
SZABÓ LÁSZLÓ 

OLASZORSZÁG 1915. ÉVI HADBALÉPÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI* 

A hármasszövetség létrejötte 

A történelem folyamán talán soha nem született olyan ellentmondásokkal 
teli szerződés, mint Olaszország csatlakozása 1882-ben ahhoz a kettősszö
vetséghez, amelyet a mindjobban oroszellenes politikát folytató császári Né
metország kötött 1879-ben az Osztrák—Magyar Monarchiával. A kettős
szövetség hatalmai ebben az — egyelőre titokban tartott — szerződésben 
kötelezték magukat, hogy egy Oroszország felől jövő támadás esetén min
den katonai erejükkel egymás segítségére sietnek (I. cikk). Megegyeztek 
abban is, hogy a szerződő társak egyikének más hatalommal való konfliktusa 
esetén kölcsönösen jóindulatú semlegességet vállalnak, ha azonban a konf
liktusba Oroszország is beavatkozik, akkor a fegyveres fellépés kötelezővé 
válik (II. cikk). A szerződésnek ez a cikkelye végső soron a Monarchia 
semlegességét írta elő egy francia—német konfliktus esetére, de azonnali 
háborút, ha Oroszország Franciaország mellett lépne fel.1 A soknemzetiségű 
és a különösen nagy számú szláv lakossággal rendelkező Monarchia szá
mára a szerződés biztosítékot jelentett a cári Oroszországgal szemben. 
Bécsben az orosz diplomáciának a berlini kongresszuson elszenvedett vere
ségét, valamint a cári birodalom kelet felé fordulását — amely éles angol— 
orosz ellentéteket váltott ki — úgy értékelték, hogy Oroszország fegy
veres fellépésétől egyelőre nem kell tartani. Francia—német háború pedig 
pillanatnyilag nem fenyegetett: Franciaország még érezte az 1870—71-es 
vereség következményeit. A Ballhausplatzon2 elégedettek lehettek az 1879. 
október 7-én aláírt szerződéssel. A kötelezettségek realizálásától pillanatnyi
lag nem kellett tartaniuk, ugyanakkor szabad kezet nyertek balkáni politi
kájukhoz. 

Az európai hatalmi egyensúly 'azonban nem állt helyre. Franciaország, 
amely a poroszoktól elszenvedett vereség után a gyarmatokon akart kár
pótlást találni, csapatokat tett partra Tuniszban és a bardói szerződésben 
(1881. május 13-án)3 erőszakkal kényszerítette a tuniszi bejt a megszállás 
szentesítésére. A francia lépés ismét egymáshoz közelítette a „három csá
szár szövetségét" megkötő hatalmakat/* Németország, Oroszország és a 
Monarchia 1881. június 18-án, a szövetséget megújítva, kölcsönös semle
gességi kötelezettséget vállaltak arra az esetre, ha bármelyikük egy negye
dik hatalommal háborúba kerülne. Ez lényegében a két utóbbi semlegessé
gét jelentette egy esetleges német—francia háborúban, tehát lehetetlenné 
tette, hogy a cári birodalom diplomáciai támogatásban részesítse Franciaor-

* Részlet a szerzőnek a Kossuth Kiadónál a közeljövőben megjelenő könyvéből. 
1 Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon. Budapest, 1967. 422. o. 
2 Ballhausplatz: bécsi tér, ahol a Monarchia külügyminisztériumának épülete állt. A dip

lomáciai szóhasználatban magát,a külügyminisztériumot jelentette. 
3 Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon. 99. o. 
4 A három császár szövetségét 1873-ban I. Ferenc József, II. Sándor cár és I. Vilmos német 

császár kötötte. Lényegében Franciaország diplomáciai elszigetelésére irányult. 
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szagot. A szerződés p ót jegyzőkönyvében Oroszország elismerte a Monarchia 
balkáni „jogait" is, illetve elhatárolták a két ország balkáni érdekszféráit. 
Az oroszellenes titkos kettősszövetség természetesen továbbra is érvényben 
maradt. 

Az európai helyzet gyors változása Olaszországot is új politikai irányvonal 
kialakítására kényszerítette. Az olasz uralkodó osztálynak az olasz egység 
megteremtésére irányuló, hagyományosan osztrákellenes politikája a hat
vanas években legnagyobbrészt elérte céljait. Az 1866-os háborúban az 
olasz hadsereg Custozzánál vereséget szenvedett ugyan, de Königgrätz 
mindent helyrehozott.5 Az olasz királyság megkapta Velencét és a „vár
négyszöget",6 de Dél-Tirolban, valamint a trieszti öböl környékén jelentős 
számú olasz származású lakos maradt a Monarchia fennhatósága alatt. Az 
olasz „irredenta", tehát valamennyi olaszlakta terület megszerzése, Dél-
Tirol és az úgynevezett osztrák „Tengermellék" birtokbavétele, az olasz 
politika elsődleges céljai között szerepelt. 

Az olasz uralkodó osztály azonban ennél messzebbre is tekintett. A ki
bontakozó olasz imperializmus az Adriai-tenger partvidékének megszerzé
sét vette tervbe és egyben lázasan kereste a Balkánra való behatolás lehe
tőségeit. A távolabbi cél az olasz tervekben a Földközi-tenger afrikai part
vidékének birtoklása volt. Az első esetben megint csak a Monarchiával ke
rült szembe, míg az utóbbinál az olasz szándék az angol, de még inkább a 
francia imperializmus hódító terveit keresztezte. Az ellentéteket csak fegy
veres konfliktus oldhatta meg, ehhez azonban a „koldus imperializmus" — 
ahogyan később Lenin nevezte — nem érezte elég erősnek magát, nem 
merte a háborús kockázatot vállalni. Támogatást csak régebbi szövetsége
sétől, Németországtól kaphatott. 

A nyolcvanas évek elején a Németországgal szorosabb kapcsolatokra való 
olasz törekvések világosabb körvonalakat nyertek. Maffei gróf külügyi ál
lamtitkár felhatalmazást kapott, hogy Berlinben hivatalos formában vesse 
fel: lehetséges-e a két ország közötti viszonyt szorosabbra fűzni és egy 
megfelelő szerződést aláírni? Otto von Bismarck német kancellár nem ide
genkedett az olasz szövetségtől, de cserébe előnyökhöz akart jutni. A Fran
ciaországgal fennálló ellentétek szempontjából kedvezőnek vélte, ha a 
francia erők jelentős részét olasz szövetségesével kötheti le, de szem előtt 
tartotta a titkos kettősszövetség oroszellenes céljait is. A mind aktívabbá 
váló orosz birodalommal szemben a szövetség erejének növelését mindennél 
fontosabbnak tartotta. Ehhez jó alkalomként kínálkozott a Monarchia és 
Olaszország viszonyának javítása. Bismarck úgy vélte, ha sikerült a két 
szemben álló hatalmat közös nevezőre hozni, a Monarchia gondjai jelentő
sen csökkennek, illetve több erőt tud az oroszok ellen fordítani. így szüle
tett meg a német válasz: Olaszország számára Berlinbe Bécsen keresztül 
vezet az út. 

Az olasz kormány engedett a szükség kényszerének és tárgyalóasztalhoz 
ült az ősi ellenséggel. Róma és Bécs párbeszéde 1880 augusztusában indult 

5 Az 1866. évi háborúban Ausztria Königgrätz (ma Hradec Králové, Csehszlovákia) ' mellett 
döntő vereséget szenvedett Olaszország szövetségesétől, Poroszországtól. 

6 Peschiera—Verona—Mantua—Legnano megerődített körzete. 

— 654 — 



meg, eredményt azonban csak a határszéli csapatok számának csökkentésé
ben értek el. Formális szövetség nem jött létre. 

A franciák tuniszi lépése azonban meggyorsította az eseményeket. A 
bardói szerződés elleni tiltakozásul Olaszországban országszerte magasra 
csapott a nacionalista felháborodás. Az idő megérett a politikai fordulatra. 

1881. október végén az olasz királyi pár Agostino Depretis miniszterelnök 
és Pasquale Mancini külügyminiszter kíséretében Bécsibe látogatott. Olasz
országban a politikai pártok többsége helyeselte a közeledést, de az irre-
dentisták vezette tömegek árulásnak tekintették a Monarchiával való együtt
működést. A Bécsből visszatérő Umberto királyt Rómában monarchiaeUenes 
falragaszok fogadták. 

A három állam közötti szerződést, az úgynevezett hármasszövetséget, 
1882. május 20-án hozták tető alá. A Kálnoky osztrák—magyar, Robiland 
olasz külügyminiszter és Reuss bécsi német nagykövet által aláírt megálla
podás kimondta, hogy a szerződő felek békét és barátságot fogadnak, nem 
vesznek részt szövetséges társaik ellen irányuló más szövetségben. Kötelez
ték magukat, hogy a felmerülő politikai és gazdasági kérdésekről eszmecse
rét folytatnak és egymást e téren —• saját lehetőségük határain belül — 
kölcsönösen támogatják.7 Abban az esetben, ha Franciaország támadó há
borút indít akár Olaszország, akár Németország ellen, a szerződő felek 
egymásnak kölcsönösen katonai segítséget ígértek.8 Leszögezték, hogy ha a 
szerződő felek egyikét, vagy kettőt közülük ki nem provokált támadás érné, 
a szerződés szerinti kötelezettség a szerződő felek mindegyikére nézve egy
idejűleg beáll (III. cikk).9 Arra az esetre viszont, ha valamely más hatalom 
a szerződő felek egyikét állami biztonságában fenyegetné annyira, hogy a 
fenyegetett fél hadat üzenni kényszerül, a másik két szerződő fél szövetsé
gesével szemben jóindulatú semlegességet ígért, fenntartva magának a jo
got, hogy belépjen a háborúba és szövetséges társával közösséget vállaljon 
(IV. cikk).10 

A szerződés a továbbiakban a titkosságról és a szükséges háborús katonai 
rendszabályokról való tárgyalásokról rendelkezett. 

A megállapodást öt évre kötötték (VII. cikk). 
A függelékben a szerződő felek kijelentették, hogy a megállapodás nem 

irányul Anglia ellen.11 Ez elsősorban az olasz érdekek szempontjából volt 
fontos. Olaszország az Angliával való súrlódás legkisebb lehetőségét is el 
akarta kerülni. A Földközi-tenger hadászati fontosságú pontjai, Gibraltár 
és a Szuezi-csatorna, angol kézben voltak, az angol flotta bármikor táma
dást indíthatott az olasz félsziget ellen. A sokkal gyengébb olasz tengeri 
erők sikeresen meg sem kísérelhették a kiterjedt partvonalak védelmét. 
Ebben a helyzetben a szerződés tulajdonképpen Anglia számára is hasznos 
volt. A gyarmatokért folyó küzdelem kiélezte az angol—francia ellentéte
ket és minden Franciaország ellen irányuló lépés az angol diplomácia hall
gatólagos jóváhagyását élvezte. 

A szerződéssel végső soron Olaszország nyerte a legtöbbet. Szövetséges 

7 Osztrák—magyar vörös könyv. Diplomáciai ügyiratok. Budapest, 1915. 227. o. 
8 Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon. 343. o. 
9 Osztrák—magyar vörös könyv. 226. o. 
10 Uo. 227. o. 
11 Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon. 343. o. 
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társaira támaszkodva aktívabb politikát folytathatott Franciaország rová
sára. A hármasszövetségnek egyelőre a szerződő felek mindegyike szá
mára reális értéke volt, öt évvel későbbi megújítása elé egyikük sem gör
dített akadályt. Az 1887. évi első meghosszabbításkor a szerződésbe az 
olaszok kívánságára új, VII. cikket iktattak be, amely a balkáni rekompen-
zációkat szabályozta a Monarchia és Olaszország között. A két hatalom 
megegyezett, hogy ha valamilyen formában kénytelenek lennének a bal
káni status quo-t ideiglenes, vagy tartós megszálláss'al megváltoztatni, a 
megszállás csak a két hatalom előzetes megegyezése alapján történhet meg 
és minden elért területi, vagy más előny fejében kölcsönös kompenzációkat 
helyeztek kilátásba mindkét fél érdekeinek és jogos igényeinek kielégíté
sére.12 Az új VII. cikk a Monarchia számára kevés előnnyel járt, de kény
telen volt beleegyezni, hogy adott esetben a Balkánon minden elért sikerért 
kompenzációkat kell adnia szövetséges társának. A németek egyelőre nem 
nézték rossz szemmel olasz szövetségesük balkáni próbálkozásait, mert a 
gyors ütemben fejlődő német gazdaság, a felhalmozódó tőke egy része a 
Balkán felé fordult és igyekezett kihasználni a Monarchia helyzetének 
minden kis meggyengülését. 

