,  6zOekeket  

Alreeirps-1.an. 	sran!-air4111'ci ,  7nn .s tóran is eredtAn70e  

volt. 	lrorferaanciA urv,=.nis fr^ncis 3xkerrel rórz''dőtt.  

I naliti'ka /VP etée az 4e;t$4ai tehát hevá,ltak.p►zért 	nee.  

elLtbbi Létdés 	*`4ozAts horvan -i'cer "t s kőless''nt je- ve  

frnncia nelrerek ezreit raPr ~R•,?~~ni ,  herv sza-rgzzenak biz l? -,Pt  

az orosa k'leatl-rek, biases núluT e1sEsarbAa a 17ve±ieltresófs4g  

szt‘mitott. a .. ~rizrei °roes k'va3te4g ra'r Q:wuk'eni creel' rev -isie  

stirs ielesetds pénziig,qi taSnerWat a•tastt nsérizsi ujeérekaac •  
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r,  7hb mint egy ailt ié traak•t  -  aaért, hory nvi,rte•r, 	met; a  

?.v'1 ,^1<-n-t, 	a kSleseat jsryaa sa$&iolgosct:sa eyéaz ent a  

}-.?:ics:::t►  sikeréig tartotto fe mint a ténoRk itutPt jeí.lr, es ors-  

n:,ok bcfektetcíée 	nem volt hiábavaló. Az  pkció terté - •rsete-  

eaen 4-francia 	kvrmé.nq tue?túvat történt.  

Pierre fianotivin 	Art(*eli 41 1.006-or oroez  

kplcstnts" 5s ,  sew*  eben  via tüniko  hOPy RE (0'0 9T  

körök °.nlitikujt:xt pónaii!Pvi sziikedrletei•,.heT i a•ri',.otU k,  
e.s eres'.s  

a I'rar.cia kormány pedieriSnz:igyi erCf:,rrtatit  ncliti! ' 7' 
73  

szolgUatába ál"itotta .»  

A freneir.: tnkb tehét g  i kerepen snol °! to a n-? itikKi,  

célok to  A freecáe► kőlcs3nz. ,kack in nIr,y ttzeren3k -rolt  ~hhsn, 

hogy . ,z 19e+4-1966-os v:1a'gb•",1 net flitrii].t a h'rn-+s-evetsófInek  

pySste3 -n 'dicer •.lni. ", n'met 	nem t • it4 ^zétrohrartr3ni  

- kettős ssó7et9éj*et és a 10t t43 Rntratot. 	IQo7 r:u*-uisRt  us  

31-én az r•nuol •- orosz t.trpcRolattorentSsAe2 r : } 9ttrn t°ntent  

hexane , ntJnttá s'. akAlt at. As ru2 •,1 1-erm'nv st.::haí.r amzze!  

apYrAs$t measziant az a nyurt - I -nW he2rs^t, t^op. tl!Sfsori;srRz•1R  

veDe téaevel cantle'.: ' ontir_ar►t,í .lia sz3vetc6r- .j •hRt létre.  

r=zt lehetetlen volt RR!'✓zaorr© -olitikát fol .yts+tni  

Franciaor: aaigga1, e urp:nn:  kor oljcne,ágeekRC!ni ( 3f4siser•ez'ar!*e1.  

.zért Anglia An a cári birodalom reWezte r+s!scnelpVt.  

Az alt;oeíraai konferencia tormésseterea még nem Lett  

pontet vé,Tler^es •ü as snerek •(i lEy véf-cíi e3lmbeti•+gibr'r7Flot  .  

1911-b.-3n ss36D s nei+zot}:ai é'ot 	v-it. ''ieirtt  

azonban  .rre rritérnénr-, idóazw:k Pr,/ rTv rA:-z! .etet 1117.ow n'met  

kancellár 1)•-a.zádZb41, amelyet 190i-ben 	r^►;iltieaa  

A rógs? gt 4ars1J'éva; ?•axsolatoss  
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"Nalmnk initt-amott volt szó mero ' oi pofitik nk köve tkezet- 

lensér*.űáí... Marokkói szermdés eset/ben, azt hiszem, ennek 

a. szemreh<_my<'snak az az oka, hogy  téves , 'n fogják fel marokkói 

ladatainkat. 	t catkugyen az ke -  lene, hogy a célunk legyen, 

hogy egy  olyan  ors zr t*ban, ahol nincsenek politikai érdekeink, 

és ahol 	érdekeltsé fre sohasem tartottunk ir*'nyt, 

FS'anciaorszá,naic, amelynek ott nagyon is tei4észetesx 44 lo-

gos politikai érdekei vannak, állandó ne bézsé ^elv t o'-oz zunk?... 

TTraim,ezt az eimeiete't a  sanda politika elmélet4nek nevetném, 

amely mások húta mögött dolgozik, és arra törekszik, h , :g 

sok sebeit nyitva tartsa. 

ar beszéltem itt egyszer stról, hogy egy nagy nem-

zethez nem m( ltó, de nerc is használ 	neki, ha mások visz 

lyaiból akar meí ólni." 

'•'inentc r helyett a  következő  tén 1911. julius 1-én s. P rduc 

nevű német cirkáló megjelent F gadir marokkói kikötdben. 

Kinderlan kdl .gyi é .l ' aJatitkar 1911. junins 3o-i emlékiratában 

a következd maayk'irá; . z tot aata az eseményre: 

• marokkó déli réez?ben, kU _il ön3sen pedig az Agaclirhan és 

környékén €lő németeket és cégeket nyugtalanitja az ezeknek 

a vidékeknek ti raaei között talaszta ható bizoryoe eri edés, 

amelyet a jelek szcriht az orszig egyéb részein történt esemé-

nyek vatettak ki. ,z®k a cégek a cs szári .ct;rm nyhoz fordultak , 

hogy 'letltk s t1 jc:onuk véoelm't kérjék. T érésű' re R korm'ny 

elhatározta, hogy Agaclir kikötöjóbe hadihajét kÁ1d, hogy sz;ik- 

sét; eseten srkitségése s t'maszára lagysm alattvel inak >s 

védenceinek, valarnirt az ezzel vi ,'ékkel kap cselatoa nevezetes 

német érd,Tkeknek. 	int a dolgok állapota aro'ckóban  

t "rt L r'pi mmAsrbs békés mederbe, az ezzel a védelmi feladattal 

megbizott hajt A ,adir kikötőjét ujre el fonja hagyni." 
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uajl r+z 	kőv tkPZr ,lAVRalAttal vér*zér!iks  

«'  z e9emArve ►k meRmutntt4 k, hm;ry 	Qzult:n sz>> •, Prenitri s'-  

ról ás Perokkó girth tptlensénAr61 szélé a,l7Pcir : ;i e?-tm  

nem egtreztethető ?imaze a ténylepel helyzettel. . : zt a tényt  

teljeser- mált^nyolvR hajlandók vagyunk a► francia kormánnyal  

h^rteágos,in Arról tárvv'Ani, mil;•Pn m6eon lehetne a mari  

k4reést meRilenni t10, hogy az összes ^láiró hatalmat kielégitse  

és a maro'-kei kérői ' st mint surlódáai fel'iletet a  nemzetkőzi  

politikaiból vépétir nveeen kiiktassa, 1 zekbel a gondolatrnene-  

tekből kiinc!ulva a francia k.rmf,nY minden mep'feleld jnvaelaté .t  
75  

le ,ma•gyobh j6Rzndékkal mérlegelnénk."  

~ 

Ra ICémPtorszc :.r ne' akart nelitik-im nekézaéveket  

okozni ott, -hal politikai ércekei nem voltak, mi A magverá-  

tata ennek plémésrek? Egyrészt Tyarmati ko ►nnenzsiót akart,  

rrencis-venró +e1 jes 'tenrc , lAset kérte francia kormánytól.  

}r; erészt jelezni akarta, h'rry semmi sem  tarté*het a viligban  

Nómetsrssain; nálkail.  

m -ara-kói kéteást vérül 1911 novemberében renc!ezte  

Franci ,or9Z 	Ya  i'émetorr ztlg. Term 4e7 eteeen F nemetek crökl-en- 

tették i ényeiket. A azerzóciás értelmében elinrnert k  Frnncia-  

orsza.?' Haro'-kó feletti pretek-terátu-'t, r ernel- fe j6ben  

rTémetors z.'  meek-ipta Francig .-yeng6 egy r3  szét. Nagy a kérdé  

i jtv oleóclott mom., Anrrlip fellépése ' ra+nciaor: zi.g m el i ett dön-

tő jelentős4p .̂ i volt.  

i: F milyen magatart^ gt tnnusitott Oroszorr•á4 a  

mí.sodik marokkói l-rizis ictej4n?  

