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Tóth Péter András 
 

Az amerikai felkészülési mozgalom vázlatos története (1914–1917) 
 

mikor 1914. július 28-án az Osztrák–Magyar Monarchia Szerbiának 
küldött hadüzenetével kitört az első világháború, az Egyesült Ál-
lamok huszonnyolcadik elnöke, Thomas Woodrow Wilson a vára-

kozásoknak és az amerikai tradíciónak megfelelően szigorú semlegességre szó-
lította fel az amerikaiakat. A háború kezdetén úgy tűnt, hogy az első csaták, 
(Marne, Ypres, stb.) korábban elképzelhetetlen mértékű veszteségei valóban 
kellő elrettentő erővel bírnak. Néhány hónappal a háború kitörése után azon-
ban már megjelentek a hadsereg fejletlenségét bíráló hangok, majd a Lusitania 
1915. május 7-i elsüllyesztését követően tovább erősödtek. Mivel az Egyesült 
Államok haditengerészete erős volt, hadserege viszont gyenge, így az utóbbi 

fejlesztése nélkül még abban az esetben sem lehetett volna az antanthatalmak-
nak segítséget nyújtani az európai hadszíntereken, ha megvan arra a többségi 
politikai akarat. Éppen ezért nagyjából 1915 elejétől kezdve egyre összehangol-
tabban szorgalmazták a szárazföldi haderő, majd a légierő erősítését. Tanul-
mányunkban a felkészülési mozgalom (Preparedness Movement) oszlopos tagja-
it, valamint legfontosabb kiadványait kívánjuk bemutatni. A békepárti, vala-
mint az izolacionista politikusok, s programjaik részletesebb elemzése szétfe-
szítené e tanulmány kereteit, ezért őket csak ott tárgyaljuk, ahol az események 
megértése szempontjából feltétlenül szükséges. 

A Függetlenségi háború lezárulta után az Egyesült Államokban nem tartot-
tak fenn békeidőben nagy létszámú szárazföldi haderőt. A 18. és a 19. század 
fordulóján az amerikai hadsereg csak néhány ezer főt tett ki, s ez csak az 1812-
től 1814-ig tartó, Nagy Britanniával vívott háború idejére változott. A reguláris 
hadsereg mellé az egyes tagállamok önkénteseket küldtek (milíciák), noha 
számuk és képzettségük is elégtelen volt. A szárazföldi erők gyenge szereplése 
ellenére a későbbiekben is ez határozta meg az amerikai katonapolitikát; béke-
időben a hadsereg nagy részét leszerelték, majd veszély esetén újra feltöltötték. 
Az Egyesült Államokban egészen a 20. század elejéig nem volt vezérkar sem, 
mivel attól tartottak, hogy államcsínykísérletek kiindulópontja lehet.1 Az al-
kotmány kimondta, hogy a fegyveres erőknek polgári irányítás alatt kell állni-
uk. A főparancsnok az elnök volt, majd a rangsorban ismét egy civil követke-
zett a hadügyminiszter személyében.2 

A polgárháború 1865-ös befejezésével az Egyesült Államokban ismét nem 
volt szükség nagy létszámú hadseregre. A nyugati irányú terjeszkedés és a ve-
lejáró indián háborúk idején legfeljebb néhány tízezer katona harcolt, és ez az 
1898-ban vívott spanyol–amerikai háború idejére sem változott. Ez azonban 
nem jelentette azt, hogy a tengerentúlon semmi figyelmet nem kapott ez a had-

                                                 
1 DORR, Robert F.: Kézikönyv az Egyesült Államok hadseregéről. Gold Book, Budapest, 2003. 61. 
2 Uo. 62. 
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erőnem. Emory Upton tábornok volt az, aki következetesen szorgalmazta fej-
lesztését. Upton több alkalommal is beutazta a világot, s a nagyhatalmak had-
seregeit tanulmányozta. A német hadsereget tartotta a legtöbbre, s ezt az észre-
vételét otthon is közölte. Nem aratott nagy sikert, különösen, miután kijelentette, 
hogy a hatékonysághoz a sorkatonai szolgálat bevezetése is szükséges.3 A másik 
nagy hatású stratéga, Alfred Thayer Mahan viszont a haditengerészet fejlesztése 
mellett szállt síkra. Abból indult ki, hogy az ellenséget még a tengeren kell meg-
semmisíteni, így garantálható az Egyesült Államok biztonsága.4 A politikai elit 
végül szinte egyhangúlag Mahan koncepciója mögött sorakozott fel, míg Upton 
gondolatai inkább a felkészülési mozgalom tagjainak és szimpatizánsainak köré-
ben voltak népszerűek. Nagyrészt erre vezethető vissza, hogy 1914 nyarán az 
amerikai hadsereg legénységi állománya még a százezret sem érte el, s a hadba 
lépés idejére is csak 127.500 főt tett ki.5 1901-től 1909-ig Theodore Roosevelt volt 
az Egyesült Államok elnöke. Jóllehet ő is Mahan híve volt, első hadügyminiszte-
re Elihu Root irányítása alatt mélyreható változások történtek a hadseregben is. 
1903-ban megalakult az egységes vezérkar, noha az első igazán hatékony vezér-
kari főnök Leonard Wood tábornok volt, aki 1910-től 1914-ig töltötte be a tisztsé-
get. Ő dolgozta ki a gyors kiképzési módszereket, amelyeknek később nagy 
hasznát vette az amerikai haderő. Root másik nagy jelentőségű reformja a tagál-
lamok milíciáit érintette, belőlük alakult ki a Nemzeti Gárda, amely ugyanolyan 
színvonalú kiképzést kapott, mint az állandó hadsereg.6 
 

Az alapelvek és a gyökerek 

 
A mozgalom nagyon heterogén jellegű volt. Vezéregyéniségei között akadt ak-
tív politikus, volt elnök, korábbi vezérkari főnök, katonai attasé, történész, had-
történész, míg végül Wilson elnök tanácsadói és a kormány tagjai között is meg 
lehetett találni a támogatóit. Szinte mindegyikük – kivéve az elnök munkatár-
sait – cikkek, előadások sorozatában, vagy önálló kötetben igyekezett bizonyí-
tani igazát. A felkészülés végül a korabeli amerikai közélet és politikai színtér 
egyik legnagyobb vitatémája lett, s szinte nem is volt olyan politikus, vagy 
közszereplő, aki ne foglalt volna mellette, vagy ellene állást. 