A nemzetközi erőviszonyok erre az időre már alaposan megváltoztak. 
A dinamikusan fejlődő Németországgal új imperialista versenytárs jelent 
meg a nemzetközi küzdőtéren. A porosz—francia háború után az akkori 
legkorszerűbb eszközöket alkalmazó német gazdaság sok tekintetben meg
közelítette az angolokat. A német árutermelés a nyolcvanas évek végétől, a 
fejlődés ütemét tekintve, túlszárnyalta a szigetországét. Németország Anglia 
veszedelmes imperialista versenytársává vált. Az ellentétek egyre éleződtek, 
egy új eddig még soha nem látott méretű fegyveres küzdelem réme tűnt 
fel a láthatáron. 

A fokozódó német—angol ellentétek figyelemre késztették az olasz kor
mányt. Mint a hármasszövetség tagjának és Németország szövetségesének, 
esetleg szembe kellett néznie egy Anglia elleni háborúval. Ezt pedig Olasz
ország semmiképpen sem vállalhatta. « 

A várható francia ellenfél is megerősödött. Gyarmati hódításai megnö
velték háborús erőforrásait. Franciaország mindinkább kilábalt az 1870— 
7l-es háborús vereségből és diplomáciája mind aktívabbá vált. A francia 
képviselőház 1886 nyarán elvetette az Olaszországgal kötött hajózási egyez
ményt, válaszul az olasz kormány felmondta a francia—olasz kereskedelmi 
szerződést. A két ország között kirobbant vámháborút végső soron az ola
szok sínylették meg. 

Mindez, valamint Németország 1887. évi Franciaországgal szembeni dip
lomáciai veresége óvatosságra intette az olasz kormányt. A német uralkodó 
körök, Franciaország megerősödését látva, preventív háborúval szándékoz
ták a számukra fenyegető veszélyt megszüntetni. Németországban látvá
nyos, soviniszta, franciaellenes kampány kezdődött, amelynek szálai Bis
marck kezében futottak össze. A kancellár 1886 novemberében törvényja
vaslatot terjesztett a Reichstag elé, amely a hadsereg békelétszámát közel 

12 Cs. és kir. közös Külügyminisztérium. Az olasz háború előzményeiről. Budapest, 1915. 7. 
és 8. o. 
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félmillióra növelte. 1887 januárjában háborús fenyegetésekkel teli kiroha
nást intézett Franciaország ellen. Európa egy újabb háború fenyegető ré
mével állt szemben. A német militarista körök az angol—francia ellenté
tek következtében Anglia fellépéstől nem tartottak és biztosra vették a kö
zép-ázsiai bonyodalmakkal lekötött Oroszország semlegességét is. Péterváron 
azonban felismerték, hogy egy újabb győzelem Franciaország felett mér
téktelenül megnövelné a császári Németország hegemóniáját Európa fölött. 
A német diplomáciának nem sikerült a cári kormányt semlegességi szerződés 
aláírására rábírnia, e nélkül pedig Berlin a háborút nem merte megindítani. 

A hármasszövetség meggyengülése 

Az 1887. évi háborús riadalom és Németország; meghátrálása arra ösztö
nözte az olasz kormányt, hogy óvatosan keresse a közeledést francia rivá
lisához és békés eszközökkel igyekezzen elhatárolni a földközi-tengeri ér
dekszférákat. Az olasz magatartást még inkább befolyásolta az egyre job
ban kibontakozó francia—orosz közeledés, illetve együttműködés. Az 1891. 
évi francia—orosz konzultatív paktum, majd az azt követő 1893. évi fran
cia—orosz szerződés világosan bizonyította, hogy Olaszország nem léphet 
fel az erő helyzetéből Franciaország ellen, szövetségesei támogatásának ér
téke pedig — tekintve, hogy erőiket immár Oroszország kötötte le — egyre 
kevesebb lett. A hármasszövetség Olaszország számára elvesztette realitását. 
Értéke — mint láttuk — az olasz kormány számára csak addig volt, amíg a 
franciák ellen erős német támogatásra számíthatott. 

A végső lökést az 1896. évi etiópiai vereség adta. A múlt század nyolcva
nas éveinek elején — kihasználva a hármasszövetség adta támogatást — 
az olasz gyarmatosítók fokozódó érdeklődéssel fordultak Etiópia felé. Első 
behatolásukat 1887 januárjában kudarc érte, de két évvel később sikerült 
előnyös megállapodást ráerőszakolni a pártok közötti küzdelemben meg
gyengült afrikai országra. 1890-ben pedig, a szerződésre hivatkozva, az 
olasz kormány protektorátusát deklarálta az,ország felett. II. Menelik négus 
azonban szembeszállt az olasz gyarmatosítókkal. A lehetőségekhez képest 
megszervezte az ország haderejét és 1896. március 1-én Adua mellett döntő 
vereséget mért a betörő olasz erőkre. Olaszország kénytelen volt feltétel 
nélkül elismerni Etiópia függetlenségét. 

Az aduai vereség feltárta Olaszország gyengeségét. Az orosz szövetséggel 
megerősödött francia versenytárssal szemben az olasz kormány „lépéshát
rányba" került. 

A francia uralkodó körök azonban nem kívánták a helyzetet kiélezni. 
A francia burzsoázia számára is előnyösebb volt a földközi-tengeri helyzet 
békés rendezése, amelynek során lehetőség nyílt Olaszországnak a hármas
szövetségből való leválasztására. Az 1898. november 21-i kereskedelmi 
egyezmény megszüntette az immár tizenkét éve folyó vámháborút, majd 
1900 decemberében titkos megbeszélések kezdődtek, amelyeket december 
16-án egyezmény aláírása követett. Az egyezményben elismerték egymás 
afrikai „érdekeit".13 A két ország közötti ellentéteket az 1902-ben megkötött 

13 Kis Aladár: Az olasz fasizmus története. Budapest, 1970. 28. o. 
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semlegességi megállapodás, az ún. „Barrére—Prinetti egyezmény" oldotta 
fel. A szerződés végleg elhatárolta a két ország afrikai érdekszféráit és köl
csönösen elismerte a franciáknak Marokkóra, az olaszoknak pedig Tripoli-
tániára vonatkozó igényeit. A szerződés Camille Barrére római francia 
nagykövet és Prinetti olasz külügyminiszter közötti jegyzékváltás formájá
ban jött létre. Prinetti jegyzéke szigorú semlegességet vállalt arra az esetre, 
ha Franciaországot egy vagy több hatalom részéről támadás érné. Ez a kö
telezettség egy esetleges francia hadüzenet esetén is fennállt. Prinetti vál
lalta azt is, hogy Olaszország a jövőben nem köt a létrejött egyezménnyel 
ellentétes megállapodásokat.14 

A szerződés gyakorlatilag a hármasszövetség haldoklását jelentette. Az 
olasz kormány azonban még nem tartotta kedvezőnek a szerződés azonnali 
felbontását, sőt a szövetséges viszonyt most már a Monarchia rovására el
érni szándékozott aspirációi megvalósítására kívánta felhasználni. Ezért já
rult hozzá 1902. június 28-án az újabb meghosszabbításhoz. 

A Monarchia kormánya megkísérelte kifogni a szelet az olasz vitorlákból 
és maga is elismerte az olaszok földközi-tengeri érdekeit. A szerződés meg
újításakor a Monarchia szabad kezett adott Olaszországnak Tripoliban és 
Kirenaikában. Bécs azonban elkésett. Mindazt, amit az olaszoknak a Föld
közi-tengeren adhatott, az utóbbiak már nélküle is elérhették. . Az olasz 
kormány tekintete már a Balkánra irányult. 

Az olasz törekvések az albán partvidék, elsősorban Valona (Vlora) ki
kötőjének megszerzését tűzték ki célul. A város birtokával az Adria kapuja 
olasz kézbe kerül és a Monarchia számára elvész a földközi-tengeri össze
köttetés lehetősége. 

A Monarchia az olasz tervekkel szemben elvesztette a kezdeményezést. 
Az oroszokkal 19034>an kötött és a balkáni érdekeket elhatároló mürzstegi 
egyezmény nem állította meg hathatósan a mind erőteljesebben kibontako
zó olasz diplomáciai offenzívát.15 

Az olasz törekvésekkel szemben a Monarchia Berlintől sem remélhetett 
támogatást. A császári Németországnak kisebb gondja is nagyobb volt an
nál, hogy gyengébb szövetségeseinek egymás közötti vitáit elsimítsa. A né
met j unker-nagyburzsoá osztályszövetség politikai célkitűzései között az 
első helyre ebben az időben már az európai hegemónia megszerzése, a né
met monopoltőke világpiaci uralmának megteremtése került. 

Már utaltunk arra, hogy a múlt század utolsó évtizedében Németország 
gazdasági fejlődése hallatlan módon meggyorsult. A modern nagyipar — 
és ezzel együtt a hadiipar — legfontosabb alapanyagtermelésében elérte, sőt 
nem egyszer túl is szárnyalta Angliát. Az acéltermelés évi átlaga a nyolcva
nas évek első felében Németországban 800 ezer, Angliában 1 millió 800 ezer 
tonna volt, a kilencvenes évek második felében a német ipar már 5 millió 
100 ezer tonnát állított elő Anglia 4 millió 200 ezer tonnájával szemben. 
Nagy ütemben növekedett a német külkereskedelem is. Az 1894—1904 kö
zötti évtizedben az angol külkereskedelem 38%-os növekedésével szemben 

14 Diplomácia i és nemzetköz i jogi lexikon. 99—100 o. 
15 Uo. 583. o. 
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a német 66%-ot ért el.16 A német burzsoázia mohón vetette rá magát a 
még fellelhető szabad piacokra és erőszakosan igyekezett magának a régi 
rablók között helyet teremteni. A német tőke erőteljesen jelent, meg a 
Balkánon is. Németország a Monarchia számára a „hagyományos" balkáni 
érdekterületen inkább rivális volt, mint támasz. 

Németország rohamos erősödése és fellépése a nemzetközi küzdőtéren, 
közelebb hozta egymáshoz az addig élesen szemben álló angol—francia im-

. perialistákat. A kapcsolatok javulását jelentette VII. Edward angol király 
1903. tavaszi párizsi látogatása, amelyet Emile Loubet francia elnök még a 
nyár folyamán viszonzott. Az államfők díszes külsőségek közötti fogadása 
mögött lázas diplomáciai tevékenység folyt. A két külügyminiszter megbe
szélésein sikerült a legfontosabb gyarmati kérdésekben eredményt elérni és 
a megállapodás körvonalai egyre határozottabban kirajzolódtak. 

1904. április 8-án Londonban Henry Landsdowne angol külügyminiszter 
és Pierre-Paul Cambon londoni francia nagykövet három megállapodást írt 
alá, amelyekben rögzítették és kölcsönösen elismerték egymás gyarmati 
igényeit.17 

A megkötött „entente-cordiale" (baráti egyetértés) nem tartalmazott sem
miféle kitételt más országokkal szemben, de németellenes éle azonnal nyil
vánvalóvá vált. A két „klasszikus" gyarmatosító hatalom most már minden 
erejét Németország ellen fordíthatta. 

Az angol—francia megegyezés megszabta az olasz kormány számára is a 
lehetséges mozgási körzetet. A Földközi-tenger nyugati medencéje többé 
már nem kerülhetett szóba, annál erőteljesebben fordult az olasz imperia
lizmus a tenger keleti medencéje felé. Az olasz kormány számára elsőren
dűen fontos volt, hogy a Földközi-tenger térségében kialakult hatalmi 
egyensúlyt semmi rendkívüli esemény ne borítsa fel. Éppen ezért kétszere
sen kellemetlen volt Rómában az 1905. évben kirobbant marokkói válság. 

