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Erdődy Gábor

Németország 
és Ausztria-Magyarország 

az I. világháború felé 
vezető úton1

A z első világháborúhoz vezető folyamat összete
vőinek, Németország és Ausztria-Magyarország 
nemzetközi változások formálásában játszott sze

repének vizsgálata során a nyugat-európai nemzeti átala
kulás korszakának lezárulásáig indokolt visszatekinteni.

A porosz-francia háborút az 1871. február 28-án Ver- 
sailles-ban aláírt előzetes békével lezáró, az Ausztria ki
zárásával létrehozott német nemzetállam megszületését 
megerősítő rendezés eredményeként új európai nagyha
talom jelent meg a történelem színpadán. A porosz ve
zetés alatt létrejött, a kontinens legerősebb hadseregével 
rendelkező német császárság kiteljesedését a hatalmas 
gazdasági fellendülés, különösen a kedvező demográfiai 
adottságok alapozták meg. Mindeközben Berlin a nem
zetközi politika következetesen konzervatív formálója
ként működött, Bismarck minden erejével a status quo 
megtartására összpontosított és befelé forduló, fegyel
mezett, önkorlátozó politikájával a belső birodalomala
pításra koncentrált. A birodalmi kancellár gondolkodását 
ugyanis a német nemzeti összeforrás kérdésének meg
ítélésében megalapozott kételyek és jogos aggodalmak 
befolyásolták.

A nemzeti önmeghatározást alapjaiban alakító német 
külpolitikai gondolkodás kiindulópontját a napóleoni há
borúk óta mindenekelőtt a defenzív és antidemokratikus 
tartalmú franciaellenes öndefiníció jellemezte. További 
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meghatározó identitásformáló faktorként, fontos koheren
ciateremtő funkcióként működött a „belső” ellenfelekkel 
(elsősorban a franciákkal és a lengyelekkel) szemben tu
datosan gerjesztett veszélyérzet. A belnémet relációban 
ugyanakkor a porosz mintának a teljes németségre történő 
erőszakos rátelepedése érvényesült. Hódított a borussziá- 
nus szellemiség: a militarizmus eszményítése és a szabad
ság követelményének alárendelése a nemzeti elv primátu
sának. Azaz Ausztria fizikai eltávolítása mellett lezajlott 
a délnyugati liberális tendenciák kiszorítása a társadalmi 
és a politikai fejlődés spektrumából, a jövőt meghatározó 
vonulatából.

A vázlatosan felvillantott domináns folyamat legfőbb 
hordozóját képezte a porosz és általában a német közép
kori militarizmust eszményítő, a feudális kiváltságait a 
hatalmi pozíciókba jelentős mértékben átmentő nemesség 
és a hadsereg. Ehhez statisztált a nemzetállam megterem
tését ünneplő társadalom, illetve a politikai befolyás érde
mi részéről kényszerből lemondó, ám cserében az állam 
által támogatott hatalmas gazdasági fejlődésben részleges 
kárpótlást találó burzsoázia. A közvetlen célkitűzését a né
met politikai elit 1871 után az európai vezető hatalmakkal 
egyenrangú pozíció megszilárdításában, a belső biroda
lomalapítás kiteljesítésében, majd 1890 után a korábbi év
tizedek fejlődésének eredményeként elért hatalmas gaz
dasági potenciál birtokában a gyarmatosító világhatalmi 
befolyás megteremtésében határozta meg.

A Bismarck által megfogalmazott és érvényesített kül
politika középpontjában a francia revánsveszély elhárítá
sa, Párizs diplomáciai elszigetelése, valamint a francia
orosz közeledés megakadályozása állt. A kontinentális 
irányvételből következően Berlin számára a délkelet-eu
rópai és a közel-keleti fejlemények sokáig közömbösnek, 
a kolonizációs kihívás pedig egyenesen érdektelennek 
mutatkozott. Az idézett mentalitást fejezte ki rendkívül 
találóan Bismarck megfogalmazása, mely szerint „ha 
Németország gyarmatokat szerezne, akkor arra a len
gyel nemesre hasonlítana, aki ing nélkül ölt prémbundát
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magára”. A mindenekelőtt Franciaország elszigetelésére 
koncentráló bismarcki stratégia jegyében született meg 
1873-ban a három császár szövetsége, 1879-ben pedig sor 
került a Németország és Ausztria-Magyarország közötti 
együttműködést szorosabbra fűző Kettős Szövetség meg
kötésére.

