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SZAMOSI LÓRÁNT 

 

Az első világháború (1914 – 1918) 

 

 
1. Európa a XX. század elején 

 

   A XVI. századtól kezdve Európa folyamatosan gyarapodott, s a XIX. század végére már azt 

hitte, hogy a világ kiválasztott kontinense, amely arra hivatott, hogy a Föld többi részén 

uralkodjék, és azt civilizálja. A mezőgazdaság és az ipar hatalmas tempóban fejlődött, Európa 

népessége dinamikusan nőtt, a világkereskedelemben élen járt. Néhány európai ország a Föld 

hatalmas területeit gyarmatosította. A brit világbirodalom kb. 300 millió lakost számlált, ami 

elérte majdnem a korabeli Európa lakosságszámát! Európa volt a tengerek ura is. A kulturális 

életben kiemelkedett a többi kontinens közül, a lakosság műveltségi foka itt volt a 

legmagasabb. 

   A XX. század elejére azonban alapvetően megváltozott a helyzet. Európa pozíciói 

meginogni látszottak. Ennek oka egyrészt Európa belső bajaiban keresendő, másrészt a többi 

kontinens fejlődésében, felemelkedésében. Az Egyesült Államok, Japán, Ausztrália, Dél-

Afrika egyre komolyabb vetélytársak lettek. Kiemelkedik ezen országok közül az Egyesült 

Államok, amely sok tekintetben már meg is előzte az öreg kontinenst. Európa egyik fő 

problémája ott volt, hogy területi fejlettsége bizony igen egyenetlen volt. Anglia, 

Franciaország, Hollandia, Belgium képviselte az igazi fejlettséget. Spanyolország, 

Oroszország (nagy területe ellenére) már nem számított igazi nagyhatalomnak, Olaszországról 

pedig még nem lehetett eldönteni, hogy megfelel-e a nagyhatalmi ismérveknek. Tény volt 

viszont, hogy egy új és félelmetes nagyhatalom született: az egységes Németország. A 

németek nem csak helyet kértek a franciák és britek mellett, hanem föléjük is akartak 

kerekedni. A területileg és lélekszámát tekintve nagyhatalom Osztrák-Magyar Monarchia 

inkább még a múlt századot képviselte dinasztikus politikájával, és a múltba visszanyúló 

nosztalgiájával. Oroszország gyengeségére leginkább az 1904-1905-ös orosz-japán háború 

világított rá. Japánnal komolyan számolni kellett, amit jól mutatott a csuzimai, mukdeni csata 

is. Oroszország hatalmas lomha testét a lassú és nem következetesen végig vitt reformok nem 

tudták igazán megmozgatni. Az orosz területek nagy része Ázsiában volt, és igazából nem 

lehetett tudni, hogy melyik kontinens irányában kíván terjeszkedni. 

   Az ún. szürke zóna országai Finnországtól Görögországig sokáig idegen nagyhatalmak 

uralma alatt sínylődtek. Ez a sáv etnikailag igen sokszínű volt, több nagy múltú nemzettel, 

amelyek elvesztették hajdani önálló államiságukat (csehek, lengyelek), de találunk olyanokat 

is, amelyek most szeretnék megteremteni az önálló nemzeti létet. Ezek a népek igen 

sérülékenyek voltak. Egy részről, mert némelyik most jutott el a modern államiság 

megteremtésének gondolatához, más részről pedig Európa ezen része mindig a Nyugat és a 

Kelet hatalmi vetélkedésének színtere volt. Ennek a hatalmi vetélkedésnek pedig a kis népek 

estek áldozatul. Bonyolította a helyzetet, hogy szegénységükből adódóan egymásra is állandó 

féltékenységgel tekintettek. Az etnikai határok nem estek egybe a politikai határokkal, s a 

nemzeti egységet sok esetben csak egymás rovására tudták megvalósítani. 

 

 

 

 

 

 



 

II 

2. A háború kitörésének okai 

 

   Az 1914-es háború volt az első a Földön, amelyben a benne részt vevő országok egész 

gazdasági erejükkel és katonai potenciáljukkal szerepeltek, és ez a két tényező döntő szerepet 

játszott a háború kimenetelében. A háború kirobbanása nem vezethető vissza egy vagy két 

okra, hanem itt több tényezőt is figyelembe kell vennünk. 

A legjobban felismerhető okok a következők voltak: 

 Az európai hatalmi változások meg nem értése. 

 Az angol-német kereskedelmi verseny. 

 A korábban megszerzett hatalmi státusz féltése: Anglia, Osztrák-Magyar Monarchia. 

