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Háborúk a Balkánon 
Szerbia az elsQ világháborúban

A 19. században az Oszmán Birodalomhoz tartozó területeken élQ népek sorra vívták 
függetlenségüket, illetve nemzeti mozgalmaikkal és felkeléseikkel lazítottak a török 
uralom terhein. A sort a görög felkelés nyitotta meg és 1832-ben kivívták függet-
lenségüket, 1878-ban – a sanstefanói békével – Szerbia, Montenegró és Románia 
vált részben függetlenné, bár ezen új államok fennhatósága nem terjedt ki az adott 
etnikum által lakott területre. Ezután a Balkán-félsziget a nemzeti függetlenségi 
mozgalmak színtere lett: 1881-ben Görögország Thesszáliát, 1885-ben Bulgária 
Kelet-Ruméliát szerezte meg, nyíltan hirdették Albánia, Macedónia és Trákia 
megszerzését. Ezzel egy idQben az európai nagyhatalmak, Anglia, Németország, 
Ausztria-Magyarország, Oroszország és Olaszország is igyekezett befolyásolni 
a balkáni eseményeket. Oroszország a pánszlávizmus elvével akarta befolyásol-
ni a délszláv államokat. A többi állam, mivel még nem egyeztek meg az Oszmán 
Birodalom területi felosztásával kapcsolatban, a török állam integritására hivatkozva 
„húzták” az idQt. Ausztria-Magyarország elsQsorban az orosz terjeszkedést ellenezte, 
mivel ez hatással lehet a Monarchia területén élQ szláv népekre. Olaszországnak el-
sQsorban Albánia kellett, amely kiindulópontja lehet a Balkánra tervezett „új Római 
Birodalom” kiépítésére. Az angolok a görögöket támogatták, Németország az egész 
Balkánt kívánta vonz körébe vonni.

A balkáni feszültség a 19/20. század fordulóján tetQzött, ami a macedóniai fel-
kelésben csúcsosodott (1904). Ez kiváltója lett a görög–bolgár összet_zéseknek 
Macedónia megszerzéséért. Ugyan a törökök a macedón felkelést leverték, de az el-
lentétek maradtak. 1908-ban volt az a fordulópont, amikor az Oszmán Birodalomban 
az ifjútörök mozgalom került kormányra, akik a török állam alkotmányos átszer-
vezését kísérték meg. Az ifjútörök mozgalom ellen – az európai tartományokban 
– katonai zendülés lobbant fel, így a balkáni nemzetek is megkísérelték független-
ségük kivívását. Bulgária kikiáltotta függetlenségét, Kréta elszakadt az Oszmán 
Birodalomtól és egyesült Görögországgal, ugyanakkor a Monarchia annektálta az 
Oszmán Birodalom részét alkotó Hercegovina-Boszniát, ami ellen Szerbia és a más 
államokban élQ szerbek hevesen tiltakoztak. A szerb nacionalista mozgalom az ösz-
szes délszláv nemzetet egy egységes államba kívánta egyesíteni, így Boszniát is a 
jövendQ balkáni szláv állam részének tekintette. Titkos és nyílt hazafias szerb moz-
galmak robbantásokkal és merényletekkel tiltakoztak. (Ilyen volt a Fekete kéz és 
az Ifjú Bosznia szervezet, amelyhez majd a szarajevói merénylQ, Gavrilo Princip is 
csatlakozott.) Ekkor orosz támogatással új helyzet alakult ki: Belgrád a déli szerb 
területek (Szandzsák, Koszovó) elfoglalására összpontosított. 1909-ben Isztambul 
elismerte a független Bulgáriát, bár a bolgár királyság – titkos orosz támogatással 
– Trákia és Macedónia megszerzését t_zte ki céljául. A helyzetet bonyolította, hogy 
Görögország – Venizelosz miniszterelnök irányításával – egy törökellenes balkáni 
szövetség szervezésébe kezdett. Ezt siettette, hogy 1911-ben az olasz–török hábo-
rúból Itália került ki gyQztesen, ami bátorította a balkáni államok törökellenes ösz-
szefogását. Orosz ösztönzésre 1912. március 13-án Szerbia és Bulgária kölcsönös 
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segítségnyújtási szerzQdést kötött, amelyhez Görögország és Montenegró is csatla-
kozott. Csak a titkos záradék tartalmazta a törökellenes összefogás tényét, valamint 
azt, hogy vitás kérdésekben döntQbírónak Oroszországot kérik fel.