A mozgalom legfontosabb érve az volt, hogy az Egyesült Államoknak 
gyenge, vagy szervezetlen ellenfelekkel kellett szembenéznie addigi történelme 
során. Azt, hogy valamennyi ellenségeskedés amerikai győzelemmel zárult, 

                                                 
3 UPTON, Emory: The Military Policy of the United States. Government Printing Office, Washing-

ton, 1904. UPTON, Emory: The Armies of Asia and Europe. Official Reports on the Armies of Japan, 
China, India, Persia, Italy, Russia, Austria, Germany, France and England. D. Appleton and Co. 
New York, 1878.  

4 MAHAN, Alfred Thayer: The Interest of America in Sea Power, Present and Future. Little Brown 
and Co. Boston, 1917. MAHAN, Alfred Thayer: Retrospect, Prospect. Studies in International Relati-
ons Naval and Political. Little Brown and Co. Boston, 1902. 

5 WEIGLEY, Russel F.: History of the United States Army. Enlarged Edition. Indiana University 
Press, Bloomington, 1984. 357. 

6 DORR: 140. 
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véletlenek sorozatával, és szerencsével magyarázták. A nagyobb csaták ameri-
kai szempontból sikeres kimenetele pedig meglátásuk szerint csupán az önkén-
tesek önfeláldozásának volt köszönhető. Ezzel hozták összefüggésbe azt, hogy 
indokolatlanul nagy vérveszteséggel jártak, s hogy ezek kivétel nélkül elkerül-
hetőek lettek volna egy nagyobb állandó hadsereg megléte esetén. A század-
fordulóra azonban a haditechnikai fejlődés és a modern európai tömeghadse-
regek megsokszorozták az Egyesült Államok lemaradását, ami nagy veszélyt 
jelentett. Az I. világháború korára annyival toldották meg programjukat, hogy 
már megjelent az Egyesült Államokban partraszálló ellenség rémképe is. Azt 
hangoztatták ugyanis, hogy egy közepes létszámú haderővel rendelkező or-
szág akár sikeres hadjáratot is vezethet Észak-Amerikában, ezért kizárólag vé-
delmi célok miatt van szükség egy jóval nagyobb hadseregre. Ebből követke-
zett, hogy sok esetben kiemelték: programjuk békés célokat szolgál, s ők ma-
guk is pacifisták.7 Gyakran hivatkoztak az Egyesült Államok nagyobb hatású 
elnökeire, elsősorban George Washingtonra és Thomas Jeffersonra. Meglátásuk 
szerint annak ellenére, hogy az amerikai tradíciónak megfelelően kis létszámú 
hadsereget tartottak fenn, soha nem kockáztatták az Egyesült Államok bizton-
ságát. Pártszimpátiát tekintve egyértelműen a republikánusok közül kerültek 
ki a mozgalom oszlopos tagjai, mivel a demokrata párt döntő többsége Wilson 
mögött sorakozott fel. 

Jóllehet munkásságuk 1914–1915 fordulójától volt a legismertebb, a mozga-
lom prominensei már korábban is szoros kapcsolatban álltak egymással. Wood 
volt Theodore Roosevelt közvetlen felettese a spanyol–amerikai háborúban. 
Vezérkari főnöksége idején (1910–1914) maga köré gyűjtötte a hadseregfejlesz-
tés számos hívét, a katonáskodni vágyók számára pedig nyári kiképzőtáboro-
kat alapított. 1913 nyarától kezdve két táborban mintegy 200 fiatal tapasztal-
hatta meg a katonaéletet, öt héten át. 1915-ben – immár nyugállományban – a 
New York állambeli Plattsburgban ismét kiképzőtábort nyitott, amelyet továb-
biak követtek. 1916 nyarán már 12 táborban 16.000 fegyverforgatás iránt érdek-
lődő fiatal gyakorlatozott, vagy a tábornok lelkesítő beszédeit hallgatta.8 Wood 
így nagy népszerűségre tett szert, később több felkészüléspárti könyvben is ő 
írta az előszót. 1917-ben a legtöbben arra számítottak, hogy ő vezetheti majd az 
Európába küldött expedíciós haderőt. 

Noha a célkitűzések nagyjából egységesek voltak, a stílust tekintve szinte a 
kezdetektől megfigyelhető volt egyfajta kettősség. A politikusok (Theodore 
Roosevelt, Henry Cabot Lodge) alkották a kevésbé kompromisszumképes 
szárnyat, míg a katonák és a történészek tárgyilagosabban bírálták az elnököt 

                                                 
7 Leonard Wood egyik könyvének előszavában a következőket olvashatjuk: „Noha Wood tábor-

nok katona, ő mégis a béke embere. Gyűlöli a militarizmust, de hisz az elfogadható felkészülésben. Természe-
tes, hogy irtózik a feladattól, hogy elkötelezett, de képzetlen fiatalokat vezessen előre, akiket aztán lekaszabol-
nak az ellenség képzett és tapasztalt katonái.” In: WOOD, Leonard: The Military Obligation of Citizenship. 
Princeton University Press, Princeton, 1915. Introduction: IV. WOOD (1915). 