Berliniben nem titkolt nyugtalansággal figyelték a London és Párizs kö
zött kialakuló nagy egyetértést. A német külpolitika riadót fújt és meg
kezdte ellenlépéseit. A cél Franciaország megfélemlítése, nemzetközi hely
zetének gyengítése volt. 

Az alkalom rövidesen eljött. A franciák szövetségese, a cári birodalom 
hadereje, az 1904 óta folyó orosz—japán háborúban több vereséget szen
vedett, az ország katonailag meggyengült. Franciaország a mind hatalma
sabb keleti szomszéddal szemben pillanatnyilag magára maradt. Angliára 
egy kontinentális háborúban nem számíthatott. Az angol katonai doktrína 
a hatalmas hajóhad fenntartása mellett a szárazföldi csapatokat másodla
gosnak tartotta. A doktrína nagyobb angol szárzföldi erőknek az európai 
szárazföldön való megjelenésével csak a háború utolsó fázisában számolt. 
A franciák tehát ezidőtájt egy esetleges háborúban sem orosz szövetsége
sükre, sem a baráti magatartást tanúsító Angliára nem támaszkodhattak. 

A németek éppen ezt használták ki. Lépésüket egyrészt a háborús zsaro
lás, másrészt Franciaország afrikai helyzete meggyengítésének szándéka 
motiválta. 

16 Az adatokra vonatkozóan lásd: Galántai József: Magyarország az első világháborúban. 
Budapest, 1964. 46—47. o. 

17 Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon. 246. ö. 
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II. Vilmos német császár 1905 márciusában hirtelen Marokkóba, a tulaj
donképpen — de facto — francia gyarmatra látogatott. Tangeri beszédében 
kijelentette, hogy a marokkói szultánt független uralkodónak tekinti. Ez a 
gesztus végső soron a francia gyarmati hódítást kérdőjelezte meg. A német 
diplomácia a beszéd elhangzása után azonnal tudtára adta követeléseit a 
franciáknak. Németország a marokkói rendezésre nemzetközi értekezletet 
javasolt és burkoltan ugyan, de értésére adta a francia kormánynak, hogy 
javaslatának adott esetben fegyverrel is érvényt szerez. 

A franciákat a német követelések súlyos válaszút elé állították. A javas
lat elfogadása marokkói gyarmati hódításukat tette kérdésessé, visszauta
sítása háborúra vezethetett. Az orosz segítség elmaradása, az angol száraz
földi erők gyengesége meghátrálásra kényszerítette a francia kormányt. 
Franciaország elfogadta a nemzetközi konferencia összehívásáról szóló ja
vaslatot. 

A német lépés Rómát is meglehetősen kínos helyzetbe hozta. A mindkét 
oldalra elkötelezett olasz kormány számára nehéz volt a megfelelő állás
pont kialakítása. Háború esetén Olaszország mindenképpen szorult helyzetbe 
kerülhetett. Franciaország egyértelmű támogatása a német Veszélyt idéz
hette fel, míg a hármasszövetség kötelezettségének teljesítése az Angliával 
való szembefordulást eredményezhette. Az olasz kormány számára nem 
jelentett előnyt Németország marokkói befolyásának esetleges növekedése 
sem. Érthető, hogy Rómában mindenképpen a háborús konfliktus elkerülé
sét, a békés megoldást óhajtották, lehetőleg úgy, hogy az eredeti helyzet 
ne változzon. Az olasz vezető körök súlyos lidércnyomás alól szabadultak, 
amikor kiderült, hogy a franciák nem vállalják a háború kockázatát és el
fogadják a nemzetközi értekezlet összehívásáról szóló német követelést, 
amelyet az olasz kormány maga is szorgalmazott. Ezzel Róma látszatra 
német szövetségesét támogatta, anélkül, hogy szakítania kellett volna a 
másik oldallal. Németország helyzete ebben az időben szilárdnak látszott. 
A marokkói válság tetőpontján a német és az orosz uralkodó Björköben meg
egyezett, hogy egy harmadik hatalom esetleges támadása esetén egymást 
fegyveres erőikkel kölcsönösen segíteni fogják. Az olaszok óvakodtak az 
oroszokat is maga mögött tudó Németországgal szemben a franciákat tá
mogatni. 

A helyzet azonban 1906. január 16-ra, amikor az értekezlet a spanyol 
Algecirasban összeült, gyökeresen megváltozott. Kiderült, hogy Oroszország 
visszalépett a björköi egyezménytől, a kialakuló angol—francia—orosz 
koalíció nem bomlott fel, sőt Oroszország hathatósan támogatta a francia 
érdekeket. 

A németek elsősorban a marokkói nemzetközi politikai rendőrség létre
hozására összpontosították erőfeszítéseiket, illetve arra, hogy a konferencia 
Németországot bízza meg »ennek megszervezésével. Nem kétséges, hogy a 
javaslat elfogadása a németek marokkói befolyását hatalmas mértékben 
megnövelte volna. A résztvevő hatalmak azonban elutasították a német 
terveket és a megbízást Franciaország kapta. Németországot csak a Mo
narchia támogatta, az olaszok a másik oldallal tartottak. 

Algeciras ismét bebizonyította a hármasszövetség gyengeségét. Ennek el
lenére a szövetség nem bomlott fel. Fennmaradását sajátságos módon létre-
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hozói érdekellentéteinek, illetve pillanatnyi érdekazonosságainak köszön
hette. 

A nemzetközi erőviszonyok polarizációja tovább folytatódott. A francia— 
orosz, francia—angol megállapodásokat angol—orosz egyezmény (1907) te
tőzte be és a katonai megállapodás megkötése csak idő kérdése volt. Ebben 
a helyzetben a mindjobban elszigetelt helyzetbe kerülő Németország és a 
Monarchia számára Olaszország szövetsége mind fontosabbá vált, illetve 
biztosabbnak tartották a szövetségi viszony fenntartását, mert így vala
mennyire ellenőrzésük alatt tarthatták egyre megbízhatatlanabb szövetsé
gesüket. Olaszország ebben az időben hatalmas gazdasági átalakulás kor
szakát élte. Az olasz ipar rohamosan fejlődött, a fejlődés üteme a század 
elején elérte az évi 4—6%-ot. Legnagyobb volt a növekedés a modern nagy
ipar kulcsiparágaiban, a kohászatban, a gép- és vegyiparban és az elektro
mos iparban. Az ország agrárországból agrár-ipari országgá változott.18 

A német monopoltőke ebben a folyamatban erőteljesen részt vett. A nagy 
német iparvállalatok egymás után alapították leányvállalataikat Olaszor
szágban. A német ipar számára az olasz piac megtartása elsőrendű fon
tosságú volt, de az olaszok sem nélkülözhették a német gazdasági támogatást. 

Külpolitikai tekintetben az olasz törekvések továbbra is a Földközi-tenger 
keleti medencéje és a Balkán felé irányultak. Az olasz aspirációkat, miután 
a franciákkal rendezték az érdekszférák elhatárolását, csak szövetségesei 
keresztezhették. Az olasz politika ennek elkerülésére formálisan a szövetség 
tagja maradt. Az olasz uralkodó osztály felismerte, hogy céljait egyelőre 
könnyebben valósíthatja meg a szövetségen belül, mint azon kívül. 

A szövetség tehát megmaradt, annak ellenére, hogy többször komoly vi
harok rázták meg. 

1908 nyarán az ifjútörökök forradalma ismét felkavarta a Balkán addig 
többé-kevésbé nyugodt állóvizét. A forradalom Európa „beteg emberének", 
a minden ízében roskatag török birodalomnak a megerősítését, régi hatalmi 
helyzetének visszaszerzését tűzte ki célul. A forradalom győzelme a Mo
narchia számára kényes helyzetet teremtett, hiszen az ifjútörökök célki
tűzései erősen megkérdőjelezhették a korábbi két török tartománynak, 
Boszniának és Hercegovinának a berlini kongresszus (1878) óta tartó „ideig
lenes" megszállását. Lexa Alois Aehrenthal, aki 1906. október 24-én foglalta 
el Goluchowski helyét a Ballhausplatzon, elérkezettnek látta az időt a tar
tományok annexiójára. Az utóbbitól a Monarchia balkáni pozíciójának 
megerősödését remélte, amely kezdettől fogva külpolitikai vonalvezetésé
nek egyik sarkalatos pontját képezte. 

Bécsben tisztában voltak azzal, hogy a tervezett annexió Oroszország bele
egyezése nélkül nem valósulhat meg. 

Aehrenthal terveitől Pétervár ott sem idegenkedtek. A Távol-Keleten ve
reséget szenvedett cári birodalom Európában igyekezett kárpótlást találni 
és ismét felújította Törökország elleni terjeszkedő politikáját. Az orosz tö
rekvések és a Monarchia érdekeinek találkozása a buohlaui egyezményhez 
vezetett. (1908. szeptember 15.) Aehrenthal hozzájárult, hogy a török ten
gerszorosokat megnyissák az orosz hadihajók előtt, A. P. Izvolszkij pedig 

18 Kis Aladár: Az olasz fasizmus története. Budapest, 1970. 24. o. 
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viszonzásul beleegyezett a tervezett annexióba. Az orosz „igen" azonban 
egyelőre nem volt teljes értékű, mert az orosz külügyminiszternek a berlini 
kongresszuson részt vett hatalmak, elsősorban Anglia és Franciaország, jó
váhagyását is meg kellett szereznie. Nyugat-európai útja azonban ered
ménytelen maradt, London és Párizs elzárkózott a terv realizálása elől. 

Az osztrák—magyar kormány nem várta be Izvolszkij tárgyalásainak 
eredményét, hanem egyoldalúan kinyilvánította az annexiót. 

1. Ferenc József 1908. október 6-i proklamációja hatalmas vihart kavart. 
A magát rászedettnek érző orosz diplomácia azonnal nemzetközi értekezlet 
összehívására tett javaslatot, amelyet a nyugati hatalmak is támogattak. 
A válság háborúval fenyegetett, de ezt a japánokkal szembeni vereséget 
még ki sem hevert Oroszország nem merte megkockáztatni a németektől 
erőteljesen támogatott Monarchiával szemben. A német kormány ultimá
tumszerűén követelte, hogy Pétervár ismerje el az annexió tényét és hasson 
csillapítóan tiltakozó balkáni védenceire — elsősorban Belgrádra — is. 
A cári kormány kénytelen volt engedni. 

A Monarchia látszatra diplomáciai győzelmet aratott, de lépésével maga 
is tágította a hármasszövetségen amúgy is fenyegetően jelentkező réseket. 
Az annexió nagy felháborodást keltett Olaszországban is. Az olasz uralkodó 
körökben különösen az váltott ki tiltakozást, hogy a Németország erélyes 
támogatását maga mögött tudó bécsi kormány hallani sem akart kompen
zációkról. Az olaszok balkáni érdekeit már Aehrenthal korábbi lépései is 
sértették, a mostani csak olaj volt a tűzre. Az olasz kormány azonnal támo
gatta a nemzetközi konferencia összehívását, amely — nem kétséges, hogy 
Algecirashoz hasonlóan — a Monarchia diplomáciai vereségét eredményezte 
volna. Olaszországban ismét megélénkült az addig visszafogott irredenta, 
egymást érték a Bécs címére intézett sajtótámadások, és amikor II. Miklós 
cár 1909. október végén a Monarchia területét tüntetően elkerülve Rómába 
látogatott, hatalmas lelkesedéssel fogadták, amelynek nyilvánvalóan osztrák
ellenes éle volt. 

Az ugyanakkor aláírt racconigi egyezmény19 is a Monarchia rovására 
kívánta a balkáni problémát megoldani. 

A hármasszövetség azonban továbbra is fennmaradt. Aláírói a rossz há
zasság ,,se vele, se nélküle" álláspontját vallották. Az olasz kormány nem 
akarta kenyértörésre vinni a nézeteltéréseket, mert a német támogatásra to
vábbra is szüksége volt távolabbi terveinek megvalósításánál. 

Az olasz imperializmus törekvései most már erőteljesen Észak-Afrika felé 
irányultak és Törökország itteni birtokait akarta megszerezni. Kihasználva 
a nagyhatalmak ellentéteit ismét kiélező második marokkói válságot, elér
kezettnek látta a kedvező pillanatot hódító terveinek megvalósításához. 
A törökök ellen 1911. október elején meginduló háborúban megszállta az 
észak-afrikai Tripoliszt és Kirenaikát, s a két tartományt Líbia néven gyar
mattá nyilvánította. Az európai hatalmaktól cserbenhagyott Törökország 
1912. október 18-án kénytelen volt aláírni a lausannei békeszerződést. 

