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I. Fogalmi és historiográfiai háttér

• A nemzetközi kapcsolatok működése 
háborús időszakban (Clausewitz)

• Háborús diplomácia-titkos diplomácia 
(csak a diplomácia színterei változnak)

• A régebbi magyar szakirodalom (Diószegi 
István, Galántai József, Majoros István, 
Ormos Mária) elsősorban a háborús 
diplomácia esemény- és politika történetét 
kutatta



II. Milyen nemzetközi rendszernek 

vetett véget a Nagy Háború?

• Nem csupán a Realpolitik (Balance of 

Power), de a Weltpolitik is véget ért



• Az önkorlátozó, szerves egyensúlyi politikára alapuló 
Realpolitik és az azt felváltó Weltpolitik (az erő nyílt 
alkalmazása, agresszív diplomácia) is kimerítette 
mozgásterét és lehetőségeit.

• A Weltpolitik ingatag egyensúlyát alkotó birodalmak 
belső válságát (Török Birodalom, Orosz Birodalom, 
Osztrák-Magyar Monarchia), néhány kivételtől eltekintve 
(Brit Birodalom, Francia Köztársaság) külső 
expanziókkal próbálták megoldani.

• A szövetségi rendszerekre alapozott kötelezettség 
vállalásoknak megfelelően az érlelődő katonai konfliktus 
globalizálódása várható volt.



III. A háborús évek mennyiben 

alakították át a nemzetközi 

kapcsolatok rendszerét?
• Sovinizmus-az egymásról kialakított, 

manipulált, torz kép sokáig alátámasztja a 

háborús lelkesedést és a harci morált.





IV. Hadiállapotba kerülés és annak 

formái



V. Szövetség keresések és titkos 

megegyezések



Sykes-Picot egyezmény (a háború alatti 

titkos diplomácia iskolapéldája)



• Az 1916 végén indult amerikai béke kezdeményezéseket 
felülírta a korlátlan tengeralattjáró háború német 
meghirdetése (1917. január 31.). 1917 első felében havi 
átlagban 600 ezer tonna kereskedelmi hajóteret 
süllyesztettek el a német tengeralattjárók.

• Következmény: Az USA megszakította diplomáciai 
kapcsolatait Németországgal, majd a Zimmermann-
távirat nyilvánosságra hozatala után hadat üzent (1917. 
április 6.-Szövetséges és Társult Hatalmak, az AEF harci 
tevékenysége 1917 októberétől).

• Ez a konfliktus szabta meg IV. Károly békekísérleteinek 
(Sixtus-levelek) sorsát is.





• A nemzeti önrendelkezés (national-self-determination) és a 
nemzetállamiság „mítosza” (Margaret MacMillan)→a háború 
éveiben mindenki jórészt ezzel igazolja harcának jogosságát

• Súlyponti eltolódások: Oroszország (1917),USA (1918)

• A súlyos veszteségek miatt (főként 1917elejétől) az antant vezetői a 
totális háborút totális békére kívánták „átváltani”

• A hagyományos európai erőegyensúly („európai 
koncert”,„ötösfogat”,”balance of power”) helyett a nemzetállami 
nacionalizmusok dinamikáját választották(főként Közép-és Kelet-
Európára szabva).

• A háború alatti „titkos” béketervek(ld. Sixtus-levelek) irrealitása→a 
titkos diplomácia alapján tett ígéretek alapján az OMM 
„konzerválása” lehetetlen volt. 



VI. Az orosz forradalmak és 

következményei

• Az 1917 február végi forradalom nyomán 

hatalomra jutott Ideiglenes Kormány nem kívánt 

kilépni a háborúból. 

• Problémák: a”kettős hatalom”, 

katonabarátkozások a keleti fronton.

• A bolsevik hatalomátvétel után fegyverszüneti 

tanácskozások kezdődtek és 1917 

Karácsonyára a keleti fronton gyakorlatilag 

megszűnt a harci tevékenység.





VII. A háborús és a békediplomácia 

kudarca

• A Párizs környéki békék

• Újabb megközelítések (Margaret MacMillan): 

• A national self-determination (nemzeti 
önrendelkezés) elvét a győztesek azonosították 
ugyan nemzeti és nagyhatalmi érdekeikkel és 
céljaikkal, de ez a gyakorlatban nem működött

• A békerendszer és a háború utáni nemzetközi 
rend összefüggései (a második világháború 
kitöréséhez csak áttételesen van köze-Ian 
Kershaw)
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Versailles 1919.06.28. Németország

Saint-Germain 1919.09.10 Ausztria

Neuilly 1919.11.27. Bulgária

Trianon 1920.06.04. Magyarország

Sèvres 1920.09.10. Oszmán Birodalom

Lausanne (Svájc) 1923.07.24 Törökország 



VIII. A békerendszer hibái

• Új politikai határok vs. etnikai határok-nincs koherencia 
(még ott sem ahol ez megoldható lett volna)

• A francia hegemóniát a többi győztes nagyhatalom nem 
ellensúlyozta (titkos diplomácia ?)

• A nemzetállamiság és a kisállamiság hamis mítoszai a 
közép-és kelet-európai hatalmi vákuumban

• A kimaradók: USA, Szovjet-Oroszország

• Az európai gazdaság sokáig működésképtelen (J. M. 
Keynes)

• A veszteseket megalázták, de nem totálisan (E. Barker)

• Az új nemzetközi szervezet (Leauge of Nations) híján 
volt a hatékony kényszerítő eszközöknek



IX. Az új nemzetközi rend jellemzői

• Béketeremtők Párizsban?-A békerendszer 

hibáinál csak részben bizonyítható a 

tudatosság

• A békerendszer és a második világháború 

összefüggései





X.A Nagy Háború helye a 

nemzetközi kapcsolatok 

történetében
• Konszenzusos álláspont: „a rövid huszadik század”, a 

„háborúk évszázadnak” nyitánya (W.S.Churchill, H. 
Kissinger, J.Keegan, N.Stone, M. MacMillan)

• A konszenzusos egyensúlykeresés mindvégig 
sikertelen→a világtörténelem többé már nem Európa 
központú

• A modernizáció, az „információs forradalom”, a háború 
„tömegessé” válása hatott a nemzetközi viszonyokra 

• A második világháború kitörése döntően nem a 
megváltozott nemzetközi viszonyoknak és a megbomlott 
egyensúlynak köszönhető→a valódi ok: a német nemzeti 
szocializmus elmélete és gyakorlata (Ian Kershaw)



Köszönöm a figyelmet!


