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A progresszív mozgalomtól a nemzeti 
radikalizmusig.
Theodore Roosevelt az első világháborúban
Tóth Péter

Jelen tanulmány Theodore Roosevelt (1858–1919) amerikai elnöknek (1901-től 1909-
ig töltö  e be ezt a tisztséget) az első világháborúhoz, valamint a hadviselő orszá-
gokhoz való viszonyát kísérli meg összefoglalni. E feladathoz a nagy mennyiségű, 

a volt elnök által íro   levél melle   felhasználtunk még a témába vágó monográfi á-
kat, egyéb Rooseveltről is szóló forrásokat, valamint a politikus America and the World 
War című könyvét. Noha írásunk Rooseveltet igyekszik a középpontba helyezni, az 
események jobb megértése céljából mégis szükséges vázlatosan bemutatni a korabe-
li amerikai politikai színtér néhány nagy egyéniségét, elsősorban Thomas Woodrow 
Wilson elnököt, valamint Robert Marion La Folle  e-et, Wisconsin állam republikánus 
szenátorát, aki a háborús politika legfőbb bírálója volt. Természetesen egy tanulmány 
keretében csak a főbb momentumok vázlatos á  ekintésére van lehetőség, ezért Roose-
velt két elnöki ciklusát nem tárgyaljuk. 

Theodore Roosevelt egyike volt a leghatározo  abb politikusoknak az 1910-es évek 
Amerikájában. 1858-ban születe   New Yorkban, apai ágon holland, anyai ágon skót 
családból származo  . Gyenge fi zikumú, sápadt gyermek volt, később viszont sokat 
edze  e magát, és szinte az egész világot beutazta. 1901-ben választo  ák az Egyesült Ál-
lamok elnökének, amelyben nagy szerepe volt a William McKinley elnök ellen ugyan-
abban az évben elkövete   merényletnek is. 1898-ig haditengerészeti államtitkár volt, 
majd a spanyol–amerikai háború idején alezredesi rendfokozatban szolgált Leonard 
Wood ezredes parancsnoksága ala  . A harcokban többször kitűnt személyes vitézsé-
gével, vakmerőségével. A háború végére egészségi állapota megromlo  , maláriát ka-
po  , amelyből már nem tudo   tökéletesen felgyógyulni. Az 1912-es elnökválasztási 
kampány idején egy merénylő pisztolyával súlyosan megsebesíte  e. 1913-tól 1914-ig 
dél-amerikai expedícióban ve   részt, emia   egészségi állapota tovább romlo  .1

Az Egyesült Államok elnöki tisztségét 1913-tól 1921-ig Thomas Woodrow Wilson 
(1856–1924) töltö  e be. 1914 augusztusában, néhány nappal az első világháború kitöré-
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se után semlegességi nyilatkozatot te  , amelyben minden amerikai állampolgár köte-
lességének nevezte a semlegességet. Kormányának névsorát tanulmányozva kiviláglik, 
hogy kezdetben egyértelműen békepárti politizálásra készült. Hadügyminiszterének, 
Lindley M. Garrisonnak nem is volt katonai előélete, Josephus Daniels tengerészeti mi-
niszter foglalkozását tekintve lapkiadó volt, William Jennings Bryan külügyminiszter 
pedig óvatos politikájáról volt ismert. 

Mi volt az oka mégis az Egyesült Államok hadba lépésének? A válasz egyértelműen 
Wilson eszmerendszerében keresendő. Jóllehet Németország 1917. április 6-án kapta 
meg az Egyesült Államok hadüzenetét, az ország semlegessége már 1914–1915 for-
dulóján erősen megkérdőjelezhető volt. Wilson neveltetése és életszemlélete alapján 
csodálta Nagy-Britanniát, történelmét és alkotmányát is. Az Egyesült Államok már a 
háború kezdetén is sokkal nagyobb összegű kölcsönöket folyósíto   az antant országai-
nak, mint a központi hatalmaknak. Emia   Németország, hogy elkerülje a kiéheztetést, 
blokád alá vonta a Brit-szigeteket. 

A tengerala  járó-hadviselés kezdetben korlátozo   jellegű volt, és lehetővé te  e a 
megtámado   hajók legénységének, hogy mentőcsónakba szálljon. Nagy-Britannia po-
litikai és katonai vezetői felismerték, hogyha a britek amerikai zászló ala   hajóznak, 
akkor a német tengerala  járók hamarosan amerikai – vagy amerikai civileket is szállí-
tó, csillagos-sávos lobogó ala   közlekedő, de egyébként angol – hajókra is tüzet fognak 
nyitni. A két európai hatalom már korábban (1914 novemberében és 1915 februárjában) 
kölcsönösen hadi övezetnek nyilváníto  a egymás felségvizeit. Az Egyesült Államok 
Nagy-Britanniának és Németországnak egyaránt küldö   tiltakozó jegyzéket a tengerek 
szabadságának tiszteletben tartásáról. Utóbbi hangneme parancsoló, míg az előbbié 
igen engedékeny volt. A brit admiralitásnak a tengerjog semmibe vételére irányuló 
stratégiája hamar meghozta „gyümölcsét: a Lusitania nevű brit óceánjáró elsüllyeszté-
sét. A hajón 1200 utas halt meg, köztük 128 amerikai. Wilson bejelente  e, hogy országa 
nem lép hadba az eset mia  , noha tanácsadója, House ezredes 1915. május 12-én levél-
ben hívta fel az elnök fi gyelmét arra, hogy Németország tengerala  járó-hadviselése 
egyre nehezebben egyeztethető össze a semlegességgel. 

Bryan külügyminiszter jelezte, hogy nem ért egyet a felemás amerikai külpolitiká-
val, és a második tiltakozó jegyzék elküldése után lemondo  . Utóda, Robert Lansing 
antantbarátságához nem férhete   kétség. Garrisont a szintén civil, de az elnökhöz lojá-
lis Newton Diehl Baker köve  e a hadügyminiszteri székben. Az Egyesült Államok első 
emberére azonban a már előbb említe   Edward Mandell House texasi demokrata poli-
tikus volt a legnagyobb hatással, aki House ezredes néven vonult be a történelembe. Az 
elnök minden esetben kikérte tanácsadójának véleményét, olyan kérdésekben is, ame-
lyekben nem volt kompetens. House is tagadhatatlanul antantbarát volt. A Lusitania 
elsüllyesztése után elhangzo   mondataiból már kiolvasható a beavatkozás népszerűsí-
tése. Az eset óta az elnök semlegessége is erősen megkérdőjelezhető volt. 
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A wilsoni politika változásainak a tükrében nem meglepő, hogy többen kezdték 
jelezni egyet nem értésüket. A szigorú semlegességet leginkább Robert Marion La 
Folle  e (1855–1925) wisconsini szenátor szorgalmazta. Már 1915 februárjában amelle   
kardoskodo  , hogy a semleges országok minden lehetséges eszközzel segítsék elő a 
háború mielőbbi befejezését. A Lusitania elsüllyesztése után gyaníto  a, hogy a hajó 
nagy mennyiségű robbanóanyagot és lőszert is szállíto  . Az 1917. február 1-től április 
6-ig terjedő időszakban nagy erőfeszítéseket te   az Egyesült Államok hadba lépésé-
nek megakadályozására. Elveit az után sem adta fel. Lehetőségeihez mérten bírálta a 
Wilson-kormányt, és azt javasolta, hogy az Egyesült Államok mielőbb deklarálja hadi 
céljait. A szenátort a századfordulótól kezdve nagy szociális érzékenységgel bíró, prog-
resszív politikusként tarto  ák számon. Wilson semlegességi nyilatkozatát, valamint az 
1917. január 22-én, a győzelem nélküli békéről szóló beszédét szintén helyesnek tartot-
ta. Az elnökkel szembeni bírálata az idő előre haladtával fokozatosan alakult ki, látva 
Wilson külpolitikájának folyamatos változásait. A hadba lépés után a szenátor le   az 
első számú közellenség az Egyesült Államokban, Roosevelt melle   már a demokrata 
politikusok és sajtóorgánumok is támadták. Egyedülálló elvhűségének és családja tá-
mogatásának köszönhetően sikerült elviselnie a súlyos bírálatokat. 