Az olasz akció ellen egyetlen európai hatalom sem lépett fel. A kiéleződő 
nemzetközi helyzetben az egyre inkább egymással szembeforduló hatalmi 

19 Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon. 734. o. 
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csoportosulások között Olaszország a mérleg nyelvét játszotta. Az antant 
számára előnyös volt Olaszország jóindulatának biztosítása, a németeknek 
feltétlenül kedvezett, ha az olasz kormány ismét megújítja a szövetségi 
szerződést, a Monarchia vezetői pedig előnyösnek tartották, hogy az olasz 
expanzió a Balkánról Afrika felé fordult. Ezért Bécs — jóllehet az olaszok 
területnyereségre tettek szert — nem ragaszkodott kompenzációkhoz sem. 

A szövetséget a három hatalom 1912-ben ismét megújította, de ez a tény 
semmivel sem fűzte szorosabbra a „szövetségesek" viszonyát. Különösen a 
Monarchiával szemben fokozódtak az olaszok ellentétei. 

A Balkán-háborúk (1912—1913) átmenetileg közelebb hozták egymáshoz 
a szövetség tagjait. Bécs erélyes fellépése annak érdekében, hogy Szerbia 
ne juthasson ki az Adriára, az olaszok számára is hasznos volt. Az olasz 
magatartást az is befolyásolta, hogy Franciaország — bár annak idején nem 
ellenezte az olaszok líbiai akcióját — a Törökország elleni háború alatt és 
után barátságtalan magatartást tanúsított Olaszországgal szemben. A fran
ciák a Balkán-háborúk alatt is Szerbiát támogatták, ami szintén kiváltotta 
Róma ingerültségét. Ez azonban nem térítette vissza a családba a „tékozló 
fiút". Az olasz kormány, a nemzetközi helyzet éleződését látva, óvakodott 
bármelyik oldal felé lekötni magát, állásfoglalását az erőviszonyok pillanat
nyi változásai határozták meg. Az olasz politikai és katonai vezetők az 1911. 
évi angol—francia katonai szerződés megkötése után egyáltalán nem érez
ték Olaszország partjait biztonságban arra az esetre, ha Németország olda
lán fegyveres konfliktusba keverednének az antant hatalmakkal. Viszont a 
német hadsereg hatalmas iramú fejlődése mély benyomást tett Rómára. 
Olasz vezető körökben tudtak arról is, hogy Bécsben többször fontolgatták 
egy olaszellenes preventív háború megindítását. Az a lehetőség pedig, hogy 
ebben a háborúban a Monarchia oldalán Németország is részt vehet, óva
tosságra intette a római politikusokat és katonákat. 

A franciák bizalmatlanságát a németekkel kötött katonai egyezmény 1912. 
évi felmondásával igyekeztek megszüntetni, míg a szövetségestársak felé 
az 1913. június 23-i német—olasz—osztrák—magyar tengerészeti szerződés
sel tettek egy gesztust. A szerződés kimondta, hogy háború esetén a szö
vetségesek Gaeta, Nápoly, Messina körzetében egyesítik tengeri erőiket, a 
legidősebb tengernagy parancsnoksága alatt, az angol—francia flottával 
szemben.20 Rómában a szerződést minden bizonnyal szövetségeseik meg
nyugtatására és saját jó szándékaik bizonyítására írták alá, hiszen olasz 
tengerészeti körökben nyilvánvaló volt az antant tengeri fölénye. 

Diplomáciai kötélhúzás. A hármasszövetség felbomlása 

Az 1914. júliusi háborús válság véglegesen felfedte a szövetség mély el
lentmondásait. Bécs elérkezettnek látta az időt a Szerbiával való leszámo
lásra. A fegyveres fellépéstől balkáni helyzetének megerősödését, új nagy
hatalmi imperialista politika lehetőségét várta. A háborús győzelemmel a 

20 M. kir. Hadilevéltár (a továbbiakban — MkHL) A világháború. IX. k. Budapest, 1940. 
671. o. 
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Monarheia elpusztítására törő külső és belső erőkre akartak egyszersmind 
döntő csapást mérni. 

Az elképzelt balkáni győzelem gondolata azonban a Monarchia számára 
kellemetlen kötelezettségek tudatával is párosult. A Ballhausplatzon ko
moly gondot okozott Olaszország biztosra vett jelentkezése — a hármas
szövetség VII. cikkelye alapján — a jogos kompenzációkért. Bécsben na
gyon jól tudták, hogy a legkevesebb, amit az olaszok kérnek, Valona és a 
hozzá tartozó partvidék. Ennek teljesítésével viszont a Monarchia önként 
zárta volna magára az Adria ajtaját. Érthető, hogy Bécs ezt mindenképpen 
el akarta kerülni. A Monarchia külpolitikai vezetése nem látott más kiutat 
a kényelmetlen helyzetből, mint a hármasszövetség figyelmen kívül hagyá
sát. Leopold Berchtold — aki Aehrenthal halála után, 1912 februárjában 
foglalta el a külügyminiszteri széket — már a válság első napjaiban, július 
2-án úgy nyilatkozott a bécsi német nagykövet előtt, hogy a konfliktust 
illetően nem kíván Olaszországgal érintkezésbe lépni, mert a várható olasz 
kompenzációs kívánságokat Bécs nem lesz hajlandó teljesíteni.21 A Ball
hausplatz új gazdája nagyon jól tudta, hogy elgondolásai ellentétesek a szer
ződés I. cikkelyével, ezért a Szerbia elleni esetleges fegyveres fellépést 
csupán rendőri akciónak állította be, amelynek egyáltalán nem célja a te
rületszerzés. 

Ez a gondolat Németország számára is elfogadható volt. Berlinben már 
régóta készültek az imperialista ellentétek háborús megoldására. Politikai 
és katonai körökben, egy-két kivételtől eltekintve, az volt a vélemény, 
hogy Bécsnek és Belgrádnak a szarajevói merénylet nyomán támadt konf
liktusa a legjobb alkalom a háborúra. Július 5-én II. Vilmos teljes támo
gatásáról biztosította az I. Ferenc József levelét átadó Szögyény-Marich 
László nagykövetet. A császár még aznap fogadta a fegyveres erők vezetőit 
is. Megkezdődtek a háborús előkészületek. 

A háborúra készülő Németország számára azonban nem volt kívánatos, 
ha szövetséges társai különböző kompenzációs problémák következtében 
hajbakapnak. Berlin ezért helyeselte Berchtold elképzeléseit. Szögyény-
Marich július 6-én azt jelentette Bécsbe, hogy Theobald Bethmann-Hollweg 
német kancellár „Teljesen egyetért azzal, hogy a Szerbia elleni esetleges 
akcióról ne értesítsük se Olaszországot, se Romániát."22 

Az események azonban keresztülhúzták ezt a szándékot. Rómában július 
közepén kezdtek megbízható híreket kapni, hogy Bécsben és Berlinben 
komoly dolgok készülnek. Az olasz kormány előtt világossá vált, hogy Bécs 
ugyanúgy ki akarja játszani mint az annexiós válság idején. Az olaszok 
ennek megelőzésére siettek álláspontjukat leszögezni. Antonio San Giuliano 
márki július 14-én közölte Hans Flotow német nagykövettel, hogy a Mo
narchia Szerbia elleni terveit az olasz kormány nem helyeselheti. 

Az olasz lépés nyugtalanságot keltett Bécsben, de még inkább Berlinben. 
A németek számára fontos volt, hogy a szövetségesek közötti ellentétek 
mielőbb elsimuljanak és Olaszország a kapott kompenzációk fejében telje
sítse a szövetségből rá háruló katonai kötelezettségeit. Az 1914. március 
11-én aláírt új német—olasz katonai egyezmény értelmében ugyanis az ola-

21 Galántai József: Szarajevótól a háborúig. Budapest, 1975. 170. o. 
22 Uo. 
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szoknak három hadtestet és két lovashadosztályt (kb. 300 ezer főt) kellett 
a franciák ellen felvonultatni.23 A nyugati hadszíntéren gyors lefolyású 
háborúra készülő német hadvezetés számára ez a segítség nagyon is fontos 
volt. A német diplomácia tehát most Bécset szándékozott meggyőzni. A kül
ügyminiszter már egy nappal később utasította bécsi nagykövetét, hogy az 
olaszoknak nyújtandó kompenzációk kérdésében igyekezzen Berchtoldot 
jobb belátásra bírni.24 

Bécsben színt kellett vallani, de a július 19-i minisztertanács ebben a 
kérdésben nem hozott döntést. Az eredmény mindössze annyi volt, hogy a 
kormány kinyilatkoztatta: nem szándékozik Szerbiát bekebelezni, de nem 
tart lehetetlennek kisebb határkiigazítasokat. A Monarchiában úgy vélték, 
hogy egy győztes háború után majd más helyzetből léphetnek fel az ola
szokkal szemben. 

Ez a huzavona alkalmat adott az olasz kormánynak arra, hogy az amúgy 
sem népszerű szerződés kötelezettségeinek betartása elől kitérjen. Az olasz 
álláspont utalt arra, hogy a Monarchia kormánya, a I hármasszövetség ren
delkezéseivel ellentétben, a Szerbia elleni háborús ultimátumot illetően, 
nem tartott az olasz kormánnyal előzetes megbeszélést, így a kialakuló 
háborúban Olaszországra nézve nem áll fenn katonai kötelezettség. A dip
lomáciai támogatás pedig a kompenzációs kérdések megoldásától függ. Az 
olaszok igényét a szerződés VII. cikkére hivatkozva az olasz nagykövet 
Bécsben július 25-én hivatalosan is bejelentette.25 

Bécs most már nem térhetett ki a kompenzációs problémák megtárgya
lása elől, de minden módon halogatta az érdemi döntést. Berchtold július 
26-án arra utasította Mérey Kajetán római nagykövetet, hogy az olasz kor
mánynak a VII. cikk alkalmazására vonatkozó igényeit határozottan uta
sítsa vissza és utaljon arra, hogy a Monarchia a líbiai háború idején sem
miféle nehézséget nem gördített az olasz kormány útjába.26 A Monarchia 
kormánya a VII. cikk sajátos értelmezésével is megkísérelte az időhúzást. 
Bécsben úgy vélték, hogy az álláspontok diplomáciai úton való tisztázásával 
is telik az idő. Az osztrák—magyar álláspont az volt, hogy a VII. cikk ren
delkezései csak török területek megszállásánál lehetnek irányadók, mert a 
megállapodás idején (1887-ben) a szerződő felek csak az európai török bir
tokok sorsát kívánták rendezni.27 

Az olasz álláspont ezzel szemben a Balkánon mindenfajta területgyara
podásra — beleértve az ideiglenes jellegűt is — vonatkoztatta a VII. cikket. 
Róma erről haladéktalanul értesítette Berlint is. 

Berlinben közben teljes erővel folyt a háborús készülődés. A német had
sereg, Belgiumon és Észak-Franciaországon át, hatalmas arányú bekerítő 
csapásra készült. A német hadvezetés számára az olaszok fegyveres jelenléte 
nyugaton elsőrendű fontosságúvá vált. A németeket ez az olasz álláspont el
fogadására késztette és Heinrich Tschirschky nagykövet ennek megfelelően 
informálta Berchtoldot.28 

S 
23 MkHL. A v i lágháború . IX. k. 671. o. 
24 Galántai: i. m. 172. o. 
25 Oszt rák—magyar vörös könyv . 15. o. 
26 Uo. 18—20. o. 
27 Cs. és kir . közös Kü lügymin i sz t é r ium: Az olasz h á b o r ú előzményeiről . Budapes t , 1915. 

