,
,
Meneteles a halalba
Japán az I. világháborúban

// Iskariotes

Kereken száz esztendeje annak, hogy kirobbant az első világháború. De, hogy hogyan és miért kapcsolódott be Japán ebbe
a háborúba és miért voltunk egymásnak ellenségei? Ennek járok
most utána.
Gyakorlatilag ez volt az első olyan eset a modernkori történelem
során, hogy egy ázsiai hatalom le tudott győzni egy európai nagyhatalmat egy háborúban. Talán a kortársak még nem látták vagy
nem akarták észrevenni azt, hogy a XX. század talán mégsem Európa százada lesz.
AniMagazin/Japán mániásoknak
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1902. - Birodalmak
találkozása
Közel 400 esztendő telt el azóta, hogy utoljára európai és ázsiai
hatalom katonai szövetségre lépett
egymással. Akkor a katolikus Francia
Királyság és az iszlám Oszmán Birodalom volt a két fél, négyszáz esztendő
múlva a Brit Birodalom és a Japán Birodalom volt a két szerződő fél.
De miért lépett egymással szövetségre a két birodalom? Meglepő módon
egyszerre több válasz is adható erre
a kérdésre:
1, Mindkét ország hosszú évtizedeken
vagy akár évszázadokon át is, de a
kontinentális eseményekre nem sokat
adva fejlődött. Tehát két olyan állam
kötött szerződést egymással, amelyek
hosszú ideje nem vagy csak nagyon
laza tartalmú államközi szerződéseket
kötöttek.
2, Az angolok többek közt így is megmutatták a németeknek, hogy inkább
kötnek egy ázsiai országgal védelmi
szerződést, semmint a feltörekvő ger-
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mán hatalommal.
3, A két birodalom elég távol volt
egymástól, hogy közvetlenül egyik se
veszélyeztesse a másik területi épségét, de globális téren pont találkoztak
az igényeik.
4, Nagy Britannia végre olyan partnerre lelt, aki képes volt háborút viselni
Oroszországgal szemben és ehhez
nem kért katonai segítséget.
4/A Japán végre olyan partnerre lelt,
aki képes lett volna segítséget nyújtania számára, ha egyszerre kellett
volna hadakoznia Franciaországgal és
Oroszországgal szemben.
A két fél ezt a szerződést még két alkalommal újította meg az évek során.
Ez a szerződés alapozta meg 1914ben azt, hogy Japán belépjen az I.
világháborúba Anglia oldalán.

Hadba lépés
Az, hogy végül is Japán belépett
a háborúba a kezdet kezdetén még
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nem volt teljesen magától értetődő,
sőt. Sir Edward Grey brit külügyminiszter 1914. augusztus elsején arról
beszélt, hogy nem lenne szerencsés,
hogyha Japán belépne az éppen kialakuló európai háborúba. Mint mondta,
több problémát okozna, mint ahányat
megoldana egy ilyen lépés. Egyrészt
így a konfliktus „világméretűvé válna”,
másrészt Japán távol-keleti befolyása
tovább erősödne, harmadrészt pedig
a térség angolszász államai (Ausztrália, Új-Zéland, USA) nehezményezné,
ha Japán tovább acélosodna.
A helyzetet tovább árnyékolta
Winston Churchill gondolkodása, aki
azokban az években az Admiralitás
Lordja volt (kvázi tengerészeti miniszter). Aki azzal érvelt miniszter társával
szemben, hogy a hadihajókat vissza
kell hívni a világtengereiről és az így
keletkezett űrt a szövetséges hajókkal
kell pótolni, tehát Ázsiában a japán
flotta hajóival.
Churchill augusztus 11-én kijelentette, hogy személy szerint nem lát
olyan megoldást, amiben Japán nem
lépne be a háborúba. A semlegessé-

get nem tartotta kivitelezhetőnek,
míg azt, hogy valamilyen félmegoldással szerepeljen Japán a háborúban
szintén elvetette. Tehát azt szorgalmazta, hogy a császárság is lépjen
hadba.
Ennek következtében augusztus
15-én a japán kormány manifesztumot adott ki, melyben felszólította a
Német Császárságot, hogy Csiangtao
(Qindango) városából és Shandong
félszigetéről vonja vissza csapatait.
Természetesen erre a német fél nem
volt hajlandó; ezt követően augusztus
23-án Japán hadat üzent Németországnak, két nappal később augusztus
25-én pedig az Osztrák-Magyar Monarchia és Japán is hadat üzent egymásnak. Japán és az OMM közt a cassus belli SMS Kaiserin Elisabeth hajó
volt. Történetesen ez a K.u.K. hadihajó
Csiangatónál állomásozott, a japán fél
felszólította a monarchiát, hogy hívja
vissza a hajóját különben hadat üzen,
Ferenc József ezt nem tette meg, így
már hadban is álltunk.