Roosevelt már közvetlenül a világháború kitörése után létfontosságúnak tarto  a az 
antant győzelmének fontosságát. Wilsont és La Folle  e-et egyaránt pacifi stának és gyá-
vának nevezte. A Lusitania elsüllyesztésekor pedig egyértelműen az azonnali beavat-
kozás melle   állt ki. Wilsonnal ellentétben Rooseveltre nem voltak jellemzők a gyakori 
és éles véleményváltások. Sajnálatos módon az egyik ilyet éppen az Osztrák–Magyar 
Monarchiával és a magyarokkal kapcsolatban te  e. 1910-ben, magyarországi útján még 
meleg szavakkal beszélt Magyarországról és a magyar történelemről, hét év múlva a 
magyarokat azonban már elnyomóknak titulálta, 1918-ban pedig az államszövetség 
feldarabolásának szükségességét hangozta  a. 

A századelőtől kezdve 1915-ig levelezést folytato   Apponyi Albert függetlenségi pár-
ti magyar politikussal. A volt elnök a világháború idején nagyon aktív volt, szinte napi 
rendszerességgel írt, gyakran nagy terjedelmű leveleket, még a halála elő  i napokban 
is. Családtagjain kívül a legtöbbet talán Henry Cabot Lodge republikánus politikussal 
és Leonard Wood tábornokkal leveleze  . Roosevelt melle   Lodge szenátor volt a kato-
nai beavatkozást sürgető republikánus politikusok egyik vezéralakja. A volt elnök 1917 
áprilisa után a saját vezetése ala   felállíto   önkéntes egységekkel akart Európában har-
colni. Ezt az ötletét azonban elvete  ék. Helyesen ítélte meg viszont a katonai helyzetet 
1917–1918 telén, amikor jelentős német fölényt állapíto   meg Franciaországban (kato-
nai jellegű elképzeléseit lásd később). Levelezése 1954-ben jelent meg nyolc kötetben. 
Az első világháború idején íro  akat az utolsó kötet tartalmazza.2 

Noha Roosevelt az első világháború idején már nem volt vezető pozícióban, mégis nagy 
szerepe volt a katonai beavatkozás gondolatának népszerűsítésében. A brit és a francia 
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politikusoknak íro   leveleiben maximális együ  érzéséről biztosíto  a őket. Exelnökként 
nem volt beleszólása az ügyek intézésébe, tekintélyéből fakadóan viszont a véleményére 
gyakran hivatkoztak. Roosevelt a hadba lépés után sem enyhült meg az elnök iránt. Néze-
te szerint valamennyi amerikai civil haláláért a wilsoni külpolitika volt a felelős.

A három politikusban voltak közös vonások is. Mindannyian nagy reménnyel fogad-
ták a cárizmus oroszországi megdöntését, a parlamentáris demokrácia kialakulását. 
A német felső vezetésre, de különösen a II. Vilmos, Hindenburg, Ludendorff  „trium-
virátusra” is bizalmatlanul tekinte  ek (még La Folle  e szenátor is). Reménykedtek a 
liberalizmus németországi megerősödésében, amely egyet jelenthete   volna a császár-
ság megszűnésével. A céljaik eléréséhez szükséges eszközök megválasztásában azon-
ban nagy különbségek voltak. 

Wilson nem tulajdoníto   nagy jelentőséget Roosevelt támadásainak. (Elképzelhe-
tő, hogy nem is tudo   róluk, mivel a volt elnök azokat magánleveleiben fejte  e ki.) 
Roosevelt és La Folle  e kapcsolata természetesen igen fagyossá vált, és ez a háború 
előre haladtával csak tovább romlo  . Wilson egyénisége és a politikai érdekek mia   
egyaránt abban volt érdekelt, hogy a militarizálódás legfőbb bírálóját (La Folle  e-et) 
lehetetlen helyzetbe hozza, és kiszorítsa a politikából. 1917. szeptember 20-án tarto   
beszéde mia   kezdeményezték a kongresszusból való kizárását, de ezt végül nem si-
került megvalósítani, viszont elképesztő rágalomhadjárat indult ellene. Roosevelt már 
az ellenségeskedés első napjaiban meg volt győződve arról, hogy a német sikerektől 
függetlenül Nagy-Britannia mindenképpen győzelmet arat, hasonlóan ahhoz, „ahogy 
te  e azt egy évszázaddal korábban, Napóleon ellen.”3 

 

A politikai színfalak mögö  

Noha Wilson bejelente  e az ország semlegességét, a lakosság többsége mégis szim-
pátiával tekinte   az antanthatalmakra, különösen Nagy-Britanniára. Ennek az volt 
az oka, hogy megerősödö   bennük az angolszász szolidaritás érzése, valamint hogy 
Nagy-Britanniával már több évtizede harmonikusak voltak a diplomáciai kapcsolatok. 
Németország esetében ezt nem lehete   elmondani. A 19. század utolsó harmada óta 
eltelt időszakban a német gyarmatpolitika olyan területek iránt is határozo   érdek-
lődést mutato  , amelyek megszerzése az Egyesült Államoknak létfontosságú volt. 
A Németország iránt érze   ellenszenv nem párosult ugyanakkor a háborúba való be-
avatkozás vágyával. Az Egyesült Államok közvéleményét sokkolta a nagy háború me-
rőben új jellege, valamint a korábban elképzelhetetlen mértékű emberveszteségek. Az 
1914 szeptemberében vívo   első marne-i csatának harmincezer halo  ja és sokkal több 
sebesültje volt. Az Egyesült Államok hadserege a polgárháború befejezésétől az első 
világháború kitöréséig terjedő időszakban ennél sokkal kevesebb katonát veszte  , és 
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ezeknek a katonáknak is csak egy nagyon kis része ese   el az ellenség fegyvereitől, az 
áldozatok többségének halálát különféle járványok okozták. 

Az ellenszenv legfőbb oka azonban már egy a világháborúban te   lépés volt: Bel-
gium semlegességének 1914 augusztusi megsértése. A volt elnök 1914 augusztusának 
első napjaiban még nem tulajdoníto   nagy jelentőséget Belgium Németország általi le-
rohanásának. Egy a háború kitörése után te   nyilatkozatából inkább közöny, mint szo-
lidaritás olvasható ki: „Nem állok egyik fél pártjára sem, ami a szerződések felrúgását 
vagy fi gyelmen kívül hagyását illeti. Amikor óriások halálos küzdelemben kapaszkod-
nak össze, elkerülhetetlen, hogy az egyik vagy másik roppant erejét megfeszítő küzdő 
fél letipor mindent, ami az útjába kerül, kivéve, ha ezzel veszélyt idéz elő.”4 

A volt elnök semleges gondolkodásmódja az imént idéze   gondolatai ellenére is 
alig egy hónapig tarto  . Szeptember 4-én az Arthur Hamilton Lee-nek íro   levelében 
már élesen bírálta Wilsont és Bryant, amiért az amerikai fl o  a nem egy bázison volt 
összpontosítva.5 1914. október 3-án Sir Cecil Arthur Spring Rice-nak, Nagy-Britannia 
washingtoni nagykövetének íro   levelében már kifejte  e, hogy abban az esetben, ha ő 
le   volna az Egyesült Államok elnöke, már 1914. július 30-án vagy 31-én minden erejét 
latba vete  e volna annak érdekében, hogy Németország tiszteletben tartsa Belgium 
semlegességét. Az amerikai sajtóban mindennaposak voltak a Belgiummal szolidáris 
és Németországot éles hangon elítélő címlapok. Theodore Roosevelt America and the 
World War című művében egy teljes fejezetet szentel a Belgiumban vívo   harcoknak. 
A fejezet címe – The Belgian Tragedy (A belga tragédia – T. P.) – már önmagában jelzi 
szerzőjének mély szimpátiáját.6 

Az első világháború stratégái, különösen a németek, rövid, néhány hónapos háború-
val számoltak. Az 1914. szeptember 5-től 10-ig vívo   első marne-i csata után azonban 
mindkét oldalnak világossá vált, hogy állóháborúra kell berendezkedni. Ennek tükré-
ben nem meglepő, hogy nagyon megnő  ek a háború nyersanyagigényei. A több évig 
tartó, elhúzódó háborút kiterjedt gyarmatbirodalmuk és az erős brit fl o  a mia   az an-
tanthatalmak várták jobb eséllyel. Az utánpótlás szállítása ekkor még teljes mértékben 
hajókon történt. Nagy-Britannia már 1914 novemberének első napjaiban hadiövezet-
nek nyilváníto  a Németország felségvizeit, erre válaszul Berlin a Brit-szigetek körüli 
vizekkel te  e ugyanezt a következő év februárjában. Németország hadihajói nem ve-
he  ék fel ugyan a versenyt a brit fl o  ával, ám tengerala  járói gyorsabbak és erőseb-
bek voltak, mint a többi hadviselő országé. A tengerala  járók kezdetben ágyútűzzel 
süllyeszte  ék el a hadianyagot szállító hajókat, lehetőséget biztosítva így a legénység-
nek, hogy mentőcsónakba szálljon. Nagy-Britannia ez után vérdíjat tűzö   ki a német 
tengerala  járó-parancsnokok fejére, álcázo   fegyvereket helyeze   el utasszállító hajó-
kon, valamint hajóit rendszeresen amerikai zászló ala   közlekedte  e a hadiövezetben. 
Az ilyen egységeken gyakran utaztak amerikai állampolgárok is. 

