Japán-orosz konfliktus

Írta: A. Kristóf

Japán a kolonizálók útjára lép

távol-kelet

117

időgép
Az első Sino háború
(1894. július 25. - 1895. április 17.)
Japán a Meiji-restaurációt követően sikeresen belépett a világ vezető államai közé, ez azonban nem volt nyilvánvaló egészen 1905-ig, amikor
első ázsiai hatalomként maga alá gyűri az Orosz
birodalmat, és egyúttal az első ázsiai országgá
válik, amelyik európai nagyhatalmat háborúban
legyőz. Azonban ahhoz, hogy megértsük Japán
útját a Meiji restaurációtól a Tsushimai ütközetig
először a Japán-Kína háborúról, ismertebb nevén
a Sino háborúról kell beszélnünk.
A Meiji restaurációt követően Japán veszélyeztetett államból veszélyeztető állammá válik,
ennek megfelelően egyre erőteljesebben kezdte
éreztetni befolyását az ázsiai térségben. Ily módon elkerülhetetlen volt, hogy Japán előbb vagy
utóbb szembe kerüljön Kínával, az addig legerőteljesebb ázsiai hatalommal. Előtte Japán elfoglalt kisebb szigeteket, de ezek nem okoztak poli-
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tikai konfliktust. A két ország közötti konfliktus a
Koreai-félszigeten bontakozott ki, amikor is Japán
nyíltan hajlandó volt szembeszállni Kínával a félsziget fölötti „gyámság” ügyében. A háború kitörését számtalan apróbb összetűzés előzte meg,
melyekben nem csupán Japán és Kína játszott
szerepet, hanem Oroszország is.
Korea a háborút megelőző években egy
gazdaságilag és katonailag túl gyenge állam volt
ahhoz, hogy egymagában megtarthassa a függetlenségét az egyre növekvő Orosz befolyással
szemben, ennek megfelelőlen az 1870-es években Korea tudatosan és célzottan jó kapcsolatott
kezdett el kialakítani, mind Japánnal, mind pedig
Kínával, hogy ez a két állam ellensúlyozza egymást, Oroszország ellen pedig az Amerikai Egye-
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sült Államoknál próbáltak segítő kezeket keresni.
Így tehát nem meglepő, hogy a konfliktust számos
incidens előzte meg japán és kínai oldalról, valamint a háború kitörésekor mind a két fél oldaláról
jelentős hadsereg állomásozott a félszigeten.
A konfliktus végül 1894. július 23-án éri el a
töréspontját, amikor a japán hadsereg elfoglalja
Szöult és egy japán barát kormányt léptet érvénybe. Ez az új kormány semmissé tesz minden addigi egyezményt Japán és Kína között, és áthaladási
jogot biztosít a japán birodalmi hadseregnek. Két
nap múlva az első katonai ütközet is megesik a két
hatalom között, a Pungdo ütközet, amely során a
japán birodalmi flotta elsüllyeszti a Csing dinasztia hadiflottájának Kow-shing hajóját.

Ezt követően a háború hat hónapig tartó
törtetlen szárazföldi és tengeri győzelmet hoz a
japán állam számára, mely végén Kína kénytelen
békét kérni, számára aránytalanul kedvezőtlen
feltéltelek mellet. A háború végén Japán elérte a
kitűzött céljait, minimális ember és anyagi veszteség mellet megszerezte az egyenjogú befolyást
Korea fölött, Taiwan szigetét és a Liadong-félszigetet. Mindezek mellet természetesen Kína háborús jóvátételeket és kereskedelmi jogokat is át
kellet engedjen Japánnak.
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Azonban Japán ezúttal nagyobbat harapott, mint
amit le tudott nyelni, ugyanis az európai nagyhatalmak, Oroszország hathatós közbenjárásával,
közbeléptek a békeszerződés kimenetelében.
Alig pár nappal a békeszerződés aláírása után a
„hármak”, Oroszország, Németország és Franciaország közbeavatkoztak. Emiatt Japán le kell
mondjon a Liadong-félszigetről, ott található Port
Arthur, ami a környék stratégiailag legfontosabb
kitkötője, mivel Oroszország azt a területet magáénak akarta. A békeszerződés többi pontjával
nem volt problémájuk a nyugati hatalmaknak.

