
is sé di vat ja múlt nak tünik, de a bal ti ál -
la mok ban az el sõ vi lág há bo rú ide jén ko -
moly ter vek szü let tek új mo nar chi ák –
egye ne sen új di nasz ti ák – be ve ze té sé re.

Lit vá nia ese té ben a pro jekt to vább fej lõ dött, és töb -
bé-ke vés bé de mok ra ti kus le gi ti má ci ót is nyert.

1918-ig San Ma ri no mel lett (amely már a kö -
zép kor óta köz tár sa ság) csak Svájc, Fran cia or szág
– vég le ge sen 1870 óta – és Por tu gá lia (1910-tõl)
volt köz tár sa ság Eu ró pá ban. Az új mo nar chi ák be -
ve ze té sét cél zó ter vek nem vol tak te hát meg ala po -
zat la nok. Az el sõ vi lág há bo rú után mind há rom
sok nem ze ti sé gû eu ró pai bi ro da lom (Auszt ria,
Orosz or szág és az Osz mán Bi ro da lom), va la mint a
vi szony lag újon nan lét re ho zott (1871) Né met Csá -
szár ság el tûnt a po li ti ka tér ké pé rõl, azon egy sze rû
ok ból, hogy el vesz tet te a há bo rút. A köz pon ti ha -
tal mak kö zül Bul gá ria és Ma gyar or szág meg tart -
hat ta mo nar chi kus rend sze rét, az utób bi be töl tet -
len tró nus sal. A nyu gat-eu ró pai or szá gok szin te
fe le mind má ig al kot má nyos mo nar chia.

A bal ti ál la mok ese té ben fõ leg a Né met Bi ro da -
lom kez de mé nyez te új mo nar chi ák lét re ho zá sát
azért, hogy né met her ce ge ket ül tes sen ún. „füg get -
len” né met szatellitállamok élé re. A tör té net bõl
rö vi de sen ki de rül, hogy a lit vá ni ai ki bon ta ko zás
erõ sen kü lön bö zött a töb bi bal ti ré gi ó tól.

Amint ma már tud juk, ezek a mo nar chi kus ter -
vek nem va ló sul tak meg. De a ku darc nak csak
egyik oka, hogy II. Vil mos né met csá szár nak le
kel lett mon da nia 1918 no vem be ré ben. E mö gött a
belnémet ri va li zá lás is sze re pet ját szott. 

Gyak ran mond ják, hogy a Né met Bi ro da lom fe -
gyel me zett, jól szer ve zett ál lam volt, el len tét ben a74
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Ez zel a lab da is mét 
Ber lin tér fe lé re ke rült.
Úgy tûnt, hogy Kurland,
Livónia és Észt or szág –
mind há rom nak csak 
né met kép vi se lõi vol tak
– egyet ér tet tek egy, 
a po ro szok kal kö ten dõ
per szo ná lu ni ó val.
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„ka o ti kus” Habs burg Bi ro da lom mal. Ez azon ban nem igaz. „Né met or szág” mint cent -
ra li zált egy ség so ha sem lé te zett, sem az elõtt, sem ak kor, sem ké sõbb. A nép ván dor -
lás so rán le te le pe dett ger mán tör zsek ál lam ala ku la tai után Nagy Kár oly volt az (s
ezért „Eu ró pa meg ala pí tó já nak” ne ve zik), aki új ra fel fe dez te a ró mai bi ro dal mi esz -
mét, egye sít ve ural ma alatt – egye bek kö zött – meg annyi ger mán te rü le tet. De eh hez
meg kel lett hó dí ta nia e föl de ket, ame lye ket kü lön fé le ger mán (nem né met!) né pek
lak tak – szin te egyet len fe je de lem sem csat la ko zott ön szán tá ból a „Né met Nem zet
Szent Ró mai Bi ro dal má”-hoz. 

Több mint egy év ez red del ké sõbb Né me tor szág ban még min dig több tu cat ki rály
és her ceg ural ko dott, jól le het a Né met-ró mai Bi ro dal mat Na pó le on 1806-ban fel szá -
mol ta. És bár egy re ter jedt a né met egye sü lés vá gya, egyet len né met fe je de lem ség
sem kivánta fel ad ni önál ló sá gát egy új, össz pon to sí tott né met ál lam ked vé ért. Auszt -
ria – ha gyo má nyo san az el sõ a né met ál la mok kö zött – ki esett a játsz má ból a könig-
grätzi ve re ség gel (1866). Még Bis marck bi ro dal mi kan cel lár sem koc káz tat ta meg,
hogy leg alább a na gyobb né met  fe je de lem sé ge ket meg szün tes se: meg ma rad tak és
au to nóm en ti tá sok ként in teg rál ták õket a Né met Bi ro da lom ba. A Bi ro da lom csú csán
Porszország ki rá lya ál lott – perszonálúnióban né met csá szár ként. Ba jor or szág,
Württemberg és Szász or szág meg õriz het ték ki rá lya i kat, a ki sebb ál la mok sa ját fe je -
del me i ket. Al kot mány jo gi szem pont ból e meg ol dást ugyan csak kreativnak te kint het -
jük. Ha son ló rend sze rek lé tez nek ma Malaysiában, az Egye sült Arab Emi rá tu sok ban
és – több más af ri kai pél da mel lett – az Ugan dai Köz tár sa ság ban (sic!). A né met ki -
rá lyok és her ce gek po li ti kai ér de kei belnémet ri va li zá lás hoz ve zet tek a po ro szok
ural ta Né met Bi ro da lom ban, ahol a tény le ges po li ti kai ha ta lom a ber li ni bi ro dal mi
kor mány ke zé ben összpontosult.1

Ami kor az el sõ vi lág há bo rú fo lya mán az Osztrák–Magyar Mo nar chia és Szer bia
kö zöt ti konf lik tus át ala kult az eu ró pai nagy ha tal mak kö zöt ti össze csa pás sá, va ló já -
ban a Né met or szág és Orosz or szág kö zöt ti konf lik tus kezd te ural ni a ke le ti arc vo na -
lat. Len gye lor szág nak és a Bal ti kum nak az a föld raj zi „bal sze ren csé je” volt, hogy Né -
met or szág és Orosz or szág kö zé pré se lõ dött. Pon to sít sunk: te rü le tek rõl be szé lünk,
nem ál la mok ról, mint hogy a len gyel ne me si köz tár sa sá got fel osz tot ták 1795-ben a
há rom szom szé dos ha ta lom, Po rosz or szág, Auszt ria és Orosz or szág kö zött. A fel osz -
tá sok elõtt Len gyel or szág ma gá ba fog lal ta a ko ráb bi Lit ván Nagy fe je de lem sé get is,
va gyis mind két nem zet nek volt tör té nel me so rán füg get len ál la ma.  (Észa kabb ra a
hely zet sok kal ke vés bé volt vi lá gos, füg get len lett vagy észt ál lam ugyan is so ha sem
lé te zett.)

A há bo rú vé gén te hát az volt a lo gi ku san kö vet ke zõ kér dés mind két te rü le ten,
Lit vá ni á ban és az észa ki Bal ti kum ban (akár csak Len gye lor szág ban): ki nek a fe jé re il -
lessze nek ko ro nát? 