(Az elsQ és második balkáni háború) A Balkáni Szövetség megalakulása elQre vetítette a 
törökellenes háborút, amit az európai nagyhatalmak igyekeztek megakadályozni. 1912 
szeptemberében a Balkáni Szövetség és az Oszmán Birodalom mozgósította hadseregét: 
1912. október 8-án Montenegró hadat üzent Isztambulnak, október 17-én a szövetség 
mindegyik állama hadban állt a törökökkel. Mindegyik szövetséges állam azt a területet 
támadta, amelyet annektálni akart: a bolgárok elfoglalták Trákiát, de a drinápolyi csata 
1913 márciusáig elhúzódott. De ez idQ alatt a török hadsereget a Márvány-tengerig szorí-
tották vissza. A szerbek és a montenegróiak elfoglalták Macedóniát, a montenegróiakkal 
együtt elfoglalták a Szandzsák vidékét és Észak-Albániát, míg a görögök bevették Dél-
Albániát. A görög hadiflotta a Dardanelláknál szétverte a török flottát, több égei-tengeri 
szigetet vettek a görögök birtokba. A török hadvezetés – 1912. december 3-án – angol 
közvetítésre kéthónapos fegyverszünetet kötött, 1913. december 13-án a szembenálló 
felek tárgyalóasztalhoz ültek Londonban. A békekötés értelmében létrejött a független 
Albánia, amelynek területérQl a Balkáni Szövetség kivonta csapatait. A Szandzsákat 
közösen megkapta Szerbia és Montenegró, Trákia egy részét Bulgáriához csatolták, 
míg Macedónia területét megosztották Bulgária, Szerbia és Görögország között. Ez 
utóbbi megosztás robbantotta ki a második balkáni háborút, mert Bulgária, Szerbia és 
Görögország egyaránt igényt tartott Macedónia teljes területére.

Ekkor váratlanul az addig semleges Románia magának követelte a Bulgáriához tartozó 
(Duna menti) Szilisztra vidékét. Még folytak a bolgár–román tárgyalások, amikor 1913. 
június 29-én a bolgárok váratlanul megtámadták a Macedóniában állomásozó szerb és 
görög csapatokat, ugyanakkor a török hadsereg támadást indított Drinápoly ellen, amit 
visszafoglaltak. A szerb és görög hadsereg visszanyomta a támadó bolgár hadsereget, a 
románok (július 10-én) bevették Dél-Dobrudzsát és Észak-Bulgáriát fenyegették. A több-
frontos háborúban összeomlott a bolgár hadvezetés, 1913. július 31-én a szembenálló 
országok általános fegyverszünetet kötöttek.

A második balkáni háborút 1913. augusztus 10-én a bukaresti egyezmény zárta le, 
amelynek értelmében Bulgária elvesztette az elsQ balkáni háborúban megszerzett ösz-
szes területet. Macedónián Szerbia és Görögország osztozkodott, Kelet-Trákiát vissza-
kapták a törökök, Dobrudzsa Romániához került, csak Nyugat-Trákia maradt bolgár 
fennhatóság alatt.

(A szarajevói merénylet) A béke nem teremtett nyugalmat, legfeljebb annyi történt, hogy 
a szembenálló felek felkészülhettek egy újabb összecsapásra. A háború alatt elég mar-
kánsan kirajzolódtak a Nagy-Szerbia elképzelései, azok a radikális nemzeti és politikai 
tervek, amelyek e politikai elképzelések részévé tették Bosznia-Hercegovina területi és 
állami hovatartozását. E gondolatmenetet követte az a radikális csoport is, amelyhez tarto-
zott Gavrilo Princip, aki 1914. június 28-án merényletet követett el Szarajevóban Ferenc 
Ferdinánd trónörökös és felesége ellen.