1911. f!prilis ''9 -én Cruppi 	rP.naia k'1'ir-rminiazter  

~ 

 

követ'-ezőket irta (',Anrre houi4-n3k péterr-'ri francia  

nam öveinek;  
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"uegkér m nt, bogy a lehetc' leghFraar•abb teen lór,4flt  

tJHrs.tov is a c'rhez kőzsl 4116 szem'17<:k Polci ebben az ügy-h

en. 'x RRrit4éret. mP 3.7--E! Oro^zor •aégnPk  ~tan ~ zguri{.t, ~,n 

adunk, ne.a lehet k4t4gbP vonni; a! lense ria irs zg'gos,  

ha `4oszarraé,g tx.rrornZna minket M4rokkáiaaal llóaptlrasárr*1  
76  

szemben." G. Iouis április 3e-i level ben káal.i Neratit  vála-  

czrít: "Pe es seaWA61 órtett`li%. uindon i;m7ben k"leann - a ti  - 

mo Tnt' aaai tartozunk egt►sásnRk, Meg 	"Am eto rs z;' grf,1  
77  

vas 956." Au ►u:, ztus 31-én G. l .QUi;= iamót lPve1 Pt imp n fran-

cia 4iptam6cia vezetSiAtele "Neu Ehajtnnk "áborut -iria. Selves.  

~e miltás<rmuik hat'rt stet nekilnk, nait n`an ?nh 2t  'ti épni. 

Ha ;z5metoj 	ezen tul viszi sz6rtd4kait, He mitnnk arra * 	
78  

hogy sz3vatsfi?es ink nea utagitja vieesa a t-etonai támo -atJst."  

ilgr►• nceak e.uruaztue 31-i aátummal a nétervyri n3 vk3vet 1ovP1 e  
^e1veB-.nek,  melyben  Ps orcas vezérl-er vélenényt tolm <' c,olja  

el kell ker'r.i F  h~,herat 9  -a 	A- esgrar ' zat ^. T.oais -zent alstift  

4ldejei 3evelften órke ik neg. "'linszki trborrek v •;lemAnve  

? ry erint F rre F z  orosz  he~~tt~reg és L f ekyverz et s 1 laretP miatt  

r, ^,z:i sP 80 ~ orosz hadserei b-lvzet6t Gilineztéi a - két. vezAr- 
84  

krr urus ztue 31-i t 1í.3.kozs .i ,:.n vet zolta 	. 1  mondta, hogy  

az orosz ha ; ,r;re tArylr-es 6,te1 akitr'ó:: es?k 19c9-bar ~esdddótt  

men ezért felszerel ' se, elhuz 'ik. agy 	t  'bor!! nehiztűzóldég  

cry k 1013--1an lesz tel jelen felszerelve, épnusk'kbé1 pedig  

1914-ben lesz teljes r. e11át'.:a*  '- a ez ui 	loges ,i 1.8azert  

]916-ban veZPtik be. " v6gkávetkeztet(e: `ros7erszeg nines  

olyPlt állapetbar., he f v két 6ve41 kor ' ?-. b a,n r si kF r  bist^nat~ -

val tót or,nse;on egy) .borut ?'1'metcrszr!pgn1 e-av ben. Az Agadir i  

vrilst: ban ezért, mint Mie r (*lit ttük, 'nelia aagrtrrt = ep volt  
a dcntó.  



.̂ +•adir nt:!r Fraaep-ereey és Crereabrrige 	rerSe3i—  

t et, ;r 	^7F=r ,`(16e6t. A  ketone( ic©nvenaiát tenrer€szoti  

eryezcaetnr.yel f•hi' r?zitbike`,le Yi g me2vet 1912. irliva 164n  

il:tar alá. ' z er1*sit . trG': ődé ,  t ez sals'bbi pent* rőgzitett6k2  

1. 0110 ely. Frenoiesor szs4F ég Crrssbrszé.g tRrceri ha,.'e3rtSi  

kőzásetn eapFran:lk mindesekben rz esetekben, amelyekben  a 

e•svetaég a e+z'1-asf3ldi hz4serez egy ittae°3kifd6edt e1Sirja is  

,ghat4rozsa.  

2. ci 	A. tangent  hacterók efi*yiittati?-ődése air b!Ske ie?eiA'  

előkészittAtik.  

,,, ceílbsSl mindkst odsi.ra4litN.a ftnIke+i felhe te:lmast1tnak,  

ho~  , en,ym: ar9a1 knzvetlAn .il l evelee sz engk,hir< ►:i.ket kiceerél jAk,  

minden h- ° , eras3 4 ehet fQAgAt tanuWnvoz7  nak,  is ?Snsses sttremp  

tégiPi terveiket eryiítteaen sse*41' Q-itsríTr.  

3. cikkely. :+ két adrsiraéiteS.e 'SnSke pvenkint le:*at'bb orve-er  

szemilyesen t3nf askoaik eg7r3áeyeal; t.^nzle:gkbz:`:sakr^! ier*ysókBnyL-  

vr t v eesne k fii.  

4. cilc- e31y. N';s as egyeztain,ytartrut, hetály éei titÓktartáa tekin—  

t eUhen e  as 1692. s?ugo:estue 17—i kftter.e.i onvencrive+1 As ca7  
82  

<hW 1 folyó saeeerződeíesek'•rel ogyen18 	ald esik.  

rrr.ncia4rsaó.$ Angliival is = zerosa':b 	eRt•iitttati—  

it-34  ' Yre t'roVeA;q t. 	marokkói igy rni' lett errs 2iratániiste  

rz ngol 	k', ze'lod5si 1t= Pérlets He+ldrne e?*nedici ',ja 1912  

1ej ~n. <=rey angol  kű2 R.yminiszter . knvetkezS levéiben irts  
83  

meg 7éleaény4t err51 a k6rdésria CanbOn f, /uci:: nea.gykaveatneks  

"kedvea it . m:'{6vet? s. .3z  utóbhi t;vekben n "ranAia és r*nmoI  

tr=nreri is `-:3+ot7Pi szfl:kértck ko.roakSat ef7ea49s3al t.{.zté.c-kozta  

z 	,bbs}T « ' eltesréssbpr► t5rte-nt, hogy  e  ne  k a tante eioe■  

z 2,oi. -; jőv?~rF &me+ miaeűi4t %eass+rinybek bisteait,ja a  as***  
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elhnte:roe0.st, vajon 	 sc: -iteógRt nytxjtaon-e.+ t reCtitikreslc  

vagy  sea.  Wegsgveztiir:t abAen, hoEti r. gzekférfiakc ;, ,rá!.:.:',ozáaai  

r..pTI J elet.tP►tek a ko•rr*Atilelcaa 1ek'ótcttséle  t, 	flan is 	;  t, *.en-  

~8k Iekc,t3tt•_ég,rngk arra, hoeT vetlemte.y ttonrliikttes esetén, mealy  

aRRg tten t•%5vet~ ezett be is  teln soha se fog ~,??4xvet!-azrii,  

- ,!7m'gr.nk ®etit44ret nvrnjtee.neel-.. Tr7r 	 4 8 angol  

tengeri hederdk .fRleulet*i elosztásat neat alarul alon a k[itelo-  

zettgitsort, heel/ hrberu eget,éz  ecriGtttelük3d ~ oneX,  

fh~ a Zo nbart utalt arra., how  mi nctkét kerUtáa'►ra rt6sve  

nagyon í•/nto ~ 	 tur!-r]., ••N j ,01 r+•'  ,Iit!?r_t -e a LeaCtk '`AT►e—  

roe  t: s,ogEt€.s ra. 	r_yom6rs okai  •rolníuee 	egr  

bpr-p*shik 	r4szbr51 rem Provoktil.t t8r'ac1hSt61, ragy etyéb-  

ként dz á.ltalénea bEke veszflyeztetésétól tart son, a_  en'n i.1-  

korejf.nnial atonital rne/ 	i1o9y&1'apadjék ;  "raj en  eivUt tes , 'n  

.1!7 .  ;: nak-P 71. iS t!`im:3ti.!:s cslh6tr^:tásárA •• , f,  •;crté.sfíaa,  

(!pi  P 'ott e;et`v^n Ne1lte irtt'71.,!(1 4 614:et vol.nán dk' h3)187061e  ~*,s8salt 