 A hagyományos hódító politika: Németország, Oroszország, Olaszország. 

 A korábbi hódítások, pozíciók visszaszerzése: Franciaország. 

Korábban sokszor csak egy okkal próbálták a történészek megmagyarázni a háború kiváltó 

körülményeit: a világ újrafelosztását, a nacionalizmus elterjedését jelölve meg. Nem 

feledkezhetünk meg a személyiségek szerepéről sem a háborús körülmények előidézésében. 

II. Vilmos német császár, I. Ferenc József osztrák császár és magyar király, vagy II. Miklós 

orosz cár komoly befolyással bírt az eseményekre. A hódításvágy a hataloméhség mindegyik 

uralkodóra jellemző volt. Ráadásul a hadsereg sokszor ott állt döntéseik hátterében. 

Gondoljunk csak Ferenc Józsefre! A politikusok, diplomaták már ingadozóbb álláspontot 

képviseltek háború és béke kérdésében, de a parlamentek ellenében ők sem mertek más 

döntéseket hozni. Európa parlamentjeire pedig rányomta bélyegét a nacionalizmus, s ez elől 

már a politikusok sem térhettek ki. A háborús légkör kialakításában nem elhanyagolható 

szerepe volt még az egyre fontosabbá váló sajtónak is. A háborús pártot gyarapították a 

tőkéscsoportok is. Angliában, Franciaországban inkább a gyarmati-kereskedelmi tőke, 

Németországban az ipari tőke remélt óriási hasznot a fegyverkezéstől, a háborútól. 

   A háború kirobbantásában tehát régi és új elemek egyaránt megtalálhatóak. A főbb okok 

mellett léteztek régebbi feszültséggócok, érdekek is. Ilyen feszültséggóc volt a Balkán-

félsziget. A török birodalom európai jelenlétének végével hatalmi vákuum keletkezett, amely 

csábítólag hatott több nagyhatalomra is. Oroszország régi álma, a melegtengeri kijárat 

megszerzése most elérhetőnek látszott. Ráadásul két adu is volt még az oroszok kezében: a 

pánszláv testvériség gondolata, és az ortodox hit védelme. Mindegyik kiváló beavatkozási 

ürügyet szolgáltatott. A balkáni kis népek egymással szemben is agresszív politikát folytattak. 

Az első (1912-13) és a második (1913) balkáni háborúban olyan rendezés jött létre, amely 

szinte egyik országnak sem felelt meg. Az Osztrák-Magyar Monarchia természetes 

terjeszkedési övezetének tekintette a Balkánt, nem csak a dinasztikus hódító politika miatt, 

hanem a gazdasági érdekeltségből adódóan is. Régi motívumnak tekinthető a brit egyensúlyi 

politika is (balance of power). Németország alapjaiban boríthatta volna fel a kontinentális 

egyensúlyt, amely komolyan veszélyeztetné Anglia pozíciói.  

  A közvetlen háborús ok (casus belli) a szarajevói merénylet lesz 1914. június 28-án. Egy 

Gavrilo Princip nevű szerb nemzetiségű boszniai diák lelőtte a Monarchia trónörökösét, 

Ferenc Ferdinándot és feleségét, Chotek Zsófiát. A merénylet hátterében szerbiai titkos 

csoportok álltak. Az ok egyszerű volt: Ferenc Ferdinánd köztudottan híve volt a Monarchia 

trialista (három központú) átszervezésének. Ő a magyar és az osztrák nemzet mellett a 

birodalom szláv népeinek is azonos súlyt kívánt biztosítani. Ha (főleg a délszláv népek) 

megtalálják számításukat a birodalmon belül, akkor a Szerbia vezette délszláv államnak 

lőttek, a szerbek lemondhatnak hatalmi álmaikról. Ez a merénylet kiváló alkalmat kínált a 

háborúra kész Németországnak. 

 

 

 



 

III 

3. A háború menete 

 

1914 
A merénylet utáni Szerbia elleni keményebb fellépés kérdésében a Monarchia vezetése 

megosztott volt. Tisza István magyar miniszterelnök nem támogatta kezdetben a komolyabb 

lépéseket, tartott Románia esetleges támadásától. Végül Tisza beadta a derekát. 

Júl. 23.  A Monarchia ultimátumot intéz Szerbiához. (A szerbek csak azt utasították el, hogy a  

   Monarchia rendőrei nyomozzanak szerb területen.) 

Júl. 28.  Az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzent Szerbiának. 