8 COFFMAN, Edward M.: The War to End All Wars. The American Military Experience in the World 
War I. Oxford University Press, New York, 1968. 15. 
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és általában a demokrata pártot. Meg kell említeni, hogy valamennyien össz-
fegyvernemi fejlesztésekben gondolkodtak, tehát a gyenge szárazföldi haderő 
és a légierő mellett a haditengerészet további erősítését – ezen belül a csataha-
jók és a tengeralattjárók számának növelését is – is kívánatosnak tartották. A fő 
célpont Wilson elnök és William Jennings Bryan külügyminiszter volt. Roosevelt 
nem válogatott a jelzőkben, amikor Wilson és Bryan külpolitikáját bírálta. Tehet-
te ezt azért is, mert mint fogalmazott: „hála az Égnek, többé nem kell figyelemmel 
lennem arra, hogy tetteim miként hatnak vissza a pártra.”9 Samuel P. Huntington azt 
írta Rooseveltről, hogy ő ment el a legtovább, ami a felkészülést illeti.10 Bizonyos, 
hogy Roosevelt bírálta az elnököt a leghevesebben, majd 1917 májusától kezdve 
önkéntes hadosztály élén akart Franciaországban harcolni, de nehéz lenne egy-
valakit a többiek fölé helyezni. Célravezetőbb, ha a mozgalom vezéregyéniségeit 
nevezzük meg. A volt elnök mellett Woodot és Henry Cabot Lodge republikánus 
szenátort kell megemlíteni. Hármójuk közül csak Lodge volt aktív politikus az I. 
világháború idején, emiatt kulcsszerepe volt. 

 
A mozgalom érvkészlete 

 
A mozgalom ismertségében az I. világháború kitörésének és elhúzódásának 

meghatározó szerepe volt. Nagy segítség volt emellett, hogy a háború kitörése 
után az Egyesült Államok egyik legismertebb és legnagyobb hatású stratégája, 
Alfred Thayer Mahan is a fegyveres erők korszerűsítése és bővítése mellett fog-
lalt állást. Már augusztus 4-én vitába szállt a New York Times egy nappal ko-
rábban íródott vezércikkével, amelyben a haderőfejlesztést a militarizmussal és 
a háborús veszéllyel azonosították. Az admirális érdekes módon éppen Né-
metországot hozta fel ellenpéldaként. Kiemelte, hogy „jóllehet neve a fegyverke-
zés és a militarizmus szinonimája, mégis képes volt a békét fenntartani az elmúlt 43 
évben.” 11 (ti. 1871-től 1914-ig – T. P. A.) 

Az Egyesült Államok hadba lépéséig tartó felkészülési vita nyitányának ta-
lán 1914. október 15-ét lehet tekinteni, amikor Augustus Peabody Gartner, 
Massachusets-beli republikánus képviselő „szánalmasan gyengének” és elavult-
nak minősítette az Egyesült Államok védelmi képességeit. Kiemelte, hogy elke-
rülhetetlen a hadsereg újjászervezése, mivel csak így lehet komoly ellenállást 
kifejteni egy esetleges invázió esetén.12 Azt nem részletezte, hogy ez milyen 
irányból, vagy melyik országból jöhet. Az ezt követő kongresszusi vitában töb-
ben is az óceánok adta természetes akadályt emelték ki. Henry Cabot Lodge 

                                                 
9 MORRISON, Elting E., BLUM, John Morton, CHANDLER, Alfred D., RICE, Sylvia (szerk.): 

The Letters of Theodore Roosevelt. Vol. I-VIII. Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1954. 
VIII. köt., 892. 

10 HUNTINGTON, Samuel P.: A katona és az állam. Zrínyi, Budapest, 1998. 250.  
11 PULESTON, W. D.: The Life and Work of Captain Alfred Thayer Mahan. U. S. N. New Haven, 

Yale University Press, 1939. 338. 
12 COOPER, John Milton, Jr.: The Vanity of Power. American Isolationism and the First World War 

1914-1917. Westport (Conn.),  Greenwood Publishing Co. 1969. 22. 
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ellenvéleményének adott hangot, mivel nézete szerint az ipari forradalom 
vívmányai után a tengerhajózás is nagymértékben fejlődött, így az elszigetelő-
dés már nem jelentett komoly védelmet.13 

Gartner elismerte, hogy az első védelmi vonalnak a haditengerészetnek kell 
lennie, ám rögtön feltette a kérdést: mi történne, ha valamely ellenség képes 
lenne egy inváziós haderőt partra tenni? Meglátása szerint ebben az esetben a 
gyenge és rosszul felszerelt hadsereg nem lett volna képes érdemi ellenállást 
kifejteni.14 Világossá válik tehát, hogy a felkészülési mozgalomnak túl kellett 
lépnie a mahani koncepción, amely a haditengerészet kulcsszerepét hangsú-
lyozta az Egyesült Államok védelmében. Gartner ezt követően lényegében 
ugyanazt az érvrendszert alkalmazta. A három legerősebb szárazföldi nagyha-
talom (Németország, Franciaország, Oroszország) hadseregét, légierejét hason-
lította össze az Egyesült Államok haderejével. A szárazföldi hadsereg létszá-
mát és felszereltségét egyaránt bírálta. Kiemelte, hogy az ágyúk számát tekint-
ve óriási a lemaradás Európához képest, ezt ráadásul megsokszorozta, hogy 
nagyon kevés lőszer állt rendelkezésre.15 A repülőgépek esetében külön szé-
gyennek tartotta, hogy mindössze két tucat volt a hadsereg és a haditengeré-
szet kötelékében együttvéve, jóllehet az amerikai találmány volt.16 Ezt a kato-
nai erőt elegendőnek tartotta Mexikó ellen, de rögtön hozzátette, hogy egy 
„igazi” ellenséggel szemben már nem tudna helytállni. 