megtenni. Ha azdkr, e3  :nts^?-e ~!ee ,* fnxrieverft teilépépt t%jveteZ-  

T Anék '"ei+ d. veaértax'ek tArvE+i n.sinnel  rn ~vizg>'rtlnnadk, és  Mlles  

Un n korarn- , crknak kz?1Ane eld8nteniiik ,  ?to^v tná..ly erértólt:bo>t  

viendEic ;,-+-reazt tl.»  
84  

Rógstet Cerrboa 	tv-z át` cl  t • ... tin fel vc+.vyg: }ia,tal- 

^/rzve ki,je:le!tte"t, 	tir„yn$n -.air!- b6rve?,ikl, d+^r-oNylbeu  

nYoscin okai 7nárait vol eaet8'.y het ma k' t+Y Ulm rtnresn sit cs~- 

1sk^'Pt4t61: Trt1^' az 67 tSlánna hek6e ••e!szA17reztet; b$rtn ►i.nr Ase-  

tae!invtctl, tartania, amaóSikkal etriűtt 3za,^i>1e?l ,aregviz50,1etá  

azt , m jan a yíet ?c•ar7tl7 ep~ út teseya ; r ~!t -  a el, hn :*v  

Ot~st rts,s~t?~a.i'ivozz=í,Ic va~r~ a b41c4t 	 Iginla euethen  

a két 	he*.' rnr,nS r+Ag 1r.okn t a rendszcthálvokat, e.erelv©t'tit  

egyattesa>~ 9 ►egtepmi NO.ila adble volnána k. 
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Ha ezek az intézkedések fegyveres beavatkozcst követeln{- nek 

meg, r két kormrny vc zérkss.rok terveit . , zo. , 1 el megfontolni, 

és döntene 1i .főlött, hog,'  ezek 0. tervek n ►ily rVi rtékben vita—

(16k keresztül." 

Anro1 - francia viszonylatban ez a k(ít levél foglal- 

kozott a katonai egyöttmiikődóe - el. A  francie. - orosz  katonai 

}:onv?ncióhez hasonló dokumentum nem született. ,z antantot 

tehLA nem :sikerült szőeetsségg' Alaks.tani. Anglia ugyanis nem 

akarta trljesrn elkötelezni magát egyetlen eur"P °i hatalom s 

meilett ne:y fs nom akarta  azt,  hopy 9zövetségi iPéretével 

Fr9nciaorlzág br:trebb lehessen a nemzetközi p®litiká,ban. A 

brit (liplomácia ugy 	hogy 	bi.zohytalaneág a béke garan- 

ciája. 

A  Balkan  - probléma 48 a francia - ere es szövetek 

A Be3kéa A. XIX század története soréi a keleti 

kérdés részeként jelent meg az enr^pai hatalmi politikzíban. 

A :szorosok fr?é terjerzke3ó Oroezorszég, a fildkőzi - ten^er i 

befolyá . 3r t és India biztens gz t f é1tS Anglia, valami:at az 

ugyoncgak ter'eszkedni ,,karó Habsburg birokalom voltak első - 

sorban a .z érdekelt hatalmak ebb ena tár . 67 e n. t r,nciaor ^7:íg 

noliti1-ájc'baa n. keleti kéretés nem  egy8zer j "tr zott f' pzrrepet 

a XIX század története sorón. A Balkí;s anionban no m tatozott 

külpolitikai törekvéseinek f8 irányéba. A félsziget  

n?3.t le:rfel jehb ugróde::zkának haszn'lta riip1 om(cigii el - ziget^lti- 

rire idején több alkalommal is. 



Rror=aor^ zi k•il-lolitik=.: i"brn a neikr_a a francia -  

orosz szövetsép törtAnete idRjén Rem veszitett  .i el-^nt ~ ^t~rébnl. 

TTrussov szófiai köve tsési titki_! 1911-ben ipy irt az orosze k  

balk  ni =9, r-'ekeltnépAró1: "... fro3on+z-'Pnak a 1-67A1 - `' leten  

iirthatatlan nar-ryhatalmi, tötténslmi Prdrskei vannak...  

ores serss<;,R sosem móndhat le s 	is fop lero3nRa ni r szl: v  

nolitikáról, és nem fog lemondani balk6ni sslí:v előőrseinek  

védg-lm4ró1 As  ttsoga t;' sfítól ses►." ,  Balkán suly természete -  

son v'itozé volt az oJorz Yapolitik-' na. Ismerjlk azt, hogy  

kilencvenes években 	ri biror?alom ^ 1 'v01 - }'el et felé  

fordult. Fbben nz időben a status quo megrrzAaére törekedett  

a 

 

félszigeten. ' zt err nite'•te mep ^z 1897•As orosz-oastr k  

epyezsón,j► t  majd  Fix 19.3-p.s műrstsgi t lálkozó. :.z erosz -  

.ian;', n h<:horu befejezése  ut;'n azenban as orosz  ~ iplors~ cia fi-  

y else ismét n. lialke,n felé °orduft e  s a. e 7 zadsarriu16 64vti7.e..  

!'nek t•ép.'n az európai c;iplo^i'ciét is r71ee11eZP"At6 krizis ro'  

ki a fél  ^zi,•' tgn.  

• z annexiós vélsát név ex i -mert os erv' ny  ke ,1 17ez"er in-

cult.  19o8. szeptember 	Aerenthal o^ztrl k- maP'yar é 

jszvol^zki orosz k:il'ipvminiszter ^uchlaubAn találkozott  e~y- 

erenthal ??oszni -Trercppovina anne' - t'ldsáhes kérte  

az or.sz k:inmyminiszter beleep•YPz^Qét t  As ennek fe  jAbal  a 

=zorosok gtatus6nak m e 	-"hoz  velé hozzt=_járul6 t ipérte.  

^ szo: oéok •:p, ,yP persze  nest : roszornzsir As R Vonnrchia afep'ep:ye-  

z é s 6nek f'ir-v<:nye volt. 	többi nnmyhat 1em t'mopf t,' 94. t is  

rneg kellett  ehhez ^znrezni. "! szvel ^zki nyi lv nir16-n upv Artet te  

beleT•Azését .az f + nn exic';b~ , ha a szorosok űr,yébPa me .kn.pja a  

többi 	i h. talon  t< r-orattletlt  

z`sra indult ebben az üyhpn.  

is. '-sért európai kőruta- 



Bo  

T'özbeA, 1908 őszón, a Monarchia annekt ,'lta Veszni•-Hercere-  

vin it. Tehát móg mielőtt az oroszok bármit is  elórtek Q zoro-

sok " .-yAben. A Monarchi"nak os a lépése nemzetközi bonvodalmat  

irl6zett elő.  

r"z annexiós y'lsr.f ► i'ején *'hmetország tele Vm0ga-

t6sár6l bizt.sitotta Ausztria-v yarotszámot. n'mat  maga-

tartás mayarésateit ! Mllew kancellár adta eem.  

" Az, hogy világosan és nYi ltan Ausztria-"agYsrorsz6 g ol f'sl .'ra  

611 tunk, azért is megfelelt ér'ekein' ~nek ~  mert mr' s magatart.'s  

Altai veszélves kisérletekre r?tink volna bé toritást, hogy  
'usztria-►'agysrorszr' .r nagyhatalmi állását csorbit 6k. "`zövetsE'-  

gesInk diplom'ciai veresége azonban >.züksé&ez er jen visszahatra  

sajt európai he1yz'aünkre. ('sökkentené. -•zt a sulyt, amel'*et  

Pémetorssr'g és ez Osztr'k-Vagvcr Menerchia kötő-en képviselnek  

és amelyet sok  nemzetközi  kérdésben k:öz ' sen vetink s ér?eg  
86  

serpenyője."  