Rooseveltre, valamint a Wilson-kabinet nagy részére is jellemző volt, hogy a brit blo-
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kád ellen nem, a német blokád ellen viszont határozo  an tiltakozo  . A külügyminisz-
térium jegyzékben fejezte ki ugyan a nemtetszését amia  , hogy a brit hajók az Egyesült 
Államok zászlója ala   közlekednek, a lényegen azonban ez nem változtato  . A brit 
politikai elit és a haditengerészet vezetése felismerte, hogy a német tengerala  járók 
előbb vagy utóbb mindenképpen el fognak süllyeszteni amerikai zászló ala   hajózó 
vagy amerikaiakat is szállító hajókat. A Falaba és a Gulfl ight elsüllyesztése után, 1915. 
május 7-én kapo   végzetes torpedótalálatot a Lusitania nevű brit utasszállító. 

A volt elnök felismerte a tengerala  járó-hadviselés veszélyeit. Az amerikai brit nagy-
követnek címze   levelében kifejte  e, hogy az egész háború kimenetele szempontjából 
döntő fontosságúak lehetnek az Egyesült Államokból érkező szállítmányok. Nem megle-
pő, hogy teljes támogatásáról és együ  érzéséről biztosíto  a a briteket: „Az Önök kormá-
nya magától értetődően nagy megvetést érez a Wilson–Bryan-adminisztráció iránt, és én 
nem csodálkozom ezen.”7 Az ilyen és ehhez hasonló mondatok is hozzájárultak ahhoz, 
hogy Nagy-Britannia több ízben is megsértse a tengerjogot az 1915-ös hadiévben. 

A Lusitania elsüllyesztése után Roosevelt a tőle megszoko   tömörséggel, és határo-
zo  sággal foglalt állást az ügyben. A volt elnök minden rossz okaként Wilsont és Bryant 
jelölte meg. Véleménye szerint legkésőbb a Gulfl ight 1915. május 1-jén történt elsüllyesz-
tése után határozo   diplomáciai lépésekkel meg lehete   volna előzni a Lusitania elsüly-
lyesztését. Levelét azzal kezdte, hogy „lehetőségük van háborúba indulni,”8 de Wilson 
gyávasága és pacifi zmusa mia   ez nem fog megtörténni. Két eshetőséggel számolt: a 
Wilson-kabinetnek vagy le kell mondania és a következő kormányzatnak azonnal ha-
dat kell üzennie Németországnak, vagy pedig Németország vérszemet kap, még több 
hajót süllyeszt el, és ezt már a pacifi zmusáról híres elnök sem fogja eltűrni hadüzenet 
nélkül. Roosevelt azon nézetével, amely szerint háborúba kelle   volna indulni, csak 
egy nagyon szűk réteg tudo   azonosulni.9 

A volt elnök az eset után az Írországból, valamint Németországból származó ame-
rikaiakra egyaránt bizalmatlanul tekinte  . Gyanúját azzal támaszto  a alá, hogy 1915 
szeptemberében kiadták az Osztrák–Magyar Monarchia washingtoni követének, Teo-
dor Konstantin Dumbának az útlevelét. A diplomata iratai közö   amerikai hadianyag-
gyárakban elkövetendő szabotázsakciók terveit találták meg. Roosevelt ezek után az 
előbb felsorolt országokból származó amerikai állampolgárokat mind kémeknek titu-
lálta, akik hatékonyan gátolják az ország hadi felkészülését. 

XV. Benedek pápa 1916 májusában felhívást intéze   a semleges hatalmakhoz, amely-
ben a háború befejezésére irányuló erőfeszítések fontosságát hangozta  a. A volt elnök 
istenfélő, mélyen vallásos ember volt, ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy 
a Vatikánnal szemben is bírálatot fogalmazzon meg. Roosevelt nemes egyszerűséggel 
XV. Benedek pápát is Wilsonhoz hasonlíto  a. Azon politikusokat, akik helyeselték a 
pápa felhívását, „gyenge, értelmetlen elméknek” titulálta. Kĳ elente  e, hogy abban 
az esetben, ha XIII. Leó töltené be a pápai tisztséget, a Vatikán minden bizonnyal az 
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antantországok oldalán állna. Kiemelte, hogy a két pápa közö   annyi hasonlóság 
van, mint közte és Wilson közö  . Megállapítható, hogy a roosevelti szóhasználatban 
a Wilsonhoz való hasonlítás felért a legnagyobb elmarasztalással. Az egyházfő megis-
mételte felhívását 1917 augusztusában is. Akkor azonban már Wilson is a Németország 
feltétel nélküli megadásáig tartó harc melle   foglalt állást. 

1916-ban elnökválasztásokat tarto  ak az Egyesült Államokban, és a tét igen nagy 
volt. A demokrata párt Wilsont jelölte az „ő tarto   minket távol a háborútól” propagan-
damonda  al. Roosevelt már korábban kifejte  e azon véleményét, hogy Wilsonnak és 
Bryannek a németekkel szemben elnéző politikája lényegében az Egyesült Államokban 
élő németség szavazatainak megszerzésére irányult. A republikánusok kampánya kevés 
új elemet hordozo  , az elnöknek és kormányának állítólagos mulasztásait hangozta  ák. 
A jól ismert sérelmek addigra már sokadszor hangoztak el: a diplomáciai nyomás elmu-
lasztása Belgium lerohanásakor, az amerikai jogok silány védelme a tengereken. 

Mindezek ellenére a republikánus párt sem volt egységes. A háborúpárti szárnyat 
Roosevelt melle   olyan nevek fémjelezték, mint Henry Cabot Lodge szenátor, valamint 
Elihu Root, Roosevelt egykori hadügyminisztere. Roosevelt melle   a másik elnökjelölt 
Charles Evans Hughes volt. A volt elnök kezdetben jónak tarto  a esélyeit, pártjából a 
többség viszont nem így gondolta. A jelöltválasztás elő   néhány nappal azonban már 
tisztábban láto  . 1916. június 7-én az Arthur Hamilton Lee-nek íro   levelében már 
Hughes megválasztását valószínűsíte  e.10 

Ellenfelét értelmes, „tisztán jogász elmével” megáldo   politikusként tarto  a számon. 
Kiemelte azonban, hogy az nem látja át a nemzetközi politika mozgatórugóit, valamint 
a fl o  a és a hadsereg fejlesztésével kapcsolatban sem rendelkezik kiforro   koncepció-
val. Véleménye szerint Hughes jó eséllyel várta a német származású amerikaiak támo-
gatását. Kiemelte, hogy „az Egyesült Államokban élő német származású állampolgár-
ok lelkesen Hughest támogatják, nemcsak azért, mert ismerik őt, hanem azért, mert 
ismernek engem.”11 Június 10-én kényelmes többséggel ellenfele le   a republikánusok 
elnökjelöltje. Az újonnan megválaszto   Hughest gyakran úgy emlege  ék, mint az ame-
rikai németek elnökjelöltjét. Roosevelt megválasztása után egy esetleges republikánus 
győzelem ugyanis minden bizonnyal az Egyesült Államok Németországnak küldö   
hadüzenetét jelente  e volna. Biztosra ve  e, hogy az idő előre haladtával Hughes is fel 
fogja ismerni Németország fenyegetését. Reményét fejezte ki, hogy győzelme esetén 
Elihu Rootnak ajánlja fel a hadügyminiszteri széket.12

A volt elnök továbbra is hangozta  a a már említe   sérelmeket, és ennek az le   a kö-
vetkezménye, hogy nevét és nézeteit kezdték egybemosni a teljes republikánus prog-
rammal. A demokraták ezt ki is használták, ez idő tájt kezdtek megjelenni a „ha hábo-
rút akarsz, szavazz Hughesra, ha békét akarsz, szavazz Wilsonra”13 feliratú plakátok. 
Ekkor vált igazán népszerűvé a demokraták már korábban említe   szlogenje is, amely 
végül meghozta a győzelmet Wilsonnak és pártjának. 
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1917. február 1-jén Németország megindíto  a a korlátlan tengerala  járó-háborút 
Nagy-Britannia ellen. Az új harceljárás lényege abban állt, hogy valamennyi ellenséges 
és semleges hajót elsüllyeszte  ek Nagy-Britannia körül. Az Egyesült Államok válaszul 
megszakíto  a a diplomáciai kapcsolatokat Németországgal. A hónap végén Wilson 
elnök felhatalmazást kért a szenátustól az úgyneveze   fegyveres semlegességre. 
Ez egyebek melle   a szállítóhajók könnyen mozgatható lövegekkel való felfegyverzé-
sét jelente  e volna. A javaslat azonban időlegesen elbuko   La Fole  e és más, a hadba 
lépést ellenző szenátorok szerveze   ellenállásán. A Németországnak szóló hadüzenet 
elküldésére végül április 6-án került sor. 