1915 tavaszától kezdve már felgyorsultak az események. Nagy-Britannia és 
Németország kölcsönös blokádjának, utóbbi tengeralattjáró–hadviselésének 
több amerikai áldozata is volt. A felkészülési mozgalom prominensei is nagy 
lehetőséget láttak a diplomáciai feszültségekkel terhelt korszakban. Akkor már 
az I. világháborút, egészen pontosan a hadseregek létszámát, valamint az em-
berveszteségeket is gyakran felhozták példának, majd ezeket összehasonlítot-
ták az amerikai haderővel. Valóban nagyon hangzatos érv volt, amikor kiemel-
ték, hogy egy nagyobb európai csatában a szembenálló felek vesztesége annyit, 
vagy még többet tett ki, mint a teljes amerikai hadsereg, s véleményük szerint 
ezért volt szükség a nagy létszámnövelésre.17 Ekkoriban keletkeztek az első kö-
tetek is, amelyek rengeteg érvet sorakoztattak fel egy erős hadsereg mellett, 
igaz ezek gyakran ellentmondásba keveredtek egymással. Wood szerint Nagy-
Britanniában és az Egyesült Államokban „furcsa és tradicionális idegenkedés” volt 
a szárazföldi hadsereget illetően, s ez egyiknek sem használt.18 Ő is megpendí-
tette, hogy egy invázió felkészületlenül érné az Egyesült Államokat, s hogy a 
hadsereg nem tudna érdemi ellenállást kifejteni. A felkészülést pártolók több-

                                                 
13 Uo. 24. 
14 Where are our Guns? Speech of Hon. Augustus Peabody GARTNER of Massachusetts in the House of 

Representetives. January, 21, 1915. Washington, 1915. 11. 
15 GARTNER: 8-9. 
16 Uo. 10. 
17 HULL, William I.: Preparedness. The American versus Military Programme. Fleming H. Revell, 

New York, 1916. 80. 
18 WOOD (1915): 6. 
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ségével együtt azonban a volt vezérkari főnök sem fejtette ki, hogy melyik or-
szág haderejével kellene majd az Egyesült Államoknak szembenéznie. 

Megtette ezt helyette R. T. Johnston, aki a Harward egyetemen tanított újkori 
történelmet. Figyelemreméltó, hogy más kiadványokkal együtt Johnston műve is 
1915 áprilisában jelent meg. Elmondása szerint a spanyol–amerikai háborúban 
tapasztalták meg a felkészületlenség hátrányait, de a flotta elsöprő győzelme és a 
hadsereg másodlagos szerepe miatt ezek még nem kerültek felszínre. Méltatta 
Elihu Root reformjait, amelyek véleménye szerint tisztán hazafias megközelítés-
ről árulkodtak. Elismerte az újítások fontosságát, de nagy hibának tartotta, hogy 
az utolsó, és egyben a legfontosabb lépés, a hadsereg létszámának növelése, nem 
történt meg. Johnston is felfestette az invázió rémét, s Németországot tartotta a 
nagy riválisnak. Már azt nagy nemzetbiztonsági kockázatnak ítélte, ha Németor-
szág kikötőket szerez Belgiumban és Hollandiában. Egy esetleges franciaországi 
győzelem után Németország atlanti hatalommá válásával pedig jó eséllyel vehet-
te volna fel a harcot az Egyesült Államok ellen. Elismerte, hogy hipotézisében 
sok volt a feltételes mód, de kiállt amellett, hogy az adott helyzetben a lehető leg-
rosszabb forgatókönyvet kell figyelembe venni a haditengerészet, a partvédelem 
és a hadsereg kérdésében. Meglátása szerint az Egyesült Államok korábban 
megszerzett területei (Alaszka, Fülöp-szigetek, stb.) már egészen a 20. század ele-
jétől kezdve veszélyben voltak. Úgy ítélte meg, hogy a flotta mellett egy erősebb 
hadsereg is szükséges ahhoz, hogy ezeket a területeket biztonságban tudják.19 
Johnston is osztotta a véleményt, miszerint a felkészületlenség jóval nagyobb ve-
szélyt jelent, mint egy erős szárazföldi haderő. A megoldást illetően viszont nem 
volt annyira radikális, mint a mozgalom többi tagja. Amint fogalmazott: „egysze-
rűen csak a másod-harmadvonalbeli európai hatalmak – Hollandia, Románia - szintjére 

kell emelnünk hadseregünket. […] Ez jelezné az európai politikusoknak, hogy – Belgi-
ummal ellentétben – béke és háború idején egyaránt felkészültek vagyunk, és ha egy – a 
mexikóihoz hasonló – súlyos probléma nehezedne ránk, bizonyosan meg tudnánk oldani, 
szemben a jelenlegi körülményekkel, amikor ez igen kétséges.”20 

Több szerző is bizonygatta, hogy az általuk szorgalmazott átalakulás békés 
természetű. Jennings C. Wise ezredes Wilson munkásságát tanulmányozva ar-
ra a következtetésre jutott, hogy az elnök soha nem tanúsított érdeklődést a 
hadügyek iránt.21 A legtöbben elismerték tudományos eredményeit, történet-
írói képességeit, de a fentebb említett hiányosságát is kiemelték. Ennek tudható 
be, hogy több szerző részletesen tárgyalta a 19. századi hadtörténelmet is. Va-
lamennyien úgy ítélték meg, hogy a század végén mindegyik nagyhatalom 
hadserege jelentős modernizáción esett át, csak az Egyesült Államoké maradt a 
Függetlenségi háború szintjén.22 

                                                 
19 JOHNSTON, R. M.: Arms and the Race. The Foundations of Army Reform. The Century Co. New 

York, 1915. 184. 
20 Uo. 217-218. 
21 WISE, Jennings C.: The Call of Republic. A National Army and Universal Military Service. E. P. 

Dutton and Co. New York, 1917. 120-121. 
22 JOHNSTON: 60. 
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A megoldást szinte mindegyikük a svájci rendszer bevezetésében látta.23 
Leonard Wood azzal érvelt, hogy Svájcban nincsen militarizmus, de mégis 
szinte a teljes férfilakosság megfelelő kiképzést kap, így tapasztalt katonaként 
vethető be, amennyiben szükséges.24 Ezt azzal toldotta meg, hogy ez a rend-
szer, amellett, hogy gazdaságos, jótékony hatással van a társadalomra is, mivel 
Svájc bűnözési rátája töredéke az Egyesült Államokénak.25 Nem volt véletlen 
az időzítés, mivel Wood terveinek megvalósulása esetén már nagyjából 1916 
nyarára rendelkezésre állt volna az a többmilliós képzett haderő, amely 1917 
őszétől 1918 nyaráig hiányzott Európából. 

