A KORLÁTLAN TENGERALATTJÁRÓ HÁBORÜ
ËS AZ OSZTRÁK—MAGYAR MONARCHIA
Gonda Imre
TI. RÉSZ*

Osztrák—magyar csatlakozás a korlátlan tengeralattjáró háborúhoz
1917. január 19-én a bécsi német nagykövet végre bizalmasan közli
a Monarchia illetékes személyiségeivel, hogy Holtzendorff admirális
és Zimmermann államtitkár 20-án Bécsbe érkezik a tengeralattjáró
háborúval kapcsolatos kérdések megbeszélése végett. A bizalmas köz
lés egyben azt is tartalmazta, hogy Zimmermann államtitkár tulaj
donképpen csak azért jön, hogy fékezőleg hasson, ha a túlzottan „tem
peramentumos" Holtzendorff előadásában és javaslataiban nagyon
messzire menne. 7 2
A megadott napon a két német vezető személyiség valóban meg
jelent Bécsben, ahol a Monarchia államférfiáival — az uralkodó jelen
létében — meg is tartották első értekezletüket, amelyen „a hivatalos
iratokban eddig idézett összes érvek helyet kaptak." 7 3 Az első érdem
ben* tárgyaláson Holtzendorff újból előadta jól ismert nézeteit a „ki
élezett tengeralattjáró háború elkerülhetetlen szükségességéről", mivel
„az idő ellenünk dolgozik", s ily módon a központi hatalmak ember
anyagának csökkenése, terméseredményeinek rohamos rosszabbodása,
továbbá a küszöbön álló angol—francia offenzíva a nyugati arcvo
nalon stb., stb. — Holtzendorff szerint — csakis a javasolt módon
orvosolható. Minthogy pedig e hadművelet végrehajtására immár 120
kitűnő, korszerűen felszerelt tengeralattjáró áll rendelkezésre, remél
hető, hogy Angliát kb. 3 hónap alatt észhez lehet téríteni, amiért —
hangsúlyozta Holtzendorff — ő maga kezességet vállal. 74 Amerikával
szemben előzékeny magatartást kell tanúsítani, bár német részről
* A t a n u l m á n y I. részét f o l y ó i r a t u n k 1971. évi 3. s z á m á b a n k ö z ö l t ü k . (A szerk.)
72 Wien H H S t A . P.A. G e h e i m XLVII/3—15 (OL. F i l m t á r W 398.) P.d. Nr. 264. Wien,
18. J ä n n e r 1917. V e r t r a u l i c h .
73 Czernin: I. m . 161. o.
74 U o . 163. O.
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meg vannak győződve arról, 'hogy az USA nem fogja törésre vinni a
dolgot, s ha igen, m á r késő lesz.
A Holtzendorff fejtegetését követő vitában csak Haus es. és kir.
admirális és Conrad vezérkari főnök értett egyet maradéktalanul az
előadóval. Tisza és Czeçnin nemcsak azokra a súlyos következményekre
utalt, amelyek Amerika beavatkozásával járnak majd, de Anglia k ö 
rülzárásának lehetőségét illetően is kifejezték kételyeiket. Czernin
ezenkívül még néhány igen fontos szempontot hozott fel a német el
képzelések megingatására. Elsősorban azt, hogy a német tengerészet
vezetőinek adatai sem nagyon meggyőzőek, s szerinte azt is érdemes
volna meggondolni, hogy ezt az utolsó ütőkártyát nem volna-e h e 
lyesebb akkor kijátszani, amikor már valóban nincs más választás,
mert a korlátlan tengeralattjáró háború veszélye bénítóbb hatású le
het az ellenségre, mint az esetleg be nem vált fegyver hatása harci
akaratának fokozására. Űj szempontnak tekinthető viszont Czernin
szerint az a német részről felhozott érv, hogy nagy angol—francia tá
madás fenyegeti a nyugati arcvonalat, holott eddig azt állították, hogy
itt minden támadás lepattan. Így tehát e támadás ellensúlyozására kell
a tengerészetet bevetni, ami minden esetre olyan érv, amely indokolttá
teszi, hogy a tengeralattjáró háborúval kapcsolatos ellenérvek — min
den kockázat vállalása mellett — elcsituljanak. Czernin és Tisza ennek
ellenére élénk kétségeiket fejezték ki mindezekkel szemben.
E próbálkozások ellenére nem maradt kétség atekintetben, hogy az
értekezlet döntése „a mi szellemünknek megfelelő lesz" — írta az
értekezlet egyik német résztvevője, Zimmermann államtitkár, majd
folytatta: „Gr. Czernin és a két miniszterelnök meggondolásait remé
lem sikerül Holtzendorff admirálissal együtt még a mai napon sorra
kerülő megbeszélésen — a Ballplatzon — eloszlatni." 7/,/a
Az értekezlet, amely azzal zárult, hogy a végső döntést a Monarchia
és a Német Birodalom vezetőinek 1917. január 26-i találkozóján fog
ják meghozni, tulajdonképpen két szempontból volt jelentős: egyrészt
azért, m e r t eleget tett ama szövetségi kötelezettségnek, hogy a fontos
döntéseket a két hatalom, illetve annak uralkodói együttesen hozzák
meg (ebben az esetben e határozatnak m á r semmilyen gyakorlati j e 
lentősége nem volt); másrészt azonban világosan megmutatta az érte
kezlet azt is, hogy — amit eddig is tudni lehetett — ti. „Németország
eleve eldöntötte már, hogy a kiélezett tengeralattjáró háborút minden
körülmények között elkezdi, hogy tehát érveinknek gyakorlati értékük
nem lehet." 7 5 Amikor tehát Czernin a fenti értekezlet után megbeszé
lésre ült össze az uralkodóval, akkor m á r valóban nem volt problema
tikus: vajon csatlakozzék-e a Monarchia, vagy sem? A bonyodalmat
az okozta, hogy a tengeralattjáró háborúnak a Földközi-tengeren is
folytatódnia kellett, ahol a német tengerészeinek igénybe kellett ven
nie a Monarchia adriai és dalmáciai támaszpontjait. Ebben az esetben
7'i/a. Zimmermann távirata. Wien, 1917. január 20. — E távirat, röviden ugyan, de ha
sonlóan írja le a tárgyalás lefolyását. P. A. des Auswärt. Amtes (Bonn). U-bootkrieg gegen
England. W. K. Nr. 18. Geheim. Band 25/6.
75 Czernin: I. m. 167. o.
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viszont a Monarchia — tengeralattjáróinak kicsiny létszáma ellenére
is — részese e hadműveletnek, mert ha ezt megtagadja, hátba támadja
szövetségesét. 76 Mivel „ezt az akkori kormányból senki sem akarta,
ezért nehéz szívvel bár, de hozzájárultunk" — ti. az akcióhoz. Abban
teljesen igaza volt Czerninnek, hogy a Monarchia részleges félreállása
semmilyen előnyt n e m jelentett volna diplomáciai helyzete számára.
Csak Németország teljes visszatartása a tengeralattjáró háborútól lett
volna olyan jelentős eredmény, amely — a német állításokkal ellen
tétben — esetleg elkerülhetővé tette volna az USA belépését a hábo
rúba. 7 7 Minthogy pedig diplomáciájának és vezető köreinek minden
ilyen irányú kísérlete eleve kudarcra volt ítélve, ezért a Monarchia
belesodródása a korlátlan tengeralattjáró háborúba — annak teljes
felelősségével együtt — szinte elháríthatatlan ténnyé vált, amelynek
már csak az alkotmányjogi jóváhagyása hiányzott. Mielőtt azonban ez
— az 1917. január 22-i koronatanácson — megtörtént volna, a M o 
narchia külügyminisztériuma kiadta első rendelkezéseit követségeinek,
amelyekben közli, hogy „a háború befejezésének előmozdítása céljá
ból talán szükségesnek bizonyul a korlátlan tengeralattjáró háború
megindítása a legrövidebb időn belül." A követségek éppen ezért t á 
jékoztassák a kormányt, milyen magatartást tanúsítson, hogy a köz
véleményt megfelelő irányban befolyásolja. 78 Ez az utasítás tehát
már szinte „mégelőlegezte" a korlátlan tengeralattjáró háború dön
tését, amelynek január 22-én kellett a bécsi koronatanácson megszü
letnie.
Czerninnek e koronatanáosi értekezleten tartott előadásán m á r
erősen érezhető volt az a meggyőződése, amelyet az uralkodóval elő
zőleg közölt, hogy ti. a németek ú g y sem téríthetők el szándékaik< tói, s így teljesen hiábavaló minden további küzdelem szándékaik el
len. A döntésnek szerinte a katonai szakértők véleményén kell alapul
nia. 79 Rendkívül jellemző, hogy Krobatin közös hadügyminiszter teljes
mértékben Holtzendorff érvelését vette mintául, amidőn kifejtette:
mivel nincs lehetőség a Balkánnak csapatszállítások által való teher
mentesítésére, az ellenséges front erősítését csakis a korlátlan tenger
alattjáró háború eszközeivel lehet megakadályozni. Tisza István m i 
niszterelnök azt a kérdést helyezte előtérbe, hogy m i bírta álláspontja
megváltoztatására a kiélezett tengeralattjáró háború kérdésében. K i 
fejtette, hogy a tengeralattjáró háború mellett felhozott régebbi é r 
vekkel n e m értett egyet. „Most azonban egészen új helyzet állott elő
a hadihelyzet további alakulását illető német aggodalmak tekinteté
ben. Míg eddig bizakodóan ítélték meg a katonai helyzetet, most v e 
szélyeztetettnek tekintik a nyugati arcvonalat, hacsak a tengeralatt
járó háború n e m hoz tehermentesítést." Ezután Tisza katonai hely76 ü o .
77 Uo. 167—169. O.
78 Wien H H S t A . P . A. G e h e i m XLVTI. (3—15 OL./Filmtár. W 398.) Az e u r ó p a i s e m l e g e s á l 
lamok követeinek szóló utasítás Wien. Am 21. Jänner 1917.
79 Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates der österreichisch—Ungarischen Monarchie
(1914—1918). Eingeleitet und zusammengestellt von Miklós Komjáthy. Budapest. Akadémiai
Kiadó, 1966. 452. s folyt. — A koronatanácsi értkezlet ismertetésének további részei ezen a
forrásközlésen alapulnak.
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zettel kapcsolatos kérdéseket tesz fel, amelyekre Conrad vezérkari
főnök olyan választ ad, amely — ugyancsak a német példa szerint —
elég „reálisnak tűnhetett ahhoz, hogy a tengeralattjáró háború folyta
tását elkerülhetetlen szükségességnek" tüntesse fel. Ezért állította be
Conrad a német nyugati arcvonal veszteségeit, az orosz front nehéz
ségeit, a balkáni és az olasz arcvonal problémáit olyan „őszinteséggel",
hogy a kételyeket eloszlassa. E törekvése teljes sikerrel járt. Tisza
ugyanis válaszában visszavonta a békelehetőségekkel kapcsolatos n é 
zeteit, s a tengeralattjárók korlátlan felhasználásának álláspontjára
helyezkedett. Csupán azon „várakozását" fejezte ki, hogy Németor
szágot ismét figyelmeztessék az akcióval járó veszélyekre. Végül Tisza
csatlakozott azoknak a felfogásához, 79/a akik a korlátlan tengeralattjáró
háborúnak a Földközi-tengerre való kiterjesztését is szükségesnek
tartották. Tisza ezen utóbbi kijelentéseinek a következő hónapok fej
leményei szempontjából igen komoly jelentőségük volt. A vita folyta
tásában Clam-Martinic osztrák miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy
miután mint laikusnak a készülő akció részleteibe nincs betekintése,
ezért teljesen a tengerészeti szakemberek adatainak és felvilágosításai
nak van kiszolgáltatva. Majd igen diplomatikusan úgy fogalmazta meg
további állásfoglalását, hogy „az illetékes tényezőktől kapott felvilá
gosítások iránti bizalommal, továbbá a katonai aggodalmakra és gaz
dasági nehézségeinkre való tekintettel, végül pedig az uralkodó n é p 
hangulat láttán ő is a tengeralattjárók korlátlan bevetése mellett emeli
fel a szavát, egyszerűen abból következően, hogy nincs más lehetőség."
Az uralkodó az értekezletet azzal zárta le, hogy a közös miniszter
tanács minden résztvevője a németeknek a tengeralattjárók korlátlan
bevetésére vonatkozó javaslata elfogadását ajánlja.
Mint látjuk, a Monarchia koronatanácsának értekezlete és határozata
nem volt mentes nyomasztó aggodalmaktól és félelmektől. A tanács
kozás összes nem katonai résztvevője szinte teljes mértékben a k a t o 
nákra, a katonai szakértőkre hárította át a felelősséget a megho
zandó döntésekért. Ezekben a döntésekben is tükröződött, hogy mind
Németországban, mind a Monarchiában a polgári és a katonai erők
viszonyában a háború, főleg azonban annak kedvezőtlen alakulása
következtében eltolódás következett be az utóbbiak javára.
Abban a mértékben, ahogy a birodalom a teljes gazdasági és poli
tikai kimerülés felé közeledett, s ahogy a polgári államvezetés teljes
csődbe került, fordult tehetetlenségében az egyetlen mentőszál, nem
is a saját, hanem a német hadvezetés felé. Az antantnak a Habsburg
birodalom felosztására vonatkozó szándékaival kapcsolatos nyilatko
zatai ugyanis szintén nem maradtak hatás nélkül. Még a Németorszá
got nem kedvelő körök is eljutottak ahhoz a felismeréshez, hogy Auszt
ria—Magyarország létéről van szó, s hogy az osztrákok és a magya
rok viszonylagos kedveltsége nem mentheti meg a Monarchiát kör
nyező ellenségeinek fenyegető csapásaitól. Németország megcsonkí79/a A Monarchia tengeralattjáróinak a Földközi-tengeren való bevetését Conrad is sür
gette.