Roosevelt, Wilson makacs bírálója elégtelennek nevezte a fegyveres semlegességet. 
Véleménye szerint az „semmi más, csak egy félénk háború”.14 A törvényjavaslat el-
fogadása ellen obstrukcióval védekező szenátorokat mégis hazaárulóknak nevezte. 
A volt elnök a diplomáciai kapcsolatok megszakítása óta egyre militaristább beszédeket 
tarto  , és leveleiben is mind keményebb hangot ütö   meg. 1917. március 20-án tarto   
beszédében minden amerikai állampolgárt, aki Németországgal szimpatizált, árulónak 
neveze  . Kifejte  e, hogy Németország megveti a félénk hadviselést és a gyengeség 
minden formáját. Nézete alapján a Lusitania elsüllyesztése óta minden, a háborún kívül 
eltöltö   nap egy elszalaszto   lehetőség volt, folt az Egyesült Államok becsületén, mivel 
véleménye szerint közvetlenül a diplomáciai szakítás után hadat kelle   volna üzenni 
Németországnak.15 Országára nézve szégyennek nevezte, hogy a tengerala  járókkal 
szembeni sikeres védekezés csak az angol fl o  a erőfeszítéseinek köszönhető. Hangot 
ado   abbéli véleményének, hogy nem kérdéses az amerikai hadba lépés, mivel Német-
ország már hosszú ideje háborúban áll az Egyesült Államokkal. 

Más oka is volt azonban annak, hogy Wilson elnököt és kormányát bírálta. Véleménye 
szerint a fl o  a és a hadsereg fejlesztése igen fontos, ám ez messze nem elegendő, ha a ha-
diipari termelés nincs megoldva és a lakosság nincs megfelelően felkészítve a háborúra. 
Lloyd George brit miniszterelnököt említe  e példaként, aki úgy tudta hatékonyabbá ten-
ni a hadianyaggyártást, hogy országában a hazafi as lelkesedés is jelentősen növekede  . 

Az eddigiek alapján talán világos, hogy a két politikus a Lusitania elsüllyesztése óta 
lényegében ugyanazt akarta elérni, ám eszközeik közö   jelentős különbségek voltak. 
Wilson mindig tudta, hogy hol van a határa annak, ameddig még többségi támoga-
tást szerezhet terveinek. A Németországgal történő diplomáciai szakításnak, valamint 
a hadüzenetnek is érzelmi alapot ado  , valamint a küldetéstudatot hangsúlyozta. 
A wilsoni beszédek sokkal grandiózusabbak voltak, mint Roosevelt beszédei. A volt el-
nök leveleiben, beszédeiben szinte a háború kitörése óta ugyanazt a néhány motívumot 
lehet fellelni. Wilson még a háború szót is kerülte, amikor arra lehetőség volt, Roosevelt 
viszont nyíltan hangozta  a annak szükségességét. 

Henry Kissinger azt írja Diplomácia című művében, hogy Roosevelt a nemzetközi 
politika változásait tekinte  e igazán fontosnak, és külpolitikáját is ennek rendelte alá, 
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röviden szólva reálpolitikus volt. A szerző szerint azért tarto   Németországtól és szor-
galmazta az ellene való fellépést, mert úgy gondolta, hogy Nagy-Britanniával ellen-
tétben a németek vezető pozícióra törekednének Dél- és Közép-Amerikában. Nagy-
Britanniának a 19. század végétől, de különösen a világégés befejezése óta nem volt 
alkalma ebben a térségben terjeszkedni, hiszen az első világháború befejezése után 
jelentősen meggyengült, meglévő gyarmatbirodalmát is csak nagy nehézségek árán 
tudta fenntartani. Wilson a hadba lépést morális csapásnak szánta Németország és a 
központi hatalmak ellen. Az Egyesült Államok a hadba lépéstől számítva több mint egy 
évig nem is volt képes hatékonyan beavatkozni a hadműveletekbe. Roosevelt vélemé-
nye szerint éppen ez volt az elnök és a kormány legnagyobb mulasztása; ő az Egyesült 
Államoknak egyértelműen az önfeláldozó hős szerepét szánta, aki a legválságosabb 
pillanatban gigászi küzdelemben győzelemre segíti Nagy-Britanniát és Franciaorszá-
got. Noha mindig Wilson elő   járt merészségben, ezt az amerikai közvélemény nagy 
része nem értékelte. 

Amíg a Németországgal való diplomáciai szakítás lehetősége kormánykörökben 
csak a Sussex nevű brit személyszállító gőzös 1916 tavaszi elsüllyesztése után vetődö   
fel először, addig Roosevelt azt már 1914 októberében sürge  e. A hadba lépést már a 
Lusitania elsüllyesztése után szorgalmazta. Jól tudjuk, hogy az végül csak 1917. április 
6-án következe   be. Roosevelt emia   gyakran sugallta azt, hogy ő egy korát megelőző, 
a nemzetközi politika minden rezdülését érzékelő politikus, akit senki nem ért meg. Ha 
a dolgok mögé nézünk, láthatjuk, hogy nem tudta levetkőzni katona mivoltát, képtelen 
volt a tömegekhez szólni. Igazat kell adnunk Kissingernek, aki Wilsont „látnok pap”-
nak, míg Rooseveltet „katona-államférfi ”-nak nevezte.16 

Roosevelt a továbbiakban sem enyhült meg az elnök iránt. Hangsúlyozta, hogy 
Wilson 1917. április 2-án tarto   beszéde csak megerősíte  e, amit ő a háború eleje óta 
hangoztato  , és ellentmondo   annak, amit az elnök mondo   és te   az elmúlt két és 
fél évben. Véleményével ekkorra már szinte teljesen egyedül maradt, mivel a korábbi 
években Wilsont bíráló republikánus vezetők többsége – ilyen volt Lodge szenátor és 
William Howard Ta   volt elnök is – már felsorakozo   az elnök mellé, támogatva a 
politikáját. 

Az első világháborúnak hatalmas nyersanyagigényei voltak. Fejle   ipara mia   az 
Egyesült Államok már 1915-től profi tált az antantnak küldö   lőszerszállítmányokból. 
A hadba lépés után a hadiipari termelés még nagyobb mértékben növekede  . La Folle  e 
szenátor éppen ezért javasolta, hogy vessenek ki jelentős adókat a hadinyereségekre. 
Nagy-Britanniában és Franciaországban ez esetenként akár a nyolcvan százalékot is 
elérhe  e. A javaslatot nagy meglepetésre Theodore Roosevelt is támoga  a, amit egyes 
sajtó orgánumok úgy kommentáltak, hogy „az oroszlán és a bárány (Roosevelt és La 
Folle  e – T. P.) lefeküdtek egymással.”17 Meglepő döntését az magyarázhatja, hogy a 
roosevelti koncepcióba nem fért bele, hogy egyesek a „szent háborún” profi táljanak. 



Theodore Roosevelt az első világháborúban

2452007. nyár–ősz

La Folle  e 1917. szeptember 20-án beszédet tarto   a Minnesota állambeli St. Paulban. 
Az előadás lényege a wilsoni külpolitika, valamint a hadba lépés bírálata volt. Beszéde 
után néhány nappal a legtöbb napilap szándékosan torzítva közölte beszédének egyik 
mondatát. Az ominózus mondat így hangzo  : „Nem mondom, hogy nem voltak sérel-
meink Németország mia  . Voltak.” A napilapok ezt abban a formában közölték, hogy 
„nem szenvedtünk el sérelmeket Németországtól”. A sajtótámadásokra Roosevelt is 
rásegíte  , mivel beszédeiben gyakran a demokrácia legveszélyesebb ellenségének ne-
vezte a wisconsini politikust, aki „csak egy országot szolgál hűen: Németországot”.18 
A hadba lépést ellenző és a háborús politikát szintén elutasító Asle Jorgensen Gronna 
szenátort „árnyék hun”-nak titulálta. Egy ekkoriban íro  , az előbb említe   két szenátor-
ról szóló újságcikkét a következő tömör monda  al kezdte: „Hunok a határokon belül!”19 
(Az első világháború idején a „hun” szó volt a németek gúnyneve, amellyel a barbár-
ságot és a kegyetlenséget kívánták szimbolizálni. Az Egyesült Államokban és az antant 
országokban a róluk szóló propagandaanyagokon is hunnak nevezték a németeket.)