1915. május 7-én végezetes torpedótalálatot kapott a Lusitania nevű brit 
utasszállító hajó, s 128 amerikai is volt az áldozatok között. Sokan ettől az ese-
ménytől várták a „nagy áttörést”, nevezetesen, hogy az elnök is fogékonyabb 
lesz a hadügyek, így a hadseregfejlesztés iránt is. Csalódniuk kellett, ugyanis 
Wilson híressé vált beszédében azt emelte ki, hogy „vannak helyzetek, amikor az 
ember túl büszke ahhoz, hogy harcoljon.” A Németországgal szembeni ellenérzés 
ugyan növekedett, de az ellene való hadba lépést továbbra is szinte ugyanazok 
támogatták, mint korábban.26 Ezzel függ össze, hogy szinte mindegyik szerző 
úgy igyekezett beállítani, hogy nagyon sokan szimpatizálnak velük, s ami még 
fontosabb, sok elismert közszereplő is mögöttük áll.27 

Az óceánjáró elsüllyesztése egy újabb érvet adott a felkészülést pártolók szá-
mára. Henry Cabot Lodge 1915 júniusában az amerikai kereskedelem zavarta-
lanságára hivatkozva sürgette a tengeri és az ehhez egyáltalán nem köthető szá-
razföldi fegyverkezést. Kiemelte, hogy a haderőfejlesztés nem jelent automatiku-
san militarizálódást, az Egyesült Államok esetében pedig kizárólag békés célokat 
szolgál.28 Ez a gondolata azonban egy nagy ellentmondást szült. A mozgalom 
tagjai közül a legtöbben elismerően nyilatkoztak a központi hatalmak, elsősor-
ban Németország katonapolitikájáról. Theodore Roosevelt például mind hadse-
regszervezését, mind hadiiparát méltatta.29 Ez a megítélés a hadba lépés után is 
megmaradt, ugyanis több amerikai politikus és katonai vezető is igen veszélyes-
nek, akár a végső győzelemre is esélyesnek tartotta a német hadsereget. Valam-
ennyien úgy látták, hogy a német sikerek egyik fő oka éppen a kiváló szervezett-
ség és – közvetett módon – az erős végrehajtó hatalom volt. Ennek ismeretében 
felvetődhet a kérdés, hogy miképpen tartották összeegyeztethetőnek a nagy lét-
számú hadsereget az Egyesült Államok alkotmányos berendezkedésével. Lodge 
tett kísérletet arra, hogy ezt a lényegében Washington óta fennálló ellentmondást 

                                                 
23 Részletesen tárgyalja: WOOD, Eric Fisher: Writing on the Wall. The Nation on Trial. The 

Century Co. New York, 1916. 86-96. WOOD (1916) 
24 WOOD (1915): 35. 
25 Uo. 37. 
26 LINK, Arthur S.: Woodrow Wilson and the Progressive Era. Hamish Hamilton, London, 1954. 

164-165. 
27 Eric Fisher Wood például egy egész oldalas portrét közölt könyvében a mozgalom legismer-

tebb támogatóiról, igaz a pacifista politikusokat sem hagyta ki. 
28 LODGE, Henry Cabot: War Adresses. Houghton Mifflin Co. Boston, 1917. 40. 
29 The Letters of Theodore Roosevelt. VIII: köt. 936. 
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feloldja. Úgy ítélte meg, hogy mivel országában mindig szilárd alapokon nyugo-
dott a demokrácia, ezért kiállja ezt a próbát is. Emiatt nem kellett militarizálódás-
tól tartani, még az erős hadsereg megléte esetén sem.30 

A fegyverkezés ellenzői sem hagyták figyelmen kívül az eseményeket. Az 
izolacionisták közül William Jennings Bryan külügyminisztert, William Joel Stone 
szenátort, a Szenátus külügyi bizottságának elnökét, valamint Robert Marion La 
Follette republikánus szenátort kell megemlíteni. Bryan mindvégig azon a vélemé-
nyen volt, hogy a felkészülési mozgalom a sovinizmust erősíti. Meglátása szerint 
országa védelmi képességei jók voltak, s a háborúnak abban a szakaszában egyéb-
ként sem volt reális veszély külső támadásra.31 La Follette lényegében Mahanra 
hivatkozott, amikor hazája biztonsága került szóba. Ellenezte a hadsereg erősítését, 
mert szerinte ez az Egyesült Államok évszázados semlegességével való teljes sza-
kítást jelentette volna. Kiemelte, hogy az ország biztonságpolitikai érdekeinek az 
adott helyzetben – egyébként a világon a harmadik legerősebb – hadiflotta is töké-
letesen megfelel.32 Stone is úgy ítélte meg, hogy minden nagy erejű külső támadás 
a tengeren keresztül jöhet, ezért csak a haditengerészet és a partvédelem fejlesztése 
szükséges az ország biztonsága szempontjából.33  

1916-ban jelent meg Eric Fisher Wood műve, aki a háború kitörése után néhány 
hónapig Párizsban volt katonai attasé.34 Már könyvének előszavában is katonai 
szakértelmét és ‚pacifizmusát’ méltatták. Művét azzal kezdte, hogy az amerikaiak 
‚elszoktak’ a háborútól és elkényelmesedtek. Ezt követően leegyszerűsítő hasonlat-
tal élve megjegyezte, hogy Napóleon bukása idején a szemben álló felek hadereje 
250.000 fő volt, míg az I. világháború idején ennek mintegy százszorosa. Wood úgy 
ítélte meg, hogy ahhoz is jelentős fegyveres erő szükséges, hogy egy ország semle-
gességét a hadviselő felek tiszteletben tartsák. Németország Belgiumban vezetett 
hadjáratából azt szűrte le, hogy egy megfelelően felkészült belga hadsereg megléte 
esetén a németek csak a francia–német határon támadtak volna. Ellenpéldaként 
Szerbiát említette. Jól szervezett, sikeres haderejének és hadvezetésének köszönhe-
tően képes volt egy évig kitartani az osztrák–magyar csapatok ellenében, s csak 
Bulgária támadása után sikerült legyőzni.35 Párhuzamot vont Belgium és az Egye-
sült Államok között. Amennyiben utóbbi nem tesz sürgősen lépéseket a szárazföl-