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tása, Ausztria—Magyarország szétrombolása — ez az, a m i mindanynyiuk előtt világossá lett. 79 Igen valószínű, hogy e mozzanatnak
volt bizonyos szerepe a határozat meghozatalában, m é g akkor is, ha
más szempontból éppen ezzel siettették azt a folyamatot, amitől a leg
jobban féltek.
E komor hangulat igen jól tükröződik abban a két levélfogalmaz
ványban, amelyet Károly, a Monarchia uralkodója szándékozott II.
Vilmos császárnak elküldeni. Az első 1917. január 22-i keltezésű, rész
letesebb tartalmú, a második, a január 23-i, rövidebb, tömörebb. Á t 
adásra ez került. Az első fogalmazványban nyíltan kifejezésre jut, hogy
a német államférfiak fejtegetései „sem voltak képesek azokat a nehéz
politikai meggondolásokat teljes mértékben szétoszlatni", amelyekkel
ő maga s a Monarchia kormánya az elhatározás veszedelmes követ
kezményeivel szemben viseltetik. Az ellenség számbeli növekedésének
és a háború ilyen módon bekövetkező elhúzódásának igen komoly a g 
godalommal néznek elébe. Ugyanakkor tudatában vannak a Monarchia
részéről a n n a k i s : m á s eszköz n e m áll rendelkezésére, hogy az ellen
séggel szemben bizonyossággal — eredményt érjenek el. Ebben a
helyzetben Károly n e m vállalván a felelősséget meggondolásának
visszatartásáért, nehéz és messzeható elhatározás tudatában adja bele
egyezését a tengeralattjáró háború tervezett megszigorításához. 80
A második fogalmazvány rövidebb és lényegesen enyhébb, b á r a
hangja ennek is elég komor. Károly, utalva arra, hogy a szóban levő
kérdés „népeink léte, vagy nemléte számára döntő fontosságú" — k i 
jelentette, hogy csupán a német államférfiak és saját katonai ténye
zőinek egybehangzó, világos okfejtésére ejtette el nagy meggondolá
sait, s így örömmel csatlakozik a tengeralattjáró háború kiélezésének
hadműveletéhez. Ennek megfelelően adja ki az Olaszország és DélFranciaország blokádjához szükséges hadparancsokat. Egyben kéri,
hogy a hadművelet nyilvános meghirdetésére csak január 26-i, berlini
látogatása után kerülhessen sor. 81
II. Vilmos rövid válaszában közölte, hogy eleget tesz Károly k é r é 
sének, s Czerninen kívül Károly tengerészeti tanácsadóját is meghívja
a tanácskozásokra, amelyeken Holtzendorff admirális is részt vesz. 82
Bár az adott helyzetben nagy ellenállás n e m volt várható, a tenge
részeti „szaktanácsadó" jelenléte ezen a tanácskozáson csak a német
háborús irányzatot erősíthette. Á m n e m ez volt az egyetlen jele a n 
nak, hogy a német vezető köröknek fenntartásaik voltak az osztrák—
magyar uralkodóval és udvarával szemben. Az uralkodók azon m e g 79/b V. Tucher bécsi bajor követ jelentése. Wien, 1917. febr. 3. Nr. 108/WL. Geheimes
Staatsarchiv München. Gesandschaft, Wien. — E jelentés ugyancsak közli a január 20-i né
met—osztrák—magyar tárgyalások elég részletes lefolyását. Bár v. Tucher nem volt jelen,
információi hiteleseknek tekinthetők.
80 L e v é l f o g a l m a z v á n y K á r o l y császár és k i r á l y I I . Vilmos c s á s z á r h o z , Wien, 1917. j a 
n u á r 22. W i e n HHStA. P . A . G e h e i m XLVII/14—15.
81 Wienben a levélfogalmazvány egy kézírásos és egy gépelt példányban van meg. Az
alsó balsarokban levő megjegyzés: An des Deutschen Kaisers Majestät in Geheimschrift
übermittelt. Baden, 23. 1. 17. v. Gramen, General a la suite. A rendeltetési helyére érkezett
távirat megtaláható a bonni levétárban is. P. A. des A. A. U-bootkrieg gegen England. W. K.
Nr. 18, geheim Pless, den 25 január 1917. Tel. Nr. 121. Bd. 25. Wien, Kriegsarchiv. Archiv der
Militärkanzlei 69—9, 1—7. 1917.
82 Uo. (jelzet is ua.) General von Cramon für Seine Majestät dem Kaiser und König.
Baden, bei Wien. Aláírás: Wilhelm.
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állapodásával ellentétben, hogy január 26, illetve február 1, tehát
találkozásuk és végleges megegyezésük előtt nem fogják a hadműve
letre vonatkozó szándékaikat felfedni, Holtzendorff közölte Haus es.
és kir. admirálissal, hogy a semlegesek már előzőleg megkapják az
értesítést a korlátlan tengeralattjáró háborúról. A Monarchia külügy
minisztériuma ezt Hohenlohe berlini nagykövet útján kifogás tár
gyává is tette. 8 3 A német hadvezetőség tehát ekkor sem méltatta fi
gyelemre a szövetséges uralkodó kívánságait, illetve érdekeit.
Czernin ezek után ugyancsak tájékoztatta külképviseleti szerveit a
készülő tengeri hadműveletekről, s egyben a legszigorúbb titoktar
tásra kötelezte őket. Tájékoztatásának elvi tartalma, hogy miután az
antanthatalmak a Monarchia kezdeményezésére megegyezéses béke
létrehozására vonatkozólag olyan választ adtak, amely a megsemmisí
tésére irányuló szándékaikat juttatta kifejezésre, azért nincsen más
választása, mint a késhegyig menő harc folytatása, mindazon eszkö
zök igénybevétele, amelyek (a hon) fenntartása érdekében rendelke
zésére állanak. 84
Bár Czernin jegyzékfogalmazványa a német elhatározással való
szolidaritás jeleit mutatja, a Monarchia diplomáciai gyakorlatában meg
lehet találni azokat a mozzanatokat, amelyek halvány, elágazó irány
zatokra utalnak, s amelyek az USA hadüzenetének időpontjáig tagad
hatatlanul jellemezték a Monarchia külpolitikájának bizonyos kettős
ségét. E tendenciákat nem csupán a semleges államokban (például Spa
nyolországban, Svájcban és Hollandiában) működő követek képvisel
ték, akik éberen figyelték fogadó államaik magatartását és várható
külpolitikai lépéseit, 85 hanem ezen irányzatnak egyik jelentős kép
viselője éppen az a Hohenlohe berlini nagykövet volt, aki állhatato
san figyelte, hol mutatkoznak a német katonai vezetésben hajszálre
pedések, amelyek a korlátlan tengeralattjáró háború és az USA-hoz
való viszony kérdésében a mérsékeltebb körök törekvéseit és hely
zetét erősítik. így 1917. január 25-én Hohenlohe arról értesítette Czernint, hogy a külügyminisztérium és a tengerészeti vezérkar között
még mindig jelentős ellentétek vannak, mivel az előbbi — Bernstorf f
közlésének megfelelően — 20 napi haladékot kér arra, hogy a semle
ges hatalmak hajói biztonságba kerülhessenek, amely esetben Amerika
83 P r i n z H o h e n l o h e , Berlin, 3, J ä n n e r 1917. N o . 35. — H o h e n l o h e a feltett k é r d é s r e v á l a 
szolva közli, h o g y Z i m m e r m a n n a dologról m i t s e m tud, d e feltételezi, h o g y c s u p á n t e c h n i n i k a i k ö z l é s e k r ő l l e h e t e t t szó. Wien H H S t A . P . A. G e h e i m XLVII. (3—15) OL. F i l m t á r W 398.)

84 Uo. Tel. in Ziffern an die Missionen in I. Kopenhagen, Stockholm etz. II. Berlin, Wien,
Sofia etz den 23. Jänner 1917.
85 igen jelentős ebben a vonatkozásban három távirat: 1. Fürstenberg, madridi követ azt
jelenti, hogy gróf Romanones külügyminiszter szívesen átvinné Spanyolországot az antant
táborába, ezt azonban Alfonz király nem engedi. Ha a központi hatalmak helyzete javul,
akkor nem kell Spanyolországra tekintettel lenni (b. Fürstenberg, Madrid, 1917.)
2. B. Gagern jelenti Bernből: Hoffmann követségi tanácsos és Dunant követ nem fél
Svájc semlegességének megsértésétől. A német követ szerint Hoffmann kijelentette, hogy
Svájcot a korlátlan tengeralattjáró háború nem mozdítja ki semlegességéből. (Tel. B. Ga
gern, 28. Jänner 1917. No. 58.)
3. B. Giskra jelenti Hágából: A tengeralattjáró háború által keletkezett tengeri zárlat
Hollandiát teljes mértékben elzárta a külvilágtól: Giskra javasolja, hogy Görögországhoz ha
sonlóan itt is létesítsenek 20 tengeri mérföld szélességű folyosót, amely Hollandia elszigetelt
ségét enyhítené, és politikailag is igen jó hatást tenne. Giskra, Haag, 30. Jänner 1917, No.
931. Wien HHStA. P. A. Geheim XLVH./3—15. (OL. Filmtár W 398).
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beavatkozása talán elmaradhat. Az admiralitás ragaszkodik az akció
február 1-i 'határidejéhez. Bethmann Hollweg kancellár és Zimmer
m a n n államtitkár azonban Hohenhole szerint el v a n szánva a külügy
minisztérium álláspontjának keresztülvitelére. 8 6 J a n u á r 29-én Hohen
lohe nagykövet ismét arról értesíti Czernin külügyminisztert, hogy a
kancellár és az államtitkár Plessbe utazott Bernstorff táviratainak
megbeszélése céljából, s újból javasolja a semlegesek számára enge
délyezendő várakozási idők megadását, valamint a békefeltételek rövid
közlését Wilson számára. 8 7 Ugyanezen a napon Hohenlohe nagykövet
Wilson január 22-i békeszózatának német sajtóvisszhangjából azt
emelte ki, hogy azzal a liberális, a szociáldemokrata és a centrum sajtó
barátságos hangnemben foglalkozott, a konzervatív és az alldeutsch
lapok viszont ellenséges tálalásban hozzák. 88
J a n u á r 30-án újabb jelentős mozzanatról tájékoztatta Hohenlohe
nagykövet a Ballhausplatzot. A jelentés elmondta, hogy Anglia elren
delte az Északi-tenger blokádját, amit Berlinben olyan szívességnek
tüntettek fel, amely alkalmat adhat a korlátlan tengeralattjáró háború
nak az angol provokációra adott válaszként való beállítására. J a n u á r
31-i kommünikéjében Czernin bejelentette, hogy a berlini kormánnyal
egyetértésben a háború megrövidítése érdekében február elsejétől b e 
vezetik a korlátlan tengeralattjáró háborút, Anglia és Franciaország
körül tengeri zárlatot létesítenek, csakúgy, mint a Földközi-tenger k e 
leti medencéjében. 8 9 Minderről az USA és valamennyi semleges ország
kormányát 1917. január 31-én értesítik. 90 Hohenlohe nagykövet január
31-én azt a szöveget is közölte Czerninnel, amelynek kíséretében Zim
m e r m a n n német külügyi államtitkár a korlátlan tengeralattjáró h á 
borúra vonatkozó jegyzéket Gerardnak, az USA nagykövetének átadta.
Ebben Németország ,,béke javaslatának" elutasítására hivatkozva fel
kérte Wilson elnököt, hogy közvetlen és közvetett támogatásának m e g 
tagadását kilátásba helyezve bírja r á az antanthatalmakat a német ál
láspont elfogadására a ,,fehér f a j " és a béke helyreállítása érdekében. 9 1
Ilyen politikai és diplomáciai előzmények után az osztrák—magyar
külpolitikai vezetés a németekével csaknem azonos szövegű jegyzéket
nyújtott át F. C. Penfieldnek, az USA bécsi nagykövetének. A jegyzék
— látszólag egyetértve Wilson ,,magas erkölcsi komolyságától áthatott"
szózatával — a német állásponttal azonos módon a Monarchia ,,béke
törekvésének" elutasításában látta a tartós béke megteremtésének leg
főbb akadályát. Minthogy pedig az ellenség m á r eddig is Ausztria—
Magyarország tengeri közlekedésének megakadályozására tört, s hajóit
— többek között kórházhajókat — előzetes figyelmeztetés nélkül elsülylyeztette, a Monarchia és szövetségesei 1917. február 1-től kezdve h a 86 u o . Tel. Hohenlohe, Berlin, 25. Jänner 1917. No. 38. Streng Geheim.
8" u o . Tel. Hohenlohe, Berlin, 29. Jänner 1917. No. 44.
88 Wien. H H S t A . P . A. K r i e g 25/p. (OL. F i l m t á r 403) k. u. k. ö s t e r r . — U n g a r . Botschaft,
(pol. 428) Berlin, d e n 29. J ä n n e r 1917. N r . 14. A—B/P. G e g e n s t a n d : Z u r F r i e d e n s b o o t s c h a f t
des Präs. Wilson an dem Senate.
89 Wien. HHStA. P . A. G e h e i m XLVII./3—15. (OL. F i l m t á r W 398) M a d r i d b a , B e r n b e ,
S t o c k h o l m b a , K o p p e n h á g á b a , Wien, a m 31 J ä n n e r 1917.