A két szembenálló szövetségnek kész haditerve volt a háborút illetően. A központi hatalmak 

az ún. Schlieffen-terv szerint dolgoztak. Ennek lényege az volt, hogy a semleges Belgiumon 

keresztül gyors támadást kell intézni Franciaország ellen. A franciákat villámgyorsan le 

kellett győzni még mielőtt az oroszok mozgósíthattak volna. Miután a franciákkal végzett a 

német haderő minden erővel a keleti fronton az orosz csapatokat kellett volna 

megsemmisítenie. A terv a kétfrontos háborút akarta mindenáron elkerülni, hiszen ennek 

folytatására Németország hosszabb távon nem képes. 

A francia-angol haditerv az első német csapás kivédését célozta meg, majd azt, hogy 

kétfrontos, elhúzódó háborúra kényszerítse a német erőket. Ez az antantnak lett volna 

kedvező. 

 

Nyugati front Keleti front Balkán Diplomácia 

Augusztus 

4-én A németek benyo- 

mulnak a semleges Bel- 

giumba, Nagy-Br. had- 

ba lépett Németo. ellen.  

 

A franciák képtelenek 

megállítani a német elő- 

renyomulást.  

Szeptember  

5.-12. Első marne-i 

csata, a németeket meg- 

állítják Párizs előtt. 

A Schlieffen-terv csődöt 

mondott, kialakult az 

állóháború. 

A brit flotta kereske- 

delmi és katonai blokád 

alá vonta Németorszá- 

got. 

Október 

 

 

         

 

December 

 

A németek Tannenberg- 

nél Hindenburg mar- 

sall vezetésével legyő- 

zik az oroszokat. 

Galíciában orosz győ- 

zelmek az osztrák-ma- 

gyar csapatok felett. 

 

 

A Mazuri-tavaknál a 

németek másodszor is 

legyőzik az oroszokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A német és az orosz   

frontvonalak megmere- 

vednek. 

 állóháború 

 

A Monarchia csapatai  

megtámadják Szerbiát. 

 

 

 

 

 

 

 

A Szerbia elleni táma- 

dás elakad Belgrád 

előtt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szerb erőkkel nem 

bírnak a Monarchia  

csapatai.  

 állóháború 

 

1-én Német hadüzenet 

Oroszországnak. 

3-án Német hadüzenet 

Franciaországnak. 

Japán hadüzenet Német- 

országnak, a japánok 

elfoglalják a németek 

távol-keleti birtokait. 

 

A törökök lezárják a 

Boszporusz-szorost az 

antant hatalmak előtt. 

 

 

 

 

 

Törökország belép a há- 

borúba a központi ha- 

talmak oldalán, és ha- 

dat üzen Oroszország- 

nak. 
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1915 
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Február 

Angol-francia kísérlet 

a Dardanellák elfogla- 

lására, de sikertelen. 

Március 

 

 

 

Április 

Ypern (Belgium) mellett 

nagy német támadás a 

franciák ellen 

sikertelenül. (Harci gázt  

először itt vetnek be.) 

Május 
 

 

 

Július 

Az első isonzói csata az 

olasz fronton. 

Szeptember 

A francia fronton 

továbbra sincs döntés. 

 

 

Október 

 

 

 

 

Orosz ellentámadási 

kísérlet a keleti fronton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-án Gorlicei áttörés. 

A Monarchia csapatai 

visszaszorítják az oro- 

szokat. 

 

 

 

A német csapatok a 

nyugati front helyett 

keleten akarnak áttörést 

elérni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monarchia csapatai 

német segítséggel le- 

győzik Szerbiát és 

megszállják Albániát, 

Montenegrót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Londonban titkos szer- 

ződést köt Olaszország 

az antanttal. 

Az olaszok a belépésért 

cserébe az Adria mind- 

két partját akarták. 

Olaszország belép a 

háborúba az antant ol- 

dalán. 

 

 

 

 

Bulgária belép a köz- 

ponti hatalmak oldalán 

a háborúba. 

 

 

  1915-ben nem sikerült egyik félnek sem döntő eredményt kicsikarnia. A háború elhúzódása 

azonban mindenképpen az antantnak kedvezett, mert idő kellett a gyarmati erőforrások 

mozgósításához. Törökország (1914) és Bulgária belépése a központi hatalmak számára 

előnyös volt, mivel sikerült az orosz flottát a Boszporusz lezárásával a Fekete-tengeren 

tartani. Bulgária a Balkánon erősítette a központi hatalmakat. Könnyebbé vált Szerbia térdre 

kényszerítése és Romániát is mérsékletre intette. Németország meghirdette a korlátlan 

tengeralattjáró-háborút, melynek során minden Angliába tartó vagy onnét jövő hajót 

ellenséges hajónak minősített.  