Következtetések:
- Japán sikeresen modernizálta, mind a gazdaságát, mind pedig a hadseregét a Meiji restauráció
során, ezt azonban csak akkor állíthatta, ha sikerült ezt a modernizációt politikai befolyásra cserélnie. Mivel a puding próbája az evés, ezért Japán is még próbára kellett tegye a fejlődése valós
mibenlétét. Ez a próba a Sino háború volt.
- A japán hadsereget német mintára újraszervezték, de hogy ez mennyire sikerült, csak a valós
ütközetek során derült ki.

„Miután Kínát legyőzte a Sino háborúban, a következő megpróbáltatás nem volt más, mint maga az Orosz Medve.”
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- A Sino győzelem volt az első jele annak, hogy
Japán nemcsak túlszárnyalta Kínát, de felért a világ nagyhatalmaihoz.
- Kína nem csupán presztízst veszített a háború során, hanem a vereség komoly társadalmi felháborodást és elégedetlenséget váltott ki, ezzel
előrevetítve a császárság végét.
- A háború jól mutatta, hogy Kína kísérlete a
hadsereg modernizálására kudarcot vallott.
- Az első alkalom, hogy Oroszország elismeri Japánt, mint riválist az ázsiai ambíció ellen.

egy európai édesvízi kikötő volt, amire leginkább
szüksége lett volna a cárnak, de az ázsiai országoktól sokkal könyebben tudta kicsikarni, mint
az európai nagyhatalmaktól, elméletileg. Miután
1895-ben hivatalosan megszerezte a területet,
Oroszország fokozatosan elkezdte kiépíteni a kikötőt, ez többnyire katonai és gazdasági fejlesztéseket jelentett. Az i-re a pontot az tette volna
fel, ha össze tudták volna kötni a Transz-Szibériai
vasúthálozattal a várost.

Orosz-japán konfliktus
(1904-1905)
A Sino háborúban szerzett értékes tapasztalatok és önbizalom után Japán nem szívesen
mondott le Port Arthurról. A lemondás azt jelentette volna, hogy Japán elfogadja a kis ázsiai
ország szerepét, amit a nagyhatalmak próbáltak
rákényszeríteni. Miután Kínát legyőzte a Sino háborúban, a következő megpróbáltatás nem volt
más, mint maga az Orosz Medve.
Oroszország állandó problémája volt, hogy nem
rendelkezett kellő mennyiségű édesvízi kikötőkkel, és azok, amelyeket birtokolt, nem a stratégiailag legjobb helyen voltak. Ennek köszönhetően az orosz birodalom magáénak követelte Port
Arthurt és minden tőle telhetőt megtett, hogy
minél hamarabb véglegesen a birodalom szerves
és elszakíthatatlan részévé tegye azt, akárcsak
Vladivosztok esetében. Ugyan Port Arthur nem
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Ezzel Japán is tisztában volt, éppen ezért még
mielőtt az összekapcsolás megtörtént volna, úgy
döntöttek, hogy szerencsét próbálnak.

ban azzal érvelt, hogy Oroszország 1809-ben hadüzenet nélkül támadta meg Svédországot, tehát
nincs mivel vádolja őket Oroszország.

1904. február 8-án az orosz kormány hivatalos közlönyt kap a japán kormánytól, amiben
egy formai hadüzenet volt. Azonban még mielőtt
a hadüzenet elérkezet volna a cárhoz, Japán támadást indított a Port Arturban állomásozó orosz
flotta ellen. A támadás kudarccal végződik, a japán birodalmi flotta nem tudja elfoglalni Port Arthurt tengeri úton. II. Miklós cárt hidegvízként érte
az eset, nem akarta elhinni, hogy japán hadüzenet
nélkül kezd háborús tevékenységbe, Japán azon-

