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I. 

 

Amikor az Egyesült Államok a XIX. és a XX. század fordulóján belépett a nagyhatalmak 

közé, sok tekintetben egyedinek számított. Tagadhatatlan, hogy szerencsésebb volt a 

többinél, mert bármerre fordult is érdeklődése, gyenge, vagy más területeken lekötött 

vetélytársakkal kellett szembenéznie. Az 1890-es évek végére lezárult a kontinentális 

terjeszkedés kora, az utolsó territóriumai, (Utah, New Mexico) ugyanis abban az 

időszakban kapták meg az állam státuszt. A Spanyolországgal 1898-ban vívott háború 

eredményeként kiterjesztette befolyási övezetét a Karib-tenger térségére, majd a XX. 

század elejétől egyre élénkebb figyelemmel követte Kelet-Ázsia történéseit, különös 

tekintettel Kínára és a jelentős mértékben megerősödött Japánra.  

     Az 1871-től 1914-ig terjedő időszak a „boldog békeidők” néven vonult be a 

történelembe. Európával kapcsolatban egyértelmű, hogy a múlt megszépítéséről volt szó, 

mivel számos diplomáciai feszültség terhelte a korszakot, ugyanakkor az erőltetett 

haderőfejlesztés és a velejáró intenzív propaganda is beitta magát az emberek 

hétköznapjaiba. Az Egyesült Államok néhány évtizedes történelme regionális hatalomként 

sikerekben gazdag történelem volt, s ezt úgy sikerült elérni, hogy a hétköznapi embert 

semmi nem emlékeztette a hadseregre, a militarizmus, az „erő kultusza” ismeretlen 

fogalmak voltak számára. Ennek ellenére nem sokkal később – kül- és katonapolitikai téren 

egyaránt - minden korábbinál nagyobb kihívásokkal kellett szembenéznie.  

    A Ferenc Ferdinánd osztrák–magyar trónörökös ellen 1914. június 28-án elkövetett 

merényletet követően, egy hónapnyi diplomáciai kötélhúzás után az Osztrák–Magyar 

Monarchia Szerbiának küldött hadüzenetével kezdetét vette az I. világháború. A 

hadműveletek megindulásakor még valószínűleg senki nem gondolta, hogy Európa térképe 

négy év múlva nagymértékben átrajzolódik, valamint, hogy a nagyhatalmak klubja is 

átalakul. A legvalószínűtlenebbnek viszont az tűnt, hogy az Egyesült Államok jelentős 

szerepet vállal majd az antanthatalmak sikerében, mi több, a háborút eldöntő harcokban a 

mérleg nyelve lesz, s a hadműveletek lezárulta után győztes és vesztes egyaránt az ő 

jóindulatában reménykedik. Az ország csak 1917 áprilisában lépett be a háborúba, de 

segítségét szinte az ellenségeskedés kezdetétől fogva érezték az antant országai, elsősorban 

Nagy-Britannia, és Franciaország. Amerikai segítség nélkül utóbbi talán már 1917-ben 

fegyverletételre kényszerülhetett volna.  

    Az Egyesült Államok számára szinte minden szempontból sorsfordító volt az I. 

világháború. Egy alig több mint százezer fős, rosszul felszerelt hadseregből a 



hadtörténelem addigi legnagyobb háborújában is helytálló, modern tömeghadsereget 

szerveztek. Az Egyesült Államok katonapolitikáját ezzel összefüggésben két nagy 

szakaszra lehet osztani. A XVIII. század végétől 1917-ig tartó időszakban a hadiesemények 

döntő többsége az észak-amerikai szubkontinensre korlátozódott, míg 1917-től napjainkig 

több alkalommal előfordult a más kontinenseken, nagy hadseregekkel való szerepvállalás. 

Az I. világháború volt a második korszak nyitánya, ezért az a hadműveleteket megelőző 

időszak katonapolitikája is nagy fontossággal bír. Az Egyesült Államokban az európai 

eseményeket még a hadba lépés előtti időszakban is élénk figyelemmel követték. Az I. 

világháború kitörésekor viszont még szinte semmi nem utalt arra, hogy a korábbi gyakorlat 

változhat. Az Egyesült Államok 28. elnöke, Thomas Woodrow Wilson több alkalommal 

nyomatékosította, hogy az egyetlen lehetséges forgatókönyv a szigorú semlegesség lehet. E 

nyilatkozatok miatt úgy tűnt, hogy a katonapolitikát tekintve is minden marad a régiben, 

tehát semmi nem szólt az alig több mint 100 000 fős hadsereg jelentős mértékű erősítése 

mellett. Néhány hónappal a háború kitörése után azonban már megjelentek a hadsereg 

fejletlenségét bíráló hangok, majd az idő előre haladtával tovább erősödtek, s nem sokkal 

később egy intenzív propaganda bontakozott ki, melyet felkészülési mozgalomnak 

neveztek.  