90 Uo. C o m m u n i q u é , Wien, 31. J ä n n e r 1917.
91 Uo. Tel. Prinz Hohenlohe, Berlin, 31. Jänner 1917. No.: 60.
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sonló módszereket alkalmaznak Nagy-Britanniával, Francia- és Olasz
országgal szemben. Az említett államok körül létesítendő tengeri zárlat
célja a közlekedésnek minden eszközzel való megakadályozása, s csupán
a semleges hajóknak biztosítják záros határidőn belül a kíméletet.
A lépésnek tehát — a jegyzék szerint — a harc megrövidítése és
a béke helyreállítása lenne a célja, ellentétben az ellenség törekvései
vel, amelyek a Monarchia megsemmisítését, s korántsem a szabad fej
lődését tartalmazzák. Ausztria—Magyarországot tehát az ellenség m e g 
semmisítő szándéka kényszeríti rá — szövetségeseivel együtt — e szán
dék „keserű elhatározottsággal" való meghiúsítására, azzal a bizonyos
sággal azonban, hogy e lépés a hosszú évekig tartó küzdelem anyagi
és véráldozatait igazolni fogja. 92

Bármennyire önigazoló s a tényekkel szembenálló volt a Monarchia
jegyzéke a korlátlan tengeralattjáró háború megindításáról — kétség
telen, hogy a szorongást és a kényszeredettséget is érzékeltette. A szo
rongás érzését az antanthatalmaknak az Osztrák—Magyar Monarchiát
fenyegető tervei, a kényszeredettséget a német szövetséges agresszív
háborús módszereinek következményeivel szemben várható bizalmat
lanság váltotta ki. Mindez lényegesen enyhítette a jegyzék tartalmá
nak keménységét. A Monarchiát kezdettől fogva a jövőtől való félelem
kényszerítette a német szövetség oldalára és tartotta egyre görcsöseb
ben ennek „hűségében". Ezért volt kénytelen lépésről lépésre engedni
a német nyomásnak, amely pedig kilátástalanabbá tette a helyzetet
épp a Monarchia fennmaradása szempontjából is. Ez a magyarázata
annak, hogy a Monarchia csakhamar olyan kísérletezésbe fogott, amelylyel a korlátlan tengeralattjáró háború hatását enyhíteni, illetve semle
gesíteni igyekezett.
A Monarchia kísérletének meghiúsulása az USA-val
bekövetkező hadiállapot elkerülésére
Az Osztrák—Magyar Monarchia diplomáciája számára a korlátlan
tengeralattjáró háborút bejelentő jegyzék átadása nem jelentette az
Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolatainak megszakítását és befeje
zését, hanem — Németországgal ellentétben — e kapcsolatok egészen
új fejezetét. E fejezet az utolsó volt a két hatalom viszonyának a tör
ténetében a világháború alatt, s jelentőségét az adta meg, hogy a Mo
narchia washingtoni képviselete látta el 1917. február l-e után azt a
diplomáciai kapcsolatot is, amelyet az USA-nak április elsején bekövet
kezett hadüzenete végleg megszakított az USA és Németország között.
A kapcsolat ugyan mindkét hadviselő fél számára más és merőben el
lentétes jellegű volt; míg a központi hatalmak részéről az Egyesült
92 Wien, am 31. Jänner 1917, Nr. 508 (fol. 433.) An S. E. dem Herrn Fr. G. Penfield. Wien
HHStA. P. A. Krieg. 25. (OL. Filmtár W 403.)
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Államok tényleges hadba lépésének elodázását célozta, az USA és az
antant részéről az Osztrák—Magyar Monarchia megkörnyékezését szol
gálta, és a németekkel való szövetség fellazítására, illetve a Monarchia
háborúból való kilépésének előkészítésére irányult. De mindkét törek
vés irreális volt, mivel a német hadviselés módszerei és a német kül
politika céljai mellett sem az USA visszatartása a háborútól, sem a
Monarchia kiválása a központi hatalmak csoportjából nem volt lehet
séges. Ennek ellenére megfigyelhető, hogy az említett törekvések az
Osztrák—Magyar Monarchiának az USA-val fenntartott és a Dumbaincidens idején megromlott viszonya ezekben a napokban javulóra for
dult. A dr. C. Dumba helyére egy évi késedelemmel kinevezett gr. A.
Tarnowsky nagykövet 1917 januárjában indult el állomáshelyére, s a
Monarchia stockholmi követének értesülése szerint Washingtonban igen
barátságosan fogadták. Mint Mr. Morris — az USA stockholmi követe
:— gr. Hadik osztrák—magyar követnek kijelentette, „országában az
Ausztria—Magyarország iránti rokonszenv sohasem öltött olyan mére
teket, mint éppen most." Amerikában — mondotta még a követ — nem
veszik komolyan az antantnak a központi hatalmak béke j egy zekére
adott elutasító válaszát, s Wilson elnök „a legkevésbé sem szándékozik
békeakcióját abbahagyni." Az amerikai közvélemény ugyanis mögötte
áll, s ezért a milliárdosoknak az a része, mely éppen a fegyverszállít
mányok révén gazdagodott meg, aligha merészel vele szembehelyez
kedni. 93 Gr. Hadiknak a fenti kijelentésről Bécsbe küldött jelentését
a közben Washingtonba érkezett Tarnowsky első benyomásai is meg
erősítették. Lansing, az USA külügyi államtitkára ugyan sajnálatát
fejezte ki afölött, hogy a Monarchia képviselőjének első látogatása a
német jegyzék átadásával egy időben történt, de egyben kifejezésre
juttatta: az Egyesült Államok nem tételezi fel a Monarchia részéről,
hogy az figyelmeztetés nélkül fog elsüllyeszteni hajókat. Tarnowskynak az államtitkár szavaihoz fűzött megjegyzései talán még jellem
zőbbek, mint az általa idézett kijelentés. Jelentésében ugyanis ama
véleményének ad kifejezést, hogy „rendkívül fontos volna, ha az itte
nieket meggyőzhetném arról, hogy megítélésükben nem tévednek."
Majd hozzáteszi: Lansing kijelentéseiből világosan kiderül a Monar
chiával szembeni rokonszenv, s az, hogy „szeretnék a velünk való sza
kítást elkerülni."94 Tarnowskyval megegyező álláspontot képviselt
egyébként gr. Bernstorff washingtoni német nagykövet is, aki az USAval való szakítás elkerülésére hívta fel a figyelmet Tarnowsky előtt.
Szerinte Wilson szándékai a központi hatalmakkal szemben sokkal job
bak, mint ahogy azt Berlinben elképzelik. Az adott pillanatban azon
ban — a korlátlan tengeralattjáró háború bejelentése idején — az elnök
valóban nem vonhatott le más következtetéseket. A háborút, az ame
rikai közvéleménnyel egyetértésben, mindenképpen el akarja kerülni,
mert a békeapostol szerepét akarja vállalni. „Mindezek az illetékesek
93 Uo. 8/P. B. Unterredung mit dem amerikanischen Gesandten. Mr. Morris. Aláírás: M.
Hadik.
94 T e l . T a r n o w s k y , W a s h i n g t o n , 3. F e b r u á r 1917. N r . 1. Wien, HHStA. K r i e g 61/a Spez.
Amerika.
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— fejezte be Tarnowsky jelentését —, akiket megkérdeztem, igazolták,
hogy a velünk szemben fennálló hangulat összehasonlíthatatlanul jobb,
mint Németországgal szemben." 9 5 Bernstorff véleménye és Tarnowsky
megjegyzése annál is fontosabb, mivel a Monarchia képviselőjének az
USA részéről előzőleg tudtára adták, hogy mivel a Monarchia tengeri
hadviselése már eddig is jóval humánusabb volt, mint Németországé,
s mivel az USÁ-nak ezen a téren jóval kevesebb nézeteltérése volt
a Monarchiával, mint a németekkel, az Egyesült Államok kormánya az
őszinte rokonszenvét élvező Monarchia ellen nem kívánja ugyanazt az
eljárást alkalmazni, mint Németországgal szemben, sőt a békekötésnél
épp a híd szerepét szánja neki. Az USA kormánya — közli Tarnowsky
továbbá — őszintén sajnálja ugyan, hogy a Monarchia a németekével
teljesen azonos tartalmú jegyzéket küldött, de ennek olyan értelme
zése a Monarchia részéről igen hasznos lenne,. hogy a tiltott zónába
lépő hajókat nem fogják azonnal elsüllyeszteni, h a n e m inkább csak:
behatolásukat akadályozzák meg. Ha a Monarchia jegyzékében ilyen
jellegű változtatás nem történnék, az amerikai k o r m á n y nem tudna_kü
lönbséget t e n n i a Monarchia és Németország között. Az USA külügy
minisztériumában azután értésére adták Tarnowskynak, hogy a Mo
narchia jegyzékét nem hozzák azonnal nyilvánosságra. 9 0
A jelentés elején szereplő megkörnyékezést a Monarchia „humá
nusabb" tengeri hadviseléséről, valamint a majdani békekötésnél neki
szánt híd-szerepről komolyan venni alig lehetett. A Monarchiának szánt
békülékeny hang őszintesége az antanthatalmak már fennálló kötele
zettségei mellett felette kérdéses volt, még akkor is, ha az osztrák el
határolódás a német háborús módszerektől valóban megtörténik. Való
színűbb, hogy itt a „pszichológiai hadviselés" egyik formájáról volt szó,
ami nem zárja ki azt, hogy a kísérletet mindkét oldalon láthatóan ko
molyan vették. Ebből a szempontból nem elhanyagolható tény, hogy
Tarnowsky 1917. február 5-én újabb figyelmeztetést küldött Bécsbe,
mely szerint az USA szakítása a Monarchiával is elkerülhetetlen, ha ki
tart a németekkel azonos álláspont mellett. Márpedig — tette hozzá
Tarnowsky — minél inkább tájékozódik, annál mélyebbé válik a német
nagykövetség által is helyeselt meggyőződése, hogy a Monarchia és az
USÁ kapcsolatainak a fenntartása feltétlenül kívánatos. Ami viszont a
korlátlan tengeralattjáró háború hatékonyságát illeti, az ezzel kapcso
latos németországi reményeket Washingtonban egyáltalán nem oszt
ják. 97
Tarnowsky sürgetésére Czernin az USA bécsi nagykövete, Penfield
útján személyes levelet küldött Lansingnak, amelyben „a győzők és
legyőzöttek nélküli béke" wilsoni tételét elfogadta ugyan, de annak
olyan értelmezést adott, mintha abból a központi hatalmak „békejavas
latának" elfogadása, illetve Wilson elnök erkölcsi kötelessége, hogy
a szövetségeseket a r r a az USA hatalmi erejével rászorítsa, szükség95 Uo. Tel. B. Zwiedinek, Washington (dátum nélkül) No. 3. zu Tel. No. 1. und 2. Aláírás:
Tarnowsky.
96 u o . Tel. T a r n o w s k y , W a s h i n g t o n , 3. F e b r . 1917, N o . 2.

97 u o . Tel. B. zwiedinek, Washington 5. Február 1917. No. 5. Aláírás :
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Tarnowsky.

szerűen következnék. 9 8 Nem meglepő, hogy e levél nem tett különös
benyomást az Egyesült Államok kormányköreire. Ez abból az eléggé
ingerült hangú jelentésből is kiderül, amelyet Tarnowsky e napokban
küldött a Monarchia külügyminisztériumába, s amelyben igen határo
zottan hangsúlyozta, hogy „csekély előzékenység nem lesz elegendő a
szakítás veszélyének eloszlatására." Ezért ismételten olyan nyilatkozat
megtételét ajánlotta, amely szerint „tengeralattjáróink n e m fognak az
Atlanti-óceánon tevékenykedni, s csupán a Földközi-tenger bizonyos
partjait és kikötőit veszik zár alá." E kijelentés tulajdonképpen nem is
jelentene engedményt. Wilson elnök álláspontjának szilárdsága —
mondta Tarnowsky — indokolttá teszi a félelmet, hogy „ha nem t a n ú 
sítunk engedékenységet, elkerülhetetlenné válik velünk a szakítás."
A jelentés végén külön nyomatékkal hangsúlyozza Tarnowsky, hogy
megérkezése óta Wilson elnök még nem fogadta őt. Ennek okát a State
Depajtmentben abban látták, hogy „a mi álláspontunk és a német állás
pont azonossága mellett teljesen lehetetlen, hogy az osztrák—magyar
nagykövetet fogadják, miközben a németnek kiadják az útlevelét." Ez
a helyzet szinte lehetetlenné teszi a külügyminisztériummal való hiva
talos érintkezést."
Mielőtt folytatnánk az osztrák—magyar diplomácia súlyos aggodal
makkal teli küzdelmének ismertetését, rá kell m u t a t n u n k arra, hogy a
Monarchia belső hangulatának kialakításánál mindez egyáltalán nem
jutott érvényre. A Neue Freie Presse, éles ellentétben a külügyminisz
térium — kétségkívül nem nyilvánosságra szánt — szándékaival, m i n 
den eszközzel népszerűsítette a németek által diktált háborús politikát.