                                                 
30 LODGE: 40. 
31 BRYAN, William Jennings: The War in Europe and its Lessons for us. Washington, 1915. 13. 
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34 WOOD (1916). 
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di erők fejlesztésére, ugyanaz a sors vár(hat) rá, mint Belgiumra.36 Wood ezt köve-
tően a lehetséges ellenségeket is megnevezte. Németországot és Japánt emelte ki, 
de más országokkal való összeütközést sem tartotta lehetetlennek. A századelő 
eseménydús diplomáciájából azt szűrte le, hogy gyakran rövid időn belül lettek 
szövetségesekből ellenségek, ezért az Egyesült Államok emiatt sem érezhette biz-
tonságban magát.37 A háború elhúzódásával egyenesen arányos volt a hadviselő 
felek kimerültsége, így már egyáltalán nem állta meg a helyét az a korábban is igen 
nehezen tartható álláspont, amely az Egyesült Államok ellen irányuló invázióval 
számolt. Louis L. Huidekoper két művet is jegyzett a témával kapcsolatban. 1911-
ben még csak egy húszoldalas tanulmányban38 figyelmeztetett, hogy az Egyesült 
Államok fegyveres erői a haditengerészetet leszámítva „egyenlők a nullával”.39 A 
hadsereg létszámát ő is elégtelennek ítélte, ám sorra vette a többi hiányosságot is. 
Megállapította, hogy még a kevés bevethető katona sem tudna hosszabb ideig har-
colni, mivel a lőszerkészlet csupán néhány napra elegendő.40 A hadsereg gyenge-
ségét tovább fokozta, hogy 10 gyalogezred a Fülöp-szigeteken, vagy Alaszkában 
állomásozott. Ezután röviden áttekintette az Egyesült Államok főbb háborúit, majd 
Washingtont idézte: „Egy nagy hadsereg helyett inkább egy hatékony hadseregre van 

szükségünk”. Ezt Huidekoper azzal egészítette ki, hogy a 20. század elején egyik 
sem állt rendelkezésre. A hadsereg alapos átszervezését és bővítését elengedhetet-
lennek tartotta országa biztonságának szempontjából. Számokban ez 375.000 főnyi 
reguláris haderőt és 125.000 milicistát jelentett.41 

1916-ban már egy nagyszabású monográfiában tárgyalta az Egyesült Államok 
hadtörténelmét a kezdetektől egészen 1915-ig.42 Művét egyebek mellett az kü-
lönbözteti meg a többi kötettől, hogy szinte csak a tényekre szorítkozott, vala-
mint stílusa és jegyzetelése is a tudományos megközelítésről árulkodik. Wilson 
szinte egyáltalán nem került szóba, ő inkább tényekkel és számokkal igyekezett 
bizonyítani igazát. Huidekoper kiemelte, hogy a haderő soha nem érte el kívánt 
szintet, mert a reguláris haderő és az önkéntesek képzettsége között nagy volt a 
különbség az utóbbiak kárára. Végkövetkeztetésében műve nagy terjedelme el-
lenére sem tudott sok újjal előállni, mivel ennek kiegyenlítését és országa védel-
mi képességeinek növelését ő is csak a sorkatonai szolgálat bevezetésében látta. 

 

A Wilson–kormány és a hadseregfejlesztés 
 

1916-ban tovább folytatódott a diplomáciai kötélhúzás Németország és az 
Egyesült Államok között. Március 24-én ismét egy személyszállító gőzös, a 
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Sussex kapott torpedótalálatot, amelynek amerikai áldozatai is voltak. Ez adott 
módot Henry Cabot Lodge szenátornak is, hogy ismét állást foglaljon a haderő-
fejlesztés kérdésében. National Defense című előadásában nagyszabású, va-
lamennyi haderőnemet nagymértékben fejlesztő tervvel állt elő. A szárazföldi 
haderő fejlesztését illetően mindenkin túltett, mivel egymillió főben állapította 
meg a tartalékos erők ideális létszámát.43 Érdekes egybeesés, hogy Wilson is 
1916 tavaszán szánta rá magát a hadseregreformra, ám az messze elmaradt a 
militaristák elképzeléseitől, ugyanis a hadsereg erejében a májusban elfogadott 
National Defense Act sem hozott nagy változást. A 175.000 főnyi békelétszám 
háború esetén 286.000-re bővült volna. Az 1916-os nemzetvédelmi törvényt és 
az arról elnevezett „észszerű felkészülést” (reasonable preparedness) végül egyik fél 
sem üdvözölte. A pacifisták a korábbi wilsoni programtól való elmozdulásként 
értékelték, míg a fegyverkezéspártiak elégtelennek tartották. Roosevelt úgy 
kommentálta, mint „az egyik legromlottabb szöveget, ami valaha a törvénykönyvbe 
került”.44 Az egyetlen nyertes kétségkívül Wilson volt, aki immár nyugodtab-
ban készülhetett a nagy megmérettetésre, a novemberi elnökválasztásra. 
     A haderőfejlesztés gondolata Wilson egyes munkatársai között sem volt 
népszerűtlen. Maga az elnök is a legrosszabb lehetőségnek tartotta a központi 
hatalmak esetleges győzelmét,45 de belátta, hogy az antanthatalmaknak nyúj-
tandó kölcsönökön kívül nem tehet mást. A szigorú semlegességet leginkább 
első külügyminisztere, a hithű pacifista Bryan szorgalmazta. A Lusitania el-
süllyesztése után Wilson kormánya két részre szakadt a hogyan tovább kérdé-
sében. Az elnök titkára, Joseph P. Tumulty és Robert Lansing külügyi államtit-
kár, majd 1915 júniusától külügyminiszter, kemény hangnemű tiltakozó jegy-
zéket akartak Németországba küldeni, s az elnök is nekik adott igazat. Bryan 
ezt összeegyeztethetetlennek tartotta a semlegességgel, ezért lemondott. 
Lansing külügyminiszterségével az antantorientált külpolitika ugyan erősö-
dött, de a fegyverkezés és a hadba lépés megítélése nem változott.46 