7. o. 
28 Oszt rák—magyar vörös könyv . 22. o. 
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Az olasz kormány július 28-án, miután a németek támogatását megsze
rezte, határozottan tudtára adta Bécsnek, hogy nem hajlandó időt rabló 
tárgyalásokat folytatni a szerződés értelmezéséről „ . . . a megegyezés sürgős 
— szögezte le a jegyzék •— mert amíg az értelmezésre vonatkozólag kétely 
állhat fenn, mindaddig nem követhet Olaszország olyan politikát, amely al
kalmas volna arra, hogy Ausztria—Magyarország részéről történő időleges, 
vagy végleges megszállásokat most, vagy később megkönnyítsen."29 

Bécs kénytelen volt engedni. Berchtold augusztus 1-i táviratában meg
bízta római nagykövetét, hogy adja tudtul az olasz kormánynak: elfogadja 
az olasz értelmezést, azzal a feltétellel, ha „ . . . Olaszország barátságos ma
gatartást tanúsít. . . , teljesíti szövetségi kötelezettségeit az esetben is, ha a 
jelen konfliktus általános konflagrációhoz vezetne."''0 

Az olasz kormány egy nappal később válaszolt és kifogásolta Berchtold 
kikötéseit. Hivatkozott arra, hogy Németország minden feltétel nélkül fo
gadta el az olasz álláspontot és leszögezte: a Monarchia állásfoglalása nem 
elegendő ahhoz, hogy kiküszöbölje azokat az okokat, amelyek pillanatnyilag 
meggátolják az olasz hadbalépést.;i1 

Rómában már világosan látták, hogy a Berchtold által említett világégés 
nem is nagyon távoli lehetőség. Egyre biztosabbak voltak abban is, hogy 
Anglia nem fog kimaradni a háborúból. Az angolok ellen való hadbaszál
lást pedig Rómában mindenképpen el akarták kerülni. 

Berchtold felemás állásfoglalása kapóra jött az olasz kormánynak, ami
kor augusztus 3-án általános érvényű semlegességi nyilatkozatot tett. 

Az események közben viharos gyorsasággal váltották egymást. A Mo
narchia még július 28-án hadat üzent Szerbiának, majd napok alatt röp
ködtek a hadüzenetek Berlin és Pétervár, Berlin és Párizs, London és Berlin, 
valamint Bécs között. Augusztus 5-én lángban állott a világ. 

Bécs és Róma között közben tovább folyt a diplomáciai kötélhúzás. Az 
olaszok azonnali kötelező nyilatkozatot akartak a kompenzációkról, tudva, 
hogy egy osztrák—magyar győzelem után ennek kierőszakolására már nem 
lesz módjuk. Bécsben pedig húzták az időt a hadműveletek megindulásáig. 
Jegyzékek váltogatták egymást, különösebb eredmény nélkül. Rómában 
fokozódott az ingerültséggel vegyes türelmetlenség és lassan megérlelődött a 
szándék: mind többet követelni! Mérey már augusztus 5-én jelezte Bécs
nek: tart tőle, hogy az olaszok esetleg Trentino átadását is követelni fogják. 
Mint írta: „ . . .konkré t jeleket erre nézve még nem látok. De különböző 
helyekről érkeznek hozzám híradások Olaszország ilynemű szándékairól."32 

Most már minden a fegyverektől függött. Erre egyébként Mérey is utalt 
az előbb említett táviratában. 

A háború első napjaiban Bécsben egyre idegesebb lett a hangulat, mert 
a felvonulás alatt zavarok keletkeztek. A hadászati tervek szerint az oszt
rák—magyar fegyveres erők zömének az orosz hadsereggel szemben kellett 
szétbontakoznia, míg a kisebbik résznek a Balkánon, Szerbia ellen. Ha a 
konfliktus csak a Balkánra korlátozódik, akkor a hadműveletekben a ha-

29 UO. 25. O. 
30 UO. 31. O. 
31 UO. 34. O. 
32 UO. 38. O. 
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dászati tartalékot képező 2. hadseregnek is részt kell vennie. Ha viszont a 
háború Oroszországgal szemben is megindul, a 2. hadsereget oda tervezték 
felvonultatni. 

A Monarchia külpolitikai vezetői az utolsó pillanatig nem feltételezték 
Oroszország hadbalépését. A hadvezetés ezért a 2. hadsereget Szerbia felé 
irányította. Az orosz háború kitörésekor a szállítmányok dél felé haladtak 
és nem volt mód ennek megváltoztatására. A hadsereg szállítása csak 
augusztus 18-án indulhatott meg az északi hadszíntérre, ahonnan végered
ményben elkésett. 

Közben a „Dalkán csoport" 5. és 6. hadserege, bízva a 2. hadsereg meg
érkezésében, be sem várva annak szétbontokozását, augusztus 12-én átlépte 
a Drinát és megkezdte az előretörtést. A támadás azonban csúfos kudarcba 
fulladt, az ellentámadást kezdő szerb hadsereg egy hét múlva a Drina 
mögé szorította vissza az osztrák—magyar csapatokat. 

Hasonló kellemetlen balsikerek érték a németeket is. Elszászban a német 
határbiztosító csapatok kénytelenek voltak az előretörő franciáknak áten
gedni a Vogézek átjáróit és a Rajna felé visszavonulni. Váltakozó sikerű 
harcok után a németek Mühlhausent (Mulhouse), a tartomány egyik jelen
tős városát is kiürítették. Még érzékenyebben érintették a német hadveze
tést a keleti hadszíntéren kibontakozó események. Az orosz csapatok itt a 
németek által várt időpontnál hamarabb indították meg támadó hadműve
leteiket Kelet-Poroszország ellen. A még a szétbontakozás állapotában levő 
8. német hadsereg a támadást nem tudta feltartóztatni. Az oroszok augusz
tus 17-én Stallupönen (ma Nyesztyerov) és 20-án Gumbinnen (Guszev) mel
lett győzelmeket értek el. 

Az oroszok nem várt aktivitása érthetően nyugtalanságot keltett Derlin-
ben. A német hadvezetés tudta, hogy a Monarchiának a keleti arcvonalra 
felvonultatott erői éppen hogy elegendőek az orosz főerők feltartóztatására. 
Ha pedig Olaszország megtartása miatt az osztrák—magyar főparancsnokság 
kénytelen lesz erőinek egy részét az olasz határra irányítani, a védelem 
esélyei keleten nagyban csökkenni fognak. A német vezérkart nem nyug
tatta meg Conrad augusztus 10-i levele, amelyben megígérte, hogy nem 
nyúl az oroszok ellen szánt erőkhöz, mert két nappal elő/bb a Monarchia 
vezérkari főnöke még német csapatokat kért segítségül az esetleges olasz 
fegyveres fellépés ellen. 

Derlin számára feltétlenül fontos volt a keleti arcvonal helyzetének tisz
tázása, mert augusztus 18-án a német főerők megkezdték a nyugaton ter
vezett hatalmas bekerítő hadműveletet, amelytől a háború gyors befejezését 
remélték. A német politikai és katonai vezetők figyelmét az antant főerői-
vel szemben kibontakozó nagyméretű találkozó ütközetek — a hadtörténe
lem „határ menti csatáknak" nevezi őket — kötötték le. 

Ebben a helyzetben a németek számára elsőrendűen fontos volt a Mo
narchia vezetőit „jobb belátásra" bírni. Ha sikerül különböző engedmények
kel az olaszokat megnyugtatni, a Monarchia fokozhatja erőfeszítéseit az 
oroszok ellen. Ez az engedékenység pedig — vélték Eerlinben — esetleg 
elháríthatja a Decs „akadékoskodása" miatti akadályt az olasz—német ka
tonai szerződés olasz részről történő teljesítése elől is. Ebben az esetben 
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pedig Berlin jelentős olasz erők beavatkozására számíthatott a franciák 
ellen. 

A német diplomácia — kihasználva a szövetséges szorult helyzetét — 
augusztus 22-én a legsürgősebben „felkérte" a Monarchia külügyi vezetését, 
hogy minden fenntartás nélkül ismerje el az olaszok kompenzációs igé
nyeit.33 A katonai vereségek után Bécs kénytelen volt engedni és római 
képviselőjét, Kari Macchio bárót utasítani, hogy német kollégájával egybe
hangzóan jelentse ki az olasz igények elismerését.34 

Róma tehát diplomáciai sikert könyvelhetett el, de a sikert most már 
nem sietett kiaknázni. A szövetségestársak balsikerei megértették az ola
szokkal, hogy „van mit keresniük", de a katonai helyzet tisztázatlansága a 
további óvatosságot ajánlotta. Az olasz külügyminiszter elégtétellel vette 
tudomásul Berlin és Bécs nyilatkozatát, de úgy vélekedett, hogy még nem 
jött el az ideje a kompenzációkról való eszmecserének és a hadbalépésnek.35 

Az olaszok mindenesetre, mint biztosítékot, felvetették a valonai öbölben 
lévő Saseno sziget olasz megszállásának lehetőségét. Az olasz lépésre akkor 
került sor, amikor nyugaton az antant csapatok ellentámadást kezdtek és 
keleten a Monarchia csapatai súlyos küzdelmet vívtak az orosz főerőkkel. 
Szeptember 12-én azonban az olaszok visszavonták a sziget megszállására 
tett javaslatukat. Rómában nem akarták a nyereséget „aprópénzre" váltani. 
Az olaszok már tudták, hogy a németek elvesztették a marnei csatát és tud
ták az is, hogy a keleten folyó küzdelem az oroszok győzelmével végződött. 
Az olasz kormány „jobb időkre" halasztotta aspirációinak megvalósítását. 

Az alkalom nem is váratott sokáig magára. Október végére a központi 
hatalmaknak a keleti hadszíntéren indított újabb nagy támadó hadművelete 
is összeomlott, a kezdeményezést az oroszok ragadták magukhoz. Az oszt
rák—magyar—német koalíció nehéz helyzetét még csak súlyosbította a Mo
narchia csapatainak újabb szerbiai katasztrófája. 

A balkáni osztrák—magyar csapatok október végén ismét támadást kezd
tek. Kezdetben sikeresen törtek előre, sőt december 2-án Belgrádot is el
foglalták. A meginduló szerb ellentámadás azonban visszavonulásra kény
szerítette a támadókat és december 15-re a Monarchia csapatai ismét el
hagyták Szerbia területét. Az események egyre jobban bizonyították a 
központi hatalmak katonai gyengeségét, amelyet Róma azonnal ki is hasz
nált. Október 31-én megszállta Saseno szigetét, majd december 11-én ismét 
felvetette a kompenzációk kérdését. Az olaszok azonban ezúttal nem en
gedtek időt Bécsnek a hosszas huzavonára. December 25—29. között — hi
vatkozva, hogy az albániai zavargások veszélyeztetik az olaszok érdekeit 
—, olasz csapatok szálltak partra Valona kikötőjében és birtokba vették a 
várost. 

A megszállást azonban nem tekintették kompenzációnak, sőt Antonio 
Sonnino, az új olasz külügyminiszter, 1915. január 6-án a Monarchia dip
lomáciai képviselőjével beszélgetve már sejtetni engedte, hogy Olaszország 
területi aspirációinak kielégítése csupán egy irányban történhet.36 Hivatalo
san az olasz kormány január ll^én jelentette be, hogy kompenzációs kö-

33 U o . 46. o . 
34 U o . 48. O. 
35 UO. 50. O. 
36 UO. 79. O. 

— 668 — 



vetélései már nem a Balkánra, hanem az aktuálisan a Monarchia birtokában 
levő területrészek esetleges átengedésére vonatkoznak.37 Hogy ez csak Dél-
Tirol (Trentino) lehet, az iránt Bécsben semmi kétség sem volt. 

Berchtold, a katonai balsikerek hatására, de német nyomásra is, hajlandó 
volt az olasz követeléseket bizonyos fokig teljesíteni. Elgondolásai azonban 
hajótörést szenvedtek egyrészt a katonai vezetés, másrészt a magyar kor
mánykörök — elsősorban Tisza István magyar miniszterelnök — ellenállá
sán. Franz Conrad von Hötzendorf, a vezérkar főnöke, a tervezett téli tá
madás sikerétől várta a katonai megoldást, Tisza a területátengedésekkel 
nem akart precedenst teremteni. A magyar miniszterelnök attól tartott, 
hogy az olaszok követeléseinek teljesítése esetén, cserébe semlességének 
megőrzéséért, Románia is bejelentheti igényeit magyar területekre. Conrad 
és Tisza együttes fellépése végül is lemondásra késztette Berchtoldot. A ki
vezető út megtalálása utódára, Tisza bizalmasára, Burián István báróra 
várt, aki a kivárások, az óvatos taktikázások embere volt. 