Az 1867-ben megkötött kiegyezés eredményként létre
jött Ausztria-Magyarország pozíciója a német fejlődéstől 
alapvetően eltérően alakult. Az Osztrák-Magyar Monar
chia 35 millió lakossal rendelkezett, háború esetén 1 mil
liós hadsereget tudott mobilizálni. Területe nagyobb volt, 
mint Francia-, illetve Németországé, lakosságának száma 
pedig Oroszország és Németország után a harmadik leg
magasabb Európában. Ausztria látszatra elsőrangú hata
lomként jelent meg a nemzetközi élet színpadán, a korszak 
számos jelentős politikusa szerint azonban az összeomlás 
felé tartott. II. Sándor olyan hullának nevezte, amelyről a 
végtagok nemsokára le fognak szakadni, s London szerint 
sem volt már képes korábbi európai egyensúlyozó szere
pét betölteni.

Az Ausztria európai nagyhatalmi pozícióját aláásó 
problémákat mindenekelőtt az idézte elő, hogy a Monar
chia a nyugat-európai nemzeti átalakulás után is soknem
zetiségű állam maradt. Keretei között tíznél több nemzet, 
illetve nemzetiség élt, miközben közülük egyik sem ren
delkezett olyan meghatározó túlsúllyal, mint ahogy az a 
cári orosz birodalom esetében érvényesült. Valamennyi

érintett nép rendelkezett ugyanakkor a nemzetté válás 
feltételeivel, amiért folyamatosan napirenden szerepelt 
az önálló nemzetállam megteremtése igénye, és legtöbb 
esetben a szomszédos anyanemzetek komoly szívó hatása 
is érvényesült.

Miközben a nemzetté válás a Nyugatnak, illetve Né
metországnak szárnyakat adott, a Monarchiát külpolitikai 
értelemben holtpontra juttatta, és a nemzeti mozgalom 
újabb hullámaival szemben a Habsburg Birodalom a kö
vetkező évtizedekben folyamatosan önvédelemre kény
szerült. Az önálló nagyhatalmi külpolitika alakításának 
feltételeivel Bécs nem rendelkezett. Viszonylagos gyen
geségéből következően a Németországgal való együttmű
ködésének nem is volt érdemi alternatívája.

A vázolt folyamatokkal egy időben az európai válto
zások fő tendenciái az orosz pozíciók jelentős gyengülé
sében és Franciaország befolyásának visszaszorulásában 
mutatkoztak meg. A nemzetközi konfliktusokban a mér
leg nyelvét az a parlamenti demokrácia virágkorát élő 
Anglia képezte, amely hatalmas gyarmatbirodalommal 
rendelkezve gazdasági vezető hatalomként, a világ pénz
ügyi központ:] aként működött. Döntő jelentőséggel bírt te
hát az a körülmény, hogy London egyértelműen a német 
nagyhatalom 1871-ben történt megjelenésével kialakult új 
egyensúly fenntartása mellett foglalt állást.