Közvetlenül az Egyesült Államok hadba lépése elő   nagy horderejű esemény tör-
tént Oroszországban, a cárizmust megdöntő polgári forradalom győzelme. Az új admi-
nisztrációt szinte mindenki támoga  a az Egyesült Államokban. Az új orosz vezetéstől 
Wilson és Roosevelt egyaránt a háború folytatását várta. Nem kelle   csalódniuk, mi-
vel 1917 júliusában megindult a vezetőjéről elneveze   Kerenszkĳ -off enzíva, e támadás 
azonban az orosz erők súlyos vereségével végződö  . Ennek ellenére mindke  en hang-
súlyozták, hogy számukra az „igazi” Oroszország az 1917 márciusa utáni Oroszország 
volt. Wilson a tőle megszoko   idealizmussal tekinte   Oroszországra. Az elnök meg 
volt győződve arról, hogy a parlamentáris demokrácia minden nehézség nélkül meg-
honosodhat az országban. Roosevelt Lvov hercegnek (Lvov volt ekkor a miniszterel-
nök) íro   levelében azonban azon túl, hogy lelkesíte  e az orosz politikust, fi gyelmez-
te  e a demokratizálódás folyamatának lassúságára is.20 Jóllehet értesült a Kerenszkĳ -
off enzíva sikertelenségéről, levelének egyik sarkpontja mégis a háború folytatásának 
szükségessége volt. 

Az előbb említe   támadássorozat az orosz csapatok totális vereségével végződö  . 
A kudarc, a bolsevikok hatékony propagandája és a tömegek számára vonzó program-
ja bolsevik hatalomátvételhez vezete  . Az új forradalom nagy ellenszenvet válto   ki 
az Egyesült Államokban. Amennyire egységes volt az amerikai közvélemény a polgári 
forradalom támogatásában, annyira ellenséges volt a bolsevizmussal szemben. Wilson 
rövid ideig titokban reménykede  , hogy a bolsevik vezetés felújítja a központi hatal-
mak elleni háborút, de csalódnia kelle  , mivel az új rezsim december 2-án megkezdte 
a béketárgyalásokat Németországgal. Az elnök legfőbb bírálója egy 1918 júniusában 
íro   újságcikkében a „legrosszabb végzet”-nek nevezte a bolsevizmust. Úgy ítélte meg, 
hogy II. Miklós cárt autokrata politikája mia   személyes felelősség terheli a bolsevik 
hatalomátvétel mia  .21 
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Roosevelt az 1917 őszétől az 1918 tavaszáig terjedő időszakban a várható német 
támadással volt elfoglalva, és Franciaországban állomásozó fi ait próbálta lelkesíteni. 
1918 augusztusában azonban már konkrét béketervekkel állt elő. Elzász-Lotaringia és 
Belgium kiürítésén, valamint az előbbi Franciaországhoz csatolásán túl szorgalmazta 
a német gyarmatok Nagy-Britannia és Japán közö  i felosztását. A leendő délszláv ál-
lamnak tengeri kĳ áratot kívánt ju  atni, Albániában pedig kantonokat kívánt létrehoz-
ni, amelyek francia, brit és amerikai védnökség ala   álltak volna. Törökországnak az 
Európából való teljes kiszorítását javasolta, ezt összekapcsolta egy független örmény 
állam felállításának szükségességével. A leginkább fi gyelemreméltó tervei a közel-ke-
leti térségre vonatkoztak; független arab államot kívánt létrehozni, egyú  al támoga  a 
zsidók Palesztinában történő államalapítási törekvéseit is. A leendő balti államokban 
egyértelműen meg kívánta szüntetni a német befolyást. 

A volt elnök 1910-ben Magyarországra látogato  . Április 18-án a Parlament kupo-
lacsarnokában igen kedvezően nyilatkozo   a magyarokról és a magyar történelemről: 
„Én nemcsak tisztelem Magyarországot, és szimpatizálok vele, hanem bámulója va-
gyok, mert tudom, hogy Magyarország történetében számtalan olyan tanítás van szá-
munkra, amelyet megtanulnunk érdemes. Megtanulhatjuk a bátorság leckéjét. Megta-
nulhatjuk a vas elhatározás és kitartás leckéjét. Uraim! Az egész civilizált világ adósa 
Magyarországnak az ő múltjáért. Amikor Amerika még Európa méhében volt, Magyar-
ország volt az a tényező, amely meggátolta a barbarizmus terjedését, és amely a civili-
zált világ biztonságát őrizte. […] Nincs illusztrisabb történelem, mint a magyar nemzet 
történelme. Én ismerem ezt a történelmet, és nem tartanám magam művelt embernek, 
ha nem ismerném.”22 

Roosevelt baráti kapcsoltban volt Apponyi Alber  el, és rendszeresen leveleze   
vele. 1915-ben azonban ez a levélváltás megszakadt. A világháború idején íro   első 
levelében Németországnak a Belgium elleni támadását említi mint a háború egyik leg-
nagyobb igazságtalanságát. Második levelében vitatja Apponyinak azt a kĳ elentését, 
amely szerint a központi hatalmak fő hadicélja Oroszország legyőzése le   volna. Ezek 
után a tipikus, már sokszor leírt és elhangzo   mondatok következtek a belga lakosság 
szenvedéseiről, valamint a belga hadjáratról. Az Osztrák–Magyar Monarchia Roosevelt 
véleménye szerint asszisztált ehhez a támadáshoz. 

A későbbi időszakban az amerikai politikus fi gyelme a tengereken lezajlo   esemé-
nyekre, valamint az amerikai politikai elit kritikájára irányult. 1918 nyarán került újra 
fi gyelmének a középpontjába Közép-Európa, ekkor azonban már nyíltan az Osztrák–
Magyar Monarchia ellen lépe   fel. Egyik, a háború vége felé íródo   levelét Lioubomir 
Mihailovicnak címezte, ő egyike volt az Egyesült Államokban működő szerb politi-
kusoknak. 1914. június 28-át a korszak legfontosabb dátumának nevezte, mivel az ő 
olvasatában azt jelezte, hogy az osztrák–magyar vezetés háborúra készül. A volt elnök 
nézete szerint az Osztrák–Magyar Monarchia egy fegyverekkel fenntarto   konglome-
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rátum, amely Európa békéjének legfőbb kerékkötője volt, már a világháború kitörése 
elő   is. Az osztrákok és a magyarok is csak alávete   eszközei voltak a német világ-
uralmi törekvéseknek. Az Osztrák–Magyar Monarchia feladata a térségben élő szláv 
népek elnyomása volt. Figyelemre méltó az a kĳ elentése, hogy „egy független és meg-
növelt területű délszláv állam létfontosságú a világ jövőbeli békéjének szempontjából”. 
(Rooseveltnek nem adato   meg, hogy láthassa az első világháború után létrejö   állam-
alakulat felbomlását és a területén dúló háborúkat.) 

A következő részben egy André Chéradame nevű francia újságíróra hivatkozo  , aki 
szerint a döntő győzelem után a nemzetiségi elvek alapján kelle   Európa újjárendezését 
végrehajtani. Roosevelt ezt azzal toldo  a meg, hogy „az Osztrák–Magyar Monarchiát és 
Törökországot egyaránt fel kellene darabolni. Egyik sem nemzet. Mindke  ő egy zsar-
noki uralom, amelyben egy-két nép uralkodik sok másik fele  .” Levelében új közép-
európai tájegységekről ír. Kiemelte, hogy a Monarchia szé  örése után „Osztrák-Olasz-
országnak egyesülnie kell Olaszországgal, Magyar-Romániának pedig Romániával”.23 

A volt elnöknek az a kĳ elentése, amely szerint az Osztrák–Magyar Monarchia volt a 
porosz militarizmus fő pillére, noha valós alapokon nyugszik, mégis vitatható. IV. Kár-
oly osztrák császár és magyar király nevéhez több békekezdeményezés is fűződik. Az 
1917 májusában hivatalba lépő Eszterházy Móric és kormánya hajlandóságot mutato   
a reformok iránt. Mi lehete   az oka annak, hogy a volt elnök ilyen radikális véleményt 
fogalmazo   meg az Osztrák–Magyar Monarchiáról? A válasz egyértelműen a nemze-
tiségi politikusok hatékony, az Egyesült Államokban kifejte   propagandamunkájában 
keresendő. Levelének címze  je, Mihailovic is az országban tartózkodo   a háború ide-
jén. Roosevelt 1910-es magyarországi látogatásakor még egyáltalán nem kerültek szó-
ba a nemzetiségek, sőt kifejte  e, hogy elégede   a Bosznia-Hercegovinában az 1878-as 
okkupáció óta bekövetkeze   fejlődéssel.24 Apponyi Albertnek íro   leveleiben sem esik 
szó nemzetiségi kérdésekről. Ennek tükrében valószínűsíthető, hogy az Egyesült Álla-
mokban tevékenykedő nemzetiségi politikusok győzték meg. 