Érthető, hogy a kialakuló helyzet élénken érdekelte a német szövetségest 
is, amely egyre türelmetlenebbül és fokozódó ingerültséggel figyelte Bécs 
magatartását. Berlinben — miután az olasz hadbalépést nem sikerült el
érni — most már mindenképpen Olaszország semlegességének megtartását 
kívánták. A berlini vezető körök egyre inkább tartottak attól, hogy szö
vetségesük az ellenséges táborba lép. A nehéz katonai helyzetben a néme
tek érthetően nem akarták ellenségeik számát szaporítani, emellett nem 
akarták az olasz piacot sem elveszíteni. Bécs álláspontja azonban egyre 
merevebb lett. A Monarchia kormánya arra számított, hogy az olaszok, an
nak tudatában, hogy esetleg a németekkel is szembe kerülhetnek, nem 
merik megkockáztatni a fegyveres konfliktust. 

A német diplomácia erélyes akcióba kezdett, hogy Bécset álláspontjának 
megváltoztatására bírja. Nem sokkal azután, hogy Burián elfoglalta hiva
talát és első utasításait kiadta a római képviseletnek, Wedel herceg meg
beszélést folytatott vele az olaszok követeléséről. A német diplomata hang
súlyozta, hogy a Monarchiának jelenlegi helyzetében áldozatokat is kell 
hoznia. Kifejezte azt a meggyőződését, hogy az olasz követelések teljesítése 
esetleg Olaszország tartós semlegességét eredményezheti.38 Néhány nap 
múlva Wedel ismét visszatért a trentinói kérdésre mondván: nagyon fon
tos, hogy a feszültség ne növekedjen.39 

Rövid időre úgy látszott, hogy a németeknek sikerült úrrá lenni a hely
zeten. Diplomáciai fellépésük Rómára is mérséklőén hatott. Január végén 
az irredenta ismét háttérbe szorult, a háborúellenes hangulat megerősö
dött/10 Ebben része volt az antant csapatok december közepe óta tartó so
rozatos támadásai kudarcának is, de elsősorban annak, hogy az olasz há
borús felkészülés még nem fejeződött be. A katonai szakemberek úgy 
vélték, Olaszország március elejéig nem lesz abban a helyzetben, hogy há
borút kezdjen.41 

37 UO. 83. O. 
38 Sächsisches Landeshaup ta rch iv , Dresden (a t ovább iakban — SL). Aussenmin i s t e r ium-

Akten (Szász t a r t o m á n y i főlevéltár , Drezda . Külügymin i sz té r iumi i ratok.) A ber l in i szász 
ügyvivő je lentése i . 2075. csomó. 774. sz. i ra t . (Az egykor i Szászország a n é m e t c sászá r ságban 
is meg ta r to t t a névleges önál lóságát , így több he lyen dip lomácia i képvise lőket is t a r tha to t t . ) 

39 Uo. 10l3.ysz. i rat . 
40 Uo. 1414. sz. i ra t . 
41 Uo. 1519. sz. irat. A római német katonai attasé jelentése. 
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Ezt természetesen Bécsben is tudták. De tudták azt is, hogy a katonai 
megoldás számukra is túlságosan kockázatos lenne. Február közepén már 
világossá vált, hogy a kárpáti téli csata — amelytől oly sokat reméltek — 
nem hozza meg a várt sikert. Az orosz arcvonal nem ingott meg, az osztrák— 
magyar csapatok riasztó veszteséget szenvedtek. 

Burián diplomáciai blöffhöz folyamodott. Az olasz kompenzációs követelé
sekre válaszul, Valona megszállásáért, a Monarchia számára követelt rekom-
penzációkat.42 Az olasz kormány természetesen erre nem volt hajlandó és feb
ruár 15-én megszakította a tárgyalásokat. 

A bécsi lépés nagy vihart kavart Olaszországban. Az irredenta ismét meg
növekedett, a nacionalista, soviniszta körök nyíltan hangoztatták, hogy Tren-
tinót háború nélkül nem szerezhetik meg.43 Az olasz kormány tudtára adta 
a német nagykövetnek is, hogy a vitatott területekről Róma feleslegesnek 
tartja a további tárgyalásokat, mert úgymond: „ . . . a Monarchia úgy kerül
geti ezt a kérdést, mint macska a forró kását."4'* 

Berlinben most már erőteljesebb lépéseket kezdeményeztek. Bethmann-
Hollweg kancellár és Erich Falkenhayn vezérkari főnök február 20-án 
Teschenbe (Cieszyn) utazott az osztrák—magyar főhadiszállásra, ahol Burián-
nal és Conráddal próbálták elfogadtatni a területátengedés szükségességének 
gondolatát. A megbeszélések azonban nem jártak eredménnyel. A Monarchia 
mértékadó köreiben megerősödött az a vélemény, hogy ha ki is elégítik most az 
olasz követeléseket, az olaszok újabbakkal fognak előállni. Különösen Conrad 
ellenezte a területátengedéseket. Falkenhayn a tárgyalásokon igyekezett a 
Monarchia vezérkari főnökét véleményének megváltoztatására bírni és meg
jegyezte, ha most engednek is, a háború győztes befejezése után közösen 
mindent visszaszerezhetnek Olaszországtól. Conrad azonban azzal vágott 
vissza, hogy akkor egyszerűbb lenne Elszász-Lotharingiát átadni a franciák
nak és békét kötni.45 A vezérkari főnök merev állásfoglalása azonban nem 
érvényesült. A Monarchia katonai vezetése a kárpáti téli csata elvesztése után 
már nem tudott olyan tekintéllyel fellépni, mint korábban. A március 8-i 
koronatanács elvben elfogadta a területátengedések gondolatát és erről más
nap az olasz kormányt hivatalosan értesítette is, ám Bécs semmiféle konkrét 
ajánlatot nem tett. 

A háborús hangulat Rómában egyre erősödött, annak ellenére, hogy a 
pápa — bécsi nyomásra — igyekezett mérséklőén hatni.46 Sonnino a Bern
hard Bülow német nagykövettel folytatott titkos tárgyalásokon leszögezte, 
hogy Bécs az orránál fogva vezeti Olaszországot, amely csak akkor hisz, 
ha Trentinót azonnal megkapja.47 

Az olasz burzsoázia és az udvar háborút akart. Elképzelésüket nemcsak a 
még olaszlakta területek megszerzésének vágya és imperialista célok moti
válták, hanem az ország súlyos belpolitikai helyzete is. Az előző évi gazda
sági válság nyomán sztrájkok, tüntetések söpörtek végig az olasz félszigeten. 
1914. június 7-én a rendőrség Anconában fegyvert is használt. A nagyváro
sokban véres összeütközések robbantak ki. A kormány csak egy hét múlva. 

42 Osztrák—magyar vörös könyv . 98. o. 
43 SL 2075. csomó, 2308. sz. i ra t . 
44 Uo. 2396. sz. i rat . 
45 MkHL A vi lágháború . IX. k. 675. o. 
46 SL. 2075. csomó, 3227. sz. i ra t . 
47 Uo.2742. sz. i rat . , 
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nagy katonai erővel tudta a megmozdulásokat elnyomni. A „véres hét" em
léke a következő év elején is kísértett. A kormány úgy vélte, hogy a háborús 
kényszerintézkedések segítségével végképp letörheti a munkások és parasz
tok ellenállását. 

A nacionalisták háborús gépezete teljes erővel működött. A háborús part 
malmára hajtotta a vizet az antantnak a Dardanellák ellen megindult táma
dása is. Február közepén az egyesült angol—francia flotta hatalmas erővel 
kezdte meg a tengerszoros bejáratát védő elavult török erődítmények bom-
zását. Törökország esetleges háborús veresége, a lehetőség, hogy a nyugati 
hatalmak erői közvetlen segítséget adhatnak Oroszországnak, az olasz hábo
rús körök előtt az antant közeli győzelmének reményét vetette fel. A római 
kormány március 9-én az antant hatalmakhoz fordult és közölte azokat a 
feltételeket, amelyeknek teljesítése esetén hajlandó lenne oldalukon belépni 
a háborúba. Az olasz igények magukban foglalták Tirol területét a Brenner 
hágóig, az Isonzó folyó völgyét és az Isztriai-félszigetet, valamint több adriai-
és földközi-tengeri sziget birtokát. Az antant az olasz igényeket elfogadta és 
ígéretet tett ezeknek a területeknek olasz kézbe adására a győzelem után. 

Az olasz kormány ennek birtokában most már az erő helyzetéből tárgyal
hatott, illetve tárgyalhatott volna, ha fegyveres ereje kész a hadbalépésre. 
Ettől azonban az olasz hadsereg még messze volt. Rómában számítottak arra, 
hogy esetleg háborús erőfeszítés nélkül is sikerül a Monarchiával szemben 
célt érniük. Sonnino a németek támogatását kérte és ismét hangsúlyozta, 
hogy a kért területek átengedése nélkül Olaszország nem maradhat kívül a 
háborún.48 

Közben a Monarchiát újabb katonai vereségek érték. Przemysl 1915. már
cius 22-én az oroszok kezébe került, vele 9 tábornok 2593 tiszt és kereken 
117 ezer katona jutott hadifogságba. Az erődített város elvesztése mély le
vertséget keltett Bécsben. A szász ügyvivő jelentése a németbarát hangulat 
csökkentéséről adott hírt, kiemelve, hogy bécsi mértékadó körökben kritikus 
megjegyzések hangzottak el a német segítség értékét illetően/'9 

Przemysl eleste Rómában is jelentős hatást gyakorolt, de az antant erők 
dardanelláki balsikerei mérséklőén hatottak a római kormányra. A háborús 
hangulat alábbhagyott, de — mint Sonnino megjegyezte — Olaszországot 
már nem lehetett kisebb területi engedményekkel kielégíteni.50 

Bécs pedig nem akart ennél továbbmenni. Macchio báró március 27-én 
hivatalosan közölte Rómával, hogy a Monarchia Dél-Tirolban Trient (Trento) 
város körzetét hajlandó csak átengedni. 

Az antant ígéretét bíró olasz kormányt nem elégítették ki a bécsi javasla
tok. Az olaszok most már egyre többet követeltek és ragaszkodtak az átadott 
területek azonnali megszállásához is. Rómában úgy vélték, hogy végül is 
német támogatással rábírhatják a bécsi kormányt az olasz követelések telje
sítésére és akkor nem lesz szükség a hadbalépésre. 

Április 8-án az olaszok Tirol egész olaszlakta területét, valamint Bozen 
(Bolzano) körzetét követelték az Isonzó völgyével együtt. A trieszti (Trieste) 

t 
48 TJo. 3491. sz. irat. 
49 Uo. A bécsi szász ügyvivő jelentései. 364. csomó, 4549. sz. irat. 
50 Uo. 2075. csomó, 4175. sz. irat. 
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körzetet autonóm területté kívánták alakítani. Ezenkívül az adriai szigetek 
egy részére és Valona körzetére jelentették be igényüket.01 

Bécsben és Berlinben, ha lehet, még jobban felfokozódott a diplomáciai 
tevékenység. Berlin mindenképpen meg akarta akadályozni az olasz hadba
lépést. Április 12-én Matthias Erzbergert, a katolikus Centrumpárt egyik ve
zetőjét küldték Rómába a helyzet megoldására. Erzberger jó római kapcso
latai miatt különösen alkalmasnak látszott erre a feladatra. Missziója azon
ban eredménytelen maradt és hiába utazott április végén újra Olaszországba, 
eredményt nem ért el. A tárgyalások Bécs egyre merevebb magatartása kö
vetkeztében nem vezethettek sikerre. Erzberger, Bethmann-Hollweg számára 
készített beszámolójában, nyíltan a Monarchia vezetőit tette felelőssé a vál
ság kiéleződéséért. „Bécsben körömszakadtig ragaszkodtak a blöffelmélethez 
— írta — és végső fokon a bécsi indolencia hátráltatta a tárgyalásokat". 
Végső megállapításként leszögezte : „ . . . a lavina megindult, Bécs ismét ké
sőn cselekedett."52 

Erzberger útjával egyidejűleg Arthur Zimmermann helyettes külügyi ál
lamtitkár bécsi tárgyalásokra kapott megbízást. A Buriánnal, Merevvel és 
Forgách János gróf külügyminisztériumi osztályfőnökkel tartott titkos tár
gyalásokon azonban semmiféle eredményt nem ért el. Hazaérkezése után von 
Salza und Lichtenau berlini szász ügyvivővel folytatott beszélgetése során 
nagyon borúlátóan nyilatkozott. Közölte az ügyvivővel, hogy a német főhadi
szálláson és a kancállária köreiben nagyon ideges a hangulat az olasz— 
osztrák—magyar helyzet elmérgesedése miatt és ezért egyértelműen Bécset 
teszik felelőssé. ,,. . . Az urak ott (tudniillik Bécsben — Sz. L.) még mindig 
igen magas lóról beszélnek" — mondotta.53 

A német különmegbízottakkal egyidejűleg Bülow római német nagykövet 
is állandó erőfeszítéseket tett a fegyveres konfliktus elkerülésére, ám mind
hiába. 