Ferenc Ferdinánd és felesége elleni gyilkos merénylethez hasonlóval a 19. század 
történetében gyakran találkozunk, ennek nem feltétlenül kellett volna egy világméret_ 
fegyveres konfliktus kirobbanásához vezetni. A forradalmi vagy nacionalista szerveze-
tek gyakran nyúltak a fegyveres merénylet eszközéhez, viszont a szarajevói merénylet 
olyan láncreakciót indított el, amely a szembenálló nagyhatalmi koalíciókat fegyveres 
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összecsapáshoz vezették. Az Osztrák–Magyar Monarchián belül az erQs katonai vonal 
– élén Conrad vezérkari fQnökkel – a minden diplomáciai elQkészület nélküli támadást 
sürgették, míg a „békésebb” vonal – élén Berchtold külügyminiszterrel – diplomáciai és 
jogi úton elQkészített háború mellett álltak. A szerbiai kérdés miatt kialakult bonyolult 
vita 1914 augusztusában az elsQ világháború kirobbantásához vezetett, bár a tényleges 
hadm_veletek a mellékhadszínterén, a Monarchia és Szerbia összecsapásával indult meg, 
amit a szembenálló nagyhatalmak kölcsönös hadüzenetei követtek.

A Monarchia hadserege a dualista struktúra miatt nem volt egységes felépítés_. A 
haderQ 7/8 része a közös hadsereghez tartozott, amelynek katonai állományának felét a 
magyar királyság területérQl vonultatták be. A közös hadsereg mellett és attól elkülönülve 
szervezték meg a magyar királyi honvédséget, az ausztriai tartományokból a Landwehrt, 
amelynek hadereje egyenlQ volt egymással. A Landwehrtnél a gyalogság, míg a honvéd-
ségnél a lovasság aránya volt nagyobb. Háború idején a honvédséget erQsítette a népfel-
kelQ, a Landwehrt haderejét Landsturm alakulatok. A Monarchia területén 112 katonai 
kerület létezett, ahonnan mindig ugyanazon alakulatokba sorozták az újoncokat. A haderQ 
békelétszáma a világháború kitörése elQtt 450 ezer fQ volt, A 22–32 év közöttiek és póttar-
talékosok mozgósításával ez a hadilétszám töltQdött fel 1,5 millió fQs hadseregre. Ez volt 
az a létszám, amit a Monarchia békeidQben kiképzett és azonnal a frontra irányíthatott. 
A mozgósítás azonban ennél sokkal nagyobb tömegre terjedt ki, a Monarchiának ugyanis 
kétfrontos háború esetén nem maradt kiképzett és békeidQben megszervezett tartalékhad-
serege. Ezért azonnal bevonultatták a még kiképzetlen, a 21. életévüket betöltötteket is, 
valamint a kiképzett póttartalékosi állományt, a már a katonai szolgálatból elbocsátott 
32–42 éveseket. Ezen létszámokból alakították ki a népfelkelQ, illetve a Landsturm ezre-
deket. Sajnos a Monarchia a kezdeti súlyos emberveszteségeit csak gyengébb erQkkel tud-
ta pótolni, A többlépcsQs mozgósítások valójában egy hárommilliós hadsereg gyors fel-
állítását eredményezte, de a világháború egész idejében mintegy 4-5 millió fQs hadsereg 
m_ködött, amely létszámból a frontra 2-3 millió fQt vezényeltek. A háborús veszteségek 
olyan súlyosak voltak, hogy az elQbbi állandó magas létszám biztosításához a Monarchia 
a háború négy éve alatt több mint 8 millió embert állított fegyverbe, ebbQl 3 millió 800 
ezer fQt a magyar korona országaiból hívtak be. A katonaállítás az összlakossághoz ará-
nyítva 17%-os volt. Ez Németországban 20%, Oroszországban 15%, Olaszországban 
16% volt, de a Monarchián belül Magyarország adta a mozgósított haderQ 52%-át. Az is 
biztos, hogy ennek a hatalmas hadseregnek a fenntartására és utánpótlásának biztosítására 
a Monarchia teljesítQképessége kevésnek bizonyult.