A nagyhatalmi erőviszonyokban megfigyelhető hang
súlyeltolódásokra Berlin és Bécs válasza az átfogó szö-
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vetségi rendszer létrehozására irányuló, 1879-93 között 
kibontakozó törekvésekben fogalmazódott meg. Külpoli
tikai rendszerének fundamentumát Bismarck az orosz, il
letve a Habsburg szövetségi viszony egyidejű működteté
sében határozta meg. Ennek jegyében került sor 1881-ben 
a három császár közötti szerződéses megállapodás felúj í- 
tására, az orosz-osztrák balkáni érdekeltségek kölcsönös 
garantálására. A dinasztikus politika továbbéltetését jelen
tő eljárás egyszerre irányult Törökország érdekei, illetve 
a balkáni népek szabadságtörekvései ellen. A vázolt fo
lyamathoz kapcsolódott az olasz kezdeményezésre 1882 
májusában létrehozott, egy Franciaország elleni védelmi 
háborúban kölcsönös fegyveres segítséget előíró hármas 
szövetség. Majd 1883-ban sor került Románia csatlako
zására, melynek értelmében orosz támadás esetén a Mo
narchia, Németország és Olaszország egyaránt segély
nyújtásra kötelezte magát. Mindennek eredményeként 
felettébb bonyolult, a status quo fenntartására törekvő 
német külpolitika érdekeit szolgáló szövetségi szisztéma 
hálózta be Európát.

Hamarosan zavaró elemek jelentkeztek azonban a gé
pezet működésében. Az 1880-as évek második felében 
jelentős változás játszódott le Párizsban, amikor a Jules 
Ferry miniszterelnök irányításával lezajló sikeres gyarma
tosító próbálkozások eredményeként és a megerősödött 
francia önbizalom jeleként Boulanger tábornok hadügy
miniszter személyében a türelmetlen kontinentális nacio
nalizmus képviselete kormányszintre emelkedett. A bis- 
marcki szövetségi politika válságba került. A körülmények 
a német külpolitika rugalmas módosítását sürgették, Bis
marck azonban öreg volt már. 1886 végén kísérletet tett 
ugyan Anglia bevonására a hármas szövetségbe, sőt, ma
gát a hármas szövetséget is megújította. 1887-ben pedig 
sor került az orosz-német viszontbiztosítási szerződés 
aláírására. A diplomáciai bravúrok mögött azonban már 
hiányzott a szövetségesek közötti és a belső egyetértés. 
A magyar politikai vezetésben Tisza Kálmán és Andrássy 
Gyula gróf, továbbá gyakorlatilag a teljes új német kato
nai vezetés preventív háború megindítását szorgalmazta 
Oroszország ellen. A követelést Bismarcknak az oszt
rák-magyar közös külügyminiszterrel, Kálnoky Gusztáv 
gróffal együttműködve sikerült ugyan kivédenie, a német 
kancellár azonban csupán pyrrhoszi győzelmet aratott.

A német külpolitikai gondolkodás irányelvei alapve
tően megváltoztak, lezajlott az áttérés a kontinentálisról 
a világpolitikára. A fordulat hátterét a szövetségi rendszer 
működési zavarai, a francia revánsszándék komoly erősö
dése, a németországi belpolitikai stabilitást felborító szo
ciális kérdés kiéleződése, majd az 1888-ban lezajló kettős 
trónváltozás képezte. I. Vilmost először III. Frigyes, majd 
annak halálát követően néhány hónappal később II. Vil
mos követte. Utóbbi eredményeként fiatal és rendkívül 
ambiciózus, szerepelni és vezetni vágyó uralkodó lépett a 
világpolitika színpadára. Az átrendeződés alapjait minde
nekelőtt az határozta meg, hogy Németország túl gyorsan 
vált vezető nagyhatalommá. Ebből fakadt türelmetlensé
ge, a parvenüre jellemző mértéktelensége.