Folytatás a következő oldalon!
Vissza a Tartalomjegyzékhez!

Az, hogy csak október legvégén támadtak a
japánok, zömmel három dolognak volt betudtató,
1, Rossz időjárási viszonyok voltak, sok tájfun
tombolt akkor a térségben.
2, Ahogyan a német, úgy a japán hadvezetés
sem ismerte a németeket, így inkább lassabban, de biztosan haladtak előre.
3, Az európai fronton a korai szakaszban a
németek gyors győzelmeket arattak, a japánok nem feltétlenül akartak nekiesni Németországnak.
A németek a
várost és környékét három védelmi
zónára osztották
fel. A legkülső részt
gyakorlatilag harc
nélkül adták fel. A
második vonalban
már
szórványos
ellenállást tanúsítottak, szerencséjükre az időjárás is
az ő oldalukra állt.
Október
elején
a központi hatalmak csapatai némi
ellentámadásba
kezdtek.
Szórványos támadásaikkal több kisebb japán csapatot semmisítettek meg. A britek Triumph
hajója egy támadás után már nem tudott
többet segíteni az ostromon. Október 15-re
egy hatalmas tájfun két tucat japán katona
halálát okozta, a németek S90-es rombolója
elsüllyesztette a Takachihót. Egy másik alkalommal pedig légi bombázással sikerült egy
japán hajót elsüllyeszteni. Az utolsó említésre méltó német ellentámadás során 80 katona tört ki a legbelső védvonalból, de őket
a japánok könnyen visszaverték. Október
végén a szövetséges csapatok teljes offenzívába kezdtek, több napig folyamatosan

Háború a Távol-Keleten
és a Csendes-óceánon
Kínai hadszíntér – Csiangtaói csata

Japánnak egyszerre hat feladatot is
osztottak a világháború során és meg
kell hagyni mindegyik terepen jól teljesített:
1, Csingtao és egyéb más német illetve OMM érdekeltségű területek megszerzése Kínában.
2, Csendes-óceáni német gyarmatok
elfoglalása
3, Fegyverzet szállítása Oroszországba
4, Más ázsiai és Csendes-óceáni vizek
védelme
5, Földközi-tengeren való szolgálatteljesítés
Bár tervben volt egy 100000-500000
fős expanziós sereg küldése Franciaországba, ez végül nem valósult meg.
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Ha Japán az I. világháború során valahol is
komoly szárazföldi harcokat vívott, az kétségkívül Csingtao kínai városnál volt, ahol német és
monarchista katonákkal kellett harcolnia.
A város jelentőségét mi sem mutatja jobban,
hogy amikor II. Vilmos német császár megtudta, hogy a várost megtámadták ezt táviratozta
vissza katonáinak:
„Ha Csingtao japán
kézre kerül, az olyan
lenne, mintha Berlin
orosz kézre kerülne.”
A nagyfokú figyelem
nem volt hiábavaló,
hiszen gyakorlatilag
itt állomásozott a
Német Birodalmi IV.
flotta színe-java, amit
von Spee vezetett.
A japánok a 18. hadosztályt
küldték
ide, ami 23.000 főt
számlált, a sereget
Kato Sadakichi vezette. A britek két hajót
adtak: HMS Triumph,
HMS Usk, továbbá 1500 brit is harcolt, de csak
azért, hogy a japánok ne mondhassák el magukról azt, hogy egyedül verték meg a németeket.
Az angolokat Nathaniel Walter Barnardiston
vezette, aki már a Boxer lázadás során is jelen
volt Kínában.
Ezzel szemben a védők 4550-en voltak,
közülük 180-an tisztek voltak. A németek helyzetét tovább nehezítette, hogy nem ismerték a
japán harcmodort. Német és japán csapatok a
történelem során még soha nem csaptak össze.
A japán hadsereg is addig mindösszesen egyszer harcolt európai féllel, még egy évtizeddel
korábban az oroszokkal.
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ágyúzták a várost, negyedikére már a
víz utánpótlást is elzárták a németektől. Ugyanekkor érte a brit csapatokat
a legnagyobb emberveszteség is,
ugyanis lövészárkot akartak ásni, de
a talajvíz túl magasan volt, így nem
haladtak a munkálatok. A németek a
csapatra rátámadva 8 embert megöltek és 18-at megsebesítettek. Mint
utóbb kiderült, a japánok tudták, hogy
az a terület nem alkalmas árokásásra,
csak erről elfelejtettek szólni az angoloknak. Végül hetedikén megadták
magukat a német védők, már csak
azért is, mert egész egyszerűen elfogyott a lőszerük.
1914 és 1922 között a város japán
katonai igazgatás alatt állt, előbb Mitsuomi Kamio, később pedig Mitsue
Yuhi volt a terület parancsnoka.