(Hadm_veletek Szerbiában 1914 Qszén) Ausztria-Magyarország Szerbia elleni hadm_ve-
leti tervei illeszkedtek Németország európai (nyugati és keleti) hadászati terveihez. Bécs 
is kétfrontos háborúra készült: Oroszország és Szerbia ellen. A haditervek szerint a háború 
elsQ szakaszában a Monarchia haderejének egyötöde a szerb hadsereggel szemben véde-
kezik, míg négyötöde Galíciában megtámadja az orosz hadsereget, ezzel akadályozza az 
orosz haderQ teljes felvonulását Németország ellen. Berlin gyors gyQzelemre számított az 
orosz fronton, hogy hadseregének egy részével – a szerb hadszíntéren – a Monarchiával 
együtt legyQzi Szerbiát. A Monarchia legfQbb katonai feladata a német hadsereg keleti 
fronton való gyQzelmének erQvel való segítése lett. A központi hatalmak itt legfeljebb 
négyhónapos háborúra számítottak, hogy majd teljes erQvel a nyugati fronton gyQzzék le 
az antanthatalmakat. A központi hatalmak tisztában voltak azzal, hogy az antantországok 
nagyobb tartalékokkal rendelkeznek, a háború esetleges elhúzódása csak nekik kedvez, 
de Berlin bizonyosra vette gyors sikerét. Az antant arra számított, hogy a központi hatal-
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mak négymilliós kiképzett hadseregével szemben legalább hatmillió katonát tudnak fel-
sorakoztatni az európai frontokon. Ezért a nyugati fronton akarták feltartóztatni a német 
hadsereget, majd ellenfeleik támadásait visszaverve több hadszíntéren lendülnének döntQ 
támadásra.

Ausztria-Magyarország 1914. augusztus elsQ napjaiban hat hadseregébQl hármat vezé-
nyelt Szerbia ellen. Az eredeti hadm_veleti tervek szerint gyors gyQzelmek és bizonyos 
területek elfoglalása után visszafogtak volna a lendületbQl és álló frontokat alakítottak 
volna ki, hogy a felszabadult katonai erQt az orosz frontra vezényeljék. Ezt azzal indokol-
ták, hogy a gyors katonai sikerek elQnyösen befolyásolják a harci kedvet. Az osztrák–ma-
gyar haderQ – Oskar Potierek és Köves Herman tábornokok vezényletével – észak-nyu-
gatról támadta meg Szerbiát, és az elsQ drinai csatában (1914. augusztus 12–23.) kudarcot 
szenvedett: a szerb hadsereg a Cer hegységnél – négynapos csatában – feltartóztatta a 
Monarchia hadseregét, és a Drinán túlra szorította vissza. A Monarchia egyik hadseregét 
a szerbek Szabácsnál akasztották meg. E harcokban a Monarchia 30 ezer, a szerbek 15 
ezer katonát vesztettek. A szerb királyi haderQ 1914. október elején támadásba lendült, de 
november végén lQszerhiány miatt kénytelenek voltak leállítani, sQt 1914. december 2-án 
Belgrádot is – minden harc nélkül – feladták. Ekkor érkezett meg a francia lQszer- és fegy-
verszállítmány, amivel nemcsak a harcoló csapatokat tudták megerQsíteni, hanem mozgó-
sított tartalék ezredeket is felfegyvereztek. A támadásba lendült szerb hadsereg nemcsak 
visszafoglalta Belgrádot, hanem a kolubari csatában szétvertek egy osztrák hadsereget, 
majd mélyen behatoltak a Monarchia által annektált Boszniába, délen pedig egyesültek a 
montenegrói hadseregekkel.

A szerb hadi sikerek csak átmenetiek voltak, hiszen a központi hatalmakkal szövet-
séges Törökország vereséget szenvedett a Kaukázusban Sarikamışnél, a Szuezi-csatorna 
elfoglalásáért indított offenzívában. A csatorna ellenQrzése létfontosságú volt a központi 
hatalmaknak, hiszen a brit haderQ összeköttetését vágták volna ketté a Földközi-tenger és 
az ázsiai gyarmatai között. Törökország – hatalmas kiterjedése ellenére – gyenge lánc-
szemnek bizonyult a németek vezette szövetségi rendszerben. A török hadsereg megse-
gítése létfontosságú lett számára, amelynek egyik akadálya Szerbia volt. Ha a központi 
hatalmak elfoglalnák Szerbiát, Berlinnek – Ausztria-Magyarországon át – közvetlen 
vasúti összeköttetése lenne Isztambullal, hogy hadianyaggal és katonai egységekkel 
erQsítsék a török hadsereget. Így a szerb királyság területe stratégiai fontosságú lett, 
fQleg azután, hogy Románia nem akart a központi hatalmak oldalán háborúba lépni. A 
központi hatalmaknak sikerült Bulgáriát, a Balkán legerQsebb hadseregével rendelkezQ 
királyságát a Németország vezette szövetségbe bevonni, mivel Szófiának területi igényei 
voltak Szerbiával és a környezQ államokkal szemben. II. Vilmos és I. Ferenc József csá-
szár August von Meckensen tábornokot bízták meg a Szerbia elleni hadm_veletek meg-
szervezésével és vezetésével. 1915. szeptember 6-án a központi hatalmak és Bulgária 
megállapodtak a támadásban, valamint a hadseregek részvételében: Németország 6, 
Ausztria-Magyarország 6 és Bulgária 4 hadosztállyal vesz részt a támadásban. A központi 
hatalmak 682 ezer katonával rendelkeztek, a szerbek 300 ezer katonát tudtak kiállítani. Az 
antanthatalmak fegyveres segítséget ígértek Szerbiának, ami azonban nem valósult meg.