Egy német tengeralattjáró elsüllyesztette a Lusitania nevű amerikai utasszállító luxusgőzöst, 

melynek során 139 amerikai állampolgár vesztette életét. 1917-ben az amerikai kormánynak 

ez adja majd az ürügyet a háborúba való belépésre. A fő ok azonban az amerikai tőke 

pénzügyi és gazdasági kötődése lesz Nagy-Britanniához. 1916-ban mindkét fél döntést 

szeretett volna kicsikarni, ezért nagy csapatösszevonásokra került sor mindkét fronton.  
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1916  
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Február 

21-én megkezdődik a 

verduni csata, amely 

négy hónapig tart, de 

döntést nem hoz. 

Félmillió német és 

francia halott. 

Május 

Az Isonzónál osztrák- 

magyar támadás az 

olaszok ellen nagy si- 

kerrel. 

Június 
 

 

 

 

 

 

Július 

A keleti fronttal egy  

időben nagy angol- 

francia ellentámadás 

a Somme folyónál. 

Igazi áttörést azonban 

nem hozott a véres 

csata. 

Augusztus 

 

 

 

 

 

 

Szeptember 

 

 

 

 

 

 

November 
 

 

December 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A francia-angol csapa- 

tok tehermentesítésére 

nagy orosz offenzíva 

indul a németek ellen. 

(Bruszilov-offenzíva) 

Az oroszok a Kárpátok- 

ig jutnak el ismét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-án román csapatok 

törtek be Erdélybe. 

 

 

 

 

 

Német segítséggel a 

Monarchia ellentáma- 

dást indított és vissza- 

foglalták Erdélyt, majd 

az orosz csapatokat is 

keletebbre kényszerí- 

tették. 

 

 

 

A központi hatalmak 

bevonultnak Bukarest- 

be. Románia aláírja a 

fegyverszünetet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az antant titkos szerző- 

dést kötött Romániával 

Bukarestben. A háború- 

ba való belépésért a 

románok a Tisza-vona- 

lát kérték és Besszará- 

biát. 

 

 

 

 

Görögország belép a há- 

borúba az antant 

oldalán. 

Bécsben meghalt 

Ferenc József császár, 

utódja IV. Károly lett. 

 

 



 

VI 

   1916. május végén, június elején zajlott le a történelem egyik legnagyobb tengeri csatája a 

Skagerrak-szorosban a jütlandi csata. Az angol flotta ütközött meg a némettel és 

végeredményben az angolok meg tudták akadályozni, hogy a német flotta áttörje a hajózárat. 

Ebben az évben vetették be (a Somme melleti csatában) először a harckocsit és a repülőgépet 

az ütközetekben. 

1916-ban a nagy veszteségek ellenére egyik fél sem gondolt komolyan a béketárgyalásokra. 

Egyedül a szocdem és munkáspártok a svájci Zimmerwaldban tartott konferenciáikon (1915, 

1916) nyilvánították ki békeszándékaikat és háborúellenességüket. Némi reményt azonban 

adhatott, hogy az új osztrák-magyar uralkodó, IV. Károly hajlott a különtárgyalásokra. 

(Titokban folytak is ilyenek megbeszélések az antanttal.) De Anglia és Franciaország 

elzárkózott minden ilyen gondolattól. Egyedül Oroszországgal folytattak tárgyalásokat egy 

különbékéről a németek még 1915-ben. Wilson az Egyesült Államok elnöke próbált 

közvetíteni a két hadviselő szövetség között, de eredménytelenül. 

1916 kis mértékben a központi hatalmak előnyét hozta, de Németország ezt nem tudta 

kihasználni, az antant pedig a végső győzelemig akart küzdeni. 

 

1917 
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Február 

Németország felújítja a 

tengeralattjáró-háborút 

Anglia ellen. 

Április 

Angol-francia támadás 

a németek ellen Észak- 

Franciaországban, de 

sikertelen. Az antant 

csapatok kimerülnek. 

Július 
 

 

 

 

 

 

 

 

Október 

Caporettonál az 

osztrák-magyar 

csapatok áttörik az olasz 

frontot. 

Az olasz összeomlást 

csak az angol-francia 

segítség akadályozza 

meg. 

November 

 

Forradalom tör ki 

Oroszországban, polgári 

kormány alakul. 

 

 

 

 

 

 

Az antant nyomására az  

oroszok támadást indí- 

tanak, de a Kerenszkij-

offenzíva összeomlik. 

Oroszország végképp 

kimerül, a keleti front 

már nem jelent veszélyt 

Németország számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A német csapatok mé- 

lyen benyomulnak 

Oroszország belsejébe. 