Folytatás a következő oldalon!
Vissza a Tartalomjegyzékhez!

Ezekben az időkben és a következő pár évtizedben a városban közel
20.000 japán élt.
A város ostromáról 1963-ban egy japán film is készült.

1. Németország, a közös ellenség egy lépéssel
közelebb került a győzelemhez 2. Oroszország (bárki is irányítsa majd az államot) az elvesztett területeit valahol pótolni akarja és ez
az irány a Távol-Kelet lesz. Tehát pont feléjük
fognak terjeszkedni.
Ezeket összeadva a két ország 1918. január
végén kezdte el a tárgyalásokat és hamar,
eredményesen le is zárták őket. Legnagyobb
hozadéka ennek az lett, hogy Kína 20 millió jen
hitelt kapott Japántól.

Huszonegy pont
A japán kormány 1915. január 18án adta át huszonegy pontból álló követelését a kínai kormánynak. A pontokat öt fő csoportba lehet besorolni:
1, Japán hiánytalanul átvehesse mindazon jogokat, amikkel Németország
bírt a Shandongi területen.
2, A japánok még több bányakonces�sziót és földet kaphassanak Dél-Mandzsúriában és Belső-Mongóliában.
Valamint Japán 99 évre kapja meg a
mandzsúriai vasútvonalat.
3, Biztosítsanak monopóliumot a japán bányavállatoknak a Jangce-folyóig, 2007-ig.
4, Japán biztosítja Kína területi szuverenitását másokkal szemben.
5, Fucsien tartomány gyakorlatilag
japán gyarmat legyen.
Az ultimátum után a kínai városokban
spontán tüntetések alakultak ki a japánok ellen, és mindenfelé bojkottálták
a japán termékeket.
1915. május 25-én Kína és Japán aláírta a szerződést, melyben gyakorlatilag
csak az első négy pontban foglaltakat
fogadták el a felek. A szerződés tényét mind az Egyesült Államok, mind
pedig az Egyesült Királyság helytelenítette, de akkor egyikük sem tett
semmi érdemlegeset.
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Csendes-óceáni hadszíntér
Japán bizonyos feladatokat átvett a brit
flottától a Csendes-óceánon és annak közelében. Így a Japán birodalmi flottát ebben a
térségben hat részre osztották:
1, Shanghai és attól északra található vizek biztosítása
2, Csiangtao környékének a védelme
3, 2 hadihajó Szingapúr környékét védte
4, 7 cirkálóból álló szakasz a Hong-Kong és
Shanghai közötti vízi útvonalat biztosította
5, Egyéb területek
6, Az Ibuki és a Chikuma cirkáló a brit Dzherama
nevű hajójához csatlakozva keresték a német
Spee admirális flottáját a Csendes-óceánon.
Ezeken kívül még 1914 szeptembere folyamán
Japán az összes német csendes-óceáni gyarmatot elfoglalta.

Nishihara hitelek
A japán kormány 1917 szeptemberében
megbízta Nishihara Kamezo ismert japán
üzletembert, hogy Duan Qirui kínai hadurat
pénzelje, így próbálták a japánok gyengíteni a
kínai ellenállást. A hitel összege közel 145 millió jen volt. A pénz, bár megérkezett a szakadár
vezetőhöz, jelentősebben nem befolyásolta a
kínai-japán harcokat/kapcsolatokat. Később
nyilvánosságra kerültek az információk és ez
tovább mélyítette a kínaiak Japán ellen érzett
utálatát.