Wilson első hadügyminisztere, az igen céltudatos Lindley M. Garrison már 
hivatalba lépésétől kezdve figyelmeztetett a hadsereg gyengeségeire, majd an-
nak létszámát 400.000 főre kívánta növelni. Ezt kontinentális hadseregnek ne-
vezte, s már neve is elárulja, hogy ennek minden körülmények között az anya-
ország területén kellett állomásoznia. Tervét azonban elutasító légkör fogadta, 
a demokrata pártban és a Szenátus hadügyi bizottságában egyaránt. Egyesek 
már diktatórikus irányvonalról és kezelhetetlen militarizmusról beszéltek. 1916 
februárjának első hetében több demokrata politikus is arra figyelmeztette az 
elnököt, hogy a párttól teljesen idegen bármilyen szárazföldi hadseregfejlesz-
tés. 1916. február 7-én Garrison lemondott, mivel Wilson nem volt hajlandó a 
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Kongresszus elé terjeszteni a haderő fejlesztéséről szóló javaslatait. Utóda 
Newton Diehl Baker lett, aki korábban lelkes pacifista volt. Garrisonra gyakran 
úgy tekintettek a felkészülési mozgalom tagjai és szimpatizánsai, mint az 
egyetlen demokratára, aki az ország érdekeit tartotta szem előtt.47 

Az elnök egyik legfőbb tanácsadója, Edvard Mandell House ezredes már a 
világháború kitörése után említésre méltó gondolatokkal állt elő. Tisztában 
volt azzal, hogy nehéz lesz elfogadható indokot találni a haderőfejlesztésre, 
ám mégis fontosnak tartotta azt, mivel nézete szerint országának minden es-
hetőségre fel kellett készülnie. A háború kitörése után több alkalommal talál-
kozott a militaristák egyik oszlopos tagjával, Leonard Wood volt vezérkari 
főnökkel. Úgy ítélte meg, hogy addig le kell folynia a szárazföldi erők fejlesz-
tésének, amíg az európai háborúban patthelyzet van. Ha az antant győz, az 
nem jelent az Egyesült Államok számára veszélyt, de ha Németország kerül 
jobb helyzetbe, már késő lehet, mivel egy akkor meginduló fegyverkezési 
programot Berlinben hadüzenetként értelmeznének.48 Az elnök tanácsadója 
tehát bizonytalanságban kívánta tartani a küzdő feleket, de az is világossá vá-
lik, hogy a küzdelemben az antanthatalmak sikerét kívánta. A továbbiakban 
viszont az árnyaltabb fogalmazás és a célzások mestere volt, nem foglalt ál-
lást a hadsereg kérdésében. A Lusitania elsüllyesztése után Wilsonnak írott 
levelében ama véleményének adott hangot, hogy: „többé nem maradhatunk 
semleges szemlélők.”49 Világos tehát, hogy Lansing, Tumulty és House az an-
tanttal való szorosabb együttműködésre, diplomáciai lépések megtételére, 
majd később szakításra ösztönözték az elnököt, a hadsereg fejlesztését ritkán 
hozták szóba. Itt kell megemlíteni, hogy az európai nagyhatalmakhoz dele-
gált nagykövetek többsége viszont a központi hatalmak elleni hadba lépést 
szorgalmazta. 1915 augusztusában az Arabic személyszállító elsüllyesztése-
kor Lansing a diplomáciai kapcsolatok megszakítását javasolta. Wilson ezt 
elutasította csakúgy, mint fél évvel később a Sussex-incidens idején. A Rubi-
cont egyedül a hadügyminiszter lépte át a kontinentális hadseregről szóló ja-
vaslataival, de felettese ezt nem értékelte. 

Az 1916-os elnökválasztás miatt Wilsonnak körültekintően kellett fogal-
maznia a felkészülést illetően. A kampány során – az Egyesült Államok törté-
netében egyedi módon – nagy figyelmet kaptak a külügyi kérdések, egészen 
pontosan az I. világháború. Az elnök felismerte, hogy az Egyesült Államok 
tengeri érdekeinek védelmével nem lehet indokolni a hadsereg jelentős növelé-
sét, vagy korszerűsítését, emiatt az „ő tartott minket távol a háborútól” propagan-
damondattal indult. Nyilván tisztában volt azzal, hogy a katonapolitikai vita 
akkoriban érte el zenitjét, ezért jól jött neki és pártjának a semlegességet nehéz 
diplomáciai manőverek árán fenntartó, bölcs államférfi szerepe. Az 1916-os el-

                                                 
47 WEIGLEY: 346. 
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nökválasztáson a felkészülés-pártiak nagy hangsúlyt fektettek a haderő gya-
korlatlanságának kidomborítására. Theodore Roosevelt az országot járva több 
előadást is tartott e témában. Korábbi programját azzal toldotta meg, hogy Wil-
son szavazatok reményében hagyta figyelmen kívül a biztonságpolitikai kérdé-
seket. Beszédének elején a pacifizmus iránti elkötelezettségét igyekezett bizo-
nyítani, ám utána hozzátette: „ostobaság azt kijelenteni, hogy mi (az Egyesült Ál-
lamok – T. P. A.) soha nem keveredünk háborúba.”50 Ezzel a republikánus elnökje-

lölt, Charles Evans Hughes dolgát nehezítették, mivel a demokraták propa-
gandaanyagai gyakran úgy állították be a választást, hogy a Wilsonra leadott 
szavazat a békét, míg Hughes támogatása a háborút jelenti. Ez a kampány vé-
gül meghozta a győzelmet Wilsonnak, noha a különbség nem volt nagy. 