  

 

 

 

Az Egyesült Államok 

hadat üzen Német- 

országnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolsevik államcsíny 

Oroszországban, az 

oroszok fegyverszüneti 

egyezményt írnak alá 

decemberben. 

 



 

VII 

   1917-ben a háborús felek nagy kockázatot nem vállaltak, a döntést inkább 1918-ra kívánták 

hagyni. A nyugati fronton a német hadsereg megmaradt a védekezésnél, és a keleti fronton 

vitte döntésre a dolgot. Az oroszok ellen azonban „túlgyőzte” magát. Nagy számú katonát 

kellett hátra hagyni megszálló feladatokkal, ezért viszont a nyugati fronton nem tudott 

Németország megfelelő erőfölényre szert tenni. A győzelem pedig minél előbb fontos volt, 

még az amerikaiak megérkezése előtt. Oroszország kiesését nem tudta Németország eléggé 

kihasználni. 

1917 végén és 1918 elején egyre több országban zajlottak le háborúellenes tüntetések, amit 

mindkét hadviselő félnek figyelembe kellett venni. 

 

1918 
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Január 
 

 

 

Február 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Március 

A németek nagy erejű 

támadást indítanak a  

francia fronton az antant 

csapatok ellen. Második 

marne-i csata. 

Június 

Az olaszok ellen- 

támadást indítanak a 

Piave folyónál. 

Július-Augusztus 

Az amerikai csapatok 

támadásba lendülnek a 

nyugati fronton. A 

német csapatok vissza- 

szorulnak. 

Szeptember 

 

 

November 

 

 

 

 

Trockij, az új hadügyi 

népbiztos nem hajlandó 

aláírni a békét a német 

vezetéssel. Erre a  

német hadsereg ismét 

támadásba lendült.  

Az újonnan alakult 

Vörös Hadsereg a né- 

meteket megállítja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az antant támadást 

intéz Bulgária ellen, a 

bolgárok kapitulálnak, 

majd október végén a 

törökök is. 

Wilson, amerikai elnök 

kifejtette 14 pontját,  

amely a háború utáni 

rendezésről szólt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-án az oroszok alá- 

írják a németekkel a 

breszt-litovszki békét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-án A Monarchia alá- 

írja a fegyverszünetet 

Padovában. 

11-én Németország a 

compiégne-i erdőben 

aláírja a kapitulációs 

okmányokat. 

 



 

VIII 

   1918-ban a központi hatalmak katonai összeomlása a Balkánon kezdődött. Görögország 

felől nyomultak be az antant csapatok Bulgáriába és Szerbiába is. Ez sietette a Monarchia 

katonai összeomlását is. A francia kormány a háború utolsó pillanataiban alkalmat teremtett 

Romániának is, hogy ismét hadviselő féllé váljon. A francia seregek oldalán a már egyszer 

legyőzött román hadsereg rárontott a vert helyzetben lévő német és osztrák-magyar seregekre. 

A központi hatalmak Wilsonban és annak békepontjaiban bíztak, pedig a színfalak mögött az 

amerikaiak már támogatták nem csak az önálló lengyel, hanem az önálló cseh (és szlovák) 

állam gondolatát is. 

IV. Károly csak későn, október 16-án hozta nyilvánosságra kiáltványát, amely a Monarchia 

föderalista átszervezéséről szólt. Ekkor már a birodalom szláv és más népei az önrendelkezés 

és az elszakadás mellett döntöttek. Október 21-én Ausztria mondta ki először a birodalomból 

való kilépést! 

Október 28-án Prágában a csehek mondták ki a birodalomtól való elszakadást, 30-án a 

szlovákok a túrócszentmártoni gyűlésükön csatlakoztak a cseh államhoz. 29-én Zágrábban a 

Monarchia délszláv népei nyilvánították ki elszakadási törekvésüket. 31-én Horthy Miklós 

ellentengernagy átadta a Monarchia flottáját a délszláv képviselőknek, de arra az olaszok 

azonnal rátették a kezüket. 

November elején a német flotta matrózai fellázadtak, majd számos német nagyvárosban 

demonstrációkra, forradalmi megmozdulásokra került sor. 9-én Berlinben tört ki a forradalom, 

s az események hatására lemondott II. Vilmos császár a trónról, röviddel ezután kikiáltották a 

Német Köztársaságot (Weimarban). 11-én a német küldöttség a Compiégne melletti erdőben, 

egy vasúti kocsiban aláírta a fegyverszüneti egyezményt. 