Kínai – japán szövetség
1918. március 25-én a Kínai Köztársaság és
a Japán Birodalom szövetségre lépett egymással. Igen, bizarr lehet ezt olvasni, de természetesen ennek is megvolt a maga oka.
1917. augusztus 14-én a kínaiak hadat üzentek Németországnak, ebből kifolyólag Japánnak és Kínának ugyanaz lett hivatalosan az
„ellensége”. De ez még nem lett volna kellő
indok arra, hogy a két ázsiai ország szövetkezzen egymással, ehhez kellett egy másik
esemény is.
1918. január negyedikén megszületett
a Breszt-Litovszki béke, melyben az oroszok
külön békét kötöttek a németekkel hihetetlen
nagy területeket átengedve nekik. Kína és Japán vezetői az egészből két dolgot vontak le:

Japán az európai hadszíntéren
A háború előre haladtával
Nagy-Britannia Japántól is kért segítséget, hogy győzhessen az európai
hadszíntéren. Pontosan csak hadihajókat kért, hogy azok Málta partvidékén védjék meg az Egyiptom-Szaloniki-Marseille útvonalon közlekedő
hajókat a központi hatalmak esetleges támadásaitól. A háború során közel 700.000 antant katonát szállítottak a japán hajók.
Japán először 1917 áprilisában az
Akashi cirkálót és további nyolc rombolót küldött a térségbe, a háború
végére már összesen 17 japán birodalmai hadihajó volt jelen a Földközi-tengeren.

Folytatás a következő oldalon!
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A Matsu nevű cirkáló az OMM flottájához tartozó Erdélyt
elsüllyesztette, de közel 3000 embert megmentett a sül�lyedő hajóról. Ugyanakkor a legnagyobb veszteséget a japánoknak egy K.u.K.-i tengeralattjáró okozta: az U27-es 1917.
június 11-én elsüllyesztette Kréta közelében a Sakaki nevű
rombolót.
A japán hajók a szakirodalom szerint nagyon hatékonyan működtek egy számukra idegen környezetben.

Német-japán tárgyalások
A német hadvezetés látván, hogy nem fognak gyors
diadalt aratni az európai hadszíntéren, máshol keresett
magának némi sikert. A legelső ilyen próbálkozás már 1915
januárjában megtörtént, amikor a pekingi német nagykövet Paul von Hintze tárgyalásokat kezdett a japán féllel. A
német oldal ekkor csupán annyit ígért Japánnak, hogy ha
külön békét kötnek, akkor a jövőben pénzzel támogatják a
szigetország hódítási terveit Kína területén. A tárgyalások
eredménytelenül zárultak.
A következő próbálkozás német részről 1916 januárjában kezdődött, ekkor a német stockholmi nagykövet Hellmuth von Lucius az ottani japán követtel, Uchidával kezdett
párbeszédet. Ez alkalommal sokkal komolyabb és mélyebb
megbeszélések folytak, mint egy esztendővel korábban. A
tárgyalások első szakasza márciusig tartott, ebben az etapban a németek azt akarták elérni, hogy Japán ne küldjön
csapatokat az európai hadszíntérre.
A diplomáciai diskurzus március elején abbamaradt,
majd március 25-én új lendülettel folytatódott, amikor is
már Hugo Stinnes, korának egyik legerősebb iparmágnása

képviselte a német érdekeket. Az új vezető tárgyalóval új
prioritások is érkeztek. Legfontosabb az lett, hogy Japán
közvetítsen Oroszország és Németország közt egy békeszerződés aláírásához. Ha ez összejött volna, akkor a németek szavatolták volna a japánoknak Csiangtao városát és
a Csendes-óceáni térségben lévő japán szuverenitást. A tárgyalások végül is eredménytelenül zárultak augusztus 23-án.