1Tézziik meg ezután, milyen tárogatást kapstt 0rsss -  

orrz<íg az anneri( e válsz g idejön szövető g eétől.  

francia állásnentot ^ichon külügyminiszter fop•al-  

mazta meg:Franciaorszég nem s ?=ar +'er..veres konfliktust.  
Trasonl' magatart'st tanusitott Anglia is. rS 	 -•ivel Orosz 

orszá 	.g nem volt hhan a helyzetben, hogy egy4ga h( borut kec-  

k .ztassoa az osztr(k-magyar - n'met blokks1 zeniben, beletörő-

dőtt a vész helyzetbe. `.z annexiós 	tell6t a hrmass&ivet-  
ség javára oldódott meg. "4metorsz6get persze nem csunt'a a  

szövettégesi h isr g őszt'Anözte a monarchia Vmopa ,  (sárt, hanem  

ez a tény, ho y a  *dalkán helyzete meóváltozott Tlhmetorszflt ► w  

Már nem csumán egyik sz'Avotségesónek érdekszfér-',j 't  

,jelentette neki, hanem azt a t-r;iletet, ahol N^metor.sz"gra.k is  
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politikai, razda.6e ér'rkei vz,. nak.  A  német no& itik "ban a  

Balk:'n tehát 'tért'kelődött. , zt az átArté' - el ó!~ést 19o8-

1909-ben még sem Franciorszfig, ^em Anp1ia nem érzékelte.  

A r'ári biror?al m ip.-y magra maradt. z annexiós v'lség utén  

ezért 1-iss4 eltt volmaott 57övetséreseitr1.T 1 őszőr Olaszer  - 

száphoz közeledett:  1909 októberiben Racconiriben 0 , 77 sménvt  

irtak alá a balk(ni status quo fenntart4aáról. Majd 191e-

őszin orosz-német egyezm'ny sz'iletett POtsdamhan Perzsiáról.  

Ez a két kitérő természetesen cdak :tmene+.i i  °ara-1Z  

elhiderilést okozott a francfa-orosz szövetséfi történetébe► .  

k z orosz kllpolitika emut n ' em mondott le a li alk'nról, és  

arról sem tett le, hely Vrancia.orszóprst is  bevonja  olitik'.iá- 

nak tápogatásába. Ennek feltétele természetesen az , olt, hogy  

a Balkt(.n átértékelőd jön a francia kül'olitikában. A.rre a.zon-

ban néh "ny éVet mér wirni kellett,  mert a franciák az  ann~i's 

v.'1s4n• ut<, n is ?. Pichon s'lto, megfop•salmszott ^olitikét foly-

tatták: szoros kapcsolatot ta-tnni Oroszorszergal, de semmi  

olyan kezdeményezést  nem tá,no''athi, amely megv'ltoztetHatjo . 

a balkáni azt .tatus quot. A francia diplems-ciét uf ►yanis er je-

lóra s'm a politikai érdek, sem a f''zdaWpi szü' - sépszeriisér  

±n ösztönözte külpolitikai 	r'nyvá.ltr,sra ebben s térségben.  

Tra.z, a francia keresker1eleei értéke növökedett a sz'zad elejé-

től, m:"  4  területei-kel összehasonlitva azonban kevésbé volt  

jelentő.. Radonié, a  helyzet  a tckehefektetések teT`iltén is.  

1902-benn a nérv halk"ni 'ilazban 97. millió frankot helyeztek  

el. 1914-re m'r ^8o0 millió fran rn n"'vekedstt ez ».z összeg,  

de a francia kílföldi tőkeelhelyezéseknek ez mindössze 6-7  

százalékét jelentette. .:nnek ell en' re a. francia tőke pénz " pvi  
37  

befolrisa jelent - s volt a fél szire ten.  
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Az oro sz diPiom -  ciR + rikertPlPn -,rób'lkcz<`gok utt5n 

m 9 módga, rreh ir*y kezett szövetsóFrer ét bevonni abalkf'ni poli-

tikába. Nem  ők forlultak kérésekkel  R. franci0+ez, hanem harv• 

ták mIkör?'sbe lépniffiz a balkáni répezetet. 

•z 

 

olasz - török h."boru 	mektke7c?ődött 	halkéni 

(l i mok .zövetségbe tömör - lése Tőriikers zág ellen. 	•kk 

létrehozF.sdb-n e.z orosz Hiplemr_citínat is szerepe volt. 

szerb - bol r~<" r sz erzőV st 1912. m'rcius 1?- , "n irták alá. 

1912 nv ,,.r'n Qz uj 	 P6terv'rra ltegate 

6s ei:':or "rrv-zanov orosz k . Vi .. ,rrymini^zter merstutaqa neki a r zerb- 

boles szerzőrl'sZ. 7>•1►mcnd Poinceré menePóáve veszi tudom sul 

a sne rzc'dPst, jóllehet a.franeia dinlesáeia 191 1  rsz "tól ismeri 

a 

 

szerb - bolrár erőferx ité4P,ket. voincaré a szerződőssel 

cs*latb 

fo ~14 nem csup "n egy Törökor s z; í* elleni, hrnent e r',y Ausztria 
88 

elleni h.{borit i." fa e' hez hozz ,' te ,t e mór, hogy a fratneia 

közvAle ény nem járul hozzá ahhoz, bogy rpnci eorf,z ruszt(n 

a 

 

Balk'n miatt h4.boruba bocs(tkozzék. 'cy hint r francia lip- 

omt"cia továbbra is kitart a halkni status quo no'itika mel-

lett. 1912 vér-én azonban radik'lis ferr?ul át követke . ett be. 

Pcincaré már nem  rage.azkociott  az  emlitett Deli tikr,i vonalhoz. 

' vel ma /•lr'zhs.t( ez a változ's? 

Pilincaré ir^y érvelt: 	" Kénys7 eritve voltam, hogy r'szt 

vegyek a balk6ni 	 -r*yi - zményekben, mivel szokat 
89 

már tultubk 	aláirtók és léteztek." 

t'a.rry^r zatnak ez termszete•, en kevés. z nyilvánvalóan new 

igaz, horry a francia d plo^'`cia tuata nélkiil írték alá as eJ9es- 

mónyeket, hiszen 1911 őszétől tudemásuk volt a szerb - bolgár 

közeledésről. z érvelésnek viszont abban igaza van, hogy a 

balk ni epyezmónir 'k vrVban t-énl , szerhelvzetet tnremtettek• 

an a következő"t  jel entette kie ~ ...csir "j ban ma-,  ban 



-f33-  

Balken megvíltozott, e ezt r francin -101itika see haryhritta  

Pigyelrrten kivall. Neu csup "n a b ill  1c ni kie , 1' amok ell entétei-  

rrl volt m   szó a félszi'eten, és nem is osztr'kemapv-r 

or  sz rivaliz(1F=.sróf . A Ballon Németorsstr:g ér ,'ekszf6rrsjába  

is bekbriilt, 4s ezen kerer;zt1l a  n4 b k riv lisként 3elsntko s• 

tek a ''áldkőz! -tenger térdér'ben, e ebben az ásrzef'_i résben  

már francia érdekelet is veez,lzroztetett. 1912-ben teh't a bal-

káni kórdé#t e e balkáni ell.untéteket már nem lehetett elválast -  

tani az európai hatalsi ellentétektől. Pal ,  olor'ue pátervári  

francia ner ve:Wet 191A janis r •j "ban Rib,^t•hoz irt levek6ben  

irv for alrer zta, mer' ezt 	v ltot6 sts « iirópa •jel enl ed r'-1 len0-  

t"ban nincs tisztán orosz var'y tisztét rancia érdek, ham s  

t riv'Iis rendszer lbteziks ., hirmnesziivetaég ás a hármas  
11C 

`•.n t ~-Z►t. 

A mePv: ltozett bel,yz etben a francia ciiplom'cia a  

rrazdaCgi, Plsn'. sorban a sénz . iP T  i psz1-cözöket az ant .nt neliti .ka  

ngolp-' 1`?t'ba 611 . itotta aPa1k ,'noa. 1912 ny=rén meRnyilt a pé•  

rizei `, _zsde ?u1,~í:.ria alótt. 1912 6s 1914 között ^örőA,erszá.g  

58,2 milli( rnnkért vásárolt francia 'et*yvereket. 19o9 . at  

1913 közi'tt so bia teljesen francia nénzágyi befolyt:s alá  

keriilt. 1907 6s 1911 közvitt a Creuzot 5o milli(' frankos  
91  

ha.ciietercen'el`st kapott a -)zá," par+,i orszé .gból.  

A frari,  "_a r?i , lom ' ci a ne i" csupé.n anvnr'i. erőforrásait  ' ll.itntta 

az ant  at  aolitika. ^zolr 	hanem kh:sz vol t r-z;ivetsPn.i  

kötelezettségeinek is Alee*et tenni.  

forronr'ó f4laziret  pej  -lkalmas vol t arra,, hory  

mdk544  sbe hozza az Purónai hatalmak  e z  - ve ` fsri rrApeze tét.  