Az Egyesült Államok hadba lépésével eltűnt a nagy szakadék a felkészü-
lést pártolók nagy része és az elnök között. Henry Cabot Lodge a Németor-
szággal történő diplomáciai szakítástól kezdve egészen a fegyverszünetig 
támogatásáról biztosította az elnököt. A hadba lépést követően pedig már 
éppen azokat nyilvánították szalonképtelennek – immár együttesen -, akik a 
háborús politikát bírálták. Theodore Roosevelt azonban a későbbiekben sem 
enyhült meg az elnök iránt. A volt elnök aggodalmának adott hangot, hogy a 
lassú amerikai hadseregszervezés miatt Németország fölénybe kerülhet a 
nyugati hadszíntéren, majd 1917–1918 fordulóján már végső győzelmét sem 
zárta ki. A hadba lépéstől 1918 nyaráig kiesett időért51 egyértelműen Wilsont 
és kormányát tartotta felelősnek. 

A hadba lépés után az amerikai haderő parancsnokai is kiemelték a hadse-
reg fejletlenségét emlékirataikban. John Joseph Pershing tábornok, az expedíci-
ós hadsereg parancsnoka igen borúlátó volt a tekintetben, hogy képes lesz e 
idejében tevékeny segítséget nyújtani szövetségeseinek. Természetesen 1917 
folyamán nem tette szóvá a hiányosságokat, hanem Európába érkezése után 
nem sokkal megírta Bakernek, hogy az adott körülmények között legkevesebb 
1 millió katonát kell kiképezni, és Franciaországba szállítani. 1931-ben kiadott 
emlékirataiban viszont már a hadsereg fogyatékosságairól is szót ejtett. Meg-
említette, hogy az Egyesült Államok hadseregének 400 könnyű- és 150 nehéz-
lövege volt 285.000 puska mellett. A repülőgépek egyáltalán nem voltak alkal-
masak a háborúban való részvételre, és legénységük sem rendelkezett semmi-
lyen tapasztalattal a modern légi harcról.52 Peyton Convay March tábornok, 
majd 1917 novemberétől vezérkari főnök, elismerte az elnök szervezőkészsé-
gét, azonban ő is tartott attól, hogy az amerikai hadsereg nem lesz képes meg-
felelni a vele szemben támasztott elvárásoknak.53 Itt kell megemlíteni, hogy a 
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felkészülési mozgalom két oszlopos tagjának a hadba lépés után is le kellett 
nyelnie egy keserű pirulát, mivel elképzeléseikkel ellentétben sem Roosevelt, 
sem Wood nem mehetett Európába. Wood esetében a tisztikar ellenszenve volt 
az ok, Roosevelt pedig már egészségileg sem volt erre alkalmas. Nyilván Wil-
son sem lelkesedett az ötletért, hogy legfőbb bírálója érdemeket szerezzen. 
 

Összegzés 
 

A felkészülési mozgalom az amerikai katonai - és politikai - gondolkodás 
több alaptételét is el akarta törölni. Kiadványaik között általában nem volt 
összhang, szerzőik gyakran ellentmondásba keveredtek egymással és saját ma-
gukkal is. A mozgalom végig a szárazföldi hadsereg fejlesztését szorgalmazta, 
Németországot és bizonyos mértékig Japánt is vetélytársként kezelte, ám az 
európai háborúba való belépést és az abban való tevékeny közreműködést már 
nem merte nyíltan felvállalni. Így azonban értelmezhetetlenné vált programja, 
mivel így nem talált megfelelő indokot a hadsereg fejlesztésére. Amennyiben a 
hadba lépés mellett kardoskodott volna, háborús uszítóként a politikai paletta 
partvonalára került volna. Ennek ismeretében úgy tűnhet, hogy a felkészülési 
mozgalomnak csak eszmetörténeti jelentősége van, ám ez nagyon leegyszerűsí-
tő magyarázat lenne. Annak ellenére, hogy ingatagok is voltak elvei, azt kell 
mondanunk, hogy Wilsont már 1916 nyarától kezdve igen kellemetlen helyzet-
be hozták. Akkorra már az elnök és több munkatársa számára is világossá vált, 
hogy a Németország elleni hadba lépés előbb-utóbb bekövetkezik, s 1917 ápri-
lisától kezdve egy többszázezres hadseregből könnyebben és gyorsabban lehe-
tett volna hatékony, a világháborús részvételre alkalmas fegyveres erőt ková-
csolni. A legnagyobb biztonságra törekvés kétségkívül jól hangzott, de Wilson 
mégsem léphetett ebben a kérdésben, részben az 1916. novemberi elnökválasz-
tás, részben programja miatt. Ki kellett várnia azt a pillanatot, amikor többségi 
támogatást szerezhet terveinek, és ez csak 1917 áprilisában következett be. Ta-
lán Henry Kissinger fogalmazta meg a legjobban az elnök hitvallását és sikeré-
nek titkát: „Wilson érvei a nemzet érzelmeire hatottak.54 […] Roosevelt katona-
államférfi volt, Wilson pedig látnok-pap.”55 A hadi helyzetet Roosevelt vitán felül 
helyesen ítélte meg, Wilson és Lansing viszont azzal voltak tisztában, hogy a 
mozgalom szószólói által hangoztatott, ellentmondásokkal teli érvrendszerrel 
nem tudták volna elfogadhatóvá tenni a hadba lépést a lakosság számára. 

Meg kell említeni, hogy felkészülési propaganda létezett a két háború kö-
zötti időszakban is, egészen pontosan az 1920-as években, ám az általunk tár-
gyalthoz hasonlóan az sem tudta meggyőzni a politika irányítóit. Az amerikai 
hadsereg létszámában majd csak 1940-ben történt nagy változás, mivel akkor 
vezették be először a sorkatonai szolgálatot békeidőben, majd a következő év-
ben igen jelentős (másfél millió főnyi) szárazföldi haderőt állítottak ki. 
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