     Mivel az Egyesült Államok haditengerészete erős volt, hadserege viszont gyenge, így az 

utóbbi fejlesztése nélkül még abban az esetben sem lehetett volna az antanthatalmaknak 

segítséget nyújtani az európai hadszíntereken, ha megvan arra a többségi politikai akarat. 

Éppen ezért nagyjából 1915 elejétől kezdve egyre összehangoltabban szorgalmazták a 

szárazföldi haderő, majd a légierő erősítését. A Lusitania 1915. május 7-i elsüllyesztésétől 

egészen az Egyesült Államok hadba lépéséig (1917. április 4.) folyamatosan napirenden 

tartották a témát.  

      

II. 

 

A szerző figyelme fokozatosan fordult az Egyesült Államok történelme felé. 2006-ban - 

még egyetemi hallgatóként - szakdolgozatában az ország I. világháborús történelmét 

foglalta össze, különös figyelmet szentelve a had- és a diplomáciatörténet eseményeinek. 

2007-től kezdve Ph.D hallgatóként lehetősége nyílt a specifikusabb kutatásokra is. Az 

Egyesült Államok I. világháborús hadtörténelmének forrásokkal való ellátottsága messze a 

legjobbnak bizonyult, ez vezetett arra a felismerésre, hogy ebben a témában érdemes 

elmélyülni.  



      A disszertáció célja a különféle katonapolitikai elgondolások, koncepciók bemutatása 

az Egyesült Államokban az 1914-től 1917 áprilisáig terjedő időszakban. Thomas Woodrow 

Wilson elnökké választása után úgy tűnt, hogy csak az Egyesült Államok közvetlen 

érdekszférájában várnak kihívások a külpolitika irányítóira. Az I. világháború kitörése 

azonban egy merőben új helyzetet teremett, ugyanis a politikai elit és az értelmiség nagy 

része már az első hónapok után megosztottá vált a hogyan tovább kérdésében. A hivatalos 

álláspont Wilson 1914. augusztus 19-i semlegességi nyilatkozata volt. Az idő múlásával 

egyre többen adtak hangot ellenvéleményüknek, mi több, próbálták akaratukat ráerőltetni 

az elnökre. A változás mellett állók táborában a külpolitikai irányvonal, valamint a 

fegyveres erők szerkezetének megváltoztatása volt a két fő irányzat. Megítélésünk szerint a 

kettőt nem lehet egymástól élesen elválasztani, ezért a korszak eseménydús 

diplomáciatörténetének azon eseményeit is bemutatjuk, amelyek a katonapolitikai 

javaslatokra is hatással voltak. Másképpen fogalmazva: a katonapolitikára helyezzük a 

hangsúlyt, s a külpolitikát csak akkor tárgyaljuk, amikor témánk szempontjából, vagy az 

általunk hivatkozott forrásokban kiemelt fontossággal bír.  

    A békepárti, valamint az izolacionista politikusok is a felkészülés mellett állókhoz 

hasonlóan jártak el, mivel 1915-től kezdve sok kiadványban és előadásban igyekeztek a 

közvéleményt meggyőzni igazukról.  Programjuk részletesebb elemzése az események 

megértése szempontjából feltétlenül szükséges, ezért őket önálló fejezetekben tárgyaljuk. 

Szintén fontos a haditengerészet fejlesztésével kapcsolatos viták és javaslatok bemutatása, 

jóllehet e feladatot megkönnyíti, hogy e fegyvernemmel kapcsolatban távolról sem voltak 

olyan éles viták, mint a hadsereget illetően. A hadseregfejlesztést sokan szinte a kezdettől 

fogva az I. világháború eseményeivel magyarázták, utóbbiakat saját katonapolitikai érveik 

alátámasztására használták fel. Ez vezetett arra a felismerésre, hogy ezekben az esetekben a 

hadiesemények tárgyalása a magunk részéről sem kerülhető el. 