Meckensen tábornok 1915. szeptember 18-án átvette a hadsereg fQparancsnokságát, 
Kövess Hermann gyalogsági tábornok irányította a Monarchia, Gallwitz tábornok a 
német, Bojadzsev és Todorov tábornokok a bolgár hadsereget. A szerb hadsereg élén 
Sándor trónörökös állt (a betegeskedQ I. Péter szerb király e tisztséget fiára ruházta át). A 
haditervek szerint a szövetséges hadseregeknek a szerb haderQt Szerbia északkeleti-keleti 
területére szorítják és megadásra kényszerítik.
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(A szerbiai hadm_veletek második szakasza) 1915. október 5-én a szövetségesek meg-
indították összehangolt támadásukat, másnap a Drina, Duna és Száva mentén tüzérségi 
t_zzel árasztották el a szerb állásokat. 1915. október 8-án elfoglalták Belgrádot, s ezen a 
napon Bulgária macedón területek átadását követelte Szerbiától, amelynek megtagadása 
után, október 17-én a bolgár hadsereg is támadásba lendült. Szerbia magára maradt, mivel 
Oroszország nem tudta megsegíteni a szerb hadsereget. A beígért angol és francia katonai 
segítség, amely Szaloniki városából támadta volna a bolgár hadsereget, elakadt, inkább a 
Dardanellák és a Boszporusz elfoglalására törekedett. Az elsQ és második bolgár hadse-
reg támadást intézett Szkopje és Niš irányában, a moravai csatában legyQzték a második 
szerb hadsereget, majd az Ovče Polénél elzárta a kulcsfontosságú vasúti összeköttetést 
Szaloniki irányába. A bolgár katonai sikerek reménytelen helyzetbe hozták a gyenge fel-
szereléssel rendelkezQ szerb hadsereget: az északi területen rekedt jelentQsebb szerb kato-
nai erQ, hogy elkerülje a bekerítést, gyorsított ütemben dél felé vonult vissza, de a szerbek 
megsegítésére indított angol és francia támadások végleg megrekedtek. A szerbek végsQ 
ütközetre készültek, hogy Szaloniki irányába vonulhassanak vissza, vagy – sikertelenség 
esetén – Albánián át az Adriai-tengerhez jussanak ki. Közben a király, a kormány és a 
hadsereg-fQparancsnokság Korfu szigetére menekült. Meckensen tisztában volt a szerbek 
szándékával, így lezárta a Szaloniki felé vezetQ utakat, nehogy a szerb hadsereg könnyen 
egyesülhessen az antant erQkkel.

November közepén, a téliesre fordult idQjárási körülmények között, a német és a bolgár 
csapatok fokozatosan visszaszorították a szerb hadsereget Montenegró irányába, novem-
ber 18-án a bolgárok áttörték a szerb frontot, a szerb hadseregnek egyetlen lehetQség-
ként az Albánián át az Adriai-tenger felé történQ visszavonulás maradt. A visszavonulást 
lassította a jelentQs létszámú polgári menekült: rendkívül nehéz terepet kellett legyQzni, 
ráadásul nem volt vasút és járható utak, így a harcoló alakulatok elvesztették élelem- és 
lQszerutánpótlásukat. Egy újabb bolgár elQretörés a Babuna-szorosnál elvágta a déli szerb 
hadsereget a fQerQktQl, de hamarosan a szerb hadsereg balszárnyát is szétverték. Igaz, a 
bolgár hadsereg is kénytelen volt lassítani az elQrenyomulás ütemét, mivel a harcokban 
kimerültek a katonák. A szerb fQerQ RigómezQnél – mintegy l00-120 ezer katona – re-
ménytelen harcba került a közel háromszoros túlerQt képezQ német és bolgár hadseregek-
kel. A teljes vereség elkerülése miatt Sándor trónörökös elnökletével a fQparancsnokság 
úgy döntött, hogy a 200 ezer fQre becsült szerb hadsereg Shkodra irányába visszavonul 
az Adriai-tenger felé. Az elvonulás biztosítása miatt egy szerb hadsereg visszamaradt 
RigómezQnél, hogy lassítsa a német és bolgár csapatok elQrenyomulását. A szerb fQ erQk 
november 24-én kezdték meg a szervezett visszavonulást az albán hegyekben, míg a né-
met és osztrák csapatok november 23-án megkezdték Montenegró elözönlését.