Az oszt rák-ma gyar trón örö kös, Fe renc Fer di nánd fõ her ceg szán dé ka az volt, hogy
Nagy-Auszt ria Egye sült Ál la mai né ven szer ve zi új já Ausztria–Magyarországot. Nyu -
gat-Ga lí cia egyi ke lett vol na a 15 ál lam nak. Meg gyil ko lá sa 1914. jú ni us 28-án meg -
aka dá lyoz ta e terv meg va ló su lá sát, de per sze kér dés, hogy a ga lí ci ai len gye lek meg -
elé ged tek vol na-e az oszt rák ko ro na tar to mány-lét tel, ha fel me rül egy má so dik, füg -
get len len gyel ál lam esz mé je is.

Már a há bo rú kez de tén II. Vil mos csá szár ar ra az el ha tá ro zás ra ju tott, hogy si ke -
res né met fog la lás ese tén Len gye lor szá got nem ad ja vissza Oro szor szág nak. A terv
sze rint egy szatellitállam jött vol na lét re len gyel köz igaz ga tás sal, a len gyel had erõ
élén a Kaiserrel, aki Len gyel or szág ki rá lya is lett vol na. Ezek a gon do la tok tel je sen
el len té te sek vol tak az auszt ri ai ter vek kel, mint hogy egy önál ló len gyel ál lam nem -
csak mág nes ként von zot ta vol na a ga lí ci ai len gye le ket, ha nem lé té ben fe nye get het te
vol na a Habs burg Bi ro dal mat – a len gye lek pél dá ját más nem ze ti sé gek is kö vet het -
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ték vol na. Auszt ria szem pont já ból az egyet len meg ol dás: Auszt ri á hoz csa tol ni a füg -
get len Len gye lor szá got, még ha ez to váb bi nem ze ti sé gi gon do kat okoz na is a Mo nar -
chi á nak. Min den eset re Fe renc Jó zsef csá szár utó da, I. Kár oly (1916. no vem ber 21. –
1918. no vem ber 11.) tisz tá ban volt egy füg get len Len gyel or szág meg te rem té sé nek
prob le ma ti kus vol tá val, és határozotten el uta sí tot ta a legigéretesebb ki rály je lölt nek,
ro ko ná nak, Kár oly Ist ván fõ her ceg nek a je lö lé sét, aki Zyviecben élt, és fo lyé ko nyan
be szélt len gye lül. A Kong resszu si Len gye lor szá got a né met és osztrák–magyar se re -
gek 1915 ké sõ nya rán fog lal ták el. Mint ko ráb ban a tör té ne lem fo lya mán, a te rü le tet
is mét fel osz tot ták, ez út tal két, pol gá ri lag igaz ga tott fõ kor mány zó ság ra: az egyik nek
Var só volt a köz pont ja, és Hans von Beseler né met ve zér ez re des ke rült az élé re, a má -
sik nak Lublin, és Karl Kuk oszt rák tá bor nok ál lott az élén. Észak ke le ten, Suwalki és
Augustów ha tár vi dék ét hoz zá csa tol ták az Ober Ost („fel sõ ke let”) ka to nai köz igaz ga -
tá si te rü let hez, ami Lit vá ni á ra és Kurlandra ter jedt ki.  

Beseler több em lék ira tot szer kesz tett 1915–16-ban egy önál ló len gyel ál lam lét re -
ho zá sá ról, de gon dolt Lit vá nia jö võ jé re is, szán dé ka az volt, hogy bi zo nyos len gyel
te rü le te ket Lit vá ni á hoz csa tol ja nak. Azon ban ezt az öt le tet ha tá ro zot tan el uta sí tot ta
a né met dip lo má cia, mert vé get akart vet ni Len gyel or szág so ro za tos fel osz tá sa i nak. 

Idõ köz ben II. Vil mos né met csá szár szin te tel je sen el vesz tet te po li ti kai te kin té -
lyét. A ha ta lom a Né met Bi ro da lom ban az OHL (leg fel sõ had ve ze tés), en nek  fõ pa -
rancs no ka,  Paul von Hin den burg tá bor nagy, va la mint szel le mi láng esze, Erich
Ludendorff ve zér lõ had biz tos ke ze i ben volt, aki egy re in kább a tit kos ka to nai dik tá -
tor sze re pét ját szot ta. Cél juk az volt, hogy Oro szor szá got tar tó san vissza kény sze rít -
sék olyan szatellitállamok kor don ja mö gé, ame lye ket gaz da sá gi lag ki le het zsák má -
nyol ni a Né met Bi ro da lom, el sõ sor ban a né met had se reg ér de ké ben. A né met te rü -
le tek je len tõs ki ter jesz té se Kö zép-Eu ró pá ban, fõ leg Len gye lor szág ban és a Bal ti kum -
ban kez det tõl egyi ke volt a né met ha di cél ok nak.  Az OHL szá má ra az et ni kai ha tá -
rok nem szá mí tot tak, de a Kaunas és Vil ni us köz pon tú guberniák össze kap cso lá sá -
val aka rat la nul is erõ sí tet ték a lit ván nem ze ti moz gal mat. 

Len gyel Ki rály ság

A len gyel, va la mint a bal ti füg get len sé gi moz gal mak a né met és az orosz ér de kek
kö zé vol tak be szo rít va. Nem le he tett re mény ked ni Fran cia or szág vagy Nagy-Bri tan -
nia tá mo ga tá sá ban, mi vel azok nem akar tak pre ce denst te rem te ni gyar ma ta ik vagy
Ír or szág szá má ra. Még a vi szony lag nagy szá mú ame ri kai lit ván emig rá ció is csak a
cá ri bi ro dal mon be lü li au to nó mi át kért. Svájc, az eu ró pai lit ván emig rá ció köz pont -
ja, kez det ben az an tant ol da lán állt. Más fe lõl ve gyes – lengyel–litván – la kos sá gú te -
rü le tek kö ve te lé se (ami lyen Vil ni us), mi vel el len ke zett a len gyel ér de kek kel, Ber lin -
hez kö ze lí tet te õket. Lit vá nok és len gye lek kö zött va la mi fé le ver seny fu tás kezõdött a
né me tek ke gye i ért. 

Bár a Nem ze ti sé gi Kon fe ren ci ák után (Lausanne és Há ga, 1916) lit ván kül döt tek és
né met dip lo ma ták több íz ben is ta lál koz tak, Ber lin kez det ben a len gye le ket tá mo gat ta.
1916. no vem ber 5-én a Köz pon ti Ha tal mak ki je len tet ték, hogy új já a la kít ják a Len gyel
Ki rály sá got – bár nem volt még szó sem ha tá rok ról, sem a ki rály le het sé ges sze mé lyé -
rõl. En nek oka nem csak az volt, hogy a len gye lek nek jobb lob bi ja volt Ber lin ben és
Bécs ben, ha nem a meg vál to zott stra té gi ai hely zet is Ro má nia be lé pé se után a há bo rú -
ba 1916 au gusz tu sá ban. Ko ráb ban egy kü lön bé ke-egyez mé nyért cse ré ben az OHL
vissza ad ta vol na Len gye lor szá got Oro szor szág nak. Most vi szont a Köz pon ti Ha tal mak -
nak szük sé gük volt egy új len gyel had se reg se gít sé gé re Orosz or szág el len.