Zimmermann távirat
1917. január 16-án Arthur Zimmermann, Németország
külügyminisztere táviratot küldött hazája mexikói nagykövetének, Heinrich von Eckardtnak. A telegramm leginkább
azzal foglalkozott, hogy Eckardt vegye rá a mexikói vezetést,
hogy lépjen hadba az USA ellen. Ha ezt megteszi, akkor területekkel fog gyarapodni az USA kárára. (Mexikó végül nem
lépett hadba.)
Ami a mi témánkat is érinti, az az, hogy a sürgönyben kitértek arra, hogy a mexikóiak próbálják rávenni a japánokat,
hogy újra külön tárgyaljanak egy béketervről. Sőt, amennyiben Mexikó megtámadja az Amerikai Egyesült Államokat,
akkor Japán is cselekedjen hasonlóképpen. Amikor kiderült
a távirat léte, a német diplomaták, az amerikai és a japán pacifista erők is hamisítványnak próbálták feltüntetni.

tak túlsúlyban, míg az Urálon túl a fehér jobboldali szervezetek voltak jelen. A nyugati hatalmaknak az volt a céljuk,
hogy megállítsák a bolsevikok előretörését és ennek egyik
módját abban látták meg, hogy különböző intervenciós seregekkel támogassák a fehéreket. Oroszország távol-keleti
részén partra szállt nemzetközi, amerikai és japán intervenciós sereg is. A japánokat már 1917-ben megkérték a franciák, hogy avatkozzanak be az eseményekbe, de Japán akkor
elutasította ezt a kérést. Közel egy év kellett ahhoz, hogy a
szigetország politikusai felfogják, hogy az egész eseménynek mekkora jelentőség van és milyen veszélyekkel jár saját
hazájukra nézve.
A japánok 1918 októberében közel 70.000 fős sereggel szálltak partra Oroszországban. Pedig 1918 júniusában
csupán a nemzetközi intervenciós seregbe kértek Japántól
7000 fős sereget, ezt végül már 12 ezresre duzzasztották a
japánok, és kérték, hogy önálló erőként lehessenek jelen a
beavatkozás során. Mire végül elindultak, már az említett 70
ezres létszámmal kezdték el a missziót.
Az intervenció során 5000 japán halt meg és közel 900
millió jenbe került, haszna pedig egyáltalán nem volt. Míg
a nyugati országok hivatalosan azért érkeztek, hogy a cseh
légiót kimentsék a szorult helyzetből, Japán egyértelműen
birodalmi célokkal érkezett ide. Az volt a céljuk, hogy minél
nagyobb terület felett szerezzék meg a felügyeletet, akár
egy bábállam létrehozásával is. A meglehetősen drága és
veszteséges akció több kárt okozott végül az országnak,
mint amennyi pozitívumot hozott.

Szibériai intervenció
Oroszországban 1917-ben kitört a Nagy Októberi Forradalom, aminek következtében a cárt elűzték a trónjáról.
A hatalmat pedig egymással rivalizáló csoportok próbálták
megszerezni, de alapvetően két táborra oszlott a birodalom.
Oroszország európai felén a bolsevikok, azaz a vörösök vol-
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Hadifoglyok
Természetesen Japán is ejtett hadifoglyokat. Értelemszerűen a legtöbbjük német volt, őket leginkább két táborba
szállították: Ninoshimába és Bandóba.
A bandói hadifogolytábor a mai Tokushima prefektúrában
található 4 kis szigetet jelentette. 1917 decembere és 1919
decembere között működött. Üzemelése során 953 német
és monarchiabeli hadifogoly élte itt mindennapjait.
A telepet három korábbi lágerből vonták össze (Marugame, Matsuyama, Tokushima). Összesen 57.233 m2-es volt a
tábor, parancsnoka a liberális szemléletű Matsue Toyohisa
volt. A tisztek fából készült szállásokon, északon aludtak,
míg a közlegények tőlük délre foglalták el a maradék hat
laktanyát, dél-nyugaton pedig a piac üzemelt.
A táborban mai szemmel is meglepően jól éltek a foglyok. Lehetőség volt földet bérelni és az ott megtermesztett
árut a piacon eladni vagy elcserélni más portékára. De mód
volt kézműves tárgyak készítésére és eladására, ahogyan
mások gyógyszerekkel vagy éppen kozmetikumokkal csencseltek. A körzetben biztosítva volt a zuhany, de volt meleg
vizű fürdő is, sőt masszázst is igénybe lehetett venni.
wEmellett a rabok egymásnak önképzést is tartottak.
Ez annak volt köszönhető, hogy a fegyencek nem hivatalos
katonák voltak, hanem sorozottak, így mindenkinek volt
polgári/civil szakmája. A pékek sütni tanították az ácsokat és
viszont, az értelmiségiek pedig oktatták a többieket cserébe
ők is tanultak valamilyen szakmát.
A kulturális élet is pezsgő volt. A táborban nyomda működött, ahol képeslapokat, okmányokat stb. állítottak ki, de
emellett nem kevesebb, mint 4 újság is megjelent, köztük