:. s ez 1914-bpa be is kőv°tkeze tt.  



Utón ab  

A Nagy ' któb eri zociali Fite  ~  orra 'ales e►Yr z elme  

uroeaorqz  ,ban vet  vetett az im*► Prip.ltFSta fianci 	- orosz  

ez;3veteérnek• . z epvutte.l czt is .jelentette, hor3► ng oresa  

Y3tv4ny eket .j eyst5 francia roW rok he a hitelint ' z etek el-  

vQeEtett9f?]C befektetett t<`k4i et, t.a else világhó.beru ut(n  

seticesAtidntt .a  ezövetnét bir6lPta An értAkeléRe. ' azt3vetsér-  

rf.l f•lbtott vOemAnyelt seganzlr , nRl4  

fl eorce Mishit* 1927-ben m A., -lent leinyvAb en a  

vetkezőket Was " A •rnncia - oroaa sztSvAte4s t-=.rténRl.to'in k  
92  

1eP:iötAtoh` ,  7.sp jn.i k'5a4 VI 	" Majd Pity  m}'sik hF~ t• an 

i f7y : " Ni  ranoiaore záA an,yaRi W a►-eirA vonatkozik, 

f4rfiaink és burueezi nk vnke.' .ita minorn 	etet  rel'tl- 
93 

mul."  :=:ichon bir(lja ezTivetséset Sss keresi az nko•at. a- 

melyek saagyar satet a.dnfik 	 aralkedó oazt'1v ma.psta.n.  

flá a, gmiórt rRP,PlIsketiett el+hes a BVwetsórhea• nnek eka  

szerinte 	rajlik, hopy " v..Rnaiaerszé,g rammit em tudott  

ross;orrzz,ógr61, 	 m rról, mi volt, mi t rtAnt ott,  
g4  

szveteéseqér81 	n vn.16eé.rrh1 telj eeen ell entótee kAve volt,"  

PAdii! ^. fi v9lmeztAtleek nem hi:"nycztak. Az nrenz irc'- vagy  

T.erey-"esulieu, T yRie, Jruro e h  emutRt tt4k, RZ oroe a  

tenzi ho 	- a tap; eztala t F.07a hi n'rzotts Mandzauria  ~ 

a 19o5-%5^  for' s8nlos v l‚ry R korrupt cári rePsi■ rl ry-encid  

fi•..el e/tetés lehRtt 	a rranein bursseiázi:SnRlz;  
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A PRtsd,.aban és Raccinigiben kötött egyezményekkel kapca. -  

1,tban 'edig me ;''.j zis l azit ni kel ett volna a francia -  

orosz kapcsolatot As nyuhati on ntrciót ialakitani vagy  
OF  

- ós ez 	szerinte még j&o,  lett volna -  izolál ~ dni. 

Nózzlk meg ezut- a agy; m - , ik odalt. Pierre Renouvin  

elismeri, hogy 19 1 8-ban az orosz "rté'-napirokkel rendelkező  

francia polr'rok ^zrei val óban olvesztetí.ék befektetett  

tőkéjüket. !-'z pedig azt jelentené, hogy az 1887 ó9 1914  

között r- s$orszápba 	'ramlott 12.368.00....A frank hiábavaló  

befektetős lett volna? Fenouvin ugy véli, nem. 	szövetségnek,  

eiehrben a rankdiplom'cia komoly szerepet 	jrft zott, köezö n- 

h , :tó, hogy az eresz csapatok 1914 augusztus v6 ,-én o'fenzi-  

vé-t inditotta': el et  - Poroszors zágbso • Es a tánci^ • arra k  

kényszeritette a német vP? " r' art ,  hogy nóg7 gialogs(pi had-  

oszt c' lyt vonjon ki a  :°r:zncia rrontról As keletre küldje.  

az tesoportoaWs e'fe.gymértókben elősegitette a  franciák  
96  

marna - i sySzelmőt. ldózz  ink fel ezzel kapcsolatbegyi két  

,'okumentum+tl  

Raymond Po;ncaré francie közt!'rnas'p,i elnök a  
3í 

követke$őket irja vis zaemlé ezósőbens  

~L•. Európa ' el eti felén nér- mindig pislá:-7o1 az a gyenge  

fénysugár; de Lar;uiche t bornok azt t.'virato 'za, hogy az  oroszok  

1 erutol aó  sikereinek eredmónyekénne 	}'el et - Poros zo rQ z<g s A g-  

vetségeseink kez'be kerslt. "A hadnPrp törzse, re€sllAris  

naapatokból és tarte.lá.kokból é li ' - islPtszámu 	ostromló c--a-  

patokat hagyva hátra z erőd.öknól, pvorsan nyomul nl '"re =lz  

n,yugre fe16, s ervre er~je: ~ebb ~ folyik  - 

(1611 ,y Berlin ir'n ríba. 	!  
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6atici4bta.n tov: b'- 	P nn.gy  csata, amply néhénn nennal  

Qz elf tt' }:ezdr c!r•tt. ° ' elAten ne/T exer:i AredmdnVek varnak,  

r?e r.«ur•ton még nincsenek 	nikereirile." ' in!ta+necetre  

az or_. 8z r ' 
 ?nn -  nknak e z a hF -.{?mozdulata :-<inri 7it r?.jtunk a kA--  

l ,%ti fr -~nten, és JeffrR t br,rnek rendkiv+ll h<í16s ezArt..."  

A  kcvrtkez3 idhset near  a nesmPt v4l eM4myt Mutstja  
98  

be. Tuc!enc?orff t"bornok visszataml "keséeeiben ez ol 	tós  

" ' u us ZtuR végén tampdha.tatlnn volt R.z orosz tulF,revei gx  

szemben 6116 oer.trg.k-mnr , er hreerPrrok nehéz helyzete  . 

'aain ConrA t ",.bornok, as.  As kir vr+ z+t:r ': a• ri fclntiknek a sa jét  

gzempnnt.j  "ból táT:élAtdaen ign zH. volt, 2ar,iker ta~medást követelt  

tn'uik a PTsrev►en kere ztül. 
c, 
 minthogy a 8. hadsereg  

T'enr.enkaepf erivel iS RQzehaeenlitvn 	ém Tindig venge volt,  

ez megvalóaith:.tatlan volt. 7'rmtilven elrrenyomul^t  

Y'ultuek iránvébra Pennenkrsspt tetmadelsa az ll enfit ri.n- 'lbinR  

vonal e' -' e n b rm ely pillana ►tban fRl  tartóztatha ta. Nem maradt  

m'g hátra, mint hogy R18"•ziir e nuerZeni orosz haclserm r ►el .^.z6-  

moljunks!.  le• .. 

A es. és i[. hedsereg további ,iesse►enuléea sorj.n n-m-  

ce .' 	 an fol  ,!ót, hanem  a  Aiekol{.t is 'tlépte... vérható  

volt , hopy az orosz hadsereg minden menRtF1.64 neh' ze6g  

ellenére követi  a cR, és k. Wnerr ,►et."  

,?E 

 

német vélemény mf;.r ink'bh az orosz hac:rc*rsg tdmadie: nzk  

m¢Fik következményére utal, r ►  a, bogy  f` t"mna'e a gal .icia•x  

ha., milvr,lAtaF'et is bef,lprisolte. "-e ur-v nR''ror az i e léth-t(4,  

hor"v a.s oros$ t!"ma , l'e nomcRat: agene rhia ca ^etPinek okozott  

nehésópet, hsnom 	kétfrontos ha:rcra kéni7e±7eritette  

R nmgt : ket.  



As id6zeteY-, de arcRuk a tények is i'enouvin  vie  -  

ainy`t erasitik cogs  a francia nEnspiao 	rro9z -  

OTAsilek nem vol*,rak hí "ba- ,n16, `saser tlen befektAt'aek.  