A hely zet za va ros volt. Ber lin és Bécs egyet ér tet tek ab ban, hogy Vilnát Len gye -
lor szág hoz csa tol ják. Mi köz ben a Len gyel Lé gió pa rancs no ka, Józef Pilsudski mar sall76
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meg bí za tást ka pott a len gyel had se reg meg te rem té sé re, ad dig fi vé re a sváj ci Lit ván
Ko mi té tag ja ként te vé keny ke dett. Ber lin és Bécs szin tén tá vol állt at tól, hogy egyet -
ért sen egy maj da ni len gyel ki rály sze mé lyé ben.  Ehe lyett lét re hoz tak egy 25 ta gú Ál -
lam ta ná csot a ko ro na mar sall ja, Waclaw Niemojowski ve ze té se alatt. A va ló ság ban a
ha ta lom a ba jor Leopold her ceg  Oberbefehlshaber Ost (Ke le ti Fõ pa rancs nok) ke zé -
ben volt, aki leg alább ro ko na volt egy ki rály nak. A lég kör annyi ra fe szült volt, hogy
német–osztrák dip lo má ci ai za va rok tá mad tak, ami kor gróf Stanislaw Szeptycki al tá -
bor nagy azt hí resz tel te, hogy a né me tek Len gye lor szá got, Livóniát és Kurlandot szö -
vet sé gi ál lam ként Né me tor szág hoz akar ják csa tol ni. De a né met kül dött ség ben is hi -
ány zott az egyet ér tés a Po rosz or szág, Len gyel or szág és Lit vá nia kö zöt ti ha tá rok meg -
ál la pí tá sa te kin te té ben. A né me tek job ban fél tek a len gyel, mint a lit ván nem ze ti
büsz ke ség tõl, csak azért, mert Len gyel or szág na gyobb volt. Kü lö nö sen von Baseler
véd te a lit ván ál lás pon to kat, el uta sít va a lengyel–litván unió bár mi lyen for má ját,
mert az túl erõs sé vál hat. Ludendorff min den ben tá mo gat ta õt Theobald von
Bethmann Hollweg bi ro dal mi kan cel lár el len, aki Len gye lor szág ban lát ta az egyet len
iga zi vé dõ bás tyát  Orosz or szág el len.  

Fel is mer ve, hogy a Né met Bi ro da lom nak szük sé ge le het a bal ti ak ra Orosz or szág
el le né ben, a bi ro dal mi kan cel lár kez det ben nagy ál ta lá nos ság ban azt mond ta, hogy
au to nóm fe je de lem sé ge ket kel le ne lét re hoz ni a Bal ti kum ban. Ez azon nal za vart kel -
tett a né met szö vet sé gi tar to má nyok ban. Szász or szág egy egye sült bal ti ál la mot ja va -
solt, míg Württemberg mi nisz ter el nö ke, Karl Freiherr von Weizsäcker egy sok kal li -
be rá li sabb, ke vés bé ag resszív Oro szor szág ban re mény ke dett az 1917. feb ru á ri for ra -
da lom után. Men de mon dák kap tak szárny ra ar ról, hogy nem so ká ra bal ti ál lam-szö -
vet sé get fog nak ki ki ál ta ni Ber lin ben. És per sze min den hí resz te lést el len hí resz te lés
kö ve tett. 

Míg a po li ti ku sok za var tan kap kod tak, az OHL cél jai sok kal konk ré tab bak vol tak.
1917 áp ri li sá ban Hin den burg azt ter vez te, hogy Lit vá ni át és Kurlandot egye sí ti Né -
me tor szág gal. Orosz or szág majd meg kap ja kértérítésképpen Ke let-Ga lí cia és Bu ko vi -
na oszt rák (!) te rü le te it. Nem vált be az a né met pró bál ko zás, hogy az Auszt ri át ért
in zul tust eny hí ten dõ Ro má ni át (Dob ru dzsa nékül) egye sí tik Auszt ri á val, mi vel en -
nek nem volt va ló sá gos alap ja. Kü lönb ékét sem le he tett köt ni Oro szor szág gal, lé vén
hogy Kerenszkij az zal csak úgy ér tett vol na egyet, ha ez együtt jár a gyõ ze lem mel.

Mathias Erzberger

A lit vá nok meg pró bál ták sa ját ke zük be ven ni sor suk irá nyí tá sát, no ha so ra ik ban
sem volt egyet ér tés. Egy ré szük be ér te vol na az Oro szor szá gon be lü li au to nó mi á val,
má sik ré szük azon ban tel jes füg get len sé get akart. 1917 már ci u sá ban lét re hoz tak egy
Lit ván Nem ze ti Ta ná csot, amely el ha tá roz ta az Ide ig le nes Köz igaz ga tá si Bi zott ság ki -
ne ve zé sét. Ezt Georgij Lvov her ceg, orosz mi nisz ter el nök jó vá hagy ta. Bár Lit vá ni át
el fog lal ták a né met csa pa tok, Orosz or szág vé le mé nye szin tén fon tos volt, mint hogy
még min dig sok lit ván volt az orosz had se reg ben. 

Idõ köz ben az OHL ki ne vez te a töb bé-ke vés bé is me ret len Staatskommissär für
Volksernährung (nép élel me zé si állambiztos) Georg Michaelist bi ro dal mi kan cel lár rá.
Csak há rom hó na pig volt hi va tal ban. A gyen ge ve ze tés nek ezt az idõ sza kát Mathias
Erzberger hasz nál ta ki, egy „új tí pu sú”, kis pol gá ri szár ma zá sú, ka to li kus würt-
termbergi po li ti kus, aki nek azon ban jó kap cso la tai vol tak a württembergi ki rá lyi csa -
lád dal. Erzberger elõszõr 1917 ele jén ta lál ko zott lit ván de le gá tu sok kal Svájc ban. Au -
gusz tus ban, a Schweizerischer Katholikentag (Sváj ci ka to li kus gyû lés) al kal má val
egyet ér tett a lit ván cé lok kal. Ek kor tól  kezd ve a lit ván ér de kek nek va la mi fé le vé dõ -
szent je lett.2
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Erzberger társ ala pí tó ja volt a Ke resz tény Unionistáknak, ve ze tõ tag ja a Cent rum -
párt nak és kép vi se lõ a Reichstagban. Az zal szer zett ne vet ma gá nak, hogy tá mad ta a né -
met gyar ma ti bot rá nyo kat, ké sõbb fel emel te sza vát az ör mény or szá gi tö rök nép ir tás,
va la mint az if jú tö rö kök ve zet te Osz mán Bi ro da lom gö rög ül dö zé se el len. Az el sõ vi lág -
há bo rú kez de tén õ kap ta meg a né met kül föl di kém szol gá lat meg szer ve zé sé nek  fon -
tos fel ada tát. A há bo rú vé gén õ lett a Né met Fegy ver szü ne ti Bi zott ság el nö ke, majd ál -
lam tit kár ként õ ír ta alá a fegy ver szü ne tet Fran ci a or szág gal 1918 no vem be ré ben. Emi -
att jobb ol da li fa na ti ku sok sze mé ben õ lett a  bûn bak, és 1921-ben meg gyil kol ták. 