AniMagazin/Japán mániásoknak

egy napilap. A körletben négy zenekar is működött; 1918.
június 1-jén itt mutatták be Japánban először Beethoven 9.
szimfóniáját. A telep működésének 32 hónapja alatt több
mint 100 koncert volt hallható és ehhez még hozzá lehet
adni a különböző színházi előadásokat is. 1918 márciusában
Bando város önkormányzata kulturális és gasztronómiai
fesztivált szervezett. Ott a hadifoglyok bemutathatták
festményeiket, rajzaikat, szobraikat, de még hazai ételeket
is készíthettek, hogy az oda látogatók megismerkedjenek
a német konyha remekeivel. Erre összesen 50.095 fő látogató ment el, köztük több iskolás csoport a környékről. Azt
már meg sem említem, hogy a területen négy sportpálya is
üzemelt.
Bár az egész nagyon idillinek tűnik, természetesen nincsen rózsa tövis nélkül. Így 1918 novemberében a szigeten is
végigsöpört a spanyolnátha. Azonkívül bár az újságok megjelenhettek, de csak cenzúrázva. A magánlevelezést erősen
korlátozták és azt is cenzúra alá vetették, bár a csekély
számú magyar rab, amikor kapott engedélyt a levélírásra,
szabadabban írhatott lévén nem volt magyar tolmács a táborban. Az orvosi ellátás sem volt a legjobb a táboron belül,
a mentális betegekkel gyakorlatilag senki nem törődött.
A tábort hivatalosan 1920. február 8-án zárták be és bár
a többség visszatért hazájába, többen (pontosan 170-en) letelepedtek a környéken és ott kezdtek neki egy új életnek. A
bandói tábor komolyan hozzájárult ahhoz, hogy a német-japán kapcsolatok a háború után újra normalizálódjanak. A táborból ma már múzeum lett és 2006-ban Masanobu Deme
játékfilmet is forgatott róla Örömóda (Baruto no Gakuen)
címmel. De egy hetvenes évekbeli sorozatban is feltűnik ez
a telep.

Ninoshimában 545 hadifogoly volt (9 osztrák, a többi német). A tábor maga 1915 és 1920 között üzemelt, 1300
négyzetméteren. Itt is volt zenekar és konyhakert; sört és
bort készítettek a németek. Ebben a táborban több ismert
ember is élt. A legismertebb talán Herman Wals, aki a hotdogot és a majonéz receptjét ismertette meg a szigetlakókkal.
Míg a bandói táborban a zenészek alkottak maradandót,
addig itt Ninoshimai 11 néven egy fogoly-válogatott is ös�szeállt és komoly szerepe volt abban, hogy Hiroshima és
környékén a labdarúgás kedvelt labdajáték lett.

Új globális egyensúly
A Párizs környéki békékben Japán is képviseltette magát, mint az egyik győztes nagyhatalom, így a tárgyalásokon
ugyanúgy, mint a másik négy nagyhatalomnak, 5 delegáltja
lehetett (Kínának csak 2). Ennek ellenére nem nagyon törődött az európai eseményekkel. Leginkább a saját ázsiai
hadszíntéren elért sikereit akarta legalizáltatni az európai
nagyhatalmakkal. A legfőbb tárgyalók japán részről: Saionji Kinmochi volt miniszterelnök, Chinda Sutemi brit japán
nagykövet, Matsui Keishiro párizsi japán nagykövet és Makino Nobuaki volt külügyminiszter.
Az I. világháborút lezáró békeszerződések értelmében
Japán a Népszövetségtől úgynevezett Népszövetségi Mandátumokat kapott bizonyos területek felett.
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Ezek a kerületek a Dél-Csendes-óceánhoz tartozó apró
szigeteket jelentették. Japán 1919. június 28-tól egészen
1947. július 18-ig birtokolta a mandátumokat, amikortól is
az ENSZ az USA-nak ítélte oda
őket.
- Karolin-szigetek (mai Palau
és Mikronéziai Társult Államok
területe)
- Szamoa
- Guam
- Marianna-szigetek
- Marshall-szigetek
Illetve ami ennél fontosabb
volt Japán számára, hogy a
korábban megszerzett területeit nem kérdőjelezték meg
a nagyhatalmak. Továbbra is
gyarmata lehetett Korea, Formoza (Tajvan), a Kurill-szigetek,
Penghu és Okinawa szigetek is.