F"ét H--v 'shPk ,-A'•entmonclá véls+aAnvt 1 ttunk. 'z nr•vir  

eorres ""ichonÁ, 	szwetwiR hsítr'n?oa 	r - *'ize`Ar 9  

volt rrnnciaornV-r*nzik. 	m• ait- 	dig t'iorre ' enots,vinAs  ~ z 

eil Rnkez " i  ^t vt?i' ja.  Mel VA-  félnek vAn iPaza4  

In? i junk 	r.4 11 n1 hostfk l.étro a  

-sz"vts A;ret. 's  1892. `vi etrv ezeubnY védelmi 301100 volt s  i  

ebb  rwant-'lni vreineiaorazr'r, r'roszorrradr Al  terwt6rzPteesen  

rh,armate.ik bizton9 ,Wt, minlAnekPlFt ', ' - kon ha -Ar'sAto  r..  z:'g  

részérál támrsde:s dr'-Pzik. A*'rencir' 	irntok tiibb  

blkalornmnl is PoR1all-oztak azzal,  hog, Ft  ke,tenei konvenció  

biztssit,ja-A ^z ‘, 121'> Rttlitett 	p6terv6ri  

katonai attasé 19o0. évi Rml Akirp.ta — kor ,'bbPn a,`r volt orral  

szó • ury válAYAdik, hofrr as ot'YezmAnY s elazipete16d611 ells*  
M  

mindenké-nen hiztoniték Wranoin.orsz r' _ -nrik , 	tel.ieRRbb bis •-  

tong Ardeskdben azonban .z Pj-fe7mAnv n "h nv norti t T.,can©it  

k3zbpn m'dositrni kellett. 	két erQz/r vezérkari {'"n3' einek  

rPndrssK. r -s tal:Slkozó,Va as egvASaAn7 	nnni*,-YS ~on 	;To- 

not,  69 kisPbbenA-r►vobb ir*asit6sokat vóreztok rajta.  

zonhai a vdgerpdribny saz e^sront.i?ib61 akarunk vÉ1a4z0lr.i a f Pl-  

tett  kérdésre nenouvin vAlem4hyét kell elhrrulni. , z n .lenvPfá  

céli-it'i7brt, Tora.neiaorssár biztoneíe t nrmAt tAmAa's PesetAn  

e.nints.lta a sezhvete'p, 	hFlk%?vAtkezAtt 1914 - 

 ps!  eres zA-llek s  vártnúl vors° bb ,, c?hFZldrése kétfrentee  

h bo•  ura kényeszeritctte Nbaetnrsségat, As ezzel Frsucin0r.-sEiR  

mom-nektilt a fryers As  tel jPs v0resórt8 1  .  

szi3vetR hr j^!*aerir, li ~ta eálot:at Rzolr'it. z  im~ sri-  

alfsmis hfxttor.ti rendszerében 	flea 	r/lr'tRtt m Pt V  rni.  



szőveteér, ért6kA .!é• - ?vel ka.pc mein th nn mér e9r• , '1emAnYt  

i 'éz'inke 	pink frG.neis 	eras 	sz6vet9ére á4p jó  

s ... 

 

rossz nm volt. =eYr'el'4i  ér*iRkgsitv° , teée  ént vett réest  

terr!4 ^zR tAn61 !orva n " fel.vpZ.es  béke " 	jF;b aII  

49 sz imnerialista ellentékekben. A h:iberut hordé RzSvAtsé-  
99  

;*e  t-1 s,7 t'tirténelmi v ,Atoz 	ben 	h<'beru tSrte metz, "  

A,-z7,veteép t rténpt . eorr41 	''ra.nciR  ~ "lcs n ik 

fentks PzerRpRt j'tszottak. ''rrnciroree£:e k':ltiildi tGkeki..  

boceatáA <:brin nronzor^zér l:zv'telea hAlt fo,-lalt 31.  

1913 -ip a fro,nci A p6nznin_c 45 mil? iérd i'rrnkot h el7eze tt el  

r"ilfáld?in. Uroazo-pzúp réFze^er'éee eh ~ -."1 	sé.r eml.itett  

12. 368. eoo. ooe '"renk 	volt . 1888-t6l atranci pénz-dac  

rszinte minden évb n kiboe Fit:  tot  oroz  köi cs'int, melymek  

d'6ntő része 41 , amkölcF7ön volt.  

As évi tt" '< ekibocs " +ct  a 	küvetk^z", 	 1 b1 zat flutatjef  





francia tyke finan-zirnzta z orosz stratégiai  

vasutak Pritfisét, részt v 1iR t R . Z orosz Eegrverkez4si nrss-  

r nbsel.  '  francia tőke ezen  kiv'il az orosz ihar finan' ziroz--  

s ban i9 r sz  vett. .a r 	hetvenes évekhen etet-kezdte a  

francia tőke lett-tol s t  .z oro s z t*P.zde.c ,'--ba. 1875-ben  

b "nyaipari társasá -ot hozott 'étre D61 - Croszországben.  

1877-ben a francia tőke ve ' Stte meg az alapját Orosz  

engyelország lemapvobh kohaszati vállal kezásának Huta -  

Bank•w'ban. x  nyolcvanas 'vekben s vas és szénb,'nyászatba rek-
101  

t•ttek tőkét 	franciak. ; s •z a folyamat 	szövetség idejnn 

is folytató _ott. A fr , ncie tőke emelt ett részt vett •,z  o ro, z  

b•- rakok alapit('sában is.  AZ  Orosz-: ' zsi?.i Bankot néldé.ul  

19 10-ben alapitotta az Orosz-'-orvi Bank és az raz>ki-Parik.  

Az uj bank részvénveinek k'i7el 6o X-e francia kapitalisták  

kezében volt . kindenekel.'tt a ~ociétő "énérale, a. Banque ' e  

Paris et des a  ..ys - Bas és a Pannue de 1'Unien Parisienne  

tartotta ellenőrzAse alatt . ", z Orosz- :zsiei Bank fewver-  

ipart 68 '.z oln jip ,rt t'morratta. "afey h efoly 5 . vet. t n.z orosz  

fegyve ipar első szómu zenében, a 'iityilovv m:vekhen. 	fef+y-  

ver' ez's különösen e ba.1k'n h6boruk ic ejAn ,,.YorsUlt fel a  

c íri birocialomben . 19o7, s hajósási rekenstrukaiés trirv/n«  ss 

me jelenése utin F hnditengerósseti meoraüdelneek is meg -  

növekedtek.  

francia -orosz c• iive 	forlsikozé t='rtőn et 

munkri.k nagy fiFvPlmet ferditanak s rrAzc?awgi kapesalatokra.  

zen bel il az ér'eklődés elsősorban a r6nziigyi kapcsolatok  

fejlődésére ir'nyu1.  

- ort •" Fsag i4 ha,n.g,ftuiyozték a nénsiigyi kanssola-  

tok ielentő.ségbt aXIX. sz , zRd végi,  YT  s'sad  al e.%  nemzetközi  
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kanc sol atek ala0-ul é sRb9s,.  

"A n:  nz'irvi terrver ar•yetl;en korban sem jf tszott i van  

z9renet, mint A mienkben. Y'rAncia.orns'g növekvő bero1v'  

craknes kizEírólf+g tókehatal96nak tu1 HjdonithRtd. - :sQn  *s 

rlanon k8tött4k meg Rz oro9z ?zövpt:4Ret ..." jelentette ki  
402  

-y n='met p'nz i:gvi ;?znkersher 1997-ben.  

A ',Cr. t8bh9zör idézett P. t' E nouvin nadir a kóvetkese  ne~511e.. 

pit et te9si a ilnncita-orosz szavetA4pre 8 "Nan  tinik tulaf s-

nak az az '' itós ,  hoP.Y rj  pánsTigYi kancQo ' atek naqv®értékhat'n  
~ 103 

hotnlv..ro7t:k R politikai kapcsolatok kon9;oli (?4j.~á 1á~:  

A tőkekivitel v3lfbRn a l: oresak A€►vik fő i amArvs.  

"A szabad konkurAnci ,t knplQtl an urel■  n ala-ul,',  r't►i.  ke nitaliz-

mi.iet az :.rukivitel jRl' omezte. " legH jHbb kepi ta l izmust,  

;.mely a nonopóliu-^ok uselnán /01 te l, 	tr kekivitA 1 	'i omri. "-  
104  

irja ?.r nin nz imnerializrmuaról•  

).;z as uj  ie.lenRéR,a tőkekivitel,v- jon 	n bnfolv  f -  

r, •lta nerazetk?isi kApcgol+*to ,. alakulbsát? A trice va.lí ban min -  

r? nhate, fRgyvFlrré vált eben 	rorezakbzn, p .m olY kAnes visit  

sz'iv©tnómi kapcaol:.tok mor-:stlntEat4Rére, uj as3vet^j1ek l4tre-  

ZjesE.sára? A tókefogyvAr jelent/Ss seereps vitAthatstlan,  etissr 

lrtisélai gsonban nem nzzbed.  

sut: n n47zíuk meg, ' omy a f'' ancia — ems  esnvetsiR  

14trejis+.t4n41, a gsávetsAg t?irt4nete A rfn a pónsörvi  

f tnVvAr  mily n ?zerFnet 16tssett.  