1917 jú li u sá ban Erzberger ki tar tott a Lit ván Nem ze ti Ta nács összeg hí vá sa mel -
lett, amely elõ ké szí te né a Po ro szor szág gal perszonáluniót al ko tó  – a Kaiser len ne
Lit vá nia fe je del me is –  füg get len Lit ván Her ceg ség létreehozását. Egy hó nap múl va
már par la ment fel ál lí tá sát kö ve tel te. Mind a kor mány, mind pe dig az OHL fel há bo -
ro dott, az elõb bi, mert nem le he tett tud ni, hol lesz nek en nek az or szág nak a ha tá rai,
az utób bi in kább ka to nai okok ból. Ér te sül ve ar ról, hogy szep tem ber 15-én sor ke rül
egy Nem zet kö zi Lit ván Kong resszus ra, ahol USA-be li lit vá nok is je len lesz nek, meg -
pró bál ta azt kész té nyek elé ál lí ta ni. A kor mány, ha las san is, de el kez dett re a gál ni,
és Michaelis (fel is mer ve, hogy egy Len gye lor szág gal kö ten dõ  szö vet ség nem len ne
annyi ra meg bíz ha tó) ki ala kí tott fé lig-med dig egy né met ál lás fog la lást, amely nek ér -
tel mé ben a „Kurlandi Her ceg ség és Lit ván Nagy her ceg ség” kö ze li kap cso lat ba lép ne
a Né met Bi ro da lom mal. A né met ál lás pont lé pés rõl lé pés re lit ván pár ti lett, de a lit -
vá nok nak to vább ra sem volt tör vé nyes kép vi se le tük. 

Lo gi kus lett vol na sza bad vá lasz tá so kat tar ta ni, de ezt nem en ge dé lyez te az OHL,
mint hogy pre ce denst te rem tett vol na Po rosz or szág szá má ra, amely ben még min dig
há rom kol lé gi u mos vá lasz tá si rend szer mû kö dött. Ehe lyett szûk kör ben tar tott gyû lé -
se ken 214 kül dött vá lasz tott egy húsz tag ból ál ló ta ná csot (Taryba), amely ben min -
den nem ze ti ség, tár sa dal mi osz tály és po li ti kai párt  kép vi sel tet te ma gát. Ez az el sõ,
töb bé-ke vés bé de mok ra ti kus le gi ti má ci ó jú lit ván kép vi se let 1917. no vem ber 23-án
jött lét re  Antanas Smetonas el nök sé gé vel, aki utóbb Lit vá nia el nö ke lett. Az OHL
hi va ta lo san né hány ba rát sá go san hang zó üres frá zis sal vá la szolt er re. A Taryba va -
ló ban min dent meg tett, hogy – a Né met Bi ro da lom mal együtt mû köd ve – ja vít sa az
em be rek hely ze tét Lit vá ni á ban, de tá vol ról sem volt egyen lõ jo gú part ner.

Breszt-Litovszk

A bol se vik ha ta lom át vé tel után a Taryba bí zott Le nin nyi lat ko za tá ban: bé ke „an -
ne xi ók és kár pót lás ok nél kül”. Szent pé ter vá ron lét re hoz tak egy Lit ván Ta ná csot, a
Seimast, amely jó vá hagy ta a Taryba te vé keny sé gét. A füg get len ség fe lé tett kö vet ke -
zõ lé pés ként Smetonas ki je löl te a jö võ be li lit ván ha tá ro kat.  Az OHL egyet ér tett
ezek kel, de min dent egy be vet ve a né met ha tó sá gok nem tud ták pon to san, mit te gye -
nek ez zel az or szág gal – a leg fon to sabb az volt, hogy ne le gyen az oro szo ké. Ha e fel -
té tel tel je sül, Ber lin nek „nem lesz ki fo gá sa” egy per szo ná lu nió el len
Poroszországgal.3 Több né met ál lam, kü lö nö sen a Szász Ki rály ság at tól tar tott, hogy
alul ma rad a bel sõ né met ve tél ke dés ben. Jól le het az OHL ki zá ró lag a Po ro szor szág gal
va ló per szo ná lu ni ót tá mo gat ta, a po rosz ha ta lom nö ve ke dé sé hez szük sé g volt a né -
met szö vet sé gi ál la mok jó vá ha gyás ára. 

Az Oro szor szág gal foly ta tan dó bé ke tár gya lás kö ze led té vel a  né met ha tó sá gok
nyug ta lan sá ga fo ko zó dott. Elõ ze te sen tisz táz ni kel lett, mi lyen vi szony ba ke rül nek a
tér ség ben élõ né pek Né me tor szág gal és a két bi ro da lom mal. A Taryba nem fo gad hat -
ta el a né met ket tõs játsz mát: füg get len, de ki fe je zet ten né met ori en tá ci ó jú ál lam. A
ko ro na vá ro má nyo sa, II. Vil mos csá szár ál lás pont ja –  Lit vá ni á ban fenn kell tar ta ni
a né met ka to nai köz igaz ga tást – ele ve  nem volt kom pa ti bi lis a szu ve re ni tás sal. A78
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breszt-li tovsz ki tár gya lá sok kez de tén a szov jet kül dött ség egyet ér tett a bal ti ak füg -
get len sé gé vel, de kö ve tel te a né met meg szál lás meg szün te té sét. A né met dip lo má cia
egyet ér tett vol na, de az OHL ha tá ro zot tan ra gasz ko dott a  „Randgebiete” (kör nye zõ
te rü le tek) fenn ma ra dá sá hoz, míg Bécs, a há bo rú ban már erõ sen meg gyen gül ve, kü -
lön bé ke tár gya lás sal fe nye ge tett. Több he tes ered mény te len vi ta után a szov jet kül -
dött ség nek en ged nie kel lett és 1918. már ci us 4-én alá ír ta a bé ke szer zõ dést. Az OHL
ki e rõ sza kol ta cél jai el fo ga dá sát. 