Ezzel kétségkívül szembekerült a Monarchia érdekeivel és eleve gyen
gítette a külügyminisztérium törekvéseit. Ugyanakkor azonban tény az
is, hogy — mivel a Monarchia vezető körei nem is kockáztatták fele
más szándékaik n y ü t alátámasztását — eleve hozzájárultak ezek k u d a r 
cához. A Monarchia fenntartását sem lehetett kizárólag a titkos dip
lomácia némajátékos sejtetéseivel elérni. Ugyanakkor, amikor Czernin
és a washingtoni képviselet szorongó aggodalommal várta, hogy Wilson
fenntartja, vagy megszakítja-e kapcsolatát a Monarchiával, a sajtó
folytatta német vonalvezetésű propagandáját. Ez pedig nem volt v e 
szélytelen, különösen, ha olyan megállapításokra utalunk, hogy a kor
látlan tengeralattjáró háború „összes következményét figyelembe vet
tük . . . Az összesét! Ez az igen nagy szó pedig azoknak a fülébe fog
beleharsogni, akik még mindig nem tudnak pártatlanul gondolkodni." 100
E nyilvánvalóan Wilsonra utaló szavak aligha mozdították elő Tar
nowsky washingtoni fáradozásait. Másnap a lap arról írt, hogy a Nagy
Armada napjai óta most történt meg az első lépés Anglia egyedural
mának megtörésére. 1 0 1 Ugyanebben a számban egy ún. „szakértői v é 
lemény" pedig azt fejtegette, hogy 1917 szeptemberében csak a gabona98 Uo. Tel. an Mr. Lansing, Washington. Durch die hiesige amer. Botschaft am 5. II. 1917.
nach "Washington befördert. Feľj. angolul, aláírás: Czernin.
99 Uo. Tel. Gr. Tarnowsky, Washington (dátum nélkül) No. 10.
100 Neue Freie Fresse, l. Február 1917, Morgenblatt S. 1. „Der verschärfte Unterseeboot
krieg."
101 Uo. 2. Februar 1917. „Der erste Tag der Unterseebootkrieges."
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szükséglet egy töredékrésze lesz az ellenséges államokban, tartalékai
pedig „az éhség és adagolás minden ijedelme ellenére ki fognak me
rülni". 102 A következő napon megjelent újságcikk közölte, hogy vállal
nak a korlátlan tengeralattjáró háború által előidézett minden kocká
zatot. A Legfelsőbb Hadvezetőség mindent megtett, hogy mielőbbi ka
tonai döntést érhessen el.103 Szterényi József egy nappal később meg
jelent írása valamivel józanabb hangú volt, mert ebben arról van szó,
hogy a központi hatalmak a háború időtlen elhúzódásának megakadá
lyozása érdekében kénytelenek e szélsőséges eszközhöz folyamodni.
„Bármi is történjék . .., a központi hatalmak másképpen nem cseleked
hetnek."104 E mentegetődzés nem volt akadálya annak, hogy ugyan
azon szám másik oldalán ilyen mondat is megjelenjék: „ . . . február 1.
a fellélegzés napja a számunkra, mert az angol tengeri zsarnokság ellen
folytatott kíméletlen harc első napja."105 Ez a hang az elkövetkező na
pokban egyre inkább teret nyert. Az USA és a Németország közötti
kapcsolatok megszakítása pedig arra a fejtegetésre adott alkalmat, hogy
a központi hatalmak számoltak az Egyesült Államokkal való össze
ütközés lehetőségével. Mit változtat azonban Amerika részvétele a há
ború menetén? Németország és az Egyesült Államok között veszélyben
van a béke, de az USA belépése a háborúba aligha fogja valahol is
döntően befolyásolni a hadi helyzetet.106 Hiszen mire az első negyed
millió amerikai katona aktívan beavatkozhatna, a nagy katonai dön
tések már régen bekövetkeztek.107
Az Osztrák—Magyar Monarchia vezető napilapjának idézett eszme
futtatásai a német hadvezetőség fegyvertárának eléggé elkoptatott szó
lamai voltak, amelyeknek azonban a Monarchiában más szerepük és
visszhangjuk volt, mint „szülőhelyükön". Míg ugyanis Németországban
az idézett érvek és következtetések az annexionista és militarista jobb
oldal jelszavai voltak, amelyek ellen még a mérsékelt imperialista körök
is felléptek, addig ugyanezek a Monarchia vezető lapjában szinte hiva
talos véleményként hatottak olyan időben, amikor Ausztria—Magyar
ország uralkodó köreinek valóban nem állt érdekében az Egyesült Álla
mokkal való szakítás.
Bármennyire igyekezett is a bécsi sajtó hangulatot kelteni a korlát
lan tengeralattjáró háború mellett, a Monarchia diplomáciája folytatta
egyre nehezebb és kilátástalanabb küzdelmét azért, hogy az Egyesült
Államokkal való diplomáciai viszonya ne szakadjon meg, vagyis a kor
látlan tengeralattjáró háborúban való minél kisebb részvétele mellett
fenntarthassa kapcsolatát a legnagyobb semleges nagyhatalommal. Hogy
e törekvése — amely különben nem csupán a Monarchia, hanem Né
metországnak is többször elismert érdeke — ennek ellenére mégis ál102 Uo. 2—3. o. Die v o r a u s s i c h t l i c h e n W i r k u n g e n des v e r s c h ä r f t e n U n t e r s e e b o o t k r i e g s .
103 Uo. 3. Februar 1917. 1. o. Der Beschluss über den Unterseebootkrieg, nach gründlicher
Erwägung aller Möglichkeiten.
104 u o . 4. Februar 1917. 2—3. o. Beschleunigung des Friedens durch den U-Boot Krieg. Von
Josef Szterényi.
105 U o . 3—4. o. W i e d u m i r , s o i c h d i r . . .
106 u o . 5. Februar 1917. Nachmittagblatt, 1. o. Abbruch der Beziehungen zwischen Amerika
und Deutschland. Kriegsdrohung des Präs. Wilson in der Botschaft an den Kongress.
107 u o . 7. Februar 1917. Morgenblatt, 7. o. Die amerikanische Gefahr. Von Fabius.
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iandóan igazolásra szorult német szövetségesével szemben, úgy ez ép
pen a fegyvertársi kapcsolat komoly nehézségeire engedett következ
tetni. Ennek bizonyítéka például az a német akció, arrçely Czernin kül
ügyminiszternek Lansinghoz intézett, 1917. február 5-i üzenetével
kapcsolatban állott elő, és amely Czernin ez üzenetében Wilsonnak a
„győztes és legyőzött nélküli béké"-re vonatkozó kijelentéseit sérel
mezte.108 A Monarchia berlini ügyvivője, Gr. Larisch ugyanis jelezte,
hogy Zimmermann német külügyi államtitkár — bár igen barátságo
san — észrevételezte e megnyilatkozást, megjegyezve, hogy a Wilson
nak szánt hízelgés talán „helyénvaló" volt abból a szempontból, „hogy
az elnököt jó hangulatban tartsák, ami által remélhetőleg elkerülhetővé
válik a Monarchiával a szakítás, Németországgal pedig az összeütkö
zés." A központi hatalmak készségének kifejezésre juttatása a „méltó
ságteljes béke" elfogadására vonatkozólag azonban, amely az ő —
Wilsonnak küldött — üzenetében szerepelt, megfelelőbb formula, mint
a „győztes és legyőzöttek nélküli béke" kifejezés. E szövegbeli különb
ségnek ugyan ő (Zimmermann) nem kíván jelentőséget tulajdonítani,
de ha Wilson valóban olyan önzetlen formában akarná a békét létre
hozni, miért szakította meg olyan sürgősen kapcsolatait Németország
gal? Zimmermannak szilárd meggyőződése, hogy egy Wilson vezetése
alatt létrejövő béke Németország számára igen hátrányos lenne.109
Zimmermann megjegyzései Czernint saját álláspontjának tisztázá
sára késztették. Elismerte ugyan, hogy a Wilson által fogalmazott, de
általa is használt formula a „győztes és legyőzött nélküli béké"-ről
valóban túlment a központi hatalmak eddig alkalmazott kifejezésmód
ján, de azért választotta ezt, mert azzal az elnök és az antant szembe
állítása volt a célja. Az angol miniszterelnök kijelentése ugyanis — hogy
a háború valóban nem végződhet győztes nélkül — nehézségeket okoz
hat az elnöknek, a világ előtt pedig igazolhatja, „hogy nem mi, hanem
a Négyes Szövetség akadályozza a békét." 110
„Másrészt — magyarázkodott Czernin — szóhasználatomnak nin
csenek hátrányos következményei..., ha lehetővé tesszük, hogy Wil
sonnak adott válaszom eredményeképpen, amely válaszomban a kért
tények helyett csupán szavakat kapott, fenntartja velünk kapcsolatait,
akkor ezt mind a magunk, mind Németország szempontjából nagyon
N
előnyösnek tartom." 111
Mindez Czernin mesterkélten felvett magatartásának volna tekint
hető, ha nem állana vele szemben egy olyan tény, amely ugyan a dip
lomáciai élettől nem idegen, de ebben az összefüggésben inkább a fenti
beállítottság valódiságát igazolja. E tény pedig Tarnowskynak küldött
utasítása volt, amely szerint előbb 100 000 $-t, majd pedig a szükség
nek megfelelően további összegeket bocsát a rendelkezésre abból a
• 108 Lásd a 98. sz. jegyzetet.
109 Zimmermann ismertetett állásfoglalását a berlini osztrák—magyar nagykövetség két
táviratban jelentette. 1. Tel. Gr. Larisch, Berlin, 6. Febr. 1917. No. 69. 2. Tel. Larisch, Berlin,
am 7. Febr. 1917. Nr. 17 A—B./P. Gegenstand: Staatssekr. Zimmermann über die Depesche
E. E. an Staatssekr. Lansing und über die Haltung der Neutralen. Utóbbi távirat a teljesebb.
110 Tel. an Pr. Hohenlohe, Berlin No. 66. Wien, 7. Febr. 1917. Wien, HHStA. Krieg 61.
Spez. Amerika.
111 Uo.
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célból, hogy az amerikai sajtót befolyásolja a Monarchiával való k a p 
csolatok megszakításának elodázása, illetve az elodázás propagálása ér
dekében. Ugyanekkor felszólította az ügyvivőt arra is, hogy „mindent
kíséreljen meg, amire csak módja" van a szakítás megakadályozására. 1 1 2
De éppen/ez volt az a feladat, amely ebben az időszakban egyre n e 
hezebbé vált: amerikai részről ugyanis egyre türelmetlenebbek lettek,
s bizonyos feltételeket is állítottak fel, német részről pedig nyílt köve
teléseket támasztottak a Monarchia diplomáciájával, illetve Tarnowskyval szemben. Az előbbiekről a Bécsben működő svájci követség egyik
titkára éppen az USA nagykövetségen szerzett értesülései alapján tájé
koztatta az osztrák—magyar illetékes köröket, hogy a szakítást küszö
bön állónak tekintik, s hogy Penfield nagykövetnek az erre vonatkozó
utasítása is megvan, csak a felszólításra vár, hogy azt teljesítse. Mind
emellett igen érdekes és jellemző mellékkörülmény is felmerült, a m e 
lyet az USA és a Monarchia viszonyában igen jelentősnek tartanak —
hangzott a közlés. Nevezetesen az, hogy Tarnowskyt sem elutazásakor,
sem megérkezése idején nem tájékoztatták a tengeralattjáró háború
megszigorításárói. E körülményből Amerikában arra következtetnek,
hogy azt Németországban teljesen egyoldalúan határozták el, a Monar
chiát pedig csak az utolsó pillanatban állították kész tények elé. E köz
léshez pótlólag még azt is hozzáfűzték, hogy ha a Monarchiának, Né
metországnak és Wilsonnak is az a közös kívánságuk, hogy az USA
és Ausztria—Magyarország kapcsolatai fenntartassanak, ez csupán úgy
érhető el, ha az összes tengeralattjárók német lobogó alatt működnek. 1 1 3
A State Departmentnek az a kívánsága, hogy a Monarchia legalábbis
formailag ne vegyen részt a tengeralattjáró háborúban, a Monarchia
külügyi szerveinek titkos vágyai ellenére sem volt megvalósítható. El
lenkezőleg. Bár a német külügyi szervek elismerték, hogy a Monarchia
és az USA kapcsolatainak fennmaradásából rájuk nézve is származnak
előnyök, a gyakorlatban három olyan kívánsággal léptek fel a Monar
chiával, illetve washingtoni külképviseletével szemben, amelyeknek tel
jesítése esetén elkerülhetetlenül be kellett következnie a hadiállapotnak a Monarchia és az Egyesült Államok között. Gr. Wedel bécsi n é 
met nagykövet utasítása alapján közölt kívánságai ugyanis a követke
zők voltak: 1. Gr. Tarnowsky mindaddig ne adja át megbízólevelét,
amíg Németország és az USA viszonya nem tisztázódik. 2. Tarnowsky
tiltakozzék Wilsonnál amiatt, hogy megkísérelte Németország ellen
uszítani a semlegeseket. 3. Németország és az USA közti háború kitö
rése esetén hívják vissza Tarnowskyt. E kívánságok közül Czernin kül
ügyminiszter az első kettőt visszautasította ugyan, a harmadikat azon
ban elfogadta, 114 sőt azonnal utasítást küldött Tarnowskynak, hogy az
adott helyzet bekövetkezése esetén kérje ki útlevelét.115 E cselekedeté
in uo. Tel. an Larisch in Berlin. Wien, 6. Febr. 1917. Für K. u. K. Botschaft in Washing
ton, per Radio No. 10.
113 u o . Notiz Herrn v. Hevesy's. Amtserinnerung Wien, 8. Tl. 1917. és melléklete. — Hevesy Vilmos százados Károly király környezetének tagja, Egger svájci köv. titkártól kapta
— nyilván igen határozott céllal — értesüléseit.
114 Uo. Geheim Tel. an Pr. Hohenlohe in Berlin. Nr. 74, Wien, am 12. Febr. 1917.
U5 u o . Tel. an. Gr. Hadik in Stockholm, Nr. 38, Wien, 14. Febr. 1917. Wash-ba való to
vábbításra No. 13.