Indul<_skhnt r,+. jzel.iuk meg r ~ z 1888 ós as 1894  

köz8tti nerindus bvi 	AsAnok gőrbá j4t.  



-92-  

millió frank  

4000  

3000  

P000  

l000  

1888 	1889 189. 1891 1892 1893 1894  

Na apÁnz'Igyi k pceole.tek 7i3rbéj4t összevetjük a po- 

litikai kapcsolatok alakul's'vel 	azeler azombetslnő jelenség,  

hogy a pénz ,,,,i  kapcsolt ok megelőzik no' tikait,  hi ~ ze* 

politikai téren az első jelentre eredm'ny 1891-ben volt.  

'z a ' apj'n azt 	következtetést ke lene levonrunk, hagy  a 

pénz igy* ri 

 

kapcsol-tik előkészite±tak politikait, 'lette  a 

péhzügyi téren étbért ered-ényeknek kelt k- szönhetnő a , nlitikai  

-iker 	két orezág köz5tt.  
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A  francia -  oroz  n_ . 'vFt ,4r lftrej,i t t -zonban p!-••eo;tl a 

t<"' elcivitAl f"f.,-rrn=-ébPn nem 1 ^ het  vizaelni• Nwr ti-Atsérte1 Rn 

Oroszo , 	n‘rTon fontos volt 	}-'ilf?Slr'i tőke, 	r:s<ivet-é, 

Ro '  s-."t azonban nFn -z hat•'res t- m e : ' e1sr'1eP,eren. «n" .  t.`n' ^zc 

e{!yiitteGen era'mfinveztn .̂.z orosz po' itika f ancia orientáció• 

jéts 1/ a n`mete1; 189o-ben nem ujitottCk meg viazéntbiztosi- 

i  szerződést orof: zorszr r*r 1.2/ 1891-ben felu jitotta e 

kjr rra at9zi5vets4ret.3/ Anglin  ehhez s. bloki hoz k zel.n r'ett. 

4/Az  e1r'10,ief: miatt nrossaraz rot  az al.szi o+614(r . e vesa'l,ye 

fenyegette. 5/ a;.s iparoRit ' ehos, ,. nagyhatalmi szint i'enntartn- 

afi-tioz ris  oroszoknak ss'ikaégilk-  volt a  firancis. t(5t- érR, W 8 

hatalomtól trs*v nis ilTron mennyis'gii kFS1cAint nom X .̂ntak vnlna. 

6/ h. bele erók, n francia 	crorort4k rt"k%id AsA is a f rancia 

nri.entr"ció 	felé vitte 	nmlitiki vezetést. 

T etthat,juk tehát, hogy R pénsilmyi tfnvező csak ar•ik sok kx211. 

t'aqonlb erer'.mcnyt k-punk, ha fTanoia oldlról 

vísebál juk p%•t . khrciée;. '. f  snap  dinlomé.citít -- z e1RSi6ete,  t- 

séf!bdl val' 1-it3r r öszt3ni5zte elsősorban 	ka_ocsolnt teremt{-re„ 

nerac pedig .. , s„ rn(*y iacot biztoaitRon tőkései számí.ra 

f}roszorRivirt±►ban. 	rnzIar'fr er76bk6nt rem  lehetett meeatw<rrsd 

n  francia  - orosz l.a2ceol.:,tok kl.alakulc.sébgn, hd97en Francis- 

orss. c -ak 	kiilcedn k ter'n volt nélkfi17-52hetetien Grosm- 

o7 sz "p as'aéra. ''int '-ereekedelmi partner  "émFtoY- •. z 	rontssRbb 

volt. zt bi.zonyitja as 1894 Perruár10)an Yt tt n 'metroronz 

kAr - akedel mi ,,, P„► ess►ény, amelyben • németek 7e- 1e ''-ee vr oenged- 

vényt kaptr'k, As  ennek fejében me,gkönnyitették s.s ore^s 

r-abonaovportet 	ó metorRz ' lloa. :"YdekesséRként Pmlit.j•ik merj 

hor^r  a  f'rn.naia -ormos kereakeJelrli azerződf eben a vÉ;easö' entéa 
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mértéke kispl) volt, ..,int,•11 n'Mr•tekné1. 	pnzdT'séP,i tén,yes6  

Oroa?zo• z{,got vbmetorsz'phos (1)pupv kötötte, mint ^rancia^ ~ -  z  

"oz, hiszen 4e4mPtor^z g v it a legfor.',otlr+bh ker?e 1-P ~slmi nart-  

r ore.  

francia - oro ̂ z nzövetsér► kialak,,Zéeskor tehé.t  a 

°Irleg s. nolitikR fel': 	vafe,y PRzd/1e6g  

e1 m"bbsépánek kétie llét n z P  `•,,ik  szovjet történész ";enfyred is  

fe _ tint() rt franaia. - oro sat katipesolntok történetivel feglW.kez6  

munk; ,j'ben, ;; klfdésre ir„►T v'laszolts " 1  z ="n v'1Fsénge4l  

Mzerint fá A s mespha.t; roze,  ,ielentségiik A. politikai , vrv ha  

, 2,1' tetszik a két or-e{- -tretépiai brdeke nek volts  nmely  

' bnqau id6re as616 kiterjer,ztéere qztönözte 6ket f  leküzdve  
405  

mind-t ».ktuiaílyt és el6itéletet..."  

Egyretért?ínk, Manfred véleménytivel. ., frenoia -  orosz  

gzvot94T létre jötte i'ejéa al. köloeönök *lolitikai, Qtsatérfii  

rir?ekek réseteként jelentek meg, ' e n em mRt*uk jelentették  

po' itiré.t, atrAtégiai.t.  

a3 ha  a szövetség pgéss történetét vissgéljuk meg  

a 

 

ra zdrieilg és a rolitike öcssefil•°Póaiében, v- jon hová  bills r  

al 

 

mérleg?  

A ,,zövetaér► történetének iA,?kritikus =bb sarkagsa  

19.4-19e6 k''z tt welt. 	német 	?iplom'cia több izben meagki..  

Bérelte, hogy azétrohhant©e ^  francia  -  ores. ^aöveteéga+t.  

-or/  az ne QikRr ~llt ,  r 	riz -i n 4 nzni -cna k komoly szerepe  

volt ebben. Itt v l/hsn ugy tinik, h , ry r po?itikfit - Y'ilönönen  

orosz .r^szr<",1 - a gRZdaSer, z t6kgigénv h t'rozta meg. - ézzük  

98ír nzorbB: 	n.lRpoas .bbaan e . , t a kritikus if?%maa kot. Qroezo ,,  z'g  

vesztes fél a,fap' _n  n' lsnf. hdboruban.  
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A hadeerRP 1. er.vsnPiilt, Rzétsilrílt pénsügyek, As ti itnrt n  

forradalom. vcrm nvzati v:' 1 e:' ~ ,  ée mgyamakker
. 
 a forradalom  

marrá.t a rendszert k4rd8 j Al e zt e msg. ,  vsr+s614s ker`ilt hatalom  

megment4cs4nek r , f7vetlen e- zk:Sze volt: :wry önssseI kglceiSnt  

1' "1vAnA k.;llfóldön, .sss f'rancíaorRs4ban. A tókeieny tAhxt  

nz Rml  i tett 1:57 üimbnysk 10ett v  14k els "/loges foateegbgvvá.  

bben as e. tben n  kSl.ceün mer nos mp . zA ,Aeági,, hr,nem - oiitikFCi  

ténvezS.:t ha.tnlom tovrihbil . óefinPk As R xel t: rolitika follrtati -  

e:€na.k bistoeitAke. Tehrit nPM a Rasdssár, 	ttkeit-ény hAtér^sta  

meg z orosz Politikdt ,  ?-anew a ldalaknit pslirikAi hel.vsst  

kényszeri.tette 	cicit errs a lépAM. A Rssdag[er  a*  

tMkeirPny tA}V  t nest  ok, }ane  m okezat.  