Ez zel a lab da is mét Ber lin tér fe lé re ke rült. Úgy tûnt, hogy Kurland, Livónia és
Észt or szág – mind há rom nak csak né met kép vi se lõi vol tak – egyet ér tet tek egy, a po -
ro szok kal kö ten dõ per szo ná lu ni ó val. A lit vá nok ön ma gu kat kép vi sel ték, és kö ve tel -
ték mind a va lós füg get len sé get, mind azt, hogy meg vá laszt has sák az el jö ven dõ di -
nasz ti át. Az el sõt meg ígér te a né met kor mány,  de pon tos dá tum nél kül. Min den
egyéb tár gyat, be le ért ve a né met ka to nai köz igaz ga tás fel szá mo lá sát és lit ván kor -
mány fel ál lí tá sát, ké sõbb re ha lasz tot tak. Mind két fél, né me tek és lit vá nok, egy re
szer ve zet le neb ben, ka o ti ku sab ban és a re a li tá sok tól egy re in kább el sza kad va vi sel -
ke dett. És múlt az idõ. A Né met Bi ro da lom ban már azt vi tat ták, hogy va jon a po rosz
Landtag (a tar to má nyi par la ment) fe le lõs a per szo ná lu ni ó ért vagy a né met
Reichstag? A Taryba fel jo go sít va érez te ma gát, hogy ja vas la to kat te gyen, míg a va ló -
ság tól el sza kadt né met ha tó sá gok Lit vá ni á nak a Né met Bi ro da lom ba va ló be ta go lá -
sá ra ké szül tek. A Taryba az 1917. de cem ber 11-ei nyi lat ko zat óta füg get len nek te kin -
tet te Lit vá ni át. Ami kor 1918. már ci us 11-én a lit ván kül dött ség be je len tet te Ber lin -
ben a füg get len sé gi nyi lat ko za tot és II. Vil mos csá szár vá la szolt a be je len tés re, a
Taryba ezt úgy ér tel mez te, hogy Né met or szág el is mer te e jogállapotot.4

Wilhelm von Urach her ceg 

A di lem má ból egy új trón je lölt kí nál ha tott ki utat. Mathias Erzberger, Né met or szág
leg in kább lit ván-barát po li ti ku sa, az  egyet len, aki meg pró bált a lit vá nok ja vá ra cse -
le ked ni, 1918 ele jén dob ta  be a játsz má ba Urach Vil mos her ceg, Württemberg gróf -
ja ne vét. Mi ért épp az övét? A her ceg ro ko na volt II. Vil mos württembergi ki rály nak
(nem té vesz ten dõ össze a Kaiserrel), de csa lá di vo na la mor ga na ti kus volt.  Any ja
szü le tett Grimaldi, mo na cói her ceg nõ, olyan di nasz ti á ból szár ma zott, mely nek a
csa lád fá ján szá mos nõ ági örök lés és örök be fo ga dás volt. A her ceg úgy érez te, hogy
ki rá lyi ro ko nai ezért le né zik, és több ször meg pró bált sze rez ni ma gá nak egy eu ró pai
trónt. 1913-ban alul ma radt Wilhelm zu Wied her ceg gel szem ben a fris sen lét re ho -
zott Al bán Ki rály ság ural ko dói he lyé ért in dult ver seny ben, bár az osztrák–magyar
trón örö kös, Fe renc Fer di nánd fõ her ceg õt tá mo gat ta. (Wied, ez a ro man ti kus ál mo do -
zó, hat hó nap pal ké sõbb el hagy ta or szá gát.) Az el sõ vi lág há bo rú ban a her ceg ki nyil -
vá ní tot ta ér dek lõ dé sét  egy füg get len Len gyel Ki rály ság tró nu sa iránt, de, amint már
em lí tet tük, a né met ka to nai ve ze tés vá lasz tá sa más ra esett. Vil mos ar ról is ál mo doz -
ha tott, hogy eset leg El zász nagy fe je del me lesz a há bo rú be fe je zé se után.... 

Erzberger tud ta, hogy Vil mos Lit vá ni á ban akar na él ni, meg ta nul na lit vá nul, és
– ami a leg fon to sabb –Vilmos ka to li kus. Két ség te len nek lát szott: Urach her ce ge a
leg jobb vá lasz tás a bal ti or szág szá má ra. 1918 ele jén e pro jekt si ke res nek is tûnt,
kü lö nö sen ami kor a fris sen ki ne ve zett bi ro dal mi kan cel lár, a ko ráb bi ba jor mi -
nisz ter el nök,  Georg Friedrich Karl von Hertling gróf ki fe jez te ro kon szenv ét a
trón je lölt iránt. Victor Naumann új ság írót, Hertling bi zal ma sát fel kér ték, hogy in -
dít son saj tó kam pányt Vil mos ér de ké ben. 1918. ja nu ár 2-án a kül kap cso lat okért
fe le lõs bi ro dal mi par la men ti bi zott ság je löl te Vil most a trón ra. E je lö lés leg erõ -
sebb ér ve az volt, hogy így meg aka dá lyoz ha tó a Ber lin ál tal óhaj tott porosz–litván
per szo ná lu nió. Csak hogy ez az érv nem csak mel let te szólt, ha nem el le ne is, hi -
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szen ne héz lett vol na Ber lin ér de kei el len cse le ked ni. El le nez te a Szász Ki rály ság
is, mert Lit vá nia és a Wettini Ház  kö zött sze re tett vol na per szo ná lu ni ót. Sõt,
Szász or szág en nél töb bet akart, azt ter vez te, hogy an nek tál ja Lit vá ni át és oda „ex -
por tál ja” nép fe les le gét – ami nem lett vol na egyéb, mint a né me te sí tés nek egy
ugyan csak dur va for má ja. 

A her ceg azon ban nem je löl tet het te ma gát a württembergi ki rály en ge dé lye nél -
kül. Fi gyel mez te tõ pél da volt az oszt rák Já nos fõ her ceg (a Habs bur gok toszkániai
ágá ból) je lö lé se a bol gár fe je del mi trón ra 1886-ban, Fe renc Jó zsef csá szár en ge dé lyé -
nek ki ké ré se nél kül, ami dip lo má ci ai fi as kó hoz ve ze tett  Oro szor szág gal. II. Vil mos
württembergi ki rály vá la szolt: a pro jek tet a her ceg ma gán ügy ének fog ja te kin te ni. A
vá lasz ba rát sá gos nak hang zott, de azt je len tet te, hogy nem tá mo gat ná a ter vet. Már -
ci us 23 után Szász or szág nyíl tan a her ceg je lö lé se el len fog lalt ál lást, még
Württemberg fõ vá ro sá ban is, ahol el len pro pa gan dát in dí tott a Stuttgarter Ne u es
Tagblatt ha sáb ja in. A töb bi né met fe je de lem ség sem tá mo gat ta a ter vet, de míg Szász -
or szág és Po rosz or szág a kö zöt tük le võ ver sen gés mi att, a Ba jor Ki rály ság ese té ben
csak a ro kon szenv hi á nyá ról és per sze né mi  fél té keny ség rõl volt szó. Re ak ci ó ként
Württemberg ber li ni kö ve te,  Axel Varnbüler bá ró komp ro misszu mot aján lott: a her -
ceg csak Statthalter (kor mány zó) le gyen Lit vá ni á ban. Ezt az aján la tot egyik fél sem
fo gad ta el, mert nem ol dot ta meg a bel sõ né met ri va li zá lást. 