     Fontos megjegyezni, hogy a disszertáció írása során nem kizárólag a katonapolitikai 

kérdések és a világháború eseményeinek bemutatására törekszünk, hanem a politikusok 

érveinek s vitáiknak részletesebb elemzésére is. E módszerrel remélhetőleg az Egyesült 

Államok politikai kultúráját illetően is sikerül új eredményeket hozni. A haderőfejlesztés 

kérdéskörét eszmetörténeti vonatkozásban is vizsgálni kell, hiszen korábban mindig az 

elégséges minimumra törekedtek, ezért megfelelő indokot kellett találni a nagyarányú 

fejlesztésekre.   

     A téma nyomtatott forrásokban gazdag. Mivel a hadseregfejlesztés a korabeli amerikai 

közélet egyik legfontosabb vitatémája lett, ezért a korabeli amerikai közéletből és politikai 



színtérről szinte mindenki pamflet vagy könyv formájában jelentette meg gondolatait. Ez 

egyszerre könnyíti és nehezíti meg a kutató helyzetét: arra kell ugyanis törekedni, hogy a 

lehető legtöbb állásfoglalás helyet kapjon a disszertációban, ugyanakkor átfedések se 

forduljanak elő. Ezzel függ össze, hogy a számtalan javaslatot egyfajta fontossági sorrend 

alapján szükséges rendezni. 

 

III. 

 

A világháború kitörése előtt több katonapolitikai javaslat hangzott el, vagy jelent meg, 

emellett több kiadvány is napvilágot látott. 1914 őszétől már érdemes valamilyen 

gyűjtőnévvel illetni mindazokat, akik a haderőfejlesztés mellett álltak. A legcélszerűbb a 

”felkészülési mozgalom” kifejezés használata, mivel a változások mellett állók tábora 

nagyon heterogén jellegű volt. A vezéregyéniségek között akadt aktív politikus, volt elnök, 

korábbi vezérkari főnök, katonai attasé, történész, hadtörténész, feltaláló, míg végül Wilson 

elnök tanácsadói és a kormány tagjai között is meg lehetett találni – burkolt - támogatóit. A 

felkészülés végül a korabeli amerikai közélet és politikai színtér egyik legnagyobb 

vitatémája lett, szinte nem is volt olyan politikus, vagy közszereplő, aki ne foglalt volna 

mellette, vagy ellene állást. 

     A felkészülési mozgalom tagjainak és szimpatizánsainak az volt a legfontosabb érve, 

hogy az Egyesült Államoknak addigi történelme során gyenge, vagy szervezetlen 

ellenfelekkel kellett szembenéznie. Véletlenek sorozatával és szerencsével magyarázták, 

hogy valamennyi ellenségeskedés amerikai győzelemmel zárult. A nagyobb csaták 

amerikai szempontból sikeres kimenetele pedig meglátásuk szerint csupán az önkéntesek 

önfeláldozásának volt köszönhető. Ezzel hozták összefüggésbe azt, hogy indokolatlanul 

nagy vérveszteséggel jártak, s hogy ezek egy nagyobb állandó hadsereg megléte esetén 

kivétel nélkül elkerülhetőek lettek volna. A századfordulóra azonban a haditechnikai 

fejlődés és a modern európai tömeghadseregek megsokszorozták az Egyesült Államok 

lemaradását, ami nagy veszélyt jelentett.  

     Az I. világháború korára annyival toldották meg programjukat, hogy már az Egyesült 

Államokban partraszálló ellenség képe is megjelent. Azt hangoztatták ugyanis, hogy egy 

közepes létszámú haderővel rendelkező ország akár sikeres hadjáratot is vezethet Észak-

Amerikában, ezért kizárólag védelmi célok miatt van szükség egy jóval nagyobb 

hadseregre. Ebből következett, hogy sok esetben kiemelték: programjuk békés célokat 

szolgál, s ők maguk is pacifisták. Gyakran hivatkoztak az Egyesült Államok nagyobb 



hatású elnökeire, elsősorban George Washingtonra és Thomas Jeffersonra. Meglátásuk 

szerint annak ellenére, hogy az amerikai tradíciónak megfelelően kis létszámú hadsereget 

tartottak fenn, soha nem kockáztatták az Egyesült Államok biztonságát. Gyakran nyúltak a 

pszichológiai hadviselés eszközéhez. Ez azt jelentette, hogy különféle propagandisztikus 

hasonlatokkal érzékeltették a hadsereg elmaradottságát, s ezzel párhuzamosan az európai 

hadászati fejlesztések nagy jelentőségét domborították ki. Innen már csak egy lépés volt 

országuk hadszervezésének és hadseregének bírálata. Arra a következtetésre jutottak, hogy 

a polgárháború befejezése óta folyamatosan növekedett a lemaradás Európához képest. 