A lassú visszavonulás növelte a bekerítés veszélyét, a katonák egy része nem akart 
tovább harcolni, a katonai parancsnokságok tanácstalanok lettek. Nem volt élelem, fogy-
tán volt a lQszer. RigómezQnél november 28-án megtört a szerb hadsereg ellenállása, 
Bojovic tábornok is elrendelte a visszavonulást, november 29-tQl az egész szerb hadsereg 
menekült, a katonák és a civil menekültek többsége nem érte el az Adriai-tengert. A me-
nekülteket betegségek tizedelték vagy az albán törzsek támadásaiban vesztették életüket. 
Mackenstein tábornok a szerbek üldözését a bolgárokra bízta, akik Ljumkulánál ismét 
megütköztek a szerbekkel és 17 ezer hadifoglyot ejtettek, s vagy l0 ezer szerb katona 
vesztette életét. December 4-én Monasztir, december 8-án Ohrid és Sztruga is bolgár 
megszállás alá került, ezzel Szerbia összeomlott. Több tízezer szerb katona esett el, mint-
egy 160 ezer került fogságba. Ennek ellenére vagy 150 ezer szerb katona érte el az Adriai-
tengerpartot. Az antant hajókat küldött a szerb katonák megsegítésére, akiket a semleges 
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Görögországba, fQleg Korfu szigetére szállítottak. Itt tartózkodott az elmenekült szerb 
kormány és a király is. A megmaradt 150 ezer szerb katonát átvezényelték Szalonikibe, 
és ezek alkották a nagy balkáni offenzíva szerb katonai erQinek magvát.

A megszállt Szerbiában közös katonai kormányzást szerveztek. A magyar kormány arra 
törekedett, hogy a közös katonai kormányzás tartós legyen, amely megakadályozhatja az 
elfoglalt területek annektálását, inkább a magyar érdekszférába illeszkedQ szerb vazallus 
állam kialakítását szorgalmazta. Az annexió a Monarchián belül élQ szláv népek összefo-
gását is jelenthette, ami a dualizmus rendszerének trialista állammá való átszervezéséhez 
is vezetett volna. EttQl függetlenül a legnagyobb veszélyt Romániának az antant hatal-
mak oldalán történQ hadba lépése jelenthette, amelynek iránya Erdélyt veszélyeztette. 
Tisza István minden erQvel Románia semlegesítésén, sakkban tartásán dolgozott. Ennek 
érdekében Bulgáriának jelentQs szerb és román területeket akart juttatni. Sajnos, az antant 
hatalmak – 1916 nyarán – bukaresti titkos tárgyaláson Tisza a bolgároknak tett ajánlatá-
nál is többet ígértek a románoknak: a nagyhatalmak elismerték Románia jogát Erdélyre, 
Bukovinára, Bánságra, ami nem csak a románok lakta határvidékeket jelentette. Románia 
1916. augusztus 27-én hadat üzent a központi hatalmaknak, négy román hadsereg azon-
nal Erdélyre és egy pedig a bolgárokra támadt. A Monarchia hadserege csak Meckensen 
csapaterQsítésével tudta ki_zni ErdélybQl a románokat, sQt támadásba lendülve Románia 
nagy részét, magát Bukarestet is elfoglalták. Igaz, a Monarchiának ezért a segítségért 
nagy árat kellett fizetni. A központi hatalmak hadm_veleti fQparancsnoka a német császár 
lett, sQt a gazdasági kérdésekben is Berlin akarata érvényesült.