Ami kor Ba jor or szág el kezd te egy re erõ tel jes eb ben pár tol ni a szász ter vet,
Erzberger és a württembergi mi nisz ter el nök, von Weizsäcker ab ban lát ták az utol só
esélyt a terv meg men té sé re, hogy ma gát a Kaisert kér ték fel tá mo ga tás ra. Nem akar -
ták ezt köz vet le nül ten ni, a né met, il let ve po rosz ko ro na her ceg nek, Joachimnak kel -
lett meg gyõz nie ap ját. Bár ez sa ját jo gá nak a fel adá sát je len tet te, hogy va la ha meg -
örök li a lit ván ko ro nát, Joachim meg pró bál ta. A Kaiser vá la sza – né mi ki vá rás után
– ki áb rán dí tó volt: ki fe jez te a her ceg irán ti ro kon szenv ét, bi zal mát jó szán dé ka i ban,
de tá mo ga tás ban nem ré sze sít he ti, mert Lit vá nia egye sü lé se egy né met szö vet sé gi ál -
lam mal már el dön tött tény.5 Ugyan ak kor Né met Bi ro da lom-szer te fé lig ér te sült új sá -
gok hí resz te lé se ket ter jesz tet tek újabb szász ter vek rõl... 

A csá szár dip lo ma ti kus vá la sza erõs el len ér zé se ket rej tett: a terv mö gött az
osztrák–magyar di nasz ti át sej tet te  (az ál ta la hasz nált Habsburg-Párma név Zi ta csá -
szár né ere de té re utalt), és lel ki sze mei elõtt fel sej lett egy ka to li kus szö vet ség ré me a
Né met Bi ro da lom kö rül: a Habs burg Bi ro da lom, Len gyel or szág, Litivánia és Fran cia -
or szág (!) együt te se – mel lõz ve a tényt, hogy Ausztria–Magyarország és Fran cia or -
szág egy más el len há bo rú zik: „Az ult ra-bi gott Pár mai-ház az ál ta luk gyû lölt
Hohenzollern-ház ál tal ve ze tett Né met or szág fe le ke ze ti be ke rí té sét akar ja.” A Kaiser
egye ne sen az zal vá dol ta Bé cset, hogy Ti rolt és Trentinot, mint há la pénzt „vissza ad -
ja” (!) Ola szor szág nak e ka to li kus szö vet ség lét re ho zá sá ért. Konkluziója: Erzbergert
ár tal mat lan ná kell tenni.6

Ám a Taryba ta ná csa úgy dön tött (1918. jú ni us 4-én), hogy fel ajánl ja a ko ro nát a
her ceg nek. Ez meg szi lár dí tot ta a hely ze tét, mi u tán töb bé-ke vés bé de mok ra ti kus le -
gi ti má ci ó ra tett szert. Húsz kép vi se lõ bõl csak a négy szo ci ál de mok ra ta el le nez te a
ter vet. A dön tést szin te egy hó na pig si ke rült ti tok ban tar ta ni nem csak a nyil vá nos -
ság, ha nem ma ga a je lölt elõtt is, míg nem lit ván kül dött ség je lent meg Freiburgban
1918. jú li us el se jén, hogy ta lál koz zék ve le. Fel tét ele ik na gyon éssze rû ek vol tak: az
or szág el sõ ural ko dó ja em lé ké re fel ve szi a II. Mindaugas ne vet, ural mát de mok ra ti -
kus ala pok ra he lye zi, sze re pet vál lal az al kot mány ki dol go zá sá ban, to váb bá kö te le zi
ma gát: csak lit ván mi nisz te re ket és fõ tisz te ket ne vez ki és Lit vá ni á ban él (nem úgy,
mint a né met szár ma zá sú ro mán és bol gár ki rá lyi csa lád né mely tag ja), gyer me ke it
lit ván is ko lák ban ne vel te ti, és biz to sít ja a tel jes val lás sza bad sá got (ez a szá szok vád -
jai el len irá nyult, akik sze rint ka to li kus – te hát len gyel be fo lyás nak alá ve tett – ál lam80
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ké szül lét re jön ni). Vé gül pe dig nem le het egyi de jû leg egy má sik or szág ural ko dó ja –
ez vi lá gos ál lás fog la lás volt a per szo ná lu ni ók szász vagy po rosz ter vei el len. 

A her ceg min den pont tal egyet ér tett. Jú li us 13-án há rom ta gú kül dött ség, me lyet
Lit vá nia ké sõb bi el nö ke, Antanas Smetonas ve ze tett, tá jé koz tat ta Hertling bi ro dal mi
kan cel lárt. Ber lin re ak ci ó ja erõ tel jes volt, azon nal élet be lép tet ték a tárgy ra vo nat ko -
zó cen zú rát. Az OHL, ame lyet nem ér te sí tett elõ ze te sen  az ak ci ó ról sem a Taryba,
sem a her ceg (ami sú lyos tak ti kai hi ba volt), meg til tot ta a kül dött ség nek, hogy ta lál -
koz zék a je lölt tel. A lit ván új sá gok nak kö zöl ni ük kell, hogy a her ceg nem fo gad ja el
a ko ro nát. Más fe lõl az OHL igye ke zett nem túl sá go san meg ha ra gí ta ni a lit vá no kat.
Így a dön tés szán dé ka – is mét – az idõ nye rés volt, meg a lit ván kül dött ség el tá vo lí -
tá sa. Úgy tû nik: nem vet ték szá mí tás ba, hogy Né met or szág már négy éve há bo rú zik,
és kö ze le dik a há bo rú vé ge. Au gusz tus kö ze pe után a her ceg je lölt sé ge le ke rül az új -
sá gok el sõ ol da lá ról.

Szász el csa to lá si ter vek

Idõ köz ben Lip cse fo koz ta erõ fe szí té se it a lit ván ko ro na meg szer zé sé ért, és
Weizsäcker nem igen lá tott le he tõ sé get az el le nük va ló fel lé pés re. A je lek sze rint,
hogy sem õ, sem a her ceg nem ér te sült egy 1918. áp ri lis 16-án tör tént meg egye zés -
rõl II. Vil mos és az OHL kö zött, amely sze rint Lit vá nia Szász or szág csat lós fe je de -
lem sé ge lesz, majd to váb bi dön té sek kel el érik, hogy Észt or szág, Livónia és Kurland
a po rosz ko ro ná nak alá ve tett her ceg ség lesz, per szo ná lu ni ó ban Po ro szor szág gal, Lo -
ta rin gia szin tén a po ro szo ké, El zászt pe dig fel oszt ják a Badeni Nagy her ceg ség és a
Ba jor Ki rály ság kö zött. Fel me rült egy württembergi ural ko dó le he tõ sé ge is Len gye l-
or szág ban. 