 Pártszimpátiát tekintve egyértelműen a republikánusok közül kerültek ki a mozgalom 

oszlopos tagjai, mivel a demokrata párt döntő többsége Wilson mögött sorakozott fel. 

Demokrata oldalon az elnök két munkatársa – Lindley Miller Garrison hadügy- és William 

Franklin Houston földművelésügyi miniszter – jelentette a kivételt.   

     Jóllehet munkásságuk 1914–1915 fordulójától volt a legismertebb, a mozgalom 

prominensei már korábban is szoros kapcsolatban álltak egymással. Henry Cabot Lodge és 

Augustus Peabody Gardner mindketten Massachusetssből kerültek a Szenátusba illetve a 

Képviselőházba. Leonard Wood volt Theodore Roosevelt közvetlen felettese a spanyol–

amerikai háborúban. Vezérkari főnöksége idején (1910–1914) a hadseregfejlesztés számos 

hívével együttműködött. Meg kell említeni, hogy valamennyien összfegyvernemi 

fejlesztésekben gondolkodtak, tehát a gyenge szárazföldi haderő és a légierő mellett a 

haditengerészet további erősítését – ezen belül a csatahajók és a tengeralattjárók számának 

növelését – is fontosnak tartották. 

 

IV. 

 

 

A disszertáció három részből és több alfejezetből épül fel. Az első rész az Egyesült 

Államok katonapolitikájának egyedi vonásait mutatja be a Függetlenségi háború 

befejezésétől 1914-ig terjedő időszakban. A világháború előestéjén már az első javaslatok 

is végleges formát öltöttek, így ezeket is e fejezetben tárgyaljuk. Az I. világháború korában 

szinte minden katonapolitikát tárgyaló írás kiemelt figyelmet szentelt az ország korábbi 

hadtörténelmének, ugyanakkor magyarul kevés eredmény látott napvilágot. Az Egyesült 

Államok katonai gondolkodásának alapművei a XIX. század második felében születtek. A 

politika és a fegyveres erőknek a továbbiakban is fennálló kapcsolatrendszere szintén a 

fentebb említett időszakban alakult ki. 



     A második rész az I. világháború kitörésétől 1915 őszéig terjedő több mint egy éves 

időszakot öleli fel. Ez volt a felkészülésről folytatott vita első nagy szakasza. 1914 őszén a 

Kongresszus volt a véleményütköztetések színtere, majd a következő évben több tucat, 

katonapolitikai témájú kiadvány jelent meg. Utóbbiak összehasonlító elemzése és kritikai 

vizsgálata nagymértékben hozzájárulhat a felkészülési mozgalom érvrendszerének 

megértetéséhez. Az amerikai-német kapcsolatok változásai a katonapolitikai vitákra is nagy 

hatást gyakoroltak, ezért e vonatkozásait nem lehet mellőzni. Woodrow Wilson elnök 

beosztásánál és gondolatvilágánál fogva egyaránt kiemelt fontossággal bír, mivel két 

területen kellett az őt ért bírálatokat semlegesíteni.  A békepárti tábor ekkor még nem 

működött szorosan együtt, ugyanakkor figyelemreméltó írások és előadások jelentek meg 

és hangzottak el. 

     A dolgozat harmadik része az 1915 őszétől az Egyesült Államok hadba lépéséig terjedő 

időszakot tárgyalja. A végkövetkeztetés és a XX. századi kitekintés szintén e fejezet részét 

képezi. 1915 őszétől kezdve a fejlesztéspártiak és a pacifisták egyaránt képesek voltak 

szimpatizánsi és támogató körüket növelni, ezért a két tábor kiszélesedésének nagy 

figyelmet kellett kapnia. A világháború elhúzódása mélyreható felismeréseket szült. A 

korábbiakban is gyakori megállapítás – miszerint Németország volt a legjobban felkészült a 

hadban álló országok közül – 1916 tavaszára általános, irányzatokon átívelő alapelvvé vált. 

Erre az időszakra már Wilson munkatársai közül néhányan szintén az utóbbi álláspontra 

helyezkedtek. Az elnök mozgástere a fentebb leírtak miatt fokozatosan szűkült. E részbe 

tartozik az 1916-os kampány, amely a katonapolitikának kiemelt fontosságot tulajdonító 

republikánusok, és az azt háttérbe helyező demokraták küzdelmében utóbbiak sikerét 

hozta. Az összegzésben az általunk tárgyalt katonapolitikai vitát helyezzük a középpontba, 

majd annak értékelését követően a XX. század további amerikai felkészülési javaslataival 

hasonlítjuk össze.    

      

 