A birodalomalapítást követő időszakban felnövő új 
politikai elitből hiányzott az önmérséklet, a realitásér-
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zék, törekvéseit a „Drang nach Gröfie ” érzése hatotta át. 
A változást követni nem tudó és nem is akaró Bismarck 
utódja 1890-ben a diplomáciai kérdésekben tapasztalatlan 
Leo Caprivi lett, miközben maga a császár, II. Vilmos is 
kezdőnek bizonyult a nagypolitikában. A nagy hangerővel 
bejelentett váltás ugyanakkor kimerült a bismarcki gya
korlat tagadásában, a változásokhoz igazodó külpolitikai 
program megfogalmazására a hatalom új birtokosai nem 
voltak képesek. Első lépésként megtörtént az orosz poli
tika felülbírálata és 1890-ben nem újították meg Orosz
országgal a viszontbiztosítási szerződést. Válaszként lát
ványosan felgyorsult Szentpétervár közeledése Párizshoz. 
A két hatalom közötti ideológiai szakadékokat áthidalták a 
közös érdekek. Az együttműködés hátterét meghatározta, 
hogy az 1880-as években a francia pénzpiac vált a cáriz
mus legfőbb hitelezőjévé. 1891-ben a francia flotta láto
gatást tett Kronstadtban, ahol a vendégeket üdvözlő III. 
Sándor sajátos történelmi abszurdként vigyázban állva 
hallgatta végig a Marseillaise-t. Párizs kilépett az elszige
teltségből, 1892-ben katonai szövetség jött létre Francia- 
és Oroszország között.

A nemzetközi átrendeződés elindítója a kontinens veze
tő hatalma, Németország volt, amely európai összehason
lításban példátlan prosperitást produkált, katonai pozíciój a 
rendkívül megerősödött. Gazdasága számára az államha
tárok szabta mozgástér szűkké vált, a német tőke határo
kon túli befektetésre törekedett. Az 1891-ben megalakult 
Alldeutscher Verband világuralmi törekvéseket hirdetett 
meg, amikor a közeljövőben elérendő célként jelölte meg 
a német etnikai állomány egyesítését (Ausztria, Csehor
szág, Magyarország, Belgium, Svájc és Hollandia német 
lakta területeinek annektálását), az Európán kívüli terjesz
kedés fő irányait pedig Afrikában, Ázsiában, Dél-Ame- 
rikában és Óceániában határozta meg. A német naciona
lizmus térhódítását korábbi természetének megváltozása 
kísérte: elveszítette progresszív tartalmát és egyetemes 
küldetését, a szabadság eszméjét alárendelte a nemzeti 
szempontnak, a hatalmi politikának. A kibontakozó német 
expanzió egyben a porosz militarizmus exportját jelentet
te, melyet messzemenően hatott át a bizonytalanságát és 
kisebbségi érzését kompenzáló agresszivitás. A század
vég egymást keresztező diplomáciai próbálkozásai azt 
mutatták, hogy a korábbi évtizedekben érvényesülő euró
pai egyensúly végérvényesen felbomlott, az erőviszonyok 
Németország javára eltolódtak. Berlin ugyanakkor még 
nem fogalmazta meg új doktrínáját, és ezért egyetlen ha
talomhoz sem kívánta magát lekötni.

1904-1913 között jelentős hatalmi átcsoportosulás 
zajlott le: az események alakulásának irányát és tartalmát 
az újrafelosztás politikája határozta meg. Párizs rádöbbent 
arra, hogy lemaradt az ipari versenyfutásban, valamint a 
kormányra kerülő, Georges Clemenceau irányítása mel
lett működő radikálisok külpolitikájukban a baloldali re
publikánus tradíciót elevenítették fel. Az angol orientá
ció híveiként 1904-ben létrehozták az entente cordialet, 
amely a gyarmati érdekszférák elhatárolásával új fejezetet 
nyitott a két hatalom együttműködésében. 1907-ben pedig 
megszületett a közép-keleti érdekszférák elhatárolására 
épülő angol-orosz megállapodás. A századforduló ellen-
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tétes tendenciáinak kavargása közepette kikristályosodott 
a fejlődés fő  iránya. A régi hatalmak összezártak a határ
talan német gyarmati igények ellen. A folyamat alakítá
sában Ausztria mellékszereplőnek bizonyult, a változások 
motorját a porosz militarizmus által meghatározott expan- 
zivitás jelentette.