,;a ?rr,ncia szemnontból 	est a kbrriéat,  

APA-zen nvilv nval v t,o' itika R1ebheéPS. 1►  francia d±nlom' cia  

g alOvetsA^► megmentAse, valamint z oroz t"mor'At"n mefezerz'ae  

/r,lQkében nAnetPk ollen ha sználtR fel a  tSko°ot'vvRrt.  

z tehet -azt jelenti, hot*y :.ifrRnkr?inlOmKCi,`riak volt klrsiinhn tő  

a Oznvet$ér men:: .rad "r? _/  

A ssBvAtaAgek 14tót, A1ett •rtAmát a kőleeőntSe erym:sra-  

uta.lteria htF.torZa meg. ''z perlik nern ePyetlen tAnweze fIr'!W`nve.  

ua c7ak a káleeBntS kAl ■agypriíanenk a f?anci.a_oro9s RsőveteÁr  

megnRrad' eát, s e neozetk8zi kancsolatek 	mozr edinak  

-ersleitcte`t jelentené. 	francia kn1cs%innk va•1'ban fon- 

tosak voltak nrs9sorsz_r ssF,mgra, de hozs6 kell tenni thory  

a h -'rizsi oénsriac mellett 	hatalmek, knztlk MAmetoreság  

is ildott kiilcsi3nnket a c.`ri birod;:lorts^ k. ' francia-orosz  

;'z"veteér mellett tehát m .s megfontols: . 9oknpk is rzerenet kellett  

j 'tranni orosz r6hzrS1.  
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Pindenekelőtt az, hogy egy olyan szövetségi rendszer, amely-

ben risztverők közöz' ko'oly FgrJekellenttek vannak, nem  

lehet hoszzu Aletű. ! úr pedig ‘4roszorz  g  és a 'ronarchia  

között ez az eset állt fenn c:. Íialk6non. ,- lpen körülmények  

között megt'r tani egy  szövetséget még az rly kiv~•ló Aismare knak  

is 'orroly erőfr'szitésébe  került. 

A tőkefegyver nem önmaglben, hanem a.z :lta.lánoe  roli-

tikai megfontol 'sokkal egy`itt játszik szerepet a nemzetk ö zi  

kapcsolatok alakulásállai. A legkrit ' kusabb s  -4 akaszr^. tehát  a 

politika elsőbbségét áll apithatjuk meg mind-ét fél -észérői.  

is a szövetlég eg6sz történetére is érv'nves ez amaellenits.  

zutr..n persze lopgal vet& het felt a gazda .n csupn  

egv^m rü kiszol17'1" ja volt  a po7itiWnak? A francia pm.zr'a.seg  

vajon patt - e valamit a politik•'.tól a francia -eresz  

'-ancsolatokhn?"A diplom'cia legfontosabb feladata ma  

mindinkább a finánctőke képviselete." - irja Rilferding.  

francia kllpolitika3 _ 	hogy' a képviselte finánctőkét?  

Hogy v laszolni tudjunk ezekre a. k4tdésekre, meg kell  

vizsgálnunk röviden francia imperializmust.  

Lenin szerint az imperializmus .gyik  döntő  ismertető- 

jelet 	a banktőke egybeolvadós . az ilaritőkével őe . _ .z ezen  
101 

a "finánctőkén"alapuló fináncoligarchia kialakulása."  
> > 

zután nézzük meg, lehet-e fininctőkéről beszélni Frar_eia-  

ore zámban.  

Jean Bouvier francia történész az ipari tőkebanktőke  

ós  finánctőke  fogalmakat a gy  .korlat, ^francia keg  italizmus  
408  

próbjának tette ki.  

?.izmus uj minős6gét, arra P. következtetésre jutott, hogy  a 

XX. zr'za.d elején Franciaországban még gv`'nge e finnctóke,  

106  

.s mivel  a  finánctőke ,jelenti :z kanita- 
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~. rancia kapitalizmus nem te inthető z imnerinlizmus 

klasszikus orsz=,enak. Finónctőkóról üzért Hallt lehet beszél - 

ni, mert n. nagyrankek és a nagy ipari régek egvhe,, lvad7'sn 

nem történt meg. Csak a banque d'..ffaires esetében I'thatii, 

hogy részt vesz a  francia  i-) r an, de rész - "r'ny- ennek sea  

P. francia  i nri. e".,•ek önmaguk finan.,ziroztók beruházásaikat.  

1900 és 1917 között 	3/.11a141 - ok '»i beruhózáslik 71 %-át  

finansziroztk ját maguk. Hasonl volt a helYzet a k'ilföldi 

m'.iveletek él is. 	bank példul -z e-etek t?lbheéghben nem x 

szabta meg a kölcsön feltételeként ezt, hogy a  kölcsönző or-

szág francia iparvállalatoknál rendeljen berendezéseket. 

.Az í.l1am közbelépésőre volt ebhez szükség, mint nöld'ul 	k 

kilencszázas övekben Pz :.11.a ni  közbe].ópésének holt; köszönhető', 

hogy a nn.gybankok kölcsönmUveleteiket ha,'imee°rendelösekhes 
109  

kötötték.  

A finánotóke hi'nyénak tudható be, ill «>tve ennek  

kialakulfmát hátráltatta a a tény, hogy a ktakeresk">delem és  

a  tőkeexport feldrajzi ir `ny i nem estek egybe. uroszersz6gba  

áramlott például a francis t(' - ee ,  ort egynegyed r eze , addig 

Franciaers ágból csak .z összes orosz ruimiort 4°'-a nrkezett  

/Nömetországból 47%/s  

A  XX. század elején Franciaország -z  ipari tőke  

és a banktőke stádiu fiban volt, és a fin "nőtőke kialakuló, -  

sónak 	a kezdetón tartott. - ' z jellemezte  z L'rorzc,r-z  " 	a1 

vt'ló kapcsol-atot is. A francia - orosz szövetsEgbel úed cj  wle9  
a banktőke húzott hasznot. +z i- ari tőke h átrzinvban volt. 

A szövetéét* nem jelentett neki sok előnyt.  
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A francia diplomácia akkor lépett fel a banktőke vagy ?z  

ipari 	tőke érdekébeI, ha politikai, stratégiai A'1veletek  

kertek vesz'1ybe. 'int néld ~:.ul a Putvilov művek etet/ben  
110  

1914 -lején. Putvilov a németekkel kezdett pénzürvi t re.ya- 

fásba, mert franciák a roezz pénzügyi helyzet miatt el ckartek  

fordulni. A flrencia és az orosz kermfiny együttesen avatkozott  

'.z 1;-!be.  frnnciá.k megadták P pénzügyi t 'mopatá st, é s  az  

orosz kormány megtiltotta r' nAmet tőke behozatalit.  

- e uj vonása. a 'inlemá.ciáne .k, e nemzetközi kan--  

csol•.toknrk as imperializmus korában?  

TTj w ná.s, hogy t-i ^1T-iilt a  nemzetközi kapcsoltok  

rendszere, amelyben r. m<`r 	létrejött gyarmetbireda- 

rom rrG- ;t .rt,ieo, 	az r'rd ,  kszférák megvédése, v la-  

, nt ezeknek a megszerzőse rendszerezte  k'ilönböző t'mbök-

be ,-.z eirr'pai hatalmakat. " . őv'ilt a !ii Oe cia eszköztára,  

pénzfe9r,  ver, vAmháboruk, a sajtó, a titkos inform'ciók gyors  

eljuttatása eg Oráat a hatalmak külpolitikr' rt pzolgá "lhatták.  

z 	el 
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.Lrof.esszor  Elvtársi  

~ellékelQe Majaes Istvánt Nemzetközi .  kapcsolatok az imperializmus  •  
karban; a francia—orosz szövetség 1887-1914  

1545/198o1   bksz.  

cimü doktori értekezését tisztelettel felkérem,hogy azt megbirálni 

sziveskedjék. Legyen szabad Professzor Elvtárs szives figyelmét fel -

hivnon tanácsülésünk ama határozatára, amoly a birálat elkészitésének 

és benyujtágának  legkésőbbi határidejét a kézhezvételtől számitott 

 

harmadik hónap utolsó napjában  állapitotta meg.  
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főelőadó  

Kapták: Dr•Székely. La'o$ docens  ..• 
Dr.Csatári Dániel proa:. 	
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