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vei Czernin kétségkívül hatálytalanította mindazon törekvéseit és in
tézkedéseit, amelyek a Monarchia félreállítására irányultak, legalábbis
a háború legkockázatosabb vállalkozásaiban. Tarnowsky válasza pedig
azt mutatta, hogy a Monarchia értéke és jelentősége az Egyesült Álla
mok számára csökkenőben van. A megbízólevél átadásáról mindaddig
szó sem volt, hiszen az elnök nem is fogadta őt, ennek sürgetése pedig
teljesen hiábavaló és méltatlan volna. A központi hatalmak elleni uszí
tás ugyan folyik, különösen a New York-i és a keleti partvidék üzleti
körei és sajtója részéről, ezek azonban milliós összegekkel is megközelíthetetlenek. Általában az a vélemény, hogy az antant támogatása in
kább muníció szállításban és pénzsegélyben fog megnyilvánulni.116 E
tájékoztatás tartalma már jól tükrözte a Monarchia külpolitikai hely
zetének kettősségét, vagyis azt, hogy Czernin egyformán félt attól, hogy
az USA-val kell szakítania és attól, hogy a németekkel kell a tenger
alattjáró háború, illetve az Egyesült Államokkal való kapcsolatok fenn
tartása körüli kérdések miatt ujjat húznia. Nyilvánvalóvá lett, hogy az
a számítása, miszerint az amerikaiakat tényeket nem tartalmazó sza
vakkal fogja a szakítástól visszatartani, nem vált be Lansingnál. Sőt a
helyzet mind kellemetlenebbé vált, mert Penfield február 19-én AideMemoire-t ad át a cs. és kir. kormánynak, amelyben többek között fel
teszi a kérdést, milyen álláspontot foglal el a tengeralattjáró háború
kérdésében: megváltoztatja, vagy visszavonja-e eddigi biztosítékait, s
rendelkezéseit, amelyeket az „Ancona" és a „Persia" elsüllyesztése után
tett? 117
Czernin megértette, hogy ezúttal nem játszhat csupán szavakkal,
hanem színt kell vallania, s ezért 2 heti időt szánt a megfelelő válasz
kidolgozására. Ebben a munkában elsősorban Tarnowskyra számított,
ha „abban a helyzetben van, hogy javaslatot tehet, miképpen lehet a
kiélezett tengeralattjáró háború folytatásának érintése nélkül, anélkül,
hogy ebben a kérdésben el kellene távolodni Németországtól — az
Egyesült Államokkal való szakítást elkerülni. . ."118 Nem volna túlzás,
ha e kérdést röviden úgy jellemeznők, hogy a diplomáciai „fából vas
karika" összes ismérveit magában foglalta.

Czernin segélykérésére Tarnowsky megtette a maga igen egyszerű
és kézenfekvő javaslatait. Az áthidalhatatlannak látszó ellentét: egy
felől az USA-val a szakítás, másfelől a németektől való eltávolodás el
kerülése szerint csakis egyetlen úton oldható meg. Annak a tényszerű
állapotnak a leszögezésével, hogy az osztrák—magyar tengeralattjárók
csakis a Földközi-tengeren s csakis bizonyos kikötők és partrészek el
zárására fognak szorítkozni. Ez valóban nem érinti a tengeralattjáró
116 u o . Tel. von Gr. Hadik, Stockholm, No. 34. 20. Febr. 1917. Válasz: No. 13-ra.
117 A Monarchia biztosítékai akkor hasonló esetek elkerülésére vonatkoztak.
118 Uo. Tel. an. Gr. Hadik, Stockholm, No. 42, Wien, am 20. Febr. 1917. Streng Geheim.
Közvetítés Wash-ba. No. 15.
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háborút, s valóban nem ad okot Németországnak az eltávolodásra. Az
USA 'jegyzékére adandó e megállapításokat tartalmazó válasznak — a
legrövidebb időn belül — a legudvariasabb formák között kell átadásra
kerülnie, anélkül, hogy bárminemű szemrehányás illetné az Egyesült
Államokat. A State Department — Penfield kedvező jelentésének ha
tására — még hajlandó valamennyit várni. 119
E távirati jelentését Tarnowsky hamarosan kiegészítette, s ismételten
igen nyomatékosan hangsúlyozta, hogy az osztrák—magyar blokád
korlátozott voltának kinyilatkoztatása elengedhetetlenül szükséges.
Megállapította továbbá, hogy a zár alá veendő olasz partszakaszokra
vonatkozóan ugyancsak meg kell említeni a Penfield-emlékiratra adandó
válaszban, hogy azok főképpen az adriai oldalon helyezkednek el, nem
túl nagyok és nem foglalják el az egész olasz partszakaszt. A „Zagreb"
figyelmeztetés nélküli elsüllyesztésének említése a válaszban minden
képpen kerülendő.120
Tarnowsky javaslataiban és figyelmeztetéseiben minden józanságuk
és egyszerűségük mellett is — két jellemző vonás ismerhető fel. Egy
felől az, hogy nem vetett eléggé számot a németeknek, mint szövetsé
geseknek, azzal az előrelátható — s bár végzetes, de nem érthetetlen
igényével, hogy a Monarchia kényes esetekben \is vállalja a „szolida
ritás" reá vonatkozó részét. Másfelől, hogy ugyanekkor kétségtelenül
voltak illúziói az amerikai külpolitika „monarchia-barátsága" tekinte
tében. Olyan helyzet állott elő, hogy a Monarchia — német szövetsé
gesére tekintettel — nem tehetett jelentős engedményeket a tenger
alattjáró háború kérdésében az USA-nak, ugyanakkor ez utóbbi sem
tehetett olyan jelentős ígéreteket, amelyek a szövetségi rendszer belső
széthullását valóban elősegítették volna. Ez volt az egyik legfőbb oka
annak hogy a Monarchia és az USA kölcsönös taktikázása a tenger
alattjáró háború kérdésében nem léphette túl a látszólag kétoldalú,
ténylegesen azonban igen egyoldalú csábítások és alkudozások színvo
nalát, amelyben a gyengébb fél — a bécsi külügyminisztérium — is azt
hitte, hogy jelentős ütőkártyákat tart a kezében. Tarnowsky értesülé
seinek pontos továbbításával igyekezett e hiedelmeket csökkenteni. Feb
ruár 24-én jelenti, hogy Wilson elnök olyan véleményre jutott, hogy
ha a következő napokban „nem oldódik meg a tengeralattjáró kérdés
közöttünk és Amerika között, úgy a kapcsolatokat meg kell szakíta
nia."121
Az amerikai kormányt — Tarnowsky szerint — a legkisebb előzé
kenység is kielégítené. Ugyanekkor közli kormányával azt is, hogy ha
a Penfieldnek adandó válaszjegyzék az eszmecsere folytatását lehetővé
teszi, akkor határozottan kiállana amellett, hogy az elnök fogadja. Bár
mennyire felháborodik azonpan az elnöki meghívás eddigi elmaradásán,
kénytelen ezt a kérdést óvatosságból más kérdéseknek alárendelni, ne
hogy ezzel az elnököt esetleg a Monarchia január 31-i jegyzékének nyil119 Uő. Tel. Gr. Tarnowsky, Washington, 23. Febr. 1917. No. 16.
120 uo. Tel. von. Gr. Tarnowsky, feladási dátum hiányzik. No. 19, fol. 849.
121 Uo. Tel. Gr. Hadik, Stockholm, 24. Febr. 1917. No. 41. — Tel. aus Wash. No. 14.
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vánosságra hozatalára kényszerítse, ami a tárgyalásokat a kapcsolatok
megszakításával veszélyeztetné. 1 2 2
1917. február 27-én végre elkészült Czernin válasza Penfield Í8-i
memorandumára. Megállapítja, hogy a cs. és kir. tengerészet tenger
alattjárói az Adrián és a Földközi-tengeren fognak működnj, s így n e m
érintik az amerikai érdekeket. Igen jellemző azonban, hogy e rész fel
vétele a válaszjegyzékbe Czernint arra késztette, hogy ennek indító
okát — még a jegyzék elküldése előtt — részletesen megmagyarázza a
német kormánynak. Hohenlohe berlini o'sztrák—magyar nagykövethez
intézett írásában tehát sietve leszögezi, hogy e megállapítást a washing
toni osztrák—magyar nagykövet ismételt sürgetésére vette fel a jegy
zékbe, mert ezen — érdemi engedményt n e m tartalmazó — előzé
kenységtől az US A-val való szakítás elkerülését várja. Ez pedig n e m
csupán a Monarchiának, hanem Németországnak is érdeke, s így remél
hető, hogy e lépést üdvözölni is fogja. 123
Néhány nappal később a Monarchia külügyminisztere Penfield nagy
követnek átadta a választ a február 18-i emlékiratra, s az iratnak főbb
pontjait Czernin abban foglalta össze, hogy 1. Az „Ancona"- és a „Persia"-ügy idején tett nyilatkozatot n e m módosítja és n e m vonja vissza.
2. Előzetes figyelmeztetések n e m csupán esetenkéntiek lehetnek, mert
zárolt területek eleve blokád alatt levő területeknek tekintendők. Bár
az Adrián fenntartja magának a Monarchia a jogot az ellenséges keres
kedelmi hajók elsüllyesztésére, előzetes figyelmeztetés nélkül is, mind
eddig azonban n e m élt jogaival. 3. A j a n u á r 31-i rendszabályt a M o 
narchia védelmi jellegűnek tekinti. Végül pedig, „mivel tengeralatt
járóink csakis az Adrián és a Földközi-tengeren fognak működni, ezért
az amerikai érdekekkel való összeütközés n e m valószínű." 124 Czernin
e válaszával mindenesetre elintézettnek vélte a Penfield-emlékirat
ügyét, csupán Tiszával kellett m é g az ,,Ancona"-val kapcsolatos m e g 
jegyzéseit tisztázni, a k i ezeket is túlságosan messzemenőknek tartotta,
s attól félt, hogy az amerikaiak túlzott következtetéseket vonhatnak le
belőlük. Czernin visszautasítja ezen értelmezést és — most m á r régebbi
véleményétől eltérően — azt írja, hogy szavakkal n e m lehet az USA-t
a háborútól visszatartani. Czerninnek kétségtelenül igaza volt abban,
hogy diplomáciai vitájával sikerült kapcsolatait az US A-val, legalábbis
április 9-ig, fenntartania. 1 2 5 Ezt látszik igazolni az is, hogy Wilson
ebben az időben tett nyilatkozataiban valóban csak Németországról szól,
a Monarchiát m e g sem említi. 126 Mégis túlzott volna ezen „eredményt"
kizárólag a Czernin-féle külpolitikának tulajdonítani. Legalább ilyen
mértékben érvényesültek az amerikai diplomácia különleges érdekei és
szempontjai, amelyeknek ekkor m é g a Monarchia és Németország k ü l 122 Uo. Tel. von Gr. Hadik, Stockholm, 24. Febr. 1917. No. 42, — Tel. aus Wash. No. 15.
123 Uo. A n P r i n z e n G. z u H o h e n l o h e , Berlin. Wien, 27. F e b r . 1917.
124 Uo. Szám jeltávirat, Gr. Tarnowsky, Washingtonban, Mr. 21. Wien, am 2. März 1917. A
válaszjegyzék teljes szövegét Czernin közli: „Im Weltkriege" c. emlékiratának II. mellékle
teként. 381. o. s köv. o.
125 Lásd, Czernin: I. m. 172. o. és köv. o.
126 Mint a 124. jegyzetben: Tel. von Gr. Hadik, Stockholm, 1. März, 1917. No. 45. Wash-bói
No. 21.
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politikai törekvéseinek elválasztása volt egyik fontos taktikai célja.
E felfogás indokoltságára enged következtetni az a körülmény is, hogy
Penfield nagykövet m á r 1917 márciusának első napjaiban felszólította
honfitársait Ausztria—Magyarország területének mielőbbi elhagyá
sára. 127 Hogy itt a szokásos elővigyázatossági rendszabályról volt első
sorban szó, az természetes ugyan, de az is kétségtelen, hogy a kapcso
latok fenntartására vonatkozó illúziók táplálásával és a szakítás elodá
zásával folytatott taktikázás a Wilson-féle diplomácia egyik leghatá
sosabb fegyvere volt a Monarchiával szemben, s a Monarchia magatar
tását is elsősorban az határozta meg, hogy milyen előnyök származhat
nak ebből a vele szövetséges Németországra. Ez dönti el a Monarchia
március 5-i válaszjegyzéke után elfoglalandó amerikai álláspontot is,
valamint a szakítás további elkerülésének kérdését, és a jegyzékre
adandó válaszát. 128 Wilsonnak Németországgal szembeni magatartását
nem szabad ekkor m é g túlságosan merevnek tekinteni. Ha Bernstorff
német nagykövetnek sikerült volna kormányánál a tengeralattjáró h á 
ború megszigorításának egy hónappal való elhalasztását elérnie, úgy
Wilsonnak saját háborús pártjával szembeni helyzete is szilárdabb lehe
tett volna. Ezen a ponton merült fel egy igen lényeges, újabb kérdés!