Mindeközben Kelet-Európában aktuális stádiumába ér
kezett a nemzeti átrendeződés elhúzódó és torzulásokkal 
terhelt folyamata. A passzivitásából kilépő Bécs aktivizá
lódott a Balkánon. A korábbi évtizedekben, Ausztriában is 
erőteljes gazdasági és demográfiai fejlődés bontakozott ki, 
ami azonban sajátos módon tovább súlyosbította a Habs
burg Birodalom immanens ellentmondásait, a nemzetiségi 
kérdés alakulása pedig immár egyenesen megkérdőjelezte 
a dualista monarchia létjogosultságát. Alois Aehrenthal, 
az 1906-ban hivatalba lépő új közös külügyminiszter a di
nasztikus érdekelhatárolás jegyében megegyezett ugyan 
Oroszországgal Bosznia-Hercegovina, illetve Szerbia 
annektálásáról, ezzel is új dinamizmust próbálva kölcsö
nözni a gyengülő magyar birodalomtudatnak. 1908-ban 
mégis annexiós válság robbant ki, mivel Bécs egyoldalú

lépése szinte kiprovokálta Szentpétervár haragját. Német
ország határozott magatartása azonban egyelőre el tudta 
még simítani a konfliktust.

1909-ben viszont az angol-német ellentét éleződött 
ki, mivel Berlin nem volt hajlandó tárgyalásokat kezde
ni Londonnal dinamikusan megvalósuló flottaprogramja 
korlátozásáról. Az elhatárolódó magatartás azt demonst
rálta, hogy a német világpolitika új szakaszába lépett, és 
kifejezésre juttatta Berlin elhatározását hatalmi ambíci
óinak akár fegyveres konfrontáció árán történő érvénye
sítése mellett is. Bár az 1912 októberében, illetve 1913 
augusztusában kirobbant balkáni háborúk újabb nagyha
talmi rendezéssel zárultak, visszafordíthatatlanul felgyor
sult a hatalmi ellentétek konfliktusba torkolló folyamata, 
amelybe Magyarország nem volt képes önálló tényező
ként bekapcsolódni.

A közeledő háborúban a kihívó hatalom Németország 
volt. Expanziós ambícióit gazdasági szükségletei sürget
ték, amely mögött erős ideológiai-politikai hajtóerő, a vi
rulens német nacionalizmus húzódott. Ugyanakkor cent
rális helyzetéből dményezett.
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Deutschland und Österreich-Ungarn auf dem Weg zum ersten Weltkrieg
(Zusammenfassung)

Jog_____________

Untersucht man eingehend den Prozess, der letztend- 
lich zum ersten Weltkrieg geführt hat, sowie die Rolle 
von Deutschland und Österreich Ungarn in Gestaltung 
der internationalen Veranderungen, lohnt es sich, bis 
zum Ende der Epoche der nationalen Umwalzungen in 
Westeuropa zurückzublicken. Der Ausgangspunkt des 
deutschen auBenpolitischen Denkens nach den Kriegen 
mit Napoleon war vor Allem von einer defensiven, an- 
tidemokratischen, antifranzösischen Selbstdefinition 
gekennzeichnet. Der Borussianische Gesinnung gewann 
an Boden: der Militarismus wurde idealisiert, und die 
Forderung der Freiheit wurde dem Primat des nationalen 
Prinzips untergeordnet. Die Position des im Ergebnis des 
Ausgleichs von 1867 entstandenen Österreich-Ungarns

gestaltete sich grundsatzlich anders als die deutsche 
Entwicklung. Es kann gesagt werden, dass die Proble- 
me, welche die GroBmachtstellung Österreichs unter- 
graben haben, vor allem dadurch entstanden sind, dass 
die Monarchie im Laufe der nationalen Umwalzungen in 
Westeuropa ein Vielvölkerstaat geblieben ist. Wahrend 
Deutschland durch das Dasein als Nation beflügelt wur
de, gelangte Österreich dadurch auBenpolitisch auf den 
Totpunkt. Die im Oktober 1912 bzw. im August 1913 
auf dem Balkan entfachten Kriege wurden wieder durch 
die GroBmachte abgeschlossen, und der Prozess der zu 
Konflikten führenden Machtgegensatze beschleunigte 
sich unumkehrbar. Ein Krieg nahte, in dem der Heraus- 
forderer Deutschland war.
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