 

4. A Párizs környéki békék 

 

   A győztesek között eléggé nagyok voltak a véleménykülönbségek a háború utáni rendezést 

illetően. A győztes oldalt, mint a béke diktálóit négy nagyhatalom alkotta: 

Amerikai Egyesült Államok – Woodrow Wilson elnök 

Nagy-Britannia – Lloyd George miniszterelnök 

Franciaország – Georges Clemenceau miniszterelnök 

Olaszország – Vittorio Emanuele Orlando miniszterelnök 

Még itt volt ötödik nagyhatalomként Japán képviselője is. 

A békekonferencia 1919. január 18-án nyílt meg a Párizs melletti Versailles-ban. (Nem 

véletlenül esett az időpont január 18-ra, mivel  ezen a napon kiáltották ki Versailles-ban az 

egységes Német Császárságot, ami fájó emlék volt a franciáknak.) A győztesekkel 

szövetséges államok kaptak még helyet a tárgyalásoknál, de ők nem szólhattak bele azok 

menetébe. A veszteseket nem hívták meg. A veszteseknek a kész békeelképzelésekkel 

kapcsolatban csak a folyamat végén adtak szót, amikor kifejthették álláspontjukat a rájuk váró 

rendelkezésekről. 

   A konferencián Franciaország kívánta a főszerepet játszani mondván, hogy ez az állam 

szenvedte el a legtöbbet a háború négy éve alatt. Végül a többi fél ebbe beleegyezett. Wilson 

elnök szerette volna, ha az ő 14 pontja lenne a fő rendező elv, ami főleg a (győzelem teljes 

kiaknázására törekvő) franciák számára elfogadhatatlan volt. A legtöbb vitát kiváltó kérdések: 

 Németország és hozzá kapcsolódóan az osztrák és a lengyel kérdés. 

 Olaszország területi és hatalmi igényei. 

 A bolsevik Oroszország. 

 A magyar kérdés. (Rövid ideig, főleg a Tanácsköztársaság idején.) 

 

 

 



 

IX 

Németország – Versailles, 1919. június 28. 
   A franciák Németország teljes körű meggyengítésére és megalázására törekedtek. Minden 

áron meg kívánták akadályozni, hogy Franciaországot még egyszer veszélyeztethesse a német 

állam. Ebben a törekvésében a franciákat az angolok és amerikaiak fogták vissza. 

Németország túlzott meggyengülése francia túlsúlyhoz vezetett volna a kontinensen, a britek 

legnagyobb kereskedelmi partnere Európában Németország volt, kellett az ellensúly a 

bolsevik Oroszországgal szemben. Így a végső eredmény valamivel finomabb lett, mint ahogy 

azt a franciák akarták. 

 Elzász-Lotaringia visszakerült Franciaországhoz. 

 A Saar-vidék (főleg ásványkincse a szén miatt) 15 évre francia ellenőrzés alá került. 

 Megtiltották Ausztria és Németország egyesülését. (Anschluß) 

 A Rajna-vidék bal partját teljesen, jobb partját 50 km-es sávban fegyvermentesíteni 

kellett. 

 Nyugat-Poroszország és Posen tartomány (2,5 millió némettel) Lengyelországhoz került. 

(3 millió német a Szudétákban pedig Csehszlovákiához!) 

 100 000 fős zsoldos hadsereget tarthat csak Németország. Hadiflottával, légierővel nem 

rendelkezhet, nehézfegyvereket nem gyárthat. A vezérkart fel kellett oszlatni, a katonai 

iskolákat be kellett zárni. 

 A jóvátétel összegét csak később határozták meg, ami 132 millió arany márka volt! 

 10 éven át rendszeresen szenet és vasércet kellett szállítani a franciáknak, továbbá 

mozdonyokat, gépeket, felszereléseket és kereskedelmi ill. halászhajókat kellett átadni. 

 

Ausztria – Saint Germain, 1919. szeptember 10. 

   1918. novemberében az osztrákok még Németország részeként deklarálták az új Ausztriát, 

ezért az antant ugyanolyan szigorral lépett fel ellene, mint Németország ellen. A franciák 

azonban nem fogadták el az Anschlußt, ezért megenyhült a szigor, sőt még kedvet is akartak 

csinálni az osztrákoknak az önálló állami léthez. Ezért történt az, hogy az osztrák 

delegációnak még az önálló javaslatok megtételét is engedélyezték. Ekkor kérték például 

Nyugat-Magyarország egy részét, a mai Burgenlandot. Ennek a győztesek közül Wilson 

elnök volt a legnagyobb támogatója. Ausztria viszont nem kapott meg több olyan területet, 

amelyet magának szeretett volna: Trieszt, Isztria, Dél-Tirol. 