egyenjogú. Az európai és amerikai képviselők nem fogadták
el ezt a japán ideát. Számukra kellett még egy világháború,
hogy megértsék, mit is akartak a japánok.
A japánok nem valami felvilágosodott eszme által, hanem sokkal inkább pragmatikus okok
miatt álltak elő ezzel a gondolattal. Akkoriban Észak-Amerika
államaiban erősen diszkriminálták a japánokat. A nyugati sajtó
zugtermékei a sárga veszélyről
zúgtak, míg az európai értelmiség egy része közt igen divatos
volt az úgy nevezett szociáldarwinizmus, ami azt volt hivatott
jelenteni, hogy a fehér államok
nem hiába uralkodnak a többi
terület felett.

Shandong probléma

A tárgyalásokon közel 14 állam képviselője volt jelen,
így többek közt olyan országok is mint Belgium, Hollandia
vagy éppen Portugália. A japán érdekeket Katō Tomosaburō
haditengerészeti miniszter, a
washingtoni japán nagykövet
Shidehara Kijuro és Tokugawa
Iesato, a parlament elnöke
képviselte. A konferenciát
azért hívták össze, hogy a háború utáni hatalmi egyensúlyt
a diplomácia és jog nyelvére is
lefordítsák. Az amerikaiak már
csak azért is akartak egy ilyen
tanácskozást, mert a Párizs környéki békefolyamatnál majdnem hogy egészében figyelmen kívül hagyták az amerikai
érdekeket és kéréseket.

1915-ben a japán kormány egy 21 pontból álló ultimátumot adott át a kínai kormány képviselőjének, amit kénytelen
volt elfogadni a hatalmas ország. Az ultimátum lényege
az volt, hogy a japánok átveszik a németek által gyakorolt
összes jogot Santung tartományban. A versaillesi békében
kérdéses volt, hogy a japánok megtarthatják vagy elveszítik
az előbb említett jogaikat. Wellington Koo kínai diplomata
azzal próbált érvelni, hogy Santung városa olyan jelentős a
számukra, mint a judeokeresztény kultúrkörben Jeruzsálem.
Az idealista amerikai elnök, Woodrow Wilson elfogadta ezt
az álláspontot, de a pragmatikusabb európai vezetők nem.
Végül is az ez elleni tiltakozás hívta életre Kínában az úgynevezett május elsejei mozgalmat. Így Koo nem is írta alá a
szerződést és Kína 1921-ben külön békét kötött Németországgal. A Shandongi kérdést megnyugtatóan csak a Washingtoni konferencián rendezték a felek.

Faji egyenlőség
A Párizs környéki békék egyik hozadéka a Népszövetség
megalakítása volt, illetve annak az előkészületei zajlottak
Párizsban. A japán követek egy akkor még teljesen haladó
gondolattal álltak elő, miszerint minden emberi faj(rassz)
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Washingtoni konferencia (1921-1922)

Kína problémája – Kilenc hatalmi szerződés
A tárgyalások célja Kína rendezése volt. Kínának el kellett
fogadnia a nyitott kapuk politikáját. Tehát Kína nem zárkózhatott el a világ elöl ismét, de állami szuverenitását minden
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félnek tiszteletben kellett tartania. Valamint ez a szerződés
volt hivatott rendezni a japán és kínai fél közt fennálló nézetkülönbségeket. Az aláírók közt volt: USA, Japán, Egyesült
Királyság, Franciaország, Portugália, Hollandia, Belgium,
Olaszország és Kína.