A háborút csak nagyvonalakban részletezem, a főbb ütközetek Port Arturnál zajlottak le,
mivel tengeri úton nem tudták elfoglalni, ezért a
japán birodalmi hadsereg szárazföldi ostrom alá
vette a várost, a csapatok Mukdennél és Lioyangnál állomásoztak. Tengeren pedig Port Arthurnál
és a Tsushima szorosnál. A háború rövid volt és
rendkívül véres, amely során egyik fél sem akart
engedni a másiknak. A helyi madzsúriai lakosság
mindkét oldalon harcolt, mint zsoldos katonák, a
Kínai császárság pedig
Japánt támogatta a
Sino háború emlékének ellenére is. A kínai
kormány támogatását
ugyan elutasította Japán, de mégis számtalan étel és ital konvojt
fogadott a japán hadsereg a Kínai császárságtól.
A háború kitörésekor az orosz hadiflotta útjára indította a Balti-tengeri
flottát (Európából),
azonban az oroszok
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„az oroszok magabiztosságát jól
mutatja, hogy ez a flotta nem
a legrövidebb, hanem egy hos�szabb és kényelmesebb (...) úton
haladt.”
magabiztosságát jól mutatja, hogy ez a flotta nem
a legrövidebb, hanem egy hosszabb és kényelmesebb (több megállóval és utánpótlás felvétellel
rendelkező) úton haladt.
Ugyan a Port Arthur elleni tengeri támadás
nem járt sikerrel, az orosz flotta a kikötőben rekedt, mivel a japán tengeri blokádon nem tudtak
áttörni, és mivel a Balti flotta még messze járt,
ezért nyilvánvaló volt, hogy a háború szárazföldön fog eldőlni. A japán birodalmi hadsereg két
véres csatában legyőzi az orosz hadsereget: Mukden és Lioyang. Ennek következtében az elszigetelt és ostrom alá vett Port Arthur, mint derült
égből villámcsapás, kapitulált. Mindez még 1905.
május előtt történt. A Balti flotta május elején
még csak Szingapúrban volt, ahol eljutott hozzájuk a hír, hogy Port Arthur, amit fel kellett volna
szabadítsanak, elesett. Az új cél így Vladivosztok
lett. Mivel az orosz hadsereg szárazföldön már
vereséget szenvedett és visszaszorult Szibériába,
a medve egyetlen reménye, hogy megfordíthatja,
vagy legalább kedvezőbb feltételek mellet köthet
békét. A terv az volt, hogy a Balti flotta épségben
megérkezik és ezáltal jelentős katonai potenciált
nyújt a térségben.

Tartalomjegyzék

△

távol-kelet

120

időgép
Azonban a megváltozott úti cél miatt a Balti flotta nehéz helyzetben találta magát: két úton mehetett Vladivosztokba. Az egyik lehetőség, hogy
megkerüli a Japán-szigeteket keleti irányban, ez
a hosszabb út, vagy, hogy Japán és a Koreai-félsziget között a Tsushima szoroson át, a rövidebb
úton megy. A flotta az utóbbi lehetőséget választotta, azonban a kor szokásai szerint az orvosi
hajókat kivilágították, amiket a japán haditengerészet észrevett és a Tsushihma szorosnál megsemmisítő győzelmet aratott a Balti flotta fölött.
Mindezek után a cár kénytelen volt békét kötni a
japánokkal, amely során feladta Port Arthurt, és

Mandzsúriából is kivonultak az orosz csapatok.
A háború során mind a két oldal követett
el háborús atrocitásokat is a civilekkel szemben,
ez valószinűleg annak köszönhető, hogy a helyi lakosság mindkét oldalt szolgálta zsoldosokként..
Következtetések
- Japán ismét egy sikeres háborút tudhatott a
háta mögött, amely során nem csupán értékes területekre tett szert, hanem bebizonyította a világ
előtt, hogy olyan nagyhatalom, amelyik részt követel magának a világ erőforrásaiból.

- Japán lesz az első ázsiai hatalom, amelyik háborúban legyőz egy európai hatalmat.
- A győzelem során Japánban megerősödik a
katonai befolyás a kormányban, ami később még
inkább a háború felé sodorja Japánt (első és második világháború, Mandzsúria elfoglalása és Kína
lerohanása a későbbiekben).
- Oroszország presztízst és jelentős stratégiai
területet veszít, a vereség előreveti az Orosz birodalom hanyatlását.
- A világ nagyhatalmai, akik eddig „páholyból”
nézték Japánt, feleszmélnek az új szerepére a világpolitikában.

Források:

Első Sino háború wikipédia
Orosz-japán háború wikipédia
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