Ausztria hadseregét, fegyverkészleteit maximálták. (A hadsereget 30 ezer főben.) Fontos 

pontja volt még a békének, hogy a Habsburgok nem térhettek vissza soha az osztrák trónra. 

 

Bulgária – Neuilly, 1919. november 27. 

   Komoly területi veszteségeket szenvedett Bulgária. Románia megkapta Dél-Dobrudzsát, a 

macedón területeket az új délszláv állam, és délen még Görögország is kapott bizonyos 

részeket. Ez azt jelentette, hogy a háború utáni időszakban Bulgária viszonya szinte minden 

szomszédjával igen feszült lett. 

A hadsereg létszámát 20 ezer főben maximálták. 

 

Törökország – Sévres, 1920. augusztus 10., Lausanne 1923. július 24. 

   A konferencia kidolgozta és alá is íratta a törökökkel a békedokumentumot, de az sosem 

lépett életbe. A törökök számára igen súlyos területi veszteségeket írtak elő. Ami megmaradt 

volna a birodalomból az lényegében a Kisázsiai-félsziget központi része lett volna. A 

tengerszorosokat nemzetközi ellenőrzés alá akarták vonni. A törökök azonban Musztafa 

Kemal vezetésével fegyvert fogtak, megdöntötték a szultáni rendszert, majd visszaverték a 

görög csapatokat. A Török Köztársaság 1923-ban egy új békeszerződést írt alá, amely már 

jóval kedvezőbb volt, mint az 1920-as. 

 



 

X 

Magyarország – Nagy Trianon kastély, 1920. június 4. 

   Magyarország szenvedte el talán a legsúlyosabb békediktátumot. Elvesztettük a Felvidéket, 

Kárpátalját, Erdélyt a Partiummal, a Bánságot, a Bácskát, Horvátországot, Szlovéniát és 

nyugati határövezetét. Az ország területének kétharmada, lakóinak több mint 60 %-a 

elveszett. 3 és félmillió magyar került a határokon kívülre. Magyarország számára 35 ezer fős 

hadsereget engedélyeztek, és természetesen a többi veszteshez hasonlóan kártérítést is kellett 

fizetnünk. 

 

Az „olasz kérdés” 

   1915-ben a londoni titkos szerződésben, mikor Olaszországra égető szüksége volt az 

antantnak komoly területi ígéreteket tettek Rómának. 1919-ben ezt most már szívesen 

elfelejtették volna a többi nagyhatalom képviselői. Ezek az ígéretek ugyanis kínos ellentétben 

álltak egy másik szövetséges Szerbia érdekeivel. Wilson elnök, nem akarván a délszlávokat 

Moszkva felé terelni, igyekezett inkább a szerb érdekeket támogatni. Így Róma nem kapott 

meg mindent, amire számított. Az Adria nem lett olasz beltenger, és a megkapott Fiumét és 

Isztriát később el is vesztik. Nem adták oda az olaszoknak az afrikai német gyarmatokat sem. 

Anglia és Franciaország egy újabb haragost szerzett magának. 

 

Szovjet-Oroszország 

   1918. márciusában aláírta Németországgal a breszt-litovszki békét Moszkva, s ettől kezdve 

a bolsevik kormány nem vett részt a hadműveletekben. Párizsban a győztesek sokáig kivártak, 

hátha fordul a kocka, illetve nem tudták, hogy a bolsevik kormány milyen külpolitikát fog 

folytatni. A béke megkötése után viszont minden kapcsolatot megszakítottak a volt 

szövetségesek Leninékkel. Oroszországban kitört a polgárháború a bolsevikok és a fehérek 

között. Ez a harc azonban a bolsevikok sikerét hozta, ami egyre rémisztőbbé tette az új 

államot. Anglia és Franciaország egy nagy nemzetközi beavatkozást tervezett az új hatalom 

ellen. A győztesek azonban sem katonailag, sem gazdaságilag nem bírtak volna el egy ilyen 

harcot. 

Ekkor döntöttek úgy, hogy inkább a szomszédos országokat erősítik meg, és egyfajta kordont 

vonnak Szovjet-Oroszország köré. Ez az övezet Finnországtól Görögországig terjedt volna, és 

Lengyelország illetve Románia a két tartó pillére. Igyekeztek felfegyverezni ezeket az 

államokat. A románok azonban ezt a magyarok elleni fenyegetéshez használták inkább fel. 

   Ezt az övezetet létrehozóik azonban sem anyagilag, sem politikailag nem tudták támogatni, 

fenntartani, ezért hamarosan Németország, majd az újabb világháború után a Szovjetunió 

foglalta el. 