Lansing – Ishii megállapodás
A szerződést még 1917-ben írta alá Robert Lansing amerikai külügyminiszter és Ishii Kikujiro japán különmegbízott.
A megállapodás arról szólt, hogy sem a Japán sem pedig az
amerikai fél nem fogja kihasználni kínai partnerét a másikkal
szemben, tiszteletben tartják a másik fél megszerzett jogait
Kínában és az országban fenn kell tartani a nyitott kapuk elvét. A szerződés egészen 1923-ig volt érvényben.

Csendes-óceáni status quo
1921. december 13-án az USA, UK, Franciaország és
Japán elfogadták a négyhatalmi szerződést, mely azt rögzítette, hogy a felek elismerik és tiszteletben tartják egymás
csendes-óceáni birtokát. A japán diplomácia nagy sikere volt
ugyanakkor, hogy se a UK se az USA nem építhetett támaszpontot a Csendes-óceánon.

Tengeri fegyverkezés – Washingtoni
Egyezmény/rendszer
Az ötoldalú párbeszéd
legfontosabb része kétséget kizáróan az volt, amikor
a kor legnagyobb tengeri
hatalmai
megállapodtak
abban, hogy a jövőre nézve
milyen korlátozásokat fogadnak el. A brit és amerikai
érdekek szerint a hadihajók
10:10:6:3,5:3,5, arányban
oszlottak szét Anglia, Amerika, Japán, Franciaország
és Olaszország közt. A japánok által javasolt 10:10:8-as
arányt a többi nemzet elutasította.
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Ország

Hajók száma

Hajótőke - tonna

Repülőgépanyahajó
- tonna

UK

22

580 450

135 000

USA

18

500 600

135 000

Japán
Franciaorzság
Oroszország

10
10
10

301 320
220 170
180 800

Gazdasági problémák
A japán gazdaság 1905 és 1910 között
növekedett, de a hirtelen romló gazdasági
helyzet következtében 1911-re már államcsőd fenyegette az országot. Ezután egy rövid gazdasági fellendülés következett, amit
pont a világháború roppantott meg. 19141920 között a gazdaság válságba zuhant,
sőt 1920-ra a gzdaság összeomlott. 1920
és 1923 között közel 20%-os volt a munkanélküliség. Az államot pont az 1923-as nagy
kantói földrengés húzta ki a gödörből.

81 000
60 000
60 000

Japán az első világháborúból győztes
nagyhatalomként került ki. Távol-Keleten
a helyzete erősebb volt, mint bármikor. Az
utóbbi évtizedek katonai, gazdasági sikerei
pedig jó alapot adtak a japán katonai nacionalizmusnak, ami belevitte az országot
egy olyan háborúba, ami számukra totális
pusztulást hozott.
A világháború után elindult az úgynevezett Taisho demokrácia korszaka. A parlamentbe több párt, így baloldali pártok is
bekerülhettek, a választásra jogosultak számát pedig 1,5 millióról 3 millióra emelték.

Állami

Halál

Sebesült

Foglyok és eltűntek

Összes veszteség

Német Birodalom

1 773 700

4 216 058

1 152 800

7 142 558

Orosz Birodalom

1 700 000

4 950 000

2 500 000

9 150 000

Franciaország

1 357 800

4 266 000

537 000

6 160 800

Osztrák-Magyar
Monarchia

1 200 000

3 620 000

2 200 000

7 020 000

Egyesült Királyság
és gyarmatai

908 371

2 090 212

191 652

3 190 235

Olaszország

650 000

947 000

600 000

2 197 000

Oszmán
lom

325 000

400 000

250 000

975 000

Egyesült Államok

126 000

234 300

4500

364 800

Japán

300

907

3

1210

Teljes

8 538 315

21 219 452

7 750 919

37 508 686

Biroda-

Társadalmi hatások
Az első világháború kirobbanásakor
Japánban a lakosságnak nem sok információja volt az európai nagypolitikáról. Sőt egy
átlag japán azt sem tudta, hogy egészen
pontosan miért is kell Németország ellen
hadat viselni. Ezért aztán a kormány a lehető legkevesebb információval látta el a
japán sajtót arról nézve, hogy miképpen is
alakul a háború helyzete. Amikor Malcolm
Kennedy brit katonatiszt a háború során
az országban járt, döbbenten tapasztalta,
hogy a földmüvesek, akikkel beszélt nem is
tudták, hogy országuk épp hadban áll.
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