James Watson Gerard, az Egyesült Államok németországi nagykövete emlékira-
taiban külön fejezetben tárgyalta az Osztrák–Magyar Monarchiát és annak népeit. 
A magyarokról kifejeze  en kedvezően nyilatkozo  . Az amerikai diplomata szerint 
„volt valami a magyarokban, ami tetsze   az amerikaiaknak”.25 Nem érdektelen meg-
említeni, hogy a németellenességéről ismert diplomata az Osztrák–Magyar Monar-
chiáról és Magyarországról kifejeze  en tárgyilagos véleményt fogalmazo   meg. Mél-
ta  a az 1917 májusában hivatalba lépő Eszterházy-kormány politikáját és a reformokra 
való hajlandóságát. Gerard minden bizonnyal sokkal jobban átlá  a Németország és 
a Monarchia kapcsolatrendszerét, mint Roosevelt. Noha előbbiről mindig elítélően 
beszélt, az államszövetséggel kapcsolatban ezt nem te  e meg. A volt elnök azonban 
már az Egyesült Államok hadba lépésétől kezdve folyamatosan ellenségként kezelte az 
Osztrák–Magyar Monarchiát. 
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Az Osztrák–Magyar Monarchiával szembeni fellépés szükségessége volt talán az 
egyetlen dolog, amelyben Wilson és legkitartóbb bírálója egyetérte  . Wilson csak va-
lamivel később, 1918 októberében ismerte el a nemzetiségek törekvéseit. A Wilson-
korszak egyik jelentős kutatójának, Arthur S. Link amerikai történésznek a véleménye 
szerint az államszövetség „már 1918 nyarán meg volt semmisítve belülről, a nemzeti-
ségi mozgalmak által”.26 A mondat túloz, a Monarchia nem volt megsemmisítve, noha 
súlyos gondokkal küszködö  . Az amerikai történész így akarta az elnök felelősségét 
kisebbíteni, mivel ezen elmélet szerint már csak egy megszűnőben lévő birodalom 
nemzetiségeinek ado   szabad kezet. 

Wilson korábban is szimpátiával tekinte   az Osztrák–Magyar Monarchiával szem-
ben támaszto   nemzetiségi követelésekre. Homályosan, félreérthetően megfogalma-
zo   kĳ elentései, amelyek közül kiemelkedik a tizedik pont, jelentős segítséget és báto-
rítást adtak a cseh, a szlovák, a román és a délszláv nemzetiségi vezetőknek egyaránt. 
Theodore Roosevelt feltétlen antantbarátsága is biztos fogódzót nyújto   a Monarchia 
szé  örésére irányuló szándékaikban. 

 

A hadba lépés utáni tervek

1917. április 6-án végül megtörtént az a lépés, amelyre Európában már szinte mindenki 
számíto  . Az Egyesült Államok hadat üzent Németországnak. Ennek megtörténte után 
következtek az igazán nehéz feladatok, mivel az amerikai hadsereg a hadba lépéskor 
sem létszámát, sem felszereltségét tekintve nem volt alkalmas arra, hogy jelentősebb 
szerepet játsszon az első világháborúban. 

Az Európába küldendő amerikai erők főparancsnokának Frederick N. Funstont sze-
melték ki, aki a Fülöp-szigeteken vívo   harcokban tünte  e ki magát, emelle   a modern 
gondolkodású katonák közé tartozo  . Funston azonban 1917 februárjában hirtelen 
meghalt. A hírt az akkor még őrnagyi rangban lévő Douglas MacArthur közölte Wilson 
elnökkel, aki két hónap gondolkodás után John Joseph Pershing tábornokot nevezte ki 
az amerikai expedíciós haderő (American Expeditionary Forces) főparancsnokának. Egy 
szóbeszéd szerint Wilson megkérdezte MacArthurt, hogy kit tartana alkalmasnak az 
expedíciós haderő vezetésére. A fi atal tiszt Pershinget javasolta.27 

Pershing jó választás volt, mivel egyike volt azon keveseknek, akiknek harci tapasz-
talatuk volt az ekkortájt nem túl gyakorlo   amerikai hadseregben. 1916 tavaszától Me-
xikóban harcolt Pancho Villa gerillavezér és követői ellen, akik Columbus városában, 
valamint több más helyen amerikaiakat öltek meg. A mintegy 15 ezer fős büntető ex-
pedíció vezetését Pershingre bízták. 1917. május 10-én végül őt nevezték ki az AEF 
főparancsnokának. Voltak azonban más jelöltek is. Szóba került még Leonard Wood 
tábornok kinevezése is. Wood neve a spanyol–amerikai háború idején vált szélesebb 
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körben ismer  é, 1910-től 1914-ig ő töltö  e be a vezérkari főnöki tisztséget. A későbbi 
vezérkari főnök, Peyton Conway March véleménye szerint Wood volt a legrátermet-
tebb katonai vezető az 1910-es évek Amerikájában. Wood orvosnak tanult, emelle   
kiváló szónoki képességekkel rendelkeze  .28 A katonai vezetésben viszont túlságosan 
öntörvényűnek tarto  ák. 

Gyakorlo   katona lévén természetesen a volt elnök neve is felmerült, azonban az 
ő kinevezését is hasonló okok mia   vete  ék el, noha bátorságát és szervezőkészségét 
neki is volt alkalma bizonyítani a spanyol–amerikai háború idején. Az ő vezetése ala   
állt a Rough Riders elnevezésű egység, amely több vakmerő rohamot is végrehajto  . 
Nem érdektelen megemlíteni, hogy az első világháború legismertebb amerikai tábor-
noka is Rooseveltnek köszönhe  e felemelkedését. A politikus ugyanis még a század-
előn tábornokká nevezte ki Pershinget, aki addig századosként szolgált. 

Amíg Európában a hadviselő felek szinte minden lehetséges eszközzel próbáltak 
előnyt kicsikarni, Roosevelt nagyszabású tervekkel állt elő országának az európai 
nagyhatalmakhoz képest fejletlen haderejének megerősítésére. Nagyon fontos kiemel-
ni, hogy sok más politikai és katonai vezetővel egyetemben Roosevelt is igen tárgyila-
gosan vélekede   a német hadseregről. Egy 1915 júniusában íródo   levelében a követ-
kezőket olvashatjuk: „A módszer, ahogy Németország megszervezte ipari termelését, 
nem kevésbé rendkívüli, mint ahogy megszervezte haderejét.”29 

Már 1916-tól szorgalmazta a sorköteleze  ség bevezetését és a leendő katonák felké-
szítését a modern hadviselésre. A militarizmus, mint ahogy korábban utaltunk rá, már 
az Egyesült Államok hadba lépése elő   megjelent. Néhány hé  el a Lusitania elsüllyesz-
tése után Leonard Wood tábornok kiképzőtábort hozo   létre a New Yorkhoz közeli 
Pla  sburgban. Az új létesítménybe szép számmal jelentkeztek civilek, akik harcolni 
akartak a központi hatalmak ellen. Roosevelt két fi ának (Archibald és Kermit Roose-
velt – T. P.) odaküldésével járult hozzá országa hadi felkészültségének növeléséhez. 
A táborból kerültek ki később az elsőként Franciaországba küldö   egységek és kato-
nák. A volt elnök fi ai is közéjük tartoztak. 