A szász po li ti ku sok az egész ügyet sok kal földközelibben lát ták, ro man ti kus il lú -
zi ók nél kül. 1916-tal kez dõ dõ en Szász or szág te rü le ti an ne xi ó kat ter ve zett a „bel sõ
né met” egyen súly meg õr zé se ér de ké ben. Más szó val: szin te fél év szá zad dal a Né met
Bi ro da lom Bis marck ál ta li lét re ho zá sa után foly ta tó dott a ver sen gés a né met ál la mok
kö zött. De vol tak rej tet tebb okok is. Szász or szág túl né pe se dett volt – ez  a tény ve ze -
tett az el sõ né met Lebensraum-elméletekhez, ame lye ket ké sõbb oly bru tá li san vett át
a Har ma dik Bi ro da lom. Len gyel or szág, föld raj zi lag és tör té nel mi leg kö ze lebb lé vén,
egy sze rû en túl nagy volt ah hoz, hogy csa tol ják. A bal ti la kos ság ré szé rõl nem szá mí -
tot tak va lós el len ál lás ra a né me te sí tés sel szem ben. Rö vi de sen egy szász má sod szü -
lött be ik ta tá sá nak gon do la tát el ve tet ték, de a per szo ná lu nió is el vesz tet te a von zó -
ere jét. Ehe lyett va ló di unió mel lett dön töt ték, ami szin te gyar ma ti füg gõ sé get je len -
tett vol na. A cél a lit ván la kos ság asszi mi lá lá sa volt, el sõ lé pés ben kul tu rá li san és
gaz da sá gi lag, utá na a né met nyelv be ve ze té sé vel az is ko lák ban és a köz hi va tal ok ban,
utób bi ak tiszt sé ge it szá szok töl te nék be, a pénz ügye ket a szász Fõ szám ve võ szék el -
len õriz né. Még a „gyar ma ti köz igaz ga tás” ki fe je zés is fel buk kant. 

Meg jegy zen dõ, hogy nem ma ga a Wettini-ház je lent ke zett ezek kel a proto-
nemzetiszocialista esz mék kel, ha nem a szász ud va ri és kor mány za ti kö rök. Egy név -
te len em lék irat, amit fel te he tõ en 1918 már ci u sá ban ír tak, „ró mai mó don hó dí tott
pro vin ci ák ról” beszélt.7 Az OHL egyet ér tett a szász el csa to lá si ter vek kel, az zal a fel -
té tel lel, hogy cse ré be Poroszoroszág kap ja meg Észt or szág, Livónia és Kurland bal ti
tar to má nyo kat.

Bár a dön tés már meg szü le tett, sem Erzberger, sem Naumann, az új ság író, sem a
Taryba nem ad ta fel sa ját ter ve it a Né met Bi ro da lom 1918. no vem be ri  össze om lá sá ig.
Kü lö nö sen Naumann szá molt az zal, hogy Szá szor szág ban a szo ci ál de mok ra ták al kot -
ják a po li ti kai több sé get, már pe dig az SPD el le nez bár mi fé le an ne xi ót. A szász or szá gi
la kos ság nem lel ke se dett e ter ve kért. 1918. jú ni us 19-én a né met Reichstag Frak ció kö -
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zi Bi zott sá ga egy Szász or szág és Lit vá nia kö zöt ti per szo ná lu nió el len sza va zott (a gyar -
ma ti vál to za tot nem is tár gyal ták). A szász an ne xi ós ter ve ket érin tõ vi ta csak a há bo rú
vé gé vel, 1918 no vem be ré ben zá rult le, ami kor egy sze rû en okafogyottá vált.  

Re á li sak vol tak-e a württembergi és a szász kez de mé nye zé sek? Az Urach her ce -
gé töb bé-ke vés bé ma gán kez de mé nye zés volt, de az egyet len, amely mö gött nem ál -
lott he ge mo ni kus cél, és amely szá mít ha tott va la me lyes de mok ra ti kus le gi ti má ci ó ra.
Még is, in kább csak fur csa ko mé dia volt, a né met ha tó sá gok és a Leg fel sõ Had ve ze -
tés ma nõ ve re az zal a cél lal, hogy idõt nyer je nek. A lit ván né pet – és ma gát a je löl tet
is – be csap ták. A szász kez de mé nye zés egé szen elõ re ha la dott sza kasz ba ju tott –, de
le he tett-e esé lye Po ro szor szág gal, a játsz ma har ma dik sze rep lõ jé vel szem ben?

Po rosz am bí ci ók

Po rosz or szág ere je – 1871 óta a Né met Bi ro da lom ve ze tõ ál la ma – ugyan ak kor a
gyen ge sé ge is volt, mert bár mi fé le po rosz ex pan zió fel há bo ro dást, ha nem el len ál lást
kel tett vol na a töb bi né met ál lam ré szé rõl. 1916-tõl vi lá gos volt a kor mány zat és az
OHL szá má ra, hogy há bo rús cél lesz  a Bal ti kum irá nyá ba tör té nõ ter jesz ke dés, de
sen ki sem tud ta biz to san, hogy ez mi kép pen megy majd vég be. Úgy lát ták, hogy a
bal ti or szá go kat csa tol ni kell Né me tor szág hoz vagy ép pen an nek tál ni, de nem szük -
ség sze rû en Po ro szor szág hoz. Az OHL a Po ro szor szág gal va ló per szo ná lu ni ót szor gal -
maz ta. En nek nyo má sa alatt Hartling és ál lam tit ká ra, Richard von Kühlmann, bár
ere de ti leg el le nez ték a per szo ná lu ni ót, meg vál toz tat ták ál lás pont ju kat. 1918. ja nu ár
2-án Szász or szág, Ba jor or szág és Mecklenburg a po rosz meg ol dás el len sza va zott a
par la ment Kül po li ti kai Bi zott sá gá ban. Szász or szág a ma ga szá má ra akar ta a lit ván
ko ro nát, a mecklenburgi Adolf Friedrich her ceg, ak kor tájt Togo kor mány zó ja,
Kurland iránt ér dek lõ dött, és Ba jor or szág csak ak kor tud ta vol na meg sze rez ni El -
zászt, ha Szász or szág meg szer zi Lit vá ni át. Hertling bi ro dal mi kan cel lár fel hasz nál ta
az al kal mat, hogy Urach her ceg nek lob biz zon, „en nek a ro kon szen ves hercegnek”,8

de a né met szö vet sé ges ál la mok ban nõtt a ké tely, hogy a her ceg nek lesz-e ere je meg -
bir kóz ni a len gyel arisz tok rá cia be fo lyá sá val. Breszt-Litovszk után a Bal ti kum de
facto a né me te ké volt. 1918. áp ri lis 16-án a Kaiser fel ad ta ere de ti ál lás pont ját a bel -
sõ né met egyen sú lyért. Lit vá nia a szá szo ké kell hogy le gyen. 

Vol tak azu tán más, töb bé-ke vés bé eg zo ti kus je löl tek is. A hesseni nagy her ceg úgy
fes tet te le Naumannak Thurn und Ta xis her ce gét, aki leg alább gaz dag volt, mint
szin tén esé lyes je löl tet. A sem le ges Svájc ban mû kö dõ Lit ván Nem ze ti Ta nács úgy
gon dol ta, hogy a lit ván ko ro nát nem le het oda ad ni egy had vi se lõ ál lam je lölt jé nek.
Ezt az ér vet kö vet ve – mi u tán volt ben ne né mi lo gi ka – fel me rült  Bour bon Al fonz
spa nyol in fáns, a két Bourbon-Párma her ceg (René és Fé lix, Zi ta oszt rák csá szár né
és ma gyar ki rály né fi vé rei) ne ve is – mind egyi kük hang sú lyo san ka to li kus je lölt ként.
Fö lös le ges hosszan ma gya ráz ni, mi ért nem volt egyi kük nek sem esé lye a lit ván ko -
ro ná ra. A na gyobb né met ál la mok par ti ku lá ris ér de kei annyi ra erõ sek vol tak, hogy
ma gá nak a Kaisernek is fel kel lett ad nia sa ját am bí ci ó it. A né met ál la mok ad dig ha -
lo gat ták a dön tést, amíg már túl ké sõ lett, és a né met mo nar chi á kat mind el tö röl ték.