Vajon Wilson valóban el akarta-e kerülni a központi hatalmakkal való
összeütközést 1917 februárjában? Bernstorff, Washingtonból való haza
térése idején, tehát március 10-én, ezen a véleményen volt, amit első
sorban az amerikai közvélemény háborút elutasító hangulatával magya
rázott. 129
Igen jellemző tény, hogy a washingtoni német nagykövetség diplo
matái sajátos és furcsa módon, de szintén m e g voltak győződve arról,
hogy Wilson, különösen egy esztendő óta, tulajdonképpen „a központi
hatalmak érdekében cselekedett békeakciójával. . .", -s hogy az ő javas
lata előnyösebb volt nekik, mint az antantnak. Ugyanez vonatkozik az
Ausztria—Magyarországot érintő kérdésekre is. Ezekkel kapcsolatban
Wilson állítólag megüzente a német nagykövetnek, hogy a nemzetek
szabadságára vonatkozó megjegyzései és nézetei, valamint a nemzetek
tengeri kijáratokat érintő jogaira vonatkozó utalásai elsősorban a Mo
narchia érdekeit védték Olaszországnak az Adriával kapcsolatos igé
nyeivel szemben. 130
A fenti megfigyeléseket tartalmazó Hoyos-jelentés, illetve a Wa
shingtonból visszatérő német diplomaták, elsősorban azonban gr. Berns
torff és v. Haniel nézetei és felvilágosításai Wilson politikájáról- meg
lehetősen szokatlanok, mert teljesen szembenállottak a hivatalos német
külpolitika irányvonalával, s a szükséges komolysággal hívták fel a fi
gyelmet arra, hogy ha Amerika beavatkozik, s a háború m é g sokáig
tart, akkor 1 millió főből álló hadsereget küldhet a csatatérre. E véle127 uo. Hintze köv. tanácsos, a Kriegsüberwaehungsamt egyik vezetőjének jelentéséből.
Wien, am 5. März 1917.
128 uo. Tel. von. Gr. Hadik, Stockholm, 13. März 1917, No. 58. (Távirat Wash-ból — fol.
423.)
129 u o . T e l . v o n G r . H o y o s , K r i s t i a n i a . 11. März 1917. N o . 17. (419. folio.) G r . H o y o s hoszszabb beszélgetést folytatott a Washingtonból hazatérő Gr. Bernstorff nagykövettel és v. Ha
niel nagyköv. tanácsossal. Az akta e beszélgetés tartalmát foglalja össze.
130 Uo. A Hoyos-jelentésből.
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menyeket azonban teljesen mellőzték, mivel wilsoni nézeteiktől fertőzöt
teknek tekintették. Nem kétséges, hogy e „fertőzés" bizonyos vonat
kozásokban ténylegesen felismerhető, mert a Hoyos-jelentésben ismer
tetett vélemények valóban eltúlozzák Wilsonnak Németországgal és a
Monarchiával szembeni „objektivitását", még akkor is, ha ezt az a m e 
rikai közvélemény békevágyából vezetik le. Wilson „békeapostol"ambíeiói ugyan sokat jelenthettek és sokat megmagyarázhattak ezen a
téren, mégis félrevezető, mert ebben az időszakban, amelyben az USA
még nem érte el a tőkés államok fölötti egyeduralom szintjét, Wilson
politikája — minden látszat idealisztikus vonása ellenére — nem lehe
tett sem más, sem több, m i n t az antantpolitika egyik formája, kiegészí
tője, vagy éppen kiegyensúlyozó j a, de semmiesetre sem ellensúlyozója
valamilyen ésszerűen megreformált német—osztrák—magyar politikai
irányzatnak. Bernstorff és washingtoni szűkebb munkatársai felismer
ték a Wilson-kormányzat külpolitikájának a német imperializmus „mér
sékelt", de egyedül fenntartó irányzata szempontjából hasznos és „szö
vetségképes" vonását. E felismerés ténylegesen helyes volt, még akkor
is, ha a wilsoni „fertőzöttség" ismérveit viselte. Ugyanez vonatkozik a
Czernin-féle külpolitikára, s washingtoni képviselőire is. A szóban forgó
irányzat azonban hajótörést szenvedett, ami az egész szövetségi rend
szer bukását is maga után vonhatta, mivel megmerevedett szövetségesi
összeforrottságában képtelen volt a változott körülmények követelmé
nyeihez alkalmazkodni. Ez az erőviszonyok teljes félreismerésében is
megnyilvánult. Ennek a különösen katonai körökben elterjedt s túl
fűtött helyzetmegítélésnek igen kockázatos megnyilvánulásai voltak.
Ezek közé tartozott annak az amerikai kérésnek a mellőzése, hogy n é 
hány, éppen Angliába tartó amerikai hajó útja fölött „hunyjanak sze
m e t " és ne süllyesszék el azokat. „Ennyi éppen elegendő volna Wilson
nak, hogy megnyugtassa a közvéleményt. Több hajót nem is indítana,
többet nem is kívánna." 1 3 1 Nem kell különösen hangsúlyozni, hogy e
kérés teljesítése érdekében Czernin Zimmermann német külügyi ál
lamtitkárnál éppoly keveset tudott elérni, mint utóbbi a német tenge
részeti hatóságoknál. 1 3 2
Még ez sem akadályozta volna meg azonban a Monarchia és az USA
kapcsolatainak további fenntartását. Sőt, a német nagykövetség és a
német sajtó képviselőinek távozása után — akik a Monarchia propa
ganda-lehetőségeit erősen szűkítették — Ausztria—Magyarország n é p 
szerűsítésének igen széles, törvényes lehetőségei nyíltak volna* meg.
Ehhez járult, hogy míg a németek mexikói akciója — amelynek során
„félvad analfabétáknak akarták az Unió civilizált részeit kiszolgáltatni",
— az amerikaiak számára megbocsájthatatlan, legfeljebb Zimmermann
távozásával jóvátehető bűn volt, addig a Monarchiával szemben nem
állott fenn ilyen ellenszenv. Egyes amerikai vezető személyeknek az
131 Uo. An Prinzen Hohenlohe, in Berlin, Wien, am 13. März 1917. No. 135. — Az amerikai
kérést, amelyet Penfield közvetített, Czernin továbbította Hohenlohe nagykövetnek, aki azt
Zimmermann államtitkárnak adta át. (Fol. 426.)
132 Uo. Prinz Hohenlohe, in Berlin, am 14. März 1917, No. 165. Zu E. E. (Czernin) Tel. No.
•\35. von Gerhard. (Válasz az előbbi táviratra.)
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volt a véleményük, hogy az elnök szenátusi beszéde a népek önrendel
kezéséről szintén nem a Monarchia ellen irányult, hiszen a Habsburg
birodalomban élő népek autonómiával rendelkezve úgyszólván állam
szövetségi fokot is elértek. Tarnowsky nagykövet és környezetének vé
leménye és értesülései szerint volt olyan amerikai felfogás is, hogy az
elnök tulajdonképpen nem is kívánja a központi hatalmak vereségét,
mert ez Oroszország karjaiba kergetné őket, ami egy, a japánokat is
magában foglaló, hatalmas koalícióhoz vezetne. Ehelyett szívesebben
látná, ha a központi hatalmak Nyugat felé fordulva, s Angliával, Fran
ciaországgal és Amerikával kibékülve kerülnének ki a háborúból.133
Lehet, hogy ezen erősen idealizált képnek — a Wilson-féle külpoli
tikáról — szintén volt valamilyen reális magja. Az is lehet, hogy Wilson
környezetének egyes konzervatívabb tagjaiban éltek ilyen illúziók a
Monarchiával szemben. Nem valószínű azonban, hogy az USA vezető
köreiben e szemlélet általános, s olyan jellegű lett volna, hogy külpoli
tikáját befolyásolhatta. Vitatható, hogy helyesen cselekedett-e Tar
nowsky, amikor ilyen értelmű és tartalmú üzeneteket és jelentéseket
küldött feletteseinek. Ugyanúgy problematikus az is, ha saját washing
toni szerepét és jelentőségét a következőképpen jellemzi: ,,A szakítást
persze nem akadályozhattam volna meg, ha az az elnök eredeti szán
dékában állott volna, s nem is fogom tudni megakadályozni, ha az a
Németországgal kirobbanó háború következményeképpen az amerikai
kormány kívánsága ellenére szükségszerűvé válna; tevékenységemmel
azonban még meg tudtam erősíteni az amerikai kormányt azon törekvé
sében, hogy a kapcsolatokat (ti. a Monarchiával) továbbra is fenntartsa,
hogy a lehetőségekhez képest békülékenyebb legyen, s ezzel a feszültség
csökkentéséhez is hozzájárulhattam, aminél — másrészt — összehason
líthatatlanul könnyebb lett volna egy ügyetlen lépéssel vagy a körül
tekintés és tapintat legcsekélyebb elvetésével a kényes helyzeteket ve
szélyesen kiélezni. Kapcsolataink mégis nemcsak hogy megmaradtak.
de az amerikai kormány velünk szemben táplált kedvező beállítottsága,
sőt az a kívánsága, hogy továbbra is elkerülje velünk a szakítást — vál
tozatlan maradt, a magam személyében pedig a hivatalos körök rokon
szenvét is kivívtam."134
Az Egyesült Államok látszólagos türelmének és jóindulatának a Habs
burg Monarchiával szemben azonban nagykövetének személyes vará
zsán túlmenő okai is voltak. Tarnowsky nagykövetnek két mozzanat
kétségtelenül jelentős igazolásául szolgál: egyfelől az, hogy e mélyebb
okok létezését sikerült kitapintania, még akkor is, ha tartalmukat és
lényegüket nem tudta megállapítani. Másfelől sikerült az USA barát
ságos irányzatát tőle telhetőleg hasznosítani, legalábbis addig, amíg
Wilson vele szemben elfoglalandó álláspontját — elsősorban az angol
kormánnyal való egyeztetés után — vállalta.
133 Uo. Tel. Gr. Széchenyi, in Koppenhagen, 15. März 1917. No. 120. — Tarnowsky üzenete
Széchenyi nagykövet útján Czerninnek.
W* Uo. Washington, am 18. März 1917. No. 4/pol. Meine Lage nach meinem Eintreffen in
Amerika.
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Az USA és a Monarchia viszonyának, Wilsonnak Németországgal
való szakítása után, azok a megállapífások képezték az alapját, amelyek
az 1917. február 9. és 11-i üzenetváltás tárgyát alkották. Wilson elnök
elsősorban azt kívánta tisztázni, hogy a Habsburg birodalom integri
tásának kérdése, illetve ennek biztosítása összeegyeztethető-e az antant
hatalmak érdekeivel, illetve, hogy a békére vágyó Ausztriának a h á 
borúból való kiválása esetén területi sérthetetlensége szavatolható-e?
Más szóval: Wilson elnök szerint az Ausztria—Magyarországgal kötendő
béke egyik legfőbb, vagy talán egyetlen akadálya, hogy az a n t a n t h a 
talmak az osztrák—magyar birodalom felosztásához ragaszkodnak győ
zelmes békéjük esetén. Márpedig az elnök véleménye szerint az ön
kormányzat — különösen a régebbi birodalmi részek számára biztosí
tott magas foka -— Európa területén elegendő a béke és stabilitás meg
őrzéséhez, a nemzeti és faji befolyások érvényesítéséhez, Ausztria fej
lődésének, déli irányú biztonságának, valamint tengeri kijáratának fenn
tartásához. 1 3 5
A Wilson elnök által felvetett kérdés, amelyet W. H. Page, az USA
londoni nagykövete Lloyd George miniszterelnökkel és Grey külügy
miniszterrel megtárgyalt, lényegesen bonyolultabbnak bizonyult, mint
ahogy az amerikai megítélés szerint feltételezhető volt. Antant és angol
szempontból ugyanis Ausztria — b á r m e n n y i r e belefáradt a háborúba
— Németország teljes uralma alatt áll. „Lehetséges, hogy. az osztrák
császár meg akarja menteni a birodalmát. Nincs is kifogásunk az ellen,
hogy Magyarországot és Csehországot megtartsa. Politikánk nem irá
nyul a felosztására, román, szláv, szerb és olasz szövetségeseink nem
zetei mellett azonban ki kell állnunk. Jogos követeléseiket a nemzeti
elvet illetőleg el kell ismernünk." 1 3 6 Lloyd George szavait idézve Page
nagykövet a következőkben foglalta össze az angol, illetve az antant
álláspontot: sem az angol kormány, sem szövetségesei nem veszíthetik
el az adott súlyos körülmények között Olaszországot, mint szövetségest.
Németország blokádját Ausztria oldalán kell áttörni. Ausztria formális
békekérésének ideje elmúlt, mert a háborúból való visszavonulása az
antant szempontjából kedvezőtlen volna. A brit kormány — Lloyd
George szerint — nem táplál haragot Ausztriával szemben. A jelenlegi
helyzetet azonban gyakorlati katonai kérdések döntik el, ezek szerint
pedig Németország erősebb volna Ausztria nélkül, m i n t a számára
növekvő tehertételt jelentő Ausztriával együtt. Ezért nem fogadható
el békeajánlat Ausztriától, s nem adható felhatalmazás az antant r é 
széről béketárgyalásra. Ha azonban az elnök konkrét javaslatokat kap
Ausztriától, s bizalmas úton eljuttatja azokat az antanthoz, úgy a m e g 
felelő időben megvizsgálják azokat, legutóbbi szenátusi beszédében le
fektetett elvei alapján. A tengeri kijárattal kapcsolatos nehézségek m i n 
denesetre elháríthatok volnának.
135 Papers relating to the foreign relations of the US. 1917i Supplement 1. The World
War, The Secretary of State to the Ambassador in Great Britain (Page) aláírás: Lansing
Washington, February 8, 1917. midnight, No. 4421. 40—41. o.
136 Uo. The Ambassador in Great Britain (Page) to the Secretary of State London, Feb
ruary 11, 1917, noon. No. 5665, 41—44 p. Aláírás: Page.
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Page nagykövet — végezetül — az elnök utasítására a feltett kérdé
sekre a következő válaszokat kapta a brit miniszterelnöktől:
„1. kérdés: Ha az elnök hivatalosan konkrét béke j avaslatot juttatna
a brit kormányhoz Ausztriától, mit várhat a jelenlegi feltételek mel
lett?