Woodrow Wilson elnök nem mutato   nagy érdeklődést a hadügyek iránt, mivel sok-
kal fontosabbnak tarto  a, hogy az Egyesült Államok hadba lépését elfogadhatóvá tegye 
a lakosság számára. Az ekkoriban már nem túl jó egészségi állapotban lévő Roosevelt 
azonban meglepő aktivitást mutato   az egész háború ala  , emelle   a militarizmus leg-
főbb zászlóvivője volt. 1913-ban írt önéletrajzában a spanyol–amerikai háborúról szóló 
fejezet kezdetén elgondolkodtató mondatokat olvashatunk: „Úgy gondolom, hogy az 
Egyesült Államokat mindig felkészületlenül fogja érni egy háború. […] Ez nem új do-
log. Az amerikaiak csak a katasztrófákból tudnak tanulni, tapasztalatokból nem.”30 

Néhány nappal a Németországnak küldö   hadüzenet után már tábornoknak java-
solta magát Baker hadügyminiszternek címze   levelében. Paul von Hindenburg német 
tábornagy 1914. augusztusi, nyugállományból történő visszahívását említe  e példa-
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ként, lévén ő is nyugalmazo   katona volt.31 Kinevezésével és újra szolgálatba állításával 
„hitet tudna adni az amerikai népnek és az elnöknek is”, annak az elnöknek (Woodrow 
Wilson), akit az elmúlt két és fél évben ő bírált a leghevesebben. Roosevelt két fi a az el-
sők közö   ért partot az expedíciós hadsereggel, ugyanakkor Pershing tábornoknak írt 
levelében sem mulaszto  a el hadi képességeit bizonygatni.32 A volt elnök hihetetlenül 
fontosnak tarto  a, hogy a küldetését jóváhagyják, mivel szinte minden amerikai, brit és 
francia diplomatának és katonai vezetőnek küldö   levelében említe  e azt. 

A nagy létszámú hadsereg felállításával kapcsolatban ő sem volt sokkal derűlátóbb, 
mint a katonai vezetők. Legkevesebb egy évet tarto   szükségesnek a felkészülésre. 
Szorgalmazta az önkéntes alakulatok gyors felállítását, valamint ezek intenzív kikép-
zését, amelyeket így néhány hónap múlva a frontvonalra lehetne küldeni. A leendő 
alakulatokban szolgálók számát több százezerre becsülte. A kiképzésben szükségesnek 
tarto   minden, a modern hadviselésben nélkülözhetetlen harceljárás gyakorlását, ilyen 
volt a lövészárok-építés, a lövészárokharc és a vegyi hadviselésre való felkészülés is. 
A leghamarabb frontra küldhető alakulatokat ő maga akarta vezetni, hogy a később 
érkezők már értékes tapasztalatokkal induljanak az arcvonalra. Roosevelt érvelése a 
gyors felkészülés melle   több mint fi gyelemreméltó: „Tartozunk ezzel az emberiségnek. 
Tartozunk a kis nemzeteknek, melyek hasonló szörnyű sérelmeket szenvednek el Né-
metországtól. […] Tűzzük ki az amerikai lobogót az arcvonalra a demokráciáért és a ci-
vilizációért, az igazság birodalmáért és a nemzetek közö  i őszinte kapcsolatokért!”33 

A volt elnök ötletét végül elvete  ék, nem mehete   a nyugati hadszíntérre, és ezt nem 
mulaszto  a el Clemenceau francia elnöknek úgy kommentálni, hogy terveinek elutasí-
tása mia   jelentős haderőtől ese   el Nagy-Britannia és Franciaország. Amikor egyértel-
művé vált elő  e, hogy semmi remény nincs arra, hogy Franciaországban harcolhasson, 
már Baker hadügyminisztert is bírálta. Természetesen a hadsereg valamennyi gyenge-
ségéért is Wilsont te  e felelőssé. Garrisont és Bakert egyaránt dile  ánsnak titulálta, akik 
asszisztáltak a wilsoni politikához. Roosevelt militarizmusa azonban nem volt vonzó 
az amerikaiak nagy tömegei elő  , mindössze egy törpe kisebbség azonosult a nézetei-
vel. Kissinger véleménye szerint Roosevelt érvrendszere túlságosan nyers, egyszerű és 
militarista volt, ezért nem lehete   nagy hatással az amerikaiak döntő többségére.34 

A volt elnök kitartó próbálkozásaira akár szimpátiával is lehet tekinteni. A hadba lé-
pés után íro   leveleiből kiolvasható, hogy minden követ megmozgato   annak érdeké-
ben, hogy a háborúban harcolhasson. Noha ezt végül nem tehe  e meg, fi ai harcoltak a 
központi hatalmak ellen. Egyikük elese  , a többiek is súlyos sebesüléseket szenvedtek. 
Mindezek ellenére is Franciaországba akart indulni. Nem rajta múlt, hogy ez meghiú-
sult. Annak ellenére, hogy első világháborús programja, béketervei igen vitathatók és 
ellentmondásosak, elvhűségét nem lehet kétségbe vonni.

Jóllehet az Egyesült Államok már 1917. április 6-án belépe   az első világháborúba, 
még sok időnek kelle   eltelnie, amíg a hadszíntereken hathatós segítséget tudo   nyújta-
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ni. 1917 májusában a francia hadseregben zajlo   le a hadtörténelem legnagyobb zendü-
lése, amikor 54 hadosztály tagadta meg az engedelmességet. Ennél is nagyobb csapást 
jelente   Nagy-Britanniára és Franciaországra, hogy az 1917 júliusában Oroszország 
által indíto  , a tervezőjéről elneveze   Kerenszkĳ -off enzíva teljes vereséggel ért véget. 
A keleti hadszíntéren többé nem voltak jelentős hadműveletek, így a német katonai ve-
zetés több százezer, viszonylag pihent katona átcsoportosításával számolhato  .35 

Az oroszországi bolsevik hatalomátvétel azon túl, hogy nagy felháborodást kelte  , 
jelentős hatással volt a nyugati hadszíntér eseményeire is. Roosevelt, mint már koráb-
ban említe  ük, erős ellenszenvvel viseltete   a bolsevik vezetés iránt. Kiválóan átlá  a 
azonban az Oroszországban bekövetkeze   rendszerváltoztatás katonai vonatkozásait 
is. Kiemelte, hogy a hatalomátvétel és Oroszországnak a háborúból való kiesése mia   
a hadi helyzet nagyon kedvezőtlenül alakulhat az antant országok hadseregeire nézve. 
Pershing tábornok és Lloyd George brit miniszterelnök napjait egyaránt a német had-
osztályok számolgatása töltö  e ki. Theodore Roosevelt sem rejte  e véka alá aggodal-
mát: „Nagyon keserű dolog nekünk – akiknek a fi ai a nyugati fronton vannak – érezni, 
hogy megsemmisítheti őket egy hatalmas német off enzíva, ami Oroszország bolsevik 
vezetés alá kerülésének köszönhető.”36 

Noha a német off enzíva még várato   magára, az erőviszonyok nem változtak jelen-
tősen, és ezt a volt elnök is lá  a. Az 1918-as év első két hónapja Pershing tábornok és az 
amerikai hadügyminisztérium közö  i gyakori levélváltással telt. A tábornok sürge  e 
az amerikai katonák behajózását, a hadügyminiszter pedig többnyire kitartásra buzdí-
to  . Roosevelt is feszülten fi gyelte a franciaországi eseményeket: „Akár indul a régóta 
beharangozo   hatalmas német off enzíva, akár nem – sejtelmem sincs – Németország 
hadserege még mindig nagyon erős, de nem kérdéses, hogy a gazdasági feszültség, va-
lamint a társadalmi, politikai nyugtalanság veszélyes mértékben növekszik az ország 
határain belül.”37 A volt elnök által említe   problémák csak az év végén fejte  ék ki 
hatásukat, ezért fi ainak a Franciaországban harcoló katonákkal együ   nehéz hónapo-
kat kelle   átélniük. (Roosevelt a levelet egyik Franciaországban harcoló fi ának, Kermit 
Rooseveltnek küldte.) Mondataiból egyértelműen kiviláglik, hogy a német hadsereget 
még 1918 tavaszán is egy ereje teljében levő haderőnek tarto  a. Véleményét szinte az 
összes amerikai és európai katonai vezető oszto  a.

A hosszú idő óta re  egve várt német off enzíva végül 1918. március 21-én indult 
meg. Az első támadás az angolokat érte, az á  örés azonban nem sikerült. A legna-
gyobb területnyereséget, egyben a legnagyobb pánikot a május 27-én a franciák ellen 
indíto   támadás hozta, amelynek során a támadók 30 mérföldnyire megközelíte  ék 
a francia fővárost. A hónap végére a hadiesemények teljes mértékben igazolták a volt 
elnök borúlátó jóslatait. A Párizst fenyegető marne-i zsákot csak az amerikai csapatok 
hatékony segítségével sikerült felszámolni, ám Roosevelt még ezek után sem le   sokkal 
optimistább. Erre azért sem volt oka, mert pilótaként szolgáló fi a 1918. július 14-én ha-
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lálos találatot kapo   az ellenséges vonalak mögö  . A németek katonai tiszteletadással 
teme  ék el három nappal később. 