A német diplomácia élénkségét elsősorban a katonai helyzet alakulása dik
tálta. Németország számára, amely a háború első nyolc hónapja alatt közel 
1 400 000 katonát veszített,54 egyáltalán nem volt kívánatos egy újabb arc
vonal létrejötte. Berlin közvetlen célkitűzése most a tervezett gorlicei támadó 
hadművelet előkészítése volt. A két vezérkar főnöke április 13-i táviratváltá
sában elvben megegyezett a hadművelet végrehajtásában és április 14-én sze
mélyesen is tisztázták a részleteket. Falkenhayn a támadástól az orosz erők 
döntő vereségét és Románia csatlakozását várta, végső soron pedig azt ter
vezte, hogy a siker kivívása után felszabaduló német csapatokat nyugatra 
veti és ott mér döntő csapást az antant erőire. „A hadművelet végrehajtásá
nak előfeltétele természetesen a legszigorúbb titoktartás mellett az marad — 
írta —, hogy Olaszországot a legmesszebbmenő engedékenységgel arra bír
juk, hogy legalább (kiemelés tőlem — Sz. L.) addig maradjon nyugton, amíg 
a támadást végrehajtjuk."55 

51 Oszt rák—magyar vörös könyv . 139—141. o. 
52 Az NDK Központ i Ál lami Levél tára . Po t sdam. (A tovább iakban — ZstA.) Kancel lár iai 

i ra tok (Reichskanzlei) , I ta l ien 2442/8. csomó, Kr iegsakten 13/1. 65—89. o. 
53 SL 2075. csomó 5219. sz. i ra t . 
54 Pon tosan : 297 267 halot t , 846 727 sebesült , 207 968 el tűnt , összesen : 1 351 962 fő. SL uo., 6248. 

sz. i rat . (A szász ügyvivő b iza lmas tájékoztatója.) 
55 MkHL A v i lágháború . IX. k. 37. o. 
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Berlin azonban csalatkozott az elképzeléseiben. A támadó hadművelet elő
készítése ismét Conrad vonalát erősítette meg. Bécs a hadművelettől kato
nai helyzetének megj avulását várta, azt a lehetőséget, hogy az olaszokkal is
mét az erő helyzetéből tárgyalhasson. Éppen ezért nemhogy a „legmesszebb
menő engedékenységre" nem volt hajlandó, hanem álláspontja még inkább 
megmerevedett. Bécsben a régi recept szerint húzták-halogatták az érdemi 
tárgyalásokat56 és Bur ián április 16-án meglehetősen ingerült hangon vála
szolt az olaszok április 8-i jegyzékére. Ajánlata nem sokban tért el a korábbi 
javaslatoktól. 

Lényegében ugyanaz ismétlődött meg újra, mint januárban, a kárpáti téli 
csata előtt. Conrad álláspontja befolyásolta Buriánt és a háttérben megint 
csak Tisza állt, aki semmiféle változásról riem akart hallani. S ha a kárpáti 
téli csata kudarca akkor a tárgyalások felvételére kényszerítette őket, most 
alig várták, hogy kiköszörülhessék a csorbát. 

A németek pillanatnyilag semmit sem tehettek. A támadó hadművelet 
előkészítése idején nem élezhették ki Berlin és Bécs viszonyát. Bécsben ki
használták ezt a kötöttséget és a maguk javára igyekeztek fordítani. 

Miután az olasz kérdés diplomáciai rendezésére egyre kevesebb remény 
maradt, Berlinben a katonai megoldás gondolata kezdett tért nyerni. Fal
kenhayn április 22—i, Conradhoz intézett táviratában a katonai kérdések tisz
tázására sürgős tárgyalásokat javasolt. 

Az olaszok elleni megelőző háború gondolata Conradtól sem volt idegen. 
Már Ï901-J>en, mint újdonsült vezérkari főnök, javasolta az olasz probléma 
fegyveres megoldását, de elképzelései hajótörést szenvedtek a külügy —- első
sorban Aehrenthal — ellenállásán.57 Falkenhayn táviratára azonnal válaszolt 
és a megbeszélések színhelyéül Breslaut (Wroclav) javasolta. Falkenhayn 
újabb táviratban még aznap közölte, hogy miután Burián is Berlinben lesz, 
célszerű lenne a tárgyalásokat ott tartani. Conrad elfogadta a javaslatot és 
jelezte, hogy április 24-én Berlinben lesz.58 

A megbeszélések azonban nem jártak eredménnyel. Az olaszok katonai 
felkészületlensége kétségkívül csábító volt a támadásra, de kiderült, hogy 
a központi hatalmak egyszerre két hadszíntéren már nem tudnak támadó 
hadműveleteket folytatni. 

Maradt tehát az időhúzás. Most már a németek is a küszöbön álló hadmű
veletek sikerének esetleges visszatartó hatásában reménykedtek. Tschirschky 
bécsi német nagykövet egy beszélgetés során nyíltan meg is mondta Rex 
bécsi szász ügyvivőnek, hogy véleménye szerint a válságot csak így lehet 
megoldani. „Ha a következő hetekben további győzelmeket érünk el, az majd 
mérséklőén fog hatni Olaszországra" — mondta.59 

A németek gondoskodtak arról is, hogy az esetleges katonai fellépésről 
szóló hírek, megfelelő csatornákon, az olasz kormány tudomására is jussanak. 
A hír meghökkentette a római befolyásos köröket. Rex április 30-án azt je
lentette Bécsből, hogy beszélgetés közben Cerutti, az olasz nagykövetség tit-

56 Conrad ápri l is 15-én levélben ké r t e Bur iánt , hogy a ka tona i he lyze t re való tekinte t te l 
húzza el a t á rgya lásoka t . Had tör téne lmi Levél tár (HL) Budapes t , AOK. (Hadseregfőparancs
nokság) i ra ta i . Conrad levelezése, 35. doboz. 

57 Feldmarschall Conrad: Aus meiner Dienstzeit . 1925. I. k. 63. o. 
58 A távi ra tvá l táshoz l á sd : HL AOK i ra tok 13. doboz. Op. 9373. és Op. 9394. sz. 
59 SL Aussenmin i s t e r ium-Akten (külügyminisz tér iumi i ratok) 2082. csomó, 5530. sz. 
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kára megemlítette: Rómában nagyon tartanak egy Németországgal szembeni 
háborútól, attól, hogy a Monarchia és Németország rövidesen együttes táma
dást intéz Olaszország ellen. Az olaszok kívánsága pedig a terület és nem 
a háború.60 

Bécs azonban nem sietett a területek átadásával, hanem időről időre, kisebb 
engedmények árán, igyekezett az időt elhúzni. Az olasz kormány április 26-án, 
az antant csapatok dardanelláki partraszállása után egy nappal, végül is el
kötelezte magát a fegyveres fellépésre. Az antant hatalmak és Olaszország 
által Londonban aláírt titkos szerződés kötelezte Rómát, hogy egy hónapon 
belül háborút indítson a központi hatalmak ellen. 

Május 4-én az olasz kormány bejelentette a hármasszövetség felmondását. 
Berlint és Bécset bombaként érte az olasz lépés. Az összhang azonnal meg
bomlott. Berlinben szemrehányást tettek a Monarchia merevségéért, Bécsben 
az olaszoknak nyújtott német támogatást emlegették. A kedélyeket csak a 
május 2-án megindult gorlicei támadás kezdeti sikerei nyugtatták valameny-
nyire meg, de a látszólagos nyugalom mögött újabb ellentétek növekedtek. 
Az orosz ellenállás kezdett megszilárdulni, a siker kifejlesztése lassabban ha
ladt a tervezettnél. Olaszország beavatkozása a háborúba most nagyon nehéz 
helyzetet teremtett volna. 

Berlinben ezért ismét előtérbe került az olaszok területi engedményekkel 
való megnyugtatásának gondolata. Ezt annál is inkább szorgalmazták, mert 
Németországnak végeredményben semmibe sem került az olasz kívánságok 
teljesítése. Május 4-én maga II. Vilmos intézett levelet I. Ferenc Józsefhez. 
„Olaszországnak a háborúba való belépése — írta a császár — katasztrofáli
san hat a helyzetre és szeretném kérni, hogy hozzad meg az áldozatot Olasz
ország követeléseinek teljesítésére."61 

Bécs azonban továbbra is merev maradt. Javaslatai ezután sem elégítették 
ki az olasz kormányt, amely maga is nehéz órákat élt át. Néhány nap alatt már 
Rómában is nyilvánvalóvá vált az orosz csapatok visszavonulása és hírek 
érkeztek az antant csapatok újabb dardanelláki balsikereiről is. A háborús 
hangulat érezhetően alábbhagyott. A minisztertanács állandóan ülésezett és 
Sonnino csak nehezen tudta háborús álláspontját megvédelmezni.62 

Bülow és Macchio igyekeztek a kedvező helyzetet kihasználni és május 
10-én, saját kezdeményezésükből, újabb területi engedményeket tettek. Ám az 
olaszok továbbra is elzárkóztak a tárgyalások elől. 

Közben Berlin és Bécs egyre megbízhatóbb híreket kapott a londoni titkos 
szerződés aláírásáról. A helyzet megtárgyalására Burián, Kari Stürgkh oszt
rák miniszterelnök, Tisza és Conrad, német oldalról Bethmann-Hollweg, 
Zimmermann és Falkenhayn május 7-én ismét találkoztak Teschenben. 
A konferencia résztvevői az olasz kérdés mindkét felet kielégítő megoldására 
most sem találtak megoldást, de bizakodtak a katonai attasék jelentései alap
ján abban, hogy Olaszország katonai előkészületei május vége, június eleje 
előtt nem fejeződnek be.63 

60 Uo. 5841. sz. 
61 Be thmann-Hol lweg levélfogalmazványa II . Vilmos részére . ZStA 2442/8. Reichskanzlei , 

I tal ien Kr iegsak ten 13/1. 22. sz. i ra t . 
62 Lásd ehhez : A ber l in i ügyvivő 1915. m á j u s 11-i je lentését SL 2075. csomó, 6248. sz. 

i ra t és bá ró Macchio követ 1915. má jus 13-i je len tésé t Bur iánhoz . Osztrák—magyar vörös 
könyv . 186. o. 

63 SL 2082. csomó, 6223. sz. i ra t . 
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Bécsben fokozódott az olaszellenes hangulat. A rendőrség erősen őrizte az 
olasz követséget, mert tüntetésektől, ablakbeveréséktől tartott.64 

Berlin azonban nem tett le arról a reményéről, hogy Bécset mégis sikerül 
„meggyőznie". Május 16-án Falkenhayn közölte Conraddal, hogy Teschenben 
ugyan nyilatkozat hangzott el Németországnak a Monarchia iránti szolidari
tásáról, a katonai helyzet azonban nem engedi meg, hogy jelentős német erőt 
alkalmazzanak az olaszok ellen. Conrad megértette, hogy a németek katonai 
segítségére nem számíthat és május 18-án maga is az olasz követelések sürgős 
elfogadását javasolta Buriánnak.65 

Burián azonnal értesítette a német és olasz kormányokat, hogy az áten
gedni kívánt területeket az egyezmények ratifikálása után egy hónapon belül 
hajlandó az olaszoknak átadni, sőt május 22-én késznek nyilatkozott az azon
nali átadásra.66 

Berlinben Bethmann-Hollweg a birodalmi gyűlésben körvonalazta a né
met álláspontot és óvatos célzásokkal a Monarchiára hárította a felelősséget, 
megemlítve azt is, hogy Burián csak az utolsó pillanatban volt hajlandó kon
cessziókra. Beszéde egészében véve inkább negatív alaphangú volt a Monar
chia felé. Érthető, hogy a császár, akit egyébként is bosszantott Bécs ellenke
zése, azonnal táviratban mondott köszönetet, mint írta „ ... a férfias szavakért 
amelyeket a világ tudtára kellett adni, hogy a fenyegető új veszélyt elhá
rítsuk."67 

Jellemző egyébként, hogy a bécsi cenzúra a szövetséges kancellár beszé
dének a Burián-féle koncessziókra vonatkozó részét kihúzta.68 

A hadüzenet 

Május 23-án Bécsben Avarna herceg nagykövet átadta az olasz hadüzene
tet. A hadiállapot bejelentése azonban Olaszországban nem talált egyöntetű 
helyeslésre. 