Mit mond ha tunk ma guk ról a lit vá nok ról? Vi szony lag messze me nõ tü rel met ta -
nú sí tot tak ez zel a ko mé di á val szem ben és bíz tak Urach her ceg ben. De az An tant
nyo má sa túl nagy volt, hogy sem ki rá lyuk ká tet tek vol na egy „el len sé get”. A Taryba
az 1918. jú li us 11-ei dön tést csak no vem ber 2-án sza vaz ta meg egy han gú lag – és az
már nem is lé pett ér vény be. A vég sõ meg ol dást az Al kot má nyo zó Gyû lés re hagy ták.
A lit ván ve ze tõk még ek kor sem vol tak száz szá za lé kig biz to sak, hogy le kell mon da -
ni uk „a ki rá lyuk ról”. A her ceg kész volt fél re áll ni, hogy se gít sé gé re le gyen az or szág -
nak. A há bo rú után föld raj zi ta nul má nyo kat foly ta tott Tübingenben, és 1928-ban be -82
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kö vet ke zett ha lá lá ig a tu do mány mû ve lé sé vel foglalkozott.9 Ük uno ká ja, Inigo von
Urach her ceg Né me tor szág ban él, kör nye zet vé del mi és energiaszakértõként részt
vesz Lit vá nia nuk le á ris erõ mû el le nes moz gal má ban. 

Egye sült Bal ti Fe je de lem ség

A töb bi bal ti or szág ra, Ész tor szág ra, Livóniára és Kurlandra ár nyé kot ve tett az el -
sõ vi lág há bo rú éve i ben a lit ván (és a len gyel) kér dés. A „Keleti-Tengeri Pro vin ci á kat”
né met csa pa tok fog lal ták el, Livóniát és Kurlandot a né met leg fel sõ had ve ze tés igaz -
ga tá sa alá he lyez ték. Lit vá ni á val és az Augustow és Suwalki kör nyé ki len gyel te rü -
le tek kel együtt az Ober Ost ré szei let tek. Hi va ta lo san a fõ pa rancs nok Li pót ba jor her -
ceg lett, s ve le ve zér ka ri fõ nö ke, Max Hoffmann. A ha ta lom va ló já ban Hin den burg
és Ludendorff ke zé ben volt. A né met köz igaz ga tás nem so kat tö rõ dött az et ni kai ha -
tá rok kal. A te rü let el né me te sí té se, gyar ma to sí tá sa volt a cél, így az OHL az új or szág
irá nyí tá sát a he lyi bal ti-né met ve ze tõ ré teg re ala poz ta, fõ leg azok ra, akik a Bal ti Lo -
vag egye sü le tek ben tö mö rül tek. 

Az Ok tó be ri For ra da lom után a bol se vi kok meg pró bál ták át ven ni a ha tal mat Ész -
tor szág ban. Egyi de jû leg lét re jött egy Bol se vik el le nes Ide ig le nes Ta nács. A bol se vi kok
több sza va za tot kap tak, mint Oro szor szág ban, de ha ma ro san el vesz tet ték a la kos ság ro -
kon szenv ét, ami kor meg pró bál ták Ész tor szá got Szov jet-Oro szor szág hoz csa tol ni és a
ne me si bir to ko kon kol ho zo kat szer vez ni. A breszt-li tovsz ki bé ke szer zõ dés után, 1918
feb ru ár já ban, a szov jet csa pa tok el hagy ták Ész tor szá got, ame lyet rö vi de sen el fog lalt a
8. né met had se reg. A né met arisz tok ra ták al kot ta Egye sült Ta nács 1918. áp ri lis 12-én
úgy dön tött, hogy fel ké ri II. Vil mos csá szárt, he lyez ze a „Bal ti Fe je de lem sé get” né met
véd nök ség alá. Akár csak Lit vá ni á ban, itt is két le he tõ ség gel szá mol tak: per szo ná lu nió
Po ro szor szág gal vagy füg get len Egye sült Bal ti Fe je de lem ség, né met el len õr zés alatt.  A
trónt Adolf Fri gyes mecklenburgi  her ceg nek szán ták (II. Fri gyes Fe renc fõ her ceg fia
1912–14 kö zött Togo utol só né met kor mány zó ja volt). 

1918. szep tem ber 5-én a Kaiser jó vá hagy ta a még né met fenn ha tó ság alatt ál ló
bal ti ál la mok szu ve re ni tá sát. No vem ber 5-én – alig né hány nap pal a né met mo nar -
chi ák össze om lá sa elõtt – ki ki ál tot ták az Egye sült Né met Fe je de lem sé ge ket, de az új
fe je de lem be sem tet te a lá bát or szá gá ba. A má so dik vi lág há bo rú után õ lett a Né met
Olim pi ai Bi zott ság el nö ke (1949–51). 1969-ben halt meg.

Egy hét tel a Fe je de lem ség  ki ki ál tá sa után II. Vil mos csá szár le mon dott és Hol lan -
di á ba emig rált.  Új tró nu sok he lyett el vesz tett min dent, le szá mít va éle tét és sze mé -
lyes ja va it. Ér de kes mó don nem lát szott bol dog ta lan nak a szá má ra meg ma radt új,
egy sze rû élet vi tel ben – hát ra lé võ nap ja it fa fa ra gás sal töl töt te a doorni kas tély ban. A
nem ze ti szo ci a lis ta idõk kez de tén, 1933-ban táp lált bi zo nyos re mé nye ket az új rend -
szer iránt, de a kris tály éj sza ka okoz ta sok kot kö ve tõ en vissza uta sí tot ta  a ké rést, hogy
a Har ma dik Bi ro da lom csá szá ra le gyen.

Az észt–szovjet há bo rú ban (1918–20) az észt had se reg  be fo gad ta kö te lé ké be a
né me tek bal ti ez re de it. Ész tek és bal ti né me tek  ko ráb bi orosz el len sé ge ik kel váll vet -
ve har col tak a bol se vi kok el len. Pe dig jól tud ták, hogy a Vö rös Had se reg nél sok kal
na ci o na lis tább fe hér-oro szok kal nem igen mû köd tek vol na együtt a há bo rú után.10

A bé ke fel té te lek sze rint a né met csa pa tok nak el kel lett vol na hagy ni uk min den
el fog lalt te rü le tet –, de az an tant azt kér te a pá ri zsi bé ke szer zõ dé sek 433. pa ra gra fu -
sá ban, 1919. má jus 7-én, hogy a né met csa pa tok – a bol se vik ex pan zi ót meg aka dá -
lyo zan dó – ma rad has sa nak a Bal ti kum ban. 1920. feb ru ár 2-án a szov je tek alá ír ták a
tartui bé ke szer zõ dést. El kel lett fo gad ni uk Észt or szág füg get len sé gét – de csak 20
évig tar tot ták be a sza vu kat.   

Csortán Ferenc fordítása
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