1918. július 22-én az angol királynak, V. Györgynek írt levelében még messze nem 
lá  a biztosíto  nak a háborúnak az antant és az Egyesült Államok számára győzelmes 
befejezését az 1918-as hadiévben. Ehhez a Franciaországban állomásozó és az első vo-
nalban harcoló amerikai csapatok létszámának gyors emelését tarto  a szükségesnek. 
Három nappal később Clemenceau francia elnöknek írt levelében valamelyest derűlá-
tóbban ítélte meg a katonai helyzetet, ugyanis ebben az írásában már a március 21-én 
indíto   német támadássorozat végleges kifulladását valószínűsíte  e. Sem az angol ki-
rálynak, sem a francia elnöknek nem mulaszto  a el megemlíteni, hogy egyik fi a elese   
és hogy a másik ke  ő is súlyosan megsebesült. Mindezek ellenére Roosevelt egészen 
a háború végéig reménykede  , hogy ezredesi egyenruhájában francia földre léphet. 
Amikor novemberben világossá vált, hogy a központi hatalmakat az ő tevékeny közre-
működése nélkül győzték le, a volt elnök öröme nem volt teljesen felhőtlen.

 

Összegzés

Ha Theodore Rooseveltnek az első világháború idején te   nyilatkozatait, beszédeit, írá-
sait értékelni akarjuk, akkor célszerű azokat különféle csoportokba sorolni. A beavatko-
zás melle   azért kardoskodo  , mert Nagy-Britannia vezető európai pozícióját sokkal 
kedvezőbbnek tarto  a Németországénál. Noha a wilsoni idealizmust megvete  e, tőle 
sem állt távol az a gondolat, hogy a demokratikus berendezkedés olyan országokban is 
kialakulhat, ahol mind a történelmi há  ér, mind a gyökerek hiányoztak. Erre az egyik 
legjobb példa a délszláv állam megalakulásának szorgalmazása volt, mivel fi gyelmen 
kívül hagyta, hogy a délszláv területek több mint 400 évig az Oszmán Birodalom részét 
képezték.

A volt elnök talán egyetlen pálfordulását éppen a magyarokkal kapcsolatosan te  e. 
Az Egyesült Államok hadba lépése után már nyoma sem volt annak a pozitív véle-
ménynek, amelyet 1910-es magyarországi látogatásakor és utána alakíto   ki. Az Oszt-
rák–Magyar Monarchia feldarabolása nem sokkal háború befejezése után megvalósult 
ugyan, de a térség problémái e  ől még nem szűntek meg. Az államalakulat bonyolult 
és sajátos nemzetiségi viszonyait Roosevelt minden bizonnyal csak igen kis mértékben 
volt képes átlátni, mégis igen határozo   véleményt fogalmazo   meg róla. 

A hadihelyzetet azonban már egészen a világháború kitörése óta helyesen ítélte meg. 
Katonai múltján kívül ez annak tudható be, hogy élénk fi gyelemmel köve  e az európai 
hadszínterek eseményeit, mivel fi ai is o   harcoltak. A háború végére igazi „magányos 
farkas” le   belőle, aki jo  ányit sem ado   fel 1914 augusztusa óta hangoztato   elveiből. 
Az idő előre haladtával talán még radikálisabban fogalmazta meg azokat.
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Roosevelt 1919. január 6-án halt meg, ezért még látha  a a számára gyűlöletes el-
lenség összeomlását. Nem érte viszont meg elgondolásai teljes kudarcát, a 20. század 
első felében Európára nehezedő gondokat. Noha Németországot meggyengíte  ék, az 
Osztrák–Magyar Monarchiát pedig feldarabolták, a várt nyugalom és béke igen inga-
tag volt, és csak húsz évig tarto  . A következő, még pusztítóbb világégés idején éppen 
unokaöccse, Franklin Delano Roosevelt kormányozta az országot. 

Jegyzetek
 1  Theodore Roosevelt elnökségéről és az első világháború elő  i politikai tevékenységéről több, az 

előbbi eseményekről szóló vagy azokat is tárgyaló, a magyarországi közgyűjteményekben is fellel-
hető forrás és feldolgozás áll rendelkezésre. Elsősorban a következőkre kell utalni: Theodore Roose-
velt: An Autobiography. New York: MacMillan Company, 1913., George E. Mowry: The Era of Theodore 
Roosevelt. London: Hamish Hamilton, 1958., John Morton Blum: The Progressive Presidents. Toronto: 
W. W. Norton and Company, 1980., Thomas A. Bailey: Diplomatic History of the American People. New 
York: Meredith Corporation, 1970., Max Silbeschmidt: Lincolntól Rooseveltig. Budapest, é. n.

 2  The Le  ers of Theodore Roosevelt (szerk. Elting E. Morrison–John Morton Blum–Alfred D. Chandler–
Sylvia Rice). Cambridge: Harward University Press, 1954. Vol. I.–VIII. A VIII. kötet címe: The Days of 
Armageddon. A továbbiakban: Le  ers of Roosevelt. 

 3  Le  ers of Roosevelt. VIII. köt. 817. o. 
 4  Henry Kissinger: Diplomácia. Bp.: 1996. A továbbiakban: Kissinger: i. m.
 5  Le  ers of Roosevelt. VIII. köt. 817–818. o.
 6  Theodore Roosevelt: America And The World War. New York: Charles Scribner’s Sons, 1915. 14–44. o.
 7  Le  ers of Roosevelt. VIII. köt. 888. o. 
 8  Uo. 922–923. o. 
 9  Arthur S. Link: Woodrow Wilson and the Progressive Era. London: Hamish Hamilton Ltd., 1954. 164–

165. o. A továbbiakban: Link: Woodrow Wilson and the Progressive Era. 
10  Le  ers of Roosevelt. VIII. köt. 1055. o. 
11  Uo. 
12  Uo. 1066–1067. o.
13  Link: Woodrow Wilson and the Progressive Era. 244. o.
14  Le  ers of Roosevelt. VIII. köt. 1161. o. 
15  Uo. 1163. o. 
16  Kissinger: i. m. 39. o. 
17  Belle Case La Folle  e–Fola La Folle  e: Robert Marion La Folle  e. Vol I–II. New York: Macmillan 

Company, 1953. II. köt. 745. o.
18  Uo. 771. o. 
19  Uo.
20  Le  ers of Roosevelt. VIII. köt. 1212. o. 
21  Uo. 1271. o.
22  Idézi: Egy magyar ember nyílt levele Wilson Elnök Úrhoz Magyarország integritásáról. Budapest: Magyar-

ország Területi Épségének Védelmi Ligája, 1918. 52. o. 
23  Le  ers of Roosevelt. VIII. köt. 1349–1351. o. 
24  Uo. VII. köt. 373. o. 



254 Külügyi Szemle

Tóth Péter

25 James Watson Gerard: Face to Face with Kaiserism. New York: George H. Doran Company, 1918. 216. o.
26  Arthur S. Link: Wilson the Diplomatist. Baltimore: John Hopkins Press, 1957. 116. o.  
27  Robert F. Dorr: Kézikönyv az Egyesült Államok Hadseregéről. Debrecen, 2003. 146. o. 
28  Peyton Conway March: The Nation at War. New York: Doubleday Doran and Company Inc, 1932. 58. o. 
29  Le  ers of Roosevelt. VIII. köt. 936. o. 
30  Theodore Roosevelt: An Autobiography. New York: The MacMillan Company, 1913. 223. o. 
31  Le  ers of Roosevelt. VIII: köt. 1170. o. 
32  Uo. 1193. o. 
33  Uo. 1171. o. 
34  Kissinger: i. m. 37. o. 
35  Az Egyesült Államok hadseregének első világháborús szerepléséről Rooseveltnek a témába vágó 

levelein kívül is számos forrás és feldolgozás áll rendelkezésre. A fontosabbak a következők: John 
Joseph Pershing: My Experiences in the World War. New York: Frederik A. Stokes Company, 1931., 
Final Report of General Pershing. Washington: Government Printing Offi  ce, 1922., Peyton Convay 
March: The Nation at War. New York: Doubleday Daron Company, 1932., The Intimate Papers of 
Colonel House. Vol I–IV. (szerk. Charles Seymour). London: Ernest Benn Limited, 1926–1928., Russel 
F. Weigley: History of the United States Army. Indiana University Press, 1984., Robert Leckie: The Wars 
of America. New York: Harper and Row Publishers, 1968. 

36  Le  ers of Roosevelt. VIII. köt. 1271. o. 
37  Uo. 1278. o. 