(A görög és a román hadba lépés kérdése) A német eredet_ görög királyi család az elsQ 
világháború kitörésének idején nem akart a központi hatalmak ellen háborúba lépni. A 
szerbiai háború idején Görögország sem tudta teljes mértékben visszatartani magát az 
eseményekbe való beavatkozástól. EttQl függetlenül a tényleges háborúba való belépés 
még váratott magára: a helyzet feszültté vált, Venizelosz miniszterelnök végül szembe-
szállt I. Ferdinánd királlyal, akit lemondattak, helyébe Konstantint, a király fiát ültették. 
Konstantin király az antant oldalán hadat üzent a központi hatalmaknak. A görög semle-
gesség fenntartása mellett, Szaloniki környékén angol és francia egységek tartózkodtak, 
elsQsorban a tengerszorosért vívott harc lett a feladatuk, illetve kellQ pillanatban Szerbia 
védelmét is biztosítani kellett nekik. A központi hatalmak biztosítani akarták Németország 
és Törökország közvetlen szárazföldi összeköttetését, másrészt a szerbekkel összefogva 
egy erQs balkáni antant frontot alakíthatnak ki. A görögök antant hatalmakhoz történQ 
csatlakozását lassította, hogy az athéni kormány tiltakozása ellenére az antant parancs-
nokság a Görögországhoz tartozó Korfu szigetére menekítette a szétvert szerb hadsereg 
maradványait, sQt szerbekkel töltötték fel a Szaloniki környékén tartózkodó angol és fran-
cia hadsereget. A szervezQdQ antant balkáni front megerQsítését jelenthette Görögország 
katonai erejének megnyerése. A szövetség létrejöttét veszélyeztette Bulgáriának a görög 
királysághoz tartozó Macedónia megszerzését célzó terve. A német hadvezetés nem kí-
vánta – tekintettel a nyugati, a keleti frontok súlyosbodó helyzetére – szélesíteni a balkáni 
frontot, inkább Bulgáriától azt kérte, hogy csak a legszükségesebb bolgár katonai erQ ma-
radjon a macedón fronton, a felszabadult bolgár haderQt csoportosítsák át a keleti frontra, 
míg onnan nagyobb német katonai kontingenst tudjanak a nyugati frontra áthelyezni.

Az eredeti haditervek szerint a balkáni antant haderQnek több fronton kellett vissza-
szorítani a központi hatalmak haderejét: az adriai- és az égei-tengeri vonalban 470 ezer 
antant katona állt szemben a központi hatalmak kb. 350 ezer fQbQl álló hadseregeivel. 
Éppen ezért szükség volt Görögországra, Athén végül 1917. június 17-én hadat üzent 
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Németországnak, Bulgáriának, az Osztrák–Magyar Monarchiának és Törökországnak. 
EttQl függetlenül a görög hadsereg korlátozott erQvel támadott a Vardar folyó mentén, no-
ha a bolgár és a német csapatok kerülték az összecsapást. Az antant erQk (angol, francia, 
görög és szerb egységek) 1918. szeptember 14-én – mintegy 350 ezer katona – hatalmas 
ágyút_zzel rohanta le a bolgár állásokat, majd szeptember 15-én hat szerb és két francia 
hadsereg áttörte a bolgár frontvonalat és Szkopje irányába nyomult elQre. Az ún. balkáni 
offenzíva feltartóztatására nem volt lehetQség, a sebtében odavezényelt német és osztrák–
magyar csapatok sem tudták felszámolni az inváziót. A katonai megsemmisülés miatt I. 
Ferdinánd bolgár cár lemondott trónjáról, a kormány fegyverszünetet kért, majd Bulgária 
letette a fegyvert.

A görögöknek még nem ért véget a háború: az elsQ 18 hónapban mintegy ötezer katonát 
vesztettek, a Párizs környéki békeszerzQdésben megkapták Bulgáriától Nyugat-Trákiát, 
Törökországtól Kelet-Trákiát és Szirma környékét. A békeszerzQdéssel szembe szálló 
Törökország nemhogy nem fogadta el a békeszerzQdést, de fegyverrel kiverte a mai török 
állam területén tartózkodó antant és szövetséges megszálló erQket. Így a görög hadseregre 
is súlyos vereséget mért.

A nagy balkáni offenzívában résztvevQ szerb hadseregek nemcsak visszafoglalták 
a szerb királyság területét, megszállták Montenegrót és a bolgároktól visszafoglalták 
Macedóniát, miközben a Londonban megalakult Délszláv Nemzeti Tanács hazatérve 
megalapította a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságot, azt a gyQztes délszláv államot, amely 
1918 novemberében gyQztes államként vette birtokába a magyar királyság déli területeit, 
majd a trianoni békeszerzQdésben bekebelezhette a Vajdaságot, Bácskát, Bánátot és más 
déli magyar területeket.
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