 

A lengyel határok kérdése 
   Ez mind a német, mind a szovjet oldalról nézve sok problémát vetett fel. A nyugati határok 

meghúzásában döntő volt, hogy a lengyelek kapjanak tengeri kijáratot. Nyugat-

Poroszországot egy 60 km-es sávval elvágták a keleti résztől és Danzigot, a német kikötőt 

szabad várossá nyilvánították és a Népszövetség igazgatása alá helyezték. Ebben a folyosóban 

(korridor) kaptak kijáratot a lengyelek. Ez a fajta rendezés a lehető legrosszabb megoldás 

volt, amit az is mutat, hogy a II. világháború kezdetén az első lövések itt dördültek el. A keleti 

határokat csak a lengyel-szovjet és lengyel-ukrán háborút lezáró rigai béke után húzták meg. 

Több százezer ukrán, fehérorosz és litván került így lengyel fennhatóság alá, ami szintén nem 

volt biztató a jövőre nézve. 

 

 

 

 



 

XI 

5. A békeszerződés utáni „örökbéke”. 

 

   A győztesek úgy gondolták, hogy a tárgyalóasztaloknál is teljes diadalt arattak („jó 

mulatság, férfimunka volt”), és nyugodtan hajthatják álomra fejüket. Ez viszont óriási tévedés 

volt, mivel a puskapor illata már ekkor belengte ismét Európa egészét. A győztesek között is 

voltak vesztesek (Olaszország), voltak olyanok is, akik gazdaságilag teljesen megroppantak 

(Franciaország), vagy éppen elvesztették eddigi egyeduralkodó helyüket (Nagy-Britannia). 

A vesztesek pedig megalázott és megnyomorított nemzetek lettek, akiket semmi más nem 

foglalkoztatott 1920 után, mint a visszavágás, a revízió. 

   Több új állam is létrejött, vagy régi államok kapták vissza régen elvett függetlenségüket 

(Lengyelország). Megalakul a Szerb-Horvát-Szlovén királyság, amit röviden SHS-

királyságnak is szoktak nevezni, és majd 1929-ben veszi fel a Jugoszlávia nevet. Már 

születésének pillanatában feszültségekkel volt tele az új délszláv állam, elsősorban a szerb 

egyeduralmi törekvések miatt. Új államként jött létre Csehszlovákia is, amely a történelmi 

Magyarországtól kapott nagy területeket (az egész Felvidéket magyar és szlovák lakossággal). 

A cseh részen maradt 3 millió szudétanémet is, akik később Hitler előretolt hadoszlopai 

lesznek Csehszlovákia feldarabolásában. Masaryk elnök és Benes külügyminiszter előálltak 

a szláv korridor tervével is, amely Csehszlovákiát kötötte volna össze a délszláv állammal. 

Ehhez Magyarország nyugati részéből próbáltak volna újabb szeletet kihasítani, a győztesek 

azonban ezt már elvetették. 

   Románia óriási területekkel gyarapodott, az eredeti állam háromszorosára nőtt. Csak 

Magyarországtól több mint 100 ezer km2 –es területet kaptak. Bukarestnek ítélték még 

Besszarábiát is, és Bulgáriától is jutott némi terület. Soknemzetiségű és különböző fejlettségi 

területekből álló állam jött létre, tele feszültségekkel. Az új Lengyelország szintén hatalmas 

területeket kapott Oroszország és Németország rovására, amely mindkét félben a revans 

vágyát erősítette. 

   A wilsoni elveket egyáltalán nem érvényesítették a háború utáni rendezésben, főleg ami a 

nemzeti önrendelkezésre, és a nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozott. A szintén Wilson 

javaslatára létre jövő új nemzetközi szervezet, a Népszövetség (1919) pedig nem tudta 

feladatát betölteni. Ez azért is ment nehezen, mert a veszteseket az elején fel sem vették a 

szövetségbe. Európa két meghatározó államát, a Szovjetuniót és Németországot teljes 

külpolitikai elszigeteltségben kívánták tartani, ami szintén hiba volt. Az amerikaiak a végén 

már nem is vettek részt a békekonferencia munkájában, Wilson elnök nem is írta alá a 

végleges okmányokat. 1921-1922-ben, Washingtonban külön konferenciát rendeztek, ami 

főleg a távol-keleti rendezéssel fogalakozott, amelyben az Egyesült Államok már jóval 

érdekeltebb volt.   

 Foch, francia marsall jellemezte legjobban az I. világháborút lezáró békerendszert, amikor 

azt mondta, hogy „ez nem béke, hanem fegyverszünet húsz évre”. Tökéletesen igaza volt. 