Az Olasz Szocialista Párt a semlegesség fenntartása mellett állt ki és ismé
telten kizárta soraiból a háború híveit. így került kizárásra Mussolini is, aki 
a Szocialista Párt tagja és az „Avanti" című lap szerkesztője volt.69 A kor
mány minden módon igyekezett a szocialisták ellenállását letörni.70 

A hadüzenet után a Monarchiában magasra csapott az olaszellenes propa
ganda. Bécs a szövetségestárs hátbatámadásával vádolta az olaszokat. Az 
uralkodó még aznap kiadott proklamádójában az olasz lépést olyan hitsze-
gésnek nevezte, amely példa nélküli a történelemben. A kiáltvány a „sértett 
önérzet" hangján hivatkozott arra, hogy a Monarchia mindenkor híven telje
sítette szerződéses kötelezettségeit az olaszokkal szemben és a béke fenntar
tása érdekében fájdalmas áldozatokra is hajlandó volt. Bécs „árulónak" bé-

64 UO. 
65 MkHL A v i lágháború . IX. k. 296—298. és 677. 0. 
66 Osztrák—magyar vörös könyv 200—201. és 213. o. 
67 ZStA uo. 38. sz. Táv i ra t Be thmann-Hol lweghez . 
68 SL 2082. csomó 6683. sz. i ra t . 
69 Kis Aladár: i. m . 31. o. 
70 Macchio bá ró , a Monarch ia róma i képviselője , 1915. m á j u s 2l-i t áv i r a t ában je lente t te , 

hogy h í rek szerint előző n a p mintegy 240 szocialistát t a r tóz t a t t ak le. Oszt rák—magyar vörös 
könyv . 213. o. 
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lyegezte volt szövetségestársát és ez a szó ma is él idősebb nemzedékünk egy 
részének gondolkodásában. 

Az eddig elmondottak alapján azonban egyértelműen azt kell mondanunk, 
hogy semmiféle árulás nem történt. Nem az olaszok, helyesebben nem csak az 
olaszok szegték meg a szövetségi szerződés rendelkezéseit. Láttuk, hogy 
Bécsben — ha megtehették, mint például az annexiós válság idején — ugyan
úgy megfeledkeztek a vállalt kötelezettségek betartásáról. Az olaszlakta te
rületekről sem saját jószántukból mondtak le. Ellenkezőleg! Körömszakadtáig 
folytatták a diplomáciai csűrés-csavarást és csak az események kérlelhetetlen 
kényszere bírta rá a bécsi vezető köröket az engedékenységre. Bécs úgy vi
selkedett, mint a vesztes kártya játékos. Rosszul végződött a játszma és emiatt 
ügyesebben játszó partnerét vádolta hamis játékkal. 

Az olasz hadüzenet végül ketté vágta ugyan a gordiuszi csomót, Olasz
ország azonban csak a Monarchiával lépett hadiállapotba. Bethmann-Hollweg 
a német birodalmi gyűlésben mondott beszédében ismételten biztosította a 
Monarchiát Németország teljes támogatásáról, de a német hadüzenet mégsem 
érkezett meg Rómába. Németország csak a diplomáciai viszonyt szüntette 
meg. A német vállalatok pedig továbbra is fenntartották gazdasági kapcso
lataikat az olaszokkal. A Monarchia felderítő szolgálata is felfigyelt erre. 
Falkenhayn 1915. augusztus 25-én, Conrad intervenciójára, kénytelen volt 
Bethmann-Hollweghez fordulni. A Monarchia vezérkari főnöke szóvá tette, 
hogy Németországból még mindig szénszállítmányok indulnak Olaszországba 
és ez szerinte a közös háborús célok kivívását veszélyezteti. A belügyi állam
titkár két nap múlva már értesítette is Falkenhaynt a vizsgálat eredményéről. 
Hangsúlyozta, hogy a szállítmányok Svájcba indultak és az oda irányuló 
szállítások létfontosságúak Németország számára. Hangoztatta: a svájci kor
mány garanciát adott, hogy a szállítmányok nem jutnak el Olaszországba.71 

A nyilatkozat őszintesége azonban erősen kétséges. Az akkori német belügy
minisztérium bizalmas feljegyzései között jó néhány adatot találhatunk, 
amelyek mind azt bizonyítják, hogy a német cégek továbbra is kapcsolatban 
állottak szövetségesük ellenségével.72 

A Németországgal való se békés, se háborús viszony az olaszok számára is 
elfogadható volt. Egyrészt nem kellett szembe nézniük a még mindig félel
metesnek tartott német hadsereggel, másrészt a gazdasági kapcsolatok teljes 
megszakadása az olasz tőkések érdekeit is érzékenyen érintette volna. 

A háborús erőfeszítések természetesen egyre nagyobb megterhelést jelen
tettek az olasz gazdaság számára. Az olaszok egyre jobban angol, francia 
segítségre szorultak, ami megkönnyítette az utóbbiaknak az olasz piacra való 
behatolást. Számukra a német tőke kiszorítása elsőrendű célkitűzés volt és 
ezt legjobban Olaszország Németország ellen fordításával érhették el. Az 
olasz kormány kénytelen volt engedni. 1916. augusztus 28-án beállt a hadiál
lapot Németországgal is. 

71 ZStA 2442/8. csomó, 114. és 117. sz. i ra t . 
72 Az esslingeni gépgyár 1915. jún ius 15-én a be lügyminisz té r ium számára készí tet t je lenté

sében írja, hogy ke reskede lmi igazgatója még az osztrák—magyar—olasz h á b o r ú ki törése 
előtt Svájcba utazot t és ott, amíg csak lehet, fenntar t ja a kapcso la toka t Essl ingen és a Sa-
ronno- i tá rsvál la la t között ZStA Reichsamt der Inne rn (Belügyminisz tér ium) . Az olasz há 
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ЛАСЛО САБО 
ПРЕДПОСЫЛКИ ВСТУПЛЕНИЯ ИТАЛИИ В ВОЙНУ В 1914 ГОДУ 

Резюме 

В ходе истории едва ли был подписан такой полный противоречий договор, как 
присоединение в 1882 году Италии к двойственному союзу Германии и Австро-Вен
герской монархии. Итальянская буржуазия к своим антифранцузским планам намере
валась получить поддержку прежде всего от Германии. Германия не чуждалась этого, 
так как к своим планам, направленным против России, она надеялась заполучить 
большую поддержку Монархии, освободившейся от уз итальянских противоречий. 

Но уже спустя несколько лет в тройственном союзе появились признаки разногла
сий вследствие нарастающих противоречий между Германией и Англией. Италия бо
лее не могла рассчитывать на поддержку Германии, в осуществлении своих империа
листических намерений она надеялась на помощь со стороны зарождающейся англо
французской союзнической системы. Несмотря на это, Италия продолжала оставать
ся членом тройственного союза, хотя свои планы она намеревалась осуществить 
именно за счет своего союзника — Монархии. Итальянские империалисты осознали, 
что им легче осуществить свои планы в пределах союзнической системы, чем вне её. 
А их союзники, — хотя и хорошо знали двурушнический характер итальянской по
литики, — не порвали союзнических отношений, ибо считали, что таким образом 
они смогут держать под контролем своего колеблющегося партнера. Таким образом, 
тройственный союз, несмотря на многочисленные политические бури и потрясения, 
по существу продолжал существовать до начала мировой войны. 

Военный кризис 1914 года полностью вскрыл глубокие противоречия между союз
никами. Германия и Монархия, стремившиеся осуществить свои империалистческие 
цели, требовали от своего союзника выполнения взятых на себя обязательств, но 
так, чтобы взамен ничего не дать. Итальянцы поняли, что для них имеется большая 
возможность для осуществления своих собственных планов. В качестве компенсации 
за вступление в войну, а затем за нейтралитет они предъявляли Монархии всё но
вые и новые требования. 

Перепетии военных событий побуждали римские правящие круги предъявлять то 
более смелые требования, то принуждали их к осторожному отступлению, до тех пор, 
пока весной 1915 года они окончательно не присоединились к англо-французской 
коалиции. 

Изучая эту серию событий, протекавших в течение трех десятилетий, автор стара-
РТГЯ вг-ипыть движущие силы колебания итальянской политики. 

4 Had tör téne lmi Közi. — 677 — 

LÄSZLÖ SZABÖ 

ANTEZEDENZIEN DES KRIEGSEINTRITTS ITALIENS I. J. 1915 

Resümee 

Im Laufe der Geschichte gab es kaum noch einen so widerspruchsvollen Ver
trag, als den im Jahre 1882 erfolgten Beitritt Italiens zum Zweiverband Deutsch
lands mit Österreich—Ungarn. Die italienische Bourgeoisie wallte zu ihren anti
französischen Aspirationen vor allem die Unterstützung durch Deutschland 
gewinnen. Deutschland war nicht abgeneigt, denn es hoffe, daß Österreich, das 



so seiner Gebundenheit infolge des Gegensatzes zu Italien entbunden würde, 
zu den gegen Rußland gerichťäten deutschen Plänen größere Anstrengungen 
machen werde. 

Im Dreiverband zeigten sich nach einigen Jahren — als Folge der zuneh
menden deutsch-englischen Gegensätze — Zeichen der Uneinigkeit. Italien konnte 
nicht weiter auf deutsche Unterstützung rechnen und hoffte zur Verwirklichung 
seiner imperialistischen Pläne vom, seiner Verwirklichung entgegengehenden 
englisch—französischen Bündnissystem Unterstützung zu erhalten. Es blieb aber 
trotzdem im Dreiverband, obzwar es seine Pläne gerade auf Kosten seines Bünd
nispartners, der Monarchie verwirklichen wollte. Die italienschen Imperialisten 
haben erkannt, daß sie ihre Pläne leichter innerhalb des Bündnissystem verwirk
lichen können, als außerhalb desselben. Seine Bundesgenossen aber haben — obz
war sie den problematischen Charakter der italienischen Politik gut kannten — 
das Bündnisverhältnis nicht gekündigt, denn sie meinten, den wankelmütigen 
Partner so leichter unter Kontrolle halten zu können. Der Dreiverband blieb also 
trotz wiederholter politischer Stürme bis zu Beginn des ersten Weltkriegs be
stehen. 

Die militärische Krise des Jahres 1914 hat die tiefen Widersprüche unter 
den Bundesgenossen in seiner Gänze aufgezeigt. Deutschland, das seine impe
rialistischen Zielsetzungen verwirklichen wollte, und die Monarchie verlangten 
von ihrem Bündnispartner die Einhaltung seiner Verpflichtungen ohne Gegen
leistung. Die Italiener erkannten die große Möglichkeit zur Verwirklichung 
ihrer eigenen Pläne. Als Gegenleistung ihres Kriegseintritts, dann ihrer Neutra-
litét stellten sie der Monarchie gegenüber immer neuere und neuere Forderun
gen an. 

Die sich verändernden Kriegsereignisse veranlaßten sie mal zu immer küh
neren Forderungen, mal zu behutsamem Zurückweichem, bis sich im Frühjahr 
1915 die führenden Römischen Kreise endgültig für die englisch—französische 
Koalition entschieden. 

Ich untersuche diese drei Jahrzehnte umfassende Serie von Ereignissen, und 
trachte, die Triebfedern der Veränderung der italienischen Politik aufzuzeigen. 