Válasz: A brit kormány nem vállalhatja ezt anélkül, hogy az antant
katonai és gazdasági nyomásának és helyzetének gyengítését ne koc
káztatná.
2. kérdés: Hozzájárulnak-e az antantkormányok, hogy az elnök az
osztrák kormányt biztosíthassa afelől, hogy a birodalom régi részeit
(„older units") nem szakítják el tőle?
Válasz: A brit kormány az adott körülmények között nem adhat biz
tosítékot Ausztriának. A brit kormány nem lát okot Ausztriának Ma
gyarország és Csehország elszakításával történő felosztására, de az an
tantországok népei, mint a szlávok, románok, szerbek és olaszok, épp
úgy, mint Bosznia és Hercegovina, a nemzeti elv alapján szabadítandó
meg Ausztria ellenőrzésétől. A brit kormány azonban a maga részéről
nem adhat most erre felhatalmazást.
3. kérdés: Biztosítható-e Ausztriának a tengeri kijárat, ha elveszti az
adriai partvidéket?
Válasz: Ez nem elvi kérdés, s ha vannak is e tekintetben gyakorlati
nehézségek, ezek elháríthatok, ha elérkezik a tárgyalások ideje." 137
Lloyd George megállapításai az Osztrák—Magyar Monarchia háború
alatti, s a háború végén elfoglalandó helyzetéről, igen sok szempontból
döntő jelentőségűek. Hogy a Monarchia kiválása a háborúból az antant
számára ekkor m á r másodrendű jelentőségűvé süllyedt, azt taktikai
jelentőségű mozzanatnak is lehetne tekinteni, ha az ezzel kapcsolatos
kijelentés nem Wilson számára hangzott volna el, tehát szinte belső
használatra. Az is másodrangú probléma, hogy vajon a Monarchia ki
lépése a háborúból ténylegesen könnyíthette volna-e Németország hely
zetét, vagy sem. E megállapítás valóban inkább propagandisztikus ér
tékű, mert bármennyire „könnyítette" volna a Monarchia kiválása
Németország katonai és gazdasági terheit, mégiscsak megnyitotta volna
délkeleti frontját, s egyedül hagyta volna a világméretű küzdelemben,
aminek politikai visszahatása kétségtelenül hátrányos lett volna. Lloyd
George megállapításának legfontosabb részei az Osztrák—Magyar Mo
narchia területi érinthetetlenségének feladására vonatkoznak. Ebből a
szempontból pedig nem a Monarchia régebbi területeinek („older
units"), tehát Magyarországnak és Csehországnak az Ausztriával való
együtt tartására vonatkozó megjegyzései voltak a leglényegesebbek,
hanem éppen az antanttal „szövetséges szláv, román s olasz területek
leválasztására vonatkozó követelések" a nemzeti elv alapján. Más szó
val: e területeknek immár eldöntöttnek tekintett leválasztása a Mo
narchia egységéből, felszabadításuk az osztrák—(magyar) ellenőrzés
alól, egyértelmű volt a Habsburg Monarchia felosztásával. Ez volt az
értelme annak, hogy Lloyd George megtagadta a Monarchia területi
137 U O .
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és birodalmi integritásának biztosítását s még a háborúból való kilé
pésének áraként vagy jutalmaként sem volt hajlandó azt vállalni, vagy
elismerni.
Ezen alapvetően fontos tény természetesen sem Tarnowsky nagy
követ, sem a Monarchia, vagy a Kettős Szövetség más vezetőkörei előtt
nem volt világosan felismerhető. Pontosabban Tarnowskyt félrevezet
ték az USA és Wilson barátságosnak látszó megnyilatkozásai, a Mo
narchia és Németország háborús körei pedig a birodalom ellenséges fel
osztásával kapcsolatos feltételezéseket saját agresszív háborús céljaik
és módszereik „preventív" igazolására használták fel. Tarnowskynak
kétségtelenül igaza volt abban, hogy Wilson és az amerikai vezető k ö 
rök ekkor még el is nézték volna diplomáciai ténykedését és fenntar
tották volna kapcsolataikat a Monarchiával, az elvi döntés azonban
ebben a vonatkozásban — mint láttuk — nem Wilsonnál, hanem az
antanthatalmak képviseletében Lloyd George-nál volt; az USA elnöke
egy olyan sajátosan közép-európai kérdésben, mint az Osztrák—Ma
gyar Monarchia, tőle várt elvi állásfoglalást. Ezen a ponton tévedett
Tarnowsky. Bármilyen barátságosnak látszott is Wilson, politikája az
aritant politikája volt, amely a Monarchia számára ekkor m á r megköze
líthetetlen, m e r t az antant számításaiban már nem mint tárgyalófél,
hanem mint a közép-európai átrendezés és átalakulás tárgya szerepelt.
Nem túlzás az a megállapítás, hogy 1917 február elejétől kezdve a Habs
burg Monarchia politikai elejtése Wilson részéről is ténnyé válik, amely
nek gyakorlati érvényesítése csupán idő és forma kérdése volt, s csak
hetek múlva válik észrevehetővé. Mégis tény, hogy az USA kormánya
csak március vége táján kezdi fokozatosan csökkenteni diplomáciai
kapcsolatait a Monarchiával, amelynek március 2-i jegyzékére vála^
szólva, a következőket közli: miután az osztrák—magyar kormány azo
nosította magát a január 31-i német jegyzékkel, s ismételt kérésre sem
határolta el magát annak tartalmától — ezért az USA kormánya nem
fogadhatja Tarnowsky nagykövetet. Bár az amerikai kormány elismeri
az osztrák—magyar kormány helyzetének nehézségeit, az amerikai köz
vélemény mégsem látná szívesen annak az Ausztria—Magyarországnak
a nagykövetét, amely nyíltan csatlakozott az amerikai életérdekekkel
ellentétes hadviselési módszerhez. 138 E kijelentést igen jól festi alá
Penfield nagykövet intézkedése, amelyben felszólította az amerikai
állampolgárokat, hogy hozzák rendbe az útleveleiket, s utazzanak el. 139
A Monarchia és az USA kapcsolataiban 1917 márciusának végén sajá
tos várakozási időszak következett be. Az a feltételezés, hogy a németek
a cirkáló amerikai hajókat mégis elnézőbben fogják kezelni — nem vált
be, s három amerikai hajó elsüllyesztését mind az amerikai közvéle
mény, mind Wilson elnök súlyos kihívásnak tekinti, ami miatt a parla
mentet is összehívja. 140 Ilyen körülmények között az elnöknek h a n g 
súlyozott rokonszenve ellenére sem áll módjában a Monarchia nagy138 Wien, H H S t A . P . A . K r i e g 61/a Spez. A m e r i k a (OL. F i l m t á r . W 365) A i d e — M e m o i r e
vom Amerikanischen Botschafter im k. u. k. Ministerium des Aeussern am 21. März 1917.
übergeben.
139 Uo. Z e n s u r s t e l l e i n Wien, P . A. N r . 1182. Wien, a m 25. M ä r z 1917.
140 uo. Tel. Graf. Hadik, Stockholm, No. 84. 28. März 1917. Tel. von Gr. Tarnowsky.
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követét fogadni és megbízólevelét átvenni, annál is kevésbé, mivel a
tengeralattjáró háború kérdésében állama azonosította magát a néme
tekkel. Ezzel egyre tarthatatlanabbá válik a nagykövet helyzete, s
emiatt nem marad más hátra, mint az, hogy a külképviseleteket ügy
vivői szintre csökkentsék, mivel a németekkel folytatandó háború ki
robbantása — amelyet az USA teljes erővel kíván folytatni — elkerül
hetetlenné válik.141 Ebben a helyzetben a nagyköveti szint fenntartása
(Tarnowsky szerint) csak lényeges engedmények árán volna lehetsé
ges.142 E felfogást ugyancsak túlzott optimizmusból eredő hiú remény
nek lehetett tekinteni,1 mely szintén csak az antantpolitika félreisme
réséből eredhetett. Ez pedig Ausztria—Magyarország számára ebben
az időszakban már engedményekre sem adott lehetőséget. Ennél sokkal
reálisabbnak kell azonban Tarnowskynak azt az ismételt figyelmezte
tését értékelni, mely szerint „a legnagyobb és leghaladottabb ország a
maga demokratikus toborzóerejével 3 évi háború után gazdaságának
és energiájának mérhetetlen tartalékát fogja a serpenyőbe dobni, hogy
— kerüljön, amibe kerül — Németország győzelmét megakadályozza."143
Czernin külügyminiszter 1917. április 6-án mégis elküldi utasítását
Tarnowskynak, amely szerint személyzetével együtt el kell hagynia
Washingtont, ha az amerikai kongresszus elfogadja Wilson elnök üze
netét,144 s ha az USA és Németország között bekövetkezik a hadiállapot.
Ez a helyzet ugyanezen a napon valóban beállott, Wilson elnök a kong
resszushoz intézett üzenetében kijelentette, hogy a fegyveres semle
gesség nem elég hathatós eszköz a tengeralattjárók ellen, s ezért a hadi
állapot meghirdetését javasolta, egyben kijelentette, hogy a háborút
az ország teljes hatalmának és összes erőforrásainak latbavetésével és
az antantállamokkal való együttműködésben kell — nem a német nép,
hanem a porosz kormány ellen folytatni. Üzenetében az elnök a néme
tekkel szövetséges kormányokról ugyan nem tett említést, az USA
Ausztria—Magyarországhoz fűződő viszonyának vitáját — beleértve
Tarnowskynak az adott helyzetben teljesen lehetetlenné vált nagy
követi elismerését — későbbre halasztotta.145 Ismeretes, hogy a szená
tus az üzenetet és a határozatot 82 szavazattal 6 ellenében, a kamara
pedig 373 szavazattal 58 ellenében fogadta el. Az USA és Németország
között ilyenformán bekövetkezett háborús állapot Ausztria—Magyar
országot az Egyesült Államokhoz való viszonyának haladéktalan meg
szakítására késztette. 146 Igen jellemző azonban, hogy Tarnowsky, köz
vetlenül a szakításra felszólító utasítás kézhezvétele előtt, olyan ér
telmű jelentést küldött felettesének, hogy véleménye szerint az USAval folytatandó háború elkerülhető, de Amerikában egyre erősebbé
válik az a meggyőződés, hogy Németország törekszik háborúra vele.
141 u o . Tel. Von Gr. Tarnowsky, Washington, 1. April 1917. No. 37.
142 Uo. Tel. von Gr. Hadik, Stockholm, 4. April 1917. No. 105. Tel. aus Washington.
143 u o . Tel. von Gr. Hadik, Stockholm, 4. April 1917. No. 106. Tel. Von Washington, zu Tel.
No. 39.
Washington.
144 Uo. Tel. bleibt in Ziffern. Nach Stockholm von 6. 4. 1917. No. 119, an Tarnowsky in
145 u o . Tel. von b. Zwiedlinek. Washington. (Datum fehlt.) 1917. No. 39.
Präsindenten etz.
146 uo. Wien, am 8. April 1917. Noten an den l./k. k. Min. Präsidenten 2./k. u. k. Min.
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Az amerikai kormány — Tarnowsky szerint — mindezek ellenére is
szívesen fenntartotta volna kapcsolatait a Monarchiával, most azonban
m á r maga is attól tart, hogy a szakítás aligha lesz elkerülhető. 1 4 7
Az Egyesült Államok belépése a világháborúba, elsőnek kétségtele
nül Németország és a Monarchia washingtoni diplomatáit ejtette gon
dolkodóba, m e r t ezek közvetlen ismeretek és benyomások alapján mér
hették fel következményeit, ők alkothattak maguknak először fogalmat
a belépés okairól, még akkor is, ha ezek nem voltak egészen pontosak.
így Bernstorff német nagykövet, aki valóban egyik legfőbb ellenfele
volt a korlátlan tengeralattjáró háborúnak, tisztában volt azzal, hogy
az Amerikával folytatandó háborúnak \ beláthatatlanok a gazdasági kö
vetkezményei, valamint azzal is, hogy Amerika segítségével jobb békét
lehetne elérni, mint Amerika ellenére, mert utóbbi — többek között a
tengerek szabadsága kérdésében — a német álláspontot támogatta
volna. Németország — Bernstorff szerint — az adott körülmények kö
zött is elfogadható békét kaphatna, ha a diplomáciai békét belső rend
szabályokkal, politikai reformokkal is támogatná, különösen a parla
mentáris rendszer bevezetésével. Ha "ez m á r néhány hónappal ezelőtt
megtörtént volna, úgy Wilson talán nem is szakította volna meg Né
metországgal diplomáciai kapcsolatait. 148
Bár kétségtelennek tűnik, hogy Bernstorff a német demokrati
zálódásnak az USA-hoz való viszony szempontjából némiképpen túlzott
jelentőséget tulajdonít, mert az imperialista ellentétek végső fokon nem
vezethetők vissza a parlamentáris és autokratikus rendszerek ellenté
tére, még akkor sem, h a közvetett módon igen jelentős része van ben
nük. Tény, hogy az amerikai beavatkozás következményeinek megíté
lésében teljesen reálisan ítélte meg a helyzetet. Az angol—német el
lentéteket a politikai rendszerek közötti különbségek kiélezték ugyan,
alapvetően azonban nem ezek határozták meg. A demokratizmusnak
a központi hatalmak oldalán mutatkozó hiánya olyan látszatot adott
az eseményeknek — elsősorban a wilsoni polgári demokratizmus hívei
szemében —, mintha csakis ez alkotná az amerikai állásfoglalás lénye
gét. Igen figyelemre méltó jelenség, hogy Bernstorff szemléletében
ilyen elemek megnyilvánulnak, s így jelentései és javaslatai egyre k e 
vésbé szolgálhattak a jobboldali német irányzatoknak alapul cseleke
deteik meghatározásánál.
