Az 1871-től a Monarchia közös külügyminisztereként tevékenykedő politikusunk, Andrássy
Gyula Gróf alighanem pályafutása csúcsát éli jelenleg, oly sok mindent adva az Országnak.
Legfrissebb ügye a grófnak a nemrég lezáruló berlini kongresszus, ahol a San Stefanó-i béke
nagyarányú orosz győzelmét próbálták megakadályozni a nagyhatalmak, diplomáciai úton.
Mondhatjuk, teljes sikerrel! Maga a tárgyalás Miniszterünk hosszas munkálkodásának
gyümölcse. Az egy hónapon át folyó tanácskozáson Monarchiánk monumentálisan
diadalmaskodott, hisz képviselőnk felhatalmazást nyert (Császárunk, s valamennyiünk nagy
örömire) Bosznia-Hercegovina elfoglalására. Ezen felül továbbra is helyőrséget tarthatunk fenn
a Novipazari Szandzsák területén, ezzel gátolva Belgrád kijutását az Adriai-tengerre. Sikerült
a mértéktelen orosz előretörést megakadályozni, az oszmán területek, az oly fontos
tengerszorosok nem kerültek a kezükre. Gorcsakov Miniszter Úr bizonyára szomorúan
utazhatott haza Pétervárra, de ez legyen az oroszok búja. Mi örüljünk és legyünk büszkék
Andrássy Gyula Grófra!
Visszatekintve dicsőségekkel teli karrierjére fellelhetünk számos más fontos intézkedést. A
fiatal grófban már Széchenyi István is rengeteg potenciált látott. Az elragadó tudását,
őszinteségét, fürge felfogását, s politikai éleslátását számos kortársa csodálta. Mindaz a négy
év, s nyolc hónap, melyet kormányfőként munkálkodott, tömérdek jelentős intézkedést vont
maga után. Mindezek közül néhányat itt is meg kívánik említeni. A kiegyezést Ausztriával
1867-ben, illetve Horvátországgal az ezt követő esztendőben az ő hosszas küzdelmei árán
érhettük el. Mérvadó szerepe volt az önálló Magyar Honvédség megalapításában. A közös
államadósság ügyét rendezte, s a nemzetiségi törvényt is kiadatta. A közéleti szerepében
mindvégig fellelhető volt a polgári Magyarország kiépítésében való elkötelezettsége.
Szétválasztotta a közigazgatást, illetőleg a bíráskodást. Anyaországunk unióját is sikeresen
hozta létre Erdéllyel, s a főváros kiépítésére, fejlesztésére igen nagy hangsúlyt fektetett.
Bismarck, német kancellár kezdetleges ellenkezését követően 1873-ban megalakult a három
császár szövetsége, melyben Miniszterünknek szintúgy nagy szerepe volt. Eme baráti
megállapodás az Osztrák-Magyar Monarchia, illetve az Orosz, s a Német Birodalom között jött
létre.
Bátran kijelenthető, hogy ily hatalmas karriert befutó politikusnak párját nem találjuk. A
jövőben kétségtelenül nagy büszkeséggel gondolnak majd reá vissza, mily millió, kitűnő
cselekedete volt, s még ki tudja, hol a vége, meddig tart e fényes karrier?! Reméljük, további
hosszú évekig munkálkodik Andrássy Gróf a Monarchia még erősebbé tételén. Egy nap akár
közintézményt, tanodát is emelnek nevével, sőt szobrot is állítanak kegye tiszteletére.
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