Tarnowsky első jelentéseiben ugyan szintén tükröződtek hasonló il
lúziók, washingtoni megbízatásának utolsó időszakában azonban mégis
rákényszerül az összefüggések realisztikusabb megítélésére, bár az USAnak a Monarchiához való viszonya kérdésében mindvégig a túlzott
optimizmus jellemzi a helyzetképeit. így rendkívül figyelemre méltó
jelenség, hogy 1917 áprilisi jelentéseiben már nyomatékosan hang
súlyozza, hogy „természetesen'' nem ismerte félre az amerikai kor147 uo. Tel. von Gr. Hadik, Stockholm, 4. April 1917. No. 118. Tel. von Gr. Tarnowsky,
vom 7. d. M.
148 uo. A Bernstorf f al folytatott beszélgetésről szóló jelentést, amely ájpr. 6-án érkezett,
egy igen megbízható személyiség adta át, tartalma autentikusnak tekinthető. Aláírás: Mittnacht. fol. 25—26.
5 Hadtörténelmi közlemények
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mány törekvéseit, „hogy bennünket Németországtól elválasszon." 149
Ugyanakkor azt is kiemeli, hogy túlságosan későn érkezett Amerikába
ahhoz, hogy a háború alakulását befolyásolhatta volna. Egyik későbbi
jelentésében azonban felismeri végre azt is, hogy Wilson célja kezdet
től fogva az antant vereségének, illetve Németország győzelmének meg
akadályozása volt. E célját 1917. január 31-ig békés eszközökkel is el
érhetőnek látta, sőt a korlátlan tengeralattjáró háború kezdete után
sem akart azonnal aktívan beavatkozni, hanem várakozó álláspontra
helyezkedett, hogy vajon az amerikai hajók kíméletben részesülnek-e,
vagy sem? Csak midőn ez irányú reményei cserben hagyták, nyúlt más
eszközökhöz. 150
Az amerikai politika reális oldalainak kissé késői felismerése sem
óvta meg azonban gr. Tarnowskyt attól, hogy a Monarchia és az USA
viszonyát ne ítélje meg, legalábbis a békekötés idejére kivetítve, tele
illúziókkal. Valószínű, hogy ezeket amerikai részről is elvesztették,
mert április 15-én Tarnowsky arról tudósít, hogy az államtitkár — nyil
ván Lansing — egy magánbeszélgetésben kifejezve sajnálatát, amiért
a Monarchia Németországra való tekintettel nem cselekedhetett más
képpen, s remélve, hogy a két állam között ellenségeskedésre nem kerül
sor, azt is kijelentette, hogy „a háború végén és már a béketárgyalá
soknál is megtaláljuk majd régi barátainkat az amerikai kormányban,
és reméli, hogy ekkor ismét felvehetjük legjobb kapcsolatainkat." 1 5 1
Néhány nappal később Tarnowsky bizonyos üzleti körök részéről is
kapott hasonló biztatásokat, amennyiben hajlandóságot tapasztalt meg
felelő érintkezési pontok teremtésére, hogy „békekötésnél" teljes m é r 
tékben felújíthatók legyenek az üzleti és pénzügyi kapcsolatok. 1 '' 2
Ugyanilyen reményekre jogosította Tarnowskyt két alállamtitkár és
Lansing államtitkár búcsúlátogatása is, aki ismételten baráti érzelmei
ről biztosította őt, s kiemelte, hogy a porosz militarizmussal szemben a
végső győzelemig folytatják a harcot. 153 Ebben a helyzetben Tarnowsky
fő feladatát abban látta, hogy a Monarchiával szembeni kedvező han
gulatot a jövőre is biztosítsa, annál is inkább, mivel az USA, az ő véle
ménye szerint, mint ,,új katonai hatalmi tényező" fog a háborúból ki
kerülni. Törekvése tehát az volt, hogy a megkülönböztetést a német és
az osztrák—magyar politika között fenntartsa anélkül, hogy saját poli
tikai felelősségének Németországra való áthárításával fontossága és von
zóereje csökkenjen az Egyesült Államok politikai köreinek szemében. 154
Ebben az egyébként teljesen indokolt felismerésben Tarnowsky a jövő
igen közeli veszélyeit sejtette meg. Ebből származott szinte görcsös
küzdelme, hogy a jövendő békekonferenciára biztosítsa a Monarchiá
nak az USA támogatását. így került sor arra, hogy Lansing Tarnowsky
M9 Uo. Tel. v o n Gr. H a d i k , S t o c k h o l m , 13. April. 1917. No. 130. Tel. a u s . Wash, v o m 11.
d. M.

150 u o . Tel. Gr. H a d i k , Stockholm, 24. April 1917. No. 173. Tel. M e l d u n g des Gr. T a r 
nowsky.
151 u o . Tel. Gr. H a d i k . S t o c k h o l m . 27. April 1917. No. 134. S c h w e d . Min. des Ä u s s e r n
ü b e r g i b t folgendes tel. des Gr. T a r n o w s k y .
152 u o . Gr. H a d i k , S t o c k h o l m , 27. A p r i l 1917. No. 184. Tel. v o n Gr. T a r n o w s k y , v o m 26.
d. M.
153 Uo. Tel. Gr. H a d i k , Stockholm, 5. Mai 1917, No. 210. aus W a s h i n g t o n , v o m 3. Mai.
151 Uo. Tel. Gr. H a d i k , S t o c k h o l m , 5. Mai 1917. No. 211. Tel. v o m 3. Mai aus W a s h i n g t o n .
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újabb kérésére ismételten kijelentette, hogy ,,az amerikai kormány
Ausztria—Magyarországnak a békekötésnél szolgálatokat tehet és kíván
is tenni." 1 5 5 E kijelentés ugyan meglehetősen kötetlen volt, Tarnowskynak azonban így is rendkívül értékesnek tűnt.
Az osztrák—magyar diplomáciának s Tarnowskynak azonban m é g
volt egy, ezúttal utolsó kísérlete, hogy a történtek ellenére is biztosítsa
a Monarchiának az Egyesült Államok támogatását a jövendő békekö
tésre. Az volt az elképzelésük, hogy a nagykövet a diplomáciai k a p 
csolatok megszakítása után is maradjon a háború végéig magánember
ként Washingtonban, hogy „Lansinghoz való jó kapcsolataival szolgá
latokat tehessen a Monarchiának és a békének." 1 5 6 Tarnowsky meg is
tette a szükséges tapogatódzó intézkedéseket, hogy Lansing ez irányú
véleményét megtudja, de ezúttal m á r igen merev elutasításban része
sült, arra való hivatkozással, hogy ez a lépés mind az antant, mind pedig
a közvélemény részéről az amerikai kormány számára n e m kívánatos
magyarázkodásokra adna alkalmat. 157 Nem meglepő, hogy Tarnowskyt
az elutasítás a legsúlyosabban érintette, mert úgy látta, hogy elért ered
ményei ezáltal valóban kárba vesztek. 158 Az ő — s vele együtt a M o 
narchia — esetében ezen a ponton ütöttek vissza azok az illúziók, ame
lyek az Egyesült Államoknak Ausztria—Magyarországgal kapcsolatos
érdekeltségeiről el voltak terjedve a diplomácia és a polgárság Sörei
ben. 159

A korlátlan tengeralattjáró háborúnak az Osztrák—Magyar Monar
chia világháborús történetében igen különös és igen súlyos szerepe
volt. Annak ellenére, hogy nem volt jelentős tengeri hadszíntere, kény
telen volt annak minden következményét vállalni, elsősorban szövet
ségesi kötelezettségénél, másodsorban e szövetségen belüli ellentmon
dásos helyzeténél fogva, amely csupán az egyes katonai akciók felelős
ségében engedett számára arányos részt, a stratégiai tervek eldöntésé
ben azonban csupán formális hozzájárulásra korlátozta jogait. így tör
tént, hogy a tengeralattjáró háború — mint a világháború egyéb fontos
155 Uo. Tel. Gr. Hadik, Stockholm, 7. Mai 1917, No. 221. Tel. aus Washington, vom 7. d. M.
158 Uo. Kézírásos táviratfogalmazvány.
Tel. nach Stockholm, am 26. 4. 1917. No. 184- An Tarnowsky, in Washington M.
157 Uo. Tel. von Gr. Hadik, Stockholm, 7. Mai 1917. No. 222. Tel. von Tarnowsky, vom
7. d. M.
158 uo.
159 E tanulmány elkészülte és leadása után érkezett meg Ingeborg Meckling: Die Aussenoolitik des Grafen Czernin (Wien, 1969) című, rendkívül értékes és gazdag levéltári anyag
felhasználásával alkotott műve, melynek számos — a fenti témát is érintő — megállapításá
val egyet lehet érteni. így elsősorban azzal, hogy bár az osztrák kormánynak lett volna
módja arra, hogy akár az Adriai-tenger flottatámaszpontjának, akár a Monarchia felségje
leinek felhasználását megtagadja a német haditengerészettől — s ezzel legalább is megne
hezítse a korlátlan tengeralattjáró háború megindítását —, ettől mégis eltekintett. Ezt pedig
Ingeborg Meckling azzal hozza összefüggésbe, hogy az antanthatalmak békeakciójára való
válaszként nyilvánosságra hozták Habsburg-ellenes terveiket, amelyekkel fokozott mértékben
szolgáltatták ki azt német szövetségesének, amelynek katonai segítségére azonban e tervek
meghiúsítására szüksége volt. (Meckling: I. m. 22—23. o.) Abban a korábbi megállapításá
ban, hogy Tarnowsky, a Monarchia USA-beli ügyvivőjét Czernin szólította volna fel, hogy
az US A-val várható hadiállapot bekövetkezése után magánemberként maradjon Amerikában
(Meckling: 51. o.) a korábbi kapcsolatok felvételének megkönnyítésére — ténybeli tévedést
kell fejtételeznünk. Fent ismertetett adataink szerint ez a kezdeményezés éppen Tar1'nowskytól jött s az amerikai külügyi vezetés elutasító magatartása miatt hiúsult meg.
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mozzanata — egyfelől a Monarchia sajátos értékmérőjévé vált a köz
ponti hatalmák szövetségi rendszerén belül és azon kívül is, másfelől
— s ebből következően — hatalmi helyzete állandó jellegű süllyedésé
nek jelzője is. A Monarchia diplomáciájának — és vezetőinek — tel
jesen meddő küzdelme e hadviselési eszköz ellen 1916 őszén és telén
semmiesetre sem oldja fel a következő időszak ellentmondását: ha vál
lalja a felelősséget, úgy viselnie kell a következményeket; ha a szövet
ségesével szembeni gyengeségére hivatkozva elhárítja azt, úgy nagy
hatalmi súlyának és értékének elemeit adja fel, s mint politikai t é 
nyező, devalválja magát. Ha Hohenlohe nagykövet Berlinben nem t u 
dott a korlátlan tengeri háború ellen nyomatékosan, a szövetségi kap
csolatok megszakadásának veszélyét érzékeltetve határozottan és nyíl
tan fellépni, ha tevékenysége . csupán a német mérsékeltekkel való,
szinte „konspirativ" szolidaritásban merülhetett ki, kifelé pedig a Mo
narchia teljes szolidaritása nyilvánult meg a német tengeri hadviselési
módszerekkel is, akkor az adott erőviszonyok mellett Washingtonban
csakis e magatartás visszája érvényesülhetett. Tarnowsky éppen a Mo
narchiának a németekkel való szolidaritását igyekezett háttérbe h e 
lyezni, s azt hangsúlyozta, hogy állama és az USA között súrlódási fe
lület a korlátlan tengeri háború bekövetkezésével sem jöhet létre. Ha
az amerikai kormány ebben a helyzetben fokozott elhatárolódást igé
nyelt Ausztria—Magyarországtól a németekkel szemben, úgy a Mo
narchia diplomáciája Washingtonban szintén csak „konspirativ" jel
legű szemjátékkal fejezhette ki rokonszenvét a Wilson által képviselt
politikával, ami nem elégítette ki az itteni vezető köröket. Tarnowsky
így igen visszás és igen méltatlan helyzetbe került. Az amerikai kor
mány a Monarchiával fennálló diplomáciai kapcsolatok fenntartását
Németországgal való szakítása után olyan politikai gesztusnak szánta,
melynek célja a megkülönböztetés volt az osztrák—magyar és német
politikai törekvések között. Noha e megkülönböztetésnek a Monarchia
külpolitikája részéről alapja nem volt, Tarnowsky és felettesei úgy
gondolták, hogy e kapcsolatok ideiglenes fenntartásából a jövőre vo
natkozó, túlzott reményekre következtethetnek. Még az illegális diplo
máciai tevékenységet is vállalták volna annak érdekében, hogy a jövő
beni békekötésre is biztosítsanak a Monarchia számára néhány értékesít
hető amerikai ígéretet. Az osztrák—magyar diplomácia eme törekvései
elsősorban azon hiúsultak meg, hogy az amerikai kormány gesztusai a
Monarchiával szemben elsősorban a központi hatalmak meglazítását szol
gálták, nem pedig a Habsburg birodalom sértetlen fennmaradását. E tel
jesen ellentétes mozzanatok összetévesztése okozta az Osztrák—Magyar
Monarchia külpolitikájának optikai csalódását és szinté vesztését, azt,
hogy Wilson egyes — nem kötelező erejű — megnyilatkozásait jövő
beni reményekre jogosító, szilárd alapnak tekintette.
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